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KYRKAN BÖRJAR ANVÄNDA MYNDIGHETSNÄTVERKET VIRVES TELEFONER
Församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna, stiften och kyrkostyrelsen ska säkerställa att deras uppgifter kan
skötas så väl som möjligt även under undantagsförhållanden. Församlingarna ska också bereda sig på att
tillhandahålla andlig vård vid krissituationer (KL 25 kap. 15 a § 17.12.2015/1498). Aktörer inom lutherska
kyrkan har därmed möjlighet att använda sig av Virve-nätverket.

Myndigheternas digitala radionät Virve är ett datatrafiknät som myndigheter och andra säkerhetsorganisationer använder för att sköta sina uppgifter. Virve drivs av Suomen Erilliskverkot, som är ett ickevinstdrivande statsägt företag. Erillisverkot tryggar kritisk kommunikation under alla förhållanden. Virve används enbart i anknytning till eller som stöd för myndighetsuppgifter.
Nätverkets viktigaste egenskaper är kommunikation (man får kontakt med medarbetare på fältet på en gång och
omedelbart), ledning (Virve är ett verktyg för ledning av den dagliga verksamheten, som möjliggör att korrekt
information om situationen når rätt personer snabbt och ledningen blir effektiv), samarbete (möjliggör flexibelt
och fungerande samarbete mellan myndigheter, t.ex. nödcentralerna, räddningsverket, polisen, försvaret, gränsbevakningen, tullen, social- och hälsovårdscentralerna osv., i krissituationer och i daglig verksamhet) och säkerhet (förmedlar kritisk information vid störningar och undantagssituationer).
I normala situationer är Virve-telefonerna användbara i synnerhet för kyrkans krisstödsgrupper, i och med att man
i myndighetsnätverket kan samarbeta med andra myndigheter. I undantagssituationer garanterar Virve-telefonerna
en säkrare kommunikation än andra nät.
Virve-telefoner har redan börjat användas av Kyrkostyrelsen och i några stift. När stiften anslutit sig som användare kan också församlingarna skaffa Virve-telefoner efter behov. Domkapitlet styr och koordinerar användningen
i lokalförsamlingarna.
Frågor om Virve-systemet besvaras hos Suomen Erillisverkot av Jouni Honkanen, jouni.honkanen@erillisverkot.fi och vid Kyrkostyrelsen av Tuija Korva, tuija.korva@evl.fi. I praktiken inleds användningen av Virve med
att man tar kontakt med domkapitlet i sitt eget stift. Domkapitlet har ett avtal med Erillisverkot och församlingarna
kan ansluta sig till det avtalet.
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