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Hallituksen esitys Eduskunnalle radioviestintää koskevaksi lain
säädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi radiolaki, 
joka saattaisi radiolaitteita ja radioviestintää kos
kevat säännökset ajanmukaisiksi. Lakiehdotus 
koskee radiotaajuuksia ja radiolaitteita, niiden 
rakennetta, hallussapitoa ja käyttöä sekä radio
viestinnän suojaamista häiriöiltä. 

Yleisradiotoiminnan harjoittamiseen tarvitta
vaa toimilupaa sekä yleisradiovastaanottimien 
käytöstä perittäviä maksuja ja niiden rahastointia 
koskevat säännökset säilyisivät nykyisinä. Esitys ei 
koske radioviestinnän sisältöä eikä ohjelmatoi
mintaa. Yleisradiotoiminnasta on tarkoitus säätää 
erikseen. 

Esityksellä on pyritty siihen, että rajallinen 
luonnonvara, radiotaajuuksien spektri, olisi mah
dollisimman vapaasti ja tasapuolisesti kaikkien 
käytettävissä. Sillä on pyritty turvaamaan radio
viestintämahdollisuuksien monipuolisuus ja käy
tettävyys. Radiotaajuuksien tehokas, tarkoituk
senmukainen ja taloudellinen käyttö edellyttää 
kuitenkin, että niitä käytetään ensisijaisesti sellai
siin yhteyksiin, joita ei muuten voida teknisesti ja 
taloudellisesti toteuttaa. Radiotaajuusspektrin 
kansainvälisen luonteen vuoksi on lakiehdotusta 
laadittaessa otettu huomioon radioalan kansain
väliset sopimukset. 

Radiotoiminnan yleinen ohjaus, kehittäminen 
ja valvonta kuuluisi esityksen mukaan liikenne
ministeriölle. Ministeriön alaisuuteen perustettai
siin virasto, Telehallintokeskus, jonka tehtävänä 
olisi radiolaitteiden käyttölupien myöntäminen, 
radiolaitteiden tarkastaminen ja hyväksyminen 
sekä lain ja sen nojalla annettavien säännösten ja 
määräysten noudattamisen valvominen. Ministe
riön alaiseksi asiantuntijaelimeksi on tarkoitus 
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perustaa radiotekninen neuvottelukunta. Esityk
seen sisältyy ehdotus laiksi Telehallintokeskukses
ta ja ehdotus laiksi teletoimintalain muutamises
ta. 

Esityksen mukaan kaikki radiovastaanottimet 
ja määrättävillä yhteistaajuuksilla toimivat tai 
merkitykseltään vähäiset sekä käyttövalmiudesta 
poistetut radiolähettimet vapautettaisiin luvanva
raisuudesta. Näiden laitteiden valvonta on tar
koituksenmukaista kohdistaa tyyppihyväksymis
menettelyn avulla niiden markkinointiin. Koska 
radioviestinnälle aiheutuvat haitalliset häiriöt 
syntyvät yleensä radiolähettimen käytöstä, tulisi 
niiden käyttö säilyttää pääsääntöisesti luvanvarai
sena. Myös niiden hallussapito radioviestintää 
varten tulisi säätää valvonnallisista syistä luvanva
raiseksi. 

Radiolaitteen käyttäjän velvollisuutena olisi 
esityksen mukaan ryhtyä hätäkutsun vaatimiin 
toimiin, poistaa tai rajoittaa radiolaitteensa ai
heuttama häiriö ja antaa Telehallintokeskukselle 
ja sen määräämille tarkastajille valvonnassa tarvit
tavia tietoja. 

Lakiehdotuksen mukaan radiolaitetta ei saisi 
käyttää radioviestintään eikä myöskään pitää kau
pan ennen kuin se on tarkastettu ja hyväksytty 
yksittäiskappaleena tai tyyppinä. Radiolaitteiden 
teknistä rakennetta ja ominaisuuksia sekä käyttöä 
koskevia määräyksiä voitaisiin antaa siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädettäisiin. 

Tarkoituksena on, että radiotoimintaa koskeva 
lainsäädäntö tulisi voimaan 1 päivänä lokakuuta 
1988, jolloin myös perustettavaksi ehdotettu Te
lehallintokeskus aloittaisi toimintansa. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Radiotoiminta Ja sen kehitys 

Ensimmäiset radioyhteydet Suomessa otetiin jo 
1890-luvun viime vuosina. Vuonna 1920 annet
tiin ensimmäiset toimiluvat laivaradioasemille. 
Samalla vuosikymmenellä alkoi kaupallinen ra
diotoiminta ja yleisradiotoiminta. Radioasemat 
olivat varsin suuria ja tavallisesti ne vaativat 
kokonaisen huoneen käyttöönsä. Tekniikan kehi
tyksen mukana tuli mahdolliseksi valmistaa pie
nempiä ja kevyempiä radioasemia. Niinpä siirty
vä ilmailuradiotoiminta alkoi vuonna 1929. Lait
teet kehittyivät myös suorituskyvyltään ja vuonna 
1929 otettiin myös ensimmäinen puhelinyhteys 
laivasta suomalaisten rannikkoradioasemien avul
la yleiseen puhelinverkkoon. Siirtyvän maaradio
liikenteen alku ajoittuu maassamme 1930-luvun 
puoliväliin, jolloin radioasemia kyettiin rakenta
maan autoihin. 

Viime vuosikymmeninä on radiotoiminnan 
määrä moninkertaistunut. Yleisen televerkoston 
rakentamisessa on käytetty kantoaaltotekniikan 
kehittyessä voimakkaasti lisääntyvä määrä radio
linkkilaitteita. Vuonna 1971 otettiin käyttöön 
Ruotsissa, Tanumissa sijaitseva pohjoismaiden 
yhteisessä käytössä oleva maa-asema satel~iit.titi~
toliikennettä varten. Samana vuonna aiottu tot
mintansa maanhajuinen käsivälitteinen autora
diopuhelinverkko. 1980-luvulla on otettu käyt
töön yhteispohjoismaiset automaattiset autora
diopuhelinverkot eli matkapuhelinverkko, kuten 
sitä nimitetään kädessä pidettävien radiopuhelin
ten tultua markkinoille. Samaan aikaan on otettu 
käyttöön myös valtakunnallinen kaukohakuverk
ko ja erilaisia muita henkilöhakujärjestelmiä. 

Yleisradiovastaanottimet ovat yleistyneet koti
talouksissa 1920-luvulta lähtien ja televisiovastaa
nottimet 1950-luvulta lähtien samalla kun niiden 
reaalihinta on pudonnut murto-osaan entisestä. 
Myös erilaiset muut radiolaitteet, kuten esimer
kiksi lyhytaalto- eli LA-puhelimet, ovat yleisty
neet viime vuosikymmeninä. 

Radiolaitteita käytetään nykyään yleisradiotoi
minnan lisäksi runsaasti myös muussa tietoliiken
teessä. Vuoden 1986 lopussa oli maassamme 
käytössä noin 300 000 sellaista radiolaitetta, joi
hin sisältyi radiolähetin. Radiovastaanottimien 
tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta niitä arvioidaan 
olevan noin 8 miljoonaa. Vastaanottimien suuri 
määrä selittyy yleisradiovastaanottimien, noin 5, 5 
miljoonaa, ja televisiovastaanottimien, noin 2,2 
miljoonaa, suurista määristä. Radiolähettimen 
sisältävien laitteiden lukumäärän on arvioitu 
edelleenkin kasvavan vuosittain 15-20 prosent
tia. 

Tarve radioviestintäjärjestelmien käyttöön 
muun muassa televerkkojen kiinteissä linkeissä ja 
siirtyvässä maaradioliikenteessä tulee kehitty
mään ja kasvamaan edelleen lähivuosien aikana 
huomattavasti. Nykyiset matkapuhelinverkot 
ovat käytettävissä pohjoismaissa ja tulevat kasva
maan kysyntää vastaavasti. Nyt jo on alettu 
suunnitella Euroopan alueen kattavaa, liikkuvien 
henkilöiden käytettävissä olevaa matkapuhelin
verkkoa. Kotitalouksissa lisääntyvät edelleen eri
laiset yhteistaajuuksilla toimivat radiolaitteet, ku
ten radio-ohjattavat lelut ja Jangattomat puheli
met. 

Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarve käyttää 
radioyhteyksiä, varsinkin liikkuvista ajoneuvoista 
tukiasemiin ja ajoneuvojen välillä, on määrältään 
suurta. Näihin tarpeisiin tarvitaan edellä mainit
tuja yleisiä matkapuhelinverkkoja täydentämään 
erikseen rakennettuja niin sanottuja suljettuja 
radioverkkoja. Ne ovat yhteiskunnan toiminnalle 
välttämättömiä ja niiden määrä kasvaa edelleen 
nopeasti. Tällaisia verkkoja ovat esimerkiksi po
liisi-, palo- ja väestönsuojeluviranomaisten radio
verkot ja elinkeinoelämän, kuten teollisuuden, 
kaupan ja kuljetusliikkeiden yrityskohtaiset ra
dioverkot, joiden taloudellinen merkitys on huo
mattava. Siirtyvä meriradioliikenne on jo turvalli
suuden kannalta välttämätöntä. Samoin muu 
turvallisuusradioviestintä, kuten laivojen ja lento
koneiden radionavigointi sekä lennonohjaukseen 
käytettävä radioviestintä, on yhteiskunnallisesti 
erittäin tärkeätä. 
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Koska radioaallot etenevät vapaasti, radiotaa
juuksien käytön kansainvälinen sääntely on vält
tämätöntä. Eri maissa sijaitsevat radiolaitteet 
saattaisivat muutoin häiritä toisiaan siten, että 
radioviestintä tulisi kovin hankalaksi. Ensimmäi
set radioalan kansainväliset konferenssit pidettiin 
Berliinissä 1903 ja 1906. Niissä sovittiin esimer
kiksi siirtyvän meriradioliikenteen taajuuksista. 
Vuonna 1927 tehtiin ensimmäinen kansainväli
nen radiolennätinsopimus ohjesääntöineen. Tär
keimmät nykyiset radioalan kansainväliset sopi
mukset ovat vuonna 1982 tehty kansainvälinen 
teleliikenneyleissopimus ja siihen liittyvä radio
ohjesääntö. Suomi on osallisena näissä sopimuk
sissa. Vaikka nämä sopimukset koskevatkin vain 
kansainvälisiä suhteita, ne sisältävät useita sellai
sia perussäännöksiä ja -periaatteita, joiden nou
dattaminen puhtaasti kansallisissakin puitteissa 
on aiheellista sekä yhdenmukaisuuden että asial
listen syiden vuoksi. Esimerkkeinä voidaan mai
nita hätäkutsuja, radiosalaisuutta, yleistä luvan
varaisuutta ja radiohäiriöiden välttämistä koske
vat kysymykset. 

1.2. Tavoitteet 

Voimassa oleva radiotoimintaa koskeva perus
säädös, vuonna 1927 annettu laki radiolaitteista 
laadittiin aikoinaan ajatellen lähinnä vain Suo
men sisäistä radiotoimintaa, sillä alan kansainvä
liset perussopimukset puuttuivat tuolloin vielä 
lähes täysin. Myöhemmin samana vuonna teh
tyyn ensimmäiseen kansainväliseen radiosopi
mukseen tärkeimmät perusperiaatteet jo sisältyi
vät. 

Vaikka radiolaitteista annettu laki oli jo anta
misvuonnaan osittain vanhentunut ja puutteelli
nen sekä rakentui kansainvälisestä radiosopimuk
sesta jossain määrin poikkeaville perusteille, sitä 
ei välittömästi tarkistettu. Laki vanheni nopeasti 
myös radiotekniikan kehittymisen myötä ja on 
soveltamisalaltaan suppeampi kuin mainittu 
yleissopimus. Vuosikymmenien mittaan tästä on 
ollut monenlaista haittaa Suomen radiotoi
minnan kehittämiselle. Radiolaitteista annetun 
lain syntyruisaikana radiotoiminnan määrä oli 
vain murto-osa nykyisestä ja lähes kaikki harvois
ta radioasemista olivat kiinteitä asemia. Nykyi
nen lainsäädännöllinen tilanne on siten epätyy
dyttävä sekä radiotoiminnan että radiohallinnon 
kannalta. 

Radioviestinnän huomattavan ja edelleen li
sääntyvän yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi 

on esityksellä pyritty turvaamaan radioviestintä
mahdollisuuksien monipuolisuus ja niiden mah
dollisimman vapaa, tehokas ja tarkoituksenmu
kainen käytettävyys sekä niiden pysyminen tekni
sen kehityksen tasolla. Esityksellä ei muuttettaisi 
yleisradiolähetystoimintaa ja yleisradiolähetysten 
vastaanottoa koskevaa lainsäädäntöä, vaan yleis
radiotoiminta säilytettäisiin edelleen toimiluvan
varaisena ja televisiovastaanottimien lupamaksu
järjestelmä ennallaan. 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on radiovies
tinnän suojaaminen haitallisilta häiriöiltä, kui
tenkin siten, että tehokkaan radiotaajuuksien 
käytön edellyttämät häiriöt voidaan pitää hyväk
syttävällä tasolla. Esityksessä pyritään selventä
mään, mikä on eri radioviestinnän osapuolten 
vastuu häiriöiden poistamisessa tai rajoittamises
sa. Häiriötä aiheuttaneen radiolaitteen käyttäjä, 
haltija tai omistaja olisi ensisijaisesti velvollinen 
rajoittamaan tai poistamaan häiriön. Käytännössä 
esiintyy hyvin usein tapauksia, joissa radiovas
taanotin on rakennettu siten, että sen vastaan
otto-ominaisuudet aiheuttavat vastaanotossa häi
riöitä, vaikka lähettimet ovat säännösten ja mää
räysten mukaiset, toimivat oikein ja niitä käyte
tään oikein. Ehdotuksen mukaan vastaanottimen 
omistajan, haltijan tai käyttäjän asiana on poistaa 
häiriön vaikutus vastaanottoon. Radiolaitteita 
koskevilla teknisillä määräyksillä ja niiden ennal
ta tarkastamisella ehkäistäisiin häiriöiden synty
mistä ja rajoitettaisiin häiriöiden vaikutusta. Ra
diolähettimien säilyttämisellä pääsääntöisesti lu
vanvaraisina pyritään samaan päämäärään. 

Esityksen tavoitteena on purkaa radiohallinnon 
lupakäytännön byrokraattisuutta. Jättämällä ra
diovastaanottimet ja erikseen määrättävillä yh
teistaajuuksilla toimivat sekä vähäiset radiolä
hettimet lupamenettelyn ulkopuolelle vähennet
täisiin huomattavasti radiohallinnollista rutiini
työtä. Näiden laitteiden rakenteen ja ominai
suuksien sekä käytön ohjaaminen ja valvonta on 
tarkoituksenmukaisempaa kohdistaa niiden 
markkinointiin. 

