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Muistio
Konserniohjausosasto
1.12.2021
Pirjo Karttunen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS HALLINNOLLISISTA TAAJUUSMAKSUISTA JA LIIKENNE- JA VIESTINTÄVIRASTON TAAJUUSHALLINNOLLISISTA
SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MUISTA MAKSUISTA
PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Hallinnollisia taajuusmaksuja ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista
perittäviä muita maksuja koskevan Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1454/2019)
voimassaolo päättyy 31.12.2021. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi kyseisiä maksuja koskeva
saman niminen uusi asetus. Asetuksen sisältö säilyisi muuttumattomana.
Asetusesityksen mukaisista maksuista arvioidaan kertyvän tuottoja vuonna 2022 noin 10,3 miljoonaa
euroa ja julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden odotetaan olevan 99 %.
Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja olla voimassa vuoden 2023
loppuun. Asetuskauden aikana ei ole odotettavissa merkittäviä muutostarpeita.
Toimivalta:
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §.
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 34 §.
Laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista (1209/2006) 2 §.
NYKYTILA
Valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisia maksuja koskeva liikenne- ja viestintäministeriön asetus
(1454/2019) hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista
suoritteista perittävistä muista maksuista on annettu 19.12.2019. Asetusta on muutettu 1.1.2021 alkaen
muutosasetuksella 975/2020, ja sen voimassaolo päättyy 31.12.2021.
VALMISTELU
Asetus on valmisteltu virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä Liikenne- ja
viestintäviraston kanssa.
Asetusluonnos on ollut lausuntokierroksella 11.11. – 25.11.2021. Asetusluonnoksesta pyydettiin
lausunnot keskeisiltä toimijoilta ja sidosryhmiltä. Lisäksi lausuntopyyntö on ollut kaikille avoimesti
kommentoitavana Lausuntopalvelu.fi –palvelussa. Lausuntoja saatiin 10 kpl, joista 9 lausunnonantajaa
ilmoitti, ettei niillä ollut lausuttavaa tai kommentoitavaa asetusluonnokseen.
Valtiovarainministeriö puoltaa lausunnossaan asetusehdotusta esitetyssä muodossa.
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KESKEISET VAIKUTUKSET
Taajuusmaksuasetuksen mukaisista suoritteista odotetaan kertyvän tuottoja vuonna 2022 yhteensä
noin 10,3 miljoonaa euroa, jotka muodostuvat lähes kokonaan julkisoikeudellisista suoritemaksuista.
Näiden kustannusvastaavuudeksi muodostuisi 99 %. Laskelmat perustuvat tämänhetkisiin ennusteisiin,
jotka tarkentuvat vielä. Tuotot kertyvät Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenomomentille 31.01.02.

