
Hallituksen vastine Heikki Tammisen OH3JF esitykseen “Pätevyystutkintojärjestelmän 
kehittäminen tulevaisuudessa”  

Suomen Radioamatööriliitto pitää radioamatöörin pätevyystutkintoja Liikenne- ja 
viestintäviraston (Traficom) määräyksestä. Pätevyystutkintoprosessi perustuu viranomaisen 
antamiin määräyksiin ja neuvotteluihin viranomaisen kanssa. Suomen Radioamatööriliitto ei 
voi yksipuolisesti tehdä muutoksia tutkintoprosessiin, vaan viranomaisen on aina hyväksyttävä 
kaikki prosessiin tehtävät muutokset.  

Liiton pätevyystutkijakunnan tehtävä on avustaa liiton hallitusta pätevyystutkintoprosessin 
määrittelyssä ja viranomaisen kanssa kommunikoinnissa, valvoa pätevyystutkijoiden 
suoriutumista tehtävässään, tehdä hallitukselle esityksiä pätevyystutkintoasioissa sekä 
määritellä, valvoa ja huolehtia pätevyystutkintoihin käytettävän AR-X-järjestelmän toiminnasta 
kysymyspankkeineen. Pätevyystutkijakunnan tehtävät ovat luottamustehtäviä, eikä liiton 
hallitus pidä hyvänä ajatuksena sitä että liiton ulkopuolisia henkilöitä nimitettäisiin liiton 
luottamustehtäviin; viranomainen on määrännyt pätevyystutkinnot liiton, ei ulkopuolisten 
yksityishenkilöiden pidettäväksi ja valvottavaksi.  

Kevään 2019 aikana Lahden radioamatöörikerho OH3AC:n käyttämässä koulutusmateriaalissa 
on ollut ainakin osa liiton pätevyystutkinnoissa käytettävistä virallisista 
pätevyyskoekysymyksistä oikeine vastauksineen sekä kysymykset yksilöivän numeron kanssa. 
Myöhemmin syksyllä 2019 Hannu Reiman on julkaissut virallisia pätevyyskoekysymyksiä 
oikeine vastauksineen yksityisellä HAM-Sauna-sähköpostilistalla. Nämä toimenpiteet ovat 
johtaneet siihen, että AR-X-pätevyystutkintojärjestelmän harjoitteluominaisuuksia on jouduttu 
rajoittamaan väärinkäytösten estämiseksi sillä aikaa, kun liiton hallituksen nimittämä ja 
pätevyystutkijakunnan ohjaama työryhmä käy läpi ja uudistaa viralliset pätevyyskokeiden 
kysymyspankit. Tämän uudistuksen jälkeen normaali vapaa harjoittelu ilman kirjautumisia tai 
muita rajoituksia on jälleen AR-X-järjestelmän kautta mahdollista harjoituskysymyspankkeja 
käyttäen. Viranomainen on tehnyt täysin selväksi yhteisissä keskusteluissa, että se ei salli 
tilannetta missä radioamatöörin pätevyyskokeen virallisia kysymyksiä oikeine vastauksineen 
levitellään julkisesti Internetissä yksittäisten tahojen toimesta.  

Hallitus haluaa todeta, että tällainen toiminta vahingoittaa liittoa sekä koko harrasteyhteisöä, 
vaikeuttaa yhteistyötä viranomaisen kanssa ja saattaa kokonaan estää pätevyystutkintojen 
pitämisen. Se on myös viranomaisen pätevyystutkinnoista antaman määräyksen vastaista. 
Vapaaehtoisten tekemä työ tutkintojärjestelmän ja kysymyspankkien ylläpidossa on aikaa 
vievää ja suuritöistä. Tarkoituksellinen järjestelmän vahingoittaminen sotii ham spirit -henkeä 
vastaan. Radioamatööriveljien ja -sisarten työpanosta tehdään tyhjäksi.  

Tarkoituksellisen häirinnän ja vilpillisyyden vuoksi pätevyystutkijakunnan ydintehtävät 
harrastustoimintaa tukevan radioamatöörin pätevyystutkintojärjestelmän kanssa hidastuvat 
merkittävästi. Tarvittavien, kaikkia hyödyttävien uusien ratkaisujen (kuten pätevyystutkinnon 



saattaminen kokonaan sähköiseksi) edistäminen on valitettavasti häiriintynyt.  

