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AVDELNING A Centrala ändringar  

1 Ändringar i amatörradioföreskriftens föregående version  

Föreskriftens 4 § som gäller tillståndshavare har ändrats genom att ta bort 
kravet enligt vilket avsikten av en juridisk person ska vara att utöva 

amatörradiokommunikation för att den juridiska personen kan beviljas ett 
amatörradiotillstånd. Till följd av ändringen kan amatörradiotillstånd 
beviljas en juridisk person på vars amatörradiostation övervakaren innehar 

ett behörighetsbevis i enlighet med 265 § i lagen om tjänster inom 
elektronisk kommunikation.  

Ändringen baserar sig på att för att säkerställa efterlevnad av 

bestämmelser, föreskrifter och tillståndsvillkor om 
amatörradiokommunikation är det tillräckligt att övervakaren på den 

juridiska personens amatörradiostation innehar ett behörighetsbevis och 
behörighet i enlighet med lagen. Kravet på att den juridiska personens 
avsikt ska vara att utöva amatörradiokommunikation har ingen direkt och 

tydlig anknytning till föreskriftens syfte och bidrar inte väsentligt till att 
föreskriftens syfte uppnås. Dessutom har tillämpning av kravet lett till 

orimlig osäkerhet vid tolkningen i vissa fall. Kravets relation till 
förutsättningar för beviljande av radiotillstånd enligt rättsprövning i 41 § i 
lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är också problematisk.  

I jämförelse med föreskriftens tidigare version 6 J har föreskriftens 5 § 2 

mom. ändrats så att övervakaren av en amatörradiostation för vilken krävs 
specialtillstånd ska inneha ett behörighetsbevis av allmän klass eller teknisk 

klass. Därmed tillämpas kravet på övervakarens behörighet också på en 
amatörrelästation avsedd i punkt a i samma paragraf som inte står under 
tillståndshavarens omedelbara uppsikt. Med anknytning till denna ändring 

har en ny övergångsbestämmelse lagts till som 2 mom. i föreskriftens 18 § 
enligt vilken det högre kravet inte ska tillämpas till en övervakare av en 

amatörradiostation som meddelats till Kommunikationsverket eller 
Transport- och kommunikationsverket innan föreskriften trätt i kraft. 

 
Föreskriftens 8 § som gäller förbud mot kryptering av 
amatörradiokommunikation har ändrats så att det är tillåtet att kryptera 

två nya speciella former av amatörradiokommunikation. Med stöd av 
ändringen får kontrollsignaler mellan en satellitjordstation och en satellit 

som är avsedda för amatörradiokommunikation krypteras. Ändringen 
baserar sig på artikeln i Internationella teleunionens radioreglemente som 
gäller tillåtlighet av kryptering inom amatörradiokommunikation (RR25.2A). 

Det är också tillåtet att kryptera kontrollsignaler av en amatörradiostation 
som inte står under övervakarens omedelbara uppsikt och för vars innehav 

och användning det krävs ett specialtillstånd för amatörradiostation. 
Tidigare på basis av föreskriftens 8 § var det tillåtet att endast kryptera 
den del av amatörradiokommunikation som säkerställer avsändaren samt 

meddelandets integritet. 
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Övervakarens uppgifter på ett samfunds amatörradiostation och 
amatörrelästation har preciserats i 13 §. På ett samfunds 

amatörradiostation och station för vilken krävs specialtillstånd ska finnas en 
utsedd övervakare vars uppgift är att se till att föreskrifterna om 

radiokommunikation iakttas i amatörradioverksamheten. Övervakaren ska 
utan dröjsmål avbryta stationens verksamhet om föreskrifterna eller 
villkoren i radiotillståndet inte iakttas.  