Liikenne- ja viestintäviraston toiminnan rahoituksesta yhteensä lähes 60 prosenttia koostuu maksullisen
toiminnan tuotoista. Vuosien 2020 ja 2021 aikana Liikenne- ja viestintävirastossa on sopeutettu
toimintaa merkittävästi. Toimintaa on tehostettu prosesseja ja toimintatapoja kehittämällä, toiminnan
uudelleenjärjestelyillä ja uudelleen organisoinnilla. Toiminnan tehostamisen myötä hallitaan tulevaa
henkilöstökustannusten kasvua.
Viraston maksullisella toiminnalla rahoitettavien tehtävien kokonaisuus on kuitenkin kasvanut ja
tehtävät ovat laajentuneet. Henkilöresurssivajeesta on aiheutunut käsittelyaikojen pidentymistä osin
kohtuuttoman
pitkäksi.
Virastossa käynnissä
olevilla
kehittämishankkeilla
uudistetaan
vanhentuneeseen teknologiaan perustuvat liikenteen järjestelmät. Kehittämishankkeet tulevat
mahdollistamaan mm. digitalisaation ja sähköisten palvelujen laajentamisen. Riskinä kuitenkin on, ettei
nykyisten järjestelmien vanhentuvaa teknologiaa saada korvattua, eikä unionilainsäädännön
edellyttämiä täytäntöönpanotoimia tai kansallisen lainsäädännön tarpeita voida toteuttaa.
Viraston tuleekin pystyä turvaamaan palveluiden saatavuus ja palveluiden jatkuvuus asiakkaille
varmistamalla riittävät resurssit tehtävien hoitamiseen. Viraston on kyettävä tuottamaan ja ylläpitämään
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turvalliset järjestelmät, joilla palveluita tuotetaan. Viraston palvelujen käsittelyaikatavoitteet ja
asiakastietojärjestelmien kehitys tulee turvata ja maksullisen toiminnan tuottojen tulee vastata
palvelujen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia.
ASETUKSEN SÄÄNNÖSKOHTAISET PERUSTELUT
Asetuksen säännösten sanamuoto vastaa voimassa olevaa asetusta.
1 § Soveltamisala
Asetuksessa säädetään taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallintoon liittyvistä
julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä muista maksuista ja niiden maksuperusteista.
2 § Taajuusmaksun suuruus ja perintä
Taajuusmaksun suuruutta ja perintää koskevan pykälän 1 momentissa säädetään ne suoritteet, joista
peritään taajuusmaksua tai sotilaallisen radioviestinnän taajuushallintomaksua sekä perittävien
maksujen maksuperusteesta. Siitä, että Liikenne- ja viestintävirasto tuottaa näitä suoritteita, säädetään
sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (917/2014).
Pykälän toisessa momentissa säädetään taajuusmaksujen vuosittaisuudesta sekä niiden perinnästä ja
maksuvelvollisuudesta.
3 § Taajuusmaksun määräytymisperusteet
Pykälässä säädetään yleisestä taajuusmaksusta ja siitä poikkeavista erityisistä taajuusmaksuista.
Yleistä taajuusmaksua koskevia säännöksiä sovellettaisiin suurimpaan osaan asetuksessa
tarkoitettujen radiolaiteryhmien taajuusmaksuja. Erityisiä taajuusmaksuja sovellettaisiin vain muutamiin
radiolaiteryhmiin.
Pykälän ensimmäisessä momentissa säädetään niistä taajuusmaksun määräytymisperusteista, joita
sovelletaan jäljempänä asetuksen 4 §:ssä tarkoitetun yleisen taajuusmaksun määräämisessä
myönnetystä oikeudesta (radiolupa) käyttää ja pitää hallussa asetuksen 5 §:ssä tarkoitettua
radiolähetintä, -järjestelmää tai -verkkoa.
Pykälän toisessa momentissa säädetään taajuusmaksun määräytymisperusteista, joita sovelletaan
asetuksen 7 - 9 §:ssä tarkoitettujen erityisten taajuusmaksujen määräämisessä myönnetystä
oikeudesta pitää hallussa ja käyttää näissä pykälissä tarkoitettua radiolähetintä, -järjestelmää ja verkkoa.
4 § Yleinen taajuusmaksu
Pykälässä säädetään yleisen taajuusmaksun määräytymiskaavasta ja siinä sovellettavista kertoimista
ja määritellään yleisen taajuusmaksun määräämisessä sovellettavat kertoimet ja sovellettava
perusmaksu.
5 § Yleisen taajuusmaksun radiolähettimet, radioverkot ja radiojärjestelmät
Pykälässä säädetään ne 17 radiolaiteryhmää, joiden taajuusmaksuihin sovellettaisiin yleisen
taajuusmaksun määräytymiskaavaa. Näitä olisivat muun muassa matkaviestinverkot ja
joukkoviestintäverkot sekä muut yleiseen teletoimintaan käytettävät radioverkot.
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Pykälän toisessa momentissa
matkaviestinverkolla.

