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Radiolaki

N:o 1015

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on:
1) edistää radiotaajuuksien tehokasta, tar-
koituksenmukaista ja riittävän häiriötöntä
käyttöä;
2) turvata radiotaajuuksien tasapuolinen
saatavuus;
3) luoda edellytykset radiolaitteiden mah-
dollisimman vapaalle liikkuvuudelle;

4) edistää viestintämarkkinoiden tehok-
kuutta yleisessä teletoiminnassa.

2 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään radiolaitteista, nii-
den markkinoille saattamisesta, kaupan pitä-
misestä, hallussapidosta ja käytöstä sekä
radiotaajuuksien käytön suunnittelusta ja nii-
den osoittamisesta eri käyttötarkoituksiin.
Tätä lakia sovelletaan suomalaisten alus-

ten, ilma-alusten ja avaruuteen lähetettyjen
esineiden radiolaitteisiin myös silloin, kun ne
ovat Suomen alueen ulkopuolella.
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3 §

Soveltamisalan rajoitukset

Tämän lain 7, 15, 20, 21, 28, 31 ja 32 §
ja 34 §:n 3 momentti eivät koske puolustus-
voimia eikä rajavartiolaitosta niiden harjoit-
taessa sotilaalliseen maanpuolustukseen liit-
tyvää radioviestintää eikä niiden yksinomaan
sotilaallisessa maanpuolustustarkoituksessa
hallussa pitämiä radiolaitteita.
Tämän lain 17 §:n 1 momenttia, 28 §:n 3
momenttia, 31 §:ää ja 34 §:n 2 ja 3 momenttia
ei sovelleta vieraan valtion sota-aluksen,
sotilasilma-aluksen tai muun yksinomaan val-
tion tarkoitukseen käytettävän ilma-aluksen
radiolaitteisiin.
Muun kuin 2 momentissa tarkoitetun ul-
komaisen aluksen tai ilma-aluksen radiolä-
hettimiin ei sovelleta tämän lain 31 §:n 1 ja
2 momenttia eikä 34 §:n 2 momenttia.
Myöskään 34 §:n 3 momenttia ei sovelleta
mainittuihin radiolähettimiin, jos radiolähet-
timen haltija tai käyttäjä pyynnöstä esittää
luvan tai todistuksen siten kuin 17 §:n 1
momentissa ja 31 §:n 3 momentissa sääde-
tään.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) radiotaajuudella vapaasti etenevän säh-
kömagneettisen aallon taajuutta, joka on
pienempi kuin 3 000 GHz;
2) radioviestinnällä tiedon siirtoa, lähettä-
mistä tai vastaanottoa käyttäen hyväksi ra-
diotaajuuksia;
3) radiolaitteella laitetta tai sen olennaista
osaa, joka on tarkoitettu radiotaajuisten säh-
kömagneettisten aaltojen lähettämiseen (ra-
diolähetin) tai vastaanottamiseen (radiovas-
taanotin) radioviestintää varten;
4) turvallisuusradioviestinnällä radiovies-
tintää, jota harjoitetaan ihmishengen tai omai-
suuden turvaamiseksi ja pelastamiseksi;
5) radioamatööriviestinnällä radioviestin-

tää, jota riittävän pätevyyden osoittaneet
henkilöt radioamatööriasemaa käyttäen har-
joittavat keskenään ilman taloudellisen edun
tavoittelua kouluttautumis-, yhteydenpito- tai
radioteknisessä kokeilutarkoituksessa;

6) haitallisella häiriöllä turvallisuusra-
dioviestinnälle aiheutuvaa häiriötä sekä muu-
ta radioviestintää oleellisesti heikentävää,
estävää tai toistuvasti keskeyttävää häiriötä;
7) radiolähetyksen tunnistamistiedolla tie-

toa radioaseman tunnisteesta, radiolähettimen
lajista tai käyttäjästä sekä tietoa radiolähe-
tyksen alkamisajankohdasta, kestosta tai lä-
hetyspaikasta;
8) yhdenmukaistetulla standardilla teknistä

eritelmää, jonka tunnustettu standardointilai-
tos on vahvistanut Euroopan yhteisöjen ko-
mission toimeksiannosta ja jonka viitetiedot
on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä;
9) arviointilaitoksella laitosta, jonka Eu-

roopan talousalueeseen kuuluva valtio on
nimennyt suorittamaan tässä laissa tarkoitet-
tuja radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettelyjä ja jonka nimeämisestä
valtio on ilmoittanut Euroopan yhteisöjen
komissiolle.

5 §

Radiolaitteen valmistajan sijasta vastuussa
olevat

Mitä tämän lain 21—23 ja 28 §:ssä
säädetään valmistajasta, koskee soveltuvin
osin tämän valtuutettua edustajaa, jos valmis-
taja ei ole sijoittautunut Euroopan talousalu-
eelle. Jos valmistaja tai tämän valtuutettu
edustaja eivät ole sijoittautuneet Euroopan
talousalueelle, tämän lain säännöksiä sovel-
letaan myös siihen, joka saattaa laitteen
markkinoille Euroopan talousalueella.

2 luku

Radiotaajuushallinto

6 §

Radiotaajuuksien käyttö

Viestintävirasto määrää radiotaajuuksien
käytöstä eri käyttötarkoituksiin ottaen huo-
mioon radiotaajuuksien käyttöä koskevat kan-
sainväliset määräykset ja suositukset. Mää-
räyksissä on oltava tiedot taajuusalueen käyt-
tötarkoituksesta sekä tärkeimmistä radio-omi-
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naisuuksista, jotka taajuusaluetta käyttävän
radiolaitteen on täytettävä.
Valtioneuvosto vahvistaa televisio- ja ra-
diotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen tele-
toimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyt-
tösuunnitelman. Muihin käyttötarkoituksiin
määrättyjen taajuusalueiden jakamisesta käyt-
täjille päättää Viestintävirasto.
Viestintävirasto voi yksittäisessä tapauk-
sessa teknisen syyn vuoksi poiketa 2 mo-
mentissa tarkoitetusta vahvistetusta käyttö-
suunnitelmasta, jos se on radioviestinnän
häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi vält-
tämätöntä.

7 §

Radiolupa

Radiotaajuuksien tehokkaan, tarkoituksen-
mukaisen ja riittävän häiriöttömän käytön
takaamiseksi radiolähettimen hallussapitoon
ja käyttöön on hankittava lupa (radiolupa),
jollei 2, 3 tai 5 momentista muuta johdu.
Radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön
ei tarvita radiolupaa, jos radiolähetin toimii
ainoastaan Viestintäviraston sille määräämäl-
lä yhteistaajuudella. Viestintävirasto voi antaa
tällaisen radiolähettimen käyttöä rajoittavia
määräyksiä, jotka ovat taajuuksien tehokkaan
ja tarkoituksenmukaisen käytön sekä häiriöi-
den estämisen tai poistamisen kannalta tar-
peellisia.
Radiolähettimen hallussapitoon ei tarvita
radiolupaa, jos radiolähetin on pysyvästi tehty
teknisesti kykenemättömäksi radioviestintään
tai jos muuten on selvää, että hallussapidon
tarkoituksena ei ole laitteen käyttäminen
radioviestintään.
Viestintävirasto antaa määräykset muun
maan toimivaltaisen viranomaisen antaman
luvan, muun oikeutuksen tai radiolähettimen
käyttöoikeuden ilmaisevan merkin hyväksy-
misestä 1 momentissa tarkoitetuksi luvaksi.
Vieraan valtion poliisimies ei tarvitse ra-
diolupaa tarkastusten asteittaisesta lakkautta-
misesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesä-
kuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen
soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä ke-
säkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen (SopS
23/2001) 41 artiklassa tarkoitetussa takaa-
ajossa tai 40 artiklassa tarkoitetussa rajan yli

tapahtuvassa tarkkailussa käytettävän radio-
lähettimen hallussapitoon ja käyttöön.

8 §

Lupaehdot

Viestintävirasto voi liittää radiolupaan taa-
juuksien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen
käytön, viestintämarkkinoiden tehokkuuden
ja radioviestinnän häiriöiden estämisen tai
poistamisen kannalta tarpeellisia ehtoja. Vies-
tintävirasto voi lisäksi lupaehdoissa määrätä,
että radiolupaa on säilytettävä radiolähettimen
välittömässä läheisyydessä.
Suuren häiriöriskin aiheuttavan radiolähet-

timen lupaehdoissa voidaan määrätä, ettei
lähetintä saa ottaa käyttöön ennen kuin
Viestintävirasto on tarkastuksen perusteella
hyväksynyt käyttöönoton. Viestintävirasto
antaa tarkemmat määräykset tarkastusmenet-
telystä sekä lähettimien säätämisestä ja muista
siihen verrattavista käyttöönoton hyväksymi-
sen edellytyksistä.
Viestintävirasto voi radioluvan voimassa

ollessa muuttaa lupaehtoja, jos se on välttä-
mätöntä radiotaajuuksien suunnitelmien
muuttumisen, taajuuksia koskevien määräys-
ten tai kansainvälisten sopimusvelvoitteiden
vuoksi, tai jos se on perusteltua radioviestin-
nän häiriöiden estämisen tai poistamisen
vuoksi.