 
Dessutom har flera bestämmelser i föreskriften ändrats på grund av 

ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde och tillhörande lagstiftning som trädde i kraft 1.1.2019 
så att den behöriga myndigheten har ändrats från Kommunikationsverket 

eller Trafiksäkerhetsverket till Transport- och kommunikationsverket. Av 
samma skäl har föreskriften ändrats från Kommunikationsverkets föreskrift 

till Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. Som en lagteknisk 
ändring har hänvisningar till informationssamhällsbalken (917/2014) 
korrigerats till hänvisningar till lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation vilken är lagens nya rubrik från och med 1.6.2018. 
 

2 Ändringshistorik  

Den första versionen av föreskriften trädde i kraft 2002. Den utfärdades av 
Kommunikationsverket med stöd av radiolagen som trädde i kraft vid 

ingången av samma år. Den föreskrift som träder i kraft nu har utfärdats 
av Transport- och kommunikationsverket med stöd av lagen om tjänster 

inom elektronisk kommunikation (917/2004, före detta 
informationssamhällsbalken) och den är den tolfte versionen av 
föreskriften. 

 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

Detta kapitel behandlar de förpliktelser som fastställs i föreskriftens kapitel 

1. 

1 §  Föreskriftens syfte 

Föreskriften har två huvudsyften. Den ska så som i regel också de övriga 
föreskrifterna om frekvensförvaltning främja störningsfri 

radiokommunikation. Dessutom ska föreskriften särskilt främja de avsikter 
med utövande av amatörradiokommunikation som definieras i 3 § 13 

punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. 

Med amatörradiokommunikation avses enligt den nämnda punkten "sådan 
radiokommunikation mellan personer med påvisad tillräcklig behörighet 
som de utövar med hjälp av amatörradiostationer för syften som gäller 

utbildning, kontakter eller radiotekniska experiment och utan att sträva 
efter ekonomisk nytta". Syftet med föreskriften är på så vis att främja de 
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tre avsikter med utövande av amatörradiokommunikation som avses i 
bestämmelsen. 

2 §  Tillämpningsområde 

Föreskriften innehåller bestämmelser om amatörradiosändares konstruktion 
(4 kap. Tekniska föreskrifter). I föreskriften ingår också bestämmelser om 

användning av amatörradiosändare samt om andra speciella bestämmelser 
som ska iakttas inom amatörradiokommunikation (3 kap. Användning av en 
amatörradiosändare och 2 kap. Tillstånd och identifieringssignal). 

3 §  Definitioner 

I paragrafen fastställs de begrepp som är relevanta med tanke på 
tillämpning av föreskriften, det vill säga amatörradiosändare, 

amatörradiostation, amatörrelästation, modulationstoppeffekt (pX), 
bärvågseffekt (pZ) och icke önskade utstrålningar. 

Definitionen av amatörradiosändare är den viktigaste definitionen. Enligt 
föreskriften avses med amatörradiosändare "en radiosändare, som fungerar 

på en frekvens som Transport- och kommunikationsverket fastställt och 
som inom frekvensområdet 26 MHz–2450 MHz kan fungera endast på 

frekvensområden som anvisats amatörradioverksamhet genom 
Radioreglementet som tillhör internationella 
telekommunikationskonventionen eller genom en föreskrift som meddelats 

av Transport- och kommunikationsverket". 

 

2 kap. Tillstånd och identifieringssignal 

Detta kapitel behandlar de förpliktelser som fastställs i föreskriftens kapitel 
2. 

4 §  Tillståndshavare 

Paragrafen fastställer vilka personer eller instanser amatörradiotillstånd kan 

beviljas. Tillstånd kan beviljas en fysisk person som har ett 
behörighetsbevis enligt 265 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation. Tillstånd kan också beviljas en registrerad 
amatörradioklubb eller en annan juridisk person på vars amatörradiostation 
övervakaren innehar ett sådant behörighetsbevis. 