määritellään,

mitä

verkkoja

asetuksessa

tarkoitetaan

6 § Yleisen taajuusmaksun perintää koskevia tarkentavia määräyksiä
Pykälässä säädetään tarkentavia säännöksiä siitä, miten yleistä taajuusmaksua ja sen kaavaa
sovellettaisiin eräisiin radiolaiteryhmiin kuten kauko-ohjaus-, kaukomittaus-, radiolinkki- ja
datasiirtojärjestelmiin sekä yksityisen radioverkon (PMR) tukiasemiin.
7 § Eräiden yksityisten radiojärjestelmien ja satelliittijärjestelmien erityinen taajuusmaksu
Pykälässä säädetään eräiden yksityisten radiojärjestelmien ja satelliittijärjestelmien erityisestä
taajuusmaksusta. Niiden taajuusmaksujen määräytymiskaava poikkeaisi yleisen taajuusmaksun
määräytymiskaavasta vain siten, että yleisten määräytymisperusteiden lisäksi sovellettaisiin
järjestelmäkerrointa K6b. Kertoimella otetaan maksun määräämisessä huomioon järjestelmään
kuuluvien liikkuvien laitteiden määrä. Pykälän 3 - 7 momenteissa olisi erityisiä tarkentavia säännöksiä
siitä, miten erityistä taajuusmaksua sovellettaisiin pykälässä tarkoitettuihin radiolähettimiin, järjestelmiin ja -verkkoihin.
8 § Merenkulun ja ilmailun radiolähettimen erityinen taajuusmaksu
Pykälässä säädetään merenkulun ja ilmailun radiolähettimien erityisistä taajuusmaksuista ja niissä
osittain sovellettavasta käyttötapakertoimesta Ktapa. Kertoimen suuruus määräytyisi luvanhaltijan
käyttöön osoitettujen radio-taajuuksien käyttötavan perusteella.
9 § Radioamatöörilähettimien erityiset taajuusmaksut
Pykälässä säädetään radioamatöörilähettimien erityisistä taajuusmaksuista. Pykälän 2 - 3
momenteissa olisi erityisiä tarkentavia säännöksiä siitä, miten erityistä taajuusmaksua sovellettaisiin
radioamatöörilähettimien taajuusmaksuihin.
10 § Muiden radiolähettimien, radioverkkojen ja radiojärjestelmien taajuusmaksut
Pykälässä säädetään sellaisten uusien radiolaiteryhmien taajuusmaksuista, joista ei ole säädetty 5
§:ssä eikä 7 - 9 §:ssä.
11 § Lyhytaikainen taajuusmaksu, käyttöoikeuden muutos ja vähimmäismaksu
Pykälässä säädetään lyhytaikaisesta taajuusmaksusta, käyttöoikeuden muutoksen vaikutuksesta
perittävään maksuun ja vähimmäismaksusta. Lyhytaikainen taajuusmaksu perittäisiin määräaikaisesta
alle vuoden voimassa olevasta oikeudesta käyttää ja pitää hallussa radiolähetintä, -järjestelmää tai verkkoa. Tällaisesta oikeudesta ei perittäisi vuosittaista taajuusmaksua.
Pykälän toisessa momentissa säädetään siitä, miten radioluvan muutos luvan voimassaoloaikana
vaikuttaisi perittävän taajuusmaksun suuruuteen. Kolmannessa momentissa säädetään perittävän
taajuusmaksun suuruudeksi vähintään 18 euroa, vaikka 5 §:n tai 7 - 10 §:n perusteella maksu olisi sitä
pienempi.
12 § Taajuusvarausmaksu
Pykälässä säädetään taajuusvarausmaksusta, jonka Liikenne- ja viestintävirasto perii sähköisen
viestinnän palveluista annetun lain 44 §:ssä tarkoitetusta radiotaajuuksien varauksesta saman
suuruisen maksun kuin tämän asetuksen 5 §:ssä tai 7–11 §:ssä tarkoitetusta oikeudesta hallussa pitää
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ja käyttää radiolähetintä. Taajuusvarauksella tarkoitetaan sitä, että ennen radioluvan hakemista
radiolähettimen, -järjestelmän tai -verkon käyttöön tarvittaviin radiotaajuuksiin voidaan hakea varaus,
jos niiden käyttäjä tarvitsee ennakkotietoa käytettävistä radiotaajuuksista niiden hankkimista,
suunnittelua tai toteuttamista varten.
Pykälän toisessa momentissa säädetään radioluvan myöntämisen vaikutuksista perittävän
taajuusvarausmaksun suuruuteen ja jo maksetun maksun hyvittämisestä radioluvasta perittävässä
taajuusmaksussa. Kolmannessa ja neljännessä momentissa säädetään eräiden radiojärjestelmien ja verkkojen taajuusvarausmaksujen määräämisessä sovellettavista tarkentavista erityissäännöksistä.
12 a § Radiovastaanottoaseman häiriösuojauksen taajuusmaksu
Pykälässä säädettäisiin radiovastaanottoaseman häiriösuojauksen taajuusmaksusta. Häiriösuojauksesta perittäisiin vuosittain saman suuruinen taajuusmaksu kuin perittäisiin 5 §:ssä tai 7–9 §:ssä
tarkoitetusta sen taajuusalueen ensisijaisen käyttötarkoituksen mukaisesta radiolähettimestä,
radioverkosta tai radiojärjestelmästä, jolla päätöksessä suojatut taajuudet ovat. Säännöksen mukaan,
jos suojattuja taajuuksia on taajuusalueilla, joiden taajuusaluekertoimet ovat erisuuruisia, sovelletaan
taajuusmaksun määräämisessä taajuusaluetta, jonka taajuusaluekerroin on arvoltaan korkein.
Pykälässä säädetään lisäksi maksuun sovellettavista kertoimista.
13 § Sotilaallisen radioviestinnän taajuushallintomaksu
Pykälässä
säädetään
sotilaallisen
radioviestinnän
taajuushallintomaksusta.
määräytymisperusteet olisivat samat kuin 4 §:ssä tarkoitetussa yleisessä taajuusmaksussa.

