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Prislista – kommunikation 

Priserna gäller fr.o.m. 14.11.2019. 

Priser på prestationer 

Delexamen för amatörradiokommunikation 

Avgift inkl. moms 26,78 € 

Avgift exkl. moms  21,60 € 

Självvald radioamatöridentifiering1 (Anropssignal) 

Avgift inkl. moms 170,75 € 

Avgift exkl. moms  137,70 € 

Engelskt intyg på giltighet av amatörradiokompetens och -certifikat 

Avgift exkl. moms (För intyget tas inte ut någon moms.) 30,00 € 

Duplikat för certifikat inom radiokommunikation 

Behörighetsbevis   

Avgift exkl. moms (För duplikat tas inte ut någon moms.) 43,75 € 

Kompetensbevis (endorsement) 

Avgift exkl. moms (För duplikat tas inte ut någon moms.) 28,60 € 

 

Frekvensallokeringstabeller2 

Papperskopia på 9 kHz - 400 GHz i A4-formatet på finska, svenska eller 

engelska 

Avgift inkl. moms 8,37 € 

Avgift exkl. moms  6,75 € 

Om kopian skickas per post, tas det också ut leveranskostnader 

Avgift inkl. moms 6,94 € 

Avgift exkl. moms  5,60 € 

  

                                           
1 Anropssignalreserveringen förfaller om den inte betalas senast på förfallodagen. Efter att 

reserveringsavgiften har betalats antecknas anropssignalen i amatörradiotillståndet för vilket det tas ut 
en årlig frekvensavgift (9 § i kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter 
och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets 

frekvensförvaltningsprestationer). 
2 Frekvensallokeringstabellerna finns tillgängliga avgiftsfritt på verkets offentliga webbsidor. 
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Andra företagsekonomiska prestationer av Transport- och kommunikationsverket 

vilka grundar sig på uppdrag 

För produktionen av prestationen tas det ut en avgift på basis av 

använda arbetstimmar. 

Arbetstimme inkl. moms 124,00 € 

Arbetstimme exkl. moms 100,00 € 

Betalningsuppmaning 5,00 € 

Avgiften för betalningsuppmaning tas ut om fakturan för andra 

prestationer som prissatts enligt företagsekonomiska grunder än 

radioamatöridentifiering (anropssignal) inte betalas senast på 

förfallodagen. På fördröjningen vid betalningen tillämpas dessutom 

räntelagen med stöd av 6 § i förordningen om grunderna för avgifter till 

staten (211/1992). 

Debitering av moms 

Moms betalas i enlighet med mervärdesskattelagen (1501/1993) 
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Prislista – transport 

Priserna gäller fr.o.m. 14.11.2019. Priserna är alltid utan mervärdesskatt. 

Priser på prestationer 

1 Myndighetstjänster 

Ur de register som Transport- och kommunikationsverket för utlämnas 

information till myndigheter och företag som är Transport- och 

kommunikationsverkets avtalsparter för skötsel av uppgifter eller 

åtaganden som enligt lag hör till myndigheterna eller har fastställts med 

stöd av lag. 

Statliga ämbetsverk och inrättningar behöver inte betala avgift för 

uppgifter eller överlåtelse av information. Om materialets omfattning 

eller tekniken emellertid kräver att Transport- och kommunikations-

verket låter en utomstående leverantör utföra arbetet, tas de extra 

utgifter som detta föranlett ut. 

Avgifter enligt denna punkt tas ut av organisationer som inte är statliga 

ämbetsverk eller inrättningar. 

Avgift tas inte ut av Transport- och kommunikationsverkets avtalsparter 

för applikationsförfrågningar de gör för att kunna sköta sitt arbete för 

Transport- och kommunikationsverkets räkning. 

1.1 Förfrågningar 

ATJ-direktförfrågningar för myndigheter 0,07 €/förfrågan 

ATJ-direktförfrågningar för företag som är avtalsparter  0,13 €/förfrågan 

Med ATJ avses datasystemet för fordonstrafik. 

Applikationsförfrågningar för myndigheter 0,07 €/förfrågan 

Applikationsförfrågningar för arbete som utförs för Transport- 

och kommunikationsverket räkning avgiftsfri 

1.2 Satsvisa urval ur registren 

Urval för myndigheter 25,00 €/urval 

Urval för företag som är avtalsparter  30,00 €/urval 

Satsvisa specialurval av engångskaraktär ur trafik- och  

transportregistret enligt antalet arbetstimmar som använts 

för uppgiften 100,00 €/timme 

1.3 Dokumenttjänst 

Leverans av olika registreringsdokument och registerutskrifter 

till myndigheter avgiftsfri 

Dokumentbeställning i fönstret för direktförfrågning 7,00 €/beställning 
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2 Offentliga informationstjänster 

2.1 Förfrågningar 

Förfrågningarna betalas med nätbetalning. En del av förfrågningarna 

förutsätter identifiering med bankkoder. 

