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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 4.6.2003 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen Ilmailulaitoksesta annetun lain ja muiden tarvittavien säännösten uudistamiseksi.
Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa ja analysoida ilmailun julkisten hallintotehtävien (viranomaistehtävien) seuraavat organisointivaihtoehdot:
1. Ilmailulaitoksen nykyisin hoitamat julkiset hallintotehtävät säilytetään liikelaitoksena toimivassa Ilmailulaitoksessa tarpeellisessa määrin eriytettyinä, tai
2. julkiset hallintotehtävät eriytetään yhteen tai useampaan Ilmailulaitoksesta kokonaan erilliseen
virastoon.
Työryhmän tuli samalla kartoittaa ja analysoida uudesta liikelaitoslaista johtuvat muut muutostarpeet kiinnittäen erityisesti huomiota taloudellisiin vaikutuksiin. Työryhmän tuli eri vaihtoehtojen
kartoittamisen ja analysoinnin jälkeen luovuttaa väliraporttinsa syyskuussa 2003. Ministeriö jatkoi
työryhmän väliraportin määräaikaa sittemmin 16.10.2003 saakka.
Työryhmän tuli valitun vaihtoehdon toteuttamiseksi tehdä ehdotus Ilmailulaitoksesta annetun lain
muuttamiseksi sekä tarvittavat muut ehdotukset säädösmuutoksiksi ottaen huomioon uusi liikelaitoslaki. Huomioon oli otettava myös EY:n lainsäädännön kehityksen aiheuttamat muutostarpeet.
Erityisesti tuli selkeyttää jaottelua Ilmailulaitoksen julkisten hallintotehtävien ja liikelaitostehtävien
välillä sekä, ottaen huomioon muun ohella hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen, selvittää
tarvittavat lainsäädännölliset, rahoitukselliset ja hallinnolliset toimenpiteet.
Työryhmän puheenjohtajaksi ministeriö määräsi apulaisosastopäällikkö Reino Lampisen liikenneja viestintäministeriöstä. Jäseniksi kutsuttiin valtiovarainministeriöstä budjettineuvos Esko Tainio,
oikeusministeriöstä erityisasiantuntija Marietta Keravuori, liikenne- ja viestintäministeriöstä talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola (talousyksikkö), hallitusneuvos Pekka Hurtola (liiketoiminta- ja
omistajaohjausyksikkö), hallitusneuvos Yrjö Mäkelä ja vanhempi hallitussihteeri Rita Linna (rautatie- ja ilmailuyksikkö) sekä Ilmailulaitoksesta pääjohtaja Mikko Talvitie (liikelaitos), ylijohtaja Kim
Salonen (Lentoturvallisuushallinto) ja lakimies Susanna Metsälampi (lentoliikennehallinto).
Jäsenet Linna ja Metsälampi toimivat samalla työryhmän sihteereinä. Työryhmän muiksi sihteereiksi määrättiin neuvotteleva virkamies Timo Kaisanlahti liikenne- ja viestintäministeriöstä (liiketoiminta- ja omistajaohjausyksikkö) ja jaostopäällikkö Kirsi Lähteenmäki-Riistama Ilmailulaitoksen
Lentoturvallisuushallinnosta.
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Alkuperäinen työryhmä kokoontui 12 kertaa. Väliraporttiin liittyi jäsenten Pekka Hurtola, Susanna
Metsälampi, Kim Salonen ja Mikko Talvitie lausumat. Työryhmä luovutti väliraporttinsa liikenneja viestintäministeriölle 16.10.2003.
Väliraportissaan työryhmä ehdotti Ilmailulaitoksesta organisatorisesti erillisen viraston perustamista
ilmailun viranomaistehtäviä varten ja tarvittavien säädösmuutosten valmistelemista tavoitteena viraston toiminnan aloittaminen vuoden 2006 alusta. Valtion liikelaitoksista annetun lain voimaantulosäännöstä ehdotettiin siirrettäväksi siten, että lakia sovellettaisiin Ilmailulaitokseen vasta kun erottaminen on toteutettavissa. Työryhmä ehdotti ilmailuviranomaisen perustamistoimien ja lainsäädännön uudistamisen valmistelun jatkamista samassa työryhmässä.
Ehdotusten toteuttamisen edellytyksiksi työryhmä asetti
- ilmailun viranomaistehtävien riittävän rahoituksen turvaamisen mm. korvamerkittyä, ilmailusektorilta perittävää rahoitusta käyttäen,
- varmuuden saamista siitä, että virasto voidaan perustaa pääkaupunkiseudulle,
- riittävien resurssien varaamista valmistelutyöhön.
Liikenne- ja viestintäministeriö tarkisti 19.11.2003 työryhmän toimeksiantoa. Työryhmän tuli valmistella 31.10.2004 mennessä (määräaikaa jatkettiin sittemmin 30.11.2004 saakka) ehdotus erillisen
ilmailuviranomaisen perustamistoimiksi ja hallituksen esityksen muotoon kirjoitettu ehdotus uudeksi ilmailua koskevaksi lainsäädännöksi seuraavasti:
- Uusi ilmailulaki, jonka valmistelussa otetaan huomioon uuden perustuslain edellyttämien muutostarpeiden lisäksi yhteisölainsäädännöstä johtuvat ja muut nykyisen lain säätämisen jälkeen
esiin tulleet muutostarpeet sekä ilmailun viranomaistehtävien hoitaminen Ilmailulaitoksesta
eriytetyssä virastossa.
- Uusi laki erillisestä ilmailuviranomaisesta ja ehdotukset sen toiminnan rahoituksen ja hallinnon
järjestämisestä. Erillinen ilmailuviranomainen on tarkoitus perustaa vuoden 2006 alusta.
- Valtion liikelaitoksista annetun lain ja erillisen ilmailuviranomaisen perustamisen edellyttämät
muutokset Ilmailulaitoksesta annettuun liikelaitoskohtaiseen lakiin.
- Tarvittavat muutokset muihin säädöksiin sekä tarvittavat ilmailuun liittyvät hallinnolliset muutokset.
Ministeriö valmisteli erikseen ehdotuksen valtion liikelaitoslaitoksista annetun lain (1185/2002)
voimaantulosäännöksen tarkistamisesta siten, että lakia sovellettaisiin Ilmailulaitokseen vuoden
2005 alun sijasta vasta vuoden 2006 alusta. Tämä laki (926/2004) annettiin ministeriön ehdotuksen
mukaisena 29.10.2004.
Ilmailulaitoksen tuli tuottaa liikenne- ja viestintäministeriölle tarvittavat tiedot ja perusteet selvityksen tekemiseksi alueellistamisen koordinaatioryhmälle siitä, että ehdotettu erillinen ilmailuviranomainen voidaan perustaa pääkaupunkiseudulle. Lisäksi Ilmailulaitoksen tuli:
- Selvittää ja tehdä työryhmälle ehdotus erillisen, ilmailun merkittäviä viranomaistehtäviä hoitavan viraston tehtävänmäärittelystä, viraston edellyttämistä resursseista, niiden saatavuuden
edellytyksistä, toiminnan kustannuksista sekä asiakkailta perittävistä maksuista. Erikseen oli
selvitettävä perustamisvaiheen järjestelyt kustannuksineen.
- Selvittää liikenne- ja viestintäministeriölle viranomaistoimintojen erottamisen vaikutus liikelaitoksen kuluihin.
- Selvittää liikenne- ja viestintäministeriölle liikelaitoksen nykyisin hoitamien, sille liiketaloudellisesti kannattamattomien julkisten palvelutehtävien aiheuttama alijäämä ja näiden palvelujen
asiakkaat sekä arvioida kannattavuuteen johtavan hinnoittelun vaikutuksia.
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Ilmailulaitos antoi ministeriölle resurssiselvityksen 6.4.2004 ja alueellistamisselvityksen 13.9.2004.
Uudistetun toimeksiannon mukaisen työryhmän puheenjohtajana toimi edelleen apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen ja jäseninä budjettineuvos Esko Tainio, talousjohtaja Marja HeikkinenJarnola, neuvotteleva virkamies Timo Kaisanlahti, vanhempi hallitussihteeri Rita Linna (samalla
työryhmän sihteeri), pääjohtaja Mikko Talvitie, ylijohtaja Kim Salonen ja lakimies, sittemmin jaostopäällikkö Susanna Metsälampi (samalla työryhmän sihteeri). Kaisanlahden siirryttyä toisiin tehtäviin työryhmän pysyvänä asiantuntijana on toiminut ylijohtaja Samuli Haapasalo liikenne- ja viestintäministeriön yleiseltä osastolta. Työryhmän työhön on asiantuntijana osallistunut myös johtaja
Matti Tupamäki Ilmailulaitoksen lentoliikennehallinnosta.
Uudistetun työryhmän muina sihteereinä ovat toimineet hallitusneuvos Yrjö Mäkelä liikenne- ja
viestintäministeriön rautatie- ja ilmailuyksiköstä ja tiedottaja Kirsi Seppälä Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnosta.
Työryhmä raportoi 6.5.2004 liikenne- ja viestintäministeriölle Ilmailulaitoksen työryhmälle tekemistä selvityksistä ja ehdotuksista sekä niiden vaikutuksista työryhmän jatkotyöhön. Ministeriö
merkitsi raportin tiedoksi 11.5.2004 ja kehotti työryhmää jatkamaan työtä tarkistetun toimeksiannon
mukaisesti.
Työryhmä jakautui jaostoihin työn sisällön mukaisesti. Työryhmä muodosti kolme jaostoa:
- Ilmailulakijaosto, jonka työhön osallistuivat jäsenten Lampinen, Salonen, Metsälampi ja Linna
lisäksi sihteeri Mäkelä sekä Ilmailulaitoksesta lakimies Petteri Nissilä, ylitarkastaja Anne Torkkeli ja jaostopäällikkö Ari Vahtera. Lukuisat Ilmailulaitoksen toimihenkilöt osallistuivat asiantuntijoina jaoston työhön.
- Ilmailulaitosjaosto, jonka työhön osallistuivat jäsenten Talvitie, Tainio, Heikkinen-Jarnola ja
Linna lisäksi pysyvänä asiantuntijana Haapasalo.
- Ilmailuvirastojaosto, jonka työhön osallistuivat jäsenten Lampinen, Salonen, Tainio, HeikkinenJarnola, Metsälampi ja Linna lisäksi sihteeri Mäkelä sekä apulaisjohtaja Hannu Luukkonen ja
laatu- ja koulutuspäällikkö Sakari Uutela Ilmailulaitoksesta. Virastojaosto asetti lisäksi alajaoston valmistelemaan ehdotuksen viraston toiminnan rahoittamisesta. Alajaoston työhön osallistuivat Mäkelä, Luukkonen ja taloussuunnittelija Jaana Kuusisto liikenne- ja viestintäministeriön
talousyksiköstä.
Uudistetun toimeksiannon tarkoittama työryhmä on kokoontunut 12 kertaa. Työryhmä on valmistellut liitteinä 1 ja 2 olevat kaksi hallituksen esitystä seuraavasti:
HE Ilmailulaitosta ja ilmailuviranomaista koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kolme uutta lakia. Ilmailulaitokseen sovellettaisiin vuoden
2006 alusta alkaen uutta valtion liikelaitoslakia ehdotettavassa Ilmailulaitoksesta annettavassa laissa
säädettävin poikkeuksin. Ehdotettavalla lailla kumottaisiin vuonna 1990 annettu laki Ilmailulaitoksesta. Julkiset hallintotehtävät ja oikeussääntöjen antaminen eriytettäisiin liikelaitoksesta. Tässä tarkoituksessa ehdotetaan annettavaksi uusi laki Ilmailulaitoksesta eriytettävästä ilmailuviranomaisesta, Ilmailuhallinnosta. Kolmantena lakina ehdotetaan annettavaksi laki lentoliikenteen valvontamaksusta, jota kannettaisiin lentoturvallisuuden valvonnan ja ilmailun julkisten hallintotehtävien rahoittamiseksi.
Uudessa Ilmailulaitosta koskevassa laissa säädettäisiin Ilmailulaitoksen toimialasta ja tehtävistä,
mahdollisista julkisista palvelutehtävistä, hinnoittelusta, liikennemaksujen perimisestä, vakuuttamisen rajaamisesta, henkilöstöstä ja tarkempien säännösten antamisesta.
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Ilmailuhallintoa koskevassa laissa säädettäisiin viraston tarkoituksesta ja tehtävistä, asiantuntijan
käyttämisestä ja eräistä hyväksyntätehtävistä, johtamisesta ja ratkaisuvallan käyttämisestä virastossa, ammattitaidon ylläpitämisestä, suoritteista perittävien maksujen perusteista ja tarkempien säännösten antamisesta.
Lentoliikenteen valvontamaksua koskevassa laissa säädettäisiin maksun määrästä ja perusteista, lentoaseman pitäjän maksuvelvollisuudesta sekä maksun määräämiseen, maksamiseen, virheiden oikaisuun ja muutoksenhakuun liittyvistä yksityiskohdista.
Ilmailuviranomaisen erottaminen Ilmailulaitoksesta edellyttää myös aluevalvontaa ja meripelastusta
koskevien säännösten tarkistamista. Ilmailulaitos osallistuisi aluevalvonnan ja meripelastuksen tehtäviin toimialansa palveluja tuottaen sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan Ilmailulaitoksen sekä
aluevalvonta- ja meripelastusviranomaisten kesken.
Uuden ilmailuviranomaisen toiminnan rahoituksessa on tarkoituksena noudattaa nykyistä periaatetta, jonka mukaan ilmailusektori kattaa pääosin itse kustannuksensa. Viraston kustannuksiksi vuonna
2006 on arvioitu 11,8 miljoonaa euroa. Siitä merkittävin osa, noin 5,8 miljoonaa euroa kanavoituisi
ehdotetun lentoliikenteen valvontamaksun kautta ilmailusektorin ja sen asiakkaiden maksettavaksi.
Lisäksi perittäisiin ilmailuviranomaisen suoritteista maksuja noin 3,0 miljoonaa euroa. Julkisten
hallintotehtävien erottamisen aiheuttama kustannusten kasvu ja osa yleisistä hallintotehtävistä rahoitettaisiin valtion talousarvioon sisällytettävällä 3,0 miljoonan euron määrärahalla.
Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen. Ilmailulaitoksesta irrotettava ilmailuviranomainen on tarkoitus perustaa vuoden 2006 talousarviossa. Esitys vaikuttaa myös Ilmailulaitosta
koskevaan talousarvion momenttiin. Lisäksi valtion talousarviossa osoitettaisiin määrärahoja Ilmailulaitoksen julkisten palvelutehtävien ja liiketaloudellisesti kannattamattomien tehtävien hoitoon.
HE ilmailulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki, joka korvaisi vuodelta 1995 olevan ilmailulain.
Lailla säänneltäisiin ilmailua Suomessa ja ilmailua suomalaisella ilma-aluksella Suomen ulkopuolella. Laissa säädettäisiin muun muassa ilma-aluksia ja niiden henkilöstöä samoin kuin ilmailua palvelevaa maahenkilöstöä koskevien turvallisuussääntöjen perusteista, lentopaikoista ja maalaitteista,
lennonvarmistuksesta, lentoasemien maahuolinnasta, siviili-ilmailun turvaamisesta sekä ilmailusta
ansiotarkoituksessa. Ilmailuviranomaisella olisi edelleen laajat valtuudet ilmailun lupia ja hyväksyntöjä sekä valvontaa koskevien julkisten hallintotehtävien hoitamiseen samoin kuin valtuudet
teknisten ja yksityiskohtaisten oikeussääntöjen antamiseen.
Ilmailulain säännöksistä voitaisiin erikseen mainituilla perusteilla säätää sotilasilmailua koskevia
poikkeuksia valtioneuvoston asetuksella. Laissa määriteltäisiin sotilasilmailuviranomainen ja säädettäisiin sen toimivallasta. Toimivalta rinnastuisi sotilasilmailua koskevissa asioissa ilmailuviranomaisen toimivaltaan.
Ehdotuksessa on otettu huomioon ilmailussa ja kansainvälisissä säännöksissä ja vastaavissa vuoden
1995 ilmailulain säätämisen jälkeen tapahtunut voimakas kehitys ja sen asettamat vaatimukset.
Lakiin otettaisiin nykyistä lakia vastaavat säännökset lukuisien direktiivien sekä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n, Euroopan siviili-ilmailukonferenssin ECAC:n, Euroopan lennonvar-
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mistusjärjestön Eurocontrolin ja Euroopan maiden ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen JAA:n laatimien standardien, normien ja suositusten täytäntöönpanosta. Uusina pantaisiin täytäntöön yhteisön
lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta ja poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla annetut direktiivit. Lisäksi lailla säädettäisiin lukuisten yhteisöasetusten osalta viranomaisista, rangaistuksista ja muista yhteisön asetuksissa jäsenvaltion säädettäväksi
jätetyistä seikoista.
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Lain muutoksella lisättäisiin salassa pidettävien viranomaisen asiakirjojen luetteloon tiedot, joiden julkistaminen vaarantaisi tietojen saannin tulevaisuudessa.
Kaikki lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1.1.2006.
Ilmailulaitoksen julkisten palvelutehtävien rahoitus
Työryhmä ehdottaa, että liikenne- ja viestintäministeriö, puolustusministeriö, sisäasianministeriö ja
opetusministeriö ottavat uuden liikelaitoslain periaatteet huomioon varautuessaan vuoden 2006 talousarviossa tilaamaan julkisia palvelutehtäviä Ilmailulaitokselta. Liikenne- ja viestintäministeriö
esittää talousarvion kehysvalmistelussa tiedot, joiden avulla rahoitukseen voidaan varautua.
Nykyisellä palvelutasolla Ilmailulaitoksen julkisista palvelutehtävistä aiheutui laitokselle vuonna
2003 seuraavasta taulukosta ilmenevät kustannukset, joiden rahoituksesta vuonna 2006 tulisi sopia
palvelujen tarjoajien kanssa:
Julkinen palvelutehtävä

