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Lak i

N:o 840

lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Strasbourgissa 4 päivänä marraskuuta 1999

tehdyn Euroopan neuvoston lahjontaa koske-
van siviilioikeudellisen yleissopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvat määräykset ovat
lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on
niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

HE 86/2001
LaVM 17/2001
EV 98/2001

123—2001 410301

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2001/20010086


Tasavallan presidentin asetus

N:o 841

Suomen hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä tehdyn sopimuksen, jolla sitoudutaan
noudattamaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja NATO:n välillä KFOR REAR
-päämajan ja Makedonian alueella olevan KFOR-henkilöstön asemasta tehtyä sopimusta,

voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Brysselissä 21 päivänä elokuuta 2001

Suomen hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton
välillä kirjeenvaihdolla tehty, tasavallan pre-
sidentin 17 päivänä elokuuta 2001 hyväksy-
mä sopimus, jolla sitoudutaan noudattamaan
entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja
NATO:n välillä KFOR REAR -päämajan ja
Makedonian alueella olevan KFOR-henkilös-
tön asemasta tehtyä sopimusta, on voimassa

21 päivästä elokuuta 2001 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä

lokakuuta 2001.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 71/2001)
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N:o 842 
 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 
Viestintäviraston maksuista 

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2001 
————— 

 
Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion 

maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, sekä postitoiminta-
lain (907/1993) 16 §:n nojalla: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä päätöksessä määrätään Viestintävi-
raston maksullisista suoritteista ja niiden 
maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista 
suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista. 
 
 
 

2 § 

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suorit-
teet 

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii 
tämän päätöksen 6 ja 8 — 17 §:ssä määrätyt 
kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet: 

1) oikeuden antaminen muun luvanvaraisen 
kuin 4 §:ssä tarkoitettujen radiolähettimien 
hallussapitoon ja käyttöön; 

2) muun luvasta vapaan radiolähettimen 
kuin 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun valvon-
ta; 

3) radiolaitteen tyyppihyväksyntä tai hy-
väksyntä; 

4) radioaseman tarkastus; 
5) aluksen radioaseman katsastus; 
6) radioviestinnän pätevyys- ja kelpoisuus-

tutkinto;  

7) radioviestinnän pätevyys- ja kelpoisuus-
todistus;  

8) teleurakoitsijan valtuuttaminen;  
9) teleurakoinnin valvonta; 
10) oikeus televerkon numerotunnuksen tai 

tilaajanumeron käyttöön; 
11) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun 

tunnuksen myöntäminen, muuttaminen tai 
siirtäminen; sekä 

12) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun 
tunnuksen käyttöoikeuden ylläpito. 
 
 
 
 

3 § 

Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudel-
liset suoritteet 

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, 
joista Viestintävirasto perii suoritteen oma-
kustannusarvon mukaiseksi määräämänsä 
maksun, ovat seuraavat suoritteet: 

1) radiovastaanottoaseman suojaaminen 
häiriöiltä; 

2) teleurakoitsijan rakentaman televerkon 
uusintatarkastus; 

3) telepäätelaitteen tai radiolaitteen yhteis-
eurooppalaiseen vaatimusten mukaisuuden 
varmistamiseen liittyvät ilmoitetun tarkastus-
laitoksen suoritteet; sekä 

4) postilaitoksen postitoiminnan valvonta. 
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4 § 

Omakustannusarvosta poikkeavat julkisoi-
keudelliset suoritteet 

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, 
joista Viestintävirasto perii valtion maksupe-
rustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun suo-
ritteen omakustannusarvosta poikkeavan 
maksun, ovat seuraavat suoritteet: 

1) oikeuden antaminen matkaviestinverkon 
tukiasemien luvanvaraisten radiolähettimien 
hallussapitoon ja käyttöön; 

2) oikeuden antaminen yleiseen teletoimin-
taan käytettävän henkilöhakujärjestelmän tu-
kiasemien luvanvaraisten radiolähettimien 
hallussapitoon ja käyttöön; 

3) oikeuden antaminen TFTS-järjestelmän 
tukiasemien luvanvaraisten radiolähettimien 
hallussapitoon ja käyttöön;  

4) oikeuden antaminen Viestintäviraston 
määräämällä  taajuusalueella  toimivan  kiin-
teän liityntäverkon radiojärjestelmän luvan-
varaisten radiolähettimien hallussapitoon ja 
käyttöön; sekä 

5) oikeuden antaminen viranomaisra-
dioverkon (VIRVE) tukiasemien luvanva-
raisten radiolähettimien hallussapitoon ja 
käyttöön. 
 
