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Ulkoasiainministeriön asetus

N:o 1194

ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2006

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä syyskuuta 2006 annetun asetuksen

(854/2006) 5 § 2 momentti sekä liitteet 1 ja 4—6 seuraavasti:

5 §

Varustautumiskorvaus

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa säädettyä korvausta

korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seuraa
mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana
seuraavasta lapsesta. Korotus maksetaan, jos
perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapai-

kalle kuuden kuukauden kuluessa virkamie-
hen toimikauden alkamisesta ja asuu väliai-
kaista poissaoloa lukuunottamatta samassa
taloudessa virkamiehen kanssa vähintään yh-
den vuoden.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri Erkki Tuomioja

Osastopäällikkö Ulla Väistö

182—2006 895029
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Liite 1 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

Paikalliskorotuksen perusarvot määräaikaisessa virkasuhteessa 

 
 Virkanimike tai tehtävä Palkkausryhmä Perusarvo euroa 

vuodessa 
 Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, 
 rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies 

  
I 

  
15 700 

 Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, 
 rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies 

  
II 

  
12 300 

 Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, 
 rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies 

  
III 

  
9 700 

 Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, 
 rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies 

  
IV 

  
8 700 

 Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, 
 rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies 

  
V 

  
7 700 

 Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, 
 rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies 

  
VI 

  
6 700 
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Liite 4 
 
 
 

Varustautumiskorvausten määrät 

 
 

Virkanimike tai tehtävä 
 

Varustautumiskorvaus 
euroa 

 
 

Edustuston päällikkö 
 

13 260 
 

 
Väliaikainen asiainhoitaja, 

II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, NATO-
edustusto, EU-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, 
Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Wash-

ington, YK-edustusto) 
 

 
 
 

13 260 

 
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, 

I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityis-
asiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja 

lehdistövirkamies 
 

 
 
 

11 550 

 
Ulkoasiainsihteeri, avustaja, 

II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin 
erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja 

lehdistövirkamies 
 

 
 
 

9 300 

 
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, 

hallinnollinen avustaja, osastosihteeri ja 
IV - VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin 

erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja 
lehdistövirkamies 

 

 
 
 

6 350 

 
Muut 

 
4 460 
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Liite 5 
 
 
 

Muuttokuutioiden enimmäismäärät 

 
 

 Virkanimike tai tehtävä Muuttokuutioiden enimmäismäärä m3

Edustuston päällikkö  30 

Väliaikainen asiainhoitaja, II-virkamies isoissa edus-
tustoissa (Berliini, EU-edustusto, Geneve, Lontoo, 
Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, 
Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto) 

 40 

Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkaus-
ryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, 
rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 

 35 

Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän 
erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajaval-
vonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 

 30 

Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avusta-
ja, osastosihteeri, IV-VI palkkausryhmän erityis-
asiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-
asiantuntija ja lehdistövirkamies 

 25 

Muut  20 
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          Liite 6 
 
 
 

 Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit        
     
 Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan    
            
   Muuttokorvaus € reittiryhmittäin 

Muutto-oikeus  
m3  A  B  C  D  E  F 

 60 - 7 120 10 025 11 525 13 205 15 810 17 700
 55 - 59 6 670 9 375 10 775 12 355 14 810 16 600
 50 - 54  6 220 8 725 10 025 11 505 13 810 15 500
 45 - 49 5 770 8 075 9 275 10 655 12 810 14 400
 40 - 44 5 320 7 425 8 525 9 805 11 810 13 300
 35 - 39 4 870 6 775 7 775 8 955 10 810 12 200
 30 - 34 4 420 6 125 7 025 8 105 9 810 11 100
 25 - 29 3 970 5 475 6 275 7 255 8 810 10 000
 20 - 24 3 520 4 825 5 525 6 405 7 810 8 900
 15 - 19 3 070 4 175 4 475 5 555 6 810 7 800
 10 - 14 2 620 3 525 4 025 4 705 5 810 6 700
  5 - 9 1 900 2 575 3 025 3 555 4 510 5 300

