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Miten saan/hankin itselleni tunnuksen
Käytännön neuvoja pätevyystutkintoa suorittavalle uudelle radioamatöörille ja 
kuten myös vanhemmalle hamille, kun on aika miettiä uuden tunnuksen tai 
toisen tunnuksen hankkimista!

Sinulla on periaatteessa kolme päätapaa ((A), (B) ja (C)) hankkia itsellesi 
kutsu (asematunnus) sekä niiden alla useampi vaihtoehto.

A) Tutkintotilaisuudessa täytettävä AH-lomake
(vain tutkinnon onnistuneesti suorittaneille uusille perusluokan tai yleisluokan 
radioamatööreille)

1) En hae radioamatöörilupaa
2) Haen radioamatöörilupaa

a) Haluan maksuttoman tunnuksen numerolla
b) Haluan maksullisen tunnuksen (itse valittava tunnus)

B) Viestintäviraston sivulta sähköisesti haettavat tunnukset
(sekä uusille radioamatööreille, joilla on pätevyystodistus sekä niille, joilla on jo 
tunnus ja haluavat toisen tunnuksen)

1) omavalintainen (itse valittava) tunnus,
2) heti voimaan tuleva tunnus sekä
3) erikoislupa.

C) Muut tavat hakea radioamatöörilupaa
(sekä uusille radioamatööreille että niille, joilla on jo tunnus)

1) AT-lomakkeella hakeminen
2) Tunnuksen hakeminen sähköpostilla

A) Tutkintotilaisuudessa täytettävä AH-lomake

Allekirjoittaessasi tutkinnon päätteeksi ns. AH-lomakkeen, lomakkeen 
"Radioamatöörilupa" kohdassa kysytään seuraavasti:

1) - Jos laitat ruksin kohtaan "Ei", sinulle myönnetään pätevyystodistus 
mutta et tässä yhteydessä saa itsellesi radioamatöörilupaa. Voi siis kuitenkin 
workkia toisen asemalta mutta koska sinulla ei ole radioamatöörilupaa, et 
saa omistaa radioamatöörilähetintä.

Sinun ei ole siis pakko tässä vaiheessa hankkia tunnusta, jos et sitä heti 
halua tai jos haluat käyttää hyväksesi Viestintäviraston mainioita sähköisiä 



palveluita. Voit vaikkapa pätevyystodistuksen myöntämistä seuraavana 
päivänä hakea joko tämän ohjeen B) tai C) -kohdan mukaisesti.

2) - Jos vastaat "kyllä", sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Voit valita a) "ilmaisen 
tunnuksen" tai b) "vapaavalintaisen tunnuksen", joka maksaa 170 €.

a) Jos valitset ilmaisen tunnuksen, voit valita numeron, joka tulee 
tunnukseesi. Käytännössä 99 % valitsevat sen ns. vanhan piirin 
mukaisen numeron, jossa asuvat tai josta ovat kotoisin. Lahdessa 
valitaan numero "3", koska olemme vanhaa OH3-piiriä. Orimattilassa 
valitaan usein numero "2", koska vanhan piirijaon aikaan Orimattila 
oli OH2-piiriä. Ja vaikka Heinola on Päijät-Hämettä, valitaan usein "4" 
koska se on vanhaa OH4-piiriä. Kaikki nämä ovat ihan OK!

Jos siis olet valinnut "ilmaisen tunnuksen" ja siihen tulevan piiri-
numeron, Viestintävirasto päättää tunnuksen loppuosasta eli 
suffiksista. Viestintävirasto etenee loogisesti ja antaa sinulle 
kolmekirjaimisen tunnuksen sarjasta seuraavan tunnuksen. Tällä 
hetkellä (17.6.) viimeinen annettu suffiksi on "EYS" (OH2EYS) eli 
seuraava saa suffiksin "EYT".

Muutama tunnuksen jälkeen Viestintävirasto siirtyy kolmekirjaimi-
seen "EZ?"-sarjaan, antaa "EZA", "EZB" jne. Kun kaikki E-alkuiset 
suffiksit on annettu, luultavasti siirrytään antamaan tunnuksia 
kolmekirjaimisesta D-sarjasta. "DAA", "DAB" jne.

