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Lag
om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) 4 § 3 mom., 12 § 3 mom., 15 §,
16 § 1 mom. samt 17 och 19—21 §, av dem 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1097/2015
och 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1231/2013 och 282/2015, samt
fogas till lagen nya 2 a och 14 a §, till 18 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och
3 mom. blir 3 och 4 mom., till 23 § ett nytt 3 mom. och till 25 § ett nytt 2 mom. som följer:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
2a§
Samarbete med gränsbevakningsväsendet
Bestämmelser om samarbetet mellan Nödcentralsverket och gränsbevakningsväsendet
finns i denna lag och i sjöräddningslagen (1145/2001).
4§
Nödcentralsverkets uppgifter
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Utöver samarbetet mellan Nödcentralsverket och gränsbevakningsväsendet kan Nödcentralsverket i syfte att upprätthålla och främja säkerheten sköta andra uppgifter som
lämpar sig för dess verksamhetsområde samt på annat sätt bistå myndigheter. Nödcentralsverket får dock endast om ett viktigt allmänt intresse förutsätter det utföra sådana
övervakningsuppdrag och larmuppdrag som omfattas av lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) och som anses vara bevakningsuppgifter.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
12 §
Jourpersonalens uppgifter
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
I samband med uppdrag och åtgärder enligt 1 mom. ska de i 14 § 2 mom. och 14 a §
avsedda anvisningar beaktas som vederbörande myndigheter har gett Nödcentralsverket.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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14 a §
Gränsbevakningsväsendets anvisningar
När det gäller sådana uppgifter inom sjöräddningstjänsten som avses i 4 § i sjöräddningslagen ger gränsbevakningsväsendet Nödcentralsverket anvisningar och planer om
utförande av förbererande åtgärder och överföring av dem till gränsbevakningsväsendet
för behandling.
Andra meddelanden som hör till gränsbevakningsväsendet än sådana som gäller sjöräddningstjänsten överförs till gränsbevakningsväsendet för behandling enligt de anvisningar och planer som gränsbevakningsväsendet gett Nödcentralsverket, om meddelandena kräver omedelbara åtgärder.
15 §
Bestämmelser om kommunikationsnät
Bestämmelser om allmänt nödnummer och kontakt med nödnumret, teleföretags utlämnande av uppgifter, rätten för myndigheter som tar emot nödmeddelanden att få information, teleföretags skyldighet att biträda myndigheter och förmedla riktade myndighetsmeddelanden samt frågor som gäller lokaliseringsuppgifter finns i informationssamhällsbalken.
16 §
Nödcentralsdatasystemet
Nödcentralsdatasystemet är ett permanent riksomfattande adb-baserat datasystem som
är avsett för räddningsmyndigheterna, polismyndigheterna, social- och hälsovårdsmyndigheterna och Nödcentralsverket. Gränsbevakningsväsendet har rätt att använda nödcentralsdatasystemet och att där lagra information om sitt eget ansvarsområde i enlighet med
bestämmelserna i denna lag.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
17 §
Information som ska lagras i nödcentralsdatasystemet
I nödcentralsdatasystemet får samlas in och lagras information som behövs för utförande av sådana uppgifter som föreskrivs i 4 § enligt följande:
1) information som gäller enheter som utför uppdrag för räddningsväsendet, polisväsendet samt social- och hälsovårdsväsendet samt enheter inom gränsbevakningsväsendet,
exempelvis om beredskap, teleförbindelser, anrop, ledningsförhållanden, utrustning, uppgiftsområden, enheternas storlek och sammansättning samt annan motsvarande information,
2) information om när och hur anmälan har gjorts och meddelandenas innehåll inklusive telefonidentifikations- och adressuppgifter och geografisk information samt inspelningar, audiovisuella upptagningar och motsvarande tekniska eller andra upptagningar av
meddelanden,
3) identifieringsuppgifter om det abonnemang och lokaliseringsuppgifter om det abonnemang och den terminalutrustning som en anmälan har gjorts från, uppgifter om abonnemangets abonnent, användare och installeringsadress samt kontaktuppgifter och lokaliseringsuppgifter som anger läget för den terminalutrustning och det abonnemang som använts av den person som är föremål för anmälan,
4) namn på dem som tagit emot och registrerat meddelanden, uppdrag och åtgärder och
den enhet som tagit emot meddelandena, uppdragen och åtgärderna samt när detta skett,
