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Lag

Nr 840

om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets
civilrättsliga konvention om korruption

Given i Helsingfors den 5 oktober 2001

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den inom ramen för Euro-
parådet i Strasbourg den 4 november 1999
ingångna civilrättsliga konventionen om kor-
ruption gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag kan utfärdas genom förordning
av republikens president.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 5 oktober 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

RP 86/2001
LaUB 17/2001
RSv 98/2001

123—2001 410301



Republikens presidents förordning

Nr 841

om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finlands regering och Nordatlantiska
fördragsorganisationen varigenom parterna förbinder sig att följa överenskommelsen mellan
f.d. jugoslaviska Republiken Makedonien och NATO om status för KFOR REAR-

högkvarteret och KFOR-personalen på Makedoniens territorium

Given i Helsingfors den 5 oktober 2001

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Bryssel den 21 augusti 2001 genom

skriftväxling mellan Finlands regering och
Nordatlantiska fördragsorganisationen in-
gångna överenskommelsen varigenom par-
terna förbinder sig att följa överenskommel-
sen mellan f.d. jugoslaviska Republiken Ma-
kedonien och NATO om status för KFOR
REAR-högkvarteret och KFOR-personalen
på Makedoniens territorium, vilken godkänts

av republikens president den 17 augusti 2001,
är i kraft från den 21 augusti 2001 så som
därom har avtalats.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i

kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 10

oktober 2001.

Helsingfors den 5 oktober 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 71/2001)
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Nr 842 
 

Kommunikationsministeriets förordning 
om Kommunikationsverkets avgifter 

Utfärdat i Helsingfors den  3 oktober 2001 
————— 

 
Kommunikationsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna 

för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, samt med stöd av 
16 § postlagen (907/1993) beslutat: 
 

1 §  

Tillämpningsområde 

I detta beslut bestäms om Kommunika-
tionsverkets avgiftsbelagda prestationer och 
grunderna för dessa samt om fasta avgifter 
för offentligrättsliga prestationer.  
 
 
 
 
 
 
 

2 § 

Offentligrättsliga prestationer med fasta av-
gifter  

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgif-
ter till staten avsedda avgiftsbelagda offent-
ligrättsliga prestationer, för vilka Kommuni-
kationsverket uppbär fasta avgifter som be-
stäms i 6 § och 8 — 17 § i detta beslut, är:  

1) givande av rätt att inneha och använda 
andra radiosändare som är beroende av till-
stånd än sådana som avses i 4 §,  

2) tillsyn över andra icke tillståndspliktiga 
radiosändare än sådana som avses i 8 § 3 
mom,  

3) typgodkännande eller godkännande av 
radioanläggningar,  

4) kontroll av radiostationer,  
5) besiktning av radiostationer på fartyg,  
6) behörighetsexamen för radiokommuni-

kation och examen för erhållande av intyg 
om erkännande,  

7) behörighetsintyg för radiokommunika-
tion och intyg om erkännande,  

8) bemyndigande av teleentreprenörer,  
9) tillsyn över teleentreprenadverksamhet,  
10) rätt att använda ett telenäts nummerkod 

eller abonnentnummer,  
11) beviljande, ändring eller överföring av 

en nätkod eller annan kod för ett informa-
tionsnät, samt  

12) upprätthållande av användningsrätten 
för en nätkod eller annan kod för ett informa-
tionsnät. 
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3 § 

Offentligrättsliga prestationer enligt själv-
kostnadsvärdet  

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner, för vilka Kommunikationsverket uppbär 
en avgift som den fastställer enligt prestatio-
nens självkostnadsvärde, är:  

1) skyddande av radiomottagningsstationer 
mot störningar,  

2) förnyad kontroll av telenät som byggts 
av teleentreprenörer,  

3) prestationer av det anmälda kontrollor-
ganet i anslutning till säkerställandet av den 
sameuropeiska specifikationsmotsvarigheten 
för teleterminalutrustning eller radioanlägg-
ningar, samt 

4) tillsyn över postverkets postförmedling. 
 