Nykyisessä lainsäädännössä on osoittautunut 
valvonnan kannalta vaikeaksi epäkohdaksi se, 
ettei radiolaitteiden kaupanpitoa ole rajoitettu. 
Tämän vuoksi markkinoille on tullut häiriöitä 
aiheuttavia laitteita. Lisäksi tilanne on ollut hai
tallista kuluttajansuojan kannalta senkin takia, 
että kaupan on voitu pitää laitteita, joille voimas
sa olevien säännösten ja määräysten mukaan ei 
ole voitu myöntää käyttölupaa. Tällaiset laitteet 
tulee radiolaitteista annetun lain mukaan takava
rikoida. Ehdotuksen mukaan kiellettäisiin radio-
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laitteiden käyttäminen radioviestintään, maahan
tuonti myyntitarkoituksessa, kaupanpito ja muu 
toiselle luovuttaminen ennen kuin laite on tar
kastettu ja hyväksytty yksittäiskappaleena tai lait
teelle on myönnetty tyyppihyväksyntä. Säännös 
ei koskisi sellaista radiolaitteen luovuttamista, 
jossa luovutuksen näytettäisiin tapahtuvan selväs
ti muuhun tarkoitukseen kuin radioviestintään, 
kuten esimerkiksi museoitavaksi. 

Toimintakuntoisen radiolähettimen hallussapi
to ehdotetaan säädettäväksi pääsääntöisesti lu
vanvaraiseksi. Hallussapito olisi vapautettu lu
vanvaraisuudesta silloin, jos lähettimen haltija 
selvästi näyttäisi hallussapidon tarkoitukseksi 
muun kuin radioviestinnän, jolloin lähetin ei voi 
aiheuttaa häiriöitä. Säännöksellä korvattaisiin kä
sitteenä vanhentunut, nykyisen lain mukainen 
radiolähettimen rakentamisen luvanvaraisuus. 

Nykyinen laki radiolaitteista on soveltamisalal
taan suppeampi kuin alan kansainväliset sopi
mukset. Esityksen tavoitteena on saattaa Suomen 
lainsäädäntö tältä osin ajan tasalle. Nykyisestä 
lainsäädännöstä puuttuu esimerkiksi radiosalai
suutta koskeva säännös. 

Kansainvälisen teleliikenneyleissopimuksen 
mukaan hallintoviranomaisen tulisi vastata kun
kin sopijavaltion radiohallinnosta. Tällä on pyrit
ty varmistamaan se, että valtioiden välisiä sopi
muksia noudatetaan myös käytännössä. Suomessa 
radiohallintoviranomaisena on toiminut posti- ja 
telehallituksen radio-osasto. Esityksen tarkoituk
sena on säilyttää nykyinen tilanne ennallaan, 
mikä tarkoittaa sitä, että radiohallintotehtävät 
jatkossakin hoidettaisiin viranomaistehtävinä. 
Esityksen mukaan radiohallintotehtävät siirrettäi
siin liikenneministeriön alaiseksi virastoksi perus
tettavalle T elehallintokeskukselle. 

1.3. Keinot 

1.3.1. Ohjaus ja valvontajärjestelmä 

Keskeisenä tehtävänä radiohallinnossa on taa
juussuunnittelu, jolla pyritään radiotaajuuksien 
tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. 
Taajuussuunnittelussa on otettava huomioon 
myös radioalan kansainväliset sopimukset. Ta
juussuunnitelmien käytännön toteuttaminen on 
koordinoitava naapurimaiden kanssa tai jopa 
maailmanlaajuisesti. 

Radiolaitteiden teknistä rakennetta ja ominai
suuksia sekä niiden käyttöä koskevien määräysten 
antaminen sekä radiolaitteiden tarkastaminen 

kuuluvat radiohallinnon tehtäviin. Radiohallin
non tulee lisäksi valvoa radiotoimintaa koskevien 
säännösten ja määräysten noudattamista. Valvon
taan sisältyy radioviestinnän tekninen seuraami
nen sekä sen häiriöiden paikantaminen ja selvit
täminen. Suurin osa radiohäiriöistä on tahatto
masti aiheutettuja ja vain hyvin vähän esiintyy 
tahallista häirintää tai luvattomia lähettimiä. Ra
diohallintoviranomaiset myöntävät tarvittavat ra
diolaitteiden käyttöluvat ja radiolaitteiden käyt
täjien pätevyyskirjat. 

Esityksen mukaan radiotoiminnan yleinen oh
jaus, kehittäminen ja valvonta kuuluisivat liiken
neministeriölle. Ministeriön alaisena asiantuntija
elimenä toimisi radiotekninen neuvottelukunta 
radiotaajuuksia, radiolaitteiden käyttöä ja niille 
asetettavia teknisiä vaatimuksia sekä radiovies
tinnän häiriöttömyyden turvaamista koskevissa 
asioissa. Valtioneuvosto asettaisi neuvottelukun
nan. Sen kokoonpano määrättäisiin siten, että 
siinä olisivat edustettuina radioalan eri intressita
hot. 

Posti- ja telelaitoksen liikelaitosuudistus muut
taisi tilannetta radiohallinnon osalta suhteessa 
kansainvälisiin sopimuksiin. Objektiivisuussyistä 
radiohallintoa ei voitaisi pysyttää posti- ja tele
laitoksen hoidettavana. Posti- ja telehallituksen 
radiohallintoa hoitavista yksiköistä muodostettai
siin uusi virasto, Telehallintokeskus. Virastoon 
siirrettäisiin myös teletoimintalain ja radiolait
teista annetun lain mukaiset viranomaistehtävät. 
Useiden radiolaitteiden osalta tarvitaan sekä ra
dio- että telealan hallinnollisia päätöksiä. Ne 
voitaisiin jatkossa käsitellä tehokkaasti samassa 
virastossa. 

Esityksen mukaan liikenneministeriön alaisena 
virastona toimiva Telehallintokeskus antaisi ylei
set määräykset radioviestintää varten olevien taa
juuksien käytöstä, myöntäisi radiolaitteiden käyt
töluvat, valvoisi lain ja sen nojalla annettavien 
säännösten ja määräysten noudattamista sekä 
hoitaisi radioalan kansainvälistä yhteistyötä ja 
koordinaatiota. Telehallintokeskuksen päättävänä 
elimenä olisi johtokunta, jossa olisivat edustettui
na merkittävimmät käyttäjät ja valmistajat hallin
toviranomaisten lisäksi. 

1.3.2. Radiolaitteiden käyttäjien asema 

Toimintakunnossa olevien radiolähettimien 
hallussapito ja käyttäminen olisi esityksen mu
kaan edelleen yleensä luvanvaraisia. Asetuksella 
säädettäisiin poikkeukset luvanvaraisuudesta 
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käyttövalmiudesta poistettujen ja erikseen mää
rättävillä yhteistaajuuksilla toimivien sekä vähäis
ten radiolähettimien osalta. Radiovastaanottimen 
käyttämiseen ei tarvittaisi lupaa. Telehallintokes
kus voisi kuitenkin hakemuksesta myöntää suo
jauksen vastaanottimelle muiden radiolaitteiden 
aiheuttamia häiriöitä vastaan. Tällaiseen päätök
seen sisältyisi tarpeellisia teknillisiä ehtoja. Suo
jaukseen olisi tarvetta erityisen merkittävien vas
taanotinten tapauksessa. Luvanvaraisuudesta va
pautettujakaan radiolaitteita ei saisi pitää kaupan 
tai muuten luovuttaa toiselle ennen kuin ne on 
tarkastettu ja hyväksytty. Tämä parantaisi radio
laitteiden käyttäjien kuluttajansuojaa ja vähentäi
si mahdollisuuksia radiohäiriöiden syntymiseen. 

Lakiehdotuksessa ei aseteta edellytyksiä sille, 
kenelle radiolähettimen käyttölupa voitaisiin 
myöntää. Lupa myönnettäisiin aina, kun se on 
taajuuksien käytön kannalta tarkoituksenmukais
ta ja kun laitteen käyttötarkoitus on asianmukai
nen. Radiolähettimen käyttölupa voitaisiin pe
ruuttaa perustellusta syystä. Yleisradiolähetystoi
minnan harjoittamiseen tarvittaisiin edelleen toi
milupa, jonka valtioneuvosto myöntää. Televisio
lähetysten vastaanottoon käytetyistä laitteista olisi 
edelleen maksettava televisiolupamaksu, joka ke
rättäisiin radiorahastoon nykyiseen tapaan. 

Radiolaitteen käyttäjän velvollisuudet määri
teltäisiin laissa. Käyttäjä olisi velvollinen poista
maan tai rajoittamaan aiheuttamansa häiriön, 
ryhtymään hätäkutsun vaatimiin toimiin ja anta
maan tietoja radiohallintoviranomaisille. 

1.3.3. Radiolaitteet 

Lakiehdotuksen mukaan radiolaitetta ei sa1s1 
käyttää, ennen kuin se on tarkastettu ja hyväksyt
ty tai tyyppihyväksytty siten kuin asetuksella 
säädetään. Useimmissa käytännön tapauksissa tä
mä merkitsee sitä, että käyttäjä ostaa tyyppihy
väksytyn laitteen radiokauppiaalta ja voi ryhtyä 
käyttämään sitä ilman luvan hakemista. Esityk
seen sisältyy myös ehdotus radiolaitteiden lupien 
vastavuoroisesta tunnustamisesta maiden välisten 
sopimusten perusteella. Sen mukaisesti nykyinen 
hankala menettely, jolla esimerkiksi useista mais
ta tulevat matkailijat joutuvat hankkimaan käyt
töluvan radiolaitteilleen, voitaisiin korvata sopi
musosapuolina olevien maiden teknisten ja hal
linnollisten radiomääräysten yhdenmukaistami
sella. 

Radiohallintoviranomaiset voisivat antaa radio
laitteita koskevia teknisiä määräyksiä. Myönnettä-

vissä määräaikaisissa radiolähettimien käyttöluvis
sa voitaisiin asettaa lupaehtoja radiolähettimelle 
ja sen käytölle. Esityksen mukaan voitaisiin antaa 
radiovastaanottimien häiriösietoisuutta koskevia 
määräyksiä. Vastaavien määräysten antamista val
mistellaan Euroopan talousyhteisön piirissä. Esi
tys antaisi Suomelle mahdollisuuden sopeutua 
eurooppalaiseen käytäntöön. Vastaanottimia kos
kevat määräykset mahdollistaisivat vastaanotti
men omista teknisistä ominaisuuksista johtuvien 
häiriöiden poistamisen. 

1.3.4. Rajaus muuhun viestintälainsäädäntöön 

Ehdotettu radiolaki ja ehdotus laiksi radiolait
teista annetun lain muuttamiseksi olisivat osa 
viestintaa koskevan lainsäädännön kokonais
uudistusta. Aiemmin on jo säädetty teletoiminta
laki ( 1831 87) ja laki kaapelilähetystoiminnasta 
(307 1 87). 

Radiotoiminnan ja teletoiminnan yleinen oh
jaus ja valvonta kuuluisivat molemmat liikenne
ministeriölle. Molemmissa tehtävissä sitä avustaisi 
asiantuntijaelimenä kyseessä olevan alan neuvot
telukunta. Liikenneministeriön alaisena toimiva 
Telehallintokeskus huolehtisi sekä radiolaitteiden 
että muiden telepäätelaitteiden tyyppihyväksyn
nästä. Eräät ministeriön teletoimintalain perus
teella antamat päätökset, kuten teleliittymien 
toimitusehtojen yleiset perusteet, koskisivat so
veltuvin osin myös radiopuhelinliittymiä. 

Lakiehdotuksen soveltamisala sivuaa läheisesti 
myös sähkölain (319/79) soveltamisalaa. Häiriöti
lanteissa sovellettaisiin radiolakia, jos häiriön osa
puolet olisivat radiolaitteita ja vastaavasti sähkö
lakia, jos häiriön osapuolet olisivat sähkölaitteita. 

Ehdotettu laki ei koskisi miltään osin yleisra
diolähetystoiminnan ohjelmia tai niiden sisältöä 
eikä yksittäisen radioviestinnän sisältöä. 

2. Nykyinen tilanne Ja astan val
mistelu 

2.1. Nykyinen lainsäädäntö 

Radiolaitteita koskeva keskeisin säädös on ra
diolaitteista annettu laki (8/27). Se sisältää mää
räyksiä radiolaitteiden luvanvaraisuudesta, luvan 
myöntämise~tä, radiolaitteiden tarkastuksesta ja 
radiolaitteista sekä niiden tarkastamisesta perittä
vistä maksuista. Lakiin sisältyy myös säännös 
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luvattoman tai määräysten vastaisen radiolaitteen 
käytön estämisestä. 

Lain nojalla on annettu useita radiolaitteita ja 
niiden käyttöä koskevia alemmanasteisia säädök
siä. Näitä ovat asetus radiolaitteista (9 1 27), ase
tus alusten radioasemista (279 1 66), asetus radio
laitteiden käyttämisestä Suomen alueella liikku
vissa ulkomaalaisissa meri- ja ilma-aluksissa (10/ 
27), asetus valtion radiorahastosta (1000/80), 
asetus radiolaitteiden tarkastamisesta (367 1 54), 
asetus radiosähköttäjän ja radiopuhelimenhoita
jan tutkinnoista sekä niistä suoritettavista mak
suista (201164) ja valtioneuvoston päätös yleisra
diovastaanottoa tarkoittavista laitteista ja luvista 
(696/81). 

2.2. Nykyinen radiohallinto 

Radiohallintoa hoitaa nykyisin posti- ja tele
hallituksen radio-osasto, jossa sanotut tehtävät on 
keskitetty osaston radiotarkastustoimistoon. Radi
otarkastustoimiston tehtävät poikkeavat osaston 
muusta toiminnasta. Se muodostaakin asiallisesti 
toimintakelpoisen radiohallintoyksikön. Posti- ja 
telehallitus on varautunut radiohallinnon mah
dolliseen uudelleenjärjestelyyn pysyttämällä ra
diotarkastustoimiston erillisenä toimistona uudis
taessaan organisaatiotaan muilta osin tulosvas
tuullisiksi liiketoimintayksiköiksi. 

Televisiolupien myöntämistä ja lupamaksujen 
perintää hoitaa posti- ja telehallituksen alaisena 
erityisyksikkönä toimiva televisiolupakeskus. 

Televisiolupakeskus käyttää toiminnassaan 
apunaan posti- ja telelaitoksen tietojenkäsittely
keskusta, joka ylläpitää televisioluparekisteriä ja 
tulostaa lupalomakkeet. 

Televisiolupatarkastajat ovat Oy Yleisradio 
Ab:n sivutoimisia tarkastajia. 