 
 
 

 
5 § 

Maksulliset liiketaloudellisin perustein hin-
noiteltavat suoritteet 

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja suoritteita, jotka Viestintävirasto hinnoit-
telee liiketaloudellisin perustein, ovat seu-
raavat suoritteet: 

1) sellaisen radiolaitteen hyväksyntämerk-
ki, jonka valvonnasta ei peritä 8 §:ssä tarkoi-
tettua valvontamaksua; 

2) omavalintainen radioamatööritunnus; 
3) muu kuin vähäisiä kustannuksia aiheut-

tavaan tiedotustoimintaan kuuluva paino-
tuote; 

4) muu kuin vähäisiä kustannuksia aiheut-
tavaan tiedotustoimintaan kuuluva koulutus; 

5) valokopio, sähköinen tallenne tai muu 
jäljennös tai ote Viestintäviraston hallussa 
olevasta asiakirjasta; 

6) sellainen asiakirjan lähettäminen, josta 
aiheutuvia kustannuksia ei ole sisällytetty 
muusta tässä päätöksessä maksulliseksi mää-
rätystä suoritteesta perittävään maksuun; se-
kä 

7) muu toimeksiantoon perustuva Viestin-
täviraston suorite. 

 
 

6 §  

Radiolähettimien lupamaksut 

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvan-
varaista radiolähetintä peritään vuosittain lu-
pamaksua seuraavasti: 
 
1) radioamatöörilähettimet 95 mk
2) maaliikenteen liikkuva 

VHF/UHF-lähetin, aluksen tai 
ilma-aluksen VHF/UHF-asema 
tai kaukomittaus-, kauko-ohjaus- 
tai valvontalähetin 110 mk

3) aluksen satelliittimaa-asema tai 
MF/HF-asema tai ilma-aluksen 
satelliittimaa-asema tai MF/HF- 
asema 240 mk

4) VHF/UHF-majakkalähetin 360 mk
5) kiinteän liikenteen koordinoima-

ton satelliittimaa-aseman lähetin 
tai maaliikenteen muu kiinteä 
VHF/UHF- lähetin, ei kuitenkaan 
matkaviestinverkon, yleiseen tele-
toimintaan käytettävän henkilö-
hakujärjestelmän, TFTS- järjes-
telmän tai viranomaisradioverkon 
(VIRVE) tukiasemalähetin 430 mk

6) pienitehoinen yleisradiolähetin 
(teho enintään 300 W), LF/MF-
majakkalähetin tai muu radio-
linkkilähetin kuin Viestintäviras-
ton määräämällä taajuusalueella 
toimivan kiinteän liityntäverkon 
radiojärjestelmän lähetin 640 mk

7) kiinteä MF/HF-lähetin, keski- tai 
suuritehoinen yleisradiolähetin 
(teho yli 300 W) tai muu kuin 
aluksen tai ilma-aluksen tutkalä-
hetin 930 mk
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8) kiinteän liikenteen koordinoidun 
satelliittimaa-aseman lähetin 1 060 mk

 
 
 
 
Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää muuta 

kuin 1 momentissa tai 7 §:ssä tarkoitettua lu-
vanvaraista radiolähetintä peritään lupamak-
sua samoin kuin peritään lupamaksua sitä lä-
hinnä vastaavasta laitteesta 1 momentin mu-
kaan. 

 
 
 

7 §  

Taajuusmaksut 

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää matka-
viestinverkon, Viestintäviraston määräämällä 
taajuusalueella toimivan kiinteän liityntäver-
kon radiojärjestelmän, yleiseen teletoimin-
taan käytettävän henkilöhakujärjestelmän, 
TFTS-järjestelmän tai viranomaisradiover-
kon (VIRVE) tukiasemien luvanvaraisia ra-
diolähettimiä peritään vuosittain taajuusmak-
sua seuraavasti: 
 

 
 
1) matkaviestinverkko K1* K2* K3* (taajuuskaista/25 kHz) *11 275 mk
2) kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmä K1* K2* (taajuuskaista/25 kHz) *11 275 mk
3) henkilöhakujärjestelmä K1* K2* (taajuuskaista/25 kHz) *11 275 mk
4) TFTS-järjestelmä K1* (taajuuskaista/25 kHz) *11 275 mk
5) viranomaisradioverkko (VIRVE) K1*K2*K3*K4* (taajuuskaista/25 kHz) *11 275 mk
 
 

Taajuuskaista on radiojärjestelmän käyt-
töön osoitetun radiotaajuuskaistan koko-
naismäärää. 

