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L a g

174/2015

om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) nya 13 a, 13 b och 25 a § som följer:

13 a §

Rätt att föra över ett mottaget meddelande till
en separat kö

Nödcentralsverket har rätt att föra över ett
nödmeddelande som det har tagit emot till en
separat kö för att vänta på svar, om

1) meddelandet kommer från ett sådant
abonnemang eller sådan utrustning som inte
kan identifieras eller lokaliseras, eller

2) meddelandet kommer från ett sådant
abonnemang eller sådan utrustning eller med-
delandets innehåll är sådant att det är motive-
rat att misstänka att det är fråga om sådant
störande av verksamheten eller missbruk av
nödcentralstjänster som avses i 13 §.

Närmare bestämmelser om de tekniska
specifikationer som gäller identifiering eller
lokalisering av abonnemang och utrustning
som avses i 1 mom. 1 punkten får utfärdas
genom förordning av inrikesministeriet.

13 b §

Nödtextmeddelande

Med nödtextmeddelande avses i denna lag

ett sådant textmeddelande som avses i 278 §
1 mom. i informationssamhällsbalken
(917/2014).

Ett nödmeddelande kan skickas som ett
nödtextmeddelande endast av den som har
registrerat sig för tjänsten. En person som är
under 18 år kan registreras av vårdnadshava-
ren eller av någon annan intressebevakare. En
minderårigs egen registreringsansökan ska åt-
följas av vårdnadshavarens samtycke.

Registreringen är i kraft högst två år i
sänder från den tidpunkt då sökanden fick ett
meddelande om att registreringen har god-
känts.

Om en person som inte har registrerats
skickar ett nödmeddelande som ett nödtext-
meddelande, ska Nödcentralsverket skicka
personen ett svarsmeddelande. Svarsmedde-
landet ska innehålla en uppmaning att ringa
ett nödsamtal samt anvisningar för registre-
ring.

Närmare bestämmelser om förfarandet för
registrering och förfarandet för mottagning
av registrering får utfärdas genom förordning
av inrikesministeriet.
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4 kap.

Register

25 a §

Register över användare av
nödtextmeddelande

Nödcentralsverket ska föra ett register över
användarna av nödtextmeddelande för att
dessa användare ska kunna identifieras.

I registret får följande uppgifter registreras:
1) användarens fullständiga namn och per-

sonbeteckning,
2) användarens adress och e-postadress,

3) användarens telefonnummer.
Nödcentralsverket ska bevara de uppgifter

som förts in i registret åtminstone under den
tid som registreringen är i kraft. En uppgift
ska raderas ur personregistret när den inte
längre behövs med tanke på registrets an-
vändningsändamål, dock senast fem år efter
godkännandet av registreringen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
Lagens 13 b och 25 a § ska dock tillämpas
först tre månader efter det att Nödcentralsver-
ket har börjat använda det nödcentralsdata-
system som gör det möjligt att ta emot nöd-
textmeddelanden.

Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
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Inrikesminister Päivi Räsänen
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