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Lag
om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) 13 b och 25 a §, sådana de lyder

i lag 174/2015, och
fogas till lagen nya 10 a och 10 b § som följer:

3 kap.

Verksamhet

10 a §

Hur Nödcentralsverket ska svara på det allmänna nödnumret samt numrets tillgänglighet

Nödcentralsverket ska svara på sådana nödmeddelanden till det allmänna nödnumret
112 som består av realtidstal eller realtidstext. Nödcentralsverket kan också svara på nöd-
meddelanden som sänts på något annat sätt som möjliggör interaktion mellan den som sän-
der meddelandet och Nödcentralsverket.

Nödcentralsverket ska på det allmänna nödnumret 112 svara med användning av sam-
ma kommunikationssätt som nödnumret kontaktats med. Om Nödcentralsverket möjlig-
gör att ett nödmeddelande sänds med videobild, ska Nödcentralsverket svara på medde-
landet med talkommunikation, text och video som synkroniseras i en totalkonversation.

Närmare bestämmelser om tekniska krav och standarder när det gäller svaren på det all-
männa nödnumret 112 får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 b §

Tillsynen över det allmänna nödnumrets tillgänglighet

Tillsynen över efterlevnaden av de tillgänglighetskrav som anges i 10 a § utövas av in-
rikesministeriet.

————
Denna lag träder i kraft den 28 juni 2025.
Svaren på det allmänna nödnumret ska bringas i överensstämmelse med 10 a § i denna

lag före utgången av år 2025.
Uppgifterna i register över användare av nödtextmeddelande ska raderas inom ett år

från ikraftträdandet av denna lag.
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