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Nästan 130 000 nedladdningar av programvaran 112 Suomi, nya 

versionen visar positioneringsnoggrannhet 

Programvaran finns utöver för Android- och iPhone-telefoner också för Windows- och Jolla-telefoner. 

 

Digia offentliggjorde före midsommaren mobilprogramvaran 112 Suomi (“112 Finland”) som 

utvecklats i samarbete med Nödcentralsverket. Programvaran preciserar nödpositionen och snabbar 

upp undsättningen vid nödfall. 

Programvaran hade fram till söndagen i programvarubutikerna laddats ned 127 275 gånger. 

Programvaran har använts för larmmeddelanden cirka 500 gånger. 

 

Uppdaterad version med bättre användarvänlighet och fler egenskaper 

 

Programvaran får under denna vecka sin första uppdatering, som ger den nya egenskaper. På basis 

av användarrespons har programvaran också gjorts mer användarvänlig.  

Den viktigaste av de nya egenskaperna är visning av positioneringsnoggrannheten. Programvaran i 

positioneringsnoggrannheten baserar sig på GPS-signalen, vars styrka varierar betydligt beroende på 

omgivningen och telefonens tekniska egenskaper. 

"Mobilprogramvaran 112 Suomi är ett hjälpmedel, som hjälper och försnabbar fastställandet av 

uppringarens position, men exempelvis på grund av svag datanätsförbindelse så förmedlas inte alltid 

positionsuppgifterna till nödcentralen. Också i sådana situationer är programvaran till hjälp, för den 

som ringer nödsamtalet kan muntligen för nödcentralens personal uppge de koordinatuppgifter som 

programvaran visar", säger Marko Nieminen, direktör för nödcentralstjänster. 

Efter uppdateringen kan uppringaren från programvarans display kontrollera och uppge 

positionsuppgifternas noggrannhet, som i normala fall förmedlas till nödcentralens personal 

automatiskt som en del av positionsuppgifterna. 

 

Programvaran betjänar också turister – batteriet förbrukar nu mindre 

Programvaran kan i fortsättningen laddas ned över allt, medan den hittills endast kunnat laddas ned 

genom finländska programvarubutiker. 

”Vi hoppas att exempelvis turister i Finland, för vilka det kan vara särskilt svårt att förklara sin 

position i en främmande omgivning hittar programvaran”, säger Sami Rantanen verksamhetschef för 

offentlig förvaltning inom Digia. 

På basis av användarrespons har i den nya versionen gjorts en ändring som gör att batteriet 

förbrukar mindre energi: I den nya versionen kopplar programvaran bort GPS-funktionen då den är i 

latent användning, om inte ett nödsamtal pågår. 
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”Vi har fått en hel del frågor, respons och utvecklingsförslag om programvaran, vilket är bra. På 

nätsidan www.digia.com/112suomi har svar sammanställts på de vanligaste frågorna”, tipsar 

Rantanen. 

** 

Programvaran har utvecklats med Digias Qt-teknologi och kan gratis laddas ned i Android-, iPhone-, 

Windows- och Jolla-telefoner. Nödcentralsverket rekommenderar nedladdning av programvaran. Läs 

mer: www.digia.com/112suomi  

 

Ytterligare information: 

Sami Rantanen 

Verksamhetschef för offentlig förvaltning, Digia Oyj 

tfn 040 772 2920 

sami.rantanen@digia.com 

Marko Nieminen 

Direktör, nödcentralstjänster, Nödcentralsverket 

tfn  0295 480 112 (växel), GSM 040 836 6112 

marko.nieminen@112.fi 

 

 Fakta: Vilka nya egenskaper ger uppdateringen programvaran 112 Suomi? 

 Programvaran kan nu utöver i Windows-, Android- och iOS-telefoner också laddas ned i Jolla-

telefoner. 

 På basis av användarrespons har programvaran gjorts mer användarvänlig. 

 Användaren ser från programvarans display  positioneringens noggrannhet. 

 Då programvaran är i latent användning kopplar den bort GPS-funktionen, vilket gör att batteriet 

förbrukar mindre. 

 Programvaran kan laddas ned globalt och betjänar därmed också turister. 
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