5 § Specialtillstånd och lämplig behörighet för 

amatörradiostation 

Specialtillstånd för amatörradiostation ska finnas för innehav och 

användning av en amatörrelästation eller en annan amatörradiostation som 
inte står under tillståndshavarens eller radioamatörens omedelbara uppsikt. 
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För en annan amatörradiostation som fungerar utan en radioamatörs 
omedelbara uppsikt krävs av övervakaren ett behörighetsbevis av allmän 

klass eller teknisk klass. Bestämmelsen gäller både amatörradiostationer 
och amatörrelästationer. Behörighetsexamen inom amatörradio för teknisk 

klass motsvarar den nuvarande behörighetsexamen inom amatörradio för 
allmän klass, som avses i Kommunikationsverkets föreskrift (M 18) om 
examensfordringarna inom maritim radiokommunikation och 

amatörradiokommunikation. 

6 § Anropssignal för en amatörradiostation 

Paragrafen innehåller bestämmelser om konstruktion och användning av en 

anropssignal för en amatörradiostation. Anropssignalen bestäms i 
radiotillståndet för en amatörradiostation. Anropssignalen ska sändas vid 
början av en radioförbindelse, och medan förbindelsen pågår, minst en 

gång var tionde minut. Anropssignalen ska sändas på ett sätt som är 
allmänt mottagbart, vilket betyder att den inte får sändas krypterad. Andra 

koder och tecken ska användas i anslutning till signalen på det sätt som 
fastställs i 2–5 mom. i paragrafen. 

 

3 kap. Användning av en amatörradiosändare 

7 § Sändning från en amatörradiostation 

Enligt paragrafen får en amatörradiostation användas för sändningar på de 
frekvenser som i Transport- och kommunikationsverkets 

radiofrekvensföreskrift (M 4) har anvisats för amatörradioverksamhet. I 
amatörradiokommunikation får inte användas onödigt stor sändningseffekt 

eller bandbredd för sändningen. 

8 §  Förbud mot kryptering 

Paragrafen innehåller en bestämmelse om att amatörradiokommunikation 
inte får krypteras. Meddelandet får dock innehålla en kodad del, vars avsikt 

är att säkerställa avsändaren eller meddelandets integritet. Kontrollsignaler 
mellan en satellitjordstation och en satellit som är avsedda för 

amatörradiokommunikation får också krypteras. Dessutom är det tillåtet att 
kryptera kontrollsignaler av en amatörradiostation som fungerar utan 

omedelbar uppsikt och för vilken därför krävs specialtillstånd. 

9 § Användning av någon annans amatörradiostation 

I paragrafen fastställs vems rättigheter som får användas vid användning 
av någon annans amatörradiostation eller vilken kompetensklass de 

använda rättigheterna tillhör.  

Användaren av en sådan amatörradiostation får inte överskrida 
rättigheterna för sin egen kompetensklass, även om kompetensklassen för 

innehavaren av tillståndet för stationen är högre än användarens. 
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Användaren får inte heller överskrida tillståndsinnehavarens 
kompetensklass, även om användarens egen kompetensklass är högre än 

tillståndsinnehavarens. 

Om någon annans radiostation används under omedelbar uppsikt av 
tillståndsinnehavaren får dock rättigheterna för kompetensklassen för 

tillståndshavaren användas, oberoende av användarens egen 
kompetensklass. På motsvarande sätt får rättigheterna för 
kompetensklassen för övervakaren av en klubbstation användas under 

övervakarens omedelbara uppsikt. 

10 § Annan kommunikation än amatörradiokommunikation 

Enligt huvudregeln får förbindelse på amatörradiostationen upprättas 

endast med en annan amatörradiostation. På amatörradiostationen får 
förbindelse dock upprättas med en annan radiostation inom 
radiokommunikation i säkerhetssyfte, då det är frågan om omedelbar 

räddning av människoliv eller förhindrande av hotande olyckshändelse, 
eller en av myndigheterna ledd övning i räddningstjänst. 