Vägtrafik 

Offentliga uppgifter om fordon, ägar- och historikuppgifter 2,00 €/förfrågan 

Offentliga uppgifter om fordon, teknisk information och skatteuppgifter avgiftsfri 

Offentliga uppgifter om trafiktillstånd avgiftsfri 

Offentliga föraruppgifter avgiftsfri 

Uppgifter om yrkeskompetens (egna uppgifter) avgiftsfri 

Körkortsutdrag (egna uppgifter) avgiftsfri 

2.2 Dokumenttjänst 

Utskrift eller kopia av dokument ur trafik- och transportregistret  7,00 € 

Utdrag ur register (farkost eller sjötjänstgöring) 15,00 € 

2.3 Övriga uppdrag 

Övriga utredningar, dokumentförfrågningar eller satsvisa urval  

gjorda på särskild begäran, enligt de arbetstimmar som använts 

för uppgiften 100,00 €/timme 

3 Försäljningstjänst 

Företag som erbjuder direktmarknadsförings- eller informations- 

tjänster kan ingå ett avtal med Transport- och kommunikationsverket 

om utlämnande av uppgifter från de register som Transport- och 

kommunikationsverket för. 

3.1 Applikationsförfrågningar 

Applikationsförfrågningar gällande fordon 

Omfattande information, historikuppgifter, uppgifter om  

körrätt och yrkeskompetens, basuppgifter eller teknisk  

information 0,35 €/förfrågan 

Begränsad information 0,10 €/förfrågan 

Applikationsförfrågningar gällande farkoster 

Omfattande information 0,35 €/förfrågan 

3.2 Direktmarknadsföringstjänster 

Fasta priser 

Månadsavgiften berättigar till en fil ur trafik- och transportregistret som 

avtalspartnern kan använda som informationskälla vid produktion av 

direktmarknadsföringstjänster.  

Adresstjänster 5 000,00 €/mån 

Månadsavgiften ger rätt att erbjuda följande direktmarknadsförings- 

tjänster som utnyttjar uppgifterna om fordon i trafik- och transport 

registret: 

- adresslistor 

- uppdateringar av kundregister 

- riktnings- och weedingtjänster med externa databaser 

- utplockning av teknisk information 

- utplockning av företags fordonsbestånd 
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Analystjänster 1 000,00 €/mån 

Partnerna har rätt att använda och bearbeta en fil för att bygga upp 

"smarta" tjänster som gör det möjligt att bygga upp tjänster som stöder 

adressförsäljning och faktureras separat. Analystjänsterna ska ha ett 

direkt samband med adressförsäljningen och Transport- och 

kommunikationsverkets databas ska bearbetas med fokus på bilköpare. 

Försäljningsrelaterade priser 

Adresslistor utplockade för marknadsföring  0,09 €/adress 

Priset innehåller: 

Utplockning av adresslistor för direktmarknadsföring och kontaktlistor 

för telemarknadsföring samt uppföljningslistor till stöd för dessa 

Återanvändning av en tidigare utplockad adresslista inom 2 månader 

från den första utplockningen (samma marknadsföringsåtgärd) 

Undantag: på den första postningen av en kundtidning under 

kalenderåret tillämpas adresspris och på de följande postningarna ett 

justerat pris med undantag av nya adresser i målgruppen, för vilka 

debiteras adresspris. 

Uppdatering av kundregister 0,09 €/uppdaterad 

 kontakt 

Riktnings- och weedingtjänster 0,05 €/riktad 

 adressuppgift 

För riktning av webbreklam 1,00 €/1 000 visningar 

Teknisk information 0,09 €/fordon 

Företags fordonsbestånd 0,09 €/fordon 

3.4 Tjänster i anslutning till marknadsstatistik 

För produktion av marknadsinformationstjänster levereras urval av 

statistik över första registreringar och fordonsbestånd. Urvalet av första 

registreringar innehåller antingen begränsad eller omfattande 

information. Omfattande urval av första registreringar kan levereras 

dagligen och/eller varje månad och begränsat urval varje månad. Urval 

av fordonsbestånd levereras varje månad. 

Fasta priser 

Ett fast pris bildas av kostnaderna för urvalen av filen som 

ska levereras. 

