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Amatörradioföreskrift 

Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2019 

Transport- och kommunikationsverket har med stöd av 97 § 3 mom. och 304 § 1 
mom. 5 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation av den 7 novem-

ber 2014 (917/2014) föreskrivit: 

 

 

 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 § Föreskriftens syfte 

Syftet med denna föreskrift är att främja störningsfri radiokommunikation 

och de avsikter med utövande av amatörradiokommunikation som definie-
ras i 3 § 13 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. 

2 § Tillämpningsområde 

I denna föreskrift bestäms om konstruktion och användning av amatörradi-

osändare och om andra speciella bestämmelser som ska iakttas inom ama-
törradiokommunikation. 

3 § Definitioner 

I denna föreskrift avses med:  

1) amatörradiosändare en radiosändare, som fungerar på en frekvens som 

Transport- och kommunikationsverket fastställt och som inom frekvensom-
rådet 26 MHz–2450 MHz kan fungera endast på frekvensområden som an-
visats amatörradioverksamhet genom Radioreglementet som tillhör inter-

nationella telekommunikationskonventionen1 eller genom en föreskrift som 
meddelats av Transport- och kommunikationsverket,  

2) amatörradiostation en radiostation med en eller flera amatörradiosän-

dare,  

3) amatörrelästation en amatörradiostation som är avsedd att automatiskt 
förmedla vidare amatörradiosändningar utan tillståndshavarens omedelbara 

uppsikt,  

4) modulationstoppeffekt (pX) medeltalet av den effekt som under normala 
förhållanden av radiosändaren tillförs antennens matarledning under en 
högfrekvensperiod vid toppen av modulationsenvelopen,  

                                       
1 Sattes i kraft genom förordning 43/1986.   
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5) bärvågseffekt (pZ) medeltalet av den effekt som av en omodulerad radi-

osändare tillförs antennens matarledning under en radiofrekvensperiod, 

 6) icke önskade utstrålningar utstrålningar vilkas frekvens ligger utanför 
sändningsfrekvensen och vilkas nivå kan sänkas utan att informationsöver-

föringen påverkas. 

2 kap. Tillstånd och identifieringssignal 

4 § Tillståndshavare 

Amatörradiotillstånd beviljas i enlighet med 40 § och 41 § i lagen om tjäns-
ter inom elektronisk kommunikation en fysisk person med ett behörighets-

bevis enligt 265 § 1 mom. i samma lag för användning av en radiosändare 
för amatörradiokommunikation, eller en juridisk person som utövar amatör-
radiokommunikation enligt 3 § 13 punkten i samma lag, på vars amatör-

radiostation övervakaren innehar ett sådant behörighetsbevis. 

5 § Specialtillstånd och lämplig behörighet för amatörradiostation 

Specialtillstånd för amatörradiostation ska finnas för innehav och använd-
ning av följande radiosändare:  

a) en amatörrelästation som inte står under tillståndshavarens omedelbara 

uppsikt och  

b) en amatörradiostation som fungerar utan en radioamatörs omedelbara 
uppsikt.  

Övervakaren av en amatörradiostation för vilken krävs specialtillstånd ska 

inneha ett behörighetsbevis av allmän klass eller teknisk klass. 

6 § Anropssignal för en amatörradiostation 

Som anropssignal för en amatörradiostation används den anropssignal som 
tilldelats stationen i radiotillståndet, om inte annat föreskrivs i 2–5 mom. 

nedan. Anropssignalen ska sändas vid början av en radioförbindelse, och 
medan förbindelsen pågår, minst en gång var tionde minut. Anropssignalen 

ska sändas på ett sätt som är allmänt mottagbart.  

Om i den anropssignal som fastställts i radiotillståndet för en finländsk 
amatörradiostation omedelbart efter den nationella identifieringen för Fin-
land finns siffran 0 ska annanstans i Finland än inom landskapet Ålands 

område användas den i radiotillståndet fastställda anropssignalen, efter vil-
ken ett snedstreck och siffran 1–9 fogas.  

Om i den anropssignal som fastställts i radiotillståndet för en finländsk 

amatörradiostation omedelbart efter den nationella identifieringen för Fin-
land finns någon annan siffra än 0 ska inom landskapet Ålands område an-

vändas den i radiotillståndet fastställda anropssignalen, framför vilken fo-
gats teckenserien OH0 och snedstreck, eller efter vilken snedstreck och 
nummer 0 fogats.  
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Som anropssignal för annan än finländsk amatörradiostation används stat-

ionens egen identifiering, framför vilken annanstans i Finland än inom land-
skapet Ålands område bokstäverna OH och snedstreck, och inom land-

skapet Ålands område teckenserien OH0 och snedstreck, har fogats.  

