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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. 

Työryhmän kommentit ovat keränneet Juha Reinikka, Markku 
Hokkanen, Harri Pihl sekä Aaro Malila. 

 

 

3.9 Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän (UAS) 
käyttäjien rekisteröinti 

3.9.1 Rekisteröinti vuodeksi ..................................... 40 
euroa  

3.9.2 Rekisteröinti kolmeksi vuodeksi……………………. 85 
euroa  

3.9.3 Rekisteröinti viideksi vuodeksi ...................... 110 
euroa  

3.9.4 Sähköinen rekisteröinti vuodeksi .................... 30 
euroa  

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/947 säännöistä ja 
menetelmistä miehittämättömien ilma-alusten käytössä, 

Artikla 16: Toiminta miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä 
lennokkikerhoissa ja -yhdistyksissä, …. 

4. Jäsenvaltiot voivat sallia lennokkikerhojen ja -yhdistysten rekisteröidä 
jäsenensä 14 artiklan mukaisesti perustettuihin rekisteröintijärjestelmiin. 
Jos tämä ei ole sallittua, lennokkikerhojen ja -yhdistysten jäsenten on 
rekisteröidyttävä erikseen 14 artiklan mukaisesti. 

Ilmailulain muutosesitys on lausuntokierroksella eikä siinä poissuljeta tätä 
mahdollisuutta. Asia kiinnostaa Suomen Ilmailuliittoa ja sen puitteissa 
toimivia organisaatiota, koska ne pyrkivät lisäämään lennokkiharrastajien 
järjestäytymistä tuottamalla sitä edistäviä palveluita jäsenilleen. Asialla on 
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3.9.5 Sähköinen rekisteröinti kolmeksi vuodeksi ….. 75 
euroa  

3.9.6 Sähköinen rekisteröinti viideksi vuodeksi …... 100 
euroa 

Käyttäjien rekisteröinnin yhteydessä 
verkkoteoriakokeeseen rekisteröidyiltä kauko-ohjaajilta ei 
peritä kohdan 3.10.1 maksua 

Omien tietojen päivittämisestä ei peritä maksua. 

ilmailun turvallisuuden kannalta laajempaa merkitystä, koska 
järjestäytyminen tuo mukanaan myös vastuullisuutta lennokkitoiminnassa. 
Artikla 16 mukaiset järjestelyt ovat vielä sopimatta ja keskustelut 
TrafiComin ja järjestäytyneiden ilmailuharrastajien välillä käymättä. 
Toivomme kuitenkin, että tämä mahdollisuus otetaan huomioon 
asetuksessa. 

Ilmailuliitto suunnittelee hakevansa Artikla 16 mukaista toimilupaa sen ja 
sen jäsenkerhojen puitteissa tapahtuvalle lennokkiharrastukselle. 
Tarkoituksena on luoda turvallisuusjärjestelmä joka antaa harrastajalle 
todelliset ja dokumentoidut valmiudet toimia turvallisesti myös niissä 
olosuhteissa joihin avoimen kategorian pätevyys ei anna valmiuksia, tämä 
edistää turvallisuutta erityisesti toimittaessa esim. lentopaikoilla, 
lähialueilla tai muuten muun ilmailun kanssa.  

Artikla 16 antaa toimiluvan hakijalle mahdollisuuden rekisteröidä jäsenensä 
artiklan 14 mukaisesti perustettuihin järjestelmiin. Kyse on siis laajemmasta 
vapaudesta hallinnoida rekisteröintejä kuin pelkästä 
yhteisörekisteröintimaksusta.  

Tästä lähtökohdasta esitämme, että artiklan 16 mukaisen toiminnan 
rekisteröintiehtoja ei sidota avoimen kategorian käytäntöihin vaan 
Ilmailuliitto voisi neuvotella sopivat käytännöt viranomaisen kanssa. 

Esitämme lisäksi, että asetuksen kohtaan 3.9. lisätään artikla 16 mukainen 
lennokkikerhojen ja -yhdistysten yhteisörekisteröintimaksu.  

Suomen Ilmailuliitto Ry 

Purjelentotoimikunnan kommentit 
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2.1.2 Teoriakoe, muut kuin 2.1.1, osakoe 
.................................................................... 33 euroa 

GPL teoriakurssin hinta on noin 150-350 € riippuen koulutusorganisaatiosta. 
Viranomaiselle suoritettava maksu kokeiden suorittamisesta karkeasti 
ottaen 2-3 -kertaistaa oppilaan teoriakoulutuksen hinnan. Lisäksi 
viranomainen on pyytänyt harrastejärjestöltä apua kysymyspankin 
tekemiseen. Teoriakokeen sopiva hintataso olisi ajokorttikokeen luokkaa eli 
35€ kaikki osakokeet yhteensä. 

4.3.1.2 Vuosimaksu (UPL, MGPL, GPL, BPL, APL, 
ilmoituksenvarainen organisaatio) ………………….. 500 euroa 

GPL ja BPL kansalliset luvanvaraiset koulutusorganisaatiot ovat 
korvaantumassa ilmoituksenvaraisella, koska kevyempi malli on suhteessa 
toiminnan laatuun, laajuuteen ja riskeihin. Siten myös viranomaisen 
hyväksyntä ja sääntely tulisi keventyä ja vastaavasti myös valvontamaksu 
tulisi palauttaa sille 150Eur per vuosi tasolle missä se oli ennen muutama 
vuosi sitten tehtyä hinnankorotusta. 

Suomen Ilmailuliitto Ry 

Dronetoimikunnan kommentit 

 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 

Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista 
maksullisista suoritteista 

Rekisteröintimaksua tulisi kohtuullistaa siten, että harrastustoimintaa 
varten tehtävä rekisteröinti olisi maksuton junioreille ja n. 10€ täysi-
ikäisille. 

Ammattikäyttöä varten tulisi luoda oma rekisteröinti. 



4(4)  

 

3.9. Käyttäjien rekisteröinnin yhteydessä 
verkkoteoriakokeeseen rekisteröidyiltä kauko-ohjaajilta ei 
peritä kohdan 3.10.1 maksua 

Mikäli maksulliset tutkinnot toteutuvat, DT esittää, että mainittu 
maksukäytäntö ja siihen liittyvä helpotus maksusta on pysyvä. 

3.10.2 Osallistumismaksu kauko-ohjaajan valvottuun 
lisäteoriakokeeseen ..................     50 euroa 

Asiakohta on epäselvä. Tarkoittaako rivi hylätyn kokeen uudistamista?  

3.10 Kauko-ohjaajien tutkinnot Mikäli maksulliset tutkinnot toteutuvat, dronetoimikunta esittää siihen mm. 
Britanniassa olevaa käytäntöä, jossa maksu peritään hyväksytysti 
suoritetusta tutkinnosta. 

 


