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radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 1 ja 6 §, 6 a §:n 1

momentti, 7 §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 momentin 4 a kohta,
sellaisina kuin ne ovat, 1 § osaksi laissa 46/2005, 6 § osaksi laeissa 332/2009 ja 338/2010,

6 a §:n 1 momentti laissa 332/2009 sekä 7 §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 momentin 4 a kohta
laissa 11/2007, ja

lisätään lakiin uusi 6 b §, 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 399/2003 ja 11/2007,
uusi 4 momentti, lakiin uusi 8 a ja 28 a § sekä 36 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

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 telelaitteiden mah-
dollisimman vapaalle liikkuvuudelle;

4) edistää sekä viestintämarkkinoiden te-
hokkuutta että verkko- ja viestintäpalvelujen
tarjontaa tekniikka- ja palveluriippumatto-
masti.

6 §

Valtioneuvoston taajuussuunnitelma

Valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan
yleiset periaatteet taajuuksien käytölle sekä
taajuussuunnitelma:

1) viestintämarkkinalain (393/2003)
4 §:ssä tarkoitettuun toimilupaa edellyttävään
teletoimintaan tarkoitetuille taajuusalueille;

2) televisio- ja radiotoiminnasta annetun
lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitettuun toimilu-
vanvaraiseen televisio- ja radiotoiminnan
harjoittamiseen tarkoitetuille taajuusaluille;

3) tämän pykälän 5 momentissa tarkoite-
tuille taajuusalueille,

4) tuotekehitys-, testaus- ja opetustoimin-
taan tarkoitetuille taajuusalueille;

5) Yleisradio Oy:stä annetun lain
(1380/1993) 7 §:ssä tarkoitettuun julkisen
palvelun televisio- ja radiotoimintaan tarkoi-
tetuille taajuusalueille.

Vahvistaessaan yleiset periaatteet sähköis-
ten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien
taajuuksien käytölle valtioneuvoston on nou-
datettava tekniikka- ja palveluriippumatto-
muutta.

Valtioneuvosto voi 1 momentissa tarkoite-
tussa asetuksessa poiketa verkko- ja viestintä-
palvelujen tekniikkariippumattomuudesta
haitallisten häiriöiden välttämiseksi, yleisön
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suojelemiseksi sähkömagneettisilta kentiltä,
palvelun teknisen laadun, taajuuksien yhteis-
käytön tai yleisen edun tavoitteiden saavutta-
misen varmistamiseksi.

Valtioneuvosto voi 1 momentissa tarkoite-
tussa asetuksessa poiketa verkko- ja viestintä-
palvelujen palveluriippumattomuudesta elä-
män turvallisuuden takaamiseksi, sosiaalisen,
alueellisen tai maantieteellisen yhteenkuulu-
vuuden edistämiseksi, taajuuksien tehotto-
man käytön välttämiseksi, kulttuurisen ja kie-
lellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälinei-
den moniarvoisuuden edistämiseksi.

Ennen kuin valtioneuvosto vahvistaa taa-
juussuunnitelman, teleyrityksille, Yleisradio
Oy:lle ja muille taajuusalueiden käyttäjäryh-
miä edustaville tahoille on varattava tilaisuus
tulla kuulluksi taajuussuunnitelmasta. Valtio-
neuvoston on tarkasteltava taajuussuunnitel-
maa uudelleen, jos 1 momentissa tarkoitet-
tuun julkiseen palveluun tai toimiluvanvarai-
seen toimintaan voidaan osoittaa lisää taa-
juusalueita tai jos edellä tässä momentissa
mainittu taho esittää tarkastelua koskevan pe-
rustellun pyynnön.

6 a §

Radiotaajuuksien käyttösuunnitelma

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sella vahvistetaan radiotaajuuksien käyttö-
suunnitelma, jossa on yksityiskohtaiset mää-
räykset 6 §:n 1 momentissa tarkoitettujen taa-
juusalueiden käytöstä.
— — — — — — — — — — — — —

6 b §

Radiotaajuuksien käyttö

Viestintävirasto määrää radiotaajuuksien
käytöstä eri käyttötarkoituksiin ottaen huo-
mioon radiotaajuuksien käyttöä koskevat
kansainväliset määräykset ja suositukset.
Määräyksissä on oltava tiedot taajuusalueen
käyttötarkoituksesta sekä tärkeimmistä radio-
ominaisuuksista, jotka taajuusaluetta käyttä-
vän radiolaitteen on täytettävä.

