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1 Johdanto 

Tähän johdanto mikä järjestelmä on mitä siellä tehdään. 
 

2 Sisäänkirjautuminen HUOVI-tunnuksella 

Häiriönhallintajärjestelmän sisäänkirjautumista varten tarvitset HUOVI –
tunnukset. 

 

Ohjeet HUOVI –tunnusten saamiseen 

 
 

 

3 Omat tiedot – sivu 

Sivulla ylläpidetään operaattorin yhteystietoja. Kun operaattorikäyttäjä 
kirjautuu järjestelmään ensimmäisen kerran, niin hänet ohjataan Omat tiedot –
sivulle. Jatkossa sisäänkirjautumisen jälkeen avautuu Seurattavat ilmoitukset –
sivu. 

 

3.1 Perustiedot -kohta 

Perustiedot –otsikon alla oleviin kohtiin täydennetään organisaation 
yhteystiedot. 
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Ne organisaation tiedot, jotka saadaan HUOVISta, on täytetty valmiiksi 
Perustiedot-osion kenttin.  

Pakollisia kenttiä ovat: 

 Organisaation nimi, joka on HUOVIsta tuleva organisaation virallinen 
nimi. 

 Sähköpostiosoite –kohtaan lisätään organisaation virallinen 
sähköpostiosoite.  

 Puhelinnumeroon lisätään organisaation virallinen puhelinnumero.  

Ei-pakolliset kentät: 

 Maantieteellinen toiminta-alue –kenttään voi täydentää 
maantieteellisen toiminta-alueen, jolla pääsääntöisesti toimitte 

 Katuosoite –kenttään kirjoitetaan päätoimipaikkanne kadun nimi ja 
talon numero 

 Postinumero -kenttään kirjoitetaan päätoimipaikkanne postinumero 

 Postitoimipaikka -kenttään kirjoitetaan päätoimipaikkanne 
postitoimipaikka 

 Maa --kenttään kirjoitetaan päätoimipaikkanne maa 

 Muuta tietoa –kenttä on vapaa tekstikenttä, johon voi laittaa 
kommentteja tai huomioita koskien yhteystietojanne. 

Muut kentät: 

TAHA-ID kenttään Viestintävirasto täyttää organisaationne koodinumeron 
asiakkuudenhallintajärjestelmässään. 

Organisaatiotyyppi –kohdassa näkyy minkä tyyppinen organisaationne on 
Häiriönhallintajärjestelmässä. Tämä kenttä täytetään automaattisesti HUOVI –
kirjautumisen kautta. 

Yhteystietojen päivitysajankohta –kenttään tulee automaattisesti päiväleima 
tietojen tallentamisesta. Mikäli yhteystietoja ei ole tallennettu yli vuoteen, 
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lähtee siitä päivityspyyntö. Tallentamalla myös vahvistetaan, että tiedot ovat 
oikein. 

3.2 Häiriötiedotteiden WWW-osoitteet 

Tähän kohtaa syötetään www-osoitteet, jotka näkyvät MONITORi –palvelussa 
julkaistun häiriön yhteydessä. MONITORiin julkaisusta ja häiriön 
maantieteellisestä yleistämisestä vastaa Viestintävirasto. Lisätietoa 
MONITORista https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/monitori-
palvelu.html 

 

3.3 Valvomoyhteystiedot 

Valvomoyhteystiedot –kohtaan täytetään valvomon yhteystiedot  

 

 

Valvomoyhteystietoihin syötetään valvomon sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero.  

Palvelut –kohdassa valitaan mitä verkkopalveluja ko. valvomo valvoo. 

 

Tilataan yhteystiedot seuraavista tapahtumista/toiminnoista –listalta voit valita 
mistä asioista haluatte valvomo –yhteystiedolle ilmoitukset. 

 

Lähetä ilmoitukset –kohdassa voitte valita viestin välitystavan. 
Matkapuhelimeen ilmoituksen vastaanottaminen vaatii, että puhelinnumero –
kenttään on täytetty puhelinnumero, joka voi ottaa vastaan tekstiviestejä. 

 

Lisää uusi yhteystieto –napista voit lisätä uusia valvomoja järjestelmään. 

 
3.4 Yhteystiedot 

Yhteystiedot –kohtaan voidaan lisätä henkilöyhteystietoja. 
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Pakolliset kentät 

 Etunimi ja sukunimi kenttään syötetään etunimi ja sukunimi 

Ei –pakolliset kentät 

 Sähköposti –kenttään syötetään henkilön sähköposti 

 Puhelinnumero –kenttään syötetään henkilön puhelinnumero 

Tehtävätarkenne –kenttään syötetään henkilön tehtäväkuva tai vastuualue 

 

Palvelut –kohdassa valitaan mitä verkkopalveluja koskevissa asioissa henkilöön 
voi olla yhteydessä 

 

Tilataan yhteystiedot seuraavista tapahtumista/toiminnoista –listalta voi valita 
mistä asioista ko. henkilölle lähetään ilmoituksia. 

