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Basuppgifter 
Projektets/organets/strategins 
namn 

Överenskommelse mellan Finland och Thailand om 
reciproktillstånd för radioamatörer 

Organets/strategins typ  
Mahti-nummer LVM/273/03/2019 
ID i tjänsten för projektinformation  

 
 
Tidsplan 
Datum då projektet tillsattes 25.3.2019 
Projektets mandattid 3/2019–9/2019 
+ Åtgärd Uppskattad tidsplan  

under planering Projektet inleds 3/2019 
 Bedömningspromemoria om 

eventuella lagberedningsbehov 
 

Slutsatser av 
förhandsberedningen 

 

Diskussionsmöte  
Disposition för 
regeringspropositionen 

 

Utkast till allmän motivering  
Utkast till paragrafer  
Utkast till detaljmotivering  

pågår Propositionsutkastet på remiss  
 Sammandrag av remissvaren  

Förordnande av avdelningens 
ledningsgrupp 

4–6/2019 

Tjänstemannaledningsgruppen 4–6/2019 
Ministerns godkännande 4–6/2019 
Ministerarbetsgrupp  
Laggranskning  
De ändringar som följt av 
laggranskningen har gjorts 

 

Behandling i finansutskottet  
Statsrådsbehandling 5–9/2019 
Riksdagsbehandlingen inleds  
Republikens president stadfäster 
lagen 

 

avslutat Lagens ikraftträdande  
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Beskrivning  
Nyckelord radioamatörverksamhet, reciproktillstånd 
Mål och resultat Målet för projektet är att genom notväxling ingå ett fördrag 

mellan Finland och Thailand om reciproktillstånd för 
radioamatörer.  
 
Det genom notväxling ingångna fördraget gör det möjligt 
för alla thailändska och finska medborgare, som med stöd 
av ett tillstånd utfärdat av den behöriga myndigheten i 
landet i fråga är behöriga att sätta upp och använda en 
amatörradiostation, att på reciprocitetsbasis erhålla ett 
motsvarande tillstånd av den behöriga myndigheten i det 
andra landet. Utfärdandet av sådana tillstånd av de 
behöriga myndigheterna ska följa det förfarande som 
föreskrivs i de nationella lagarna och föreskrifterna, med 
förbehåll för rätt att ändra, tillfälligt upphäva eller dra in 
tillstånden när som helst. Fördraget ska bara hänvisa till 
förfaranden enligt den nationella lagstiftningen och inte 
innehålla bestämmelser som hör till riksdagens behörighet 
eller området för lagstiftningen. Det behövs således ingen 
regeringsproposition eller riksdagsbehandling för att 
godkänna och sätta i kraft fördraget. 

Efter att fördraget har ingåtts genom notväxling sätts det i 
kraft nationellt genom förordning av statsrådet och 
publiceras i författningssamlingen och fördragsserien. 

Nuläge eller utgångspunkter – 
varför har projektet inletts? 

Det finns för närvarande ingen överenskommelse mellan 
Finland och Thailand om reciproktillstånd för 
radioamatörer. 
 
En överenskommelse om reciproktillstånd främjar 
möjligheterna att bedriva amatörradioverksamhet. 
 

Effekter och fördelar Det blir lättare att bedriva amatörradioverksamhet. 
Sammandrag (högst 350 tecken)  
Lägesbeskrivning Överenskommelsen om reciproktillstånd förutsätter att 

båda parter ger sitt godkännande till notväxling. Det är 
svårt att bedöma hur länge Thailands interna process för 
godkännande pågår, vilket innebär att datumet för 
ikraftträdandet av fördraget och därmed slutförandet av 
projektet är beroende av Thailands tidtabell. 

 
 
Samband 
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Förhållande till 
regeringsprogrammet 

Fokusområde  
Spetsprojekt  
Åtgärd  

Överordnat projekt (ID i tjänsten 
för projektinformation) 

(kompletteras senare) 

Projektet har samband med 
lagstiftningen 

ja 

Projektet har samband med 
budgeten 

nej 

 
 
Behandling 
Brådskande  
Budgetlag nej 
Delegationen för kommunal 
ekonomi och 
kommunalförvaltning 

nej 

Rådet för bedömning av 
lagstiftningen 

nej 

Regeringens proposition, RP-
nummer 

 

Riksdagens svar, RSv-nummer  
Författningsnummer (ifylls i tjänsten för projektinformation) 

 
 
Personer och arbetsgrupper 
Ansvarig person (i tjänsten för 
projektinformation) 

Sami Pekola, överinspektör, nätregleringsenheten 

Kontaktperson (i tjänsten för 
projektinformation) 

Sami Pekola, överinspektör, nätregleringsenheten 

Arbetsgrupper Namn Mandattid Medlemmar 
   
   
   

 
Ekonomiska uppgifter 
Budget (€)  
Uppskattad arbetsmängd 
(dagsverken) 

 

Finansieringsmoment  
 
 
Länkar 
Länkens namn och www-adress 
 

 
 

 
 
Ansvariga tjänstemän 
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Ansvarig enhet Nätregleringsenheten, nätavdelningen 
Chef för ansvarig enhet Maija Ahokas, enhetsdirektör, regeringsråd 
Ansvarig tjänsteman Sami Pekola, överinspektör, nätregleringsenheten 
Biträdande tjänsteman Kati Ojala 
Teknisk handläggare av 
författningen 

Kati Ojala 

 
 
Kommunikation 
Kommunikation och växelverkan Projektet bereds i öppen växelverkan med 

intressentgrupper och andra ministerier som har samband 
med projektet. 

 
 
Intressentsamarbete 
Hörande av parter Kontinuerligt samarbete med de viktigaste 

intressentgrupperna. 
Övrig växelverkan  

 
 
Övrigt 
Rapportering Enhetsdirektören rapporterar regelbundet till avdelningens 

ledningsgrupp om hur projektet framskrider. 
Avdelningschefen rapporterar till 
tjänstemannaledningsgruppen om hur projektet 
framskrider. 

Anmärkningar  
Datum  

 
 
Behandling av lagstiftningsprojektet 
Förordnande av avdelningens 
ledningsgrupp 

11.3.2019 

Förordnande av 
tjänstemannaledningsgruppen 

14.3.2019 

Godkännande av ministerns 
ledningsgrupp eller ministern 

25.3.2019 

 
 
 