K1 on taajuusaluekerroin, jonka suuruus 
määräytyy luvanhaltijan käyttöön osoitetun 
taajuusalueen perusteella. Taajuusalueker-
toimet ovat seuraavat: 
 
 
Taajuusalue K1
alle 470 MHz 1
470 – 960 MHz 0,8
960 – 3000 MHz 0,6
3000 – 11000 MHz 0,5
11000 – 40000 MHz 0,4
 
 

K2 on peittoaluekerroin, joka määräytyy 
luvanhaltijan radiojärjestelmälle osoitetun 
käyttöoikeusalueen perusteella. Sen suuruus 
on 1 koko Suomen kattavalta käyttöoikeus-
alueelta. Alueellisesti rajoitetun käyttöoike-
usalueen peittoaluekerroin on käyttöoikeus-
alueen ja jäljempänä määritellyn suoja-
alueen pinta-alojen summa jaettuna Suomen 
pinta-alalla. 

K3 on käynnistyskerroin, joka määräytyy 
luvanhaltijan radiojärjestelmälle annetun taa-

juuksien käyttöoikeuden alkamisajan perus-
teella. Käynnistyskertoimet ovat seuraavat: 

 
 

Käyttöaika K3
1. laskutus-
vuosi 

0,1 UMTS1-matkaviestinverkko 
0,2 muut 

2. laskutus-
vuosi 

0,1 UMTS-matkaviestinverkko 
0,2 muut 

3. laskutus-
vuosi 

 
0,4  

4. laskutus-
vuosi 

 
0,6  

5. laskutus-
vuosi 

 
0,8  

6. laskutus-
vuosi tai sen 
jälkeinen 
laskutusvuosi

 
 
 
1 

 
 

K4 on erillisverkkokerroin, jonka suuruus 
määrätään erikseen kunkin erillisverkon 
käyttötarkoituksen perusteella. Erillisverkko-
kertoimet ovat seuraavat: 
 
                                                       
 1 Universal Mobile Telecommunications Systems 
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Erillisverkko K4
Viranomaisradioverkko (VIRVE) 1

 
Neljännessä momentissa tarkoitettu suoja-

alue on 20 kilometrin levyinen vyöhyke ra-
diojärjestelmälle osoitetun käyttöoikeusalu-
een ympärillä. Suoja-aluetta ei kuitenkaan 
ole merialue eikä valtakunnan rajan ylittävä 
alue. Suoja-aluetta ei myöskään ole alue, jo-
ka ulottuu toisen vastaavanlaisen radiojärjes-
telmän luvanhaltijalle osoitetulle käyttöoike-
usalueelle, jos taajuuksien käyttö koordinoi-
daan luvanhaltijoiden kesken. Suoja-aluetta 
ei sovelleta määrättäessä kiinteän liityntäver-
kon radiojärjestelmän peittoaluekerroin. 

Luvanhaltijalta perittävä AutoNet-
matkaviestinverkon taajuusmaksu on edellä 
määrätyin perustein määräytyvä koko Auto-
Net-verkon laskennallinen taajuusmaksu ker-
rottuna laskutushetkellä luvanhaltijan käytös-
sä olevien radiokanavien lukumäärällä ja ja-
ettuna kulumassa olevan kalenterivuoden 
alussa koko AutoNet-verkon tukiasemien lu-
vanhaltijoiden käytössä olleiden radiokana-
vien yhteismäärällä. 

Luvanhaltijan käyttöön osoitetun taajuus-
kaistan ja käyttöoikeusalueen muutoksiin so-
velletaan samaa käynnistyskerrointa kuin jo 
käytössä olevaan taajuuskaistaan ja käyttöoi-
keusalueeseen. 
 