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5) av uppgifterna om identiteten hos en person som har samband med meddelanden,
uppdrag och åtgärder, namn, personbeteckning eller födelsetid samt information om kön,
modersmål, medborgarskap, hemort, adress och telefonnummer och annan motsvarande
information samt om samband med ärendet, identifieringsuppgifter om objektet inklusive
lokaliseringsuppgift eller geografisk information och objektinformation om larmanordningar inklusive lokaliseringsuppgift eller geografisk information,
6) information om uppdrag och åtgärder, exempelvis händelse- och åtgärdsrapporter,
information om tidpunkter, platser, uppdragens skyndsamhetsklass och farlighet, information om de personer som deltar och har deltagit i uppdrag, om tele- och radiokommunikationen mellan Nödcentralsverket och den myndighet eller aktör som utför uppdraget samt
annan behövlig information om enskilda uppdrag,
7) information som behövs för någons personliga säkerhet eller för arbetarskyddet, exempelvis om objektets eller personens farlighet eller oberäknelighet; personuppgifter som
beskriver eller avser att beskriva en brottslig gärning, straff eller andra påföljder för ett
brott, information om personers hälsotillstånd, sjukdom, handikapp och vård eller därmed
jämförbara åtgärder som en person blivit föremål för eller information om socialvårdsåtgärder får dock lagras endast i den mån som det är nödvändigt för någons personliga säkerhet eller för arbetarskyddet.
Personer som är anställda hos registerförande myndigheter och myndigheter som använder registret har rätt att med hjälp av teknisk anslutning, elektronisk dataöverföring eller på något annat lämpligt sätt få tillgång till och behandla information och uppdrag inom
sitt eget verksamhetsområde endast inom ramen för sina befogenheter och enligt överenskommelse med Nödcentralsverket. Information som avses i 1 mom. 7 punkten får räddningsväsendets, polisväsendets samt social- och hälsovårdsväsendets myndigheter samt
enheter som sköter uppgifter för och personer som är anställda hos sådana myndigheter
behandla endast i anslutning till uppgifter inom det egna ansvarsområdet, om det behövs
för ett enskilt uppdrag. De som använder och behandlar information omfattas av bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.
Information ska avföras ur personregistret när den inte längre är behövs med tanke på
ändamålet med registret, dock senast fem år efter det att meddelandet togs emot. Information som enligt 1 mom. 7 punkten hänför sig till den personliga säkerheten eller arbetarskyddet ska dock inte avföras, om det inom fem år från det att informationen lagrades eller
från det en fortsatt lagring av informationen senast konstaterades vara behövlig har konstaterats att fortsatt lagring av informationen behövs med tanke på dess användningsändamål. En anteckning ska göras om att informationen har konstaterats vara behövlig.
Bestämmelser om registrerades rätt att ta del av information som polisen lagrat i nödcentralsdatasystemet finns i 43—45 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet (761/2003).
18 §
Lagring av myndigheters anvisningar och planer i nödcentralsdatasystemet
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Gränsbevakningsväsendet ska genom teknisk anslutning, elektronisk dataöverföring eller på något annat lämpligt och tillförlitligt sätt i nödcentralsdatasystemet lagra information om enheter och aktörer inom gränsbevakningsväsendet, exempelvis om beredskap,
anrop, ledningsförhållanden, utrustning, uppgiftsområden, storlek och sammansättning
samt annan motsvarande information samt i 14 a § avsedda anvisningar och planer.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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19 §
Rätt att få information ur registren
Nödcentralsverket och dess anställda har enligt vad som överenskommits med registerföraren och trots sekretessbestämmelserna, för att kunna sköta Nödcentralsverkets lagstadgade uppgifter, rätt att avgiftsfritt få information som behövs för att säkerställa förberedande åtgärder i samband med uppdrag eller arbetarskyddet eller för att stödja myndigheten eller enheten i fråga. I detta syfte har Nödcentralsverket och dess anställda rätt att
1) få information ur informationssystemet för polisärenden enligt 2 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, ur informationssystemet för förvaltningsärenden enligt 3 § i den lagen och ur det nationella systemet inom Schengens informationssystem enligt 32 § 3 mom. i den lagen,
