
RADIOAMATÖÖRITUTKINTOJEN VASTAANOTON ALOITTAMINEN 
KORONAVIRUSTILANTEEN JATKUESSA

Perustuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin soveltamisohjeeseen 

TRAFICOM/255035/03.04.05.01/2020.

Ennen radioamatöörin pätevyystutkinnon järjestämistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edellyttää 

jokaisesta tutkintotilaisuudesta kirjallisen Koronavirusepidemian rajoittamissuunnitelman laatimista.

Suunnitelma on toimitettava sähköpostitse SRAL:n pätevyystutkijakunnan puheenjohtajalle, email  

oh2lh@sral.info, viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen aiottua tutkintotilaisuutta. 

Pätevyystutkijakunnan puheenjohtaja tarkastaa rajoittamissuunnitelman ja tarvittaessa pyytää 

lisätietoja tai korjauksia.

Pätevyystutkintotilaisuuden pitäminen ilman kirjallista rajoittamissuunnitelmaa tai siihen perustuvaa 

pätevyystutkijakunnan hyväksyntää on kielletty.

Suomen Radioamatööriliitto huolehtii rajoittamissuunnitelmien arkistoinnista kahdeksi (2) vuodeksi sen

kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana suunnitelmassa kuvattu tutkintotilaisuus on järjestetty.

Muilta osin noudatetaan viranomaisen ja Suomen Radioamatööriliiton antamia normaaleja 

tutkinnonpito-ohjeita.

Lisätietoja asiasta antavat pätevyystutkijoiden esimies ja pätevyystutkijakunnan puheenjohtaja.

Yleisiä asioita liittyen tutkintotilaisuuden järjestämiseen

Tilaisuudessa noudatetaan yleistä käsi- ja yskimishygieniaa.

Jokainen tutkittava tuo tilaisuuteen omat tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välineet (kuten 

kynät, pyyhekumi ja laskin). Välineitä ei saa lainata tutkittavien kesken.

Tutkintotilaisuudessa ei saa järjestää kahvi- tai muuta tarjoilua.

Tutkintotilaisuuteen osallistuvat henkilöt voivat halutessaan käyttää suojakasvomaskeja tai 



-käsineitä, jotka henkilöt tuovat itse mukanaan.

Käytetyt suojavarusteet pakataan tutkinnon jälkeen suljettuun roskapussiin, joka hävitetään 

asianmukaisesti.

Tutkinnon aikana käytetyt suttupaperit, T1/T2-moduulien lisäkuvat yms. materiaalit pakataan 

tutkinnon jälkeen suljettuun roskapussiin, joka hävitetään asianmukaisesti. 

Tutkintomateriaalien hävittämisestä huolehtii pätevyystutkija. Materiaaleja ei saa luovuttaa 

ulkopuolisille. Tutkittavat eivät voi viedä materiaaleja mukanaan pois tutkintotilaisuudesta.

Erillisiä vieraslistoja tai -kirjoja ei saa kierrättää tutkintotilaisuudessa.

KORONAVIRUSEPIDEMIAN RAJOITTAMISSUUNNITELMA
Radioamatöörin pätevyystutkinnon pitoa varten

Perustuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin soveltamisohjeeseen 

TRAFICOM/255035/03.04.05.01/2020.

Ennen radioamatöörin pätevyystutkinnon pitämistä tulee pätevyystutkijan olla sähköpostitse 

yhteydessä pätevyystutkijakunnan puheenjohtajaan, email: oh2lh@sral.info ja toimittaa tämä ilmoitus 

aikomuksesta pitää tutkintotilaisuus. Ilmoitus perustuu tähän asiakirjaan ja siinä tulee vastata kaikkiin 

alla oleviin kysymyksiin.

Kirjoita vastaus kysymyksen perään. 

Tutkinnon perustiedot:

Aika:

Paikka:

Tutkintotilaisuudessa läsnä olevat pätevyystutkijat:



Tutkintotilaisuuteen enintään osallistuvien henkilöiden määrä ml. pätevyystutkijat:

Pätevyystutkijan tilanne:

VASTAA seuraaviin KYLLÄ / EI

Onko tutkintotilaisuuden pitävä pätevyystutkija yli 70-vuotias tai riskiryhmään kuuluva?

Onko tutkintotilaisuuden pitävä pätevyystutkija tutustunut Suomen Radioamatööriliiton ohjeeseen 

Radioamatööritutkintojen vastaanoton aloittaminen koronavirustilanteen jatkuessa, päivätty 

24.6.2020?

Pidetäänkö pätevyystutkinto tutkijalle määrätyllä toimialueella?

Tutkintotilaisuuden kuvaus

Osallistuuko tutkintotilaisuuteen yli 70-vuotiaita tutkittavia tai riskiryhmään kuuluva?

Onko pätevyystutkija varmistanut tutkintotilaisuuteen osallistuvaksi aikovilta henkilöiltä, että he 

ovat terveitä?

Onko pätevyystutkija varmistanut tutkintotilaisuuteen osallistuvaksi aikovilta henkilöiltä, että he 

eivät ole sairastaneet koronavirusta alle kaksi (2) viikkoa ennen tutkintotilaisuutta, tai että heillä

ei ole ollut hengitystieinfektion oireita alle kaksi (2) viikkoa ennen tutkintotilaisuutta?

Tutkintotilaisuuteen käytettävän tilan kuvaus:

Tutkintotilaisuuteen käytettävä:

Tila:

Osoite:



Tilan ensisijainen haltija:

VASTAA seuraaviin KYLLÄ / EI

Pystytäänkö tutkintotilaisuuteen käytettävässä tilassa noudattamaan tutkinnon aikana kahden (2) 

metrin turvavälejä henkilöiden välillä, huomioiden tutkintoon osallistuva henkilömäärä?

Onko pätevyystutkija sopinut tutkintotilaisuuteen käytettävän tilan haltijan kanssa tilan sekä sen 

yhteydessä olevien sosiaalitilojen desinfioinnista ennen tutkintoa sekä sen jälkeen?

Onko pätevyystutkija sopinut tutkintotilaisuuteen käytettävän tilan haltijan kanssa 

desinfiointiaineiden ja -materiaalien tarjoamisesta tutkintotilaisuuteen?

Onko pätevyystutkija sopinut tutkintotilaisuuteen käytettävän tilan haltijan kanssa 

käsidesinfiointiaineen tarjoamisesta tutkintotilaisuuteen?