Viestintäviraston näin myöntämä tunnus on ilmainen, mutta joudut 
toki maksamaan siitä vuosittain 18 € taajuusmaksua.

b) AH-lomakkeessa voit valita vaihtoehdon, että haluat omavalin-
taisen tunnuksen eli voit valita itse tunnuksen numeron ja 1-4 
kirjaimisen suffiksin (henkilökojhtaisen loppuosan). Tälläisen 
tunnuksen täytyy tietenkin olla määräysten mukainen ja vapaana. 
Tunnus ei myöskään saa olla sarjasta, joka on varattu muuhun 
käyttöön. Esim. A-alkuisia tunnuksia jaetaan vain kerhoasemille, 
kolmekirjaimisia R-tunnuksia vain automaattiasemille jne.

Mitä voit siis hakea? Käytännössä voi hakea OH- tai OG-alkuista 
tunnusta sekä suffiksia, jossa pitää olla vähintään yksi merkki ja 
korkeintaan viisi merkkiä, kuitenkin niin että viimeisenä merkkinä 
pitää olla aina kirjain. Esim. OH36999 ei ole mahdollinen mutta 
OH3699K on mahdollinen. Muista myös, että jos jollekin on annettu 
kolme- tai neljäkirjaiminen suffiksi – vaikkapa "BXX" tai "TIMO", et 
voi saada samoja kirjaimia itsellesi, jos et jo ole tuon suffiksin haltija. 
"OH2TIMO" voi saada "OH3TIMO" tai "OH4TIMO" -tunnuksen, mutta 
kukaan muu ei sellaista voi saada.

Kun varaat omavalintaisen tunnuksen, voit Viestintäviraston sivulta, 
osoitteesta.
https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/radioamatoorit/r
adioamatoorikutsut.html

katsoa onko tunnus vapaana. Jos haet tunnusta, jota Viestintävirasto 
ei jostakin syystä voi myöntää, he ottavat yhteyttä ja pyytävät uutta 
esitystä. Aiemmin ehdotettiin, että omavalintaista tunnusta hakevat 
tekevät kolme ehdotusta. Nykyään tämä on turhaa, koska 
Viestintäviraston sivuilta löytyvät voimassa olevat tunnukset ja - jos 
haet tunnusta - jota ei voida myöntää, Viestintäviraston palvelu 
toimii loistavasti ja he soittavat sinulle tai lähettävät sähköpostia.

Kun olet hakenut omavalintaista tunnusta, Viestintävirasto, 
myönnettyään tunnuksen, lähettää ensin 170,75 € laskun. Kun olet 
maksanut laskun, he lähettävät luvan. Omavalintaisestakin 
tunnuksesta joutuu maksamaan vuosittaisen taajuusmaksun 18 €.

https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/radioamatoorit/radioamatoorikutsut.html
https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/radioamatoorit/radioamatoorikutsut.html


B) Viestintäviraston sivulta sähköisesti haettavat tunnukset

Viestintäviraston sivulta löytyy vähän mainostettu mutta hyvin toimiva 
palvelu, jolla voit hakea 

1) heti voimaan tulevaa tunnusta
2) omavalintaista tunnusta sekä
3) erikoislupaa.

Sähköistä palvelua voivat käyttää kuitenkin vain ne, joilla on Viestintä-
viraston rekisterissä voimassa oleva radioamatöörin pätevyystodistus. Sillä, 
onko pätevyystodistus perus- tai yleisluokasta, ei ole mitään merkitystä 
tunnusta haettaessa. Eikä sillä, onko se pätevyystodistus päivän tai 
kymmenen vuotta vanha.

Sähköinen palvelu löytyy osoitteesta:
https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme/luvattodistuksettunnukset/ra
dioluvat.html

josta tulee seuraavan näköinen sivu:

Klikkaamalla kohtaa "Radioamatöörit", saat seuraavat kolme vaihtoehtoa:

1) Radioamatööriaseman lupa, joka tulee heti voimaan!
Radioamatööriaseman lupa, hae tästä heti voimaan tuleva radiolupa
Saat tästä palvelusta radioamatööriaseman luvan heti, ja voit tulostaa sen 
itsellesi. Kutsumerkki myönnetään automaattisesti lupajärjestelmästä. 
Palvelussa voit valita kutsumerkin numero-osan. Saadaksesi luvan sinulla 

https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme/luvattodistuksettunnukset/radioluvat.html
https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme/luvattodistuksettunnukset/radioluvat.html


tulee olla radioamatöörin pätevyystodistus, josta on tieto Viestintäviraston 
rekisterissä. Radioamatöörikerhon asemanvalvojalla tulee olla vastaava 
pätevyys.