Maksun

Pykälän 2 - 4 momentissa säädetään näiden määräytymisperusteiden erityisestä soveltamisesta
sotilaalliseen taajuushallintomaksuun. Säännöksissä on otettu huomioon sotilaallisen radioviestinnän
erityinen luonne. Viidennessä momentissa säädetään siitä, että Liikenne- ja viestintäviraston
puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle tuottamista muista suoritteista kuten radioluvista ja
taajuusvarauksista ei perittäisi sotilaallisen radioviestinnän taajuushallintomaksun lisäksi hallinnollisia
taajuusmaksuja.
14 § Maksuttomat suoritteet
Pykälässä säädetään maksuttomista suoritteista, joista muuten perittäisiin taajuusmaksua tai
taajuusvarausmaksua 5 §:n tai 7 - 12 §:n perusteella. Maksuvapautus koskisi vieraan valtion Suomessa
olevia edustustoja.
15 § Tutkintomaksu
Pykälässä säädetään meriradioviestinnän ja radioamatööriviestinnän pätevyystodistusten
myöntämiseksi edellytettyjen tutkintojen suorittamisesta perittävistä tutkintomaksuista. Näistä
tutkinnoista säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 265 §:ssä.
16 § Todistusmaksu
Pykälässä säädetään meriradioviestinnän ja radioamatööriviestinnän pätevyystodistuksista perittävistä
maksuista. Maksua perittäisiin myös meriradioviestinnän kelpoisuustodistuksista, joilla osoitetaan
ammattimerenkulussa tarvittavan aiemmin osoitetun pätevyyden ylläpitäminen. Pätevyystodistuksista
säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 265 §:ssä ja pätevyyden ylläpitämisestä 266
§:ssä.
17 § Radiolaitteen tai radioaseman tarkastusmaksu
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Pykälässä säädetään tarkastusmaksuista, joita peritään ns. suuren häiriöriskin radiolaitteiden
tarkastamisesta.
Pykälän toisessa momentissa säädetään poliisilaissa tarkoitetun teknisen laitteen tarkastamisesta
perittävästä tarkastusmaksusta. Kolmannen momentin mukaan tarkastusmaksu peritään, vaikka laite
tai asema on hylätty.
18 § Maksu satelliittijärjestelmän koordinoinnista
Pykälässä säädetään satelliittijärjestelmän koordinoinnista perittävästä maksusta.
19 § Radiolähettimen rekisteröintimaksu
Pykälässä säädetään radiolähettimen rekisteröintimaksusta.
20 § Voimaantulo
VOIMAANTULO
Esitetään, että asetus tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja olisi voimassa vuoden 2023
loppuun.
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