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Appen 112 Suomi vann pris i tävlingen Finlands bästa mobiltjänst 2017 

Digital Forum Finland rf har tilldelat priset Finlands bästa mobiltjänst till appen 112 Suomi, som redan 

har över en miljon nedladdningar. Appen har utvecklats av Nödcentralsverket och Digia Oyj. Priset 

delades ut i Björneborg under SuomiAreenas evenemang Reboot Finland – ett bättre framtida liv. 

112 Suomi vann tävlingskategorin Bästa Android-tjänst där urvalskriterierna visualitet, tydlighet och 

användarvänlighet betonades. Enligt juryn är nödlokalisering till mobil utrustning en viktig samhällelig 

innovation som i extrema fall till och med kan rädda liv genom att hjälp snabbare kommer fram. Juryn 

noterade också den omfattande spridningen av appen: i maj hade appen över en miljon nedladdningar. 

Tävlingsjuryns ordförande, kommunikationsminister Anne Berner, tycker att det är en central faktor både 

för den nationella digitaliseringen och för Finlands internationella konkurrenskraft att producera 

högkvalitativa och användarinriktade tjänster.  

”Den höga nivån på tävlingsdeltagarnas tjänster är också ett bevis på att vårt land ligger i framkant vad 

gäller digitalisering. Vi kan vara särskilt stolta över den kompetens som finns i Finland när det gäller nya 

typer av mobilitetstjänster samt tjänster inom hälso- och sjukvård och välbefinnande, eftersom de utöver 

att underlätta finländarnas vardag även har en enorm global marknadspotential inom sina branscher.” 

Nödcentralsverkets direktör för tekniska tjänster, Jukka Aaltonen, tackar för det betydelsefulla 

erkännandet och säger att han är glad över att människor har gjort appen 112 Suomi till en del av sin 

personliga säkerhet i vardagen. 

”Över en miljon nedladdningar visar att 112 Suomi har inneburit ett stort steg framåt för digitaliseringen av 

säkerhetsverksamheten. Idag är mobilappar en stor del av vår vardag, så det är naturligt att det även 

säkerhetstjänster utvecklas digitalt.” 

Även Digias affärsområdesdirektör Sami Rantanen är glad över att 112 Suomi utsågs till vinnare av de 66 

kandidaterna i kategorin.  

”Det ständigt växande antalet nedladdningar och nomineringen till den här tävlingen tyder på att appen 

112 Suomi börjar vara en känd tjänst som människor tycker är viktig. I juryns kriterier betonades det 

samhälleliga värdet och appens tydlighet och användarvänlighet, vilket vi är särskilt glada för.” 

Aaltonen berättar att Digia på ett ypperligt sätt har lyckats konkretisera Nödcentralsverkets önskemål med 

appen 112 Suomi och det goda samarbetet fortsätter med Digia och även med andra säkerhetsaktörer.   

”Vi vill utveckla appen 112 Suomi till en gemensam helhetstjänst för myndigheter i form av en 

informationskanal. Under de närmaste åren kommer det att skickas olika typer av information via appen i 

form av bilder, videor och meddelanden. Syftet med den nya datan är att skapa ett mervärde för 

myndigheter till exempel när det gäller att utreda brott, identifiera nödsituationer eller observera 

riskfaktorer.” 

 

Läs här nödcentralsoperatörernas tips om hur du använder appen rätt och undviker de vanligaste felen. 

http://112.fi/halari/112_oikea_kaytto/112_oikea_kaytto/10/0/tunnetko_sudenkuopat_kolme_tarkeinta_a

siaa_112_suomi_-sovelluksen_kaytosta_72980 

http://112.fi/halari/112_oikea_kaytto/112_oikea_kaytto/10/0/tunnetko_sudenkuopat_kolme_tarkeinta_asiaa_112_suomi_-sovelluksen_kaytosta_72980
http://112.fi/halari/112_oikea_kaytto/112_oikea_kaytto/10/0/tunnetko_sudenkuopat_kolme_tarkeinta_asiaa_112_suomi_-sovelluksen_kaytosta_72980


Här kan du se en video om hur du laddar ned appen 112 Suomi och använder den: 

https://www.youtube.com/watch?v=G1k8UjSkLs0  

Ytterligare information:  

NÖDCENTRALSVERKET 

Jukka Aaltonen, direktör, tekniska tjänster 

tfn 0295 481 451 jukka.aaltonen(at)112.fi 

DIGIA OYJ 

Sami Rantanen, affärsområdesdirektör, offentlig förvaltning 

tfn 040 772 2920, sami.rantanen(at)digia.com 
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TÄVLINGEN BEST MOBILE SERVICE 2017 

Kandidaterna till tävlingen Best Mobile Service föreslås av medborgarna. Alla som vill har fått föreslå och 

rösta på appar i tävlingen via Best Mobile Services webbplats. Juryn beaktade publikrösterna när de gjorde 

sitt slutgiltiga val. 

Mer information om tävlingen: http://2017.bestmobileservice.fi/ 
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