Lentoasemaverkostoon kuuluvien osien liiketaloudellinen alijäämä

Tulosvaikutus
2003 (miljoonaa €)
4,6

Ehdotettu alijäämän rahoitustapa

Lentoasemaverkoston kannattavien osien ristisubventio

Neljän lentoaseman yöaikainen aukiolo aluevalvontaperusteisesti

2,7

Korvataan valtion talousarviosta, määräraha
siirrettään LVM:n pääluokasta PLM:n pääluokkaan

Sotilasliikenteen osuus lentoasemien yhteisistä pääomakustannuksista

1,5

Korvataan valtion talousarviosta, määräraha
siirrettään LVM:n pääluokasta PLM:n pääluokkaan

Rajavartiolaitoksen lentotoiminnan (pelastus- ja valvontapalvelu) edellyttämä
lentoaseman aukiolo

0,5

Valtion ilmailuopiston erityispalvelut Porin lentoasemalla

0,32

Malmin

0,75

Osittain (0,3 M€) korvataan valtion talousarviosta, määräraha siirrettään LVM:n pääluokasta SM:n pääluokkaan
Osittain (0,2 M€) tilaaja sopeuttaa palveluita tai osoittaa tarkoitukseen muun määrärahan
Osittain (0,2 M€ ) korvataan valtion
talousarviosta, LVM:n pääluokkaan otetaan
uusi määräraha
Osittain (0,12 M€) tilaaja sopeuttaa palveluja tai osoittaa tarkoitukseen muun määrärahan
Osittain (0,2 M€) korvataan valtion talous-

yleisilmailulento-
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aseman alijäämä

arviosta, LVM:n pääluokkaan otetaan uusi
määräraha (koulutustoiminta)
Osittain (0,5 M€) korvataan valtion talousarviosta, LVM:n pääluokkaan otetaan uusi
määräraha (yleisilmailun hintatuki)
Osittain (0,05 M€) Ilmailulaitos nostaa
käyttäjämaksuja kustannusvastaavuuden toteutumiseksi

Ilmailuviranomaisen sijoituspaikka
Työryhmä toistaa jo välimietinnössä esittämänsä vaatimuksen siitä, että ilmailuviranomaisen tulee
jatkaa toimintaansa pääkaupunkiseudulla, käytännössä Lentoturvallisuushallinnon nykyisissä toimitiloissa Vantaalla. Perusteena vaatimukselle ovat viranomaisen erikoisammattitaitoa edellyttävän
henkilöstön saatavuuden ja sitä kautta suomalaisen lentoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen, viraston toiminnalliset syyt asiakkaiden ollessa sijoittuneina pääasiassa Vantaalle, ja muualle
sijoittamisesta aiheutuvat merkittävät kustannuslisät. Tässä raportissa esitetyt taloudelliset laskelmat
perustuvat viraston sijoittamiseen pääkaupunkiseudulle.