 

 
 

4 § 

Offentligrättsliga prestationer som avviker 
från självkostnadsvärdet 

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner, för vilka Kommunikationsverket uppbär 
en i 6 § 3 mom. lagen om grunderna för av-
gifter till staten avsedd avgift som avviker 
från prestationens självkostnadsvärde, är föl-
jande prestationer:  

1) beviljande av rätt att inneha och använda 
radiosändare som är beroende av tillstånd när 
dessa är anslutna till basstationer i mobilnät,  

2) beviljande av rätt att inneha och använda 
radiosändare som är beroende av tillstånd när 
dessa är anslutna till basstationer för sådana 
personsökningssystem som används i den 
allmänna televerksamheten,  

3) beviljande av rätt att inneha och använda 
radiosändare som är beroende av tillstånd när 
dessa är anslutna till basstationer för TFTS-
systemet,  

4) beviljande av rätt att inneha och använda 
radiosändare som är beroende av tillstånd när 
dessa är anslutna till radiosystem i fasta ac-
cessnät som fungerar inom de frekvensområ-
den som Kommunikationsverket fastställer, 
samt 

5) beviljande av rätt att inneha och använda 
radiosändare som är beroende av tillstånd när 
dessa är anslutna till basstationer för mydig-
hetsradionätet (VIRVE). 
 
 

5 § 

Avgiftsbelagda prestationer som prissätts en-
ligt företagsekonomiska grunder 

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till 
staten avsedda prestationer som Kommunika-
tionsverket prissätter enligt företagsekono-
miska grunder är:  

1) anteckningar om godkännande av en så-
dan radiosändare, om för tillsynen över den-
na inte uppbärs tillsynsavgift enligt 8 §,  

2) självvald radioamatöridentifikation,  
3) de trycksaker som inte hör till sådan in-

formationsverksamhet som bedrivs med små 
kostnader,  

4) den utbildning som inte hör till sådan in-
formationsverksamhet som bedrivs med små 
kostnader,  

5) ljuskopior, elektriska upptagningar eller 
andra kopior eller utdrag ur något av Kom-
munikationsverkets dokument,  

6) sådant sändande av dokument för vars 
del kostnaderna inte ingår i avgifterna för 
någon annan avgiftsbelagd prestation som 
nämns i detta beslut, samt  

7) andra prestationer av Kommunikations-
verket vilka grundar sig på uppdrag. 
 
 

6 § 

Tillståndsavgifter för radiosändare 

För rätten att inneha och använda radiosän-
dare som är beroende av tillstånd uppbärs år-
ligen tillståndsavgift enligt följande: 
 
 
1) amatörradiosändare 95 mk
2) VHF/UHF-stationer i land-

mobiltrafik, VHF/UHF -
sändare på fartyg eller luft-
fartyg eller fjärrmätnings-, 
fjärrsrtyrnings-, eller kon-
trollsändare 110 mk
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3) fartygs eller luftfartygs satel-
litjordstationer eller MF/HF-
stationer 240 mk

4) VHF/UHF-fyrsändare 360 mk
5)  icke-koordinerade satellit-

jordstationssändare i fast tra-
fik eller andra fasta 
VHF/UHF-sändare i land-
mobiltrafik, dock inte bas-
stationssändare i mobilnät, i 
TFTS-systemet, i myndig-
hetsradionätet (VIRVE) eller 
i personsökningssystem som 
används i den allmänna tele-
verksamheten 430 mk

6) rundradiosändare med låg 
effekt (högst 300 W), 
LF/MF-fyrsändare eller and-
ra radiolänksändare än sän-
dare som är anslutna till ra-
diosystemet i ett fast access-
nät som fungerar inom de 
frekvensområden som 
Kommunikationsverket fast-
ställer 640 mk

7) fasta MF/HF-sändare, rund-
radiosändare med mellanhög 
eller hög effekt (över 300 

W) eller andra radarsändare 
än radarsändare på fartyg el-
ler luftfartyg  930 mk

8) koordinerade satellitjordsta-
tionssändare i fast trafik 1 060 mk

 
För rätten att inneha och använda andra än 

i 1 mom. eller 7  § avsedda radiosändare som 
är beroende av tillstånd uppbärs tillståndsav-
gift, på samma sätt som en tillståndsavgift 
uppbärs enligt 1 mom. för närmast motsva-
rande utrustning. 
 