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 



Ulkoasiainministeriön asetus

N:o 1195

ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2006

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista 21 päivänä joulukuuta 2005 annetun

asetuksen (1173/2005) 4 §:n 4 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 4 momentiksi
ja

muutetaan 4 §:n 1—3 momentti, 5 §:n 1, 3—5 momentti ja 6 §:n 2 ja 3 momentti sekä
lisätään 5 §:ään uusi 6 momentti, seuraavasti:

4 §

Matkustusasiakirja

Passista, diplomaattipassista, virkapassista
ja henkilökortista peritään käsittelymaksuna
90 euroa. Passi, diplomaatti- ja virkapassi
voidaan myöntää pikapassina, jolloin käsit-
telymaksu on 110 euroa, ja expresspassina,
jolloin käsittelymaksu on 135 euroa. Poik-
keustapauksessa voidaan myöntää väliaikai-
nen passi, jonka käsittelymaksu on 135 euroa.

Merenkulkijain kansallisesta henkilölli-
syystodistuksesta, väliaikaisesta muukalais-
passista ja Laissez-Passer-matkustusasiakir-
jasta sekä Euroopan unionin kansalaiselle
kotimatkaa varten annettavasta tilapäisestä
matkustusasiakirjasta, Emergency Travel
Document, peritään 90 euroa.

Maksu peritään hakemusta jätettäessä ja
maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Viisumi

Viisumista, kauttakulkuviisumista, lento-
kentän kauttakulkuviisumista ja alueellisesti

rajoitetusta viisumista peritään Euroopan
unionin neuvoston päätöksen mukaisesti kä-
sittelymaksuna 60 euroa.
— — — — — — — — — — — — —

Voimassaolevan viisumin siirrosta uuteen
matkustusasiakirjaan peritään 45 euroa.

Maksua ei peritä:
1) Euroopan unionin neuvoston päätöksen

mukaisissa tapauksissa alle 6-vuotiailta lap-
silta; koululaisilta, opiskelijoilta, jatko-opis-
kelijoilta ja mukana seuraavilta opettajilta,
jotka matkustavat opiskelun tai ammattikou-
lutuksen vuoksi; yhteisössä tieteellistä tutki-
musta varten matkustavilta kolmansien mai-
den tutkijoilta lyhytaikaiseen oleskeluun tar-
koitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jä-
senvaltioiden myöntämismenettelyjen helpot-
tamiseksi;

2) eduskunnan tai Suomen hallituksen
kutsumalta henkilöltä;

3) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen
kautta matkustavalta diplomaattipassin tai
virkapassin haltijalta eikä Suomen edustuston
paikalta palkatulta henkilökunnan jäseneltä,
joka tulee Suomeen työtehtävissä;

4) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen
ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suo-
messa toimivan lähetetyn virkamiehen johta-
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man konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta
eikä hänen perheenjäseneltään;

5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätök-
sellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun
tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaari-
sesta syystä;

6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuk-
sen perusteella saa viisumin maksutta; Suo-
men tai muun EU/ETA-kansalaisen perheen-
jäseneltä, joka on sellaisen kolmannen maan
kansalainen, joka tarvitsee viisumin
Schengen-alueelle; sekä Yhdistyneiden kan-
sakuntien ja sen alajärjestöjen, Euroopan
neuvoston, Euroopan unionin sekä Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa
järjestettäviin kokouksiin osallistuvilta;

7) Suomen kunniakonsulilta; ja
8) vanhempansa matkustusasiakirjaan mer-

kityltä lapselta.
Viisumi voidaan myöntää maksutta:
1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaa-

vien tilanteiden johdosta, silloin kun huma-
nitaariset syyt puoltavat;

2) kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallis-
tuville tilaisuuden järjestäjän kutsumilta kou-
lulais- ja nuorisoryhmille, joiden jäsenten ikä
on alle 18 vuotta; ja

3) diplomaattipassin tai virkapassin halti-
jalle taikka hänen perheenjäsenelleen, kun
sillä on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan
valtion välisten suhteiden kannalta.