Edellä mainittujen asioiden ulkopuolelta on vaikea kommentoida Tammisen esityksessään 
esille ottamia yksittäisiä asioita, sillä esitys on koostettu materiaalista joka on osin  
asiasisällöllisesti vanhentunut ja osin ristiriidassa keskenään. Yleisellä tasolla voidaan 
kuitenkin katsoa, että Tamminen esittää ennen vuotta 2016 käytössä olleiden 
tutkinnonpito-ohjeiden palauttamista käyttöön, pätevyystutkijoiden nimitysten palauttamista 
toistaiseksi voimassa olevaksi sekä jossain määrin muutoksia käyttäen viitteenä parin vuoden 
takaista tilannetta.  

Tammisen esitys muuttaisi pätevyystutkintoprosessia merkittävästi nykyistä mallia löysempään 
ja höllemmin kontrolloituun suuntaan ja vaikeuttaisi merkittävällä tavalla pätevyystutkijakunnan 
kykyä seurata pätevyystutkintojen pitämistä sekä yksittäisten pätevyystutkijoiden toimintaa. 
Tämä on täydessä ristiriidassa sen kanssa, mitä viranomainen on viime aikaisissa 
keskusteluissa ilmaissut haluavansa. Päinvastoin Liikenne- ja viestintäviraston toiminnan 
alkamisen jälkeen (vuoden 2019 alusta) viranomainen on ilmaissut haluavansa entistä 
tiukempaa seurantaa ja tarkempia määrittelyitä pätevyystutkintojen pitämiseen. 
Pätevyystutkijakunta on työskennellyt näiden uusien viranomaisen linjausten pohjalta.  

Tammisen esityksen hyväksyminen johtaisi pätevyystutkijakunnan vuoden 2019 aikana 
tekemän tutkintojen ja tutkintoprosessin uudistustyön mitätöimiseen ja vaatisi ennen 
toteuttamista pitkiä ja raskaita neuvotteluja viranomaisen kanssa vanhan järjestelmän 
palauttamiseksi. Tammisen esitys on ristiriidassa viranomaisen ilmaisemaan kantaan nähden. 
Tämän vuoksi hallitus ei usko, että vaikka jäsenistö tällaisen tahdon ilmaisisi, liitto pystyisi 
viranomaisen päätä asiassa kääntämään. Vanhaan ei yksinkertaisesti ole palaamista. Juna on 
jo mennyt ja nyt on keskityttävä tutkintojen uudistamiseen 2020-luvulle mennessä.  

Tammisen esityksessä on myös elementtejä joita hallitus pitää kannatettavana. Näitä ovat 
esimerkiksi mahdollisuus tehdä pätevyyskoe kokonaan sähköisesti sekä mahdollisuus 
vapaaseen harjoitteluun harjoituskysymyksiä käyttäen. Näitä tavoitteita hallitus ja 
pätevyystutkijakunta edistävät jo nytkin.  

Hallitus toteaa, että liitto noudattaa pätevyystutkinnoissa viranomaisen kanssa vuoden 2019 
aikana neuvoteltua käytäntöä ja pyrkii uudistamaan tutkintoprosessia kohti pitkän tähtäimen 
tavoitteena olevaa sähköistä toimintaympäristöä viranomaisen määrittämien puitteiden 
mukaisesti. Näihin puitteisiin kuuluu pätevyystutkintoprosessin tarkempi määrittely, tutkijoiden 
virkojen määräaikaisuus sekä tutkijoiden toiminnan entistä tarkempi seuranta ja tilastointi. 
Tästä viranomaisen tahdon mukaisesta linjasta poikkeaminen vaikeuttaisi merkittävästi 
yhteistoimintaa viranomaisen kanssa, murentaisi viranomaisen luottamusta liittoon sekä viime 
kädessä vaikeuttaisi myös uusien harrastajien mahdollisuutta suorittaa pätevyystutkintoja.  

Hallitus esittää kokoukselle Tammisen esityksen hylkäämistä.  