11 § Förbjuden amatörradiokommunikation 

Radioförbindelser med amatörradiostationer i ett land vars teleförvaltning 
meddelat att den inte tillåter sådana förbindelser är enligt paragrafen 
förbjudna. Bestämmelsen i paragrafen bygger på Internationella 

teleunionen ITU:s Radioreglemente. 

12 § Likvärdiga och sekundära rättigheter 

I paragrafen fastställs väjningsskyldighet vid amatörradiokommunikation 

inom frekvensområden, som i enlighet med Transport- och 
kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift (M 4) har sekundära 
rättigheter för amatörradiokommunikation. Amatörradiosändningarna får 

inte förorsaka skadliga störningar på den radiokommunikation som 
använder samma frekvensområde med prioritet.  

Enligt 2 mom. i paragrafen får amatörradiosändningarna inte förorsaka 

skadliga störningar på finländsk radiokommunikation inom samma 
frekvensområde, om frekvensområdet i radiofrekvensföreskriften anvisats 

likvärdiga rättigheter för amatörradiokommunikation och annan 
radiokommunikation. 

13 § Övervakning av ett samfunds amatörradiostation 

Paragrafen fastställer uppgifter och skyldigheter för övervakare av 

amatörradiostationer. På ett samfunds amatörradiostation ska det finnas en 
utnämnd övervakare vars namn ska meddelas till Transport- och 

kommunikationsverket. Övervakarens uppgift är att se till att föreskrifterna 
om radiokommunikation iakttas i amatörradioverksamheten. Övervakaren 
av en amatörradiostation och en amatörrelästation ska utan dröjsmål 
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avbryta verksamheten på stationen om den används i strid med 
föreskrifterna om radiokommunikation eller med villkoren i radiotillståndet.  

14 § Användning av en amatörradiostation ombord på 
finländskt fartyg 

Enligt paragrafen får en amatörradiostation ombord på ett finländskt fartyg 

endast användas med ett medgivande av fartygets befälhavare. 
Användningen av stationen ska omedelbart avslutas, om fartygets 

befälhavare, fartygets rederi, VTS-centralerna, hamnmyndigheterna eller 
Transport- och kommunikationsverket så kräver. Användningen får inte 
störa fartygets övriga radiokommunikation, fartygsradiostationens 

säkerhetspassning eller verksamheten för andra radioanläggningar ombord. 

15 § Användning av en amatörradiostation ombord på 

finländskt luftfartyg 

Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningar och villkor för 
användning av en amatörradiostation ombord på ett finländskt luftfartyg 

inom Finlands luftrum. Användningen förutsätter ett godkännande av 
Transport- och Kommunikationsverket och ett medgivande av luftfartygets 
befälhavare. Stationen får användas på de frekvenser under 30 MHz, som i 

Transport- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift (M 4) har 
anvisats för amatörradiokommunikation, och på frekvenserna över 30 MHz 

endast om frekvensen har reserverats för amatörradiokommunikation med 
exklusiva rättigheter. Användningen av amatörradiostationen ska 

omedelbart avslutas, om luftfartygets befälhavare, luftfartygets ägare, 
områdeskontrolltjänsten eller Transport- och kommunikationsverket så 
kräver. 

Användningen av amatörradiostationen får inte störa 

radiokommunikationen vid luftfartygets radiostation och inte heller 
funktionen för andra apparater ombord på luftfartyget. Det är förbjudet att 

för amatörradiokommunikation använda sändare, mottagare, antenner och 
matarledningar som hör till luftfartygets radiostation.  