9 §

Radiotaajuuksien varaus

Ennen radioluvan hakemista radiolähetti-
men käyttöön tarvittaviin radiotaajuuksiin
voidaan hakea varaus, jos se on perusteltua
radiojärjestelmän suunnittelun tai toteuttami-
sen vuoksi taikka jos radiolähettimen hank-
kiminen edellyttää ennakkotietoa käytettävis-
sä olevista radiotaajuuksista.

10 §

Radioluvan ja taajuusvarauksen
myöntäminen

Radioluvan ja radiotaajuuksien varauksen

2867N:o 1015



myöntää Viestintävirasto. Hakemuksessa on
esitettävä Viestintäviraston pyytämät hake-
muksen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot.
Radiolupa myönnetään enintään 10 vuo-
deksi kerrallaan. Televisio- ja radiotoiminnan
harjoittamiseen käytettävän radiolähettimen
tai matkaviestinverkon radiolähettimen radio-
lupa myönnetään kuitenkin enintään 20 vuo-
deksi kerrallaan.
Taajuusvaraus myönnetään enintään vuo-
deksi kerrallaan. Varaus raukeaa, kun 9 §:ssä
tarkoitetun radiolähettimen käyttöön myön-
netään radiolupa.
Jollei 5—7 momentista muuta johdu, ra-
diolupa tai 9 §:ssä säädetyt edellytykset
täyttävä taajuusvaraus on myönnettävä, jos:
1) lupaa tai taajuusvarausta haetaan taa-
juusalueelle, joka taajuuksien käytöstä anne-
tuissa Viestintäviraston määräyksissä on osoi-
tettu hakemuksessa tarkoitettuun käyttöön;
2) taajuusalueelta on osoitettavissa tekni-
sesti tarkoituksenmukaisia radiotaajuuksia
hakijan käytettäviksi tai varattaviksi; ja
3) Viestintävirastolla ei ole perusteltua
syytä epäillä hakijan rikkovan radioviestintää
koskevia säännöksiä, määräyksiä tai radiolu-
paan liitettyjä ehtoja.
Jos hakijan aiemmasta radioluvasta tai
taajuusvarauksesta, joka koskee samaa laite-
ryhmää kuin haettava uusi lupa tai varaus, on
maksamatta muu kuin määrältään vähäinen
erääntynyt maksu, lupa tai varaus voidaan
jättää myöntämättä.
Jos hakijan tarkoituksena on harjoittaa
radiolähettimellä telemarkkinalaissa (396/
1997) tai televisio- ja radiotoiminnasta anne-
tussa laissa (744/1998) tarkoitettua toimilu-
vanvaraista toimintaa, radiolupaa tai radio-
taajuuksien varausta ei voida myöntää, jos
hakijalla ei ole tarvittavaa toimilupaa.
Jos radiolupa tai radiotaajuuksien varaus
voidaan radiotaajuuksien niukkuuden vuoksi
myöntää vain osalle hakijoista, se on myön-
nettävä niille hakijoille, joiden toiminta par-
haiten edistää 1 §:ssä säädettyä lain tarkoi-
tusta.

11 §

Radioluvan haltijan vaihtuminen

Radiolupa voidaan siirtää osakeyhtiölaissa

(734/1978) tarkoitetussa konsernissa yhtiöltä
toiselle. Siirrosta on viipymättä ilmoitettava
Viestintävirastolle. Muuten kuin konsernin
sisäisesti radiolupa voidaan siirtää toiselle
vain, jos lupaehdoissa niin määrätään.
Radioluvan siirtämiseksi ei katsota luvan

luovuttamista sen haltuun, jolle luvanhaltija
antaa radiolähettimensä väliaikaisesti käytet-
täväksi. Luvanhaltija vastaa tällöinkin siitä,
että radiolähetintä käytetään lupaehtojen mu-
kaisesti.
Jos luvanhaltija sulautuu osakeyhtiölaissa

tarkoitetulla tavalla toiseen osakeyhtiöön,
radiolupa siirtyy vastaanottavalle yhtiölle. Jos
luvanhaltijan liiketoiminta, johon radiolupa
liittyy, kokonaisuudessaan luovutetaan, radio-
lupa siirtyy vastaanottavalle oikeushenkilölle
tai luonnolliselle henkilölle. Jos radioluvan
haltija asetetaan konkurssiin ja konkurssipe-
sän hallinto viipymättä ilmoittaa Viestintävi-
rastolle, että konkurssipesä jatkaa luvanhal-
tijan elinkeinotoimintaa, radiolupa siirtyy
konkurssipesälle.

12 §

Radioluvan ja radiotaajuuksien varauksen
peruuttaminen

Viestintävirasto voi kokonaan tai osittain
peruuttaa radioluvan tai radiotaajuuksien va-
rauksen, jos:
1) luvanhaltija 36 §:n mukaisesti määrä-

tyistä toimenpiteistä huolimatta vakavasti ja
toistuvasti rikkoo radioviestinnän häiriöttö-
myyden kannalta olennaista lupaehtoa taikka
olennaisesti rikkoo radiolupaan tai radiotaa-
juuksien varaukseen liittyvää maksuvelvolli-
suutta;
2) luvanhaltija tahallaan tai huolimatto-

muudesta lähettää radiolähettimellä rikoslain
(39/1889) 34 luvun 10 §:ssä tarkoitetun
perättömän vaarailmoituksen taikka muulla
tavalla häiritsee tai haittaa turvallisuusra-
dioviestintää;
3) luvanhaltija ei käytä luvassa osoitettuja

radiotaajuuksia eikä ota niitä käyttöön Vies-
tintäviraston asettamassa kohtuullisessa mää-
räajassa;
4) radiolähetin käyttää radiotaajuuksia epä-

tarkoituksenmukaisella tavalla teknisten omi-
naisuuksiensa vuoksi;
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5) televisio- ja radiotoimintaa varten myön-
netty toimilupa lakkaa olemasta voimassa
televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain
13 §:n mukaisesti tai raukeaa mainitun lain
14 §:n mukaisesti;
6) telemarkkinalain 7 §:ssä tarkoitettu toi-
milupa lakkaa olemasta voimassa; taikka
7) Suomea velvoittavat kansainväliset so-
pimukset edellyttävät peruuttamista.

13 §

Päätös häiriösuojauksesta

Viestintävirasto voi radiotaajuuksien käyt-
täjän hakemuksesta päättää toimenpiteistä
kiinteän radiovastaanottoaseman suojaami-
seksi häiriöiltä, jos päätös voidaan tehdä
tuottamatta muille radiotaajuuksien käyttäjille
suojauksella saavutettavaan etuun nähden
kohtuutonta taloudellista tai muuta vahinkoa.
Päätöksessä, joka on voimassa enintään
kymmenen vuotta kerrallaan, voidaan asettaa
suojattavan aseman rakennetta, sijaintia ja
käyttöä koskevia ehtoja. Päätös voidaan pe-
ruuttaa tai sen ehtoja muuttaa, jos päätöstä
tehtäessä vallinneet olosuhteet muuttuvat
olennaisesti.

14 §

Erityiset sähkölaitteet

Viestintävirasto määrää radiotaajuudet,
joilla radioaaltoja kehittämään tarkoitettua
tieteelliseen, teolliseen, lääkinnälliseen tai
muuhun vastaavaan tarkoitukseen käytettyä
muuta sähkölaitetta kuin radiolaitetta saa
käyttää, ja ehdot, joiden mukaan laitetta on
käytettävä.

15 §

Pätevyyden osoittaminen

Radiolähetintä meriradio- tai radioamatöö-
riviestintään käyttävällä on oltava Viestintä-
viraston myöntämä pätevyystodistus tai Vies-
tintäviraston Suomessa voimassa olevaksi
hyväksymä muun maan toimivaltaisen viran-
omaisen myöntämä pätevyystodistus.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, radiolähetintä saa pätevyystodistuksen
haltijan välittömässä valvonnassa käyttää
muukin henkilö.
Pätevyystodistuksen saamiseksi on suori-

tettava pätevyystutkinto. Tutkinnossa on osoi-
tettava kyseiseen radioviestinnän lajiin liitty-
vien sääntöjen, ohjeiden ja laitteiden tunte-
mus sekä tarvittava kielitaito. Viestintävirasto
määrää tutkintovaatimukset sekä tutkinnon
vastaanottajat, joiden on oltava virka- tai
työsuhteessa Viestintävirastoon.
Viestintävirasto myöntää pätevyystodistuk-

sen tutkinnon suorittaneelle hakijalle, jos ei
ole perusteltua syytä epäillä, että hakija
rikkoo radioviestintää koskevia säännöksiä tai
määräyksiä.
Tutkinnossa hylätty voi vaatia tutkintosuo-

rituksensa arvioinnin oikaisua Viestintäviras-
tolta. Oikaisuvaatimuksesta annettuun pää-
tökseen saa hakea muutosta niin kuin 40 §:ssä
säädetään.
Ilmailuradioviestinnässä vaadittavasta pä-

tevyydestä säädetään ilmailulaissa (281/1995)
ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja
määräyksissä.

