
  

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ▪ PL 320, 00059 TRAFICOM ▪ p. 029 534 5000 ▪ Y-tunnus 2924753-3 

Transport- och kommunikationsverket Traficom ▪ PB 320, 00059 TRAFICOM ▪ tfn 029 534 5000 ▪ FO-nummer 2924753-3 

 
www.traficom.fi 

 

 

 

Viestintään liittyvä hinnasto 

Hinnat ovat voimassa 26.6.2019 alkaen. 

Suoritehinnat 

Radioamatööritutkinnon osatutkinto 

arvonlisäverollinen hinta 26,78 € 

arvonlisäveroton hinta 21,60 € 

Omavalintainen radioamatööritunnus1 

arvonlisäverollinen hinta 170,75 € 

arvonlisäveroton hinta 137,70 € 

Englanninkielinen todistus radioamatööripätevyyden ja –todistuksen 

voimassa olosta  

arvonlisäveroton hinta (Todistuksesta ei peritä arvonlisäveroa.) 30,00 € 

Radioviestinnän todistusten kaksoiskappaleet 

Pätevyystodistus 

arvonlisäveroton hinta (Todistuksen kaksoiskappaleesta ei 

peritä arvonlisäveroa.) 43,75 € 

Kelpoisuustodistus 

arvonlisäveroton hinta (Todistuksen kaksoiskappaleesta ei 

peritä arvonlisäveroa.) 28,60 € 

Taajuusjakotaulukot2 

9 kHz - 400 GHz:n taajuusalueen suomen-, ruotsin- tai 

englanninkielinen A4-kokoinen paperikopio 

arvonlisäverollinen hinta 8,37 € 

arvonlisäveroton hinta 6,75 € 

Postitse lähetetystä lähetyksestä peritään lisäksi toimituskulut. 

arvonlisäverollinen hinta 6,94 € 

arvonlisäveroton hinta 5,60 € 

  

                                           
1 Jos omavalintaisen radioamatööritunnuksen varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivään 

mennessä, varaus raukeaa. Varausmaksun maksamisen jälkeen tunnus merkitään radioamatöörilupaan, 
josta peritään vuotuinen taajuusmaksu (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuus-
maksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista mak-

suista 9 §). 
2 Taajuusjakotaulukot ovat saatavissa maksutta viraston julkisilta sivuilta. 
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Muu toimeksiantoon perustuva Liikenne- ja viestintäviraston liiketaloudellinen suo-

rite 

Suoritteen tuottamisesta peritään tuntiveloitus tehtävään käytettyjen 

työtuntien mukaan. 

arvonlisäverollinen tuntihinta 124,00 € 

arvonlisäveroton tuntihinta 100,00 € 

Maksukehotus 5,00 € 

Maksukehotusmaksu peritään, jos edellä tarkoitetusta liiketaloudellisin-

perustein hinnoitellusta muusta suoritteesta kuin omavalintaisesta radio-

amatööritunnuksesta maksettavaa laskua ei makseta eräpäivään men-

nessä. Lisäksi maksun viivästykseen sovelletaan valtion maksuperuste-

asetuksen (211/1992) 6 §:n nojalla korkolakia. 

Arvonlisäveron periminen 

Arvonlisäveron suorittamisessa noudatetaan arvonlisäverolakia (1501/1993). 
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Liikenteeseen liittyvä hinnasto 

Hinnat ovat voimassa 26.6.2019 alkaen. Hinnat ovat aina arvonlisäverottomia. 

Suoritehinnat 

1 Viranomaispalvelut 

Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämistä rekistereistä luovutetaan 

viranomaisille ja lakisääteisiä tehtäviä hoitaville Liikenne- ja 

viestintäviraston sopimus-kumppaniyrityksille laissa säädettyjen tai sen 

nojalla määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamiseksi tarpeellisia 

tietoja. 

Valtion virastoilta ja laitoksilta ei veloiteta tiedosta tai tiedonluovutus-

palveluista maksua. Mikäli tiedonluovutus kuitenkin edellyttää työn 

teettämistä Liikenne- ja viestintäviraston ulkopuolisilla toimittajilla muun 

muassa aineiston laajuuden tai muun vastaavan teknisen syyn vuoksi, 

veloitetaan tällaisesta työstä Liikenne- ja viestintävirastolle aiheutuvat 

erilliskulut. 

