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Lakiluonnoksen  

kohta  

Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio 

Suomen Ilmailuliitto Ry 

Lennokkitoimikunnan lennokkimääräystyöryhmä 
kehittää ”Suomen Ilmailuliiton Lennokkitoiminta 2020” –
tavoiteohjelmassa määritetyn mukaista järjestelyä, jonka 
mukaisesti Suomen Ilmailuliiton alla tapahtuva 
perinteinen lennokkiharrastus esitetään järjestettäväksi 
2020 alkaen. Tässä lausunnossa esitetyt huomiot ja 
kommentit perustuvat em. työhön. 

Nyt laadittu kommentti (n:o 5) täydentää SIL:n ja 
määräystyöryhmän aiemmin toimittamaa 
kommenttidokumenttia LVM:ssä 4.12.2019 
järjestetyssä yhteistyökokouksessa sovitun mukaisesti. 

 

5. kommentti 

Ilmailulaki 136 § 

Vahingonkorvausvastuu 

Ilmailussa aiheutuneen vahingon korvausvastuuseen 

sovelletaan vahingonkorvauslain säännöksiä jäljempänä 

säädetyin poikkeuksin 

Ilmailuliitto näkee kannatettavana asiana sen, että 

vahingonkorvausvastuu on sama sekä avoimessa- että erityisessä 

luokassa. Jos kyse on ankarasta vastuusta, niin silloin kaikille toimijoille 

tulee määrätä EU:n vakuutusasetuksen mukainen Ilmailuvakuutus. 

 

Myös se, että vastuu molemmissa luokissa perustuu 

Vahingonkorvauslakiin, nähdään mahdollisena mallina Suomeen. Se 

yksinkertaistaa liikkumista näiden kahden luokan välillä ja antaa 

paremman mahdollisuuden järjestellä Ilmailuliiton edustamaa 

harrastustoimintaa myös erityiseen luokkaan. Tähän malliin liittyvät 

kommentit ovat alla.  

 

Avoimessa luokassa vakuutusten tulisi olla vapaaehtoisia, koska 

toiminnan riski rajataan hyväksyttävälle tasolle säädösten avulla ja 
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kauko-ohjaaja voi omalla vastuullisella toiminnallaan säädellä riskiä 

riittävästi ja tehdä itse päätöksen toiminnan vakuuttamisesta.  

 

Markkinoilla on myös paljon edullisia vakuutuksia toiminnan 

vakuuttamiseen. Sellainen vakuutus kuuluu myös SIL jäsenmaksuun. 

Erityisessä luokassa asia on monimutkaisempi, ja sen vuoksi 

viranomaisten tulisi voida määrittää vakuutusten riittävä taso samalla, 

kun myöntää toimintalupia erityisen luokan toimijoille. Tuntuu 

kohtuuttomalta, jos kaupallisen toimijan miehittämätön ilma-alus 

luvallisessa tehtävässä ollessaan putoaa esimerkiksi väkijoukkoon ja 

vahingon kärsijä ei saisi korvausta toimijalta eikä vakuutuksesta.  

Toisaalta tuntuu kohtuuttomalta, että lennokkikerho hakee itselleen 

toimintaluvan Artikla 16 mukaisesti ja järjestelee sen turvalliseksi 

sivullisten ja muun ilmaliikenteen suhteen, niin kauko-ohjaajat 

joutuisivat ottamaan siitä huolimatta toiminnalleen EU -

vakuutusasetuksen mukaisen Ilmailuvakuutuksen. Sellaisia ei ole 

saatavilla harraste (yksityis-) käyttöön Suomesta. On mahdollista, että 

niitä saa jatkossa, mutta koska vakuutuspakko koskee vain pientä osaa 

harrastajista, niin tällaiselle marginaaliryhmälle sen hinta voi olla kova.    

 

Pidämme hyvänä sitä ajatusta, että tässä mallissa Ilmailulaki antaisi 

Traficomille laajat valtuudet säädellä vakuutuksia niin, että ne ovat 

kaikissa olosuhteissa riittävät ja oikeudenmukaisella tasolla. 

 