Työryhmä luovuttaa kunnioittavasti loppuraporttinsa liikenne- ja viestintäministeriölle. Raporttiin
liittyy Esko Tainion eriävä mielipide ja Mikko Talvitien lausuma.

Helsingissä 29.11.2004

Reino Lampinen

Marja Heikkinen-Jarnola

Rita Linna

Susanna Metsälampi

Kim Salonen

Esko Tainio

Mikko Talvitie

Yrjö Mäkelä

Kirsi Seppälä
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ERIÄVÄ MIELIPIDE
Koska työryhmän ehdotuksissa on eräitä kohtia, joissa poiketaan tarpeettomasti valtion yleisestä
liikelaitoslaista ja koska eräät ehdotukset aiheuttaisivat valtion talousarviossa valtion menojen lisääntymistä, esitän työryhmän ehdotuksesta poiketen seuraavaa:
Laki Ilmailulaitoksesta
4 § Ilmailulaitoksen julkiset palvelutehtävät ja 5 § Hinnoittelu
Julkisiksi palvelutehtäviksi tässä nimettyjä tehtäviä ja tilastointiin liittyvän vallan käyttöä ei ole selvitetty perustuslain 124 §:n kannalta.
Ilmailulaitoksen ristisubventioiden purkamiset ja muut määrärahojen järjestelyt tulee toteuttaa valtion budjettitalouden kokonaisuudessa kustannusneutraalisti.
Uusia valtionapujärjestelmiä ei tule perustaa. 4 § 2 kohdan perusteluissa kuvattujen Porin ja Malmin
kentän erityispalveluissa on otettava huomioon yhtäältä ristisubventioiden purkaminen ja toisaalta
liikenne- ja viestintäministeriön ja opetusministeriön yhteisessä työryhmässä määritellyt lentäjien
koulutuksen järjestämisen ja sen rahoituksen periaatteet (Liikenneministeriön julkaisuja 19/99).
6 § Liikennemaksujen periminen
Pykälä tulee poistaa, koska verojen ja maksujen ulosottotoiminnasta annetun lain (367/61) mukaista
maksujen perintämenettelyä ei ole tarkoitettu liiketoiminnan maksujen perimiseen.
7 § Vakuuttamisen rajoittaminen
Pykälä tulee poistaa, koska yleiseen liikelaitoslakiin perustuvat liikelaitoksen riskien hallintaa ja
vakuuttamista koskevat säännökset ovat riittäviä ja ottavat huomioon myös kilpailun tasapuoliset
edellytykset.
Laki Ilmailuhallinnosta
5 § Lentoliikenteen valvontamaksun määrä ja perusteet
Lentoliikenteen valvontamaksuksi ehdotettua 1,00 euroa matkustajaa kohti tulee muuttaa siten, että
Ilmailuviranomaiselle esitetty 3 milj. euron budjettirahoituksen tarve poistuu.
Suhde perustuslakiin
Työryhmän toimeksiannossa on edellytetty, että kaikki julkiset hallintotehtävät siirtyvät liikelaitokselta perustettavalle uudelle virastolle. Tämä on tulkittava siten, että siirto koskee kaikkia perustuslain 124 §:n mukaisia julkisia hallintotehtäviä – ei ainoastaan merkittäviä julkisia hallintotehtäviä.
Tältä osin lakiesityksen perustelujen jaksossa 4 olevat maininnat siitä, että esityksessä on otettu
huomioon 124 §:n rajoitukset merkittävän julkisen vallan käyttämisen siirtokiellosta, on vähintäänkin epätarkka ellei harhauttava. Koska perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota julkisten hallintotehtävien tulkintoihin, myös lausunnonantajien on syytä arvioida esityksen julkisten
hallintotehtävien tulkintoja.
Esko Tainio
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Lausuma
Ilmailun viranomaistoimintojen erottaminen Ilmailulaitoksesta täysin erilliseen, virastomuotoiseen organisaatioon on hallinnon selkeyden ja näköisyyskysymysten kannalta peruteltua. Sen suhteen minulla ei ole lausuttavaa. Samalla on kuitenkin tarpeen tiedostaa, että tämä valtionhallinnon selkeyttä korostava toimintamalli on
yhteiskunnalle noin 3,5 miljoonaa euroa vuodessa nykyistä kalliimpi.
Perustuen yleisen liikelaitoslain tavoitteisiin, kilpailuneutraliteettiin ja liikennepoliittiseen tasapuolisuuteen
lausun kuitenkin vahvan epäilyni virastolle ehdotetun rahoitusjärjestelyn tarkoituksenmukaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.
Työryhmän esityksessä lähdetään sitä, että ilmailun viranomaistehtäviä hoitavan viraston, Ilmailuhallinnon,
11,8 miljoonan euron vuotuiset kulut rahoitettaisiin seuraavasti:

- Viranomaissuoritteista perittävillä maksuilla (nykyiset asiakkaat)
- Ilmailulaitokselta viranomaissuoritteista perittävät maksut
- Valtion talousarviosta
- Ilmailulaitokselta perittävällä veroluonteisella maksulla
Yhteensä

1,8 M€
1,2 M€
3,0 M€
5,8 M€
11,8 M€

Ehdotetussa rahoitusmallissa viranomaissuoritteiden kustannusvastaavuus olisi noin 50% paitsi Ilmailulaitoksen kohdalla, jonka lupa- ja valvontakustannukset (1,2 M€) perittäisiin viraston maksuissa 100%:sesti.
Hyväksyn täysin viranomaissuoritteiden hinnoittelun kustannusvastaavasti Ilmailulaitoksen osalta, mutta en
voi ymmärtää millä perusteella, ja minkä tavoitteen vuoksi Ilmailulaitokselta tämän lisäksi pitäisi periä vielä
5,8 miljoonan euron vuotuinen veroluonteinen valvontamaksu alan muiden toimijoiden aiheuttamien viranomaissuoritteiden katteeksi. Mielestäni ilmailuviranomaisen tulisi kohdella lupa- ja valvontakohteitaan tasapuolisesti, eli periä suoritteistaan valtion maksuperustelain mukaiset, kustannusvastaavat maksut kaikilta asiakkailtaan, ei ainoastaan Ilmailulaitokselta. Tämän hinnoitteluperiaatteen noudattaminen lisäisi viranomaisen
tuottoja noin 2,2 miljoonalla eurolla. Viranomaisen palvelumaksuilla katettaisiin näin 3,0 M€:n asemasta yhteensä 5,2 M€
Valtion talousarviosta rahoitettava osuus muodostuisi mielestäni perustellusti valitusta organisaatiomallista
johtuvista 3,5 miljoonan euron lisäkustannuksista, nykyisen lentoliikennehallinnon 1,3 miljoonan euron kustannuksista, jotka kattavat mm. kansainväliset sopimusneuvottelut ja niihin liittyvän muun toiminnan, sekä
1,5 miljoonasta eurosta, joka kattaisi lentoturvallisuushallinnon yleisen säädös- ja määräysvalmistelun, kansainvälisen yhteistoiminnan, ulkomaisten yhtiöiden ramp- tarkastukset sekä muut yleisesti maksuttomat julkiset hallintotehtävät; talousarviorahoitus olisi näin yhteensä 6,3 miljoonaa euroa.
Perusteluna Ilmailulaitokselta perittäväksi suunniteltua 5,8 miljoonan euron veroluonteista maksua vastaan
esitän seuraavat keskeiset syyt:
1. Uuden liikelaitoslain tavoitteissa korostetaan useassa kohdin liikelaitosten kilpailuneutraliteettia vääristävien menettelyjen sekä ristisubventioiden poistamista: ”Liikelaitoksille ei tulisi myöntää talousarviossa sellaisia
avustuksia tai tukia, joita niiden kilpailijoille ei myönnetä” ja ” Uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat toiminnan läpinäkyvyys ja ristisubvention välttäminen ” ja ”ristisubventio ei olisi enää mahdollista, vaan tehtävä
hoidetaan tarkoitukseen osoitetun määrärahan ja siitä mahdollisesti saatavien tulojen puitteissa”
Nähdäkseni ehdotettu viranomaistoimintojen rahoitusmalli olisi em. periaatteiden vastainen kohdentaessaan
Ilmailulaitokselle sellaisen rasitteen, jota lentoliikennealan kilpailijoilla ei ole, ja säilyttäessään täsmälleen
nykyisen kaltaisen viranomaistoimintojen ristisubvention muuntaen sen ainoastaan toisen näköiseksi ja ollen
myös siten uuden liikelaitoslain tavoitteiden vastainen Ilmailulaitoksen osalta.

