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A-OSA Keskeiset muutokset  

1 Muutokset 

1.1 Määräys meriradio- ja radioamatööriviestinnän tutkintovaatimuksista 

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 265 §:n 1 momentin mukaan "radiolä-
hetintä meriradio- tai radioamatööriviestintään käyttävällä on oltava Vies-
tintäviraston myöntämä pätevyystodistus tai Viestintäviraston Suomessa 
voimassa olevaksi hyväksymä muun maan toimivaltaisen viranomaisen 
myöntämä pätevyystodistus." Pätevyystodistuksen saamiseksi on suoritet-
tava pätevyystutkinto, jonka vaatimuksista Viestintävirasto määrää saman 
pykälän 3 momentin nojalla. 

Tietoyhteiskuntakaaren 266 §:n mukaan "kansainvälisessä liikenteessä ole-
van kauppa-aluksen turvallisuusradioviestintään tarkoitetun radiolähetti-
men käyttäjän on osoitettava 265 §:ssä tarkoitetun todistuksen mukaisen 
pätevyyden ylläpitäminen ennen kuin todistuksen myöntämisestä on kulu-
nut viisi vuotta." Yksi menettely pätevyyden ylläpitämisen osoittamiseksi on 
tutkinnon suorittaminen, johon tutkintoon sovelletaan kaaren 265 §:n 3, 4, 
6 ja 7 momenttia. 

Meriradio- ja radioamatööriviestinnän tutkintovaatimuksista annetussa 
määräyksessä määrätään edellisissä kappaleissa tarkoitettujen pätevyys- ja 
kelpoisuustutkintojen tutkintovaatimuksista.  

1.2 Muutokset määräyksen versioon 18 C/2003 M 

Määräyksen 18 D/2014 M -version antaminen perustuu siihen, että määrä-
yksen edellinen versio kumoutuu sen vuoksi, että vuoden 2015 alusta voi-
maan tuleva tietoyhteiskuntakaari kumoaa radiotaajuuksista ja telelaitteis-
ta annetun lain (1015/2001) ja siinä olleen edellisen version antamiseen 
oikeuttaneen 15 §:n valtuutussäännöksen. Tämän vuoksi on annettava 
määräyksen uusi versio. 
 
Uuteen määräyksen versioon ei ole tehty verrattuna määräyksen edelliseen 
kumoutuvaan versioon muita kuin sellaisia lakiteknisiä muutoksia, jotka 
johtuvat siitä, että määräyksen säädösperusta muuttuu radiotaajuuksista ja 
telelaitteista annetusta laista tietoyhteiskuntakaareksi. Tietoyhteiskunta-
kaaren 265 §:n valtuutussäännös vastaa sisällöllisesti radiotaajuuksista ja 
telelaitteista annetun lain 15 §:n valtuutussäännöstä. Lisäksi määräykseen 
on tehty joitakin stilistisiä muutoksia ja osittain vaihdettu eri tutkintojen 
tutkintovaatimuksia koskevien määräyksen pykälien järjestystä. Määräyk-
seen on myös lisätty määräyksen tarkoitusta koskeva säännös. 
 

2 Muutoshistoria  

Määräyksen ensimmäinen versio on tullut voimaan vuonna 2002. Se annet-
tiin saman vuoden alusta voimaan tulleen radiolain nojalla. Nyt voimaan tu-
leva määräys annetaan tietoyhteiskuntakaaren nojalla ja kyseessä on mää-
räyksen viides versio. 
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B-OSA Pykäläkohtaiset perustelut ja soveltamisohjeet 

1 § Määräyksen tarkoitus 

Määräyksellä on kaksi päätarkoitusta. Sen tarkoitus on edistää radiovies-
tinnän häiriöttömyyttä kuten yleensä muidenkin taajuushallinnollisten mää-
räysten. Lisäksi sen erityinen tarkoitus on edistää meriradio- ja radioama-
tööriviestinnän sääntöjen ja tapojen noudattamista. Näiden radioviestintä-
muotojen säännöt ja tavat perustuvat suurelta osin kansainvälisiin sopi-
muksiin kuten kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n peruskirjan liitteenä 
olevaan radio-ohjesääntöön. 

Radioamatööriviestinnällä tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 13 
kohdan mukaan: "radioviestintää, jota riittävän pätevyyden osoittaneet 
henkilöt radioamatööriasemaa käyttäen taloudellista etua tavoittelematta 
harjoittavat keskenään kouluttautumis-, yhteydenpito- tai radioteknisessä 
kokeilutarkoituksessa". 