2.3. Radiotoimen hallinto eräissä mmssa 
matssa 

Ruotsissa radiotoimen hallinto on perinteisesti 
ollut Televerketin tehtävänä. Samalla Televerket 
on käytännössä lähes yksinään hoitanut koko 
radioviestinnän järjestelyt Ruotsissa. Asioiden tila 
on herättänyt tyytymättömyyttä ja esitetyistä 
muutoksista on tehty lukuisia eduskunta-aloittei
ta vuosien kuluessa. 

Ruotsin hallitus päätti 12 päivänä syyskuuta 
1985 valtuuttaa liikenneministeriön asettamaan 
selvitysmiehen tutkimaan mahdollisuuksia muun 

muassa Televerketin viranomaistehtävien uudel
leenjärjestämiseksi. Tehtävään nimitettiin aiempi 
pääjohtaja Stig Swanstein. Selvitys valmistui 24 
päivänä kesäkuuta 1987. Ruotsin hallitus valmis
telee selvityksen perusteella jatkotoimia. 

Selvityksen tuloksena ehdotetaan Ruotsiin pe
rustettavaksi uusi viranomainen, Statens Tele
nämnd eli valtion telelautakunta. Uuden viran
omaisen ja Televerketin väliseksi työnjaoksi ehdo
tetaan, että Statens Telenämnd olisi päättävä 
elin, kun taas Televerket tekisi valmistelevaa 
työtä ilman päätäntäoikeutta. Televerketissä hal
lintoasioiden valmistelu pyrittäisiin mahdollisim
man tarkoin erottamaan liiketoiminnasta organi
satorisin keinoin. 

Radioalalla Televerket valmistelisi muun muas
sa taajuussuunnitelmat ja yleiset määräykset, jot
ka Statens Telenämnd lausuntokierroksen ja 
mahdollisten muutosten jälkeen hyväksyisi. Ra
diolähettimien käyttöluvat myöntäisi niiden suu
ren lukumäärän vuoksi edelleen Televerket ja 
Statens Telenämnd toimisi lupa-asioissa valitusvi
ranomaisena. Radiolaitteiden tarkastuksen osalta 
Statens Telenämnd hyväksyisi tarkastusvaatimuk
set ja tarkastavat laboratoriot. 

Norjassa eduskunta on vuonna 1986 päättänyt, 
että Norske Televerketin toiminta jaetaan kol
meen osaan. Näiksi osiksi muodostuisivat perus
toiminta eli televerkon rakentaminen ja ylläpito 
mukaanlukien siinä käytettävät radiolaitteet, kil
pailunalainen toiminta eli lähinnä päätelainei
den kaupanpito ja ylläpito sekä hallintotoiminta. 
Hallintotehtäviä hoitamaan perustetaan erityinen 
liikenneministeriön alainen viranomainen, Sta
tens Teleforvaltning. Sen pääasiallisina tehtävinä 
radioalalla on hoitaa taajuushallinto, vahvistaa 
tarkastusnormit ja käsitellä lupa-asiat. Statens 
Teleforvaltningilla tulee olemaan myös omat la
boratotiot, joissa laitteet tarkastetaan. 

Tanskassa, jossa on posti- ja telelaitoksen lisäk
si kolme toimilupalaitosta, jotka hoitavat osansa 
radioviestinnän tarjonnasta maassa, uusittiin or
ganisaatio vuonna 1986. Silloin aloitti toimintan
sa julkisten töiden ministeriön alainen uusi viran
omainen, Teleinspektionen, joka hoitaa myös 
radiohallinnon. Se vastaa taajuushallinnon tehtä
vistä, tarkastusvaatimusten hyväksymisestä, tyyp
pihyväksynnästä ja tarkastuksista sekä käyttöluvis
ta. 

Englanti on uusinut teletoimintaa koskevan 
lainsäädäntönsä vuonna 1981, minkä seuraukse
na teletoiminta yksityistettiin. Vuonna 1984 lain
säädäntöä täydennettiin esiintyneiden epäkoh
tien korjaamiseksi ja tällöin kauppa- ja teollisuus-
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mtmstenoon perustettiin erillinen radiohallinto
osasto, Radio Regulation Division, radiohallin
non tehtäviä hoitamaan. Sen tehtävänä on huo
lehtia taajuussuunnittelusta, antaa käyttöluvat 
radiolaitteille ja poistaa radiohäiriöt. 

Alankomaat suunnittelee siirtymistä uuteen 
organisaatioon vuonna 1989. Tällöin sikäläisestä 
posti- ja telelaitoksesta on tarkoitus muodostaa 
valtionyhtiö. Samassa yhteydessä tultaisiin muo
dostamaan liikenne- ja yleisten töiden ministe
riöön uusi yksikkö tele- ja radiotoiminnan hallin
totehtäviä hoitamaan. Yksikön tehtäviksi on kaa
vailtu tavanomaisia radiohallintotehtäviä. 

2.4. Valmisteluvaiheet ja aineisto 

Viimeisten kuudenkymmenen vuoden aikana 
on tehty useita yrityksiä radiolainsäädännön uu
distamiseksi. Kun edellä kohdassa 1. 2. esitetyllä 
tavalla hyvin pian radiolaitteista annetun lain 
(8/27) säätämisen jälkeen kävi ilmi, että se ei 
vastannut kansainvälisiä sopimuksia, sitä pyrittiin 
käytännön epäkohtien vuoksi ajanmukaistamaan. 
Niinpä eduskunta jo vuonna 1935 esitti, että 
hallitus ryhtyisi kiireellisiin toimenpiteisiin radio
lainsäädännön uudistamiseksi. 

Lainsäädännön uudistamista on sen jälkeen 
valmisteltu hyvin monissa komiteoissa ja toimi
kunnissa, joista mainittakoon: 

1952 Ehdotus yleisradion uudeksi järjestyssään
nöksi (KM 1952:13) 

1958 Radiokaluston laadullisten suuntaviivojen 
ym. määräämistä varten asetettu komitea 
(26.6.1958) 

1959 Yleisradiokomitean mietintö (KM 
1960:5) 

1967 Radioasetustoimikunnan mietintö (KM 
1967:A6) 

1971 Radiolainsäädännön uusimistaimikunnan 
mietintö (KM 1971:A3) 

1973 Wiion mietintö 
1974 Viestintäpoliittinen komitea, III osamie

tintö 
Edellä mainitut komiteat ovat tehneet ehdo

tuksia radiolaitteista annetun lain saattamiseksi 
vastaamaan kansainvälisiä sopimuksia ja ajanmu
kaista tekniikan tasoa. Kuitenkin vain yleisradi
okomitean mietinnön pohjalta hallitus antoi 
vuonna 1960 eduskunnalle esityksen radiolaiksi. 
Tämä esitys raukesi eduskunnan hajaannuttua 
vuonna 1962. Muiden komiteoiden tai toimikun
tien mietinnöt eivät ole johtaneet edes hallituk
sen esitykseen. 

Tämä esitys perustuu vuonna 1984 valmistu
neeseen parlamentaarisen radio- ja televisiokomi
tean eli niin sanotun Perttusen komitean IV 
osamietintöön (komiteanmietintö 1984:7) tekni
sen ja hallinnollisen radiotoiminnan osalta sisäl
tämättä kuitenkaan komitean ehdottamia yleisra
diotoiminnan uudistuksia. Parlamentaarisen ra
dio- ja televisiokomitean IV osamietinnöstä saa
tiin lausunto 24 eri taholta, muun muassa minis
teriöiltä, teletoimen harjoittajilta, työntekijäjär
jestöiltä ja tiedotusalan järjestöiltä. 

Lakiehdotuksessa on otettu huomioon saadut 
lausunnot niiltä osin kuin ne koskevat teknistä 
tai hallinnollista radiotointa. Lakiehdotuksen val
misteluun ovat osallistuneet liikenneministeriön 
lisäksi posti- ja telehallituksen, Puhelinlaitosten 
Liitto r.y.:n ja Oy Yleisradio Ab:n edustajat. 

Ehdotuksesta on pyydetty kesäkuussa 1987 
lausunto teletoiminnan neuvottelukunnalta, jon
ka tekemät huomautukset on otettu huomioon 
lopullisessa ehdotuksessa. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
he nkilös tövaiku tuks et 

Radiohallinnon ohjaus- ja valvontatehtävien 
objektiivisuuden kannalta on tärkeää, että hallin
totehtävät erotetaan vastaavasta liiketoiminnasta 
mahdollisimman tarkoin. Tätä pyrkimystä koros
taa lähitulevaisuudessa posti- ja telelaitoksen 
muuttuminen valtion liikelaitokseksi, jolloin 
posti- ja telelaitoksen viranomaisluonne hämärtyy 
jossakin määrin. Tarkoituksenmukaisinta olisi 
järjestää posti- ja telehallituksen hoitamat viran
omaistehtävät uudelleen niin, että ne kuitenkin 
edelleen säilyisivät viranomaistehtävinä. 

Lakiehdotukseen sisältyvät viranomaistehtävät 
ehdotetaan jaettavaksi kahteen osaan. Toiminnan 
yleinen ohjaus ja valvonta sekä norminanto ehdo
tetaan liikenneministeriön hoidettaviksi. Muut 
viranomaistehtävät ehdotetaan hoidettaviksi mi
nisteriön alaisuuteen perustettavassa Telehallin
tokeskuksessa. Telehallintokeskuksen toimialu
eeksi muodostuisi teletoimintalain sekä radiolain
säädännön mukaisten viranomaistehtävien hoito. 

Telehallintokeskukseen perustettaisiin 95 vir
kaa ja 51 työsopimussuhteista tointa. Virastoon 
siirrettäisiin posti- ja telehallituksen radio-osaston 
radiotarkastustoimisto ja erityisyksikkönä toimiva 
televisiolupakeskus sekä liikenneministeriön tele
tarkastustoimisto, joiden virat ja toimet lakkau
tettaisiin posti- ja telehallituksessa ja liikennemi
nisteriössä. 
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4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Radiohallintotoiminnasta aiheutuvat kustan
nukset Telehallintokeskukselle katettaisiin radio
laitteiden käyttäjiltä, valmistajilta ja maahantuo
jilta perittävillä lupa-, tarkastus-, katsastus- ja 
valvontamaksuilla. Maksut määrättäisiin asetuk
sella vastaamaan toiminnan kustannuksia valtion 
maksuperustelain (980 17 3) mukaisesti. 

Menettely vastaa nykyistä käytäntöä. Radiohal
linnon kokonaiskulut, jotka katetaan valtioneu
voston päätöksen radiolaitteiden rakentamisesta 
ja käytöstä sekä tarkastamisesta suoritettavista 
maksuista (165/86) mukaisilla maksuilla, ovat 
noin 32 miljoonaa markkaa vuodessa. Esityksen 
mukaiset radiohallintotehtävät olisivat jossakin 
määrin laajemmat kuin tämän hetkiset radiolait
teiden tarkastustehtävät. Toisaalta radiolaitteiden 
käyttölupien nykyistä vähäisempi määrä pienen
täisi kustannuksia. Kustannusten on laskettu säi
lyvän likimain nykyisellä tasollaan tai kohoavan 
vähäisessä määrin. 

Esityksessä on pyritty siihen, että radiotoi
mintaa voitaisiin harjoittaa kansantalouden kan-
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nalta mahdollisimman edullisesti. Perittävät 
maksut pyrittäisiin edelleenkin pitämään koh
tuullisina niin, etteivät ne olisi esteenä radiovies
tinnän harjoittamiselle. Maksut kohdistettaisiin 
radiolaitteiden käyttäjiin, valmistajiin ja maahan
tuojiin tasapuolisesti heidän aiheuttamiensa kus
tannusten suhteessa. 

Televisiolupien myöntämisestä ja maksujen pe
rimisestä koituvat kustannukset katettaisiin edel
leen radiorahastosta. Toiminnasta aiheutuvat ko
konaiskustannukset ovat nykyisin noin 25 miljoo
naa markkaa vuodessa, mistä merkittävä osa eli 
lähes 20 miljoonaa markkaa kuluu posti- ja 
telelaitoksen ylläpitämän atk-rekisterin ja tele
visiolupien postituksen kuluihin. 

Esityksen mukaan myös televerkkojen teknisis
tä tarkastuksista ryhdytään perimään maksuja, 
joilla katetaan toiminnasta aiheutuvat kulut. Nii
den määrä on nykyisin noin 2 miljoonaa markkaa 
vuodessa. 

Ehdotuksen tarkoituksena on, ettei Telehallin
tokeskuksen toiminta aiheuttaisi valtiontaloudel
lisia kustannuksia. Kustannuksia vastaavat tulot 
on tarkoitus periä 17 §: n mukaisina erilaisina 
maksuina. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakien perustelut 

1.1. Radiolaki 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Pykälän mukaan laissa sää
dettäisiin teknisestä radiohallinnosta eli radiolait
teista, niiden hallussapidosta ja käyttöstä sekä 
radioviestinnän suojaamisesta häiriöiltä. Radiolai
te ja radioviestintä määriteltäisiin 3 §:ssä. Ehdo
tuksen mukaan lakia sovellettaisiin kaikkiin ra
diolaitteisiin, myös yleisradiolähetystoimintaan ja 
yleisradiovastaanottoon käytettäviin radiolait
teisiin sekä televerkon osana oleviin radiolait
teisiin. Muuten televerkkojen rakentamisessa ja 

2 371038C 

ylläpidossa sekä teleliikenteen hoidossa on nou
datettava, mitä teletoimintalaissa säädetään. 

Pykälän 2 momentissa lain soveltamisalaa ra
joitettaisiin siten, että se ei koskisi yleisradiolähe
tystoimintaa eikä yleisradiolähetysten vastaan
ottamiseen tarkoitettujen radiovastaanottimien 
käyttämiseen tarvittavia lupia eli televisiolupia, 
niistä perittäviä maksuja ja radiorahastoa. Vastaa
vasti radiolaitteista annettua lakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, ettei se koskisi tässä laissa 
tarkoitettua radioviestintää. Yleisradiotoimin
nasta on tarkoitus säätää erikseen. Esitykseen ei 
sisälly muita määräyksiä radioviestinnän sisällöstä 
kuin radiosalaisuutta koskeva 7 §. 

Pykälän 3 momentin mukaan lain soveltamis
alan ulkopuolelle rajattaisiin sotilaallisen maan-
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puolustuksen erikoisluonteen vuoksi puolustus
voimat ja rajavartiolaitos niiden harjoittaessa soti
laalliseen maanpuolustukseen liittyviä radiovies
tintätehtäviä sekä niiden tässä tarkoituksessa 
käyttämät radiolaitteet. Toiminnan luonteesta 
johtuen ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikkia 
lain säännöksiä sovelletaan sellaisiin radiovies
tinnän sovellutuksiin, jotka tulevat käyttöön 
poikkeusoloissa. Puolustusvoimat ja rajavartiolai
tos harjoittavat myös radioviestintää, joka on 
rinnastettavissa muuhun radioviestintään. Myös 
sotilaallisessa maanpuolustuksessa harjoitettava 
radioviestintä käyttää kaikille yhteisiä radiotaa
juuksia ja siitä saattaa aiheutua häiriöitä muille 
käyttäjille. Tämän vuoksi lain eräiden säännösten 
tulisi koskea myös sotilaallisessa maanpuolustuk
sessa harjoitettavaa radioviestintää ja siinä käytet
täviä radiolaitteita. 