8

2. Lentoliikenteen kaikkien viranomaiskustannusten, ml. alan yleisen säädös- ja määräysvalmistelun, kansainvälisen yhteistyön, kansainvälisen sopimustyön, Suomessa tehtävien ulkomaisten lentoyhtiöiden turvallisuustarkastusten sekä organisaation hallinnollisista rakennevaatimuksista aiheutuvien kustannusten periminen
muodossa tai toisessa alalta itseltään on Suomen nykyoloissa liikennepoliittisesti kilpailua vääristävää.
3. Mikäli Ilmailun viranomaistehtävien organisoinnin arvioinnissa olisi päädytty siihen, että julkiset hallintotehtävät olisi jatkossakin järjestetty liikelaitoksen sisälle, olisi uusi liikelaitoslaki edellyttänyt, että niiden hinnoittelussa noudatettaisiin valtion maksuperustelain periaatteita ja mahdollinen hintatuki otettaisiin erillisenä
määrärahana valtion talousarvioon. Näin valittu organisaatiomalli olisi vaikuttamassa täsmälleen samojen palvelujen hinnoittelu- ja rahoituskäytäntöön, mikä ei liene perusteltua, ei ainakaan loogista.
4. Ehdotettu viranomaisen suoritteiden hinnoittelu- ja rahoitusrahoitusratkaisu ei ole alan eri toimijoille, eikä
koko liikennesektorille neutraali eikä transparentti, eikä edesauta viranomaistoimintojen tehokkuuden seurantaa palveluhintojen avulla. Malli poikkeaa myös muiden Euroopan maiden vastaavasta politiikasta ja vaikeuttaa siten viranomaissuoritteiden kansainvälisiä hintavertailuja. Ehdotettu rahoitusmalli on veron kohteena olevan liikelaitoksen (Ilmailulaitoksen) kilpailuneutraliteetin kannalta vahingollinen, ylläpitää edelleen Ilmailulaitoksen ja Ilmailuhallinnon rahoituksellista kytkentää, tuo liikelaitokselle sellaisen, osin arvaamattoman kustannuselementin, joka ei ole sidoksissa liikelaitoksen oman toiminnan tarvitsemiin tai saamiin palveluihin ja
jota se ei pysty tehokkuusmielessä kontrolloimaan eikä omin toimin välttämään.

Sinänsä pidän tärkeänä, että Suomen ilmailuviranomainen on jatkossakin alan luonteesta johtuen vahva, hyvin
resurssoitu, ammattitaitoinen ja joustavasti tilanteisiin sopeutuva. Katson, että valtion tulisi mm. kilpailuneutraliteettisyistä mahdollistaa muiden viranomaisten tavoin myös ilmailuviranomaisen hyvä toiminta valtion talousarviosta osoitettavalla tarpeellisella määrärahalla ilman alan yhdelle toimijalle suunnattua erillisveroa.
Erillisvero haittaa kilpailukykyisen ja kilpailullisesti neutraalin lentoliikenne-elinkeinon kehittymistä Suomessa sekä estää lentoasemamaksujen tuotantokustannuksiin perustuvan hinnoitteluhyödyn jakamisen lentoasemien asiakkaille.

Veroluonteisen maksun säätäminen yhdelle liikelaitokselle olisi mielestäni sellainen poikkeus yleiseen liikelaitoslakiin, ja sen selkeisiin tavoitteisiin, että jos maksu kaikesta huolimatta halutaan säätää, siitä tulisi säätää
Ilmailulaitoksen laitoskohtaisessa laissa, eikä erillisessä laissa. Asiaa korostaa se, että Ilmailulaitokselle suunnitellussa veroluonteisessa maksussa on enemmänkin kysymys – liikelaitoslain termein ilmaistuna - ”liikelaitokselle määrätystä kannattamattomasta tehtävästä ”, rahoittaa pysyvästi ja kaikissa oloissa eri organisaationa
olevan viranomaistoiminnan alijäämä riippumatta liikelaitoksen tuloksesta ja sen viranomaiselta saamista palveluista, kuin verosta. Jos tätä todella halutaan, niin siitä pitäisi myös niin säätää, ja loogisesti myös tämän
veroluonteisen maksun tasosta tulisi päättää liikenne- ja viestintäministeriössä samassa yhteydessä, kun liikenne- ja viestintäministeriö päättää varsinaisten viranomaismaksujen tasosta ja toisaalta Ilmailulaitoksen
muusta tuloutustavoitteesta. Muutoin ehdotettu rahoitusmalli ei toimi suunnitellulla tavalla, vaan viraston (Ilmailuhallinnon) rahoituksen kokonaisote hajoaa ja samalla myös liikelaitoksen (Ilmailulaitoksen) ohjaus sirpaloituu liikelaitoslain ja hyvän hallinnon vastaisesti.

Mikko Talvitie

Liitteenä otteita asiaan liittyvistä yleislain perusteluista
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Lausuman liite:
Keskeisiä uuden liikelaitoslain perusteluja
Esityksen pääasiallisen sisällön luonnehdinnassa:
Liikelaitoksen sekä ohjaavan ministeriön ja muiden liikelaitoksen palveluja tarvitsevien viranomaisten
välisissä suhteissa siirryttäisiin tilaaja-tuottaja -järjestelmän mukaisiin menettelytapoihin. Valtion talousarvioon otetulla hankintamäärärahalla ministeriö ja muu viranomainen hankkisivat liikelaitokselta
tai muilta toimijoilta tarvitsemansa palvelut. Jos liikelaitokselle on asetettu liiketaloudellisesti kannattamattomia palvelu- ja muita toimintatavoitteita eikä voida toimia tilaaja-tuottaja -järjestelmän mukaisesti, valtion talousarvioon voitaisiin ottaa erityinen määräraha tällaisen tehtävän rahoittamiseksi

Nykytilan arvioinnissa mm:
Liikelaitosmalli sopii liiketaloudellisesti kannattavan valtion palvelu- ja tavaratuotannon
tuottamismalliksi. Liikelaitoksen palvelu- ja tavaratuotantoon mahdollisesti myönnettävä
taloudellinen tuki, määrärahaohjaus ja eri tuotantoalueiden merkittävä ristisubventio sekä muut
poikkeukset liiketaloudellisten periaatteiden noudattamisessa voivat aiheuttaa kilpailunäkökulmasta
ongelmia.
Liiketoimintaa koskevan ohjauksen näkökulmasta on saatujen kokemusten perusteella ollut ongelmallista hallinnollisten menettelyjen hitaus, niiden julkisuus sekä liikelaitoksen rajoitettu toimivalta tehdä
itseään koskevia, erityisesti liiketoiminnan erilaiseen kehittämiseen tähtääviä päätöksiä. Toisaalta liikelaitosten ohjauksen edellytetään edistävän toimintojen läpinäkyvyyttä. Erityisesti subventoitujen
palvelujen sekä viranomaistoiminnan hoidon, talouden ja raportoinnin tulee olla läpinäkyvää
Liikelaitosten erityistehtävien rahoituksen, kustannusten sekä hinnoittelun heikko läpinäkyvyys
vaarantaa valtion ohjauksen, liiketaloudellisen toiminnan uskottavuuden ja kilpailuneutraliteetin.
Sattuneet vahingot ovat olleet yleensä valtiovarainministeriön määräämää omavastuuta ja
vahinkokohtaista rajaa pienempiä. Käytännössä vain kerran vahingot ovat tulleet valtion korvattaviksi.
Valtion vahinkoturvajärjestelmää voidaan pitää ongelmallisena kilpailuneutraliteettisyistä.

Liikelaitoslakiesityksen tavoitteissa ja keskeisissä ehdotuksissa:
Liikelaitoksen kilpailuasemaan vaikuttavat yleislain mukainen korvausmäärärahajärjestelmä ja
ristisubventointijärjestelmä sekä liiketaloudellisesta hinnoittelusta poikkeava hinnoittelu.
Liikelaitoksen kilpailuaseman toteaminen edellyttää järjestelmien läpinäkyvyyttä.
Ehdotuksella turvataan eduskunnan mahdollisuus ohjata liikelaitosten toimintaa ja samalla se korostaa
asianomaisen ministeriön vastuuta liikelaitoksen ohjauksessa.
Ehdotuksen tavoitteena on lisäksi parantaa liikelaitoksen toimintaedellytyksiä ja kykyä reagoida
muuttuviin kilpailutilanteisiin markkina- ja kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla, mahdollistaa
liikelaitoksen liiketoiminnan kehittäminen aiempaa joustavammin ja nopeammin sekä turvata
liikelaitoksen kannalta tärkeiden suunnittelu- ja muiden tietojen pysyminen salassa. Toisaalta
ehdotuksen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tilanteissa, joissa kilpailulliset
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näkökohdat sitä edellyttävät sekä varmistaa, että liikelaitosmalli ei tuota kilpailuetua tai muutoin
vääristä avointa kilpailua.
Lähtökohtana pitäisi olla, että liikelaitoksen kaikki tavarat ja palvelut tuotetaan liiketaloudellisesti
kannattavasti. Liikelaitoksille ei tulisi myöntää talousarviossa sellaisia avustuksia tai tukia, joita niiden
kilpailijoille ei myönnetä. Liiketoimintaa koskevaa hinnoittelutoimivaltaa ei tulisi rajoittaa
laitoskohtaisilla säännöksillä. Liikelaitoksille ei myöskään tulisi määrätä tehtäviä, joita ne eivät voi
tuottaa liiketaloudellisesti kannattavasti ja joita ne joutuisivat tukemaan muun toimintansa tuotoilla.
Mikäli laitoskohtaisessa tarkastelussa päädytään siihen, että liikelaitoksella on julkisia
hallintotehtäviä, tulee niiden hinnoittelussa noudattaa valtion maksuperustelain periaatteita.
Mahdollinen hintatuki tulee ottaa erillisenä määrärahana talousarvioon