Meriradioviestintää ei ole määritelty tietoyhteiskuntakaaressa, mutta ylei-
sesti sillä tarkoitetaan radio-ohjesäännön perusteella siirtyvää radioviestin-
tää alusten radioasemien ja maa-asemien välillä tai viestintää alusten ra-
dioasemien välillä sekä merenkulkuun liittyvää turvallisuusradioviestintää. 

2 § Soveltamisala 

Tietoyhteiskuntakaaren 265 §:n 1 momentin mukaan radiolähetintä meri-
radio- tai radioamatööriviestintään käyttävällä on oltava pätevyystodistus. 
Pätevyystodistuksen saamiseksi on saman pykälän 3 momentin mukaan 
suoritettava pätevyystutkinto. Tietoyhteiskuntakaaren 266 §:n mukaan 
kansainvälisessä liikenteessä olevan kauppa-aluksen turvallisuusradiovies-
tintään tarkoitetun radiolähettimen käyttäjän on osoitettava määräajoin pä-
tevyyden ylläpitäminen. Yksi tapa osoittaa pätevyyden ylläpitäminen on 
saman pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan suorittaa tutkinto (kelpoi-
suustutkinto). Meriradio- ja radioamatööriviestinnän tutkintovaatimuksista 
annetussa määräyksessä määrätään näiden tutkintojen tutkintovaatimuk-
sista. 

3 § Määritelmät 

Pykälässä määritellään määräyksen soveltamisen kannalta oleelliset käsit-
teet GMDSS-järjestelmä (Global Maritime Distress and Safety System) ja 
merialue A 1. Niillä tarkoitetaan: 

 GMDSS-järjestelmä Merenkulun maailmanlaajuinen hätä- ja turvalli-
suusjärjestelmä. 

Merialue A1 GMDSS-järjestelmään kuuluvien VHF/DSC -
rannikkoradioasemien kuuluvuusalue. 
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4 § Meriradioviestinnän pätevyystodistukset 

Pykälässä määrätään vaativuudeltaan erilaisista meriradioviestinnän päte-
vyystodistuksista. Todistukset ovat hierarkkisia siten, että ylemmän todis-
tuksen haltijan katsotaan omaavan myös alempaan todistukseen vaaditta-
van pätevyyden. Todistukset ovat seuraavat:  

• Yleinen radioasemanhoitajan todistus (General Operator's Certificate, 
GOC) 

• Rajoitettu radioasemanhoitajan todistus (Restricted Operator's Certi-
ficate, ROC) 

• Avomerilaivurin radiotodistus (Long Range Certificate, LRC) 
• Rannikkolaivurin radiotodistus (Short range Certificate, SRC). 

 
Erilaiset tutkinnot ja niiden vaatimustasot perustuvat siihen, minkälaiseen 
meriradioviestintään tutkintojen suorittamisen perusteella myönnettävät 
pätevyystodistukset oikeuttavat. Osa todistuksista on tarkoitettu ammatti-
merenkulkuun liittyvään radioviestintään ja osa vapaa-aikaan liittyvään 
meriradioviestintään. 
 
 

5 § Yleisen radioasemanhoitajan tutkinnon tutkintovaatimukset 

Pykälässä määrätään yleisen radioasemanhoitajan tutkinnon tutkintovaati-
mukset. Niihin sisältyvät merenkulun maailmanlaajuisen hätä- ja turvalli-
suusjärjestelmän alajärjestelmien ja laitteiden tuntemus, meriradioviestin-
nän sääntöjen ja tapojen tuntemus, käytettävien asiakirjojen ja tietolähtei-
den tuntemus sekä meriturvallisuuteen liittyvien viestien lähettämisessä 
tarvittava riittävä englanninkielen taitoa. 

Tutkintoon sisältyvät teoriakoe ja käytännön koe. 

6 § Rajoitetun radioasemanhoitajan tutkinnon tutkintovaati-
mukset 

Pykälässä määrätään rajoitetun radioasemanhoitajan tutkinnon tutkinto-
vaatimukset. Niihin sisältyvät merenkulun maailmanlaajuisen hätä- ja tur-
vallisuusjärjestelmän merialueen A 1 alajärjestelmien ja laitteiden tunte-
mus, merialueen A 1 meriradioviestinnän sääntöjen ja tapojen tuntemus, 
merialueella A 1 käytettävien asiakirjojen ja tietolähteiden tuntemus sekä 
meriturvallisuuteen liittyvien viestien lähettämisessä tarvittava riittävä eng-
lanninkielen taitoa. 