Pykälän 4 momentin mukaan sotilas- ja siviili
viranomaisten yhteistyöstä voitaisiin säätää ase
tuksella. 

2 §. Erinäiset radiolaitteet. Pykälän 2 momen
tin nojalla laki koskisi suomalaisia aluksia ja 
ilma-aluksia myös silloin, kun ne ovat Suomen 
alueen ulkopuolella. Säännös on tarpeen, jotta 
mainittujen alusten radiolaitteiden uudelleen 
tarkastusta voidaan ohjata. Säännös vastaa nykyi
siä säännöksiä. 

Pykälän 2 momentissa valtuutettaisiin säätä
mään asetuksella ulkomaalaisen henkilön Suo
messa hallussa pitämistä radiolaitteista ja niiden 
käyttämisestä radioviestintään. Asetuksessa on 
tarkoitus jakaa puheena olevat radiolähettimet 
niitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien 
määrääiDiseksi kolmeen ryhmään. Ensimmäisenä 
ovat alusten ja ilma-alusten radiolähettimet, jot
ka ovat liikennealan kansainvälisten sopimusten 
perusteella erikoisasemassa. Toisena ryhmänä 
ovat radiolähettimet, joille niiden kotimaassa 
annetut luvat on vastavuoroisuusperiaatteella 
tunnustettu voimassa oleviksi myös Suomessa. 
Kolmanneksi ryhmäksi jäävät muut radiolähetti
met. 

Asetuksella kumottaisiin radiolaitteiden käyt
tämisestä Suomen alueella liikkuvissa ulkomaa
laisissa meri- ja ilma-aluksissa annettu asetus. 

3 §. Määritelmiä. Pykälässä on määritelty lain 
keskeiset käsitteet. Määritelmät ovat voimassa 
olevien radioalan kansainvälisten sopimusten ja 
vakiintuneen käytännön mukaiset. Kansainväli
sen käytännön noudattaminen on perusteltua, 
jotta erilaisten käytännön tilanteiden tulkinta 
olisi yhdenmukaista eri maissa. 

Pykälän 1 kohdan mukainen radioviestinnän 
määritelmä perustuu kansainvälisen teleliiken
neyleissopimuksen (lnternational Telecommuni
cation Convention) ja siihen liittyvän radio-ohje
säännön mukaisiin televiestinnän (telecommuni
cations) ja radioviestinnän (radiocommunicati
ons) määritelmiin. Radioviestinnän määritelmä 
kattaa myös niin sanotun passiivisen radiovies
tinnän eri muodot, joissa radiovastaanottimien 
avulla tutkitaan luonnonilmiöiden aiheuttamaa 
radiotaajuista säteilyä, kuten esimerkiksi radio
astronomiassa. Muita radioaaltojen käyttötarkoi
tuksia kuin radioviestintä - esimerkiksi langaton 
energian siirto - ei ole katsottu tarkoituksenmu
kaiseksi sisällyttää radiolain soveltamisalaan lu
kuun ottamatta eräitä määräyksiä niiden häiriöi
den välttämiseksi, joita erityisten radioaaltoja 
kehittävien sähkölaitteiden toiminnasta saattaa 
aiheutua radioviestinnälle. 

Myös 2 kohdan mukainen turvallisuusradio
viestinnän määritelmä perustuu radio-ohjesään
nön määritelmään. T eleliikenneyleissopimuksen 
mukaisen haitallisen häiriön määritelmän perus
teella myös radionavigointiliikenne on turvalli
suusradioviestintää. 

Kohdassa 3 esitetty määritelmä perustuu radio
ohjesäännön hätäkutsua koskeviin määräyksiin. 
Hätäkutsulla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä 
varsinaista kutsua että myöskin sitä seuraavaa 
ilmoitusta, jolla hädässä oleva ilmoittaa tarkem
min sijaintinsa ja hädän laadun sekä toivotut 
pelastustoimet sekä muuta hätätilanteeseen liitty
vää, hädässä olevaa ja pelastajia koskevaa radio
viestintää. 

Pykälän 4 kohdassa tarkoitettuja radiolähetti
miä ja -vastaanottimia voidaan käyttää radiovies
tintään yleisradiotoiminnassa ja muussa radiotoi
minnassa. Toiminta voi tapahtua maa-asemien 
välityksellä tai satelliitteja käyttäen. Radiolait
teita ovat esimerkiksi yleisradiolähettimet ja -vas
taanottimet, radiopuhelimet, radiolinkit, tutkat, 
johdottomat puhelimet, avaruusasemat ja niiden 
maa-asemat sekä radiomajakat. 

Kohdassa 5 esitetty radioaaltojen määritelmä 
on radio-ohjesäännön vastaavan määritelmän 
mukainen. Sen tarkoituksena on rajata pois säh
kömagneettinen aaltoliike, joka etenee johti
meen sidottuna ja jonka käyttöä teletoimintalaki 
säätelee. 
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2 luku. Radiolaitteiden hallussapito ja käyttö 

4 §. Lupa. Esityksen mukaan radiolähettimien 
käyttö pysyisi pääsääntöisesti luvanvaraisena. Li
säksi saatettaisiin radiolähettimen hallussapito lu
vanvaraiseksi. Radiolähettimen hallussapidon lu
vanvaraistamisella korvattaisiin nykyoloihin sovel
tumaton radiolaitteen rakentamisen luvanvarai
suus. Lupaehdot riippuisivat kunkin radiolaitteen 
ominaisuuksista ja sen käyttötarkoituksesta. Ra
kentamisella tarkoitetaan nykyisin radiolaitteen 
saattamista käyttövalmiuteen, koska vain hyvin 
suuret lähettimet rakennetaan käyttöpaikallaan. 

Radiolähettimen hallussapidon luvanvaraisuus 
helpottaa radiotoiminnan valvontaa. Radiolä
hettimen käytön toteen näyttäminen todetusta 
radiohäirinnästä huolimatta on usein vaikeaa, 
kuten radiolaitteista annetun lain voimassaoloai
kana on usein todettu. 

Asetukseen on tarkoitus sisällyttää voimassa 
olevaa radiolaitteista annetun asetuksen 4 §:ää 
vastaava luvan siirtämisen kieltämistä koskeva 
säännös. Säännöksen mukaan luvan siirtäminen 
olisi pääsääntöisesti kielletty, mutta lupaehdoissa 
se voitaisiin tehdä määrätyin edellytyksin salli
tuksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan asetuksella voi
taisiin säätää poikkeuksia luvanvaraisuudesta sii
nä mainittujen radiolähettimien osalta. 

Jos radiolähetintä ei käytetä, se ei kuormita 
radiotaajuuksia eikä aiheuta häiriöitä. Radiolä
hetin tulee kuitenkin poistaa käyttövalmiudesta, 
jotta sen hallussapito pykälän 2 momentin mu
kaan voitaisiin vapauttaa luvanvaraisuudesta. 

Yhteistaajuuksilla toimlVla radiolähettimiä 
ovat esimerkiksi pienoismallien radio-ohjauslait
teet, langattomat mikrofonit, turvahälyttimet ja 
johdottomat puhelimet. Tällaisten lähettimien 
lähetysteho on yleensä pieni ja niiden muulle 
radioviestinnälle aiheuttama häiriönvaara on vä
häinen, jos ne ovat rakenteeltaan ja ominaisuuk
siltaan vaatimusten mukaisia. Tällaisten lähetti
mien suuren määrän vuoksi niiden jättäminen 
lupamenettelyn ulkopuolelle keventäisi lupahal
lintoa. Yhteistaajuudella toimivia radiolähetti
miä on syytä edelleenkin valvoa, mutta valvonta 
on tarkoituksenmukaista kohdistaa laitteiden 
markkinointiin, jolloin samalla voidaan parantaa 
kansalaisten kuluttajansuojaa. Näiden lähetti
mien tulee tästä syytä olla tyyppihyväksyttyjä. 
Tällöin ei enää voisi muodostua nykyisen kaltais
ta tilannetta, jolloin hyvässä uskossa hankittu 
radiolaite on takavarikon alainen, koska se on 

rakenteeltaan tai ominaisuuksiltaan sellainen, et
tä sille ei olisi voitu myöntää käyttölupaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan radiovastaanotti
mien hallussapito ja käyttäminen ei edellyttäisi 
lupaa. Näin ollen esimerkiksi välityssatelliittivas
taanottimelle ei vaadittaisi lupaa. Telehallinto
keskus voisi kuitenkin hakemuksesta päättää eh
doista, joilla tiettyä vastaanotinta voitaisiin suo
jella häiriöiltä. Se voi olla tarpeen, milloin vas
taanottimene halutaan erityistä häiriösuojausta. 
Häiriösuojauksen vahvistaminen saattaisi olla tar
koituksenmukaista esimerkiksi silloin, kun halu
taan etukäteen varmistua siitä, että myöhemmin 
käyttöön otettavat luvanvaraiset radiolähettimet 
eivät tule aiheuttamaan haitallisia häiriöitä suuria 
investointeja vaatineelle kiinteälle vastaanotto
asemalle. Mikäli suojaukseen ryhdyttäisiin, suoja
tulle vastaanottimene voitaisiin asettaa häiriösuo
jauksen ja taajuuksien tarkoituksenmukaisen käy
tön kannalta tarpeellisia ehtoja. 

Pykälän 4 momentin nojalla liikenneministeriö 
voisi antaa luvanvaraisuudesta vapautettuja ra
diolähettimiä koskevia määräyksiä. Määräysten 
tarkoituksena olisi ohjata ja tarvittaessa rajoittaa 
lähettimien käyttöä, jotta se ei aiheuttaisi haital
lisia häiriöitä muulle radioviestinnälle. Radiolaki 
ja sen nojalla annetut säännökset ja määräykset 
koskisivat kuitenkin myös näitä laitteita ja niiden 
käyttöä. 

Euroopan talousyhteisössä valmistellaan radio
laitteiden häiriökestoisuuden vähimmäisnormeja. 
Pykälän 4 momentin sekä 9 §:n nojalla Suomessa 
voitaisiin sopeutua odotettavissa olevaan euroop
palaiseen kehitykseen radiolähettimien osalta ja 
9 §:n nojalla radiovastaanottimien osalta. 

5 §. Luvan myöntäminen. Radiolaitteiden lu
vat myöntäisi Telehallintokeskus. Liikenneminis
teriö antaisi asetuksella tarkemmin säädettävällä 
tavalla lupaehtoja koskevia yleisiä määräyksiä. 

Lupa olisi voimassa määräajan, enintään kym
menen vuotta kerrallaan. Telehallintokeskus 
määrää luvan voimassaolaajan ja kuhunkin lu
paan liittyvät ehdot. Luvan määräaikaisuus antaa 
mahdollisuuden tarkistaa riittävän usein luvan ja 
sen ehtojen tarkoituksenmukaisuuden nopeasti 
kehittyvällä radioalalla. Toisaalta luvan tarpeetto
man usein tapahtuva uudistaminen voidaan vält
tää myöntämällä se enintään 10 vuodeksi. 

Laissa ei aseteta mitään edellytyksiä sille, ke
nelle lupa voidaan myöntää. Luvan voi niin ollen 
saada sekä luonnollinen henkilö että oikeus
henkilö. Luvan saamisen esteenä voisi olla esi
merkiksi aiempien lupien lupaehtojen toistuva 
rikkominen. Muuten asia on tarkoitus jättää 
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vakiintuneen käytännön varaan. Käytännön ke
hittymiseen tullee vaikuttamaan luvan petuutta
missäännösten soveltaminen. 

Telehallintokeskus voisi 2 momentin nojalla 
muuttaa lupaehtoja, jos siihen on perusteltua 
syytä. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi rajal
listen radiotaajuuksien käytön ohjaaminen ja häi
riöiden vähentäminen tai kansainvälisten sopi
musten solmiminen ja muuttaminen. Mahdolli
suus peruuttaa lupa on oltava lähinnä siitä syystä, 
että nopeasti kehittyvä tekniikka asettaa uusia 
vaatimuksia radioviestinnän teknisille ominai
suuksille. 

6 §. Käyttäjän velvollisuudet. Suomi on kan
sainvälisen teleliikenneliiton (ITU) jäsen ja sitou
tunut noudattamaan muun muassa kansainvälis
tä teleliikenneyleissopimusta. Sopimuksen 36 ar
tikla kuuluu seuraavasti: 

"Radioasemat ovat velvolliset ottamaan vas
taan hätäkutsuja ja -sanomia, tulkootpa nämä 
mistä tahansa, antamaan niille ehdottoman 
etuoikeuden ja samalla tavoin vastaamaan sellai
siin sanomiin sekä ryhtymään viipymättä niiden 
aiheuttamiin toimenpiteisiin.'' 

Ehdotuksen 6 §:n 1 momenttiin on otettu 
vastaava säännös. Säännöksellä ei ole tarkoitus 
laajentaa rikoslaissa säädettyä yleistä auttamisvel
vollisuutta, vaan asettaa lähinnä radiolähetyksen 
vastaanottajalle velvollisuus saattaa käytettävis
sään olevin keinoin hätäkutsu pelastustoimista 
vastaavan viranomaisen tietoon. Pykälän 1 mo
mentin mukaan radiolaitteen käyttäjä lisäksi vel
voitettaisiin lähettämään viranomaisen pyynnöstä 
hätäkutsu. Tässä tapauksessa pyynnön esittänyt 
viranomainen on vastuussa hätäkutsun aiheelli
suudesta. Milloin kutsun tai ilmoituksen lähettä
minen on ilmeisen tarpeellista, jää yksittäista
pauksissa harkittavaksi. Viranomaisella tarkoite
taan tässä sellaista viranomaista, jonka tehtäviin 
kuuluu kansalaisten hengen turvaaminen. Tällai
sia ovat esimerkiksi rajavartiolaitos sekä poliisi-, 
palo- ja väestönsuojeluviranomaiset. 

Kun radiolaitteen käyttäjä saa tiedon, että 
hänen radiolaitteensa häiritsee hätäkutsua, on 
yleisen edun kannalta tärkeää, että käyttäjä on 
velvollinen omasta aloitteestaan heti keskeyttä
mään häiritsevän laitteen käytön siksi ajaksi, kun 
sen aiheuttama häiriö vaikuttaisi hätäkutsuun. 
Tämän vuoksi pykälän 2 momenttiin tulisi ottaa 
tätä koskeva säännös. 