 

7 § 

Frekvensavgifter 

För rätten att inneha och använda radiosän-
dare som är beroende av tillstånd och anslut-
na till basstationer i mobilnät, radiosystem i 
fasta accessnät som fungerar inom de fre-
kvensområden som Kommunikationsverket 
fastställer, personsökningssystem som an-
vänds i den allmänna televerksamheten, 
TFTS-systemet eller myndighetsradionätet 
(VIRVE) uppbärs årligen en frekvensavgift 
enligt följande schema: 

 
 
1) mobiltelenät K1*K2*K3*  (frekvensband/25 kHz)  *11 275 mk
2) radiosystem i fasta accessnät K1*K2* (frekvensband/25 kHz) *11 275 mk
3) personsökningssystem K1*K2* (frekvensband/25 kHz)  *11 275 mk
4) TFTS-systemet K1* (frekvensband/25 kHz) *11 275 mk
5) myndighetsradionätet (VIRVE) K1*K2*K3*K4*(frekvensband/25kHz) *11 275 mk

 
 

Ett frekvensband består av det totala antalet 
radiofrekvensband som har anvisats ett ra-
diosystem.  

K1 är en frekvensbandskoefficient vars 
storlek bestäms enligt det frekvensområde 
som har anvisats tillståndshavaren. Fre-
kvensbandskoefficienterna är: 
 

Frekvensområde K1
under 470 MHz 1
470 – 960 MHz 0,8
960 – 3000 MHz 0,6
3000 – 11000 MHz 0,5
11000 – 40000 MHz 0,4

 

K2 är en täckningsområdeskoefficient som 
bestäms enligt det område där en tillstånds-
havare har rätt att använda ett radiosystem. 
Koefficienten är av storleken 1 inom det om-
råde med användningsrätt som täcker hela 
Finland. Täckningsområdeskoefficienten för 
ett begränsat område med användningsrätt 
utgörs av summan av arealerna för ett områ-
de med användningsrätt och ett nedan defini-
erat skyddsområde dividerat med Finlands 
areal. 

K3 är en startkoefficient som bestäms en-
ligt den tidpunkt då användningsrätten för de 
frekvenser som anvisats tillståndshavarens 
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radiosystem trädde i kraft. Startkoefficienter-
na är: 
 
Användningstid K3
1:a fakturerings-
året 

0,1 UMTS-mobiltelefonnät
0,2 andra 

2:a fakturerings-
året 

0,1 UMTS-mobiltelefonnät
0,2 andra 

3:e fakturerings-
året 

 
0,4  

4:e fakturerings-
året 

 
0,6  

5:e fakturerings-
året 

 
0,8  

6:e fakturerings-
året eller ett sena-
re fakturerinsår 

 
 
1 

 
 

K4 är en koefficient för separata nät vil-
kens storlek bestäms särskilt på basis av an-
vändningsändamålet för det separata nätet. 
Koefficienterna för separata nät är: 
 
 
Ett separat nät K4
Myndighetsradionätet (VIRVE) 1

 
Det skyddsområde som nämns ovan i 4 

mom. består av en 20 kilometer bred zon 
som omringar det område med användnings-
rätt som anvisats ett radiosystem. Ett skydds-
område omfattar dock inte havsområden eller 
områden som överskrider riksgränsen. Ett 
område som sträcker sig till ett område där 
en tillståndshavare har rätt att använda ett 
annat motsvarande radiosystem betraktas inte 
heller som ett skyddsområde ifall tillstånds-
havarna sinsemellan koordinerar använd-
ningen av frekvenser. Vid bestämmande av 
täckningsområdeskoefficient för radiosyste-
met i ett fast accessnät beaktas skyddsområ-
det inte. 