Tutkintoon sisältyvät teoriakoe ja käytännön koe. 

7 § Avomerilaivurin radiotutkinnon tutkintovaatimukset 

Pykälässä määrätään avomerilaivurin radiotutkinnon tutkintovaatimukset. 
Niihin sisältyvät merenkulun maailmanlaajuisen hätä- ja turvallisuusjärjes-
telmän alajärjestelmien tuntemus, meriradioviestinnän sääntöjen tunte-
mus, taito lähettää ja ottaa vastaan merenkulun radiopuhelinliikennettä se-
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kä meriradioviestinnässä yleisesti käytettävien asiakirjojen ja tietolähteiden 
tuntemus. 

8 § Rannikkolaivurin radiotutkinnon tutkintovaatimukset  

Pykälässä määrätään rannikkolaivurin radiotutkinnon tutkintovaatimukset. 
Niihin sisältyvät merenkulun maailmanlaajuisen hätä- ja turvallisuusjärjes-
telmän merialueen A1 alajärjestelmien tuntemus, merialueen A 1 merira-
dioviestinnän sääntöjen tuntemus, taito lähettää ja ottaa vastaan merenku-
lun VHF-radioliikennettä. 

9 § Meriradioviestinnän kelpoisuustodistukset  ja -tutkinnot 

Pykälässä määrätään kahdesta meriradioviestinnässä vaadittavasta kelpoi-
suustodistuksesta. Ne ovat yleinen radioasemanhoitajan kelpoisuustodistus 
ja rajoitettu radioasemanhoitajan kelpoisuustodistus. 

Yksi tapa kelpoisuustodistuksen saamiseksi on suorittaa kelpoisuustutkinto. 
Yleisen radioasemanhoitajan kelpoisuustutkinnossa sovelletaan yleisen ra-
dioasemanhoitajan tutkinnon tutkintovaatimuksia siten, että tutkinnon suo-
rittaja osoittaa tutkinnossa ylläpitäneensä yleisen radioasemanhoitajan pä-
tevyyden. Vastaavasti rajoitetussa radioasemanhoitajan kelpoisuustutkin-
nossa osoitetaan rajoitetun radioasemanhoitajan pätevyyden ylläpitäminen 
soveltamalla rajoitetun radioasemanhoitajan tutkinnon tutkintovaatimuksia. 

10 § Radioamatöörin pätevyystutkinnot 

Radioamatööriviestinnän pätevyystutkintoja ovat yleisluokan pätevyystut-
kinto ja perusluokan pätevyystutkinto. Pykälässä määrätään näistä tukin-
noista ja siitä, mistä pykälässä määrätyistä osatutkinnoista mainitut kaksi 
tutkintoa koostuvat. 

Radioamatööritutkinnot ovat ns. moduulirakenteisia. Niitä on kolme ja nii-
den tutkintovaatimukset ovat seuraavat:  

• radioamatöörimääräysten ja -viestinnän sekä hätäviestinnän ja ase-
man turvallisuusohjeiden tuntemus 

• sähkö- ja radiotekniikan perusteiden tuntemus 
• sähkö- ja radiotekniikan laaja tuntemus. 

 

Molempien radioamatööriviestinnän pätevyystutkintojen tutkintovaatimuk-
sena on radioamatöörimääräysten ja -viestinnän sekä hätäviestinnän ja 
aseman turvallisuusohjeiden tuntemus. Tutkintojen tutkintovaatimukset 
ovat erilaisia siten, että yleisluokan pätevyystutkinnossa edellytetään säh-
kö- ja radiotekniikan laajaa tuntemusta ja perusluokan tutkinnossa sähkö- 
ja radiotekniikan perusteiden tuntemusta.  
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11 § Voimaantulo  

Määräys tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015 samanaikaisesti tieto-
yhteiskuntakaaren voimaantulon kanssa. Määräys on voimassa toistaiseksi, 
mutta yleensä määräystä päivitetään vähintään vuosittain. 

Pykälästä on poistettu määräyksen tästä versiosta vakiomuotoinen määrä-
ys, jonka mukaan uudella määräyksellä kumotaan Viestintäviraston edelli-
nen samanniminen määräys. Tällainen määräys on määräyksen tässä ver-
siossa tarpeeton, koska tietoyhteiskuntakaari kumoaa määräyksen antami-
sen edellisenä säädösperusteena olleen radiotaajuuksista ja telelaitteista 
annetun lain ja lain kumoutumisen yhteydessä kumoutuvat kaikki sen no-
jalla annetut säädökset ja määräykset ilman erillistä kumoamissäännöstä. 