Förutom vad som fastställts om anropssignalen i 1–4 mom. får efter an-
ropssignalen också fogas ett tilläggstecken eller en teckenserie, avskild 
med ett snedstreck. 

3 kap. Användning av en amatörradiosändare 

7 § Sändning från en amatörradiostation 

En amatörradiostation får användas för sändningar på de frekvenser som i 
Transport- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift har anvisats 
för amatörradioverksamhet.  

I amatörradiokommunikation får inte användas onödigt stor sändningsef-

fekt eller bandbredd för sändningen. 

8 § Förbud mot kryptering 

Amatörradiokommunikation får inte krypteras med undantag av följande 
kommunikation: 

1) en del som säkerställer avsändaren och meddelandets integritet, 

2) kontrollsignaler mellan en satellitjordstation och en satellit som är av-
sedda för amatörradiokommunikation samt 

3) kontrollsignaler av en amatörradiostation för vars innehav och använd-
ning det krävs ett specialtillstånd för amatörradiostation enligt 5 §. 

9 § Användning av någon annans amatörradiostation 

Vid användning av någon annans amatörradiostation får varken rättighet-
erna för den egna kompetensklassen eller för kompetensklassen för inne-
havaren av tillståndet för stationen överskridas. Om någon annans radio-

station används under omedelbar uppsikt av tillståndsinnehavaren eller 
övervakaren av klubbstationen får dock rättigheterna för kompetensklassen 

för tillståndshavaren eller övervakaren av klubbstationen användas, obero-
ende av användarens egna rättigheter. 

10 § Annan kommunikation än amatörradiokommunikation 

På amatörradiostationen får förbindelse upprättas med en annan radiostat-

ion än en amatörradiostation då det är frågan om omedelbar räddning av 
människoliv eller förhindrande av hotande olyckshändelse, eller gäller en av 
myndigheterna ledd övning i räddningstjänst. 

11 § Förbjuden amatörradiokommunikation 

Radioförbindelser med amatörradiostationer i ett land vars teleförvaltning 
meddelat att den inte tillåter sådana förbindelser är förbjudna. 
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12 § Likvärdiga och sekundära rättigheter 

Vid kommunikation inom ett frekvensområde, som i enlighet med Trans-

port- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift har sekundära 
rättigheter för amatörradiokommunikation, får amatörradiosändningarna 

inte förorsaka skadliga störningar på den radiokommunikation som använ-
der samma frekvensområde med prioritet.  

Vid kommunikation inom ett frekvensområde, som i enlighet med Trans-

port- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift beviljats likvär-
diga rättigheter för amatörradiokommunikation och annan radiokommuni-
kation, får inte amatörradiosändningarna förorsaka skadliga störningar på 

finländsk radiokommunikation inom samma frekvensområde. 

13 § Övervakning av ett samfunds amatörradiostation 

På ett samfunds amatörradiostation och amatörrelästation ska finnas en 
övervakare, som ser till att föreskrifterna om radiokommunikation iakttas i 

amatörradioverksamheten. Namnet på övervakaren ska meddelas Trans-
port- och kommunikationsverket.  

Om övervakaren märker eller får veta att amatörradiostationen eller ama-

törrelästationen används i strid med föreskrifterna om radiokommunikation 
eller med villkoren i radiotillståndet, ska han utan dröjsmål avbryta verk-
samheten i stationens sändare. 

14 § Användning av en amatörradiostation ombord på finländskt fartyg 

Ett medgivande av fartygets befälhavare ska finnas för användning av en 
amatörradiostation ombord på ett finländskt fartyg. Användningen av ama-
törradiostationen ska omedelbart avslutas, om fartygets befälhavare, farty-

gets rederi, VTS-centralen, hamnmyndigheterna eller Transport- och kom-
munikationsverket så kräver.  

Användningen av amatörradiostationen får inte störa fartygets övriga radio-

kommunikation, fartygsradiostationens säkerhetspassning eller verksam-
heten för andra radioanläggningar ombord. 

15 § Användning av en amatörradiostation ombord på finländskt luftfartyg 

En amatörradiostation får användas ombord på ett finländskt luftfartyg 

inom Finlands luftrum, om ett godkännande av Trafiksäkerhetsverket 
(TraFi) eller Transport- och kommunikationsverket och ett medgivande av 
luftfartygets befälhavare finns för användning av amatörradiostationen.  