 

8 § 

Radiolähettimien valvontamaksut 

Suomessa kaupan pidettäväksi tai käytettä-
väksi tarkoitetusta Suomessa valmistetusta 
tai Suomeen tulliselvitetystä tai muulla ta-
voin maahantuodusta luvasta vapaasta radio-
lähettimestä peritään sen valmistajalta tai sil-
tä, joka tuo lähettimen maahan, valvonta-
maksua seuraavasti: 
 
1) radiolähetin, jonka lähetysteho 

on enintään 10 mW tai pie-
noismallin radio-ohjauslaite 20 mk

2) radiolähetin, jonka lähetysteho 
on enemmän kuin 10 mW 50 mk

 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa on mää-

rätty, peritään valvontamaksu luvasta vapaan 

radiolähettimen haltijalta, jos käytössä ole-
vasta yksittäisestä lähettimestä ei kertaakaan 
ole valvontamaksua maksettu taikka jos ra-
diolähettimen aiempi Viestintäviraston hy-
väksymismerkki on hävinnyt, vaurioitunut tai 
tullut muuten tunnistamiskelvottomaksi. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on mää-
rätty, valvontamaksua ei kuitenkaan peritä 
seuraavista luvasta vapaista radiolähettimis-
tä: 

1) yleisen televerkon matkaviestin tai muu 
verkon radiolähetin kuin sen tukiaseman lu-
vanvarainen radiolähetin; 

2) Viestintäviraston määräämällä taajuus-
alueella toimivan kiinteän liityntäverkon ra-
diojärjestelmän tilaajalaite; sekä 

3) radiolähetin, jonka on Suomessa erik-
seen voimaan saatettujen Euroopan yhteisö-
jen säädösten tai Euroopan Radiokomitean 
(ERC) päätösten ja suositusten mukaisella 
yhteiseurooppalaisella menettelyllä varmis-
tettu täyttävän sille asetetut vaatimukset ja 
joka on merkitty menettelyssä vaaditulla ta-
valla. 
 
 
 

9 § 

Radiolaitteiden hyväksyntämaksut 

Radiolaitteen tyyppihyväksynnästä tai yk-
sittäisen laitteen hyväksynnästä peritään hy-
väksyntämaksua seuraavasti: 
 
 
1) radiolaitteen kansallinen 

tyyppihyväksyntä 1 700 mk
2) radiolaitetuoteperheen tai 

vaativa ja aikaavievä kansal-
linen tyyppihyväksyntä 

 
 
3 400 mk

3) yksittäisen radiolaitteen hy-
väksyntä 

 
200 mk

 
 

Jos 1 momentissa määrätty suoritteen tuot-
tamisesta aiheutuviin keskimääräisiin kus-
tannuksiin perustuva kiinteä hyväksyntämak-
su on yksittäistapauksessa tyyppihyväksyn-
nän tai hyväksynnän Viestintävirastolle aihe-
uttamiin kustannuksiin verrattuna kohtuut-
toman suuri tai pieni, peritään kiinteän hy-



 N:o 842 
  
   

 

2543

väksyntämaksun sijasta suoritteen omakus-
tannusarvon mukainen maksu. 
 
 

10 § 

Radioasemien tarkastusmaksut 

Radiolaitteen tai radioaseman käyttöönotto- 
tai muutostarkastuksesta peritään tarkastus-
maksua 5 000 mk. 

 
 

11 §  

Alusten radioasemien katsastusmaksut 

Alusten radioasemien ja alusten radiolait-
teiden katsastuksista peritään katsastusmak-
sua seuraavasti: 
 

 
 
 
 
Alus Suomen 

alueella 
Muualla 

a) Peruskatsastus: 
1) kotimaanliikenteessä olevan aluksen radioasema 3 100 mk 5 600 mk
2) pyyntialueella II toimivan kalastusaluksen radioasema 3 100 mk 5 600 mk
3) pyyntialueella III toimivan kalastusaluksen radioasema 3 550 mk 6 400 mk
4) kansainvälisessä liikenteessä olevan alle 300 brt:n aluksen ra-

dioasema 
 

5 350 mk 9 650 mk
5) vain radiopuhelinlaitteilla varustettu radioasema 7 800 mk 13 850 mk
6) radiopuhelin- ja -lennätinlaitteilla varustettu radioasema tai 

vastaava 
 

9 650 mk 15 800 mk
7) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema 4 150 mk 8 550 mk
8) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema ja ra-