2) få information ur utrikesministeriets datasystem angående beslut om visum och uppehålls- eller arbetstillstånd,
3) få information ur Migrationsverkets datasystem, om informationen behövs för behandling av ärenden enligt utlänningslagen (301/2004) och för tillsynen över att utlänningslagen iakttas,
4) få information ur närings-, trafik- och miljöcentralens datasystem för trafiktillstånd,
om informationen behövs för övervakning av tillståndspliktig trafik,
5) få information ur Tullens datasystem för förebyggande och undersökning av brott
eller för behandling av utlänningsärenden samt för övervakning av utlänningars inresor
och utresor,
6) få information ur fordonstrafikregistret enligt lagen om fordonstrafikregistret
(541/2003) för behandling av körrättsärenden och trafiktillståndsärenden och för kontroll
av personuppgifter samt för utredning av ägare eller innehavare av ett fordon och av tekniska data och identifieringsuppgifter om ett fordon samt adresser och annan kontaktinformation,
7) få information ur Skatteförvaltningens datasystem om skattskyldigas inkomster och
förmögenhet samt andra beskattningsuppgifter som enligt 2 a kap. 2 § i strafflagen
(39/1889) behövs för bestämmande av dagsbotsbelopp,
8) få information om alarmering av räddningsenheter från det lokala räddningsväsendet, ur det lokala räddningsväsendets register om åtgärder som vidtagits av räddningsenheterna samt ur det lokala räddningsväsendets register över övervakning och kontroll av
brandsäkerheten,
9) få information enligt 13—17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),
10) få identifieringsuppgifter om det abonnemang och lokaliseringsuppgifter om det
abonnemang och den terminalutrustning som ett nödmeddelande har sänts från, uppgifter
om abonnemangets abonnent, användare och installeringsadress samt kontaktuppgifter
och lokaliseringsuppgifter som anger läget för den terminalutrustning och det abonnemang som använts av den person som är föremål för nödmeddelandet, med iakttagande av
vad som föreskrivs i informationssamhällsbalken,
11) få information ur de personregister som enligt 6 § 2 mom. i lagen om behandling
av personuppgifter i polisens verksamhet har inrättats för polisen,
12) få information enligt 28 § 1 mom. 2 punkten i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005),
13) från Trafiksäkerhetsverket få sådana basuppgifter som avses i 15 § i lagen om farkostregistret (424/2014) och sådana tekniska uppgifter och identifieringsuppgifter som
avses i 17 § 1 mom. 1 punkten i den lagen,
14) från Trafiksäkerhetsverket få information om i 9 § i fartygsregisterlagen
(512/1993) avsedda anteckningar som ska införas i fartygsregistret,
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15) få sådana identifikationsuppgifter i företags- och organisationsdatasystemet som
avses i 4 § 1 mom. i företags- och organisationsdatalagen (244/2001),
16) från Lantmäteriverket få information om fastighetsägare och deras kontaktinformation samt om fastigheters läge och specifikationsuppgifter ur fastighetsdatasystemet
enligt lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002).
Rätten att få information ur de register som avses i 1 mom. 1—7, 11 och 12 punkten är
i fråga om datainnehållet och användningsändamålet begränsad enligt vad som föreskrivs
om polismäns rätt att få och använda uppgifter, dock så att man också för räddningsväsendets enheter har rätt att ur det i 6 punkten avsedda registret få behövlig information om
ägare eller innehavare av ett fordon inklusive adress och annan kontaktinformation samt
tekniska data och identifieringsuppgifter om ett fordon. På motsvarande sätt gäller rätten
att få information ur en räddningsmyndighets datasystem endast uppgifter som behövs för
alarmering och bistående av räddningsenheter. Informationen får lämnas ut med hjälp av
teknisk anslutning, elektronisk dataöverföring eller på något annat lämpligt sätt.
20 §
Utlämnande av information
Ur nödcentralsdatasystemet får till inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet, oberoende av vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) föreskrivs om sekretess, lämnas ut information som är nödvändig för planerings- och utvecklingsuppgifter inom deras verksamhet samt för deras övervakningsuppgifter. På motsvarande sätt får till regionförvaltningsverken lämnas ut information som är
nödvändig för deras övervakningsuppgifter.
