
Viestintävirasto

Esitys sähköisestä OH-luettelosta

1) Virasto lienee julkinen palvelu, ts verovaroin rakennettuja järjestelmiä mm. 
amatöörikutsurekisteri ja luonnollisesti myös rekisteri pätevyyksistä henkilötietoineen. 
rekisterissä on kaikkien niiden henkilöiden yksilöidyt tiedot, jotka ovat pätevyystutkinnon 
suorittaneet ja myös voimassa olevat kutsut haltijatietoineen.

2) Amatöörien liitolla ei nykytilanteessa ole mahdollisuutta, eikä ilmeisesti tahtoa, ylläpitää
ns OH-luetteloa. Amatööreistä liittoon kuuluu hieman yli 50% henkilöistä ja jäsenmäärä 
on ollut laskeva vuodesta 1994 ja on edelleen laskeva ja trendikäyrä näyttää viimeisen 
jäsenen poistuvan noin vuonna 2027.

3) Painettua luetteloa liitto myy, mutta vuotta 2018 paperiversio lienee jo aikansa elänyt –
ainakin hakukelpoinen pdf-tuloste kuuluisi nykyään paperiluettelon oheismateriaaliksi.

Edellä olevasta summaten, ehdottaisin, että Virasto luo sivustolleen OH-luettelon 
olemassa olevista rekistereistä GDPR huomioiden. GDPR-aiheuttanee sen, että henkilöiltä 
pitäisi saa henkilön itsensä myöntämä lupa julkistukseen. Seuraavan taajuusmaksun 
mukana esim  nettiosoitteen, jossa tunnistautumalla voi käydä antamassa luvan nimen 
k/e, osoitteen k/e, kunnan k/e, puhelin k/e, sp k/e..

HAkutekijöinä voisi olla esim nimi, kutsu, paikkakunta..
 
Melkoinen osa amatööreistä on jo antanut tietonsa QRZ, QRZQ, HAMCALL yms. www-
palveluihin.

Voidaanko Viraston toimin kyseinen rekisteri avata, riippuu paljolti kustannuksista ja siitä, 
miten GDPR-peikkoa tässä tulkitaan. Toivottavasti asia etenee, sillä ainakin tilausta 
moiselle hakurekisterille on. Malleja löytyy maailmalta.

 

Hei

Kiitos radioamatöörikutsuluetteloa koskevasta ehdotuksestanne ja alustuksestanne!

Viestintäviraston kotisivuilla on nykyisin luettelo käytössä olevista suomalaisista 
radioamatööritunnuksista (radioamatöörikutsut). Tämän luettelon laajentaminen siten, 
että se sisältäisi ehdottamianne tietoja tunnuksen haltijoista, edellyttäisi merkittävästi 
nykyistä enemmän Viestintäviraston resursseja sekä luettelon kehittämisessä että 
ylläpidossa. Tällaisen luettelon tekemistä ja ylläpitoa ei kuitenkaan ole säädetty 
Viestintäviraston tehtäväksi.

Viestintäviraston rahoitus perustuu suurimmilta osin sen valtion maksuperustelaissa 
(150/1992) tarkoitetuista julkisoikeudellisista suoritteista perittäviin maksuihin. Viraston 
toiminnasta ainoastaan eräitä tehtäviä katetaan myös verovaroin. Koska puheena oleva 
radioamatööritunnusluettelo ei perustuisi Viestintävirastolle säädettyyn tehtävään, niin se 
lähtökohtaisesti tulisi katsoa valtion maksuperustelaissa tarkoitetuksi viraston 
liiketaloudelliseksi suoritteeksi ja siitä tulisi periä liiketaloudellisin perustein määrättyä 
maksua sen käyttäjiltä. Liiketaloudellisia suoritteita Viestintävirasto voi tuottaa vain siinä 
laajuudessa kuin virastolle säädettyjen tehtävien hoitamisen kannalta se on mahdollista. 
Kyseessä olevaa radioamatööritunnusluetteloa ja sen ylläpitoa ei voi pitää valtion 



maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitetuksi maksuttomaksi neuvonnaksi ja tiedottamiseksi, 
josta aiheutuisi vain vähäisiä kustannuksia.  

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (ent. tietoyhteiskuntakaari) 23 luvussa 
säädetään yhteystietopalveluista, mutta niitä sovelletaan vain puhelinverkkoihin liittyvään 
numeropalveluun ja puhelinluettelopalveluun. Saman lain 12 luvussa säädetään 
yleispalvelusta, jota voisi olla luvussa säädetyin välttämättömyysedellytyksin myös 
yhteystietopalveluiden (puhelinluettelo tai numerotietopalvelu) tarjoaminen. Nämäkin 
säännökset kuitenkin liittyvät yleisiin puhelinpalveluihin ja internet-yhteyksien tarjontaan 
eikä niitä sovelleta radioamatööritunnuksiin. Yhteystietoja koskeva yleispalveluvelvollisuus
voitaisiin määrätä vain teleyritykselle tai yhteystietopalvelua tarjoavalle yritykselle, ei 
viranomaiselle. Sinänsä lain 197 §:n mukaan yhteystietopalvelun tarjoaja voi käsitellä 
henkilötietoja yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä sen tarjoamiseksi.

Viestintävirasto katsoo, että edellä kerrotun vuoksi virastolla ei ole edellytyksiä 
ehdottamanne radioamatööritunnusluettelon tekemiseen ja ylläpitoon. Se olisi 
rinnastettavissa sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa tarkoitettuun 
numeropalveluun tai puhelinluettelopalveluun, jollaiseen virastolla ei ole resursseja ja 
jonka rahoittaminen liiketaloudellisin perustein ei näytä mahdolliselta. 
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