Kohdassa esityksen vaikutukset:
Vastaisuudessa liiketaloudellisen toiminnan tuloksella ei voitaisi kattaa liikelaitokselle määrätystä
kannattamattomasta tehtävästä aiheutuvia kustannuksia.
Mikäli liikelaitoksella on julkisia hallintotehtäviä, tulisi niiden rahoittamista varten talousarviossa olla
oma määrärahamomenttinsa. Momentin selvitysosassa tällaiselle toiminnalle asetettaisiin alustavat tulostavoitteet kuten muullekin hallinnolliselle toiminnalle.
Vaikutukset asiakkaille ja kilpailijoille/markkinoille
Ehdotetun uudistuksen vaikutukset ilmenevät liikelaitoksen toiminnan tehostumisena ja kilpailukyvyn
parantumisena. Se mahdollistaa myös liikelaitoksen taloudellisen tuloksen myönteisen kehityksen.
Välillisesti se ilmenee liikelaitoksen tavaroiden ja palvelujen laadun parantumisena ja hintojen
kilpailukykyisyytenä.
Liikelaitoksen noudattaessa toiminnassaan liiketaloudellisia periaatteita sen hinnoittelutoimivaltaa ei
tulisi rajoittaa. Tämän seurauksena eräiden liikelaitosten tuottamat maksuttomat ja vajaakatteelliset
palvelut loppuisivat ellei asianomainen ministeriö tai muu viranomainen hanki kyseiset palvelut
markkinaperusteisesti ja osoita ne sen jälkeen maksuttomina tai osittain katteellisina asiakkaiden käyttöön
Vaikutukset liikelaitoksille
Uudistuksen tavoitteena on parantaa liikelaitoksen toimintaedellytyksiä ja kykyä reagoida muuttuvaan
kilpailutilanteeseen markkina- ja kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla sekä lisätä kilpailua
markkinoilla poistamalla kilpailua vääristävät tekijät. Uudistus lisää myös markkinoiden
läpinäkyvyyttä.
Liikelaitos on osa valtiokokonaisuutta. Uudistuksen tavoitteena on myös poistaa sen erityisasemasta
johtuvat kilpailuedut sekä lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä niin, että asiakkaat ja muut markkinoilla
toimivat voivat vakuuttua tilanteesta

Yksityiskohtaisissa perusteluissa:
2§ Liikelaitoksen toimintaperiaatteet (perustelut)
Liikelaitos voisi suorittaa lisäksi vain laitoskohtaisessa laissa määrättyjä muita tehtäviä. Käytännössä
tämä merkitsee sitä, että liikelaitoksella voi olla kahdenlaisia tavoitteita: liiketaloudellisia tavoitteita ja
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liiketaloudellisesti kannattamattomia tavoitteita. Viimeksi mainittujen tehtävien rahoittamisesta
ehdotetaan säädettäväksi lain 7 §:ssä.
Valtion liikelaitoksen hoidettavaksi voidaan antaa julkisia hallintotehtäviä perustuslain 124 §:ssä
säädetyssä järjestyksessä ja edellyttäen, että se on tarpeen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi
hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.
Tarkoituksenmukaisuus edellyttää tässä yhteydessä sitä, että tehtävien hoitaminen liikelaitoksessa
tuottaa tehtävien hoitamiselle todellista lisäarvoa tehokkuus- ja taloudellisuusetujen muodossa.
Laitoskohtaisessa laissa tulee yksityiskohtaisesti määritellä liikelaitoksen muut kuin liiketaloudelliset
tehtävät. Samassa yhteydessä arvioidaan myös se, sopiiko niitä hoitaa liiketoiminnan yhteydessä.
Uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat toiminnan läpinäkyvyys ja ristisubvention välttäminen
7§ Liiketaloudellisesti kannattamattomien tehtävien rahoittaminen (perustelut)
Uudistuksen yleisenä tavoitteena on lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, estää ristisubventointi sekä
muutkin kilpailuneutraliteetin kannalta kielteiset menettelyt. Muun muassa tässä tarkoituksessa tulisi
siirtyä tilaaja-tuottaja -järjestelmään. Mikäli perustellusta syystä tilaaja-tuottaja -järjestelmää ei voida soveltaa tilanteissa, joissa eduskunnan hyväksymissä liikelaitoksen palvelu- ja muissa toimintatavoitteissa tai laitoskohtaisessa laissa on määrätty liiketaloudellisesti kannattamattomia tehtäviä, nykyisen korvausmenettelyn kaltainen menettely olisi kuitenkin edelleen mahdollinen. Talousarviossa liikelaitokselle voitaisiin myöntää erillinen määräraha liiketaloudellisesti kannattamattoman tehtävän rahoittamista varten
Ehdotetun säännöksen mukaan ristisubventio ei olisi enää mahdollista, vaan tehtävä hoidetaan tarkoitukseen osoitetun määrärahan ja siitä mahdollisesti saatavien tulojen puitteissa. Ristisubventiona ei pidetä yhtenäishinnoittelua tilanteessa, jossa useasta toimintayksiköstä muodostuu liiketoiminnallisesti
yhtenäinen verkosto
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LIITE 1

HE Ilmailulaitosta ja ilmailuviranomaista koskevaksi lainsäädännöksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kolme uutta lakia. Vuodelta 1990 oleva laki Ilmailulaitoksesta
ehdotetaan korvattavaksi uudella lailla, jossa otettaisiin huomioon, että vuoden 2006 alusta Ilmailulaitokseen sovelletaan uutta valtion liikelaitoslakia eräin tässä ehdotettavin poikkeuksin. Julkiset
hallintotehtävät ja oikeussääntöjen antaminen erotettaisiin liikelaitoksesta erilliseen virastoon. Tässä
tarkoituksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ilmailuviranomaisesta, Ilmailuhallinnosta. Kolmantena lakina ehdotetaan säädettäväksi laki lentoliikenteen valvontamaksusta, jota kannettaisiin
lentoasemien pitäjiltä lentoturvallisuuden, lentoyhtiöiden ja yleisilmailun valvonnan sekä ilmailun
julkisten hallintotehtävien rahoittamiseksi. Lentoasemien ja lennonvarmistuksen valvonnasta perittäisiin maksut valtion maksuperustelain mukaisesti.
Uudessa Ilmailulaitosta koskevassa laissa säädettäisiin Ilmailulaitoksen toimialasta ja tehtävistä,
mahdollisista julkisista palvelutehtävistä, hinnoittelusta, liikennemaksujen perimisestä, vakuuttamisen rajaamisesta, henkilöstöstä ja tarkempien säännösten antamisesta. Ilmailuhallintoa koskevassa
laissa säädettäisiin viraston tarkoituksesta ja tehtävistä, asiantuntijan käyttämisestä ja eräistä hyväksyntätehtävistä, johtamisesta ja ratkaisuvallan käyttämisestä virastossa, ammattitaidon ylläpitämisestä, suoritteista perittävien maksujen perusteista ja tarkempien säännösten antamisesta. Lentoliikenteen valvontamaksua koskevassa laissa säädettäisiin maksun määrästä ja perusteista, lentoaseman pitäjän maksuvelvollisuudesta sekä maksun määräämiseen, maksamiseen, virheiden oikaisuun
ja muutoksenhakuun liittyvistä yksityiskohdista.
Ilmailulaitosta koskevan lain uudistamisen ja ilmailuviranomaisen perustamisen johdosta ehdotetaan samalla muutettavaksi aluevalvontalakia ja meripelastuslakia. Ilmailulaitos osallistuisi aluevalvonnan ja meripelastuksen tehtäviin toimialansa palveluja tuottaen sen mukaan kuin siitä erikseen
sovitaan Ilmailulaitoksen sekä aluevalvonta- ja meripelastusviranomaisten kesken.
Esitys liittyy tämän esityksen kanssa samanaikaisesti eduskunnalle annettavaan ehdotukseen uudeksi ilmailulaiksi ja siihen liittyviksi lakimuutoksiksi. Ilmailulaissa säädettäisiin merkittävästä osasta
ilmailuviranomaisen tehtäviä.
Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen. Uusi ilmailuviranomainen on tarkoitus perustaa vuoden
2006 talousarviossa.
Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
_________
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YLEISPERUSTELUT
1 Johdanto
Ilmailua koskeva lainsäädäntö ehdotetaan uudistettavaksi kokonaisuudessaan. Tarve kokonaisuudistukseen johtuu valtion liikelaitoslain (1185/2002, jäljempänä liikelaitoslaki) uudistamisesta, uudesta
perustuslaista (731/1999), kansainvälisestä kehityksestä sekä yhteisölainsäädännön muutoksista.
Liikelaitoslain siirtymäsäännöksen muuttamisesta annetun lain (926/2004) mukaisesti Ilmailulaitokseen sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2005 liikelaitoslakia (627/1987), jäljempänä vanha liikelaitoslaki. Uutta liikelaitoslakia sovelletaan vuoden 2006 alusta lukien, minkä johdosta Ilmailulaitoksen nykyisin hoitamien julkisten hallintotehtävien ja liiketaloudellisesti kannattamattomien julkisten
palvelutehtävien järjestämistä, hinnoittelua ja rahoitusta on arvioitava uudelleen.
Perustuslaki edellyttää, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista säädetään lailla. Perustuslakivaliokunnan lausuntojen mukaan edellytetään lisäksi erityistä täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta siirrettäessä oikeussääntöjen antamisvaltuutta viranomaiselle. Perustuslain lähtökohta on, että
julkisia hallintotehtäviä hoitaa viranomainen. Tämän vuoksi on tutkittu, voiko liikelaitoksena toimivan Ilmailulaitoksen eriytettynä osana nykyisin oleva viranomaisyksikkö hoitaa ilmailun julkisia
hallintotehtäviä ja antaa oikeussääntöjä.
Lisäksi ilmailulakia on uudistettava tapahtuneen kansainvälisen kehityksen ja yhteisölainsäädännön
muutosten johdosta.

