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Ohje tapahtumien Virve-käyttölupahakemuksien puoltohakemuksista 
 

 
Tämä ohje on tarkoitettu Virve-käyttölupahakemuksien hakijoille sekä viranomaisille, jotka puoltavat ta-

pahtumien Virven käyttölupahakemuksia. Ohjeella kuvataan toimintatavat ja periaatteet Virven käyttölu-

pahakemuksiin liittyvien puoltojen hakemiseen. Dokumentti tukee viranomaisten puoltoon liittyvää pro-

sessia ja hakijan toimintaa prosessin aikana. Dokumentista löytyvät myös tapahtumaturvallisuuden käyttö-

tarpeita arvioivien viranomaisten yhteystiedot. 

 

Laki sähköisen viestinnän palveluista, 250 § (18.1.2019/52)  

 

Viranomaisverkon ja viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun käyttöön oikeuttavia liitty-

miä (viranomaisliittymä) voidaan tarjota viranomaiselle ja muulle valtion johtamiseen ja turvalli-

suuteen, maanpuolustukseen, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, pelas-

tustoimintaan, meripelastustoimintaan, hätäkeskustoimintaan, maahanmuuttoon, sosiaali- ja ter-

veydenhuollon päivystystoimintaan, raideliikenneturvallisuuteen tai väestönsuojeluun liittyvien 

tehtävien hoitamisen kannalta välttämättömälle käyttäjäryhmälle. 

 

 

Ohjeistus 

 

• Käyttölupa- ja puoltohakemus sekä ohjeet löytyvät osoitteesta:  

https://www.erillisverkot.fi/virve-verkon-kayttolupa/ 

• Hakijan tulee olla etukäteen yhteydessä toimintaansa liittyvään viranomaiseen keskustel-

lakseen Virven käytöstä ja sen tarpeesta, sekä tarvittavista puheryhmistä. 

• Virven mahdollinen käyttö on oltava huomioituna tapahtuman pelastus-/ensiapusuunnitel-

massa. Jos pelastussuunnitelmassa on mukana myös ensiapuasuunnitelma, on pelastusvi-

ranomainen yhteydessä alueensa sosiaali- ja terveystoimen Virve-aluepääkäyttöön var-

mistaakseen, että hakija on ollut yhteydessä asiasta. 

• Puoltohakemuksessa on oltava selvitykset Virven käyttökohteista ja yhteistyötahoista, joi-

den kanssa Virvellä on tarkoitus viestiä sekä päätelaitteiden määrästä. 

• Puoltohakemus on toimitettava vastuuviranomaiselle viimeistään 3 kuukautta ennen tapah-

tumaa. 

• Puolto myönnetään pääsääntöisesti määräaikaisena. 

• Puollon allekirjoittaa toimialan käytäntöjen mukaan se taho, jolla on siihen oikeus. 

• Myönnetty puolto liitetään käyttölupahakemukseen, joka lähetetään osoitteeseen 

asiakaspalvelu@erillisverkot.fi 

• Käyttöluvan on oltava myönnettynä ennen mahdollista laitteiden vuokraamista ja käytön 

aloittamista. 

• Käyttöluvan haltija on vastuussa Virven käytöstä tapahtumassa, sekä käyttäjien kouluttami-

sesta Virven käyttöön. 

  

https://www.erillisverkot.fi/virve-verkon-kayttolupa/
mailto:asiakaspalvelu@erillisverkot.fi
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Viranomaisten Virve käyttölupahakemuksien puoltamisen periaatteet 

 

• Virve käyttölupaa hakevan toiminnassa on kyse palo- ja pelastusturvallisuudesta 

→ tapahtuma-alueen pelastustoimi puoltaa. 

• Virve käyttölupaa hakevan toiminnassa on kyse ensiavun tuottamisesta  

→ tapahtuma-alueen sosiaali- ja terveystoimen Virve-pääkäyttö puoltaa. 

• Virve käyttölupaa hakevan toiminnassa on kyse yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta 

→ poliisin Virve-palvelu puoltaa. 

 

Virven käyttölupaan liittyviä asioita viranomaistahojen huomioitavaksi 

 

• Viranomainen arvioi tarpeen Virve-palvelujen käytölle ja sen pohjalta joko puoltaa, tai on 

puoltamatta käyttölupaa. 

• Puoltaessaan Virven käyttölupaa viranomainen antaa yritykselle oikeuden Virven alueelli-

siin YL- sekä Tapahtuma-puheryhmiin. Viranomainen voi hakemuksen lisätietoperustelui-

hin erikseen kirjata ”ei tarvetta tapahtumaryhmiin”, mikäli niille ei ole tarvetta. Viranomai-

nen voi tarvittaessa määritellä myös muita puheryhmiä käytettäväksi. 