16 §

Pätevyyden ylläpitäminen

Kansainvälisessä liikenteessä olevan kaup-
pa-aluksen turvallisuusradioviestintään tar-
koitetun radiolähettimen käyttäjän on osoi-
tettava 15 §:ssä tarkoitetun todistuksen mu-
kaisen pätevyyden ylläpitäminen ennen kuin
todistuksen myöntämisestä on kulunut viisi
vuotta. Pätevyyden ylläpitäminen voidaan
osoittaa:
1) esittämällä todistus pätevyyden ylläpi-

toon liittyvästä meripalvelusta ja turvallisuus-
radiolaitteiden käytöstä;
2) suorittamalla tutkinto, johon sovelletaan

15 §:n 3—5 momentin säännöksiä; taikka
3) suorittamalla tutkinnon korvaava Vies-

tintäviraston hyväksymä kurssi.
Viestintävirasto myöntää hakemuksesta

kelpoisuustodistuksen sille, joka 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla osoittaa pätevyyten-
sä ylläpitämisen. Viestintävirasto voi hyväk-
syä pätevyyden ylläpitämisen osoitukseksi
myös muun maan toimivaltaisen viranomai-
sen antaman todistuksen pätevyyden ylläpi-
tämisestä.

2869N:o 1015



17 §

Pätevyys- ja kelpoisuustodistuksen esittämi-
nen sekä todistusten voimassaoloaika

Radiolähetintä meriradio- tai radioamatöö-
riviestintään käyttävän on pyynnöstä esitet-
tävä pätevyys- tai kelpoisuustodistuksensa
sitä koskevien säännösten noudattamista val-
vovalle Viestintäviraston, poliisin, rajavartio-
laitoksen tai merenkulkulaitoksen edustajalle.
Pätevyystodistus on voimassa toistaiseksi
ja kelpoisuustodistus viisi vuotta myöntämis-
päivästä, tutkinnon suorittamispäivästä tai
kurssitodistuksen myöntämispäivästä.

18 §

Pätevyys- ja kelpoisuustodistuksen
peruuttaminen

Viestintävirasto voi peruuttaa pätevyys- tai
kelpoisuustodistuksen, jos todistuksen haltija
lähettää radiolähettimellä rikoslain 34 luvun
10 §:ssä tarkoitetun perättömän vaarailmoi-
tuksen, häiritsee radiolähettimellä radiovies-
tintää rikoslain 38 luvun 6 §:n 2 kohdassa tai
7 §:ssä rangaistavaksi säädetyllä tavalla taik-
ka toistuvasti rikkoo radioviestintää koskevia
säännöksiä tai toistuvasti huolimattomuuttaan
aiheuttaa radioliikenteelle haitallisen häiriön.

3 luku

Radiolaitteiden markkinoille saattaminen

19 §

Maahantuonti, myynti, kaupan pitäminen,
esittely ja käyttö

Suomeen saa tuoda myynti- tai luovutus-
tarkoituksessa tai Suomessa pitää kaupan,
myydä tai luovuttaa toiselle vain sellaisia
radiolähettimiä, jotka täyttävät tämän lain
sekä sen nojalla säädetyt ja määrätyt olen-
naiset vaatimukset ja joissa on tarvittavat
merkinnät, käyttötarkoitusilmoitus ja vaati-
mustenmukaisuusvakuutus.
Suomeen saa tuoda myynti- tai luovutus-
tarkoituksessa tai Suomessa pitää kaupan vain
sellaisia radiovastaanottimia, jotka täyttävät

tämän lain sekä sen nojalla säädetyt ja
määrätyt olennaiset vaatimukset ja joissa on
tarvittavat merkinnät, käyttötarkoitusilmoitus
ja vaatimustenmukaisuusvakuutus.
Suomessa markkinoille saatettavaksi tar-

koitettu muukin kuin 1 tai 2 momentin
mukainen radiolaite voidaan asettaa näytteil-
le, jos näkyvällä merkinnällä selvästi ilmoi-
tetaan, että laitetta ei voi saattaa markkinoille
eikä ottaa käyttöön, ennen kuin sen on
varmistettu täyttävän 20 §:ssä tarkoitetut
olennaiset vaatimukset.
Radiolähetintä ei saa käyttää radioviestin-

tään, jos sen ei ole varmistettu täyttävän 20
tai 24 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Radiolä-
hetintä saa kuitenkin käyttää radioviestintään,
jos sen käyttöoikeus on hyväksytty 7 §:n 4
momentissa tarkoitetulla tavalla tai jos Vies-
tintävirasto on myöntänyt 7 §:n 1 momentissa
tarkoitetun radioluvan sen hallussapitoon ja
käyttöön radiolaitteiden tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnassa.

20 §

Olennaiset vaatimukset

Radiolaitteen on täytettävä seuraavat sitä
koskevat olennaiset vaatimukset:
1) ihmisten terveyden ja turvallisuuden

suojeluun liittyvät vaatimukset, mukaan lu-
kien sähköturvallisuusvaatimukset siten kuin
niistä erikseen säädetään, jännitealuerajoja
soveltamatta;
2) sähkömagneettista yhteensopivuutta

koskevat suojavaatimukset siten kuin Vies-
tintävirasto määrää;
3) vaatimus radiotaajuuksien ja kiertorata-

resurssien tehokkaasta käytöstä haitallisten
häiriöiden välttämiseksi.
Viestintävirasto antaa tarvittaessa tarkem-

mat määräykset sellaisista radiolaitetta kos-
kevista olennaisista erityisvaatimuksista, jois-
ta Euroopan yhteisöjen komissio on antanut
täytäntöönpanoa edellyttävän päätöksen.

21 §

Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Radiolaitteen vaatimustenmukaisuus on
osoitettava:
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1) sisäisellä tuotevalvonnalla;
2) erityiset radiolaitetestit sisältävällä si-
säisellä tuotevalvonnalla;
3) erityiset radiolaitetestit ja 41 §:ssä
tarkoitetun arviointilaitoksen lausunnon sisäl-
tävällä sisäisellä tuotevalvonnalla; tai
4) täydellisellä laadunvarmistuksella.
Radiolähettimen, jonka valmistaja on so-
veltanut 4 §:n 8 kohdassa tarkoitettuja yh-
denmukaistettuja standardeja, vaatimusten-
mukaisuus on osoitettava 1 momentin 2, 3 tai
4 kohdassa tarkoitetulla arviointimenettelyllä.
Radiolähettimen, jonka valmistaja ei ole
soveltanut 4 §:n 8 kohdassa tarkoitettuja
yhdenmukaistettuja standardeja tai on sovel-
tanut niitä vain osittain, vaatimustenmukai-
suus on osoitettava 1 momentin 3 tai 4
kohdassa tarkoitetulla arviointimenettelyllä.
Radiovastaanottimen ja radiolaitteen vas-
taanotinosien vaatimustenmukaisuus on osoi-
tettava 1 momentin 1, 3 tai 4 kohdassa
tarkoitetulla arviointimenettelyllä.
Jokaisessa 1 momentissa tarkoitetussa me-
nettelyssä radiolaitteen valmistajan on var-
mistettava, että radiolaite täyttää 20 §:ssä
tarkoitetut olennaiset vaatimukset sekä laa-
dittava asiakirja, jossa radiolaitteen vakuute-
taan täyttävän nämä vaatimukset (vaatimus-
tenmukaisuusvakuutus). Edellä 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetussa menettelyssä on radio-
laitteelle lisäksi tehtävä erityiset radiolaite-
testit. Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tetussa menettelyssä on lisäksi esitettävä
erityisiin radiolaitetestien tuloksiin ja radio-
laitteesta laadittuun tekniseen asiakirjaan pe-
rustuva rakennetiedosto 41 §:ssä tarkoitetulle
arviointilaitokselle.
Arviointilaitoksen 5 momentissa tarkoite-
tusta radiolaitteen rakennetiedostosta antama
kielteinen lausunto ei estä valmistajaa saat-
tamasta radiolaitetta markkinoille, jos radio-
laite täyttää 20 §:ssä tarkoitetut olennaiset
vaatimukset.
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetus-
sa menettelyssä valmistajan on käytettävä
tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja
tarkastuksessa arviointilaitoksen hyväksymää
laatujärjestelmää. Valvontaa varten valmista-
jan on annettava arviointilaitokselle tarvitta-
vat tiedot sekä sallittava tuotanto-, tarkastus-,
testaus- ja varastotilojensa tarkastaminen. Jos
laatujärjestelmä ei enää täytä sille tämän lain

nojalla asetettuja vaatimuksia, arviointilaitos
voi peruuttaa hyväksyntänsä.
Vaatimustenmukaisuuden varmistamisme-

nettelyihin liittyvät asiakirjat on laadittava
suomen tai ruotsin kielellä taikka arviointi-
laitoksen tai Viestintäviraston hyväksymällä
kielellä. Valmistajan on säilytettävä mainitut
asiakirjat Euroopan talousalueeseen kuuluvi-
en valtioiden kansallisten viranomaisten saa-
tavilla vähintään kymmenen vuotta sen jäl-
keen, kun viimeinen radiolaite on valmistettu.
Viestintävirasto antaa tarkemmat määräyk-

set radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden
varmistamisessa noudatettavasta menettelystä
ja sen yhteydessä laadittavista asiakirjoista.

