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hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin (692/2010) uusi 13 a, 13 b ja 25 a §

seuraavasti:

13 a §

Oikeus siirtää vastaanotettu ilmoitus
erilliseen jonoon

Hätäkeskuslaitoksella on oikeus siirtää
vastaanottamansa hätäilmoitus erilliseen jo-
noon odottamaan vastausta, jos:

1) ilmoitus tulee sellaisesta liittymästä tai
laitteesta, jota ei pystytä tunnistamaan eikä
paikantamaan; tai

2) ilmoitus tulee sellaisesta liittymästä tai
laitteesta tai ilmoitus on sisällöltään sellai-
nen, että on perusteltua epäillä sen olevan
13 §:ssä tarkoitettua hätäkeskuspalvelun häi-
rintää tai väärinkäyttöä.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä niistä teknisistä määrit-
telyistä, jotka koskevat 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetun liittymän tai laitteen tunnis-
tamista ja paikantamista.

13 b §

Hätätekstiviesti

Hätätekstiviestillä tarkoitetaan tässä laissa
tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 278 §:n
1 momentissa tarkoitettua tekstiviestiä.

Hätäilmoituksen voi hätätekstiviestiä käyt-
tämällä tehdä vain se, joka on rekisteröitynyt
palveluun. Alle 18-vuotiaan voi rekisteröidä
hänen huoltajansa tai muu edunvalvoja. Ala-
ikäisen omaan rekisteröitymishakemukseen
tulee liittää hänen huoltajansa suostumus.

Rekisteröinti on voimassa enintään kaksi
vuotta kerrallaan siitä, kun hakija on saanut
ilmoituksen rekisteröinnin hyväksymisestä.

Jos rekisteröimätön henkilö tekee hätäil-
moituksen käyttämällä hätätekstiviestiä, Hä-
täkeskuslaitos lähettää hänelle vastausviestin,
joka sisältää pyynnön hätäpuhelun soittami-
seen ja ohjeen rekisteröitymiseen.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä rekisteröitymistä kos-
kevasta menettelystä ja rekisteröinnin vas-
taanottamista koskevasta menettelystä.

4 luku

Rekisterit

25 a §

Hätätekstiviestin käyttäjärekisteri

Hätäkeskuslaitoksen tulee ylläpitää hätä-
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tekstiviestin käyttäjien tunnistamiseksi hätä-
tekstiviestin käyttäjärekisteriä.

Rekisteriin voidaan tallettaa seuraavat tie-
dot:

1) käyttäjän täydellinen nimi ja henkilötun-
nus;

2) käyttäjän osoite ja sähköpostiosoite;
3) käyttäjän puhelinnumero.
Hätäkeskuslaitoksen on säilytettävä rekis-

teriin talletetut tiedot vähintään rekisteröinnin
voimassaoloajan. Tieto tulee poistaa henkilö-

rekisteristä, kun se ei ole enää rekisterin käyt-
tötarkoituksen kannalta tarpeellinen, kuiten-
kin viimeistään viiden vuoden kuluttua rekis-
teröinnin hyväksymisestä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2015. Lain 13 b ja 25 a §:ää sovelle-
taan kuitenkin vasta kolmen kuukauden ku-
luttua siitä, kun Hätäkeskuslaitos on ottanut
hätätekstiviestin vastaanoton mahdollistavan
hätäkeskustietojärjestelmän käyttöön.
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