diopuhelinasema 
 

7 150 mk 12 950 mk
9) GMDSS:n merialueella A2 toimivan aluksen radioasema 7 800 mk 13 850 mk
10) GMDSS:n merialueella A3 tai A4 toimivan aluksen radioasema 10 150 mk 16 550 mk

b) Määräaikainen katsastus:  
1) kotimaanliikenteessä olevan aluksen radioasema 2 150 mk 3 750 mk
2) pyyntialueella II toimivan kalastusaluksen radioasema 2 150 mk 3 750 mk
3) pyyntialueella III toimivan kalastusaluksen radioasema 2 550 mk 4 450 mk
4) kansainvälisessä liikenteessä olevan alle 300 brt:n aluksen ra-

dioasema 
 

4 150 mk 8 550 mk
5) vain radiopuhelinlaitteilla varustettu radioasema 6 200 mk 12 350 mk
6) radiopuhelin- ja -lennätinlaitteilla varustettu radioasema tai 

vastaava 
 

7 400 mk 13 350 mk
7) GMDSS:n merialueella Al toimivan aluksen radioasema 3 100 mk 7 400 mk
8) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema ja ra-

diopuhelinasema 
 

5 350 mk 9 650 mk
9) GMDSS:n merialueella A2 toimivan aluksen radioasema 6 200 mk 12 350 mk
10) GMDSS:n merialueella A3 tai A4 toimivan aluksen radioasema 7 850 mk 14 100 mk

c) Ylimääräinen katsastus ja katsastuksessa todetun puutteen korja-
uksen katsastus: 

 

1) kotimaanliikenteessä olevan aluksen radioasema 1 200 mk 2 200 mk
2) pyyntialueella II toimivan kalastusaluksen radioasema 1 200 mk 2 200 mk
3) pyyntialueella III toimivan kalastusaluksen radioasema 1 500 mk 2 750 mk
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4) kansainvälisessä liikenteessä olevan alle 300 brt:n aluksen ra-
dioasema 

 
2 650 mk 5 650 mk

5) vain radiopuhelinlaitteilla varustettu radioasema 3 750 mk 6 900 mk
6) radiopuhelin- ja -lennätinlaitteilla varustettu radioasema tai 

vastaava 
 

4 650 mk 8 100 mk
7) GMDSS:n merialueella Al toimivan aluksen radioasema 1 900 mk 3 450 mk
8) GMDSS:n merialueella A1 toimivan aluksen radioasema ja ra-

diopuhelinasema 
 

3 250 mk 5 850 mk
9) GMDSS:n merialueella A2 toimivan aluksen radioasema 3 750 mk 6 700 mk
10) GMDSS:n merialueella A3 tai A4 toimivan aluksen radioasema 4 850 mk 8 700 mk
 
 

Muualla kuin Suomen alueella tehtävien 
katsastusten kiinteiden maksujen suuruutta 
määrättäessä ei ole otettu huomioon näitä 
katsastuksia varten muualle kuin Suomeen 
tehtävistä matkoista aiheutuvia kustannuksia. 
Tällaisesta katsastuksesta peritään 1 momen-
tissa määrätyn lisäksi kiinteään maksuun si-
sältymättömät matkakustannukset täysimää-
räisinä. 

Jos katsastusta ei voida laivanisännän tai 
aluksen päällikön syystä toimittaa sovittuna 
aikana, peritään puolet 1 momentissa määrä-
tystä kiinteästä maksusta sekä 2 momentissa 
perittäviksi määrätyt matkakustannukset ko-
konaisuudessaan. 
 
 

12 §  

Radioviestinnän tutkintomaksut 

Radioviestinnän tutkinnoista peritään mak-
su osallistumiskerralta seuraavasti: 
 
1) merenkulun yleinen radioase-

manhoitajan tutkinto (General 
Operator’s Certificate GOC) 
tai yleinen radiopuhelimenhoi-
tajan tutkinto 450 mk

2) merenkulun rajoitettu radio-
asemanhoitajan  tutkinto  (Re-
stricted Operator’s Certificate 
ROC) tai avomerilaivurin ra-
diotutkinto tai rajoitettu radio-
puhelimenhoitajan tutkinto 400 mk

3) Rannikkolaivurin radiotutkinto 270 mk
4) GOC- tai ROC-kelpoisuustut- 

kinto 225 mk
5) radioamatööritutkinnon osa-

tutkinto 77 mk

1 — 4 kohdassa tarkoitetun tutkinnon osa-
tutkinnosta peritään osallistumiskerralta puo-
let vastaavasta tutkintomaksusta. 