Urval 30,00 €/urval 

Försäljningsrelaterade priser 

Licenspriser 

Licenspriserna är företagsspecifika månadspriser. I priserna ingår även 

möjligheten att leverera separat statistik uppgjord från samma material 

till kunden. Licenspriset debiteras fortlöpande för en kund. 

Omfattande information om första registrering 

Alla fordonskategorier eller personbilar 100,00 € 

Paketbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, mopeder eller 

andra enskilda fordonskategorier 30,00 € 

Begränsad information om första registrering (uppgifter från hela landet, 

ingen regional indelning) 

Alla fordonskategorier eller personbilar 30,00 € 
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Paketbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, mopeder eller 

andra enskilda fordonskategorier 10,00 € 

Fordonsbestånd 

Alla fordonskategorier eller personbilar 100,00 € 

Paketbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, mopeder eller  

andra enskilda fordonskategorier 30,00 € 

Individuell statistik euro/företag/statistik 

Begränsad information om första registrering (uppgifter från hela landet, 

ingen regional indelning) 30,00 € 

Omfattande information om första registrering 100,00 € 

Information om fordonsbestånd 30,00 € 

Övrig statistik 100,00 € 

3.5 Utplockning av teknisk information 

Tjänstespecifik grundavgift 5 000,00 € 

Materialuppdatering (fyra gånger om året) 100,00 €/urval 

4 Dataprodukter 

Dataprodukter som kunderna kan ladda ned i Transport- och 

kommunikationsverkets e-tjänster: 

Identifierings-, kund-, status- och transaktionsuppgifter, 

farkoster 40,00 €/dataprodukt 

Identifierings-, kund-, status- och transaktionsuppgifter  

farkoster – uppdaterade uppgifter om en produkt som  

beställts tidigare 10,00 €/ dataprodukt 

Tekniska uppgifter rörande farkost eller uppgifter om 

farkostens läge avgiftsfri 

5 Övriga uppdrag 

Särskilt beställd inspektion/kontroll som inte prissatts separat 

i avgiftsförordningen/prislistan enligt de arbetstimmar som 

använts för uppgiften 150,00 €/timme 

Annan uppdragsbaserad prestation som inte prissatts separat 

i avgiftsförordningen/prislistan enligt de arbetstimmar som 

använts för uppgiften 150,00 €/timme 

6 Utbildningstjänster 

Utbildningstjänster som grundar sig på beställning eller uppdrag 

(annan än utbildning i anslutning till myndighetsuppgifter) 

Särskilt överenskommen utbildning 500,00 €/dag 

Därtill kan ersättning enligt statens resereglemente tas ut. 

Deltagande i utbildning som arrangeras av Transport- och 

kommunikationsverket Priset fastställs för varje utbildning skilt för sig. 
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7 Trycksaker 

Statistiska publikationer 

Finlands handelsflotta 20,00 € 

produktnr 978-952-311-287-2 Finlands handelsflotta 2019 

produktnr 978-952-311-239-1 Finlands handelsflotta 2018 

produktnr 978-952-311-218-6 Finlands handelsflotta 2017 

produktnr 978-952-311-139-4 Finlands handelsflotta 2016 

produktnr 978-952-311-138-7 Finlands handelsflotta 2015 

produktnr 952-311-094-6  Finlands handelsflotta 2014 

produktnr 952-5893-79-3 Finlands handelsflotta 2013 

8 Kopior 

Kopior på dokument som inte prissatts separat 0,55 €/sida 

Tilläggsavgift för vidimering 2,20 €/sida 

9 Försändelseavgift 

För postförsändelser kan det utöver avgiften enligt prislistan debiteras 

en särskild fast försändelseavgift. 

Försändelseavgift 5,60 € 

För försändelser utomlands eller på kundens begäran på annat sätt än 

per post debiteras de försändelse- eller postavgifter som överstiger den 

fasta försändelseavgiften till fullt belopp. 

Avgift för betalningsuppmaning 

Betalningsuppmaning 5,00 € 

Avgiften för betalningsuppmaning tas ut om fakturan för en prestation 

som avses ovan och som prissatts enligt företagsekonomiska grunder 

inte betalas senast på förfallodagen. På fördröjningen vid betalningen 

tillämpas dessutom räntelagen med stöd av 6 § i förordningen om 

grunderna för avgifter till staten (211/1992). 

Sökande av ändring i en avgift 

Avgifterna i denna prislista har bestämts enligt företagsekonomiska 

grunder så som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten 

(150/1992). Tvister som gäller betalningar för dessa prestationer 

behandlas som tvistemål vid tingsrätten. 