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan 

mukaiset maksut. 

Liikenne- ja viestintäviraston lukuun toimivilta 

sopimuskumppaniyrityksiltä ei peritä maksua viranomaistehtävän 

hoitamista varten tehdyistä sovelluskyselyistä. 

1.1 Kyselyt 

ATJ-suorakyselyt viranomaisille 0,07 €/kysely 

ATJ-suorakyselyt sopimuskumppaniyrityksille 0,13 €/kysely 

Sovelluskyselyt viranomaisille 0,07 €/kysely 

Sovelluskyselyt Liikenne- ja viestintäviraston lukuun tehtävään 

toimintaan maksuton 

1.2 Rekistereistä tehtävät eräpoiminnat 

Eräpoiminnat viranomaisille 25,00 €/poiminta 

Eräpoiminnat sopimuskumppaniyrityksille 30,00 €/poiminta 

Kertaluontoiset erityispoiminnat liikenneasioiden  

rekisteristä tehtävään käytettyjen työtuntien mukaan 100,00 €/tunti 

1.3 Asiakirjapalvelu 

Rekisteritulosteiden ja rekisteröintiasiakirjakopioiden 

toimitus viranomaisille maksuton 

Asiakirjatilaus suorakyselynäytöltä 7,00 €/tilaus 
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2 Julkiset tietopalvelut 

2.1 Kyselypalvelut 

Kyselyt maksetaan verkkomaksuna. Osa kyselyistä edellyttää tunnistautumista 

verkkopankkitunnuksin. 

Tieliikenne 

Ajoneuvon julkiset tiedot, omistaja- ja historiatiedot 2,00 euroa/kysely 

Ajoneuvon julkiset tiedot, tekniset tiedot ja verotiedot maksuton 

Julkiset liikennelupatiedot maksuton 

Ammattipätevyystiedot (omat tiedot) maksuton 

Ajokorttiote (omat tiedot) maksuton 

2.2 Asiakirjapalvelu 

Tuloste tai asiakirjakopio liikenneasioiden rekisteristä 7,00 € 

Ote rekisteritiedoista (vesikulkuneuvo tai meripalvelu) 15,00 € 

2.3 Muut toimeksiannot 

Erillisestä toimeksiannosta tehtävä muu selvitys, asiakirja- 

pyyntö tai eräpoiminta rekistereistä tehtävään käytettyjen 

työtuntien mukaan 100,00 €/tunti 

3 Myyntipalvelu 

Suoramarkkinointi- tai tietopalvelutuotteita tarjoavat yritykset voivat 

tehdä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa sopimuksen Liikenne- ja 

viestintäviraston ylläpitämien rekisterien tietojen luovuttamisesta. 

3.1 Sovelluskyselyt 

Ajoneuvojen sovelluskyselyt 

Laajat tiedot, historiatiedot, ajo-oikeus- ja ammatti- 

pätevyystiedot, perustiedot tai tekniset tiedot 0,35 €/kysely 

Suppeat tiedot 0,10 €/kysely 

Vesikulkuneuvojen sovelluskyselyt 

Laajat tiedot 0,35 €/kysely 

3.2 Suoramarkkinointipalvelut 

Kiinteät veloitukset 

Kuukausimaksu oikeuttaa saamaan liikenneasioiden rekisteristä 

tiedoston, jota sopimuskumppani voi käyttää tiedonlähteenä 

suoramarkkinointipalvelujen tuotannossa.  

Osoitepalvelut 5 000,00 €/kk 

Kuukausimaksu oikeuttaa tarjoamaan seuraavia liikenneasioiden 

rekisterin ajoneuvotietoja hyödyntäviä suoramarkkinointipalveluita: 

- osoitteistot 

- asiakasrekisteripäivitykset 

- kohdentamis- ja weedauspalvelut ulkoisten tietokantojen kanssa 

- teknisten tietojen poiminnat 

- yrityksen ajoneuvokantapoiminnat 

Analyysipalvelut 1 000,00 €/kk 

Kumppanilla on oikeus käyttää ja jalostaa tiedostoa ”älykkäiden” 

palvelujen rakentamiseen, jotka mahdollistavat osoitemyynnin tueksi 

rakennettavat ja erikseen laskutettavat palvelut. Analyysipalvelujen 
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tulee olla suorassa yhteydessä osoitemyyntiin ja painopisteen Liikenne- 

ja viestintäviraston kannan jalostamisessa siten, että autojen ostaja on 

kohteena. 