 

Lähetä ilmoitukset –kohdassa valitaan viestin välitystapa. Matkapuhelimeen 
ilmoituksen vastaanottaminen vaatii, että puhelinnumero –kenttään on 
täytetty puhelinnumero, joka voi ottaa vastaan tekstiviestejä. 

 

Lisää uusi yhteystieto –napista voit lisätä uusia henkilöyhteystietoja. 

 

3.5 Oikeusasetukset 

Oikeusasetukset –kohdassa voit valtuuttaa toisen operaattorin tekemään 
puolestasi huolto- ja häiriöilmoituksia sekä ylläpitämään yhteystietojasi. 
Operaattorin tulee olla rekisteröitynyt Häiriönhallintajärjestelmään.  
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Tallenna lopuksi yhteystiedot. 

4 Seurattavat ilmoitukset – sivu 

Seurattavat ilmoitukset –sivu toimii järjestelmän etusivuna. Sivulla olevasta 
taulukosta näet ilmoittamasi häiriöt, joita ei ole vielä loppuraportoitu tai 
loppuraportti on palautettu täydennettäväksi. Taulukossa näkyvät myös huollot 
kunnes ilmoitetun huollon loppuaika on mennyt umpeen. Huollot eivät vaadi 
loppuraportointia. 

Riviä klikkaamalla pääset häiriön tai huollon tietoihin, jossa voit täydentää 
tietoja. 

 

 
 

Ruudun oikeassa laidassa on leijuke, jossa on kohdat Uudet viestit ja Tehtävät. 
Uudet viestit –kohdasta näet sinulle toimitetut viestit. Uudet tehtävä –kohdasta 
näet onko sinulla jotakin tehtäviä, jotka odottavat sinun tai Viestintäviraston 
toimenpiteitä. Tehtävät liittyvät yhteystietojen päivitykseen sekä 
häiriöilmoituksiisi, kuten niiden päivittämiseen ja loppuraportointiin.  

 

4.1 Häiriön ilmoittaminen 

Tee uusi häiriöilmoitus painamalla Uusi häiriöilmoitus –nappia 
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Ruudulle avautuu ensi-ilmoitusnäkymä, jossa syötetään häiriön tiedot. 

 

 
 

Valitse alasvetovalikosta mihin palveluihin häiriö vaikuttaa. Mikäli sinulla on 
oikeus tehdä häiriöilmoituksia myös muiden operaattoreiden puolesta (kts. 3.5 
Oikeusasetukset), niin valitse oikea operaattori alasvetovalikosta. 
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Vaikutusalueen voi luoda kahdella eri tavalla: piirtämällä manuaalisesti karttaan 
tai kirjoittamalla alueen nimen ja painamalla muodosta alue –nappia (kts 
tarkemmat ohjeet 4.1.1 ja 4.1.2.). 

Vaikutusalue lasketaan automaattisesti piirtämäsi tai muodostamasi alueen 
perusteella. 

 

Syötä moneenko tukiasemaan ja käyttäjään häiriö vaikuttaa, häiriön aikatiedot 
sekä vakavuusluokka. 
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Sisäinen kuvaus –kenttään syötetään lisätietoa häiriöstä. Kenttä näkyy 
ainoastaan HHJ-järjestelmän sisällä Viestintävirastolle sekä ilmoittajan 
organisaatiolle. 

 

Mikäli on jokin erityinen syy, miksi ilmoitusta ei saa julkaista MONITORissa, niin 
rastita kohta ”Ilmoitusta ei saa julkaista MONITORissa” ja kirjoita perustelut alla 
olevaan kenttään.  

Paina lopuksi Jatka. 

4.1.1 Vaikutusalueen luominen alueen nimellä 

Kirjoita Vaikutusalue – kenttään paikkakunnan tai alueen nimi ja klikkaa 
Muodosta alue – nappia. Alue piirtyy vieressä näkyvälle kartalle.  

 

Aluetta voi vielä muokata kartalla. 

Alue tallennetaan Vaikutusalueeseen syötetyllä nimellä.  

Alueen muodostuksessa on käytettävissä seuraavat lisätoiminnot: 

 

 ; -merkillä erotellut paikkakunnat muodostavat paikkojen 
keskipisteiden polygonin.  

Esimerkki Oulu;Rovaniemi;Kajaani 

 

 *-merkillä eroteltuna paikat näytetään kartalla niiden oikeiden rajojen 
mukaan.  