Den frekvensavgift för AutoNet-mobilnätet 
som uppbärs hos en tillståndshavare består av 
den kalkylerade frekvensavgift för hela Au-
toNet-nätet som fastställs enligt ovan be-
stämda grunder, multiplicerad med det antal 
radiokanaler som vid faktureringstidpunkten 
står till tillståndshavarens förfogande och di-
viderad med det totala antalet radiokanaler 
som vid ingången av innevarande kalenderår 

har stått till förfogande för dem som har till-
stånd till basstationer i hela AutoNet-nätet. 

På ändringar i frekvensband eller områden 
med användningsrätt som anvisats en till-
ståndshavare tillämpas samma startkoeffici-
ent som den som tillämpas på sådana fre-
kvensband och områden med användnings-
rätt som redan är i bruk. 
 
 

8 § 

Tillsynsavgifter för radiosändare 

För icke tillståndspliktiga radiosändare, 
som har tillverkats i Finland eller tullklare-
rats eller på annat sätt importerats för salu-
hållande eller användning i landet skall av 
tillverkaren eller importören uppbäras till-
synsavgift enligt följande: 
 

1) radiosändare med en sändar-
effekt på högst 10 mW eller 
radiostyrningssystem för 
miniatyrmodell 

 
 
 
20 mk

2) radiosändare med en sändar-
effekt större än 10 mW 

 
50 mk

 
Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 

uppbärs tillsynsavgift av innehavaren till icke 
tillståndspliktiga radiosändare, om för en en-
skild sändare i bruk inte tidigare betalts till-
synsavgift eller om Kommunikationsverkets 
tidigare anteckning om godkännande av ra-
diosändaren försvunnit, skadats eller annars 
blivit oidentifierbar. 

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 
uppbärs tillsynsavgift dock inte för följande 
icke tillståndspliktiga radiosändare: 

1) mobilteleapparater i ett allmänt telenät 
och andra radiosändare i nätet än sådana som 
är beroende av tillstånd när de är anslutna till 
basstationen i nätet, 

2) abonnentutrustning som är ansluten till 
radiosystemet i ett fast accessnät som funge-
rar inom frekvensområden som Kommunika-
tionsverket fastställer, samt  

3) radiosändare vilka genom det sameuro-
peiska förfarandet enligt de beslut och re-
kommendationer av Europeiska gemenska-
perna eller Europeiska Radiokommittén 
(ERC) som separat satts i kraft i Finland har 
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konstaterats uppfylla de krav som ställts på 
dem och vilka har försetts med anteckningar 
i enlighet med kraven i förfarandet. 
 
 
 

9 § 

Avgifter för godkännande av radioanlägg-
ningar 

För typgodkännande av radioanläggningar 
eller godkännande av enskilda anläggningar 
uppbärs en avgift för godkännande enligt föl-
jande: 
 
1) nationellt typgodkännande 

av radioanläggningar 1 700 mk
2) typgodkännande av pro-

duktgrupper av radioanlägg-
ningar eller svåra och tids-
krävande nationella typgod-
kännanden 3 400 mk

3) godkännande av enskilda ra-
dioanläggningar 200 mk

 
Om den fasta avgift för godkännande som 

bestäms i 1 mom. och som baserar sig på de 

av prestationen föranledda genomsnittliga 
kostnaderna i ett enskilt fall är oskäligt hög 
eller låg i jämförelse med de kostnader som 
typgodkännandet eller godkännandet föran-
leder Kommunikationsverket, uppbärs i stäl-
let för den fasta avgiften för godkännande en 
avgift enligt prestationens självkostnadsvär-
de. 

 
10 § 

Kontrollavgifter för radiostationer 

För idrifttagningskontroll eller ändrings-
kontroll av radioanläggningar eller radiosta-
tioner uppbärs en kontrollavgift om 5 000 
mk. 