Määrätessään sähköisten viestintäpalvelui-
den tarjontaan soveltuvien radiotaajuuksien
käytöstä Viestintäviraston on noudatettava
tekniikka- ja palveluriippumattomuutta.

Viestintävirasto voi 1 momentissa tarkoite-
tussa määräyksessä poiketa verkko- ja vies-
tintäpalvelujen tekniikkariippumattomuu-
desta haitallisten häiriöiden välttämiseksi,
yleisön suojelemiseksi sähkömagneettisilta
kentiltä, palvelun teknisen laadun, taajuuk-
sien yhteiskäytön tai yleisen edun tavoittei-
den saavuttamisen varmistamiseksi.

Viestintävirasto voi 1 momentissa tarkoite-
tussa määräyksessä poiketa verkko- ja vies-
tintäpalvelujen palveluriippumattomuudesta
elämän turvallisuuden takaamiseksi, sosiaali-
sen, alueellisen tai maantieteellisen yhteen-
kuuluvuuden edistämiseksi, taajuuksien te-
hottoman käytön välttämiseksi, kulttuurisen
ja kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotus-
välineiden moniarvoisuuden edistämiseksi.

Viestintäviraston on 1 momentissa tarkoi-
tettuja määräyksiä valmistellessaan toimit-
tava yhteistyössä liikenne- ja viestintäminis-
teriön kanssa. Jos yksittäisen taajuusalueen
käyttöä koskevalla määräyksellä voi olla huo-
mattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden
yleiseen kehitykseen, kyseisen taajuusalueen
taajuussuunnitelma vahvistetaan 6 §:ssä tar-
koitetussa taajuussuunnitelmassa.

Viestintävirasto voi perustellusta syystä
sallia 6 §:ssä tarkoitetussa taajuussuunnitel-
massa säädetylle radiotaajuusalueelle myös
muuta kuin sen käyttötarkoituksen mukaista
radioviestintää, jos muu radioviestintä ei ra-
joita taajuusalueen käyttöä sen ensisijaisiin
käyttötarkoituksiin eikä aiheuta häiriöitä en-
sisijaisten käyttötarkoitusten mukaiselle ra-
dioviestinnälle.

7 §

Radiolupa

Radiotaajuuksien tehokkaan, tarkoituksen-
mukaisen ja riittävän häiriöttömän käytön ta-
kaamiseksi radiolähettimien hallussapitoon ja
käyttöön on haettava Viestintävirastolta lupa
(radiolupa), jollei tässä pykälässä toisin sää-
detä. Radiolupa sähköisten viestintäpalvelu-
jen käyttöön tarkoitetuille radiotaajuuksille
on myönnettävä kuuden viikon kuluessa siitä,
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kun Viestintävirasto on saanut kaikki asian
ratkaisemiseksi tarpeelliset asiakirjat. Myön-
täessään radioluvan 10 §:n 8 momentin no-
jalla Viestintävirasto voi erityisessä tapauk-
sessa pidentää kuuden viikon määräaikaa
enintään kahdeksalla kuukaudella, jos se on
hakumenettelyn tasapuolisuuden, kohtuulli-
suuden, selkeyden tai avoimuuden varmista-
miseksi, hakemusten täydentämiseksi taikka
muusta erityisestä syystä tarpeen. Määräajan
pidentämisestä on ilmoitettava julkisesti.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Lupaehdot

— — — — — — — — — — — — —
Radioluvan ehtoja voidaan muuttaa radio-

luvan haltijan hakemuksesta. Jos sähköisten
viestintäpalvelujen tarjontaa koskevan radio-
luvan haltija hakee muutosta radioluvan eh-
toihin, Viestintäviraston on ennen ratkaisun
antamista ilmoitettava radioluvan haltijalle,
miten Viestintäviraston tekemä uudelleentar-
kastelu vaikuttaisi radiolupaan, ja annettava
samalla radioluvan haltijalle kohtuullinen
määräaika hakemuksen peruttamiseen.