22 §

Merkitseminen ja annettavat tiedot

Radiolaitteen valmistajan on varustettava
21 §:n mukaisesti varmistettu radiolaite mer-
kinnällä siten kuin Viestintävirasto määrää.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen lisäksi

radiolaitteen mukana on oltava suomen ja
ruotsin kielellä tiedot laitteen käyttötarkoi-
tuksesta (käyttötarkoitusilmoitus). Tietojen on
oltava selkeästi nähtävissä laitteen myynti-
päällyksessä ja käyttöohjeessa ja niistä on
käytävä ilmi ne Euroopan unionin jäsenvaltiot
tai maantieteelliset alueet, joissa laite on
tarkoitettu käytettäväksi.

23 §

Ilmoitus markkinoille saattamisesta

Jos 21 §:n mukaisesti varmistettu radiolä-
hetin toimii taajuuksilla, jotka Viestintäviras-
ton määräyksissä osoitetaan muuhun käyttö-
tarkoitukseen, valmistajan on ilmoitettava
Viestintävirastolle aikomuksesta saattaa ra-
diolähetin markkinoille.
Viestintävirasto antaa tarkemmat määräyk-

set ilmoitusmenettelystä ja ilmoitukseen si-
sällytettävistä tiedoista.

24 §

Erityisten radiolaitteiden vaatimukset

Mitä 20—22 §:ssä säädetään, ei koske:
1) yksinomaan radioamatööriviestintään
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tarkoitettuja muuten kuin kaupallisesti saata-
villa olevia radiolaitteita;
2) radiolaitteita, joiden vaatimustenmukai-
suus varmistetaan laivanvarusteina;
3) televisio- tai radio-ohjelmistoja vastaan-
ottamaan tarkoitettuja radiovastaanottimia;
4) ilmailuradioviestinnässä käytettäviä ra-
diolaitteita;
5) yksinomaan yleisen turvallisuuden var-
mistamiseen, valtion turvallisuuteen taikka
rikosten paljastamiseen, selvittämiseen tai
esitutkintaan käytettäviä radiolaitteita.
Viestintävirasto voi tarvittaessa antaa mää-
räyksiä 1 momentissa tarkoitettujen radiolait-
teiden ominaisuuksista ja teknisestä raken-
teesta sekä näiden radiolaitteiden vaatimus-
tenmukaisuuden varmistamismenettelystä ja
merkinnöistä.

4 luku

Ohjaus ja valvonta

25 §

Ohjaus ja kehittäminen

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen
ohjaus ja kehittäminen kuuluu liikenne- ja
viestintäministeriölle.

26 §

Viestintäviraston tehtävät

Viestintävirasto hoitaa radiotaajuuksia kos-
kevaa hallintoa. Sen lisäksi, mitä muualla
tässä laissa säädetään, Viestintäviraston teh-
tävänä on:
1) valvoa tämän lain sekä sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten noudat-
tamista, lukuun ottamatta 20 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitettuja ihmisten terveyden ja
turvallisuuden suojeluun liittyviä vaatimuksia
siltä osin kuin ne on säädetty muun viran-
omaisen valvottaviksi;
2) varmistaa 24 §:n 1 momentin 1, 4 ja 5
kohdassa tarkoitettujen radiolaitteiden vaati-
mustenmukaisuus;
3) selvittää radioviestinnän häiriön, radio-
laitteiden välisen häiriön sekä radiolaitteen

televerkolle, telepäätelaitteelle tai sähkölait-
teistolle aiheuttaman häiriön syitä;
4) myöntää radiolähetyksen tunnistamisek-

si tarvittavan radioaseman tunniste ja antaa
tarvittaessa määräykset sen käytöstä;
5) antaa radioamatööriaseman rakennetta ja

käyttöä koskevat sekä radioamatööriviestin-
nässä muuten noudatettavat määräykset käy-
tettävistä taajuuksista, lähetystehoista ja har-
halähetteistä, lähetysten osoittamisesta ja yk-
sisuuntaisesta lähettämisestä.

27 §

Eräiden muiden viranomaisten tehtävät

Poliisi ja rajavartiolaitos valvovat Viestin-
täviraston ohella 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n
1 momentin noudattamista. Merenkulkulaitos
valvoo Viestintäviraston ohella 15 §:n 1
momentin sekä 16 §:n 1 momentin noudat-
tamista. Tulliviranomainen valvoo Viestintä-
viraston ohella radiolaitteiden maahantuontia
koskevien säännösten ja määräysten noudat-
tamista.

28 §

Viestintävirastolle annettavat tiedot

Viestintävirastolla on salassapitosäännös-
ten estämättä oikeus saada radiolaitteen val-
mistajalta, laitteen markkinoille saattamisesta
vastaavalta, maahantuojalta, myyjältä sekä
arviointilaitokselta tämän lain sekä sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten noudat-
tamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot.
Radiolaitteita kaupan pitävän on pyynnöstä

annettava Viestintäviraston tarkastajalle tie-
toja radiolaitteiden teknisestä rakenteesta,
vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta ja
luovutuksista.
Radiolaitteen haltija ja omistaja ovat vel-

vollisia antamaan Viestintävirastolle tietoja
radiolaitteen rakenteesta, käytöstä ja sijain-
nista sekä tietoja, joita tarvitaan maksujen
perinnässä.

29 §

Tiedonsaanti tulliviranomaiselta

Viestintävirastolla on salassapitosäännös-
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ten estämättä oikeus saada tulliviranomaiselta
radiolaitteen maahantuojan nimi sekä maahan
tuotujen laitteiden määrää ja tuontiajankohtaa
koskevia tietoja.

30 §

Häiriön aiheuttajan tunnistaminen ja
paikantaminen

Viestintävirastolla on oikeus tarkkailla ra-
dioviestintää ja sen teknistä toteutusta radio-
taajuuksien riittävän häiriöttömyyden ja te-
hokkaan käytön turvaamiseksi. Luottamuk-
sellisen radiolähetyksen tunnistamistietoja
saa tarkkailla ja käyttää vain siinä määrin kuin
se on tarpeellista radioviestinnän häiriön
aiheuttajan tunnistamiseksi ja paikantamisek-
si, häiriön poistamiseksi tai rajoittamiseksi
sekä häiriön aiheuttajan syytteeseen saatta-
miseksi. Luottamuksellisen radiolähetyksen
sisältöä saa tarkkailla ja lähetyksen sisällöstä
saatuja tietoja saa käyttää kuitenkin vain, jos
se on välttämätöntä turvallisuusradioviestin-
nän häiriön tunnistamiseksi, paikantamiseksi,
poistamiseksi tai rajoittamiseksi taikka häi-
riön aiheuttajan syytteeseen saattamiseksi.
Viestintäviraston on hävitettävä luottamuk-
sellista radioviestintää koskevat tiedot sen
jälkeen, kun ne eivät ole tarpeen radiovies-
tinnän riittävän häiriöttömyyden varmistami-
seksi taikka häiriötä koskevan hallinto- tai
rikosasian käsittelemiseksi. Tiedot on hävi-
tettävä viimeistään kahden tai, jos kyse on
turvallisuusradioviestinnän häiriöttömyyden
varmistamiseksi tarpeellisista tiedoista, vii-
meistään kymmenen vuoden kuluttua sen
kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana
tieto saatiin tai päätös radiohäiriöön liittyväs-
sä hallinto- tai rikosasiassa sai lainvoiman.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee
myös niitä tietoja, jotka Viestintävirastolle
annetaan 37 §:n 3 momentin nojalla.

31 §

Tarkastus

Viestintäviraston tarkastajalla on oikeus
tämän lain sekä sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamisen valvo-
miseksi toimittaa tarkastus paikassa, jossa on:

1) radiolähetin, jonka hallussapitoon vaa-
ditaan tässä laissa tarkoitettu radiolupa tai
jonka käyttöön vaaditaan tässä laissa tarkoi-
tettu pätevyys- tai kelpoisuustodistus;
2) radiolaite, jonka on todettu tai jonka

todennäköisin syin epäillään toimineen tai
toimivan säännösten tai määräysten vastai-
sesti tai aiheuttavan häiriön;
3) 14 §:ssä tarkoitettu sähkölaite, jonka on

todettu tai jonka todennäköisin syin epäillään
toimineen tai toimivan säännösten tai mää-
räysten vastaisesti tai aiheuttavan häiriön;
taikka
4) radiolaite, jota pidetään kaupan tai joka

on tarkoitettu markkinoille saatettavaksi.
Tarkastajalla on myös oikeus päästä paik-

kaan, jossa 1 momentissa tarkoitetun laitteen
todennäköisin syin epäillään olevan. Tarkas-
tusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan
piiriin kuuluvassa paikassa, ellei ole erityistä
syytä epäillä, että 39 §:n 1 momentin 1, 2 tai
3 kohdan säännöksiä tai rikoslain 38 luvun
5—7 §:ää on rikottu.
Radiolaitteen haltijan, käyttäjän ja omista-

jan on tarkastajan pyynnöstä esitettävä tälle
hallussaan oleva radiolupa.