 
11 §  

Avgifter för besiktning av radiostationer på 
fartyg 

För besiktning av radiostationer eller radio-
anläggningar på fartyg uppbärs besiktnings-
avgifter enligt följande: 
 

 
Fartyg Finlands 

område 
Utomlands

a ) Grundbesiktning: 
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik 3 100 mk 5 600 mk
2) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde II 3 100 mk 5 600 mk
3) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde III 3 550 mk 6 400 mk
4) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka mäter under 300 brutto-

tegisterton 
 

5 350 mk 9 650 mk
5) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning 7 800 mk 13 850 mk
6) radiostationer som har radiotelefon- eller radiotelegrafanläggningar eller 

motsvarande 
 

9 650 mk 15 800 mk
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1   4 150 mk 8 550 mk
8) radiostationer och radiotelefonstationer på fartyg som verkar inom 

GMDSS havsområde A1 
 

7 150 mk 12 950 mk
9) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A2 7 800 mk 13 850 mk
10) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A3 eller 

A4 
 

10 150 mk 16 550 mk
b) Periodisk besiktning: 
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik 2 150 mk 3 750 mk
2) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde II 2 150 mk 3 750 mk
3) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde III 2 550 mk 4 450 mk
4) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka mäter under 300 brutto-

registerton 
 

4 150 mk 8 550 mk
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5) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning 6 200 mk 12 350 mk
6) radiostationer som har radiotelefon- eller radiotelegrafanläggningar eller 

motsvarande 
 

7 400 mk 13 350 mk
7)  radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1 3 100 mk 7 400 mk
8) radiostationer och radiotelefonstationer på fartyg som verkar inom 

GMDSS havsområde A1 
 

5 350 mk 9 650 mk
9) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A2 6 200 mk 12 350 mk
10)  radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A3 eller 

A4 
 

7 850 mk 14 100 mk
c) Extra besiktning och besiktning av att en vid besiktning konstaterad brist har avhjälpts: 
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik 1 200 mk 2 200 mk
2) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde II 1 200 mk 2 200 mk
3) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde III 1 500 mk 2 750 mk
4) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka mäter under 300 brutto-

registerton 
 

2 650 mk 5 650 mk
5) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning 3 750 mk 6 900 mk
6) radiostationer som har radiotelefon- eller radiotelegrafanläggningar eller 

motsvarande 
 

4 650 mk 8 100 mk
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1 1 900 mk 3 450 mk
8) radiostationer och radiotelefonstationer på fartyg som verkar inom 

GMDSS havsområde A1 
 

3 250 mk 5 850 mk
9) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A2 3 750 mk 6 700 mk
10) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS  havsområde A3 eller 

A4 
 

4 850 mk 8 700 mk
 
 

Då storleken på de fasta avgifterna för be-
siktningar som skall göras utomlands be-
stämts har de kostnader som uppstår för resor 
utomlands på grund av dessa besiktningar 
inte beaktats. För en sådan besiktning upp-
bärs utöver kostnaderna enligt 1 mom. de re-
sekostnader till fullt belopp som inte ingår i 
den fasta avgiften.  

Om besiktningen inte kan utföras på avta-
lad tid och detta beror på redaren eller far-
tygsbefälhavaren, uppbärs hälften av den fas-
ta avgiften enligt 1 mom. samt full ersättning 
för de resekostnader som skall uppbäras en-
ligt 2 mom. 

 
 

 
 
 

12 § 

Avgifter för examen för radiokommunikation 

Följande avgift för examen för radiokom-
munikation uppbärs varje gång examinanden 
deltar: 

1) allmän examen för radioopera-
törer inom sjöfarten (General 
Operator's Certificate GOC) el-
ler allmän examen för radiotele-
fonister 450 mk

2) begränsad examen för radioope-
ratörer inom sjöfarten (Restric-
ted Operator's Certificate ROC) 
eller radioexamen för högsjö-
skeppare eller begränsad exa-
men för radiotelefonister 400 mk

3) radioexamen för kustskeppare 270 mk
4) GOC- eller ROC-examen för 

erhållande av intyg om erkän-
nande 225 mk

5) delexamen för radioamatör-
examen 77 mk

 
 

För delexamen för en examen som avses i 
1 — 4 punkten uppbärs av examinanden 
hälften av motsvarande examensavgift varje 
gång han deltar. 