Maksun suuruus, alentaminen tai perimättä
jättäminen viisumivelvollisen kolmannen
maan kansalaisen osalta voi myös johtua

Euroopan yhteisön ja kyseisen kolmannen
maan välillä tehdystä tai maksun suuruuden
osalta neuvoteltavasta, viisumimenettelyjen
helpottamista koskevasta sopimuksesta.

6 §

Oleskelulupa

— — — — — — — — — — — — —
Voimassaolevan luvan siirrosta uuteen

matkustusasiakirjaan peritään 20 euroa lu-
valta.

Maksua ei peritä:
1) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen

ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suo-
messa toimivan lähetetyn virkamiehen johta-
man konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta
eikä hänen perheenjäseneltään;

2) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätök-
sellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun
tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaari-
sesta syystä; ja

3) kahdenvälisen sopimuksen perusteella
tai muun kansainvälisen järjestelyn nojalla
tapahtuvaan nuorison vaihto-ohjelmaan osal-
listuvilta henkilöiltä vastavuoroisuuden pe-
rusteella.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri Erkki Tuomioja

Osastopäällikkö Ulla Väistö
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N:o 1196 
 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 
Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja 

viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  20  päivänä  joulukuuta 2006 
————— 

 
Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan 7 päivänä joulukuuta 2005 Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista pe-

rittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (964/2005) 3 §:n 1 
momentin 5, 7, 8, 13, 14, 16 ja 17 kohta sekä 2 momentti, 7 ja 8 §, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 
1 ja 3 momentti, 12 §:n 1 ja 2 momentti sekä 

lisätään asetuksen 4 §:ään uusi 2 momentti, 6 §:ään uusi 6 momentti, 10 §:ään uusi 3 mo-
mentti, 12 §:ään uusi 4 momentti sekä asetukseen uusi 12 a § seuraavasti: 

 
 

2 luku 

Taajuusmaksut 

3 § 

Kertoimet ja laskennalliset suureet 

Yksittäinen taajuusmaksu lasketaan käyttä-
en apuna seuraavia kertoimia, laskennallisia 
suureita ja käsitteitä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) Käyttöoikeuskerroin (Kj) on kerroin, 
jonka perusteella otetaan huomioon käyttöoi-
keuden laatu määriteltäessä käytettävä taa-
juusmäärä. Tässä kohdassa tarkoitettujen ra-
diolaiteryhmien taajuusmäärä määrätään si-
ten, että käyttöön osoitettu taajuusmäärä ker-
rotaan käyttöoikeuden laadun perusteella 
määrätyllä käyttöoikeuskertoimella. Jos taa-
juuksia on osoitettu käyttöön erilaisilla käyt-
töoikeuksilla, taajuusmäärä on näin laskettu-
jen taajuusmäärien summa. Käyttöoikeusker-
toimet ovat: 

 
 
 
Radiolaiteryhmä Käyttöoikeus Kj

Valtakunnallinen 
yksinoikeuskanava 53

Paikallinen yksin-
oikeuskanava 23

1) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet, ääniohjelmansiir-
tolinkkilähettimet, yksityiset radioverkot (PMR), henkilö-
hakuverkot, kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojär-
jestelmät ja muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radio-
asemat. Rajoitetun  

käyttäjäryhmän  
valtakunnallinen  
kanava  2 
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Paikallinen  
yhteiskanava 1 
Valtakunnallinen 
yhteiskanava 
 

0,4 

2) radio-ohjauslähettimet Valtakunnallinen 
yksinoikeuskanava 58

 Paikallinen  
yksinoikeuskanava 28

 Rajoitetun  
käyttäjäryhmän  
valtakunnallinen  
kanava  2 

 Paikallinen  
yhteiskanava 1 

 Valtakunnallinen 
yhteiskanava 
 

0,4 

Paikallinen  
yhteiskanava 1 

3) yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet 
 

Valtakunnallinen 
yhteiskanava 0,01 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
7) Taajuusaluekertoimen (K1) suuruus 

määräytyy luvanhaltijan radiolähettimen 
taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai ra-
dioaseman luvanvaraisten radiolähettimien 

käyttöön osoitetun taajuusalueen perusteella. 
Jos käyttöön on osoitettu taajuusalueita, joi-
den taajuusaluekertoimet ovat erisuuruisia, 
sovelletaan näiden alueiden kertoimista kor-
keinta. Taajuusaluekertoimet ovat seuraavat: 

