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Ulkomaisten matkailijoiden terveyspalvelut / 2019 
 

Hätänumero on Suomessa 112. Hätänumeroon voit soittaa vain kiireellisissä hätätilanteissa, kun 
henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on vaarassa. 

Hätätilanteissa saat hoitoa vaikka sinulla ei olisi kotikuntaa Suomessa. Hoitokuluja voidaan periä 
sinulta jälkikäteen. 

Soita hätänumeroon 112 esimerkiksi seuraavissa tilanteissa (ambulanssi, poliisi, palokunta): 

 olet joutunut auto-onnettomuuteen tai olet todistamassa onnettomuutta 
 joku on hengenvaarassa 
 huomaat, että on syttynyt tulipalo 
 huomaat, että jonnekin on murtauduttu 

Älä soita hätänumeroon, jos asialla ei ole kiire.  

Kun soitat hätänumeroon 112: 

 kerro oma nimesi 
 kerro, mitä on tapahtunut 
 kerro tarkka osoite ja kunta 
 vastaa hätäkeskuksen päivystäjän kysymyksiin 
 seuraa ohjeita 
 älä lopeta puhelua, ennen kuin saat luvan 

_______________________________________________________________________________ 

Kaikilla kiireellisen hoidon tarpeessa olevilla henkilöillä on aina oikeus julkisessa 

terveydenhuollossa kiireelliseen hoitoon riippumatta kansalaisuudesta tai asuinpaikasta. Muualta 

kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tai Australiasta tullut henkilö vastaa yleensä itse kiireellisen 

hoidon kustannuksista. 

 

KIIREELLINEN HOITO / Kuusiolinna Terveys Oy, Alavuden Pääterveysasema,  

Osoite: Salmentie 10, 63300 Alavus 

06 - 2525 7612 
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Healthcare for foreign tourists / 2019 
 

The emergency number (hätänumero) in Finland is 112. Call the emergency number only in 
genuine emergency situations, when someone’s life, health, property or the environment is in 
danger. 

In an emergency situation, you will be treated even if you do not have a municipality of residence 
in Finland. The medical costs can be collected from you afterwards. 

Call the emergency number 112, for example, in the following situations (ambulance, police, 
firefighters): 

 you have been in a car accident (auto-onnettomuus) or you have witnessed an accident 
 somebody’s life is in danger (hengenvaara) 
 you notice that a fire (tulipalo) has started 
 you notice that there has been a break-in (murto) somewhere 

Please do not call the emergency number for non-urgent matters. 

When you call the emergency number 112: 

 give your name 
 describe what has happened 
 give the municipality and the address as accurately as possible 
 answer the questions asked by the Emergency Response Centre’s operator 
 follow the instructions given 
 do not hang up until you are told to do so 

_______________________________________________________________________________ 

All those in need of emergency treatment are always entitled to emergency treatment in public 

health care, regardless of nationality or place of residence. Persons coming from a country other 

than an EU or EEC country, Switzerland or Australia must usually cover the costs of the emergency 

treatment themselves. 

 

URGENT CARE / Kuusiolinna Terveys Oy, Alavus Health center,  

Address: Salmentie 10, 63300 Alavus 

+3586 2525 7612 

  