För andra än i 1 mom. nämnda examina el-
ler delexamina uppbärs examensavgift i en-
lighet med den avgift som enligt 1 mom. 
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uppbärs för den mest jämförbara examen el-
ler delexamen. 
 
 
 
 

13 §  

Avgifter för intyg över radiokommunika-
tionsexamen 

För ett behörighetsintyg som utfärdas över 
en examen som avses i 12 § 1 mom. 1 — 3 
och 5 punkten uppbärs en avgift om 260 mk. 

För ett intyg om erkännande som utfärdas 
över en examen som avses i 12 § 1 mom. 4 
punkten uppbärs en avgift om 170 mk. 
 
 

14 § 

Registreringsavgifter för teleentreprenad-
verksamhet  

För bemyndigande av en person eller ett fö-
retag att utöva teleentreprenadverksamhet el-
ler för ändring av entreprenadklassen i ett 
bemyndigande uppbärs en registreringsavgift 
om 300 mk. 
 
 
 

15 § 

Tillsynsavgifter för teleentreprenadverksam-
het 

Av teleentreprenörer uppbärs årligen en 
tillsynsavgift för tele-entreprenadverksamhet 
enligt följande: 
 
 
1) teleentreprenörer som har 

bemyndigande att bygga in-
omhusnät för telefoner på 
entreprenad 1 800 mk

2) teleentreprenörer som har 
bemyndigande att bygga 
centralantennsystem på ent-
reprenad 1 800 mk

3) teleentreprenörer som har 
bemyndigande att bygga in-

omhusnät för telefoner och 
centralantennsystem på ent-
reprenad 3 000 mk

4) teleentreprenörer som har 
bemyndigande att bygga en-
dast egna teleinomhusnät på 
entreprenad 300 mk

5) teleentreprenörer som har 
bemyndigande att på entre-
prenad bygga ett sådant se-
parat nät som nämns i beslu-
tet om bemyndigande 300 mk

 
 

Av teleentreprenörer som har bemyndigan-
de för en engångsentreprenad uppbärs en till-
synsavgift om 300 mk. 
 

 
16 § 

Avgifter för numrering av telenäten 

För rätten att använda nummerkod eller 
abonnentnummer uppbärs av teleföretaget el-
ler innehavaren till ett servicenummer eller 
en datanätskod årligen avgifter för numrering 
av telenäten enligt följande: 
 
 
1) avgift för abonnentnummer: 
 nummer i ett allmänt fast 

telefonnät 
2 mk/ 

anslutning
 nationellt portabelt num-

mer i ett allmänt fast tele-
fonnät 

4 mk/ 
anslutning

 nummer i ett allmänt mo-
biltelefonnät 

0,40 mk/ 
anslutning

 
2) avgift för operatörsprefix: 
 tresiffrigt fjärrprefix 550 000 mk
 fyrsiffrigt fjärrprefix 110 000 mk
 femsiffrigt fjärrprefix 22 000 mk
 tresiffrigt utlandsprefix 550 000 mk
 fyrsiffrigt utlandsprefix 110 000 mk
 femsiffrigt utlandsprefix 22 000 mk
 femsiffrigt allmänt opera-

törsprefix 44 000 mk
  
3) avgift för riktnummer i mobiltelefonnät: 
 tresiffrigt riktnummer 300 000 mk
 fyrsiffrigt riktnummer 60 000 mk
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 femsiffrigt riktnummer 12 000 mk
  
4) avgift för specialnäts riktnummer: 
 tresiffrigt riktnummer 300 000 mk
 fyrsiffrigt riktnummer 60 000 mk
 femsiffrigt riktnummer 12 000 mk
  