2 Nykytila
2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö
Ilmailulaitos on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos, johon on
sen perustamisesta lähtien sovellettu vanhaa liikelaitoslakia. Ilmailulaitos aloitti toimintansa liikelaitoksena vuoden 1991 alussa.
Ilmailulaitoksen toimiala on määritelty Ilmailulaitoksesta annetussa laissa (1123/1990), jäljempänä
nykyinen ilmailulaitoslaki. Lain mukaan Ilmailulaitos tuottaa lentokenttä- ja lennonvarmistuspalveluja sekä siviili- että sotilasilmailun tarpeita varten ja harjoittaa muuta laitoksen toimialaan liittyvää
liiketoimintaa. Lisäksi Ilmailulaitos huolehtii siviili-ilmailuun liittyvistä viranomaistehtävistä sekä
kansainvälisistä sopimuksista ja siviili-ilmailun kansainvälisestä yhteistyöstä siltä osin kuin ne eivät
kuulu muun viranomaisen toimivaltaan.
Ilmailulaitoksen liikevaihto vuonna 2003 oli 219,0 miljoonaa euroa ja liiketaloudellinen tulos poistojen ja rahoituserien jälkeen 16,5 miljoonaa euroa. Ilmailulaitoksen tulos on koko liikelaitoskauden
ajan ollut voitollinen ja keskimäärin hieman ylittänyt liikenne- ja viestintäministeriön infrastruktuuriliikelaitosten peruspääomalle asettaman neljän prosentin tuottovaateen. Ilmailulaitoksen voitontuloutuksen perusteena oleva peruspääoma on 184,5 miljoonaa euroa, muu oma pääoma 224,4 miljoonaa euroa ja vieras pääoma 168,4 miljoonaa euroa. Ilmailulaitoksen taseen loppusumma vuona
2003 oli 675,5 miljoonaa euroa.
Ilmailulaitoksen investoinnit vuonna 2003 olivat 43,1 miljoonaa euroa. Liikelaitoskaudella Ilmailulaitoksen investoinnit ovat olleet keskimäärin 58,0 miljoonaa euroa vuodessa. Ilmailulaitoksen liikelaitoskauden yhteensä noin 800,0 miljoonan euron investoinneista liikelaitos on rahoittanut tulora-
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hoituksellaan noin 80 prosenttia ja lainarahoituksella 20 prosenttia. Ilmailulaitoksen palveluksessa
vuonna 2003 oli 1803 henkilöä. Ilmailulaitoksen liiketoiminnan pääasiallisia asiakkaita ovat lentomatkustajat, lentoyhtiöt, muut lentoasemilla toimivat yritykset ja ilmavoimat. Lisäksi valtio korvaa
Ilmailulaitokselle eräitä aluevalvonnasta ja valtion lentotoiminnasta aiheutuvia kustannuksia 4,6
miljoonaa euroa.
Varsinaisen liiketoiminnan tuotantokustannusten osuus Ilmailulaitoksen toiminnassa on noin 92
prosenttia, valtion korvausmäärärahalla rahoitettujen julkisten palvelutehtävien osuus noin 2 prosenttia, ristisubventioilla rahoitettujen julkisten palvelutehtävien osuus noin 3 prosenttia ja julkisten
hallintotehtävien osuus noin 3 prosenttia.
Valtion liikelaitoksena Ilmailulaitos ei kuulu miltään osin valtion budjettitalouden piiriin.
2.1.1 Ilmailulaitoksen nykytilan tausta
Hallituksen esityksen 137/1990 vp. laiksi Ilmailulaitoksesta yleisperusteluissa todettiin, ettei silloisen valtion viraston, ilmailuhallituksen organisaatiomuoto antanut riittävästi mahdollisuuksia liikeja muussa toiminnassa tarvittavaan nopeaan ja joustavaan päätöksentekoon. Ongelmana pidettiin
myös ilmailuhallituksen toiminnan sidonnaisuutta valtion tulo- ja menoarvioon, minkä nähtiin
muodostuvan esteeksi rahoittaa 1990-luvulla näköpiirissä olleita laajamittaisia investointitarpeita.
Hallituksen esityksessä todettiinkin, että ilmailuhallituksen investointien rahoitusongelmien ratkaisu
oli keskeisin peruste ehdotetulle organisaatiouudistukselle.
Vanhan liikelaitoslain mukainen liikelaitosmalli nähtiin ensisijaisesti keinona, jonka avulla ilmailun
investointien rahoituksessa voitaisiin päästä valtion vuotuisen tulo- ja menoarvioprosessin asettamista rajoituksista pitkäjänteisempään ja asiakaslähtöiseen rahoitusmalliin. Ilmailun oman tulorahoituksen arvioitiin ja edellytettiin riittävän kattamaan myös tiedossa olleet investointitarpeet.
Lähtökohtana oli, että perustettava Ilmailulaitos hoitaisi toimialaansa kuuluvat tehtävät, ensisijaisesti lentokenttä- ja lennonvarmistuspalvelut, liiketoiminnallisin periaattein. Toisaalta esityksessä tiedostettiin, että osa ilmailuhallituksen lentoasemista oli vähäliikenteisiä ja puhtaasti liiketoiminnan
kannalta katsottuna kannattamattomia. Näidenkin lentoasemien hoitamista lentoliikenteen jatkuvuuden turvaamiseksi pidettiin kuitenkin yhteiskunnalliselta kannalta tarpeellisena.
Nykyisen ilmailulaitoslain 8 §:n perustelujen mukaan ilmailuhallituksen hoidossa olevia lentoasemia tarkasteltiin yhtenä kokonaisuutena, joka muodostaa Suomen lentoasemaverkoston. Yksittäisten lentoasemien kannattavuutta tai kannattamattomuutta ei sen vuoksi pidetty tarpeellisena tarkastella eikä Ilmailulaitokselle ehdotettu korvattavaksi liiketaloudellisesti kannattamattomien lentoasemien ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Jos liikenneolosuhteiden huomattava muuttuminen
sen hetkisestä tasosta aiheuttaisi jonkin lentoasemaverkkoon kuuluvan lentoaseman jäämisen liiketaloudellisesti epätarkoituksenmukaiseksi, olisi Ilmailulaitoksen palvelutavoitteista päätettäessä
harkittava korvausten tarpeellisuutta. Lisäksi perusteluissa todettiin, että jos Ilmailulaitos tulevaisuudessa määrättäisiin ylläpitämään uusia vähäliikenteisiä lentoasemia, tulisi niiden aiheuttama rahoitustarve selvittää erikseen.
Vanhan liikelaitoslain 9 §:n mukaan valtion tulo- ja menoarvioon voitiin ottaa määräraha korvauksen myöntämiseen liikelaitokselle määrätyn tehtävän suorittamiseksi sekä asetettujen palvelutavoitteiden saavuttamiseksi. Korvauksen perusteista tuli tarvittaessa säätää tarkemmin liikelaitoskohtaisessa laissa.

18

2.1.2 Ilmailulaitoksen liiketoiminta
Ilmailulaitoksen päätehtävä liikelaitoksena on tuottaa lentokenttä- ja lennonvarmistuspalveluja sekä
siviili- että sotilasilmailun tarpeita varten ja harjoittaa muuta laitoksen toimialaan kuuluvaa liiketoimintaa. Ilmailulaitos rahoittaa liiketoimintansa liiketaloudellisin periaattein määräämillään lentoasemien ja lennonvarmistuspalvelujen käyttömaksuilla (liikennemaksut) ja muilla liiketoiminnan
tuotoilla.
Ilmailulaitoksen lentoasematoimintoja ovat kiitotiet ja muut liikennealueet, välittömästi lentoliikennettä palvelevat matkustajaterminaalitoiminnot ja niihin liittyvät turvatarkastukset sekä lentoasemien lennonvarmistuspalvelut. Näiden palvelujen osuus Ilmailulaitoksen liikevaihdosta on noin 58
prosenttia. Asiakkaina ovat lentoyhtiöt, lentomatkustajat, ilmavoimat ja yleisilmailu.
Lennonvarmistukseen kuuluvat lennonvarmistusjärjestelmät ja lentoreiteillä annettavat lennonvarmistuspalvelut. Näiden osuus laitoksen liikevaihdosta on noin 12 prosenttia. Asiakkaina ovat lentoyhtiöt ja muut ilmatilan käyttäjät.
Muita lentoasemiin ja lentoliikenteeseen liittyviä Ilmailulaitoksen toimintoja ovat lentoasemien autopysäköinti, lentoasemien myymälöiden ja muiden tilojen vuokraus sekä tiettyjen teknisten ja muiden palvelujen myynti lentoasemilla. Näiden osuus Ilmailulaitoksen liikevaihdosta on yhteensä noin
30 prosenttia. Asiakkaina ovat lentomatkustajat ja lentoasemilla toimivat yritykset.
Ilmailulaitoskonserniin kuuluu kuusi tytäryhtiötä, joista neljä on lentoasemilla toimivia kiinteistöyhtiötä, yksi maahuolintapalveluja tuottava yhtiö ja yksi ilmavoimien lentoasemilla olevia määrättyjä
rakennuksia omistava ja hallinnoiva yhtiö. Ilmailulaitoskonsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 229,4
miljoonaa euroa.
2.1.3 Ilmailulaitoksen julkiset palvelutehtävät
Liiketoiminnan lisäksi Ilmailulaitos on hoitanut eräitä julkisia palvelutehtäviä valtion talousarviossa
osoitetun korvausmäärärahan puitteissa ja osin liikennemaksujen ristisubventiorahoituksella. Julkisia palvelutehtäviä ovat muun muassa tietyt aluevalvontaan, sotilasilmailuun, pelastustoimintaan ja
ilmailun koulutustoimintaan liittyvät tehtävät. Kyse on Ilmailulaitoksen toimialaan kuuluvista palveluista, joiden hoitamista julkinen valta edellyttää tai jotka ovat vanhoihin toimintamalleihin perustuvia historiallisia jäänteitä.
Vuonna 2003 liiketaloudellisesti kannattamattomat julkiset palvelutehtävät ja niiden rahoitustapa
olivat seuraavat:
Julkinen palvelutehtävä

Tulosvaikutus
(M€)

Alijäämän rahoitustapa

Lentoasemaverkostoon kuuluvien osien liiketaloudellinen alijäämä

4,6

Lentoasemaverkoston kannattavien osien
ristisubventio

Neljän lentoaseman yöaikainen
aukiolo aluevalvontaperusteisesti

2,7

Korvattu valtion talousarviosta
Momentti 31.52.43

Sotilasliikenteen

1,5

Korvattu valtion talousarviosta

osuus

lento-
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asemien yhteisistä pääomakustannuksista

Momentti 31.52.43

Rajavartiolaitoksen lentotoiminnan (pelastus- ja valvontapalvelu) edellyttämä lentoaseman aukiolo