• Mikäli Virven käyttölupahakemuksessa ilmenee, että hakijalla on tarve Tapahtuma-puhe-

ryhmiin, tulee puoltoa antavan viranomaisen käydä tarvittava keskustelu alueensa muiden 

viranomaistahojen kanssa, jotta kaikilla viranomaistahoilla on asia ja suunnitellut päivä-

määrät tiedossa. 

• Lisätietoperusteluissa voidaan tarpeen vaatiessa rajata puolto koskemaan erikseen mää-

rättyä puheryhmää tai aikaa (viikonloppu, viikko tms. erikseen määritelty lyhyt ajanjakso). 

• Lisäperustelut kohdassa voi viranomainen tarkentaa puoltoaan muilla tarvittavilla oh-

jeille/määräyksillä. 

  



   3 (3) 

   

   

   

 

 

 

 

Suomen Erillisverkot Oy PL 357, Tekniikantie 4 B  

02151 Espoo 

Puhelin 0294 440 500  

erillisverkot.fi 

Kotipaikka: Espoo 

Y-tunnus 1552436-8 

 

Tapahtumaturvallisuuden käyttötarpeita arvioivien viranomaisten yhteystiedot 
 

Sosiaali- ja terveystoimi 

 
Nimi Rooli Yhteystiedot Hyvinvointialueet 

Juntunen Heikki Virve päällikkö, Pohjois-Suo-

men yhteistyöalue, P-S YTA 

etu.suku@pohde.fi, 

0400717276 

Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi 

ja Pohjois-Pohjanmaa 

Latva-Käyrä Jari Virve päällikkö, Etelä-Suomen 

yhteistyöalue, E-S YTA 

etu.suku@hus.fi, 

0407253909 

Etelä-Karjala, Helsinki, HUS, Itä-

Uusimaa, Keski-Uusimaa, Ky-

menlaakso, Länsi-Uusimaa, Päi-

jät-Häme sekä Vantaan ja Kera-

van hyvinvointialue 

Pekkonen Tomi Virve päällikkö, Etelä-Suomen 

yhteistyöalue E-S YTA 

etu.suku@hus.fi, 

0400-942417 

Etelä-Karjala, Helsinki, HUS, Itä-

Uusimaa, Keski-Uusimaa, Ky-

menlaakso, Länsi-Uusimaa, Päi-

jät-Häme sekä Vantaan ja Kera-

van hyvinvointialue 

Pinomäki Sirpa Virve päällikkö, Länsi-Suomen 

yhteistyöalue L-S YTA 

etu.suku@varha.fi, 

0407418100 

Varsinais-Suomi, Satakunta & 

Pohjanmaa 

Savonniemi Kai Virve päällikkö, Sisä-Suomen 

yhteistyöalue S-S YTA 

etu.suku@pirha.fi, 

0504123002 

Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja 

Pirkanmaa 

Vainionpää Henri Virve viestipäällikkö, Itä-Suo-

men yhteistyöalue I-S YTA 

etu.suku@sote.tuve.fi, 

0408402849 

Etelä-Savo, Keski-Suomi, Poh-

jois-Karjala ja Pohjois-Savo 

 

Pelastustoimi 

 

• Etelä-Karjala: pelastustoimi.toimisto@ekhva.fi 

• Etelä-Pohjanmaa: pelastuslaitos@hyvaep.fi 

• Etelä-Savo: kirjaamo@etelasavonha.fi 

• Helsinki: helsinginpelastuslaitos@hel.fi 

• Itä-Uusimaa: virkaposti.iu@pelastustoimi.fi 

• Kainuu: pelastuslaitos@kaipe.fi 

• Kanta-Häme: kirjaamo.pelastustoimi@omahame.fi 

• Keski-Pohjanmaa ja Pietarsaaren alue: virkaposti.kp@pelastustoimi.fi 

• Keski-Suomi: virkaposti.ks@pelastustoimi.fi 

• Keski-Uusimaa: kirjaamo@vakehyva.fi 

• Kymenlaakso: pelastuslaitos@kymenhva.fi 

• Lappi: virka@lapinpelastuslaitos.fi 

• Länsi-Uusimaa: lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi 

• Pirkanmaa: pirkanmaanpelastuslaitos@pirha.fi 

• Pohjanmaa: pohjanmaanpelastuslaitos@ovph.fi 

• Pohjois-Karjala: kirjaamo@siunsote.fi 

• Pohjois-Pohjanmaa: pelastuslaitos@pohde.fi 

• Pohjois-Savo: pelastuslaitos@pshyvinvointialue.fi 

• Päijät-Häme: kirjaamo@paijatha.fi  

• Satakunta: kirjaamo@sata.fi 

• Varsinais-Suomi: pelastuslaitos@varha.fi  

 
Poliisi 
 

• poliisivirve@poliisi.fi 
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