Myyntisidonnaiset hinnat 

Markkinointia varten poimittavat osoitteistot  0,09 €/osoite 

Hinta sisältää: 

Suoramarkkinointia varten poimittavat osoitteistot ja telemarkkinoinnin 

kontaktilistat ja niitä tukevat seurantalistat 

Aiemmin poimitun osoitteiston uudelleenkäyttö 2 kk sisällä 

ensimmäisestä postituksesta (sama markkinointitoimenpide) 

Poikkeus: kalenterivuoden aikana tehtävistä asiakaslehden posti-

tuksista ensimmäiseen postitukseen sovelletaan osoitehintaa ja 

seuraaviin kohdennushintaa lukuun ottamatta uusia kohde- 

ryhmään tulleita osoitteita, joista veloitetaan osoitehinta. 

Asiakasrekisterin päivityspalvelut 0,09 €/päivitetty 

 kontakti 

Kohdentamis- ja weedauspalvelut 0,05 €/kohdennettu 

 osoitetieto 

Kohdentaminen verkkomainontaan 1,00 €/1 000 näyttöä 

Tekniset tiedot 0,09 €/ajoneuvo 

Yrityksen ajoneuvokantapoiminta 0,09 €/ajoneuvo 

3.4 Markkinatilastopalvelut 

Markkinatietopalvelutuotteiden tuottamiseksi toimitetaan ensi-

rekisteröinti- ja kantatilastopoiminnat. Ensirekisteröintipoiminta 

sisältää joko suppeat tai laajat tiedot. Laaja ensirekisteröinti- 

poiminta voidaan toimittaa päivittäin ja/tai kuukausittain 

ja suppea kuukausittain. Kantapoiminta toimitetaan kuukausittain. 

Kiinteät veloitukset 

Kiinteä hinta muodostuu toimitettavan tiedoston poiminnoista  

aiheutuvista kustannuksista. 

Poiminta 30,00 €/poiminta 

Myyntisidonnaiset hinnat 

Lisenssihinnat 

Lisenssihinnat ovat yrityskohtaisia kuukausihintoja. Hintaan sisältyy 

myös samasta aineistosta tehtyjen erillistilastojen toimittamis- 

mahdollisuus asiakkaalle. Lisenssihintaa veloitetaan yhtäjaksoisesti 

yhden asiakkaan osalta. 

Laajat ensirekisteröinnit 

Kaikki ajoneuvoluokat tai henkilöautot 100,00 € 

Pakettiautot, kuorma-autot, linja-autot, moottoripyörät, mopot tai 

muu yksittäinen ajoneuvoluokka 30,00 € 

Suppeat ensirekisteröintitiedot (koko maan tiedot, ei alueellista jaottelua) 

Kaikki ajoneuvoluokat tai henkilöautot 30,00 € 

Pakettiautot, kuorma-autot, linja-autot, moottoripyörät, mopot tai 

muu yksittäinen ajoneuvoluokka 10,00 € 
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Kanta 

Kaikki ajoneuvoluokat tai henkilöautot 100,00 € 

Pakettiautot, kuorma-autot, linja-autot, moottoripyörät, mopot tai 

muu yksittäinen ajoneuvoluokka 30,00 € 

Yksittäistilastot euroa/yritys/tilasto 

Suppeat ensirekisteröintitiedot (koko maan tiedot, ei alueellista jaottelua) 30,00 € 

Laajat ensirekisteröintitiedot 100,00 € 

Kantatiedot 30,00 € 

Muut tilastot 100,00 € 

3.5 Tekniset tiedot -aineistopoiminta 

Palvelukohtainen perusmaksu 5 000,00 € 

Aineistopäivitys (4 kertaa vuodessa) 100,00 €/poiminta 

4 Tietotuotteet 

Liikenne- ja viestintäviraston sähköisestä asioinnista asiakkaiden 

ladattavissa olevat tietotuotteet: 