7 §. Radiosalaisuus. Hallitusmuodon 12 §:ssä 
on säädetty kirje-, lennätin- ja puhelinsalaisuu
den loukkaamattomuudesta. Lainkohtaa ei voida 
soveltaa radioviestinnän salaisuuden turvaami-

seen. Rikoslain 24 luvun 3 b §:n (543/72) sala
kuuntelusäännöksillä ei myöskään ole voitu riit
tävästi turvata radioviestinnän salaisuuden louk
kaamattomuutta. Sen vuoksi ehdotetaan, että 
lakiin otettaisiin erillinen säännös radiosalaisuu
desta. 

Radiosalaisuus ei olisi niin kattava kuin halli
tusmuodon perusteella säännelty puhelinsalai
suus. Se ei ole mahdollistakaan, koska radioaallot 
etenevät vapaasti. Esityksen mukaan toiselle tar
koitetun radiolähetyksen vastaanottaminen ei oli
si kiellettyä, vaan ainoastaan sen kaikenlainen 
luvaton hyväksi käyttäminen. 

Pykälä täyttää ne vaatimukset, jotka radiosalai
suudelle asetetaan kansainvälisen teleliikenne
yleissopimuksen 22 artiklassa ja radio-ohjesään
nön 23 artiklassa. 

Radioviestinnän vapauteen liittyy myös se, että 
viestinnän osapuolet voivat salata viestinsä siten, 
ettei ulkopuolinen ymmärtäisi sitä. Nykyisin on 
saatavana lukuisia erilaisia salauslaitteita puheen, 
tekstin ja muunlaisten viestien salaamiseen. Sala
tun viestin selväkielinen vastaanottaminen edel
lyttää vastaavan avaamislaitteen käyttämistä. Sa
laaminen on yleensä suhteellisen kallista. 

Pykälän 2 momentin mukaan radiosalauksen 
avaamislaitteen hallussapito olisi kielletty siinä 
tapauksessa, että avaamislaitteella pyritään kuun
telemaan muulle henkilölle kuin laitteen haltijal
le osoitettua radioviestintää. Säännös on tarpeen, 
jotta voitaisiin estää radioviestinnän salakuunte
lu. Koska laitteen käyttämisen toteennäyttämi
nen olisi hyvin vaikeaa, tulisi sen hallussapito 
kieltää. Säännös ei loukkaa kansalaisten oikeutta 
omistaa radioviestinnässä tarpeellisia laitteita, 
koska muulle kuin itselle tarkoitetun radiolä
hetyksen salauksen avaamislaitteen ainoa mah
dollinen käyttötarkoitus on luvaton kuuntelu. 

Pykälän 3 momentin mukaan radiosalaisuudes
ta voitaisiin poiketa siinä tapauksessa, että toinen 
radiolähetys häiritsee radioviestintää. Tässä ta
pauksessa häiriön havainneella osapuolella on 
oikeus ilmoittaa Telehallintokeskukselle tietoonsa 
tulleet häiritsevän radiolähetyksen ominaisuudet, 
jotta häiriön lähde voitaisiin tunnistaa ja häiriö 
poistaa mahdollisimman tehokkaasti. 

Radiosalaisuuden estämättä Telehallintokes
kuksella olisi oikeus tarkkailla radioviestinnän 
käyttöä, sen teknistä toteutusta ja häiriöitä sekä 
esittää tarkkailutuloksensa todisteena mahdolli
sissa radioviestintää koskevissa riitajutuissa. Tele
hallintokeskuksella ei olisi oikeutta puuttua yk
sittäisen radioviestinnän sisältöön laajemmin 
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kuin mitä käyttönormit, esimerkiksi radioliiken
nekurimääräykset edellyttävät. 

3 luku. Tekniset vaatimukset 

8 §. Oikeus radiolaitteiden käyttöön. Nykyi
sessä radiolainsäädännössä eräs epäkohta on se, 
ettei radiolaitteiden kaupanpitoa ole mitenkään 
rajoitettu. Kaupan voidaan sen vuoksi pitää ra
diolaitteita, joita ei ole tarkastettu eikä hyväksyt
ty. Laitteiden ostajille ei siksi voida myöntää 
käyttölupia niihin. Lisäksi laitteet saattavat olla 
teknisesti sellaisia, etteivät ne esimerkiksi häirit
sevyyden tai epätarkoituksenmukaisten radiotaa
juuksien takia täytä voimassa olevia hyväksymis
vaatimuksia. Kaupan voidaan pitää myös laittei
ta, jotka ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, etteivät 
ne turvaa radiosalaisuutta tai jotka on rakennettu 
tarkoituksellisesti sellaisiksi, että niillä voidaan 
rikkoa radiosalaisuus samoin kuin laitteita, joilla 
voidaan haitata viranomaisten toimintaa. Laitteet 
voidaan nykyisen lainsäädännön mukaan takava
rikoida, vaikka ostaja olisi hankkinut ne hyvässä 
uskossa. 

Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan lain 
8 §:ssä säädettäväksi, että tarkastamattoman ja 
hyväksymättämän radiolaitteen käyttäminen ra
dioviestintään, maahantuominen myyntitarkoi
tuksessa, kaupan pitäminen, myyminen ja kai
kenlainen muu luovuttaminen toiselle olisi kiel
letty. 

9 §. Tekniset määräykset. Radiolaitteille tulee 
voida asettaa niiden rakennetta ja ominaisuuksia 
koskevia vaatimuksia ja niiden käyttöä koskevia 
määräyksiä. Se on tarpeen, jotta radiolaitteet 
olisivat turvallisia ympäristölleen ja käyttäjälleen 
ja jotta ne eivät tuottaisi haitallisia häiriöitä 
muulle radioviestinnälle eivätkä muutoinkaan 
kuormittaisi radiotaajuuksia kohtuuttomasti. 
Määräysten antaminen voi olla tarpeen myös 
siksi, että radiolaitteiden häiriönsietokyky olisi 
riittävä ja radioviestinnän hyvä laatu ja sujuvuus 
voitaisiin turvata. Tällä tavoin voitaisiin turvata 
se, että radioviestinnän harjoittajat voivat kaikki 
saada parhaan hyödyn laitteistaan. Pykälän mu
kaan voitaisiin vaatimuksia ja määräyksiä antaa 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Tar
koituksena on, että liikenneministeriö antaisi 
asiaa koskevat yleiset määräykset ja telehallinto
keskus antaisi täydentäviä määräyksiä. 

10 §. Tekninen tarkastus ja tyyppihyväksyntä. 
Radiolaitteista annetussa asetuksessa on säädetty 
radiolaitteiden tarkastuksesta ja katsastuksesta. 

Esityksen mukaan tarkastuksia ja katsastuksia 
suoritettaisiin edelleenkin. Sitä edellyttää radio
ohjesääntökin. Pykälän mukaan radiolaitteiden 
tekninen rakenne ja kunto on tarkastettava ja 
hyväksyttävä. Tarkastuksen suorittamisesta ja hy
väksymisvaatimuksista on tarkoitus säätää asetuk
sella. 

Määrätyillä yhteistaajuuksilla toimivat ja 
4 §:ssä luvanvaraisuudesta vapautetut radiolait
teet tulisi tyyppihyväksyä. Tyyppihyväksyttyjä 
laitteita voitaisiin käyttää ilman käyttölupaa. 
Tyyppihyväksynnän avulla voitaisiin varmistua 
siitä, että tyyppihyväksytyt laitteet eivät aiheuta 
häiriöitä muulle radioviestinnälle. 

11 §. Erityiset sähkölaitteet. Radioviestinnälle 
aiheutuvien häiriöiden välttämiseksi radio-ohje
säännössä on kansainvälisesti sovittu tiettyjen 
taajuusalueiden varaamisesta tieteellisiin, teolli
siin, lääkinnällisiin ja muihin vastaaviin tarkoi
tuksiin käytettäville kojeille ja laitteille, jotka 
kehittävät radioaaltoja. Laitteet eivät ole radio
laitteita, koska niiden käyttötarkoituksena ei ole 
radioaaltojen lähettäminen tai vastaanottaminen 
radioviestintää varten. Laitteissa käytetään radio
aaltoja esimerkiksi synnyttämään lämpöä käsitel
tävässä kohteessa. Säännöksellä keskitettäisiin sa
nottujen erityisten sähkölaitteiden käyttö niille 
varatuille taajuusalueille. Käyttötaajuuksien kes
kittämisellä laitteiden radioviestinnälle aiheutta
mat häiriöt saadaan mahdollisimman vähäisiksi. 
Näillä taajuusalueilla toimiessaan radiolaitteiden 
tulee sietää erityisten sähkölaitteiden toiminnois
ta aiheutuvat häiriöt edellyttäen, että erityisille 
sähkölaitteille asetettuja käyttöehtoja on nouda
tettu. 

Liikenneministeriö määräisi asetuksella annet
tavan valtuutussäännöksen nojalla erityisten säh
kölaitteiden taajuusalueet ja radiohäiriöiden vält
tämiseksi tarpeelliset käyttöehdot. 

12 §. Häiriöt. Radiolaite voi aiheuttaa häiriöitä 
radiolaitteelle tai sähkölaitteelle ja vastaavasti 
sähkölaite voi aiheuttaa häiriöitä radiolaitteelle. 
Sähkölain (319/79) 48 §:ssä säädetään toimista, 
joihin on ryhdyttävä, kun sähkölaite häiritsee 
radiolaitetta. Sähkölaissa ja radiolaitteista anne
tussa laissa ei ole säännöksiä toimista, joihin on 
ryhdyttävä, kun radiolaite häiritsee toista radio
laitetta. Radiolaitteen toiselle radiolaitteelle ai
heuttamia haitallisia häiriöitä voidaan pyrkiä 
poistamaan ja rajoittamaan lupaehdoilla ja tekni
sillä vaatimuksilla. Esityksen mukaan lakiin otet
taisiin lisäksi säännökset niistä toimista, joihin on 
ryhdyttävä, jos radiolaitteet häiritsevät toisiaan. 
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Häiriöllä tarkoitetaan radio-ohjesäännössä 
määriteltyjä häiriöitä. Vastaavat häiriöiden mää
ritelmät on tarkoitus sisällyttää annettaviin tekni
siin määräyksiin. 

Pykälän nojalla häiriön aiheuttavan radiolä
hettimen haltija olisi ensisijaisesti velvollinen 
poistamaan tai rajoittamaan häiriön. Jos häiriö 
johtuu kuitenkin häirityksi tulleen laitteen tekni
sistä ominaisuuksista, esimerkiksi sen riittämättö
mästä häiriönsietokyvystä, olisi häiriön poistami
nen tai rajoittaminen tämän laitteen haltijan 
tehtävä. Esityksen mukaan Telehallintokeskuksen 
tehtävänä olisi antaa ohjeet tai määräykset häi
riöiden poistamiseksi tai rajoittamiseksi. 

Telehallintokeskuksen velvollisuus tehdä ehdo
tus toimenpiteistä häiriön poistamiseksi riippuu 

häiriön laadusta. Jos häiriö on vähäinen, virasto 
ei ole velvollinen tekemään ehdotusta. Vähäisellä 
häiriöllä tarkoitetaan häiriötä, joka ei täytä radio
ohjesäännössä 'määritellyn ''haitallisen häiriön'' 
(Harmful Interference) tunnusmerkkejä. Rajoitus 
o_n tarpeen viraston rajoitettujen resurssien vuok
st. 

Pykälän 2 momentin mukaan Telehallintokes
kus olisi velvollinen ratkaisemaan asian sekä kus
tannusten että tarvittavien toimien osalta, jos 
häiriön osapuolet eivät kykene sopimaan asiasta. 
Osapuolet ovat ensisijaisesti velvollisia sopimaan 
häiriöasiasta. Telehallintokeskuksen on kuitenkin 
oltava tietoinen sopimuksista ja tarvittaessa voita
va puuttua niiden sisältöön. Tämä voidaan to
teuttaa ottamalla siitä määräykset lupaehtoihin. 

Kaavio ehdotetun radiolain ja sähkölain soveltamisesta häiriötapauksessa 

Radiolähetin radiolähetys > Radiovastaanotin 
(laite, jonka tarkoi- (laite, jonka tarkoi-
tus on lähettää ra- r) häiriö r) ... tus on vastaanottaa 

radioaaltoja) dioaaltoja) , 

r) /r) 

häiriö 

~s) 
Muu sähkölaite (lai- s) häiriö s) Muu sähkölaite (lai-
te, jonka tarkoitus te, jonka tarkoitus ei 
ei ole lähettää radio- ole vastaanottaa radio-
aaltoja, mutta joka aaltoja, mutta jota 
saattaa lähettää häi- radiotaajuudet silti 
riöitä) saattavat häiritä) 

r) sallitut lähetettävät häiriöt ja siedettävät häiriöt määräytyvät radiolain 
ja alempiasteisten normien perusteella 

s) sallitut lähetettävät häiriöt ja siedettävät häiriöt määräytyvät sähkölain 
Ja alemp!asteisten normien perusteella 

4 luku. Ohjaus ja valvonta 

13 §. Yleinen ohjaus ja valvonta. Radiotaa
juusspektrin tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen 
hyväksikäytön sekä radioviestinnän mahdollisim
man häiriöttämän toiminnan turvaamiseksi tarvi
taan ohjaus- ja valvontajärjestelmä, jolla on riit
tävät edellytykset joustavaan, tehokkaaseen ja 
tasapuoliseen toimintaan. 

Yleinen ohjaus ja valvonta kuuluisi liikenne
ministeriölle. Tehtävää hoitaessaan liikennemi
nisteriö muun muassa antaisi radioalaa koskevia 

määräyksiä, ohjeita ja lausuntoja ja solmisi alaa 
koskevia sopimuksia. 

14 §. Radiotekninen neuvottelukunta. Sen 
turvaamiseksi, että sekä radioalan hallinnon että 
radiolaitteiden valmistajien, myyjien ja etenkin 
käyttäjien mielipiteet ja edut tulisivat mahdolli
simman hyvin huomioon otetuiksi ja että mainit
tujen tahojen pyrkimyksiä voitaisiin yhteensovit
taa, on uudessa laissa katsottu tarkoituksenmu
kaiseksi perustaa ministeriön alaiseksi asiantunti
jaelimeksi radiotekninen neuvottelukunta. 

Pykälän 1 momentin mukaan valtioneuvosto 
nimeää neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi 
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kerrallaan. Neuvottelukunnasta on tarkoitus 
muodostaa jäsenmäärältään suhteellisen pieni, 
jotta se kykenisi toimimaan joustavasti ja tehok
kaasti. 

Pykälän 2 momentin mukaiset neuvottelukun
nan tehtävät kattavat koko teknisen radiohallin
non alueen. Neuvottelukunta antaisi lausuntoja 
ja suosituksia sekä tekisi aloitteita tehtäväalueen
sa asioista. Tehtävistä säädettäisiin tarkemmin 
asetuksella. 