0,5

Osittain (0,3 M€) korvattu valtion talousarviosta
Momentti 31.52.43

Valtion ilmailuopiston erityispalvelut Porin lentoasemalla

0,32

Liikenneilmailun ristisubventio muilta
lentoasemilta

Malmin yleisilmailulentoaseman
alijäämä

0,75

Liikenneilmailun ristisubventio muilta
lentoasemilta

Osallistuminen yleisen pelastuspalvelun avustamiseen

n. 0,5

Liikenneilmailun ristisubventio

Yhteensä

n. 0,9

4,6 M€ valtion talousarviosta
4,6 M€ verkoston ristisubventiona
1,8 M€ liikenneilmailun ristisubventio

Liikelaitosta perustettaessa vuonna 1991 sotilasilmailu oli ainoa palvelukokonaisuus, joka katsottiin
tarpeelliseksi rahoittaa valtion talousarviosta erillisellä määrärahalla. Sotilasilmailun tarvitsemien
lentoasemapalveluiden kustannusten vyöryttämistä siviililiikenteen maksettavaksi ei pidetty perusteltuna. Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti lasketun liikenne- ja viestintäministeriön pääluokassa olleen korvausmäärärahan suuruus oli vuosina 1991 – 1994 noin 11,0 miljoonaa euroa vuodessa.
Vuonna 1995 ilmavoimien lentotoiminnan osalta siirryttiin pääosin tilaaja-tuottaja –malliin siten,
että ilmavoimat ostaa Ilmailulaitokselta vuosittain tehtävän kaupallisen sopimuksen mukaisesti ilmavoimien koulutus- ja harjoitustoiminnan edellyttämät lentoasema– ja lennonvarmistuspalvelut.
Liikenne- ja viestintäministeriön pääluokassa olevalla 4,6 miljoonan euron korvausmäärärahalla rahoitetaan aluevalvonnan edellyttämät erityiset lentoasemapalvelut, joita ovat tukikohtalentoasemien
yöaikaisen käytettävyyden 2,7 miljoonan euron kustannukset sekä ilmavoimien koulutuslentotoiminnan 1,5 miljoonan euron osuus lentoasemien yhteisten kiinteiden rakenteiden pääomakustannuksista. Liikenne- ja viestintäministeriön pääluokassa olevaa korvausmäärärahaa on käytetty myös
kattamaan osa Turun lentoaseman meripelastustoimintaa palvelevasta yöaikaisesta käytettävyydestä
aiheutuvista kustannuksista.
Ilmailulaitoksen asiakkaiden ristisubventiolla kattamien muiden kuin yhtenäishinnoittelun piirissä
olevien lentoasemien palvelutasosta ei ole eduskunnan asettamia palvelutavoitteita eikä korvausmäärärahaohjausta. Ilmailulaitos on tuottanut kyseisiä palveluita lähinnä historiallisin perustein ja
ilmailun edistämiseksi. Osa ristisubventoiduista palveluista, kuten yleisen pelastuspalvelun avustaminen, on annettu ilmailusektorin ulkopuolelle yhteiskunnallisesta tehokkuussyystä.
2.1.4 Julkiset hallintotehtävät ja oikeussääntöjen antaminen Ilmailulaitoksessa
Nykyistä ilmailulaitoslakia valmisteltaessa tunnistettiin Ilmailulaitosta edeltäneessä ilmailuhallituksessa selkeä viranomaistoiminnan kokonaisuus. Siihen kuuluu niin lupa-asioita ja niiden valvontaa
kuin myös ilmailua koskevien yksityiskohtaisten oikeussääntöjen antoa. Lähtökohtana oli, että Ilmailulaitos hoitaisi liikelaitoksena myös viranomaistehtävät. Hallituksen esityksen 137/1990 vp. perustelujen mukaan tätä pidettiin tarpeellisena lentokenttä- ja lennonvarmistuspalvelujen tuotannon
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ja viranomaistehtävien moninaisten riippuvuuksien hallitsemiseksi sekä toiminnan tehokkuuden
turvaamiseksi. Lukumääräisesti pienen ilmailualan asiantuntijajoukon hajauttamiselta useampaan
yksikköön vältyttäisiin. Julkisten hallintotehtävien hoidossa edellytettävän riippumattomuuden ei
katsottu järjestelyn johdosta vaarantuvan, koska liiketoiminta ja viranomaistehtävät pidettäisiin sekä
toiminnallisesti että päätösvallan osalta toisistaan erillään.
Intressiristiriitoja ei pidetty todennäköisinä, koska Ilmailulaitos ei tulisi toimimaan kilpailutilanteessa niillä sektoreilla, joihin viranomaisvalvonta kohdistui. Päinvastoin ilmailun viranomaisvalvonnan
arvioitiin ratkaisumallin myötä tehostuvan, koska valvonnan piiriin tulisivat aiemmin virastossa
hoidetut lennonvarmistuspalvelut ja lentokenttäpalvelut.
Julkisten hallintotehtävien rahoitus oli tarkoitus pitää liikelaitoksen taloudellisen vastuun piirissä.
Se osa julkisten hallintotehtävien kustannuksista, joka ei tulisi katetuksi viranomaissuoritteista perittävillä maksuilla, rahoitettaisiin Ilmailulaitoksen liiketoiminnan tuloilla. Julkisten hallintotehtävien rahoitus ei siten kuuluisi valtion budjettitalouden piiriin.
Nykyisen ilmailulaitoslain 3 §:n mukaan viranomaistehtävien hoitamista varten Ilmailulaitoksessa
on erillinen yksikkö, jonka päällikkö tai hänen määräämänsä ratkaisee erityisesti lentoturvallisuuteen liittyvien ohjeiden ja määräysten antamista, siviili-ilmailun valvontaa, lupakirjoja, ilma-alusten
lentotoimintaa, lentokelpoisuutta, rekisteröintiä ja kiinnittämistä koskevat asiat. Ilmailulaitoksesta
annetun asetuksen (1124/1990) 8 §:n mukaan liikenneministeriö nimittää viranomaistehtäviä hoitavan erillisen yksikön päällikkönä toimivan johtajan ja määrää hänelle sijaiset.
Viranomaisyksikön rahoituksen osalta Ilmailulaitoksen työjärjestyksen edellyttämänä käytäntönä
on, että Ilmailulaitoksen tulosbudjettia hyväksyttäväksi esitettäessä toimitusjohtaja kertoo liikenneja viestintäministeriölle ovatko toimitusjohtaja ja viranomaisyksikön päällikkö yksimielisiä viranomaisyksikön budjetista. Näin on haluttu varmistaa se, etteivät liiketaloudelliset syyt vaaranna viranomaistoiminnan tehokasta hoitamista. Järjestely on toiminut hyvin.
Ilmailulaitoksen tehtävät on muutoin pääosin kirjattu ilmailulakiin (281/1995) ja nykyiseen Ilmailulaitoslakiin. Tehtävät on osoitettu Ilmailulaitokselle yksilöimättä kuuluuko tehtävä viranomaisyksikölle vai liiketoimintapuolelle.
Ilmailulaitoksen tehtäviä arvioitaessa on otettava huomioon kansainvälinen siviili-ilmailun yleissopimus (SopS 11/1949, jäljempänä Chicagon yleissopimus) ja sen liitteiksi otetut standardit ja suositukset. Liitteitä on tällä hetkellä 18. Kunkin eri liitteen mukainen toiminta ja liitteen standardien
seuranta on vastuutettu Ilmailulaitoksessa eri osastoille. Vastuu määräysten antamisesta ja viranomaisvalvonnasta kuuluu viranomaisyksiköille, mutta vastuu standardien mukaisesta toiminnan ohjeistuksesta ja laadunvalvonnasta kuuluu asianomaisesta toimialasta vastaavalle johtajalle.
Ilmailulaitoksen toimintaa sääntelee myös lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehty kansainvälinen
yleissopimus (SopS 69 ja 70/2000). Suomen jäsenyys Euroopan lennonvarmistusjärjestössä Eurocontrolissa on vaikuttanut lennonvarmistuspalvelun käytäntöihin ja toimintaan, mutta sillä on vaikutuksia myös viranomaisyksikköjen toimintaan siltä osin kuin järjestö laatii turvallisuusstandardeja.
Vuonna 2003 Ilmailulaitoksen hoitamien julkisten hallintotehtävien erilliskustannukset olivat noin
5,3 miljoonaa euroa. Viranomaistoiminnan maksullisista suoritteista kerätyillä maksuilla katettiin
kustannuksista 0,975 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 vastaaviksi luvuiksi arvioidaan 6,2 miljoonaa
euroa ja 0,93 miljoonaa euroa. Valtaosa viranomaistoiminnan kustannuksista katetaan siten Ilmailulaitoksen liiketoiminnan tuotolla. Jos julkiset hallintotehtävät hoidettaisiin edelleen liikelaitoksessa,
näiden tehtävien erilliskustannuksiksi vuonna 2006 voidaan arvioida 6,4 miljoonaa euroa.
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2.1.4.1 Lentoturvallisuushallinnon toimiala
Nykyisen ilmailulain valtuussäännösten nojalla Lentoturvallisuushallinto on antanut ilmailun eri
osa-alueita koskevat ilmailumääräykset ja julkaissut Suomea sitovat kansainväliset ilmailuvaatimukset. Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöorganisaation JAA:n julkaisemat yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset, jotka nykyään kattavat suurimman osan ilmailutoiminnasta, on Suomessa
toteutettu kansallisilla ilmailumääräyksillä. Lentoturvallisuushallinto saattaa samoin ilmailumääräyksillä voimaan lennonvarmistusta säätelevät Eurocontrolin jäsenmaita sitovat ESARR-normit.
Lentoturvallisuuteen liittyviä oikeussääntöjä koskeva toimivalta on siirtynyt yhteisistä siviiliilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1592/2002 (EASA-asetus) ja sen nojalla annettavilla komission asetuksilla pääosin Euroopan yhteisölle. Lentoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset valmistelee Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA. Pääosa eurooppalaisista ilmailuvaatimuksista tullaan julkaisemaan suoraan yhteisön jäsenmaita velvoittavina komission asetuksina.