12 § Tiedonsaanti ja julkaiseminen 

Määräys on julkaistu Viestintäviraston määräyskokoelmassa ja se on näh-
tävissä viraston kotisivuilla www.viestintavirasto.fi. Määräys on myös saa-
tavissa Viestintäviraston asiakaspalvelusta. 

C-OSA Määräyksen aihepiiriin liittyvät muut asiat  

1 Lyhenneluettelo 

Määräyksessä käytettävät lyhenteet tarkoittavat seuraavaa: 

GMDSS  Global Maritime Distress and Safety System (Merenkulun maa-
ilmanlaajuinen hätä- ja turvallisuusjärjestelmä) 

GOC General Operator's Certificate (Yleinen radioasemanhoitajan to-
distus) 

LRC Long Range Certificate (Avomerilaivurin radiotodistus) 

ROC Restricted Operator's Certificate (Rajoitettu radioaseman-
hoitajan todistus) 

SRC Short Range Certificate (Rannikkolaivurin radiotodistus) 

VHF Very High Frequency (Merenkulun VHF-radioliikenne 
taajuusalue 156-174 MHz). 

VHF/DSC Digital Selective calling (Digitaaliselektiivikutsujärjestelmä) 

2 Kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö 

Viestintävirasto on mukana kansainvälisessä yhteistyössä meriradiotutkin-
tovaatimusten laadinnassa ja muihin tutkintoihin liittyvässä päätöksenteos-
sa. Näin varmistetaan, että Suomessa tutkintovaatimukset ovat kansainvä-
listä tasoa ja noudattavat kansainvälisesti sovittuja periaatteita. 

D-OSA Lainsäädäntö  
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1 Määräyksen lainsäädäntöperusta 

1.1 Suomen lainsäädäntö 

Määräys on annettu tietoyhteiskuntakaaren 265 §:n 3 momentin nojalla. 
Säännös on seuraava: 

 "Pätevyystodistuksen saamiseksi on suoritettava pätevyystut-
kinto. Tutkinnossa on osoitettava kyseiseen radioviestinnän la-
jiin liittyvien sääntöjen, ohjeiden ja laitteiden tuntemus sekä 
tarvittava kielitaito. Viestintävirasto määrää tutkintovaatimuk-
set sekä päätöksellään hyväksyy ne Viestintäviraston palveluk-
sessa olevat, jotka toimivat tutkinnon vastaanottajina. Hake-
muksesta myös viraston ulkopuolinen voidaan hyväksyä tutkin-
non vastaanottajaksi. Tutkinnon vastaanottajalla tulee olla teh-
tävän edellyttämä taito ja kokemus. Tutkinnon vastaanottajan 
on suorittaessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviään nouda-
tettava, mitä hallintolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa ja kielilaissa säädetään. Tutkintoon liit-
tyvien suoritteiden maksullisuudesta ja määrästä säädetään 
valtion maksuperustelaissa (150/1992)." 

 Pätevyyden ylläpitämiseen liittyvistä kelpoisuustutkinnoista säädetään tie-
toyhteiskuntakaaren 266 §:n 1 momentin 2 momentissa ja siihen, että 
Viestintävirasto määrää tutkintovaatimukset, viitataan saman pykälän 2 
momentissa. 

   
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja 
Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista mak-
suista (1222/2010). 

1.2 Muut asiaan liittyvät säännökset ja sopimukset 

Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU, International Telecommunications 
Union) peruskirjan liitteenä oleva radio-ohjesääntö 

Ihmishengen turvallisuudesta merellä tehty vuoden 1974 kansainvälinen 
yleissopimus (SopS 11/1981, SOLAS-yleissopimus) 

Kansainvälinen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa 
koskevan vuoden 1978 yleissopimus (SopS 22/1984, STCW-yleissopimus)  

Euroopan radiokomitean (ERC) päätös (CEPT/ERC/DEC(99)01, 10.3.1999) 
the harmonised examination syllabi for the General Operator's Certificate 
(GOC) and the Restricted Operator's Certificate (ROC) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/35/EU merenkulkijoiden 
vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta 

International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) 
käsikirja, Volume III Mobile Facilities 