32 §

Radiolaitteen tutkittavaksi ottaminen

Jos todennäköisin syin epäillään, että 19
§:ää, 22 §:n 2 momenttia tai 23 §:ää on
rikottu, tarkastajalla on oikeus ottaa laite ja
sen asiakirjat tutkittaviksi sekä kieltää laitteen
käyttö, kaupan pitäminen, luovutus, hukkaa-
minen ja hävittäminen viivytyksettä suoritet-
tavan tutkimuksen ajaksi. Sille, jolta laite on
otettu tutkittavaksi, on annettava todistus,
josta ilmenevät tutkittavaksi otettu omaisuus
ja tutkittavaksi ottamisen syy.
Jos tutkittavaksi otettu radiolaite täyttää

tämän lain sekä sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten vaatimukset ja sen arvo
on alentunut tutkimuksen vuoksi, omistajalle
on vaatimuksesta maksettava radiolaitteesta
käypää hintaa vastaava korvaus.
Jos radiolaite on olennaisella tavalla tämän

lain taikka sen nojalla annettujen säännösten
tai määräysten vastainen, Viestintävirasto voi
velvoittaa radiolaitteen valmistajan tai maa-
hantuojan korvaamaan tutkimuksesta aiheu-
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tuneet kustannukset ja poistamaan radiolait-
teet markkinoilta.

33 §

Häiriöiden poistaminen

Jos radiolaitteen toiminta häiritsee turval-
lisuusradioviestintää, radiolaitteen käyttö on
heti keskeytettävä.
Jos radiolähetin aiheuttaa radioviestinnälle
tai muille radiolaitteille häiriötä, radiolähet-
timen haltijan ja omistajan on poistettava
häiriö tai rajoitettava sitä. Jos häiriö johtuu
radiovastaanottimen teknisistä ominaisuuk-
sista, häiriön poistaminen on radiovastaanot-
timen haltijan ja omistajan vastuulla. Vies-
tintävirasto voi määrätä, mihin muihin radio-
laitteen teknisiä ominaisuuksia tai käyttöä
koskeviin toimiin radiolaitteen haltijan ja
omistajan on ryhdyttävä häiriön ja sen vai-
kutusten ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi.
Jos sekä häiriön aiheuttava että häiritty
radiolaite ovat tämän lain sekä sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten mukaiset
ja jollei häiriö ole vähäinen, Viestintävirasto
tekee osapuolille ehdotuksen toimenpiteiksi,
joilla häiriö voidaan poistaa tai sen vaiku-
tuksia rajoittaa.
Jos osapuolet eivät voi sopia häiriön
poistamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä
taikka niistä aiheutuvien kustannusten mää-
rästä tai jakamisesta, Viestintävirasto ratkai-
see asian.
Edellä 2—4 momentissa tarkoitettua me-
nettelyä sovelletaan myös silloin, kun radio-
laite aiheuttaa häiriötä televerkolle, telepää-
telaitteelle tai sähkölaitteistolle, jonka häi-
riönsieto-ominaisuudet ovat tämän lain sekä
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten mukaiset.

34 §

Häiriöiden estäminen

Viestintävirastolla on oikeus kieltää radio-
laitteen maahantuonti, kaupan pitäminen,
myynti, luovutus ja käyttö, jos radiolaite on
aiheuttanut haitallisen häiriön tai sen voidaan
todennäköisin syin olettaa aiheuttavan haital-
lisen häiriön.

Viestintävirastolla on oikeus kieltää radio-
laitteen maahantuonti, kaupan pitäminen,
myynti, luovutus ja käyttö myös, jos radio-
laitteen voidaan todennäköisin syin olettaa
aiheuttavan häiriötä 6 §:ssä tarkoitetulle ra-
diotaajuuksien suunnitellulle käytölle.
Viestintävirastolla on oikeus tarkastaa ra-

diolaite, jos sen todennäköisin syin epäillään
olevan tämän lain taikka sen nojalla annet-
tujen säännösten tai määräysten vastainen. Jos
radiolaitteen tai sen käytön todetaan olevan
olennaisella tavalla tämän lain taikka sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten
vastainen tai voivan aiheuttaa haitallisen
häiriön, Viestintävirasto voi tehdä radiolait-
teen tilapäisesti toimintakyvyttömäksi, jos
siitä ei aiheudu radiolaitteen haltijalle olo-
suhteisiin nähden kohtuutonta haittaa tai
vahinkoa.

35 §

Virka-apu

Viestintävirastolla on oikeus saada virka-
apua poliisilta, tulliviranomaisilta, rajavartio-
laitokselta ja merenkulkulaitokselta tämän
lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamisen valvomiseksi ja
täytäntöön panemiseksi.
Jos on painavia perusteita epäillä, että

tietyssä kotirauhan piiriin kuuluvassa paikas-
sa on tehty rikoslain 38 luvun 7 §:ssä taikka
tämän lain 39 §:n 1 momentin 2 tai 3
kohdassa tarkoitettu rikos, lainvastaisen ra-
diolaitteen löytämiseksi tai rikoksen selvittä-
miseksi saadaan toimittaa kotietsintä ja hen-
kilöntarkastus sen estämättä, mitä pakkokei-
nolain (450/1987) 5 luvun 1 §:n 1 momentissa
ja 10 §:n 1 momentissa säädetään.

36 §

Pakkokeinot

Viestintävirasto voi antaa huomautuksen
sille, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla
annettuja säännöksiä tai määräyksiä tai lupa-
ehtoja, ja velvoittaa tämän korjaamaan vir-
heensä tai laiminlyöntinsä.
Viestintävirasto voi asettaa 1 momentissa

tarkoitetun velvoitteen tehosteeksi uhkasakon
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tai uhan, että toiminta keskeytetään, jos
uhkasakon tai keskeyttämisuhan asettaminen
on välttämätöntä virheen tai laiminlyönnin
vahingollisuuden vuoksi.

5 luku

Erinäiset säännökset

37 §

Radioviestinnän luottamuksellisuus

Radioviestintä on luottamuksellista, jollei
sitä ole tarkoitettu yleisesti vastaanotettavak-
si.
Se, joka on ottanut vastaan tai muutoin
saanut tiedon luottamuksellisesta radiolähe-
tyksestä, jota ei ole hänelle tarkoitettu, ei saa
oikeudettomasti ilmaista eikä käyttää hyväksi
tietoa lähetyksen sisällöstä tai olemassaolosta.
Mitä 2 momentissa säädetään, ei estä
tiedon antamista Viestintävirastolle luotta-
muksellisen radiolähetyksen olemassaolosta
ja tunnistamistiedoista, jos se on tarpeen
radioviestinnän häiriön tunnistamiseksi ja
paikantamiseksi, häiriön poistamiseksi tai
rajoittamiseksi taikka häiriön aiheuttajan
syytteeseen saattamiseksi. Tietoja luottamuk-
sellisen radiolähetyksen sisällöstä saa antaa
vain, jos se on välttämätöntä turvallisuusra-
dioviestinnän häiriön tunnistamiseksi, paikan-
tamiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi
taikka häiriön aiheuttajan syytteeseen saatta-
miseksi.
Rangaistus 2 momentissa säädetyn vai-
tiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan
rikoslain 38 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan,
jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun
5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla kuin
rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädetä ankarampaa
rangaistusta.

38 §

Vaitiolovelvollisuus

Viestintäviraston 30 §:n 1 momentin ja
37 §:n 3 momentin nojalla saamat tiedot
luottamuksellisesta radiolähetyksestä on pi-
dettävä salassa.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä
tunnistamistietojen antamista toiselle viran-
omaiselle, jos se on tarpeen häiriön aiheut-
tamista koskevan rikoksen selvittämistä tai
syytteeseen panoa varten taikka radioviestin-
nän häiriön poistamiseksi tai rajoittamiseksi.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen

hyväksikäyttökiellosta sekä vaitiolovelvolli-
suuden ja hyväksikäyttökiellon rikkomisesta
tuomittavasta rangaistuksesta on voimassa,
mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetään.

39 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan
1) pitää hallussaan tai käyttää radiolähe-

tintä ilman vaadittua radiolupaa taikka käyttää
radiolähetintä ilman vaadittua pätevyyttä tai
kelpoisuutta;
2) rikkoo häiriön estämiseksi tai rajoitta-

miseksi annettua määräystä tai kieltoa;
3) rikkoo radiolaitteen maahantuontia,

myyntiä, kaupan pitämistä, toiselle luovutusta
tai näytteille asettamista koskevaa säännöstä
taikka radiolaitteen tutkittavaksi ottamisen
yhteydessä annettua kieltoa; taikka
4) rikkoo radiolaitteen vaatimustenmukai-

suuden varmistamista tai siihen liittyvää
asiakirjojen säilyttämistä koskevaa säännöstä
taikka radiolaitteen markkinoille saattamista,
merkitsemistä tai käyttötarkoitusilmoitusta
koskevaa säännöstä,
on tuomittava, jollei teosta muussa laissa

säädetä ankarampaa rangaistusta, radiolain
rikkomisesta sakkoon.
Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla mää-

rättyä uhkasakolla tai toiminnan keskeyttä-
misen uhalla tehostettua kieltoa tai velvoitet-
ta, ei voida tuomita 1 momentin nojalla
rangaistukseen samasta teosta.