Nödcentralsverket får, trots sekretessplikten i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet,
1) lämna ut information som avses i 17 § till enheter inom polisväsendet, räddningsväsendet samt social- och hälsovårdsväsendet och till andra enheter och aktörer som Nödcentralsverket har larmat eller för vilka informationen på begäran har inhämtats i samband
med en uppgift som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten,
2) lämna ut information som avses i 19 § till enheter inom polisväsendet, räddningsväsendet samt social- och hälsovårdsväsendet och till andra enheter och aktörer som Nödcentralsverket har larmat eller för vilka informationen på begäran har inhämtats i samband
med en uppgift som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten; information som Nödcentralsverket har
fått med stöd av 19 § 1 mom. 1—7, 11 och 12 punkten får lämnas ut endast till polisens
verksamhetsenheter eller tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet; sådan information om
ägare eller innehavare av ett fordon inklusive adress och annan kontaktinformation samt
tekniska data och identifieringsuppgifter om ett fordon som Nödcentralsverket har fått ur
fordonstrafikregistret med stöd av 19 § 1 mom. 6 punkten får lämnas ut även till räddningsväsendets enheter och information som Nödcentralsverket har fått med stöd av 19 §
1 mom. 8 punkten får lämnas ut endast till räddningsväsendets enheter,
3) i samband med larm från Nödcentralsverket till samtliga larmade enheter dock lämna ut information om tid, plats och objekt för uppdraget eller åtgärderna, om uppdragets
skyndsamhetsklass och om de omständigheter som avses i 17 § 1 mom. 7 punkten samt
om de enheter som deltar i uppdraget.
Trots 2 mom. får den information om ett larmuppdrag som Nödcentralsverket fått från
en verksamhetsenhet inom polisväsendet lämnas ut till den polismyndighet som ansvarar
för personregistret i fråga. Likaså får information som tagits emot från en verksamhetsenhet inom räddningsväsendet lämnas ut till en räddningsmyndighets ansvariga registerförare, information i anslutning till social- och hälsovårdsväsendet som tagits emot från en
verksamhetsenhet inom räddningsväsendet samt social- och hälsovårdsväsendet får lämnas ut till en social- och hälsovårdsmyndighets ansvariga registerförare och information
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som tagits emot från en verksamhetsenhet inom gränsbevakningsväsendet får lämnas ut
till gränsbevakningsväsendets ansvariga registerförare. Informationen får lämnas ut med
hjälp av teknisk anslutning, elektronisk dataöverföring eller på något annat lämpligt sätt.
Bestämmelser om gränsbevakningsväsendets rätt att få information ur nödcentralsdatasystemet finns utöver i denna lag i 14 § i sjöräddningslagen och i 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet.
Trots sekretessen får det i enskilda fall lämnas ut information som är nödvändig för
skyddande av liv eller hälsa eller för undvikande av omfattande miljö- eller egendomsskador. Trots sekretessen har en anställd hos Nödcentralsverket även rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för
förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av sina uppgifter
enligt denna lag har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld. Bestämmelser om informationsmottagarens tystnadsplikt finns i 23 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
21 §
Behandling av utlämnad information
Information som lämnats ut ur nödcentralsdatasystemet får behandlas endast för avsett
ändamål.
23 §
Användning av användarregistrets information
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Nödcentralsverket får lämna ut sådan information inom respektive verksamhetsområde
som lagrats i användarregistret till vederbörande myndighet inom räddningsväsendet, polisväsendet samt social- och hälsovårdsväsendet och till gränsbevakningsväsendet för
uppföljning och övervakning av dess egen verksamhet. Innan uppgifter lämnas ut kan
Nödcentralsverket vid behov kräva en redogörelse för hur de utlämnade uppgifterna kommer att användas och skyddas.
25 §
Användning av information i loggregistret
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Nödcentralsverket får lämna ut sådan information inom respektive verksamhetsområde
som lagrats i loggregistret till vederbörande myndighet inom räddningsväsendet, polisväsendet samt social- och hälsovårdsväsendet och till gränsbevakningsväsendet för uppföljning och övervakning av dess egen verksamhet. Innan uppgifter lämnas ut kan Nödcentralsverket vid behov kräva en redogörelse för hur de utlämnade uppgifterna kommer att
användas och skyddas.
————

6

1172/2016
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 16 december 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister Paula Risikko
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