Käytä sähköistä lomakettamme. Palvelu vaatii tunnistautumisen ennen 
lomakkeen täyttämistä. Voit tunnistautua joko pankkitunnuksilla, sirullisella 
henkilökortilla, mobiilivarmenteella tai Katso-tunnuksilla. Lomakkeen 
yhteydessä on tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämisestä sekä 
vaadittavista tiedoista.
Palvelussa peritään ensimmäisen kauden taajuusmaksu välittömästi ja 
jatkossa lasku lähetetään vuosittain.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tai et halua hakea lupaa sähköisesti, valitse 
vaihtoehto 'Radioamatööriaseman lupa'. Valitse niin myös siinä tapauksessa, 
että haluat omavalintaisen kutsumerkin radioamatööriasemallesi.

Jos siis valitset tämän vaihtoehdon, järjestelmä tarkistaa ensin että sinulla 
on voimassa oleva pätevyystodistus. Tämän jälkeen se pyytää sinua 
maksamaan 18,14 € lupamaksun sekä ilmoittamaan minkä piirinumeron 
haluat ja kun olet sen maksanut, se antaa sinulla tunnuksen, joka on – tällä 
hetkellä - seuraava vapaa kolmekirjaiminen tunnus B-sarjassa. Tätä 
kirjoitettaessa ohjelma olisi antanut tunnuksen OH?BDZ. Seuraava vapaa 
lienee OH*BEA jne. 

Luvan voi printata saman tien palvelusta ja ryhtyä workkimaan

2) Radioamatööriaseman lupa
Radioamatööriaseman lupa
Palvelussa voit hakea radioamatöörilupaa. Saadaksesi luvan sinulla tulee olla 
radioamatöörin pätevyystodistus, josta on tieto Viestintäviraston rekisterissä. 
Radioamatöörikerhon asemanvalvojalla tulee olla vastaava pätevyys.
Voit myös hakea radioamatööriasemallesi toivomaasi omavalintaista 
kutsumerkkiä. Omavalintaisen kutsumerkin hinta on 170,75 euroa.
Käytä sähköistä lomakettamme. Palvelu vaatii tunnistautumisen ennen 
lomakkeen täyttämistä. Voit tunnistautua joko pankkitunnuksilla, sirullisella 
henkilökortilla, mobiilivarmenteella tai Katso-tunnuksilla. Lomakkeen 
yhteydessä on tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämisestä sekä 
vaadittavista tiedoista.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tai et halua hakea lupaa sähköisessä 
palvelussamme, voit täyttää word- tai pdf-muotoisen hakemuslomakkeen.

Tässä kohdassa voit hakea siis omavalintaista tunnusta. Sinulla saa/voi olla 
jo ennestään tunnus tai tunnuksia, eikä niitä tarvitse peruuttaa, jos et halua. 
Tunnuksen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvät samat kiemurat, joista on 
jo kerrottu kohdassa A) 2)

C) Muut tavat hakea radioamatöörilupaa
(sekä uusille radioamatööreille että niille, joilla on jo tunnus)

1) AT-lomakkeella hakeminen
2) Tunnuksen hakeminen sähköpostilla

Jos et jostakin syystä halua käyttää sähköistä palvelua, voit hakea itsellesi 
tunnusta joko AT-lomakkeella tai vaikkapa vain vapaamuotoisesti 
sähköpostilla tai kirjeellä. Tässäkin tapauksessa sinulla tulee olla voimassa 
oleva pätevyystodistus.



1) AT-lomakkeella hakeminen

Viestintäviraston sivulta, osoitteesta:
https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme/kaikkilomakkeet/radioamato
orit.html

löytyy ns. AT-lomake sekä *.pdf että *.dot -muodossa.

Tätä lomaketta käyttävät kaikki ne, joilla on suomalainen radioamatöörin 
pätevyystodistus tai ulkomailla myönnetty HAREC-pätevyystodistus. 
Ulkomaalainen hakija, jolla ei ole suomalaista radioamatöörin 
pätevyystodistusta tai HAREC-todistusta käyttää lomaketta ”Application for 
Temporary Amateur Radio Station Licence”.

Lomakkeen voi täyttää, printata ja lähettää postitse osoitteeseen:
Viestintävirasto, PL 313, 00181 HELSINKI

Lomakkeen voi myös täyttää ja lähettää sen sähköpostin liitteenä 
osoitteeseen.
radiotaajuudet@viestintavirasto.fi

2) Tunnuksen hakeminen sähköpostilla
Voit hakea uutta tunnusta tai tunnuksen muutosta myös vapaamuotoisesti 
sähköpostilla. Sähköpostiin tulee tietenkin sisällyttää kaikki tarvittavat samat 
tiedot kuin AT-lomakkeessa.

mailto:radiotaajuudet@viestintavirasto.fi
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