40 §

Muutoksenhaku

Viestintäviraston päätökseen saa hakea
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
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(586/1996) säädetään. Viestintävirasto voi
päätöksessään määrätä, että päätöstä on nou-
datettava muutoksenhausta huolimatta, jollei
valitusviranomainen toisin määrää.

41 §

Arviointilaitos

Liikenne- ja viestintäministeriö nimeää
hakemuksesta arviointilaitoksen, jonka tehtä-
vänä on antaa lausuntoja radiolaitteiden vaa-
timustenmukaisuudesta, määritellä erityisiä
radiotestisarjoja sekä hyväksyä ja valvoa
radiolaitteiden laadunvarmistusjärjestelmiä.
Arviointilaitos voidaan nimetä määräajaksi.
Hakemuksessa on esitettävä ministeriön pyy-
tämät hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelli-
set tiedot.
Arviointilaitoksen tulee olla toiminnallises-
ti ja taloudellisesti radiolaitteiden valmista-
jista riippumaton. Sillä tulee olla toiminnan
laajuuden kannalta riittävä vastuuvakuutus tai
muu vastaava järjestely ja käytössään riittä-
västi ammattitaitoista henkilöstöä sekä toi-
minnan edellyttämät järjestelmät, laitteet ja
välineet.
Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo ar-
viointilaitosten toimintaa. Arviointilaitoksen
on ilmoitettava toimintansa muutoksista, joil-
la voi olla vaikutusta arviointilaitoksena
toimimisen edellytyksiin. Jos arviointilaitos ei
enää täytä säädettyjä vaatimuksia tai toimii
säännösten vastaisesti, liikenne- ja viestintä-
ministeriö voi peruuttaa nimeämisen.
Tarkemmat säännökset arviointilaitoksille
asetettavista vaatimuksista ja hakemukseen
liitettävistä vaatimusten täyttymistä osoitta-
vista asiakirjoista annetaan liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksella.

42 §

Hyvä hallinto ja oikeusturva arviointi-
menettelyssä

Arviointilaitoksen on suorittaessaan 41 §:n
1 momentissa tarkoitettuja tehtäviään nouda-
tettava, mitä hallintomenettelylaissa (598/
1982), viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa, tiedoksiannosta hallinto-

asioissa annetussa laissa (232/1966), asiakir-
jain lähettämisestä annetussa laissa (74/1954)
ja kielilaissa (148/1922) säädetään.
Arviointilaitoksen radiolaitteen laadunvar-

mistusjärjestelmää koskevaan päätökseen voi
hakea oikaisua Viestintävirastolta. Oikaisu-
vaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati-
muksesta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta siten kuin 40 §:ssä säädetään.

43 §

Koneellinen allekirjoittaminen

Radiolupa, taajuusvarausta koskeva päätös,
pätevyystodistus, kelpoisuustodistus ja radio-
aseman tunnistetta koskeva päätös, joka an-
netaan automaattisessa tietojenkäsittelyssä ai-
kaansaatuna asiakirjana, voidaan allekirjoittaa
koneellisesti.

6 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

44 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.
Tällä lailla kumotaan 10 päivänä kesäkuuta

1988 annettu radiolaki (517/1988) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

45 §

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt
radiolähettimien luvat, radioasemien tunnis-
teet sekä pätevyys- ja kelpoisuustodistukset
ovat edelleen voimassa niissä mainitun mää-
räajan.
Sen estämättä, mitä 19 §:n 1, 2 ja 4

momentissa säädetään, tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleiden säännösten mu-
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kaan markkinoille saatettua radiolaitetta saa
käyttää, pitää kaupan, myydä ja muutenkin
luovuttaa toiselle, vaikka se ei täytä tämän

lain taikka sen nojalla annettujen säännösten
tai määräysten vaatimuksia.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kimmo Sasi
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Lak i

N:o 1016

televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (744/1998)
8 § ja
muutetaan 7 §:n 3 momentti seuraavasti:

7 §

Oikeus televisio- ja radiotoiminnan
harjoittamiseen

— — — — — — — — — — — — —
Yleisradio Oy saa harjoittaa televisio- ja
radiotoimintaa ilman toimilupaa niillä taa-

juuksilla, jotka radiolain (1015/2001) 6 §:ssä
tarkoitetussa suunnitelmassa on varattu sen
käyttöön.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kimmo Sasi

HE 80/2001
LiVM 6/2001
EV 103/2001
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Lak i

N:o 1017

postipalvelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 2001 annetun postipalvelulain (313/2001) 13 §:n 2
momentti, 14 §:n 2 momentti, 17 §:n 3 momentti, 18 §, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 4 momentti,
27 §:n 3 momentti, 28 §:n 3 momentti, 30 §:n 2 momentti, 31 ja 32 §, 33 §:n 1 ja 2 momentti,
37—39 § ja 42 §:n 2 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 5 a luku ja 38 a § seuraavasti:

13 §

Poikkeukset keräily- ja jakelutiheydestä

— — — — — — — — — — — — —
Postiyrityksen tulee vuosittain toimittaa
Viestintävirastolle selvitys 1 momentissa mai-
nittujen talouksien lukumäärästä. Rajoituksen
piirissä voi olla koko maassa enintään 300
taloutta. Viestintäviraston on tarvittaessa rat-
kaistava, mitkä taloudet kuuluvat keräily- ja
jakelutiheydestä tehdyn poikkeuksen piiriin.

14 §

Jakelusuunnitelmat ja -sopimukset

— — — — — — — — — — — — —
Viestintävirasto antaa tarvittaessa yksityis-

kohtaisemmat yleiset ohjeet kirjelähetysten
vastaanotossa ja jakelussa tarvittavien laittei-
den ja vähäisten rakennelmien sijoittelusta.
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Avaamisoikeus

— — — — — — — — — — — — —
Postipaketin saa avata Viestintäviraston

tähän tehtävään valtuuttama henkilö toisen
henkilön läsnä ollessa. Postipaketin sisältöä ei
saa tarkastaa laajemmin kuin on tarpeen
avaamisen syyn vuoksi. Avattuun postipaket-
tiin on tehtävä Viestintäviraston määräämät
merkinnät. Avaamisesta on laadittava siihen
osallistuneiden henkilöiden allekirjoittama
pöytäkirja, joka on toimitettava Viestintävi-

HE 100/2001
LiVM 9/2001
PeVL 30/2001
EV 114/2001
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rastolle. Postiyrityksen palveluksessa olevaan
henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista vir-
kavastuuta koskevia säännöksiä hänen suo-
rittaessaan tässä pykälässä mainittuja tehtä-
viä.

18 §

Vastaanottajan selvittäminen

Postiyrityksen tulee pyrkiä selvittämään
sellaisen lähetyksen oikea vastaanottaja, joka
on todennäköisesti tarkoitettu henkilökohtai-
seksi. Jollei vastaanottajaa yrityksistä huoli-
matta saada selville, palautetaan lähetys pos-
tin lähettäjälle. Jollei kumpaakaan saada
selville, postiyrityksen tulee toimittaa lähetys
välittömästi Viestintäviraston käsiteltäväksi.
Postilähetys, jonka sisältö on todennäköisesti
pilaantunut, saadaan kuitenkin hävittää. Pos-
tiyrityksellä ei kuitenkaan ole velvollisuutta
toimittaa Viestintävirastoon sellaista avonais-
ta lähetystä, josta ei ilmeisesti ole löydettä-
vissä lähettäjän tai vastaanottajan selvittämis-
tä edistäviä tietoja.
Lähetys, jota postin saaja ei ole halunnut
ottaa vastaan, palautetaan lähettäjälle.
Postiyritys saa hävittää muun kuin toden-
näköisesti henkilökohtaiseksi tarkoitetun pos-
tilähetyksen, jota ei voida toimittaa vastaan-
ottajalle tai jota tämä ei ole halunnut vas-
taanottaa ja jonka palauttamisesta ei ole
sovittu postilähetyksen lähettäjän kanssa.

23 §

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen
päätös postilaatikkojen sijoittamisesta

sekä korvausvelvollisuus

Jos asianosaiset eivät sovi postilaatikkojen
sijoittamisesta, siitä määrää kunnan raken-
nusvalvontaviranomainen ottaen huomioon
kysymykseen tulevan paikan muun käytön ja
tarkoituksenmukaisen postitoiminnan vaati-
mukset. Kunnan rakennusvalvontaviranomai-
sen tulee ratkaisussaan ottaa huomioon myös
Viestintäviraston 14 §:n nojalla antamat ylei-
set ohjeet.
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Toimitusehdot

— — — — — — — — — — — — —
Ennen kuin postiyritys ottaa käyttöön ko-

titalouksille tarkoitetut toimitusehdot, ne on
toimitettava Viestintävirastolle hyväksyttä-
viksi. Viestintävirasto ratkaisee asian saatu-
aan kuluttaja-asiamiehen puoltavan kannan.
Asiakkaalle tulee tiedottaa uusista toimituseh-
doista vähintään kuukautta ennen niiden
voimaantuloa.