 

4 kap. Tekniska föreskrifter 

16 § Egenskaperna hos en amatörradiosändare 

I paragrafen fastställs det att en amatörradiosändare ska utrustas med en 
tillförlitlig mätare som mäter uteffekt, om en amatörradiosändare till sin 

konstruktion är sådan att största tillåtna uteffekt kan överskridas. 
Paragrafen innehåller också bestämmelser om dämpning av icke önskade 

utstrålningar från en amatörradiostation och om de tillåtna bandbredderna 
inom frekvensområdena. Enligt paragrafen ska signalen från en 

amatörradiostation vid all användning hållas inom respektive 
frekvensområde. Om den fältstyrka en amatörradiostation alstrar 
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förorsakar störningar i teleutrustningar eller andra elektriska utrustningar 
som uppfyller skyddskraven på elektromagnetisk kompatibilitet, tillämpas 

bestämmelserna i 277 § i lagen om tjänster inom elektronisk 
kommunikation för att avhjälpa störningarna.  

17 § Egenskaperna hos en amatörrelästation 

I paragrafen fastställs speciella tekniska krav för en amatörrelästation. En 
relästation ska starta endast på en öppningssignal. Ett fjärrstyrningssystem 
för en amatörrelästation ska vara sådant att endast övervakaren av 

relästationen kan styra stationen. 

 

5 kap. Ikraftträdandebestämmelser 

18 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Föreskriften träder i kraft den 9 april 2019. Föreskriften gäller tills vidare. 
Genom föreskriften upphävs föreskriftens tidigare version 

Kommunikationsverket 6 J/2014 M utfärdad av Kommunikationsverket den 
17 december 2014..  

I paragrafens andra moment fastställs, att paragraf 5 §:s 2 moment 
tillämpas inte för övervakaren av en amatörrelästation vars namn har 

angetts åt Kommunikationsverket eller Transport- och 
kommunikationsverket innan föreskrift trädde i kraft. 

 

19 § Erhållande av upplysningar och publicering 

Föreskriften har publicerats i Transport- och kommunikationsverkets 
föreskriftssamling och finns på Transport- och kommunikationsverkets 

webbplats på www.traficom.fi. Föreskriften kan också erhållas vid 
Transport- och kommunikationsverkets kundtjänst. 

 

AVDELNING C Övriga frågor som har samband med 

föreskriften  

1 Internationellt samarbete med intressegrupperna 

Europeiska post- och teleförvaltningarnas samarbetsorgan, CEPT, 
publicerar som en del av sin övriga verksamhet beslut, rekommendationer 

och rapporter gällande amatörradioverksamheten. De viktigaste av dessa 
rör ordnande av och innehåll i examina inom amatörradio samt ömsesidigt 

erkännande av amatörradiotillstånd och behörighetsbevis. 
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På Internationella teleunionen ITU:s konferenser avtalar man om tilldelning 
av frekvenser till olika trafikslag, såsom amatörradiotrafiken. Dessutom 

utreder ITU:s undersökningsgrupper amatörradiosändningarnas egenskaper 
och deras kompatibilitet med annan radiotrafik. 

 

AVDELNING D Lagstiftning  

1.1 Finsk lagstiftning 

Bestämmelserna om bemyndigande att meddela amatörradioföreskriften är 
97 § 3 mom. och 304 § 1 mom. 5 punkten i lagen om tjänster inom 

elektronisk kommunikation. Dessa bestämmelser är följande: 

 (97 § 3 mom.) Transport- och kommunikationsverket meddelar 
föreskrifter om amatörradiostationers konstruktion och 

användning samt föreskrifter som annars ska iakttas inom 
amatörradiokommunikation och som gäller sändareffekter, 
oönskade emissioner, riktande av sändningar och enkelriktade 

sändningar. 

 (304 § 1 mom. 5 punkten) 
 Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag ska 

Transport- och kommunikationsverket 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 5) bevilja sådana identifieringssignaler för radiostationer som 
behövs för att identifiera radiosändningar och vid behov 
meddela föreskrifter om hur de ska användas, 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

1.2 Andra relaterade bestämmelser och konventioner 

Radioreglemente, som är en bilaga till Internationella teleunionen ITU:s 

stadga. 

 