 
 
Radiolähettimet, joihin kerrointa sovelletaan Taajuusalue  K1

0 – 28 MHz 0,2 
28,001 – 87,5 MHz 0,58
87,501 – 108 MHz 0,9 
108,001 – 146 MHz 1,0 
146,001 – 174 MHz 1,0 
174,001 – 380 MHz 1,0 
380,001 – 470 MHz 1,0 
470,001 – 862 MHz 0,8 
862,001 – 960 MHz 0,8 
960,001 – 3100 MHz  0,6 
3100,001 – 10700 MHz  0,45
10700,001 – 19700 MHz  0,4 
19700,001 – 39500 MHz 0,35

matkaviestinverkot, kiinteän langattoman liityntäver-
kon radiojärjestelmät, viranomaisverkko (VIRVE), 
rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä, joukkoviestin-
täverkkojen radiolähettimet, yksityiset radioverkot 
(PMR), henkilöhakuverkot, radio-ohjauslähettimet, 
radiomikrofonilähettimet, kauko-ohjaus-, kaukomitta-
us- ja datasiirtojärjestelmät, kiinteän satelliittiliiken-
teen maa-asemat, alle 960 MHz:n radiolinkkilähetti-
met ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet, yli 960 
MHz:n radiolinkkilähettimet, muut meriradiojärjes-
telmät kuin aluksen radioasema, ilmailun taajuuksilla 
toimivat maaradiojärjestelmät, kiinteät HF-lähettimet, 
muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tut-
ka-asemat, radiosondijärjestelmät ja 10 §:n 1 momen-
tin 4 kohdassa tarkoitetut radiojärjestelmät. 

Yli 39500 MHz 0,2 
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8) Peittoaluekerroin (K2) määräytyy lu-
vanhaltijan radiojärjestelmälle osoitetun 
käyttöoikeusalueen perusteella. Sen suuruus 
on 1 koko Suomen kattavalta käyttöoikeus-
alueelta. Alueellisesti rajoitetun käyttöoi-
keusalueen peittoaluekerroin on käyttöoike-
usalueen ja radiojärjestelmän suoja-alueen 

pinta-alojen summa jaettuna Suomen pinta-
alalla. 

Langattoman liityntäverkon radiojärjestel-
män peittoaluekerroin määräytyy kuitenkin 1 
momentissa tarkoitetun kertoimen ja seuraa-
van kaavan mukaisesti: 

 
 
 

Verkon peittoalueen suhde 
Suomen pinta-alaan  

Peittoaluekerroin K2 

alle 5 % 1 momentin kerroin 
5 – 30 % 0,4 ·  1 momentin kerroin + 0,03 
yli 30 % 0,15 ·  1 momentin kerroin + 0,105 
 
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) Järjestelmäkerroin A (K6) määräytyy 
käytettävän radiolaiteryhmän perusteella seu-
raavan taulukon mukaisesti: 

 
 
 
Radiolaiteryhmä K6
1) matkaviestinverkot 1,0 
2) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät 0,5 
3) viranomaisverkko (VIRVE) 1,0 
4) rautateiden GSM-R –radiojärjestelmä 1,0 
5) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät 0,4 
6) koordinoimattomat kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat 1,0 
7) koordinoidut kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat 3,0 
8) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkki- 
lähettimet 1,3 
 
 
 
14) Järjestelmäkerroin B (K6) määräytyy 

järjestelmään kuuluvien liikkuvien radiolä-
hettimien porrastetun lukumäärän mukaisesti 
siten, että liikkuvien radiolähettimien paino-

kerroin on 0,25. Liikkuvien radiolähettimien 
porrastetun lukumäärän perusteella määräy-
tyvät järjestelmäkertoimet ovat seuraavat:  
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Radiolähettimet, joihin kerrointa 
sovelletaan 

Liikkuvien  
laitteiden lkm 

Porrastettu 
lkm (lkmp) 

