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Yhteistoimintamuistio: Suomen Radioamatööriliitto ry &
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Tällä muistiolla määritellään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Suomen
Radioamatööriliitto ry:n välinen koulutusyhteistyö sekä radioamatööritoimintaan
liittyvä yhteistyö.
Muistio on voimassa 1.7.2022 alkaen toistaiseksi.

1. Osapuolet
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii
valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä ja
kokonaisturvallisuuden kouluttajana. Yhdistys kouluttaa kansalaisia selviytymään
paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa. MPK tukee koulutuksellaan
viranomaisten sekä kansalaisten valmiutta normaali- ja poikkeusoloissa. MPK tekee
yhteistyötä jäsenjärjestöjensä lisäksi muiden turvallisuus-, kasvatus-, ja valistustyötä
tekevien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. MPK on Puolustusvoimien (PV) strateginen ja
operatiivinen kumppani, jonka toimintaa ohjaa ja valvoo puolustusministeriö. MPK:lla
ei ole henkilöjäseniä.
Suomen Radioamatööriliitto ry (SRAL) on Suomen radioamatöörien valtakunnallinen
keskusjärjestö. SRAL:n tarkoituksena on radioamatööritoiminnan edistäminen ja
ylläpitäminen Suomessa sekä liittoon kuuluvien kerhojen ja yksityisten jäsenten
radioamatööritoiminnan tukeminen. SRAL järjestää radioamatööritoimintaan liittyviä
tapahtumia, koulutusta, julkaisee koulutusmateriaalia sekä osallistuu kansainväliseen
yhteistyöhön kansainvälisen radioamatööriliiton IARUn kautta. Tämän lisäksi SRAL
vastaa radioamatööritutkintojen järjestämisestä Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomin valtuuttamana.
Yhteistoimintaan liittyviä asioida käsitellään vuosittain MPK:n ja SRAL:n välisissä
neuvotteluissa.
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2. Yhteistoimintamuistion tarve ja tavoitteet
Tämän muistion tavoitteena on MPK:n ja SRAL:n radioamatöörikoulutuksen ja toiminnan yhteistoimintajärjestelyiden sopiminen sekä näihin liittyvien roolien
selkeyttäminen.
Osapuolten välisen yhteistoiminnan tavoitteet ovat:

-

vastuujako ja suunnitteluprosessi koulutus- ja muuhun toimintaan
liittyvissä järjestelyissä

-

muun yhteistoiminnan perusteiden määrittäminen

-

yhteistyö viestinnässä ja markkinoinnissa.

resurssien hankinta ja niiden tarkoituksenmukainen käyttö sekä

Yhteistoiminnan muodot toimintaan osoitetun rahoituksen puitteissa ovat

-

radioamatöörikoulutukseen ja sen kehittämiseen liittyvä yhteistoiminta

-

osallistuminen ja/tai tukeutuminen osapuolten harjoituksiin ja
koulutuksiin

-

kaluston käyttöön liittyvä yhteistoiminta
yhteisesiintyminen erikseen sovittavilla foorumeilla ja seminaareissa
yhteistoiminnan toimivuuden seuranta säännöllisin tapaamisin.

MPK:n radioamatöörikursseilla osallistujien tulee olla yli 18-vuotiaita. MPK:n kursseina
ei järjestetä radioamatöörikoulutusta alle 18-vuotiaille, vaan heidät ohjataan
radioamatööriyhdistysten ja -kerhojen järjestämään koulutukseen. MPK:n
sotilasradioamatööritoiminta (ml Oi 1–9 MPK tunnuksien käyttö) on osa MPK:n
radioamatöörikoulutusta ja -toimintaa.
MPK:lla on radioamatööritoiminnan ulkopuolista HF-yhteistyötä PV:n kanssa. Tämä
toteutetaan PV:n johdossa, noudattaen Traficom:n MPK:lle myöntämän poikkeusluvan
erityisehtoja.
MPK edellyttää, että kaikilla MPK:lle sitoumuksen tehneillä HF-kouluttajilla ja- toimijoilla
on myös voimassa oleva radioamatööritutkinto, sen lisäksi, että heidät on perehdytetty
ja koulutettu MPK:n erityisohjeisiin.
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SRAL:n osalta yhteistoiminta rajautuu tässä muistiossa tarkoitettuun toimintaan ja
siinä laajuudessa kuin se on muistiossa yksilöity. SRAL:n jäsenistä yhteistoimintaan
osallistuvat ovat jonkun MPK:n jäsenjärjestön jäseniä tai muutoin haluavat osallistua
tämän muistion mukaiseen toimintaan. SRAL toteuttaa muistion tavoitteita ja tulkitsee
muistion sisältöä näillä rajauksilla.