27 §

Kustannuslaskenta

— — — — — — — — — — — — —
Yleispalvelun tarjoajan on toimitettava las-

kentajärjestelmien kuvaukset Viestintäviras-
tolle.

28 §

Yhteistoimintavelvoite

— — — — — — — — — — — — —
Postiyritysten välisten sopimusehtojen tu-

lee olla tasapuoliset ja kohtuulliset. Sopimuk-
sen tulee sisältää luovutusehdot ja hinnoitte-
luperusteet. Sopimuksessa on otettava huo-
mioon tässä laissa säädettyjen laatuvaatimus-
ten noudattaminen. Postiyrityksen on toimi-
tettava sopimus Viestintävirastolle, jonka kat-
sotaan hyväksyneen sopimuksen, jos se ei ole
muuta ilmoittanut kuukauden kuluessa sopi-
muksen toimittamisesta. Jos Viestintävirasto
katsoo, ettei sopimus täytä tässä momentissa
tai muualla laissa säädettyjä vaatimuksia, se
voi asettaa postiyritykselle kohtuullisen mää-
räajan, jonka kuluessa sopimusta on muutet-
tava.

30 §

Yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta

— — — — — — — — — — — — —
Viestintäviraston tehtävänä on valvoa tä-

män lain sekä sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista. Viestin-
täviraston on vuosittain julkaistava kertomus
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5 §:ssä säädettyjen laatustandardien noudat-
tamisesta.

31 §

Valvontamaksut

Liikenne- ja viestintäministeriö määrää
Viestintäviraston suorittamasta valvonnasta
postiyrityksiltä perittävät, tässä laissa tarkoi-
tetun toiminnan liikevaihtoon suhteutetut
maksut siten kuin valtion maksuperustelaissa
(150/1992) säädetään. Maksujen suuruus on
määrättävä siten, että ne kattavat viranomais-
toiminnasta aiheutuneet kustannukset.

32 §

Tiedonsaantioikeus

Sen estämättä, mitä asiakirjojen salassapi-
dosta muualla laissa säädetään, liikenne- ja
viestintäministeriöllä ja Viestintävirastolla on
oikeus saada postiyritykseltä tässä laissa
tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeel-
lisia tietoja postiyrityksen taloudesta ja sen
harjoittamasta tämän lain mukaisesta toimin-
nasta.

5 a luku

Postinkulun varmistustehtävät

32 a §

Viestintäviraston postinkulun varmistus-
tehtävät

Postinkulun varmistustehtävät kuuluvat
Viestintävirastolle. Viestintäviraston on py-
rittävä selvittämään postiyrityksen sille 18 §:n
1 momentin mukaisesti toimittaman postilä-
hetyksen vastaanottaja tai lähettäjä.
Viestintävirastolla on postinkulun varmis-
tustehtäviä hoitaessaan oikeus avata suljettu
kirje, jos:
1) se on välttämätöntä postilähetyksen
vastaanottajan selvittämiseksi lähetyksen pe-
rille toimittamista varten tai lähettäjän selvit-
tämiseksi lähetyksen palauttamista varten; tai
2) on syytä epäillä, että lähetys saattaa
aiheuttaa vaaraa terveydelle tai omaisuudelle.

Viestintävirastolla on postinkulun varmis-
tustehtäviä hoitaessaan oikeus avata postipa-
ketti, jos:
1) lähetys on vahingoittunut ja avaaminen

on välttämätöntä sisällön suojaamiseksi tai
sen kunnon toteamiseksi;
2) on syytä epäillä, että lähetys saattaa

aiheuttaa vaaraa terveydelle tai omaisuudelle;
tai
3) kyseessä on lähetys, jota postiyritys ei

ole voinut toimittaa postin saajalle eikä
palauttaa lähettäjälle.
Viestintävirastossa postinkulun varmistus-

tehtävää hoitava henkilö saa avata postilähe-
tyksen vain toisen henkilön läsnä ollessa.
Avatun postilähetyksen sisältöä ei saa tarkas-
taa laajemmin kuin on tarpeen avaamisen
syyn vuoksi. Avatun lähetyksen päällykseen
tai lähetyksen mukana seuraavaan erilliseen
liitteeseen on merkittävä avaamisen syy, aika
ja paikka sekä säännös, jonka nojalla lähetys
on avattu. Avaajien on allekirjoitettava mer-
kintä. Avaamisesta on tehtävä myös 17 §:ssä
tarkoitettu pöytäkirja.

32 b §

Lähetyksen palauttaminen postiyritykselle

Jos avattu lähetys sisältää tietoja, joiden
perusteella se voidaan toimittaa eteenpäin,
Viestintäviraston on palautettava lähetys pos-
tiyritykselle avaamisesta tehtyine merkintöi-
neen. Viestin luottamuksellisuuden varmista-
miseksi lähetys on palautettava suljettuna.
Postiyritykselle on toimitettava myös lähe-
tyksestä löydetyt osoitetiedot tai muut sellai-
set tiedot, joiden avulla lähetys voidaan
toimittaa eteenpäin.
Postiyrityksen on toimitettava Viestintävi-

rastolta saamansa lähetys avaamisesta tehtyi-
ne merkintöineen eteenpäin, jos vastaanottaja
tai lähettäjä kyetään selvittämään lähetykseen
sisältyneiden tietojen perusteella.
Postiyritys voi periä maksun paketin

uudelleen kuljettamisesta ja palauttamisesta
sekä kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun
etämyyntisäännösten mukaisesti palautetta-
vasta lähetyksestä.
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32 c §

Avatun lähetyksen säilyttäminen ja
hävittäminen

Jollei avatusta postilähetyksestä löydetä
tietoja, joiden perusteella se voidaan toimittaa
eteenpäin, Viestintäviraston on säilytettävä
lähetys kuuden kuukauden ajan. Säilytysaika
lasketaan lähetyksen avaamispäivästä.
Jos 18 §:ssä tarkoitetun lähetyksen vas-
taanottajaa tai lähettäjää ei ole saatu selville
kuuden kuukauden säilytysajan kuluessa, lä-
hetys on hävitettävä tarkoituksenmukaisella,
viestin luottamuksellisuuden turvaavalla ta-
valla. Jos lähetys sisältää muuta kuin henki-
lökohtaiseksi tarkoitetun viestin, sen muu
sisältö voidaan myydä sopivaksi katsotulla
tavalla.
Lähetysten sisällön myynnistä kertyneet
varat tuloutetaan Viestintävirastolle vähen-
nettyinä myynnistä kertyneillä kuluilla. Myös
lähetysten sisältämät rahat tilitetään Viestin-
tävirastolle.
Lähetys saadaan hävittää 1 momentissa
säädettyä määräaikaa noudattamatta, jos ky-
seessä on:
1) lähetys, jonka sisältö on todennäköisesti
pilaantunut;
2) lähetys, jonka sisältö voi aiheuttaa
vaaraa terveydelle tai omaisuudelle; tai
3) lähetys, jota ei ilmeisesti ole tarkoitettu
henkilökohtaiseksi tai jonka säilyttäminen on
muusta vastaavasta syystä ilmeisen tarpee-
tonta.

32 d §

Virkavastuu

Viestintävirastoon myös muussa kuin vir-
kasuhteessa tai siihen verrattavassa palvelus-
suhteessa olevaan henkilöön sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä hänen hoitaessaan postinkulun varmis-
tustehtäviä.

32 e §

Poikkeus viranomaisen asiakirjan julkisuu-
desta ja vaitiolovelvollisuus

Viestintäviraston hallussa olevat postilähe-

tykset ja niissä olevat asiakirjat, jotka se on
saanut tämän luvun mukaista tehtävää hoita-
essaan, ovat salassa pidettäviä.
Viestintäviraston palveluksessa oleva ei saa

paljastaa postilähetyksestä tai sen sisällöstä
tietoja, jotka hän on saanut tämän luvun
mukaista tehtävää hoitaessaan. Vaitiolovel-
vollisuudesta, hyväksikäyttökiellosta ja vai-
tiolovelvollisuuden rikkomisesta on voimas-
sa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa (621/1999) on säädetty.
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei

estä Viestintävirastoa antamasta postilähetys-
ten avaamisesta laadituista pöytäkirjoista tie-
toja postiyritykselle, jos se on tarpeen lähe-
tyksen oikean vastaanottajan tai lähettäjän
selvittämisen edistämiseksi.

32 f §

Viestintäviraston kustannukset

Edellä 31 §:ssä tarkoitettua postiyrityksiltä
perittävää valvontamaksua määrättäessä ote-
taan huomioon myös Viestintävirastolle pos-
tinkulun varmistustehtävistä aiheutuneet kus-
tannukset.