K6 
(0,25 · lkmp)

1 1 0,25 
2 – 4 2 0,5 
5 – 8 5 1,25 
9 – 14 9 2,25 
15 – 24 15 3,75 
25 – 34 22 5,5 
35 – 44 30 7,5 
45 – 59 40 10 
60 – 79 55 13,75 
80 – 99  70 17,5 
100 – 124  95 23,75 
125 – 149  125 31,25 

yksityiset radioverkot (PMR), henki-
löhakuverkot, radiomikrofonilähetti-
met, muut meriradiojärjestelmät kuin 
aluksen radioasemat ja ilmailun taa-
juuksilla toimivat maaradiojärjestel-
mät 
 

150 tai enem-
män 150 37,5 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
16) Perusmaksun kerroin (S) on radiojär-

jestelmä- tai radiolähetinryhmäkohtainen 
kerroin, jolla suhteellistetaan 4 kohdassa tar-

koitetun perusmaksun vaikutus perittävän 
taajuusmaksun suuruuteen. Perusmaksun ker-
toimet ovat seuraavat: 

 
 
 
Radiolaiteryhmä S 
1) matkaviestinverkot 0,685 
2) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät 1 
3) viranomaisverkko (VIRVE) 0,685 
4) rautateiden GSM-R –radiojärjestelmä 0,96 
5) joukkoviestintäverkon radiolähettimet 0,36 
6) yksityiset radioverkot (PMR), 0,043 
7) henkilöhakuverkot 0,046 
8) radio-ohjauslähettimet 0,043 
9) radiomikrofonilähettimet 0,035 
10) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät 0,045 
11) kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat 0,15 
12) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet 0,046 
13) yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet 0,156 
14) radioamatöörilähettimet 0,014 
15) korotetun lähetystehon radioamatööriasemat 0,004 
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16) muut erikoisluvan edellyttävät radioamatöörilähettimet 0,015 
17) alusten ja ilma-alusten radioasemat 0,001 
18) ilmailun kannettavat radiolähettimet 0,001 
19) muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasemat 0,046 
20) ilmailun taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät 0,062 
21) kiinteät HF-lähettimet 0,037 
22) muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asema 0,31 
23) radiosondijärjestelmät 0,1 
24) alle 1 mW:n säteilyteholla toimiva tutkimuskäyttöön tarkoitettu seurantajärjes-
telmä 0,01 
 
 
17) Käynnistyskerroin (K3) määräytyy lu-

vanhaltijan GSM-matkaviestinverkolle, 
UMTS-matkaviestinverkolle, laajakaistaisel-
le digitaaliselle 450 MHz:n matkaviestinver-
kolle, viranomaisverkolle (VIRVE) ja rauta-

teiden GSM-R -radiojärjestelmälle annetun 
taajuuksien käyttöoikeuden alkamisajan pe-
rusteella. Käynnistyskertoimet ovat seuraa-
vat: 

 
 
 

Laskutusvuosi K3 
Ensimmäinen 0,1 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko 

0,2 muut 
Toinen 0,1 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko 

0,2 muut 
Kolmas 0,2 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko 

0,2 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä 
0,4 muut 

Neljäs 0,2 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko 
0,2 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä 
0,6 muut 

Viides 0,4 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko 
0,4 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä 
0,8 muut 

Kuudes 0,6 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko 
0,6 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä 
1 muut  

Seitsemäs 0,4 UMTS-matkaviestinverkko 
0,8 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko 
0,8 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä 
1 muut  

Kahdeksas  0,6 UMTS-matkaviestinverkko 
1 muut 

Yhdeksäs 0,8 UMTS-matkaviestinverkko 
1 muut 

Kymmenes tai sitä  
myöhempi 

1 
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Luvanhaltijan käyttöön osoitetun taajuus-
määrän ja käyttöoikeusalueen muutoksiin so-
velletaan samaa käynnistyskerrointa kuin jo 
käytössä olevaan taajuusmäärään ja käyttöoi-
keusalueeseen. Tutkimus- ja kehittämistoi-
minnassa käytettävän verkon tai järjestelmän 
käynnistyskerroin on 1, jos verkolle tai jär-
jestelmälle on myönnetty radiotaajuuksista ja 
telelaitteista annetun lain 19 §:n 5 momentis-
sa tarkoitettu radiolupa. 