8 a §

Kuulemisvelvollisuus

Teleyrityksiä ja viestintäpalveluiden käyt-
täjiä edustaville tahoille on varattava tilaisuus
esittää käsityksensä yleiseen teletoimintaan
tarkoitetun radioluvan myöntämisestä, 7 §:n
2 momentissa tarkoitetusta määräyksestä
sekä 6 a §:ssä tarkoitetusta käyttösuunnitel-
masta ja 6 b §:ssä tarkoitetusta määräyksestä
ennen säännöksen, päätöksen tai määräyksen
antamista.

Teleyrityksiä ja viestintäpalveluiden käyt-
täjiä edustaville tahoille on varattava tilaisuus
kuukauden kuluessa esittää käsityksensä 1
momentissa tarkoitetun säännöksen, päätök-
sen tai määräyksen muuttamisesta. Poikkeuk-
sellisissa tilanteissa kuukauden määräajasta
voidaan poiketa. Jos ehdotetut muutokset
ovat vähäisiä ja niistä on sovittu radioluvan
haltijan kanssa, kuulemisvelvollisuutta ei ole.

12 §

Radioluvan ja radiotaajuuksien varauksen
peruuttaminen

Viestintävirasto voi kokonaan tai osittain
peruuttaa radioluvan tai radiotaajuuksien va-
rauksen, jos:
— — — — — — — — — — — — —

4 a) 6 b §:n 6 momentissa tarkoitetut radio-
luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty;
— — — — — — — — — — — — —

28 a §

Tietojen luovuttaminen viranomaiselle

Teleyrityksellä on liikenne- ja viestintämi-
nisteriön tai Viestintäviraston pyynnöstä vel-
vollisuus kerätä ja liike- ja ammattisalaisuuk-
sien estämättä luovuttaa liikenne- ja viestintä-
ministeriölle sekä Viestintävirastolle tämän
lain ja sen nojalla annettujen säännösten val-
vonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Tiedot on
luovutettava viipymättä, viranomaisen pyytä-
mässä muodossa ja maksutta.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Vies-
tintäviraston on yrityksen pyynnöstä ilmoitet-
tava tietojen käyttötarkoitus sekä perusteltava
tietojen luovutusta koskeva pyyntö.

Viestintäviraston tulee luovuttaa tässä
laissa säädettyjä tehtäviä suorittaessaan saa-
miaan 1 momentissa tarkoitettuja tietoja
liike- ja ammattisalaisuuksien estämättä lii-
kenne- ja viestintäministeriölle tämän pyyn-
nöstä.

36 §

Pakkokeinot

— — — — — — — — — — — — —
Jos virhe tai laiminlyönti aiheuttaa väli-

töntä ja vakavaa vaaraa yleiselle järjestyk-
selle tai turvallisuudelle tai kansantervey-
delle, vakavaa taloudellista tai toiminnallista
haittaa muille yrityksille tai käyttäjille tai
viestintäverkkojen toiminnalle taikka muille
radiotaajuuksien käyttäjille, Viestintävirasto
voi päättää tarvittavista väliaikaisista toi-
mista, jotka voivat olla voimassa enintään
kolme kuukautta. Viestintävirasto voi jatkaa
väliaikaisia toimia enintään kolmella kuukau-
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della, jos virhettä tai laiminlyöntiä ei ole
määräajassa korjattu. Väliaikaisena toimena
Viestintävirasto voi keskeyttää vaaraa tai va-
kavaa haittaa aiheuttavan toiminnan, rajoittaa
taajuuksien käyttöä tai määrätä muusta näihin
verrattavasta pakkokeinosta.

Uhkasakosta, keskeyttämisuhasta ja teettä-
misuhasta säädetään muuten uhkasakkolaissa
(1113/1990).

Tämä laki tulee voimaan 25 päivänä tou-
kokuuta 2011.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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