Muusta kuin 1 momentissa mainitusta tut-
kinnosta tai osatutkinnosta peritään tutkinto-
maksua samoin kuin peritään tutkintomaksua 
sitä lähinnä vastaavasta tutkinnosta tai osa-
tutkinnosta 1 momentin mukaan.  
 
 

13 §  

Radioviestinnän todistusmaksut 

Pätevyystodistuksesta, joka annetaan 12 
§:n 1 momentin 1 — 3 ja 5 kohdassa tarkoi-
tetun tutkinnon suorittamisesta, peritään to-
distusmaksua 260 mk. 

Kelpoisuustodistuksesta, joka annetaan 12 
§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun kel-
poisuustutkinnon suorittamisesta, peritään 
todistusmaksua 170 mk. 
 
 

14 § 

Teleurakoinnin rekisteröintimaksut 

Henkilön tai yrityksen valtuuttamisesta te-
leurakoitsijaksi taikka annetun valtuutuksen 
urakointiluokan muuttamisesta peritään re-
kisteröintimaksua 300 mk. 
 
 

15 § 

Teleurakoinnin valvontamaksut 

Teleurakoitsijalta peritään teleurakoinnin 
valvontamaksua vuosittain seuraavasti: 
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1)  puhelinsisäjohtoverkkojen 

urakointiin valtuutettu te-
leurakoitsija 1 800 

mk
2)
  

yhteisantennijärjestelmien 
urakointiin valtuutettu te-
leurakoitsija 1 800 

mk
3)
  

puhelinsisäjohtoverkkojen 
ja yhteisantenni- järjestel-
mien urakointiin valtuutettu 
teleurakoitsija 3 000 

mk
4)
 
   

vain omien telesisäverkko-
jen teleurakointiin valtuu-
tettu teleurakoitsija 300 mk

5)
 
   

valtuutuspäätöksessä nime-
tyn erillisverkon urakoin-
tiin valtuutettu teleurakoit-
sija 300 mk

 
 

Kertaurakointiin valtuutetulta teleurakoitsi-
jalta peritään teleurakoinnin valvontamaksua 
300 mk. 
 
 

16 §  

Televerkon numerointimaksut 

Oikeudesta käyttää numerotunnusta tai ti-
laajanumeroa peritään teleyritykseltä taikka 
palvelunumeron tai dataverkkotunnuksen 
haltijalta televerkon numerointimaksuja vuo-
sittain seuraavasti: 
 
1) tilaajanumeromaksu:  
yleisen kiinteän puhelinverkon 
numero 

2 mk/ 
liittymä

yleisen kiinteän puhelinverkon 
valtakunnallinen siirrettävä 
numero 

4 mk/ 
liittymä

yleisen matkaviestinverkon 
numero 

0,40 mk/ 
liittymä

 
2) operaattoritunnusmaksu 
kolmenumeroinen kaukoliiken-
netunnus 550 000 mk
neljänumeroinen kaukoliiken-
netunnus 110 000 mk

viisinumeroinen kaukoliikenne-
tunnus 22 000 mk
kolmenumeroinen ulkomaan-
liikennetunnus 550 000 mk
neljänumeroinen ulkomaanlii-
kennetunnus 110 000 mk
viisinumeroinen ulkomaanlii-
kennetunnus 22 000 mk
viisinumeroinen yleinen ope-
raattoritunnus 44 000 mk
 
3) matkaviestinverkon suunta-
numeromaksu: 
kolmenumeroinen suuntanume-
ro 300 000 mk
neljänumeroinen suuntanumero 60 000 mk
viisinumeroinen suuntanumero 12 000 mk
 
4) erityisverkon suuntanume-
romaksu 
kolmenumeroinen suuntanume-
ro 300 000 mk
neljänumeroinen suuntanumero 60 000 mk
viisinumeroinen suuntanumero 12 000 mk
 