Esimerkki Oulu*Rovaniemi*Kajaani 



   12 (17) 

 

 

Yksittäisen ohjausruudun (neliön) voi poistaa klikkaamalla sitä ensin hiiren 
vasemmalla painikkeella, jolloin alue aktivoituu ja sen jälkeen painamalla hiiren 
oikeaa painikkeella. Alueen rajoja voi raahata laittamalla yhden ohjausruudun 
(neliön) päälle ja pitää hiiren vasemman näppäimen pohjassa samalla kun 
liikuttaa hiirtä kartan päällä.  

Alueen voi poistaa klikkaamalla sitä ensin hiiren vasemmalla painikkeella, jolloin 
alue aktivoituu ja sen jälkeen painamalla hiiren oikeaa painikkeella.  

 

 
4.1.2 Alueen piirtäminen manuaalisesti 

Kartan näkymän voi kohdistaa haluamaansa kohtaan  siirtämällä karttaa (valitse 

 ja raahaa karttaa) tai kirjoittamalla osoitteen osoitekarttaan. Apuna 
kohdistamisessa voi käyttää postinumeroalueita, kuntarajoja tai 
maakuntarajoja, jotka saavat näkyviin kartalle kartan päällä olevista 
valintaruuduista. 

 

Piirtämisessä voi käyttää ympyrää, vapaamuotoista aluetta ja neliötä, jotka 
löytyvät kartan yläosasta. 

 
 

Työkalu valitaan klikkaamalla ko. työkalua. Käyttäjä piirtää haluamansa 
kokoisen alueen pitämällä hiiren vasemman napin alhaalla ja vetämällä hiirtä 
kartan alle.  

 

Yksittäisen ohjausruudun (neliön) voi poistaa klikkaamalla sitä ensin hiiren 
vasemmalla painikkeella, jolloin alue aktivoituu ja sen jälkeen painamalla hiiren 
oikeaa painikkeella. Alueen rajoja voi raahata laittamalla yhden ohjausruudun 
(neliön) päälle ja pitää hiiren vasemman näppäimen pohjassa samalla kun 
liikuttaa hiirtä kartan päällä.  
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Alueen voi poistaa klikkaamalla sitä ensin hiiren vasemmalla painikkeella, jolloin 
alue aktivoituu ja sen jälkeen painamalla hiiren oikeaa painikkeella.  

 

Manuaalisesti piirretyille alueille voi antaa nimen syöttämällä sen  

 

4.2 Häiriön päivittäminen ja loppuraportointi 

Kun häiriön ensi-ilmoitus on tehty, näkyy häiriö Seurattavat ilmoitukset –sivun 
listassa kunnes häiriö on päätetty ja loppuraportti on hyväksytty 
Viestintäviraston toimesta. Häiriöön pääsee klikkaamalla häiriön riviä listalla. 

 

Mikäli häiriöön liittyy muitakin Viestintäpalveluita tai –verkkoja kuin ensi-
ilmoituksessa annettu, niin voit lisätä yläotsikon palvelurivejä  + -merkistä 
(kuvassa punaisella). 

 

Vaikutuksia voi lisätä  Vaikutukset –kohdan taulukossa olevasta + -merkistä 
(kuvassa sinisellä) 

 

 

 

Häiriön kellonaikoja voi tarkentaa Häiriön alkamisaika (arvio), havaintohetki ja 
Häiriön loppumisaika (arvio) –kenttiin. Kun häiriö on korjattu, niin Häiriön 
loppumisaika (arvio) –kenttään päivitetään loppumisaika ja lisätään rasti 
kohtaan Korjattu.  

Mikäli häiriö koskee useampia Viestintäpalveluita tai –verkkoja, niin jokaiselle 
niistä annetaan oma Häiriön alkamisaika (arvio), havaintohetki ja Häiriön 
loppumisaika (arvio) sekä Korjattu –rasti.  

Muistathan tallentaa tekemäsi muutokset. 

 
 

4.2.1 Häiriöalueen muuttaminen häiriön alusta alkaen 

Mikäli häiriöalueen muutos koskee koko häiriön aikaa, niin muuta häiriöaluetta 
kartalla. (Ohjeet kartan aluemuodostukseen (4.1.1 ja 4.1.2) 
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4.2.2 Alueen muuttaminen häiriön edetessä 

Syötä aika, jolloin häiriön alue muuttui Lisää aluemuutos alkaen –kenttään ja 
paina + -merkkiä 

 

Järjestelmä poimii loppuajan automaattisesti häiriön loppuajan kenttään. Paina 
Näytä/muokkaa – nappia sen aikavälin kohdalta, jota aluemuutos koskee. 
Muutettava rivi näkyy sinisellä taustalla. Aktivoi alue klikkaamalla sitä kartalla ja 
tee tarvittavat muutokset (kartan työkalut on esitelty luvuissa 4.1.1 ja 4.1.2) 

 

 
4.3 Häiriön julkaisutiedot MONITORiin 

Viestintävirasto julkaisee häiriöt MONITORissa, mutta operaattori voi Julkaise 
tiedot MONITORissa –kohdan alla syöttää häiriölle Monitorissa näkyvät tiedot 
sekä alueen sanallisen kuvauksen. Tämä on suositeltavaa varsinkin silloin, jos 
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häiriö on piirretty manuaalisesti. Kenttään voi syöttää esimerkiksi tekstin Laaja 
häiriö Viitasaari- Kuopio –välillä. 