15 §. Telehallintokeskus. Liikenneministeriön 
alaisena hallintoviranomaisena radiohallintoasi
oissa toimisi esityksen mukaan tätä tarkoitusta 
varten perustettava uusi virasto, Telehallintokes
kus. Esitykseen sisältyy laki telehallinnosta. Vas
taavasti lakkautettaisiin posti- ja telehallituksen 
radio-osaston radiotarkastustoimisto ja sen resurs
sit siirrettäisiin perustettavaan Telehallintokes
kukseen. Radiohallintotehtävien nykyistä hoita
mista on pidettävä epätyydyttävänä senkin takia, 
että posti- ja telelaitos itse harjoittaa radiotoi
mintaa. Järjestelyllä korjattaisiin sanottu epäkoh
ta. Radiohallinnon uudelleenorganisointia edel
lyttää myös posti- ja telelaitoksen suunniteltu 
liikelaitosuudistus. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi Telehallin
tokeskuksen radiolain mukaisista tehtävistä ja 
toimivallasta. Viraston radiohallinnollisista tehtä
vistä säädettäisiin yksityiskohtaisemmin radioase
tuksella. 

T elehallintokeskus toimlSl radioviestinnän 
lupa- ja valvontaviranomaisena. 

Telehallintokeskukselle ehdotetaan lisäksi an
nettavaksi yleinen radioviestinnän valvontatehtä
vä, jota koskeva säännös sisältyy 1 momentin 4 
kohtaan. Valvonta- ja tarkastustoiminnan hoita
miseksi käytännössä Telehallintokeskus käyttäisi 
radiotarkkailuasemiaan ja määräisi pykälän 1 mo
mentin 5 kohdan nojalla erityisiä tarkastajia, 
joiden tehtävistä ja toimivallasta on säännös 
16 §:ssä. 

Määräysten vastaisen tai luvattoman radiolait
teen käyttö voi aiheuttaa paitsi häiriöitä, myös 
vaaraa ja huomattavia taloudellisia vahinkoja. 
Sen vuoksi tulisi Telehallintokeskuksella olla oi
keus kieltää sellaisen radiolaitteen käyttö, joka ei 
ole lain tai alemmanasteisten normien mukainen 
tai jos se häiritsee turvallisuusradioviestintää. 
Turvallisuusradioviestinnän riittävä suojaaminen 
edellyttää säännöksen mukaista oikeutta kieltää 
radiolaitteen käyttö. 

Telehallintokeskuksella tulisi myös olla oikeus 
pykälän 3 momentin mukaisesti tarkastaa radio
laite, joka ilmeisesti on tai jonka todennäköisin 

syin epäillään olevan lainvastainen tai luvaton. 
Säännös on tarpeen, koska tarkastus on usein 
ainoa keino todeta radiolaitteen käytön lainmu
kaisuus. 

Milloin lainvastaisen tai luvattoman radiolait
teen aiheuttaman vahingon vaara on suuri, lait
teen käyttö tulee voida viranomaisen toimenpi
tein heti keskeyttää. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että Telehallintokeskus voisi saattaa lainvastaisek
si tai luvattomaksi todetun radiolaitteen tilapäi
sesti toimintakyvyttömäksi. Edellytyksenä kuiten
kin olisi, että se voi tapahtua vähäisin teknisin 
toimenpitein ja ettei radiolaitteen haltijalle ai
heuteta olosuhteisiin nähden kohtuutonta vahin
koa. Tällä tarkoitetaan sitä, että Telehallintokes
kuksen tulee momentissa tarkoitettuun toimen
piteeseen ryhtyessään arvioida radiolaitteen lait
toman käytön ja sen toiminnan keskeyttämisen 
aiheuttaman vahingon suhde. Jos keskeytyksestä 
aiheutuva vahinko on käytön jatkumisen aiheut
tamaan vahinkoon nähden kohtuuton, Telehal
lintokeskus ei voisi ryhtyä momentin mukaisiin 
toimenpiteisiin. Useimmiten säännöksen sovelta
minen tarkoittaisi käytännössä sitä, että käyttö 
estetään sinetöimällä sen virtakytkin. 

Pykälän 4 momenttiin sisältyy säännös radio
laitteen haltijan tiedonantovelvollisuudesta, joka 
on tarpeen lain sekä muiden säännösten ja mää
räysten noudattamisen valvomiseksi. 

16 §. Tarkastajat. Pykälän 1 momentissa mai
nitaan tehtävät, joita varten Telehallintokeskus 
määrää tarkastajia. Tarkastajat edustaisivat tehtä
vissään Telehallintokeskusta ja toimisivat sen val
tuuttamina. 

Nykyisin radiotarkastajien valtuuksista on sää
detty radiolaitteiden tarkastamisesta annetun ase
tuksen 8 §:ssä. Jotta tarkastajat voisivat hoitaa 
tehtäväänsä riittävän tehokkaasti, heillä tulee olla 
oikeus päästä paikkaan, jossa on ilmoitettu ole
van luvanvarainen radiolähetin tai jossa on radio
laite, jonka on todettu tai jonka todennäköisin 
syin epäillään toimivan tai toimineen säännösten 
tai määräysten vastaisesti tai aiheuttavan häiriön. 
Lisäksi tarkastajilla tulisi olla oikeus päästä paik
kaan, jossa tällaisen laitteen todennäköisin syin 
epäillään olevan. Vastaavat oikeudet tarkastajilla 
on nykyisinkin. Tosin tarkastus voidaan toimittaa 
vain, jos radiolaite toimii kyseessä olevassa pai
kassa. Tarkastajien nykyisiä oikeuksia ehdotetaan 
supistettaviksi siten, ettei heillä ole oikeutta 
päästä yllä mainittuun paikkkaan, jos radiolaite 
ei ole luvanvarainen tai toimi lain tai sen perus
teella annettujen määräysten vastaisesti. Tarkas-
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tajien valtuudet laajennettaisiin koskemaan myös 
11 §:ssä tarkoitettuja sähkölaitteita. 

Tarkastajilla ei esityksen mukaan olisi kotiet
sintäoikeutta. Lakiehdotuksen 22 §:n nojalla tar
kastajilla olisi ainoastaan oikeus saada poliisi- ja 
tulliviranomaisilta virka-apua tehtäviensä suorit
tamiseksi. Tilanteissa, joissa tarkastajat joutuisi
vat käyttämään puheena olevaa oikeuttaan, ra
dioviestinnän harjoittaja häiritsee toista radiovies
tinnän harjoittajaa. Häiriö riistää häirityksi tul
leelta osapuolelta hänelle kuuluvan oikeuden 
radioviestintään. Sellaiset tapaukset, joissa häi
rintä on tahallista, ovat varsin harvinaisia. Useim
miten on kysymys siitä, että häiritsevä radiolaite 
on joutunut epäkuntoon tai sitä käytetään sillä 
tavoin tai se sijaitsee niin, että se aiheuttaa 
häiriötä. Sallimalla tarkastajalle oikeus tutkia 
laite sen käyttöpaikalla, voidaan häiriö usein 
helpoiten poistaa. Häiriön selvittäminen edellyt
tää lähes aina laitteen tarkastamista normaalissa 
käyttötilanteessa. 

17 §. Maksut. Radiohallintotoiminnasta Tele
hallintokeskukselle aiheutuvat kustannukset ka
tettaisiin radiolaitteiden käyttäjiltä, valmistajilta 
ja maahantuojilta perittävillä maksuilla. Näitä 
maksuja ovat lupa-, tarkastus-, katsastus- ja val
vontamaksut. 

Voimassa olevan lainsäädännön perusteella pe
ritään lupa- ja tarkastusmaksuja sekä katsastus
palkkioita. Katsastuspalkkiojärjestelmä on kui
tenkin tarkoitus korvata mahdollisimman pian jo 
nykyisen lainsäädännön voimassa ollessa katsas
tusmaksujärjestelmällä. 

Lakiehdotuksen 4 §:n mukaan osa radiolait
teista vapautettaisiin luvanvaraisuudesta. Sen jäl
keen niiden käyttämisestä ei enää perittäisi lupa
maksuja. Laitteet aiheuttaisivat kuitenkin edel
leen Telehallintokeskukselle kustannuksia, koska 
niiden rakennetta, ominaisuuksia ja käyttöä olisi 
valvottava muun muassa niiden aiheuttamien 
häiriöiden poistamiseksi ja rajoittamiseksi. Kus
tannusten kattamiseksi perittäisiin luvanvaraisuu
desta vapautettujen radiolaitteiden valmistajilta 
ja maahantuojilta valvontamaksuja. Valvonta
maksu vastaisi sähkölaitteiden tarkastuksista pe
rittävistä maksuista annetussa asetuksessa (759 1 
84) säädettyä myytyjen ja vuokrattujen sähkölait
teiden myyntiarvoon perustuvaa vuosimaksua. 

Maksuista säädettäisiin asetuksella. Maksujen 
suuruus määrättäisiin valtion maksuperustelain 
(980 17 3) mukaisesti siten, että radiohallinnon 
kulut tulisivat maksuilla katetuiksi. Maksut voi
taisiin periä siten kuin verojen ja maksujen 

perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367 1 
61) säädetään. 

5 luku. Pakkokeinot, seuraamukset ja muu
toksenhaku 

18 §. Pakkokeinot. Lain noudattamisen teho
kas valvonta edellyttää, että Telehallintokeskus 
voi pykälän 1 momentin mukaisesti nopeilla ja 
välittömillä toimilla puuttua lain rikkomiseen. 
Toimien tehostamiseksi T elehallintokeskuksen 
tulisi tarvittaessa sakon uhalla voida velvoittaa 
sen, joka rikkoo lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä, korjaamaan virheensä 
tai laiminlyöntinsä. 

Pykälän 3 momentin mukaisesti Telehallinto
keskuksella olisi oikeus määrätä asetettu uhkasak
ko maksettavaksi. 

19 §. Luvan peruuttaminen. Telehallintokes
kuksella tulee olla oikeus 1 momentissa maini
tuista syistä peruuttaa myöntämänsä lupa. 

Voimassa olevan radiolaitteista annetun lain 
mukaan radiolaitteen käyttämislupa tulee julistaa 
peruutetuksi, jos lakia tai sen nojalla annettuja 
määräyksiä rikotaan, jolleivät asianhaarat ole erit
täin lieventävät. Koska luvan myöntäneellä viran
omaisella tulee olla oikeus määrätyissä tilanteissa 
peruuttaa myöntämänsä lupa, ehdotetaan vastaa
va säännös otettavaksi myös uuteen lakiin. Suo
mea velvoittavat kansainväliset sopimukset voivat 
eräissä tapauksissa edellyttää myönnetyn luvan 
peruuttamista. Sen vuoksi Telehallintokeskuksen 
tulisi myös sellaisessa tapauksessa voida peruuttaa 
lupa. 

Radiolaitteen käyttölupa voi olla varsin laaja
kin ja sisältää erilaisia laitteita ja käyttömuotoja. 
Luvan peruuttamistapauksessa ehdotetaan Tele
hallintokeskukselle oikeutta peruuttaa lupa har
kintansa mukaan vain tarpeellisin osin. 

Ehdotuksen mukaan Telehallintokeskus voisi 
luvan kokonaan peruuttamisen sijasta peruuttaa 
sen määräajaksi. Määräaikainen peruuttaminen 
voisi tulla kysymykseen esimerkiksi jos voidaan 
olettaa, ettei luvanhaltija jatka lupaehtojen rik
komista tai jos siihen on merkittävä muu syy. 

20 §. Rangaistussäännökset. Pykälän 1 mo
mentin mukainen rangaistussäännös vastaa voi
massa olevan lain rangaistussäännöstä muutoin, 
paitsi teosta tuomittavan rangaistuksen osalta. 
Vaikka teko ei täyttäisi 2 momentissa tarkoitetun 
törkeän tekomuodon tunnusmerkkejä, tulisi siitä 
tarvittaessa voida tuomita vankeusrangaistus. 
V ankeusrangaistusmaksiminsa puolesta 1 mo-
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mentissa tarkoitetut teot olisivat kuitenkin niin 
sanottuja politiarikoksia. 

Pykälän 2 momentissa tarkoitetut teot täyttäi
sivät törkeän tekomuodon tunnusmerkistön. Nii
den osalta rangaistusmaksimiksi ehdotetaan kaksi 
vuotta vankeutta. 

21 §.Muutoksenhaku. Pykälä sisältää säännök
set muutoksenhausta ja päätösten täytäntöönpa
nokelpoisuudesta. Pykälän 1 momentin mukaan 
Telehallintokeskuksen 5, 10 tai 12 §:n taikka 
15 §:n 2 ja 3 momentin nojalla tekemiin päätök
siin saa hakea muutosta yleisestä hallintovalitus
tiestä poiketen liikenneministeriöltä. Säännöksis
sä tarkoitetut asiat ovat teknisluonteisia, eikä 
niitä koskevia valituksia ole tarkoituksenmukaista 
käsitellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

Telehallintokeskuksen muuhun päätökseen ja 
liikenneministeriön lain nojalla antamaan pää
tökseen saa pykälän 2 momentin mukaan hakea 
valittamalla muutosta siten, kuin muutoksen
hausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) 
on säädetty. 

Radiotoiminnan tehokas valvonta ja ohjaami
nen edellyttävät nopeasti täytäntöönpanravissa 
olevia päätöksiä. Erityisesti turvallisuusradiovies
tinnän häiriötapauksissa päätösten on oltava vä
littömästi täytäntöönpantavissa. Tästä syystä eh
dotetaan 3 momentissa säädettäväksi, että minis
teriöllä ja erityisistä syistä myös Telehallintokes
kuksella olisi oikeus päätöksessään määrätä, että 
sitä on noudatettava muutoksenhausta huolimat
ta. Valitusviranomainen voisi kieltää päätöksen 
täytäntöönpanon kunnes valitus on ratkaistu. 

Pykälän 4 momentin mukaan muutosta ei saisi 
erikseen hakea Telehallintokeskuksen päätök
seen, jolla on asetettu 18 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu uhkasakko. Tarkoituksena on estää 
päätöksen täytäntöönpanon aiheeton viivyttämi
nen muutoksenhakukeinoin. Asianomaisen oi
keusturva ei kuitenkaan vaarantuisi, koska tämä 
voisi hakea muutosta varsinaiseen velvoittamis
päätökseen ja uhkasakon määräämiseen makset
tavaksi. Vastaavanlaiset muutoksenhaun rajoitta
mista koskevat säännökset sisältyvät teletoiminta
lain 27 §:ään. 