 
4 § 

Matkaviestinverkon ja eräiden muiden radio-
verkkojen taajuusmaksu  

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos radioluvan haltijalla on oikeus käyttää 

GSM– ja UMTS–matkaviestinverkon tu-
kiaseman radiolähetintä 880–915 MHz:n tai 
925–960 MHz:n taajuuksilla, taajuusmaksu 
samoilta taajuuksilta peritään vain kerran ja 
GSM–verkon taajuusmaksun mukaisena.  

 

6 §  

Yksityisen radiojärjestelmän taajuusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentin 5 kohdas-

sa säädetään, taajuusmaksu lasketaan yhden 
samalla radiotaajuudella toimivan radiolähet-
timen perusteella, jos kauko-ohjaus-, kauko-
mittaus- ja datasiirtojärjestelmässä on yhdes-
sä antennipaikassa enemmän kuin yksi sa-
malla radiotaajuudella toimiva radiolähetin. 

 
7 § 

Radioamatöörilähettimen taajuusmaksu 

Viestintävirasto perii vuosittain taajuus-
maksun myöntämästään oikeudesta pitää hal-
lussa ja käyttää luvanvaraista radioamatööri-
lähetintä tai radioamatööriaseman radiolähet-
timiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan 
kaavan mukaisesti: 

 
 
1) radioamatöörilähetin S·1295,50 € 
2) korotetun lähetystehon radio- 
amatööriasema K4· (taajuusmäärä/25 kHz) ·S·1295,50 €  
3) muu erikoisluvan edellyttävä radio- 
amatöörilähetin K4· 3 kHz rä/25taajuusmää ·S·1295,50 €  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 § 

Radiolinkkilähettimen ja kiinteän satelliitti-
liikenteen maa-aseman taajuusmaksu 

Viestintävirasto perii vuosittain taajuus-
maksun myöntämästään oikeudesta pitää hal-

lussa ja käyttää luvanvaraisia kiinteän satel-
liittiliikenteen maa-aseman radiolähettimiä, 
luvanvaraista radiolinkkilähetintä tai luvan-
varaista ääniohjelmansiirtolinkkilähetintä. 
Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan 
mukaisesti: 

 
 
1) kiinteän satelliittiliikenteen maa-asema K1·K6·S·1295,50 € 
2) alle 960 MHz:n radiolinkkilähetin ja  
ääniohjelmansiirtolinkkilähetin K1· K4· K6· 3 kHz rä/25taajuusmää ·S·1295,50 € 
3) yli 960 MHz:n radiolinkkilähetin K1· K4· 3 MHz rä/14taajuusmää ·S·1295,50 €  
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10 §  

Muiden radiolähettimien taajuusmaksut 

Viestintävirasto perii vuosittain taajuus-
maksun myöntämästään oikeudesta pitää hal-

lussa ja käyttää muuta luvanvaraista radiolä-
hetintä taikka muita luvanvaraisia radiojär-
jestelmän tai –aseman radiolähettimiä kuin 
4–9 §:ssä tarkoitettuja radiolähettimiä. Taa-
juusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mu-
kaisesti: 

 
 
 
 
 
1) kiinteä HF-lähetin K1· K5· (taajuusmäärä/25 kHz)·S·1295,50 €  
2) muu tutka-asema kuin aluksen tai  
ilma-aluksen tutka-asema K1·K4·K5· S·1295,50 € 
3) radiosondijärjestelmä K1· (taajuusmäärä/25 kHz) ·S·1295,50 € 
4) alle 1 mW:n säteilyteholla toimiva  
tutkimuskäyttöön tarkoitettu  
seurantajärjestelmä K1·(taajuusmäärä/25 kHz) ·S·1295,50 € 
 
 
 
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Muun kuin 1 momentissa tai 4–9 §:ssä tar-
koitetun radiolähettimen taajuusmaksu mää-
räytyy kuten sitä lähinnä vastaavan radiolä-
hettimen taajuusmaksu. Jos lähinnä vastaa-
vaa radiolähetintä ei voida määrittää, taa-
juusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mu-
kaisesti: 

K1·0,015·1295,50 €. 
 