5) avgift för servicenummer: 
 fyrsiffrigt servicenummer 

i ett enskilt teleområde 6 000 mk
 minst femsiffrigt service-

nummer i ett enskilt tele-
område 1 200 mk

 tresiffrigt nationellt servi-
cenummer 260 000 mk

 fyrsiffrigt nationellt ser-
vicenummer 52 000 mk

 femsiffrigt nationellt ser-
vicenummer 10 400 mk

 minst sexsiffrigt natio-
nellt servicenummer 2 100 mk

  
6) avgift för datanätskod 

(DNIC) 67 500 mk
  
7) avgift för tekniskt teleföretagsprefix: 
 Internationell signale-

ringspunktkod 10 000 mk
 nationell signalerings-

punktkod för varje grupp 
av tio koder som tas i 
bruk 40 mk

 CUG-prefix för varje 
grupp av tio prefix som 
tas i bruk 40 mk

 centrex-teleföretagsprefix 200 mk
 MNC-teleföretagsprefix 2 000 mk
 NCC-teleföretagsprefix 1 000 mk
 
 

Av den som ansöker om ett nationellt por-
tabelt telefonnummer uppbärs en registre-
ringsavgift enligt följande: 
 
 
 
1) beviljande av rätt att använda  

1 — 9 nummer 100 mk
2) beviljande av rätt att använda  

10 — 1000 nummer 300 mk
3) beviljande av rätt att använda 

över 1000 nummer 1 000 mk

Den avgift för abonnentnummer som avses 
i 1 mom. 1 punkten uppbärs på basis av anta-
let anslutningar till teleföretagets nät vid upp-
bördsårets första dag.  

I avgift för servicenummer inom ett enskilt 
teleområde uppbärs inom Ålands teleområde 
en tiondedel och i övriga Finland, förutom 
inom Nylands 1, Åbo- och Björneborgs eller 
Tavastlands teleområden, sex tiondedelar av 
den avgift för servicenummer inom ett en-
skilt teleområde som fastställs i 1 mom. 5 
punkten.  

Avgift för servicenummer uppbärs inte för 
allmänt nödnummer eller motsvarande all-
männyttiga servicenummer.  

I avgift för operatörsprefix, avgift för mo-
bilnäts riktnummer, avgift för specialnäts 
riktnummer och avgift för servicenummer 
uppbärs under det första faktureringsåret 
hälften av de avgifter som fastställs i 1 mom. 
2 — 5 punkten. 
 
 
 

17 § 

Avgifter för informationsnätskoder  

För beviljande, ändring eller överföring av 
en nätkod för informationsnätet Internet upp-
bärs en nätkodsavgift om 320 mk.  

För rätten att använda nätkoden för infor-
mationsnätet Internet uppbärs årligen 100 mk 
i avgift för upprätthållande av nätkoden. 

 
 
 

18 § 

Postförmedlingens tillsynsavgifter  

För tillsynen över postverkets postförmed-
ling uppbärs av postverket årligen en till-
synsavgift som är 1,75 promille av post-
verkets årliga postförmedlingsomsättning, 
dock minst 10 000 mk. 

Med omsättning avses i 1 mom. Postver-
kets postförmedlingsomsättning under det år 
som föregår året då tillsynsavgiften uppbärs. 
Som postförmedling betraktas sådan post-
förmedling som omfattas av postlagens 
(907/1993) tillämpningsområde. 
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19 § 

Avgifter för avslagsbeslut 

De avgifter som avses i 9 — 12, 14 och 
17 § i detta beslut uppbärs även för avslags-
beslut. 
 

20 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 no-
vember 2001. 

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.  
 

21 § 

Beslut som upphävs 

Genom denna förordning upphävs trafik-
ministeriets beslut av den 22 december 1998 
om Teleförvaltningscentralens avgifter 
(1155/1998) jämte ändringar. 
 

Helsingfors den 3 oktober 2001 

 
 

Kommunikationsminister Olli-Pekka Heinonen 

 
 
 
 

Kommunikationsråd Antti Kohtala 
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