3. Radioamatöörikoulutukseen liittyvä yhteistoiminta
MPK:n radioamatöörikoulutusohjelma
SRAL:n hallitus on hyväksynyt 24.2.2022 kokouksessaan ja PV 19.4.2022 Maavoimien
ohjesääntötoimikunnan kokouksessa MPK:n radioamatöörikoulutusohjelman käyttöön
otettavaksi.
MPK:n radioamatöörikoulutuksen tavoitteena on tuottaa radioamatööritaidot omaavia
reserviläisiä ja muita osaajia PV:n, Rajavartiolaitoksen ja muiden kokonaismaanpuolustuksen toimijoiden tarpeisiin niin poikkeusoloja kuin arjen häiriötilanteita
varten. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa edellytykset radioamatööritutkintojen
suorittamiseen. Tällä lisätään radioamatööriharrastusta.
Koulutusohjelman kehittämisryhmä
MPK:n radioamatöörikoulutuksen kehittämiseksi ja koulutusohjelman ylläpitämiseksi
perustetaan MPK:n piirien radioamatöörikoulutuksesta vastaavista kehittämisryhmä.
SRAL nimeää edustajan tai edustajansa MPK:n radioamatöörikoulutuksen
kehittämisryhmään.
Opetusmateriaalin laadinta ja ylläpito
Koulutusohjelman kursseja varten tuotetaan ja ylläpidetään opetusmateriaalia.
Opetusmateriaalin tuottamisessa pyritään huomioimaan sekä MPK:n että SRAL:n
parhaat käytänteet.
Opetusmateriaali laaditaan yhteistyössä. Materiaaliin tulee sekä MPK:n että SRAL:n
tunnukset. MPK säilyttää ja ylläpitää laadittavaa opetusmateriaalia MOODLEoppimisympäristössä.
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Tavoitteena on, että materiaali on vastikkeetta kaikkien halukkaiden
radioamatöörikouluttajien käytössä niin MPK:n radioamatöörikoulutuksen kursseilla
kuin SRAL:n yhdistysten ja kerhojen koulutuksessa.

4. Osallistuminen ja / tai tukeutuminen osapuolten harjoituksiin ja koulutuksiin
MPK järjestää:

-

Radioamatöörikoulutusohjelman mukaisia kursseja,

-

radioamatööritoimintaan ja muuhun HF-toimintaan liittyviä
varaviestiverkkoharjoituksia,

-

Kotiseutuharjoituksia ja

-

muita kursseja sekä PV ohjauksessa muuta HF-toimintaa.

Lisäksi MPK osallistuu AVI:en ja muiden kokonaisturvallisuuden toimijoiden valmius- ja
varaviestiverkkoharjoituksiin. Tapahtumien tai koulutuksien kuuluessa MPK:n
lakisääteisiin tehtäviin voidaan niiden kustannuksiin käyttää MPK:lle myönnettyä
valtionavustusta MPK:n ohjeistuksen mukaisesti. Muussa osallistumisessa kulujen
osalta toimitaan puolustusministeriön määrittämän maksuasetuksen mukaisesti.
SRAL ja sen jäsenkerhot ja -yhdistykset voivat järjestää radioamatöörikoulutusta, leirejä
ja osallistua varaviestiverkkoharjoituksiin ja toiminnan ylläpitoon. SRAL tukee
jäsenyhdistyksiään toiminnassa, jotka ovat tämän muistion mukaisia.
Osapuolet voivat osallistua tai tukeutua toistensa harjoituksiin ja koulutuksiin siten
kuin alueellisesti tai paikallisesti sovitaan. Kustannusten määräytyminen riippuu
koulutuksen tai harjoituksen laadusta ja tukeutumisen asteesta. Kumpikin osapuoli
vastaa omista kustannuksista. MPK osalta varojen käyttö määräytyy maksuasetuksen
mukaisesti.
MPK:n piirit ja niiden sitoutuneet HF-kouluttajat ja toimijat osallistuvat
radiokalustollaan myös PV:n paikallispuolustusharjoituksiin.