Användningen av amatörradiostationen ska omedelbart avslutas, om luft-

fartygets befälhavare, luftfartygets ägare, områdeskontrolltjänsten eller 
Transport- och kommunikationsverket så kräver.  

Det är förbjudet att för amatörradiokommunikation använda sändare, mot-

tagare, antenner och matarledningar som hör till luftfartygets radiostation.  

Användningen av amatörradiostationen får inte störa radiokommunikat-
ionen vid luftfartygets radiostation och inte heller störa funktionen för 

andra apparater ombord på luftfartyget.  
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De frekvenser under 30 MHz, som i Transport- och kommunikationsverkets 

radiofrekvensföreskrift har anvisats för amatörradiokommunikation, får an-
vändas på en amatörradiostation ombord på ett finländskt luftfartyg. Av 

frekvenserna över 30 MHz får endast de frekvenser användas som reserve-
rats för amatörradiokommunikation med exklusiva rättigheter. 

4 kap. Tekniska föreskrifter 

16 § Egenskaperna hos en amatörradiosändare 

Om en amatörradiosändare till sin konstruktion är sådan att största tillåtna 

uteffekt kan överskridas, ska sändaren utrustas med en mätare, som gör 
det möjligt att tillförlitligt förvissa sig om att effektgränsen iakttas.  

Icke önskade utstrålningar från en amatörradiostation ska hållas så låga 
som möjligt:  

1) Dämpningen av icke önskade utstrålningar på frekvenser under 30 MHz 

ska vara minst 40 dB i förhållande till sändarens uteffekt. Toppeffekten hos 
icke önskade utstrålningar (pX) får inte överstiga 10 mW.  

2) Dämpningen av icke önskade utstrålningar på frekvenser över 30 MHz 

ska vara minst 60 dB i förhållande till sändarens uteffekt. Toppeffekten hos 
icke önskade utstrålningar (pX) utanför frekvensområden anvisade för 

amatörradioverksamhet får inte överstiga 25 µW.  

Om de icke önskade utstrålningarna likväl orsakar skadliga störningar på 
den övriga radiokommunikationen, ska de värden som fastställts i 2 mom. 
ytterligare dämpas med 20 dB.  

En amatörradiosändares sändningsfrekvens ska förbli så stabil som möjligt.  

Signalen från en amatörradiostation ska vid all användning hållas inom re-
spektive frekvensområde. På frekvenser under 30 MHz är den största till-
låtna bandbredden 8 kHz. Inom frekvensområdena 50–146 MHz är den 

största tillåtna bandbredden 18 kHz. Däremot är den största tillåtna band-
bredden 1 kHz inom frekvensområdena 472–479 kHz, 10100–10150 kHz 

och 70,000–70,050 MHz.  

I 277 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation bestäms om 
de åtgärder som ska vidtas för att avhjälpa eller begränsa störningen, om 

den fältstyrka en amatörradiostation alstrar överskrider de krav på tålighet 
(skyddskrav) mot elektromagnetisk störning som fastställts för radioan-
läggningar, teleterminalutrustningar, elektrisk utrustning eller telenät. 

17 § Egenskaperna hos en amatörrelästation 

En amatörrelästations sändare ska till sin konstruktion vara sådan att den 

startar endast på en öppningssignal.  

Ett fjärrstyrningssystem för en amatörrelästation ska vara sådant att end-
ast övervakaren av relästationen kan styra stationen. 
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5 kap. Ikraftträdandebestämmelser 

18 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser  

Denna föreskrift träder i kraft den 9 april 2019 och gäller tills vidare. 

Paragraf 5 §:s 2 moment i denna föreskrift tillämpas inte för övervakaren 
av en amatörrelästation vars namn har angetts åt Kommunikationsverket 
eller Transport- och kommunikationsverket innan denna föreskrift trädde i 

kraft. 

Genom föreskriften upphävs Kommunikationsverkets föreskrift med samma 
namn (Kommunikationsverket 6J/2014 M) av den 17 december 2014. 

 

19 § Erhållande av upplysningar och publicering 

Föreskriften har publicerats i Transport- och kommunikationsverkets före-
skriftssamling och kan erhållas vid verkets kundtjänst: 

Besöksadress Dynamicum, Erik Palméns plats 1, , 

Helsingfors 

Postadress PB 313, 00561 Helsingfors 

Telefon 0295 390 100 

E-post asiakaspalvelu(at)traficom.fi 

Webbplats https://www.traficom.fi   

  

 
Helsingfors den 9 april 2019 
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