 
 

11 §  

Lyhytaikainen taajuusmaksu, käyttöoikeuden 
muutos ja vähimmäismaksu 

Viestintävirasto perii lyhytaikaisen taa-
juusmaksun myöntämästään alle vuoden pi-
tuisesta oikeudesta pitää hallussa ja käyttää 
4–10 §:ssä tarkoitettua radiolähetintä. Taa-
juusmaksun suuruus on 4–10 §:ssä säädetty 
vuosittainen taajuusmaksu kerrottuna käyttö-
vuorokausien lukumäärän ja 365:n suhdelu-
vulla, kuitenkin vähintään neljäsosa vuosit-
taisen taajuusmaksun määrästä ja aina vähin-
tään 18 euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä 4–10 §:ssä säädetään, 
taajuusmaksun vähimmäismäärä on 18 euroa. 

 
 
 

12 §  

Taajuusvarausmaksu 

Viestintävirasto perii radiotaajuuksista ja 
telelaitteista annetun lain 9 §:ssä tarkoitetusta 
radiotaajuuksien varauksesta samansuuruisen 
maksun kuin tämän asetuksen 4–11 §:ssä tar-
koitetusta oikeudesta hallussapitää ja käyttää 
radiolähetintä. Taajuusmaksua peritään myös 
alle 18 euroa tai alle neljäsosa vuosittaisen 
taajuusmaksun määrästä. 

Jos varaus raukeaa sen vuoksi, että radiolä-
hettimen hallussapitoon ja käyttöön myönne-
tään radiolupa, radiolähettimen 4–10 §:n pe-
rusteella määrättävästä ensimmäisen vuoden 
vuosittaisesta taajuusmaksusta tai 11 §:n 1 
momentin perusteella määrättävästä lyhytai-
kaisesta taajuusmaksusta tehdään tämän 
momentin mukainen vähennys. Vähennyksen 
suuruus on 4–10 §:ssä säädetty taajuusmaksu 
kerrottuna taajuusvarauksen voimassaolon ja 
raukeamisesta johtuneen tosiasiallisen voi-
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massaolon välisen vuorokausimäärän erotuk-
sen ja 365:n suhdeluvulla. Vähennystä ei kui-
tenkaan tehdä 6 §:n 1 momentin 1, 2 tai 5 
kohdassa taikka 9 §:n 1 momentin 2 tai 3 
kohdassa tarkoitetun radiolähettimen taa-
juusmaksusta taikka lyhytaikaisesta taajuus-
maksusta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirto-
järjestelmän taajuusvarauksen taajuusmaksu 
määräytyy kuitenkin siten, että jokaista jär-
jestelmälle varattua radiokanavaa kohden 
lasketaan yksi radiolähetin. 

 
 

12 a § 

Maksuttomat suoritteet 

Taajuusmaksua ei peritä vieraan valtion 
edustuston tehtäviin liittyvän radiolähettimen 
taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai ra-
dioaseman luvanvaraisen radiolähettimen 
hallussapitoon ja käyttöön myönnetystä oi-
keudesta eikä taajuusvarauksesta. 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2007.  
Asetusta sovelletaan myös ennen sen voi-

maan tuloa vireille tulleisiin asioihin.  

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006 

 
Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen 

 
 
 
 

Viestintäneuvos Antti Kohtala  
 
 
 
 



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1197

työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksupro-
senttien antamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä toukokuuta 2006
annetun työntekijän eläkelain (395/2006) 153 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Työntekijän eläkelain (395/2006) 153 §:ssä

tarkoitettu alle 53-vuotiaan työntekijän työ-
eläkevakuutusmaksu on 4,3 prosenttia ja 53
vuotta täyttäneen työntekijän työeläkevakuu-
tusmaksu on 5,4 prosenttia vuonna 2007.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2007.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Hallitussihteeri Maritta Hirvi
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