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Liikenne- ja viestintävirasto 

Määräysluonnoksen  
kohta  

Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio 

SIL  / EUT KOMMENTIT  
4.1.1 
4.1.1 Koulutustoimintaa har-
joittavalla organisaatiolla on 
oltava taloudelliset edellytyk-
set siihen, että toiminta voi-
daan toteuttaa sovellettavien 
vaatimusten mukaisesti. 

Miten tämä tarkastetaan ja millaiset ovat ehdot joilla voidaan todeta kouluttajan kelpoisuus tähän vaati-
mukseen? Tähän on saatava määritys asiasta. 

4.1.3 
4.1.3 Vastuulliselle johtajalle, 
koulutuspäällikölle tai päälen-
nonopettajalle ei saa olla määrät-
ty rangaistusta lento- tai koulu-
tustoimintaan liittyvästä rikok-
sesta tai rikkomuksesta eikä hä-
nelle saa olla määrätty hallinnol-
lisia seuraamuksia, mukaan lu-
kien lupakirjan, kelpuutuksen tai 
valtuutuksen rajoittaminen tai 
peruuttaminen määräajaksi tai 
pysyvästi, ilmailulainsäädännön 
tai -määräysten noudattamatta 
jättämisen takia kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana. 

Kohdassa on mainittu ettei vastuullisella johtajalla saa olla edellä mainittuja rikkomuksia, kuitenkin koh-
dassa 4.2.1. vastuulliselle johtajalle ei ole esitetty mitään ilmailullisia vaatimuksia joten, tästä voisi tuon 
vastuullisen johtajan osuuden ottaa pois. 

4.2.1 

Vastuullinen johtaja nimeää kou-
lutusorganisaation koulutuspääl-
likön ja päälennonopettajat sekä 
vastaa toiminnan rahoituksesta. 
Jos koulutusorganisaatio on yhtiö 

Lisäyksenä ehdotamme: 

Vastuullisella johtajalla tulee olla yhtiön tai yhteisön nimenkirjoitusoikeus, kun kysymyksessä on yhtiö tai 
yhteisö. Jos henkilölupa niin hänhän voi nimen kirjoittaa. 
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tai yhteisö, katsotaan hallituksen 
tai johtokunnan puheenjohtaja 
vastuulliseksi johtajaksi, ellei vas-
tuuta ole sopimuksella siirretty 
valtuutetulle henkilölle. 

 
5, 5.1 ja 5.2 
5.1 Koulutusorganisaatiossa 
noudatettavista menettelyistä 
poikkeamatietojen käsittelys-
sä ja poikkeamailmoitusten 
toimittamisessa viranomai-
selle säädetään EU:n poik-
keama-asetuksessa2 ja ilmai-
lulaissa (864/2014).  
5.2 Koulutusorganisaation 
sisäisen valvonnan tarkastus 
on suoritettava Liikenne- ja 
viestintä-viraston lomakkeen 
ja ohjeistuksen mukaisesti 
vähintään kerran vuodessa. 
Tarkastuksen tuloksena syn-
tynyt raportti on toimitettava 
Liikenne- ja viestintäviras-
toon lomakkeessa mainit-
tuun määräaikaan mennessä. 

Olisi erittäin hyvä jos määräyksessä olisi mainittuna linkit, mistä siinä mainitut lomakkeet löytyvät. Vaihto-
ehtoisesti lomakkeet määräyksen liitteiksi. 

7.4 
7.4 Koulutuspäällikkö vastaa 
siitä, että lentokoulutuksessa 
käytettävien ilma-alusten 
huolto-toiminta ja lentokel-
poisuuden ylläpito on järjes-
tetty ilma-
alusryhmäkohtaisten vaati-
musten mukaisesti. Huolto-
ohjelmassa on noudatettava 
ilma-aluksen rungon, moot-
torin ja potkurin valmistajan 

Ehdotetaan teksti muutettavaksi seuraavasti. 

7.4 Koulutuspäällikkö vastaa siitä, että lentokoulutuksessa käytettävien ilma-alusten huoltotoiminta ja len-
tokelpoisuuden ylläpito on järjestetty ilmailumääräyksen AIR M1-5 vaatimusten mukaisesti. 
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tai tyyppihyväksynnän halti-
jan määräämiä huoltovaati-
muksia. 

8.2 
8.2 Peruslentokoulutuksessa 
oppilaan koulutusaika saa 
olla enintään kaksi tuntia il-
ma-aikaa yhden vuorokauden 
aikana. Mikäli koulutuspäälli-
kön hyväksymistä syistä päi-
vittäistä enimmäiskoulutusai-
kaa on tarpeen jatkaa, len-
nonopettajan on varmistetta-
va, että oppilaan vireystaso 
säilyy oppimistuloksen saa-
vuttamisen kannalta riittävä-
nä. Perusteet koulutusajan 
ylittämiselle on merkittävä 
oppilaan koulutuskirjanpi-
toon. 

Ehdotetaan seuraavaa muutosta: 

Peruslentokoulutuksessa oppilaan koulutusaika saa olla enintään kaksi tuntia ilma-aikaa yhden vuorokau-
den aikana. Enintään neljätuntia silloin kun koululennot ovat koulutusohjelman mukaisia matkalentoja.  

Perustelu: Suomessa on alueita, joilla kaksi tuntia ei riitä matkalentovaatimuksien täyttämiseksi, ellei an-
neta oikeutta myöntää lisälentoaikaa harkinnan perusteella. 

9.2.6 
Lennonopettajien kertaus-
koulutuksen tulee sisältää 
vähintään kuusi oppituntia ja 
niihin tulee sisällyttää vähin-
tään kolme aihepiiriä seuraa-
vista aiheista:  
a) kansalliset ilmailumää-
räykset ja niiden muutokset  
b) lainsäädäntö, sen noudat-
taminen ja valvonta  
c) opetusoppi, opetusmene-
telmät ja opettajan rooli  
d) lentosuunnistus ja ilmati-

Ehdotamme lisättäväksi kohdan f) ihmisen suorituskyky ja rajoitukset  
Perusteluna antaa opettajalle mahdollisuus arvioida omaa ja oppilaan vireystilaa. 
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lan jako  
e) säähän liittyvät aiheet, 
säätietojen jakelu. 
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11 lentokoe 

 

 

Koulutusorganisaation on kurssin päätyttyä annettava oppilaalle suositus lentokokeeseen sekä huolehdit-
tava hänen osallistumisestaan siihen lupakirjan, kelpuutuksen tai oikeuden saamiseksi. Koulutusorganisaa-
tio on velvollinen antamaan tarkastuslentäjälle tämän pyytämät tiedot oppilaasta ja hänen koulutukses-
taan. 

Ehdotetaan muutettavaksi seuraavaksi. 
Koulutusorganisaation on kurssin päätyttyä, kun on varmistettu että, koulutusohjelman mukainen koulu-
tustavoite on saavutettu, annettava oppilaalle suositus lentokokeeseen sekä huolehdittava hänen osallis-
tumisestaan siihen lupakirjan, kelpuutuksen tai oikeuden saamiseksi. Koulutusorganisaatio on velvollinen 
antamaan tarkastuslentäjälle tämän pyytämät tiedot oppilaasta ja hänen koulutuksestaan. 

14 poikkeukset Ehdotamme tämän poistamista määräyksestä.  

Emme näe mitään edellytyksiä poikkeuksien myöntämisille. 