6 luku. Erinäiset säännökset 

22 §. Virka-apu. Pykälän 1 momentin mukaan 
Telehallintokeskuksella olisi oikeus saada virka
apua poliisilta, tulliviranomaisilta ja rajavartiolai
tokselta suorittaessaan tarkastustehtäviään. Tämä 
on katsottu tarpeelliseksi tarkastajien toiminnan 
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turvaamiseksi ja, jotta häiriötä aiheuttavat radio
laitteet voitaisiin löytää mahdollisimman nopeas
ti. 

Pykälän 2 momentin mukaan voitatsun 
20 §:ssä tarkoitetun rikoksen tekemisessä käyte
tyn radiolaitteen löytämiseksi suorittaa etsintä. 
Etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa teko kohdis
tuu turvallisuusradioviestintään, on tärkeää tar
vittaessa voida toimittaa säännöksessä tarkoitettu 
etsintä. Häiriön jatkuminen saattaa tällöin ai
heuttaa esimerkiksi lentokoneen pakkolaskun 
huonoissa sääolosuhteissa, jolloin matkustajien 
turvallisuus on vaarassa. Vastaavanlainen oikeus 
etsinnän toimittamiseen sisältyy video- ja muiden 
kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 
(697 /87) 17 §:ään. 

23 §. Omistajan asema. Radiolaitteen omistaja 
ja haltija ovat usein käytännössä eri henkilöitä. 
Lupahallinto perustuu haltijan henkilö-, osoite
ja muihin tietoihin, koska käytännössä haltijalla 
on suurimmat mahdollisuudet vastata radiolait
teesta ja sen käytöstä. Jossain tapauksessa haltijal
la ei ole käytettävissään tietoja, joita tarvitaan 
radiohallinnon tehtävissä. Tällöin olisi tarkoituk
senmukaista, että omistaja velvoitettaisiin anta
maan hallussaan olevat tiedot ja muutoinkin 
myötävaikuttamaan siihen, että radiohallinto voi 
toimia asianmukaisesti. 

24 §. Asetuksenantovaltuus. Pykälä sisältäisi 
tavanomaisen valtuutuksen säätää lain täytän
töönpanosta ja soveltamisesta tarkemmin asetuk
sella. Tarkoitus on säätää radioasetus sekä asetuk
set lupa-, tarkastus-, katsastus- ja valvontamak
suista, radiolaitteiden tarkastamisesta, radiolait
teista, joiden omistaja, haltija tai käyttäjä on 
ulkomaalainen, ja sotilas- ja siviiliviranomaisten 
yhteistyöstä radiotoiminnan järjestelyssä. 

25 §. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset. Laki 
ehdotetaan tulevaksi voimaan viimeistään 1 päi
vänä lokakuuta 1988. 

Pykälän 2 momentin nojalla olisi mahdollista 
ryhtyä toimenpiteisiin lain täytäntöönpanemisek
si ennen sen voimaantuloa. Lailla ja sen nojalla 
annettavilla säännöksillä ja määräyksillä uudiste
taan ja nykyaikaistetaan radiotoimintaa koskeva 
lainsäädäntö kokonaisuudessaan ja luodaan uusi 
organisaatio hoitamaan radiohallintoa. Tämän 
vuoksi on välttämätöntä, että jo ennen lain 
voimaantuloa voidaan pykälän 2 momentin mu
kaisesti ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttä
miin toimiin. 

Pykälän 3 momentin mukaan radiolaitteista 
annetun lain nojalla annetut luvat ovat muutok
sitta voimassa niissä mainitun määräajan. Kui-
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tenkin luvanhaltijan on noudatettava tätä lakia ja 
sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 
Tätä lakia on näin ollen noudatettava esimerkik
si, jos mainittua lupaa koskevat ehdot ja vaati
mukset ovat ristiriidassa tämän lain kanssa. 

1.2. Laki telehallinnosta 

1 §. Tele- ja radiotoiminnan teknistä valvontaa 
ja tarkastuksia, lupahallintoa ja muita alan hal
lintotehtäviä hoitamaan ehdotetaan petustetta
vaksi uusi virasto liikenneministeriön alaisuu
teen. Viraston nimeksi ehdotetaan Telehallinto
keskusta. Virasto muodostettaisiin lakkauttamaila 
posti- ja telehallituksen radio-osaston radiotarkas
tustoimisto ja posti- ja telelaitoksen erityisyksik
könä toimiva televisiolupakeskus sekä liikenne
ministeriön teletarkastustoimisto ja siirtämällä 
mainittujen organisaatioyksikköjen tehtävät ja re
surssit petustettavaan virastoon. Tällä tavoin voi
taisiin varmistaa tele- ja radiotoiminnan hallin
non objektiivisuus ja säilyttää hallintotehtävät 
viranomaistehtävinä. 

2 §. T elehallintokeskuksen tehtävinä olisivat 
radiolain ja teletoimintalain mukaiset hallinto
tehtävät. Telehallintokeskuksen tehtävänä olisi 
myös huolehtia tele- ja radiolaitteiden teknisestä 
tarkastamisesta ja hyväksymisestä. 

3 §. Telehallintokeskuksen käsittelemien asioi
den voidaan odottaa omaavan usein laajaa yleistä 
mielenkiintoa ja edellyttävän poliittisin petustein 
tehtävää ratkaisua. Pykälässä ehdotetaan säädet
täväksi, että liikenneministeriöllä on oikeus pi
dättää yksittäisen ratkaisun teko itsellään. 

4 §. Telehallintokeskuksen tehtävistä ja toi
minnasta ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin 
asetuksella. 

5 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan saman
aikaisesti ehdotetun radiolain kanssa, viimeistään 
1 päivänä lokakuuta 1988. 

1.3. Teletoimintalaki 

Teletoimintalakia ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että Telehallintokeskus saa sille ehdotettujen 
teletoimintalakiin liittyvien tehtävien kannalta 
tarpeellisen aseman laissa. 

18 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, jossa todettaisiin, että lain noudatta
misen valvonta on Telehallintokeskuksen tehtä
vänä. 

21 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, jolla Telehallintokeskus oikeutetaan 
perimään suoritteistaan maksuja. Tavoitteena on, 
että Telehallintokeskus voi kaikilta osin periä 
kustannuksia vastaavat maksut, jotta virastosta ei 
aiheutuisi valtiontaloudellisia kustannuksia. 

23 §. Pykälän mukaan myös Telehallintokes
kuksella olisi oikeus saada toiminnassaan tarvitta
via tietoja telelaitoksilta. Ehdotettu menettely on 
välttämätöntä Telehallintokeskuksen tehtävien 
suorittamiselle. 

1.4. Laki radiolaitteista 

Esityksen lähtökohtana on, ettei nyt ehdotettu 
radiolaki koskisi yleisradiolähetystoimintaan eikä 
yleisradiolähetysten vastaanottamiseen tarkoitet
tuja lupia. Niitä koskeva nykyinen lainsäädäntö 
on tarkoitus tässä vaiheessa pysyttää entisellään. 

Tämän vuoksi radiolaitteista annettua lakia ja 
sen nojalla annettuja yleisradiolähetystoimintaa 
ja yleisradiovastaanottoa tarkoittavia lupia koske
via alemmanasteisia säädöksiä ei voida kumota. 
Sitä vastoin radiolaitteista annettuun lakiin on 
lisättävä sen soveltamisalaa supistava säännös. 
Säännöksen mukaan lakia sovellettaisiin ainoas
taan yleisradiolähetystoiminnan harjoittamiseen 
tarvittavaan toimilupaan ja yleisradiolähetysten 
vastaanottamiseen tarkoitettujen radiovastaanot
timien käyttämiseen tarvittaviin lupiin. Muuhun 
radioviestintään ja siinä käytettäviin radiolait
teisiin sovellettaisiin uutta radiolakia. 

2. Tarkemmat säännökset 

Tämän lain petusteella on tarkoitus antaa 
seuraavat asetukset: 

radioasetus, jossa täsmennetään radiohallinnon 
käytännön toimintaa; 

asetus Telehallintokeskuksesta, jossa täsmenne
tään viraston toimintaa; 

asetus radioteknisestä neuvottelukunnasta, jos
sa määrätään neuvottelukunnan tehtävät, ko
koonpano ja toiminta; 
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asetus lupa-, tarkastus-, katsastus- ja valvonta
maksuista; 

asetus radiolaitteiden tarkastamisesta, jossa täs
mennetään tarkastamisvaatimuksia ja tarkastuk
sen suorittamista; 

asetus radiolaitteista, joiden omistaja, haltija 
tai käyttäjä on ulkomaalainen; sekä 

asetus sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistyös
tä radioviestinnän järjestelyssä. 

1 . 

3. Voimaan tulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 patvana 
lokakuuta 1988. Telehallintokeskuksen on tarkoi
tus aloittaa toimintansa samaan aikaan. Voi
maantulon ajankohtaan vaikuttaa posti- ja tele
laitoksen vuoden 1989 alussa toteutettavaksi 
suunniteltu liikelaitosuudistus. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 

Radiolaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään radiolaitteista, niiden 
hallussapidosta ja käytöstä sekä radioviestinnän 
suojaamisesta häiriöiltä. 

Tämä laki ei koske yleisradiolähetystoiminnan 
harjoittamista eikä yleisradiolähetysten vastaan
ottamiseen tarkoitettujen radiovastaanottimien 
käyttämiseen tarvittavia lupia. 

Mitä tämän lain 2, 4, 5, 7, 8, 9 ja 10 §:ssä, 
15 §:n 2-4 momentissa sekä 16 §:n 2-4 mo
mentissa ja 5 luvussa on säädetty, ei koske 
puolustusvoimia eikä rajavartiolaitosta niiden 
harjoittaessa sotilaalliseen maanpuolustukseen 
liittyvää radioviestintää eikä niiden mainittuun 
tarkoitukseen käyttämiä radiolaitteita. 

Sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistyöstä ra
dioviestinnän järjestelyssä voidaan säätää asetuk
sella. 

2 § 

Erinäiset radiolaitteet 

Tämä laki koskee suomalaisten alusten ja ilma
alusten radiolaitteita myös silloin, kun ne ovat 
Suomen alueen ulkopuolella. 

Suomen alueella liikkuvissa ulkomaisissa kul
kuneuvoissa olevista samoin kuin muistakin ulko-

maalaisen henkilön Suomessa hallussa pitämistä 
radiolaitteista ja niiden käyttämisestä radiovies
tintään säädetään asetuksella. 

3 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) radioviestinnällä kaikkea merkin, merkinan
non, kirjoituksen, kuvan, äänen tai muussa muo
dossa olevan tiedon siirtoa, lähettämistä tai vas
taanottoa käyttäen hyväksi radioaaltoja; 

2) turvallisuusradioviestinnällä radioviestintää, 
jota harjoitetaan jatkuvasti tai tilapäisesti ihmis
hengen tai omaisuuden turvaamiseksi ja pelasta
miseksi; 

3) hätäkutsulla turvallisuusradioviestintää, jon
ka tarkoituksena on ilmaista, että välittömiä 
pelastustoimia vaativa vaara uhkaa ihmishenkeä; 

4) radiolaitteella laitetta, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi radioaaltojen lähettämiseen (radio
lähetin) tai vastaanottoon (radiovastaanotin) ra
dioviestintää varten; sekä 

5) radioaalloilla vapaasti eteneviä sähkömag
neettisia aaltoja, joiden taajuus on pienempi 
kuin 3000 GHz. 
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2 luku 

Radiolaitteiden hallussapito ja käyttö 

4 § 

Lupa 

Radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön on 
hankittava lupa. 

Asetuksella säädetään, milloin lupaa ei tarvita 
käyttövalmiudesta poistetun radiolähettimen hal
lussapitoon taikka erikseen määrätyllä yhteistaa
juudella toimivan, tai radiolaitteena merkityksel
tään vähäisen radiolähettimen hallussapitoon ja 
käyttöön. 

Radiovastaanottimen hallussapitoon ja käyt
töön ei tarvita lupaa. 

Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä sellais
ten 2 momentissa tarkoitettujen radiolähettimien 
käytöstä, joiden hallussapito ja käyttö eivät edel
lytä lupaa. 

5 § 

Luvan myöntäminen 

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu lupa on voimassa 
määräajan, enintään 10 vuotta kerrallaan. Lu
paan voidaan liittää tarpeellisiksi katsottuja ehto
ja. 

Lupaehtoja voidaan luvan voimassa ollessa 
muuttaa radiotaajuuksien käyttösuunnitelmien 
muuttumisen, kansainvälisten sopimusten solmi
misen, ilmenneiden radiohäiriöiden poistamisen 
ja muiden, edellisiin verrattavien syiden vuoksi. 

6 § 

Käyttäjän velvollisuudet 

Radiolaitteen käyttäjä on velvollinen viipymät
tä ryhtymään radiovastaanottimen välityksellä 
tietoonsa tulleen hätäkutsun vaatimiin toimiin 
sekä viranomaisen pyynnöstä itse lähettämään 
hätäkutsun, jos se on mahdollista. 

Jos radiolaitteen toiminta häiritsee hätäkutsun 
lähettämistä tai vastaanottoa, radiolaitteen käyttö 
on heti keskeytettävä. 

7 § 

Radiosalaisuus 

Joka vastaanottaa muun kuin hänelle tarkoite
tun radiolähetyksen, jota ei ole tarkoitettu ylei
sesti vastaanotettavaksi, ei saa tallentaa sitä, eikä 
ilmaista tai käyttää hyväksi sen sisältöä taikka 
tietoa sen olemassaolosta. 

Sellaisen laitteen hallussapito on kielletty, jon
ka käyttötarkoituksena on poistaa 1 momentissa 
mainitun radiolähetyksen erityisellä teknisellä 
järjestelmällä toteutettu suojaus. Telehallintokes
kus voi antaa luvan tällaisen laitteen hallussapi
toon. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, 
radiolähetyksen olemassaolo ja sen tunnistami
seksi tarvittavat tiedot voidaan saattaa Telehallin
tokeskuksen tietoon radioviestinnän häiriöiden 
poistamiseksi. 

3 luku 

Tekniset vaatimukset 

8 § 

Oikeus radiolaittetden käyttöön 

Radiolaitetta ei saa käyttää radioviestintään, 
tuoda maahan myyntitarkoituksessa eikä pitää 
kaupan, myydä tai muutenkaan luovuttaa toisel
le ennen kuin se on tarkastettu ja hyväksytty tai 
tyyppihyväksytty siten kuin 10 §:ssä säädetään. 