5) palvelunumeromaksu 
neljänumeroinen telealuekoh-
tainen palvelunumero 6 000 mk
vähintään viisinumeroinen te-
lealuekohtainen palvelunumero 1 200 mk
kolmenumeroinen valtakunnal-
linen palvelunumero 260 000 mk
neljänumeroinen valtakunnalli-
nen palvelunumero 52 000 mk
viisinumeroinen valtakunnalli-
nen palvelunumero 10 400 mk
vähintään kuusinumeroinen 
valtakunnallinen palvelunume-
ro 2 100 mk
 
6) dataverkkotunnusmaksu 
(DNIC) 67 500 mk
 
7) maksu teknisestä teleyritys-
tunnuksesta 
kansainvälinen merkinantopis-
tekoodi 10 000 mk
kansallinen merkinantopiste-
koodi jokaiselta alkavalta 
kymmenen koodin ryhmältä 40 mk
CUG-tunnus jokaiselta alkaval-
ta kymmenen tunnuksen ryh-
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mältä 40 mk
centrex-teleyritystunnus 200 mk
MNC-teleyritystunnus 2 000 mk
NCC-teleyritystunnus 1 000 mk

 
Valtakunnallisen siirrettävän puhelinnume-

ron hakijalta peritään rekisteröintimaksua 
seuraavasti: 
 
 
 
1) oikeuden antaminen 1 — 9 

numeron käyttöön 100 mk
2) oikeuden antaminen  

10 — 1000 numeron käyttöön 300 mk
3) oikeuden antaminen yli 1000 

numeron käyttöön 1 000 mk
 
 
 

Ensimmäisen momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu tilaajanumeromaksu peritään teleyrityk-
sen verkossa perimisvuoden ensimmäisenä 
päivänä olevien liittymien määrän perusteel-
la. 

Telealuekohtaista palvelunumeromaksua 
peritään Ahvenanmaan telealueella yksi 
kymmenesosa ja muualla Suomessa kuin 
Uudenmaan 1, Turun ja Porin tai Hämeen te-
lealueella kuusi kymmenesosaa 1 momentin 
5 kohdassa määrätystä telealuekohtaisesta 
palvelunumeromaksusta. 

Palvelunumeromaksua ei peritä yleisestä 
hätänumerosta eikä muusta vastaavasta 
yleishyödyllisestä palvelunumerosta. 

Operaattoritunnusmaksua, matkaviestin-
verkon suuntanumeromaksua, erityisverkon 
suuntanumeromaksua ja palvelunumeromak-
sua peritään ensimmäisenä tunnuksen lasku-
tusvuotena puolet 1 momentin 2 — 5 koh-
dassa määrätyistä maksuista. 
 
 
 

17 §  

Tietoverkon tunnusmaksut 

 
Internet-tietoverkon verkkotunnuksen 

myöntämisestä, muuttamisesta tai siirtämi-
sestä peritään 320 mk:n verkkotunnusmaksu. 

Oikeudesta käyttää Internet-tietoverkon 
verkkotunnusta peritään vuosittain 100 mk:n 
verkkotunnuksen ylläpitomaksu.  
 
 

18 §  

Postitoiminnan valvontamaksut 

Postilaitoksen postitoiminnan valvonnasta 
peritään vuosittain postilaitokselta valvonta-
maksua, jonka suuruus on 1,75 promillea 
postilaitoksen postitoiminnan vuosittaisesta 
liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 10 000 
markkaa. 

Ensimmäisessä momentissa tarkoitettu lii-
kevaihto on postilaitoksen postitoiminnan 
liikevaihto valvontamaksun perimisvuotta 
edeltäneenä vuotena. Postitoiminnaksi katso-
taan sellainen postitoiminta, joka kuuluu pos-
titoimintalain (907/1993) soveltamisalaan. 
 
 
 
 
 
 

19 § 

Hylkäävistä päätöksistä perittävät maksut 

 
Tämän päätöksen 9 — 12 §:ssä, 14 ja 17 

§:ssä tarkoitetut maksut peritään myös anne-
tuista hylkäävistä päätöksistä. 
 
 
 
 
 
 
 

20 § 

Voimaantulo 

 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä mar-

raskuuta 2001. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin. 
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21 § 

Kumottavat säännökset 

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä jou-

lukuuta 1998 annettu liikenneministeriön 
päätös (1155/1998) Telehallintokeskuksen 
maksuista siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. 

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2001 

 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen 

 
 
 
 

Viestintäneuvos Antti Kohtala 
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