Vesikulkuneuvon tunnistetiedot, asiakastiedot, tilatiedot tai 

tapahtumatiedot 40,00 €/tietotuote 

Vesikulkuneuvon tunnistetiedot, asiakastiedot, tilatiedot tai 

tapahtumatiedot - aiemmin tilatun tuotteen päivitetyt tiedot 10,00 €/tietotuote 

Vesikulkuneuvon tekniset tiedot tai sijaintitiedot maksuton 

5 Muut toimeksiannot 

Erikseen tilattava maksuasetuksessa/hinnastossa erikseen  

hinnoittelematon Liikenne- ja viestintäviraston tarkastus tehtävään 

käytettyjen työtuntien mukaan 150,00 €/tunti 

Muu toimeksiantoon perustuva maksuasetuksessa/hinnastossa 

erikseen hinnoittelematon Liikenne- ja viestintäviraston suorite 

tehtävään käytettyjen työtuntien mukaan 150,00 €/tunti 

6 Koulutuspalvelut 

Tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat koulutuspalvelut (muu 

kuin viranomaistehtäviin liittyvä koulutus) 

Erikseen sovittava koulutus 500,00 €/päivä 

Lisäksi peritään mahdolliset valtion matkustussäännön mukaiset 

korvaukset. 

Osallistuminen Liikenne- ja viestintäviraston järjestämään 

koulutukseen tilaisuuskohtaisesti määritelty hinta 

7 Painotuotteet 

Kalastusaluksen päiväkirja 63,00 € 

tuotenumero MU6110 Kalastusaluksen päiväkirja – Dagbok 

 för fiskefartyg 

Lastipäiväkirja 50,00 € 

tuotenumero MU6611 Lastipäiväkirja (Vaarallisia nestemäisiä 

 aineita irtolastina kuljettavien alusten 

 lastipäiväkirja) - Lastdagbok (Lastdagbok 

 för fartyg som transporterar farliga 

 flytande ämnen i bulk) 
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Työaikapäiväkirja 110,00 € 

tuotenumero MU6206 Työaikapäiväkirja - Arbetstidsjournal 

 

Tilastojulkaisut 

Suomen kauppalaivasto 20,00 € 

tuotenro 978-952-311-239-1 Suomen kauppalaivasto 2018 

tuotennro 978-952-311-218-6 Suomen kauppalaivasto 2017 

tuotenro 978-952-311-139-4 Suomen kauppalaivasto 2016 

tuotenro 978-952-311-138-7 Suomen kauppalaivasto 2015 

tuotenro 952-311-094-6  Suomen kauppalaivasto 2014 

tuotenro 952-5893-79-3 Suomen kauppalaivasto 2013 

8 Kopiot 

Erikseen hinnoittelemattomien asiakirjojen kopiot 0,55 €/sivu 

Oikeaksi todistamisen lisämaksu 2,20 €/sivu 

9 Lähetysmaksu 

Postitettavasta lähetyksestä voidaan periä hinnaston maksun lisäksi 

erillinen kiinteä lähetysmaksu. 

Lähetysmaksu 5,60 € 

Ulkomaille lähetettäessä tai asiakkaan pyynnöstä muutoin kuin postitse 

lähetettäessä peritään kiinteän maksun ylittävät lähetys- tai postitus-

maksut täysimääräisinä. 

Maksukehotusmaksu 

Maksukehotus 5,00 € 

Maksukehotusmaksu peritään, jos edellä tarkoitetusta liiketaloudellisin-

perustein hinnoitellusta suoritteesta maksettavaa laskua ei makseta 

eräpäivään mennessä. Lisäksi maksun viivästykseen sovelletaan valtion 

maksuperusteasetuksen (211/1992) 6 §:n nojalla korkolakia. 

Maksua koskeva muutoksenhaku 

Tämän hinnaston maksut ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 

7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja maksuja. 

Suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana 

käräjäoikeudessa. 