9 § 
Tekniset määräykset 

Radioviestinnän teknisen laadun varmistami
seksi sekä radiolaitteen käyttämisestä aiheutuvien 
häiriöiden välttämiseksi liikenneministeriö ja Te
lehallintokeskus voivat antaa radiolaitteiden ra
kennetta ja käyttöä koskevia määräyksiä siten 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

10§ 

Tekninen tarkastus ja tyyppihyväksyntä 

Telehallintokeskus huolehtii radiolaitteen tek
nisen rakenteen ja kunnon tarkastamisesta ja 
hyväksymisestä, jollei laitetta ole tyypiltään hy
väksytty (tyyppzhyväksyntä) siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

11 § 

Erityiset så'hkölaitteet 

Jos tieteelliseen, teolliseen, lääkinnälliseen tai 
muuhun vastaavaan tarkoitukseen käytetty muu 
sähkölaite kuin radiolaite on tarkoitettu kehittä
mään radioaaltoja, sitä saa käyttää vain sitä 
varten erityisesti määrätyillä taajuusalueilla ja 
ehdoilla. 
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12 § 15 § 

Häiriöt Telehaliintokeskus 

Jos radiolähetin aiheuttaa radioviestinnälle tai 
muille radiolaitteille häiriötä, radiolähettimen 
haltijan tulee poistaa häiriö tai rajoittaa sitä. Jos 
radioviestinnän häiriö johtuu radiovastaanotti
men teknisistä ominaisuuksista, radiovastaanotti
men haltijan asiana on poistaa häiriö. Radiolait
teen haltijan tulee ryhtyä kaikkiin muihinkin 
Telehallintokeskuksen määräämiin toimiin häi
riön ja sen vaikutusten ehkäisemiseksi tai rajoitta
miseksi. 

Jos sekä häiriön aiheuttava että häiritty radio
laite ovat säännösten ja määräysten mukaiset ja 
jollei häiriö ole vähäinen, Telehallintokeskus te
kee osapuolille ehdotuksen toimenpiteistä, joilla 
voidaan poistaa häiriö tai rajoittaa sen vaikutuk
sia. 

Jolleivät osapuolet voi sopia häiriön poistami
seksi tarpeellisista toimenpiteistä taikka niistä 
aiheutuvien kustannusten määrästä tai jakamises
ta, Telehallintokeskus ratkaisee asian. 

4 luku 

Ohjaus ja valvonta 

13 § 

Yleinen ohjaus ja valvonta 

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen oh
jaus, kehittäminen ja valvonta kuuluu liikenne
ministeriölle. 

14 § 

Radiotekninen neuvottelukunta 

Liikenneministeriön alaisena asiantuntijaelime
nä radioteknisissä kysymyksissä toimii radiotek
ninen neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto 
asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Radioteknisen neuvottelukunnan tehtävänä on 
antaa lausuntoja ja suosituksia sekä tehdä aloit
teita radioviestinnän hoidosta ja kehittämisestä, 
radiotaajuuksien käytöstä, radiolaitteiden käytös
tä, rakenteesta ja ominaisuuksista sekä radiovies
tinnän osapuolten yhteistyöstä. 

Tarkemmat säännökset neuvottelukunnan teh
tävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta annetaan 
asetuksella. 

Telehallintokeskuksen tehtävänä on tämän lain 
mukaan: 

1) antaa määräykset radiotaajuuksien käytöstä; 
2) myöntää 4 §:ssä tarkoitetut luvat; 
3) huolehtia radiolaitteiden tarkastuksista ja 

hyväksymisistä sen mukaan kuin 10 § :ssä sääde
tään; 

4) valvoa lain ja sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten noudattamista; sekä 

5) määrätä 16 §:ssä tarkoitetut tarkastajat. 
Telehallintokeskuksella on oikeus kieltää ra

diolaitteen käyttö, jos se ei ole lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten mukainen 
tai jos se häiritsee turvallisuusradioviestintää. 

Telehallintokeskuksella on oikeus tarkastaa ra
diolaite, jos sen todennäköisin syin epäillään 
olevan lain tai sen nojalla annettujen säännösten 
tai määräysten vastainen. Jos radiolaitteen tode
taan olevan lain tai sen nojalla annettujen sään
nösten tai määräysten vastainen tai aiheuttavan 
vahingon vaaran, Telehallintokeskus voi saattaa 
sen tilapäisesti toimintakyvyttömäksi, milloin se 
voi tapahtua vähäisin teknisin toimenpitein ja 
aiheuttamatta radiolaitteen haltijalle olosuhtei
siin nähden kohtuutonta vahinkoa. 

Radiolaitteen haltija on velvollinen antamaan 
Telehallintokeskukselle tietoja radiolaitteen ra
kenteesta, käytöstä ja sijainnista samoin kuin 
tietoja, joita tarvitaan maksujen perinnässä. 

16 § 

Tarkastaja/ 

Telehallintokeskuksen määräämät tarkastajat 
tarkastavat radiolaitteiden teknistä rakennetta ja 
kuntoa sekä selvittävät radioviestinnälle aiheutu
neiden häiriöiden syitä. 

Tarkastajalla, joka esittää selvityksen 1 mo
mentissa tarkoitetusta Telehallintokeskuksen an
tamasta määräyksestä, on oikeus tarkastuksen 
suorittamiseksi päästä paikkaan, jossa on: 

1) radiolähetin, jonka hallussapitoon ja käyt
töön vaaditaan tässä laissa tarkoitettu lupa; 

2) radiolaite, jonka on todettu tai jonka toden
näköisin syin epäillään toimivan tai toimineen 
säännösten tai määräysten vastaisesti tai aiheutta
van häiriön; 

3) 11 §:ssä tarkoitettu sähkölaite, jonka on 
todettu tai jonka todennäköisin syin epäillään 
toimivan tai toimineen säännösten tai määräysten 
vastaisesti tai aiheuttavan häiriötä. 
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Tarkastajalla on myös oikeus päästä paikkaan, 
jossa 2 momentissa tarkoitetun laitteen todennä
köisin syin epäillään olevan. 

Radiolaitteen haltijan ja käyttäjän tulee tarkas
tajan pyynnöstä esittää tälle hallussaan olevat 
radiolaitetta ja sen käyttöä koskevat luvat, todis
tukset ja tositteet suoritetuista maksuista. 

17§ 

Maksut 

Luvanvaraisen radiolähettimen hallussapidosta 
ja käyttämisestä sekä tämän lain nojalla suorite
tusta radiolaitteiden tarkastuksesta, hyväksynnäs
tä ja valvonnasta peritään asetuksella säädettävät 
maksut. 

Maksujen suuruutta määrättäessä on noudatet
tava, mitä valtion maksuperustelaissa (980 17 3) 
on säädetty. 

5 luku 

Pakkokeinot, seuraamukset Ja muutoksenhaku 

18 § 

Pakkokeinot 

Telehallintokeskus voi velvoittaa sen, joka rik
koo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä 
tai määräyksiä, korjaamaan virheensä tai laimin
lyöntinsä. 

Telehallintokeskus voi asettaa 1 momentissa 
tarkoitetun päätöksen tehosteeksi uhkasakon. 

Uhkasakon määrää maksettavaksi Telehallinto
keskus. 

19 § 

Luvan peruuttaminen 

Telehallintokeskus voi kokonaan tai osittain 
peruuttaa tässä laissa tarkoitetun luvan, jos lu
paan liittyviä ehtoja rikotaan tai jos Suomea 
velvoittavat kansainväliset sopimukset edellyttä
vät sitä. 

Lupa voidaan erityisistä syistä peruuttaa myös 
määräajaksi. 

20 § 

Rangaistussäännökset 

Joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annet
tuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava, 
jollei teosta ole muussa laissa säädetty ankaram
paa rangaistusta, radiolaitteista annettujen sään-

nösten rzkkomisesta sakkoon tai vankeuteen enin
tään kuudeksi kuukaudeksi. 

Joka lähettää aiheenoman hätäkutsun, häirit
see tai vaarantaa turvallisuusradioliikennettä taik
ka jonka 1 momentissa tarkoitettua tekoa on 
kokonaisuutena arvioiden pidettävä törkeänä, on 
tuomittava, jollei teosta ole muussa laissa säädet
ty ankarampaa rangaistusta, radiolaitteista annet
tujen säännösten törkeästä" rz"kkomisesta vankeu
teen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun rikoksen 
tekijälleen tai sille, jonka hyväksi hän on toimi
nut, tuottamaan taloudelliseen hyötyyn ja rikok
sen tekemiseen käytettyyn esineeseen sovelletaan 
mitä siitä on rikoslaissa säädetty. 

21 § 

Muutoksenhaku 

Joka on tyytymätön T elehallintokeskuksen 5, 
10 tai 12 §:n taikka 15 §:n 2 tai 3 momentin 
nojalla tekemään päätökseen, saa hakea siihen 
muutosta liikenneministeriöitä noudattaen muu
toin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa an
netussa laissa ( 1541 50) on säädetty. 

Joka on tyytymätön liikenneministeriön tämän 
lain nojalla tekemään päätökseen tai Telehallin
tokeskuksen muuhun kuin 1 momentissa tarkoi
tettuun päätökseen, saa hakea siihen muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta noudattaen, 
mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154/50) on säädetty. 

Liikenneministeriö ja erityisistä syistä Telehal
lintokeskus voi päätöksessään määrätä, että sitä 
on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

Telehallintokeskuksen 18 §:n 2 momentin no
jalla antamaan uhkasakon asettamista koskevaan 
päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valit
tamalla. 

6 luku 

Erinäiset säännökset 

22 § 

Virka-apu 

Telehallintokeskuksella on oikeus saada virka
apua poliisilta, tulliviranomaisilta ja rajavartiolai
tokselta suorittaessaan 15 §:n 3 momentin ja 
16 §:n mukaisia tehtäviään. 

Jos on syytä epäillä, että joku on syyllistynyt 
20 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun tekoon, 
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voidaan lainvastaisen radiolaitteen löytämiseksi 
toimittaa etsintä. Etsinnässä on noudatettava, 
mitä kotietsinnästä rikosasioissa on säädetty. 

23 § 

Omistajan asema 

Mitä edellä 12, 15 ja 16 §:ssä on säädetty 
radiolaitteen haltijasta, koskee soveltuvin osin 
myös radiolaitteen omistajaa. 

24 § 

Ase tuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön
panosta annetaan asetuksella. 

2. 

25 § 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

En~en tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lam täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Radiolaitteista annetun lain (8/ 27) ja sen no
jalla annettujen säädösten nojalla myönnetyt lu
vat ovat edelleen voimassa niissä mainitun mää
räajan. Luvanhaltijan on kuitenkin noudatettava 
tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja 
määräyksiä. 

Laki 
telehallinnosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tele- ja radiotoiminnan teknistä valvontaa ja 

tarkastuksia, niihin liittyvää lupahallintoa ja 
muita tele- ja radiotoiminnan hallintotehtäviä 
varten on liikenneministeriön alainen Telehallin
tokeskus. 

2 § 
Telehallintokeskuksen tehtävänä on: 
1) huolehtia teletoimintalain (183/87), radio

laitteista annetun lain (8/27) ja radiolain ( ) 
sekä niiden nojalla annettujen säännösten, mää
räysten ja lupaehtojen noudattamisen valvonnas
ta; 

2) huolehtia tele- ja radiolaitteiden teknisestä 
tarkastustoiminnasta ja niiden käytön valvonnas
ta; sekä 

3) hoitaa muut tehtävät, jotka sille muiden 
säännösten tai liikenneministeriön määräysten 
mukaan kuuluvat. 

3 § 
Liikenneministeriö voi yksittäistapauksessa pi

dättää ratkaistavakseen asian, jonka ratkaisemi
nen on teletoimintalaissa, radiolaitteista annetus
sa laissa tai radiolaissa annettu Telehallintokes
kukselle. 

4 § 
Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöön

panosta annetaan asetuksella. 

5 § 
Tämä laki tulee vOimaan 

kuuta 19 
päivänä 
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3. 
Laki 

teletoimintalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain ( 1831 87) 18 ja 23 § ja 
lisätään 21 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 

seuraavasti: 

18 § 

Yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta 

Teletoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen 
kuuluu liikenneministeriölle. 

Telehallintokeskuksen tehtävänä on valvoa tä
män lain sekä sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten noudattamista. 

21 § 

Teletarkastus 

Asetuksella säädetään tyyppihyväksynnästä ja 

4. 

teletoimen teknisistä tarkastuksista perittävistä 
maksuista. 

23 § 

Tiedonsaantioikeus 

Liikenneministeriöllä ja Telehallintokeskuksel
la on oikeus saada telelaitoksilta tässä luvussa 
säädettyjen tehtävien hoitamista varten tarpeelli
sia tietoja. 

Tämä laki tulee vOimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
radiolaitteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään radiolaitteista 17 päivänä tammikuuta 1927 annetun lain (8/ 27) 1 §:ään uusi 3 momentti 

seuraavasti: 

1 § 

Muuhun radioviestintään kuin lupiin, jotka 
tarvitaan yleisradiolähetystoiminnan harjoittami
seen ja yleisradiolähetysten vastaanottamiseen 
tarkoitettujen radiovastaanottimien käyttämi-

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1987 

seen, 
( 1 

sovelletaan kuitenkin, 
) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

mitä radiolaissa 

päivänä 

Liikenneministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

3 . 
Laki 

teletoimintalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain {183/87) 18 ja 23 § ja 
lisätään. 21 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

18 § 

Yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta 

Teletoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen 
kuuluu liikenneministeriölle. Ministeriön tehtä
vänä on myös valvoa tämän lain sekä sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudatta
mista. 

21 § 

Te Ie tarkastus 

Teletoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen 
kuuluu liikenneministeriölle. 

Telehallintokeskuksen tehtävänä on valvoa tä
män lain sekä sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten noudattamista. 

21 § 

Teletarkastus 

Asetuksella säädetään tyyppihyväksynnästä ja 
teletoimen teknisistä tarkastuksista perittävistä 
maksuista. 

23 § 

Tiedonsaantioikeus 

Liikenneministeriöllä on oikeus saada telelai
toksilta tässä luvussa säädettyjen tehtävien toteut
tamiseksi tarpeellisia tietoja. 

4 371038C 

Liikenneministeriöllä ja Telehallintokeskuksel
la on oikeus saada telelaitoksilta tässä luvussa 
säädettyjen tehtävien hoitamista varten tarpeelli
sia tietoja. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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4. 
Laki 

radiolaitteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään radiolaitteista 17 päivänä tammikuuta 1927 annetun lain (8/27) 1 §:ään uusi 3 momentti 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Sähkölaitteita langatonta sähköttämistä, puhe

lemista, kuuntelemista tai näkemistä varten äl
köön ilman asianomaista lupaa rakennettako tai 
käytettäkö. 

Edellisessä momentissa mainittuja laitteita sa
notaan tässä laissa radiolaitteiksi. 

Muuhun radioviestintään kuin lupzin jotka 
tarvitaan yleisradiolähetystoiminnan harjoittami
seen ja yleisradiolähetysten vastaanottamiseen 
tarkoitettujen radiovastaanottt"mien käyttämi
seen, sovelletaan kuitenkin, mitä radiolaissa 
( 1 ) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 