33 §

Pakkokeinot

Jos postiyritys rikkoo tätä lakia taikka sen
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä,
Viestintävirasto voi velvoittaa postiyrityksen
korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä.
Viestintävirasto voi asettaa 1 momentissa

tarkoitetun päätöksensä tehosteeksi uhkasa-
kon taikka uhan, että toiminta keskeytetään
joko osaksi tai kokonaan tai että tekemättä
jätetty toimenpide teetetään asianomaisen
kustannuksella siten kuin uhkasakkolaissa
(1113/1990) säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

37 §

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Joka on tyytymätön postiyrityksen 14 §:n
perusteella tekemään suunnitelmaan tai pos-
tinjakeluun, voi saattaa asian Viestintäviras-
ton ratkaistavaksi. Ratkaisupyyntö on annet-
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tava Viestintävirastolle kuudenkymmenen
päivän kuluessa kysymyksessä olevan seikan
tiedoksisaamisesta. Sille, joka aikoo hakea
itseään koskevaan seikkaan Viestintäviraston
ratkaisua, on annettava opastusta ratkaisun
pyytämisessä.
Viestintäviraston ratkaisuvaltaan eivät kui-
tenkaan kuulu postiyrityksen ja asiakkaan
välisiä sopimussuhteita tai korvausvastuuta
koskevat asiat.

38 §

Muutoksenhaku

Muutosta valtioneuvoston, liikenne- ja
viestintäministeriön, Viestintäviraston ja kun-
nan rakennusvalvontaviranomaisen tämän
lain nojalla tekemään päätökseen haetaan
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
Valtioneuvosto, liikenne- ja viestintäminis-
teriö ja Viestintävirasto voivat päätöksessään
määrätä, että päätöstä on noudatettava ennen
kuin se on saanut lainvoiman. Hallintotuo-
mioistuin voi kuitenkin kieltää päätöksen
täytäntöönpanon, kunnes asia on ratkaistu.

38 a §

Viestintäviraston valitusoikeus

Viestintävirastolla on oikeus valittaa hal-
linto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen, jos hallinto-oikeus on ku-
monnut Viestintäviraston päätöksen tai muut-
tanut sitä.

7 luku

Erinäiset säännökset

39 §

Virka-apu

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Vies-
tintävirastolla on oikeus saada virka-apua
poliisilta, tulliviranomaisilta ja rajavartiolai-
tokselta tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten täytäntöön panemi-
seksi.

42 §

Postimerkkien julkaiseminen ja postimaksu-
merkinnän käyttäminen

— — — — — — — — — — — — —
Viestintävirasto voi tarvittaessa antaa mää-

räyksiä postimerkkejä vastaavan postimaksu-
merkinnän muodosta ja sen sijoittamisesta
kirjelähetykseen sekä sen muusta käytöstä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
Tätä lakia sovelletaan myös sellaisiin 18

§:ssä tarkoitettuihin lähetyksiin ja postitoi-
mintalain (907/1993) 9 §:n mukaisiin lähe-
tyksiin, jotka on jätetty postiyrityksen kulje-
tettaviksi ennen tämän lain voimaantuloa.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kimmo Sasi
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1018

ilmoittamisvelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan ilmoittamisvelvollisuudesta 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtiovarain-
ministeriön päätöksen (1760/1995) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on valtiovarainmi-
nisteriön päätöksessä 296/1997, seuraavasti:

1 §

Tulojen ja vähennysten ilmoittamis-
velvollisuus

Veroilmoituksessa tai sen liitteessä on
tulolajeittain, tulolähteittäin ja varallisuusryh-
mittäin sekä muutoin riittävästi eriteltyinä
ilmoitettava veronalaiset tulot ja varallisuus.
Veroilmoitukseen on vastaavasti eritellen
merkittävä myös ne vähennykset, jotka ve-
rovelvollinen tahtoo lukea hyväkseen ja joi-
den tekeminen edellyttää verovelvollisen esit-
tämää selvitystä vähennyksen perusteesta ja

suuruudesta. Tulo ja varallisuus sekä niistä
tehtävät vähennykset on ilmoitettava sentin
tarkkuudella.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002. Sitä sovelletaan ensimmäi-
sen kerran vuodelta 2002 toimitettavassa
verotuksessa.
Jos veroilmoitus annetaan euroina vero-

vuotta 2002 edeltävältä ajalta, tulo ja varal-
lisuus sekä niistä tehtävät vähennykset on
ilmoitettava sentin tarkkuudella.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies Matti Halén
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1019

eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön
päätöksen 4 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista 24 päivänä tammi-
kuuta 1996 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (72/1996) 4 § seuraavasti:

4 §

Tiedonsiirtokorvaus

Rahalaitokselle maksetaan tiedonsiirtokor-
vauksena 14 senttiä kultakin kannetulta ve-
roerältä, jota koskeva maksutieto toimitetaan
tai välitetään verovirastolle konekielisessä
muodossa. Jos rahalaitos konekielisen mak-
sutiedon lisäksi toimittaa verovirastolle kan-
nettua erää koskevan tositteen, korvaus on
kuitenkin 30 senttiä.
Jos rahalaitos konekielisen maksutiedon

lisäksi välittää verovirastolle maksutositteelta
tallennetun tai asiakkaansa pankille välittä-
män viestin, korvaus on enintään 70 merkin
pituisesta viestitiedosta 35 senttiä ja enintään
140 merkin pituisesta viestitiedosta 50 senttiä.
Korvaus tässä momentissa tarkoitetun kone-
kielisesti välitettävän tiedon sijaan lähetettä-
västä tositteesta on 42 senttiä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies Matti Halén
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1020

eräiden verojen ja palautusten maksamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden verojen ja palautusten maksamisesta 4 päivänä toukokuuta 1999 annetun
valtiovarainministeriön päätöksen (582/1999) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n
1 ja 4 momentti ja 9 § seuraavasti:

1 §

Verotusmenettelystä annetun lain mukainen
jäännösvero

Valtion-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä
vakuutetun sairausvakuutusmaksu kannetaan
kahtena eränä. Jos kannossa perittävä vero on
pienempi kuin 170 euroa, se on maksettava
yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa.
Eräpäivistä säädetään vuosittain erikseen.
Jos veroa on veroviraston, verotuksen
oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviran-
omaisen päätöksellä alennettu, kannossa mak-
settavan määrän alennus kohdistetaan ensisi-
jaisesti toiseen kantoerään. Jos päätös 1 mo-
mentin mukaisesti kahdessa erässä maksetta-
van määrän alentamisesta on lähetetty vero-
velvolliselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
ensimmäisen erän eräpäivää, kannossa mak-
settava yli 85 euron määrä on kuitenkin
maksettava kahtena yhtä suurena eränä.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Kiinteistövero

Kiinteistövero kannetaan kahtena eränä.
Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin

170 euroa, se on maksettava yhdellä kertaa
ensimmäisen erän kannossa. Eräpäivistä mää-
rätään vuosittain erikseen.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Perintö- ja lahjavero

Perintö- ja lahjavero kannetaan kahtena
eränä. Ensimmäinen erä on maksettava vii-
meistään sen kalenterikuukauden ensimmäi-
senä päivänä, joka alkaa lähinnä kolmen
kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuk-
sen toimittamispäivää seuraavan kuukauden
alusta lukien ja toinen erä viimeistään sen
kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä,
joka alkaa lähinnä viiden kuukauden kuluttua
perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää
seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos pe-
rintö- tai lahjaveron määrä on pienempi kuin
500 euroa, se on maksettava yhdellä kertaa
ensimmäisen erän kannossa.
— — — — — — — — — — — — —
Jos 1 tai 3 momentissa tarkoitettua veroa on

veroviraston, verotuksen oikaisulautakunnan
tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä
alennettu, kannossa maksettavan määrän
alennus kohdistetaan ensisijaisesti toiseen
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kantoerään. Jos päätös kahdessa erässä mak-
settavan määrän alentamisesta on lähetetty
verovelvolliselle viimeistään kaksi viikkoa
ennen ensimmäisen erän eräpäivää, kannossa
maksettava yli 250 euron määrä on kuitenkin
maksettava kahtena yhtä suurena eränä.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Veron jakaminen eriin

Useammassa kuin yhdessä erässä kannet-

tavat verot kannetaan samansuuruisina erinä,
jollei tämän päätöksen mukaisesta veron
alentamisesta muuta johdu. Veron eriin ja-
kamisesta johtuva jakojäännös sisällytetään
veron ensimmäiseen erään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.
Asetusta sovelletaan veroihin ja maksuihin,

jotka maksuunpannaan 1 päivänä tammikuuta
2002 ja sen jälkeen.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies Matti Halén
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Ulkoasiainministeriön ilmoitus

N:o 1021

ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavis-
ta korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2001

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000
säädetyn lain (188/2000) 2 luvun nojalla:

Ulkoasiainministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimike n:o antopäivä
voimaan-
tulopäivä

Ulkoasiainministeriön päätös ulkomaanedus-
tuksen virkamiehille paikallisten erikoisolo-
suhteiden perusteella maksettavista korvauk-
sista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen
muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13.11.2001 1.1.2002

Edellä mainittu päätös on julkaistu ulkoasiainministeriön määräyskokoelmassa. Päätös on
saatavissa ulkoasiainministeriöstä, osoite PL 176, 00161 Helsinki, puhelin (09) 1341 5339.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2001

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Osastopäällikkö Pekka Wuoristo
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