5. Kaluston käyttöön liittyvä yhteistoiminta
MPK:lla on HF-radiokalustoa, joka mahdollistaa MPK:n radioamatöörikoulutuksen.
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MPK:n kursseilla radioamatöörikoulutuksessa ja toiminnan harjoittelussa käytetään
joko MPK:n radiokalustoa, osallistujien omaa radiokalustoa tai yhdistysten ja kerhojen
radiokalustoa. MPK:n radiokalustoa käytettään kursseilla tai harjoituksissa MPK:n
sitoutuneiden HF-kouluttajien/-toimijoiden valvonnassa.
MPK:n radiokalustolla voidaan resurssien ja aikataulujen salliessa tukea myös
radioamatöörikerhojen ja yhdistysten koulutustilaisuuksia. Edellytyksenä tällöin on se,
että kyseisessä koulutustilaisuudessa kalustoa käytetään MPK:n sitoutuneen HFkouluttajien/-toimijoiden valvonnassa. Tällä halutaan varmistaa se, että kalustoa ei
vahingossa käytetä radioamatöörimääräyksistä poikkeavalla tavalla. MPK:n HFtietokoneita ei saa käyttää muussa kuin MPK:n omassa tai PV:n toiminnassa.

6. Yhteisesiintyminen erikseen sovittavilla foorumeilla ja seminaareissa
Osapuolet pyrkivät yhteisesiintymiseen radioamatöörikoulutusta, -toimintaa ja harrastusta edistävillä foorumeilla.
Mahdollisiin yhteisiin intresseihin liittyvissä lausunto- ja vast. asioissa, tiedotetaan
toista osapuolta ja tarvittaessa pyritään muodostamaan yhteinen kanta.

7. Tapahtumista tiedottaminen ja markkinointi
MPK:n ja SRAL:n tapahtumista tiedotetaan molempien verkkosivuilla, sosiaalisessa
mediassa sekä julkaisuissa. Markkinoinnissa pyritään tapahtumakohtaiseen
kohdemarkkinointiin. MPK voi mahdollisuuksiensa mukaan antaa markkinointitukea
erikseen sovittaessa.
Sopijapuolten verkkosivuilta on linkit toistensa sivuille. Yhteisistä tilaisuuksista
markkinoitaessa käytetään molempien osapuolten virallisia tunnuksia.

8. Sopiminen valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla
Valtakunnallisella tasolla yhteistoimintaosapuolet ovat MPK:ssa toiminnanjohtaja ja
SRAL:n toiminnanjohtaja tai SRALin osoittama muu yhteyshenkilö. Koulutuksen ja
yhteistoiminnan yleisjärjestelyt sovitaan suunnitteluprosessiin liittyen
keskustoimistotasolla ja annetaan MPK:n toimintasuunnitelmassa tehtäviksi piireille.
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Valtakunnallisella tasolla järjestetään vuosittain tapaaminen, jossa käsitellään tämän
sopimuksen ja yhteistoiminnan toimivuutta sekä sovitaan seuraavaa vuotta koskevat
yhteiset asiat.
Alueellisella ja paikallisella tasolla sopijaosapuolet ovat MPK:ssa piiripäälliköt ja SRAL:n
paikalliskerhot.

9. Muistion päivittäminen, muuttaminen, siirtäminen ja purkaminen
Tätä muistiota päivitetään tarvittaessa sopijapuolten välisissä neuvotteluissa.
Muistioita voidaan muuttaa vain kummankin sopijapuolen suostumuksella.
Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tämän muistiota ja sen mukaisia oikeuksiaan tai
velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen antamaa kirjallista
lupaa.
Tämä muistio voidaan purkaa yksipuolisesti, jos toinen osapuoli ei toimi muistion
mukaisesti. Muistio voidaan purkaa myös yhteisellä sopimuksella, jos yhteistoiminnan
perusteet ovat muuttuneet oleellisesti.

10.Muistion voimassaolo
Tämä yhteistoimintamuistio on voimassa toistaiseksi.
Tätä muistiota on tehty yksi kappale kummallekin osapuolelle. Osapuolet vastaavat
muistion asioiden jalkauttamisesta omille toimijoilleen.

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.
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Antti Lehtisalo
Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja
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