 
 

Paina lopuksi Tallenna ilmoitus–nappia sivun ylä- tai alalaidassa. 

4.4 Häiriön loppuraportointi 

Kun häiriö on merkitty päättyneeksi, syötä sivun alosassa olevat 
Loppuraportointitiedot ja Selvitykset –kohdan tiedot ja tallenna ilmoitus. 
Tallenna ilmoitus –napin viereen ilmestyy Loppuraportoi –nappi, jota 
painamalla loppuraportti siirtyy Viestintäviraston käsittelyyn. 

Loppuraportoinnin jälkeen ilmoitusta ei voi enää muuttaa, mikäli 
Viestintävirasto ei palauta sitä käsiteltäväksi. 

4.5 Muut toiminnallisuudet häiriöilmoituksen näkymässä 

 
4.5.1 Viestin lähettäminen koskien häiriötä 

Jos haluat lähettää Viestintävirastolle viestin koskien häiriöilmoitusta paina 
Viestit –kohdassa Lähetä viesti –nappia, jolloin avautuu viestipohja, jossa on 
valmiiksi tieto mihin ilmoitukseen viesti liittyy. 

 
 

 
4.5.2 Muistiinpanot  

Muistiinpanot –kenttään voi kirjoittaa häiriöön liittyviä muistiinpanoja. 
Merkinnät näkyvät ainoastaan niille henkilöille, joilla on oikeus nähdä häiriö 
tiedot. 
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4.6 Huollon ilmoittaminen 

Kaikki ilmoitukset sivulla on Uusi huoltoilmoitus –nappi, jota painamalla voi 
tehdä huoltoilmoitukset.  

 

 

 

Valitse alasvetovalikosta mihin viestintäpalveluihin huolto vaikuttaa ja 
muodosta vaikutusalue kartalla (kartan ohjeet kts. 4.1.1 ja 4.1.2). 
Vaikutusalueen koko lasketaan automaattisesti muodostetusta alueesta. 

Ilmoita moneenko tukiasemaan ja käyttäjään vaikuttaa sekä huollon alkamis- ja 
päättymisaika.  
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Sisäinen kuvaus –kenttään syötetään huollolle kuvaus, joka näkyy ainoastaan 
Häiriöhallintajärjestelmän sisällä. Mikäli huoltoa ei saa julkaista Monitoriin, niin 
rasti kohta ”Ilmoitusta ei saa julkaista Monitorissa” ja kirjoita perustelut. 

Paina lopuksi Jatka. 

Huoltoilmoitus on syötetty järjestelmään ja se ei vaadi muita toimenpiteitä. 
Huoltoilmoitus näkyy Kaikki ilmoitukset –sivun listalla niin kauan kunnes huolto 
on ohi. Klikkaamalla ko. huollon kohtaa listalla pääset huollon ilmoituskortille ja 
voi muuttaa huollon tietoja. 

 

5 Kaikki ilmoitukset 

Kaikki ilmoitukset –kohdasta näet kaikki organisaatiosi häiriöt ja huollot, jotka 
on ilmoitettu Häiriönhallintajärjestelmään. 

6 Viestit 

Viestit –kohdasta näet kaikki organisaatiosi ja Viestintäviraston välillä 
Häiriönhallintajärjestelmässä lähettämänne viestit. 

 

7 Yhteystietoluettelo 

Yhteystietoluettelosta näet oman organisaatiosi sekä niiden organisaatioiden, 
jotka ovat valtuuttaneet organisaatiosi tekemään ilmoituksia puolestasi, 
yhteystiedot. 

8 Ohje 

Ohje –kohdasta löytyy Häiriöhallintajärjestelmän ohjeet. 

9 Häiriökartta 

Häiriökartta –kohdasta avautuu Häiriönhallintajärjestelmän sisäinen 
häiriökartta. Häiriökartalla näytetään tarkat tiedot niistä häiriöistä ja huolloista, 
jotka organisaatiosi on ilmoittanut järjestelmään sekä muiden organisaatioiden 
ilmoittamat häiriöt ja huollot sillä tarkkuudella kuin ne on julkaistu Monitoriin. 

10 Avaa Monitori 

Avaa Monitori –kohdasta voi avata Monitorin (julkisen häiriö – ja huoltokartan) 
uuteen selainikkunaan. 

Liitteet ja viittauksen muuhun dokumentaatioon 

 

 

   

   

   

   

   
 

 

 


