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Perustiedot 
Hankkeen/toimielimen/strategian 
nimi 

Radioamatöörien vastavuoroisuuslupia koskeva sopimus 
Suomen ja Thaimaan välillä 

Toimielimen/strategian tyyppi  
Mahti-numero LVM/273/03/2019 
Hankeikkuna-tunniste  

 
 
Aikataulu 
Hankkeen asettamispäivä 25.3.2019 
Hankkeen toimikausi 3/2019-9/2019 
+ Toimenpide Arvio aikataulusta  

suunnitteilla Hanke alkaa 3/2019 
 Arviomuistio mahdollisista 

säädösvalmistelutarpeista 
 

Johtopäätökset esivalmistelusta  
Kuulemistilaisuus  
Dispositio HE:stä  
Luonnos yleisperusteluista  
Pykäläluonnokset  
Luonnos yksityiskohtaisista 
perusteluista 

 

käynnissä HE-luonnos lausuntokierroksella  
 Lausuntotiivistelmä  

Osaston johtoryhmän puolto 4-6/2019 
Virkamiesjohtoryhmä 4-6/2019 
Ministerin hyväksyntä 4-6/2019 
Ministerityöryhmä  
Laintarkastus  
Laintarkastuksen aiheuttamat 
muutokset tehty 

 

Rahakuntakäsittely  
Valtioneuvostokäsittely 5-9/2019 
Eduskuntakäsittely alkaa  
TP vahvistaa lain  

päättynyt Lain voimaantulo  
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Kuvaus  
Asiasanat radioamatööritoiminta, vastavuoroisuuslupa 
Tavoitteet ja tuotokset Hankkeen tavoitteena on noottienvaihdolla tehtävällä 

valtiosopimuksella aikaansaada Suomen ja Thaimaan 
välinen radioamatöörien vastavuoroisuuslupasopimus.  
 
Noottienvaihdolla tapahtuvalla valtiosopimuksella kaikille 
Thaimaan ja Suomen kansalaisille, joilla on asianmukainen 
lupa asentaa ja hoitaa amatööriradioasemaa 
asianomaisen maan toimivaltaisen viranomaisen 
myöntämällä tosiasiallisella lisenssillä, voitaisiin 
vastavuoroisesti myöntää vastaava lupa toimivaltaisilta 
viranomaisilta toisessa valtiossa. Näiden viranomaisten 
antamien lupien jakamisen olisi tapahduttava kyseisen 
valtion kansallisen lainsäädännön ja määräysten 
mukaisessa menettelyssä, ja ne voitaisiin muuttaa, 
keskeyttää tai peruuttaa milloin tahansa. Sopimuksessa 
vain viitattaisiin kansallisen lainsäädännön mukaisiin 
menettelyihin, eikä se sisältäisi eduskunnan toimivaltaan 
eli lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Näin ollen 
sopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen ei 
edellytä hallituksen esityksen laatimista ja 
eduskuntakäsittelyä. 

Kun valtiosopimus noottienvaihdolla olisi tehty, se 
voimaansaatettaisiin  kansallisesti valtioneuvoston 
asetuksella ja julkaistaisiin säädöskokoelmassa ja 
sopimussarjassa. 

Nykytilanne tai lähtökohdat – 
miksi hanke on käynnistetty? 

Tällä hetkellä Suomen ja Thaimaan välillä ei ole 
radioamatööritoimintaa koskeva 
vastavuoroisuuslupasopimusta. 
 
Vastavuoroisuuslupasopimuksen tekeminen edesauttaisi 
radioamatööritoiminnan harjoittamista. 
 

Vaikutukset ja hyödyt Radioamatööritoiminnan harjoittaminen helpottuu. 
Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä)  
Tilannekuvaus Vastavuoroisuussopimuksen aikaansaaminen edellyttää 

molempien osapuolien hyväksyntää noottienvaihdolle. 
Thaimaan sisäisen hyväksymisprosessin kestoa on 
vaikea arvioida, joten sopimuksen voimaantulemisen 
päivämäärää ja siten hankkeen valmistuminen on 
riippuvainen Thaimaan aikataulusta.  

 
 
Yhteydet 
Suhde hallitusohjelmaan Painopistealue  



      3 (4) 
 
 
 

 
 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi 
 Eteläesplanadi 16 (kirjaamo) PL 31 0295 16001 etunimi.sukunimi@lvm.fi 
 Helsinki 00023 Valtioneuvosto  kirjaamo@lvm.fi 
 

Kärkihanke  
Toimenpide  

Ylätason hanke (Hankeikkuna-
tunnus) 

(täydennetään myöhemmin) 

Hanke liittyy lainsäädäntöön kyllä 
Hanke liittyy talousarvioon ei 

 
 
Käsittely 
Kiireellinen  
Budjettilaki ei 
KUTHANEK ei 
Lainsäädännön arviointineuvosto ei 
Hallituksen esityksen numero  
Eduskunnan vastauksen numero  
Säädösnumero (täytetään Hankeikkunassa) 

 
 
Henkilöt ja työryhmät 
Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa) ylitarkastaja Sami Pekola, verkkojen sääntely-yksikkö 
Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa) ylitarkastaja Sami Pekola, verkkojen sääntely-yksikkö 
Työryhmät Nimi Toimikausi Jäsenet 

   
   
   

 
Taloustiedot 
Budjetti (€)  
Työmääräarvio (htp)  
Rahoitusmomentti  

 
 
Linkit 
Linkin nimi ja www-osoite 
 

 
 

 
 
Vastuuvirkamiehet 
Vastuuyksikkö Verkkojen sääntely-yksikkö (VVS), Verkko-osasto 
Vastuullinen yksikön päällikkö yksikön johtaja, hallitusneuvos Maija Ahokas 
Vastuuvirkamies ylitarkastaja Sami Pekola, VVS 
Tukivirkamies Kati Ojala 
Säädöksen tekninen valmistelija Kati Ojala 

 
 
Viestintä 
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Viestintä ja vuorovaikutus Hanke valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa 
muiden hankkeeseen liittyvien ministeriöiden sekä 
sidosryhmien kanssa. 

 
 
Sidosryhmätoiminta 
Asianosaisten kuuleminen Jatkuva yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa. 
Muu vuorovaikutus  

 
 
Muuta 
Raportointi Yksikön johtaja raportoi säännöllisesti hankkeen 

etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö 
raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä. 

Huomautuksia  
Päivämäärä  

 
 
Säädöshankepäätöksen käsittely 
Osaston johtoryhmän puolto 11.3.2019 
Virkamiesjohtoryhmän puolto 14.3.2019 
Ministerin johtoryhmän tai 
ministerin hyväksyntä 

25.3.2019 

 
 
 