Näiden EASA-asetusten kattavuuden laajennuttuakin kansallinen ilmailuviranomainen vastaa valtion ilma-aluksia, kevyitä ilma-aluksia ja urheiluilmailua kuten laskuvarjohyppytoimintaa sekä riippu- ja varjoliidintoimintaa koskevien kansallisten määräysten antamisesta. Yhteisölle siirtyy muun
muassa ilma-alusten tyyppihyväksyntä, muutostöiden hyväksyntä ja tulevien oikeussääntöjen anto.
Pääosa työstä eli ilma-alusten rekisteröinti, kansallisten organisaatioiden hyväksyminen sekä ilmailutoiminnan valvonta jää kuitenkin kansalliselle viranomaiselle. Lisäksi EASA käyttää kansallisten
viranomaisten henkilökuntaa ilmailuyhteisöjen toiminnan tarkastuksissa.
Lentoturvallisuushallinnon henkilöstöstä kahdeksan on virkasuhteisia. Näitä ovat ylijohtaja, apulaisjohtajat sekä kaksi jaostopäällikköä ja yksi tarkastaja. Päätöksenteko on pääsääntöisesti keskitetty
ylijohtajalle ja apulaisjohtajille.
2.1.4.2 Lentoliikennehallinnon toimiala
Ilmailulaitoksen työjärjestyksellä liiketoiminnasta toiminnallisesti eriytetyn Lentoliikennehallinnon
tehtävänä on huolehtia ilmailun kansainvälisistä sopimuksista ja siviili-ilmailun kansainvälisestä
yhteistyöstä siltä osin kuin ne eivät kuulu muun viranomaisen toimivaltaan. Lisäksi Lentoliikennehallinto vastaa siviili-ilmailun turvaamiseen lentoasemilla liittyvistä tehtävistä.
Kansainvälisiin ilmailusopimuksiin ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvinä julkisina hallintotehtävinä Lentoliikennehallinto huolehtii ICAO- ja ECAC-suhteista ja osallistuu kahdenvälisiin lentoliikennesopimusneuvotteluihin. Lisäksi Lentoliikennehallinto osallistuu ilmailualan EU-asioiden ja
kansallisen lainsäädännön valmisteluun.
Lentoliikennehallinto hallinnoi ja soveltaa lentoliikennesopimuksia. Kansainväliseen lentoliikenteeseen liittyy säännöllisen lentoliikenteen reittioikeuksien sekä tarvittaessa säännöllisen liikenteen
kuljetusmaksujen, paikkatarjonnan, aikataulujen ja muiden ehtojen vahvistaminen. Lisäksi myönnetään lentoluvat tilauslennoille.
Lentoliikennehallinnon turvayksikkö osallistuu turva-asioiden käsittelyyn ja valmisteluun kansainvälisellä tasolla, valmistelee turva-asioihin liittyvät kansalliset oikeussäännöt, käsittelee turvatoimintaan liittyvät luvat ja hyväksynnät sekä valvoo turva-alan normien täytäntöönpanoa ja soveltamista Suomessa.
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Lentoliikennehallinnon kaikilla toimihenkilöillä on julkisen hallinnon tehtäviä ja he ovat virkasuhteisia.
2.1.5 Julkisia hallintotehtäviä koskevat toimivaltasuhteet
Lentoturvallisuushallinnon päälliköllä tai hänen määräämällään on oikeussääntöjen antamisessa sekä lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomaisen tehtävissä laissa säädetty itsenäinen, Ilmailulaitoksen
hallituksesta ja toimitusjohtajasta riippumaton asema.
Lentoturvallisuushallinnon toimivalta kohdistuu ilmailijoihin, lentoyhtiöihin ja alan korjaamoihin.
Toimivalta kohdistuu myös Ilmailulaitoksen liikelaitososaan eli lentoasemiin ja lennonvarmistukseen. Lentoturvallisuushallinnon päätöksentekoon ei sisälly tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Lentoturvallisuushallinnon toiminta on sidottu ilmailuvaatimusten mukaisten edellytysten täyttymisen
tarkastamiseen. Päätöksentekoa sääntelee hallintomenettelylaki. Nykyisen ilmailulaitoslain 3 §:n 3
momentin mukaan Lentoturvallisuushallinnon tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Toimilupien ja lupakirjojen peruuttamista koskevat asiat käsittelee ja ratkaisee liikenne- ja viestintäministeriön asettama lautakunta, jonka toimikaudesta ja kokoonpanosta säädetään Ilmailulaitoksesta annetulla asetuksella.
Ilmailulaitoksen toimitusjohtaja ratkaisee muut kuin Ilmailulaitoksen hallitukselle kuuluvat tai Lentoturvallisuushallinnon ratkaistaviksi säädetyt asiat.
Ilmailulaitoksen muuta kuin lentoturvallisuusasioihin liittyvää viranomaistoimintaa johtaa Lentoliikennehallinnon johtaja yhteistoiminnassa toimitusjohtajan kanssa. Toimitusjohtaja edustaa Suomea
kansainvälisissä järjestöissä Suomen ilmailujohtajana. Hän toimii usein valtioneuvoston määräämänä Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana kahdenvälisissä lentoliikennesopimusneuvotteluissa.
Lentoliikennehallinnon johtaja tai hänen määräämänsä ratkaisee kansainväliseen ilmailupolitiikkaan, lentoliikennesopimuksiin, ulkomaisten ilmailuviranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen
kanssa tehtävään yhteistoimintaan sekä siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät asiat. Periaatteellisesti
tärkeät asiat ratkaisee toimitusjohtaja ottaen tällöin huomioon muun muassa valtioneuvoston asettaman kansainvälisen lentoliikennepolitiikan neuvottelukunnan kannanotot.
2.1.6 Seinäjoen ja Mikkelin lentoasemat
Säännöllisen reittiliikenteen käyttämistä lentopaikoista Mikkeli ja Seinäjoki eivät ole Ilmailulaitoksen lentoasemia. Mikkeli on kunnan ylläpitämä ja Seinäjoella lentoaseman pitäjänä toimii Rengonharjun säätiö. Näiden lentoasemien toimintaa valvoo lentoturvallisuusviranomaisena Lentoturvallisuushallinto ja lentoaseman turvakysymysten osalta Lentoliikennehallinto.
Kummallakaan näistä lentoasemista ei anneta lennonjohtopalvelua vaan liikenteen määrästä johtuen
lentotiedotuspalvelua. Lennontiedottajat, joilla on Lentoturvallisuushallinnon myöntämä kelpoisuustodistus, ovat lentopaikan pitäjien palveluksessa. Lentomenetelmät näille lentoasemille laatii
Ilmailulaitoksen lennonvarmistusosasto.
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2.2 Kansainvälinen kehitys
Euroopassa on käytössä useita erilaisia tapoja järjestää ilmailun julkisten hallintotehtävien hoitaminen. Yhtenäisiä ratkaisumalleja ei ole käytössä. Useissa valtioissa on kuitenkin tehty uudistuksia,
joiden tarkoituksena on ollut selventää rajaa palvelujen tuottajan ja viranomaisen tehtävien välillä.
Euroopassa on edelleen valtioita, joissa ilmailun julkisten hallintotehtävien hoitaminen samoin kuin
lennonvarmistuspalvelujen ja lentokenttäpalvelujen tuottaminen on valtion keskushallinnon vastuulla samaan tapaan kuin Suomessa oli vielä ilmailuhallituksen aikana. Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevat yhteisön asetukset edellyttävät, että jäsenvaltioiden on erotettava lennonvarmistuspalvelujen tuottaja ja viranomainen toisistaan ainakin toiminnallisesti. Tämä periaate toteutuu nykyisellä tavalla järjestetyssä Ilmailulaitoksessa, mutta edellyttänee muutoksia muun muassa Ranskassa ja Italiassa, joissa valtio toimii palveluntuottajana. Useissa muissa maissa lentoliikenteen palvelutuotanto on joko liikelaitostettu tai yhtiöitetty. Niissä maissa, joissa yhtiöittäminen on toteutettu, julkiset hallintotehtävät on yleensä erotettu erilliseen virastoon.
Seuraavassa selostetaan tilannetta ja voimavaroja Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa.
2.2.1 Norja
Norjassa ilmailun julkisia hallintotehtäviä hoitaa Norjan ilmailuvirasto. Ilmailuvirasto toimii liikenneministeriön alaisuudessa. Julkiset hallintotehtävät erotettiin liiketoiminnoista vuonna 2000, jolloin lentoturvallisuus- ja turva-asiat sekä ilmailupoliittiset toiminnot yhdistettiin ilmailuviranomaiseksi. Ilmailuviraston henkilöstömäärä kasvoi erottamisen vuoksi 65:stä 145 henkilötyövuoteen.
Suurin lisäys kohdistui tukitoimintojen luomiseen ja lainopilliseen henkilöstöön. Osa tästä lisäyksestä saatiin siirtämällä tukitehtävissä toimivaa henkilöstöä liiketoimintojen puolelta.
Ilmailuviraston talousarvio oli vuonna 2002 noin 17,0 miljoonaa euroa. Noin 70 prosenttia tuloista
katettiin viranomaismaksuilla ja loput valtion talousarviosta. Luvut sisältävät SAS-lentoyhtiön kolmen omistajavaltion yhteisen valvontayksikön osuuden (samoin jäljempänä Tanska ja Ruotsi). Viranomaismaksuissa tavoitteena on täysi kustannusvastaavuus, minkä saavuttamiseksi maksuja on
jouduttu nostamaan. Vain muutama vuosi sitten noin 15 prosenttia tuloista muodostui viranomaismaksuista, mutta vuonna 2002 osuus oli kasvanut 70,5 prosenttiin. Lennonvarmistusta ja lentoasemia hallinnoi valtionyhtiö, joka saa korvausta pienten lentoasemien ylläpitoon.
2.2.2 Tanska
Tanskassa ilmailun julkiset hallintotehtävät on keskitetty Tanskan ilmailuhallintoon, joka on vastuussa lentoturvallisuusvalvonnasta ja -sääntelystä, turva-asioista ja ilmailutiedotuspalvelusta. Ilmailupoliittiset asiat kuuluvat liikenneministeriön toimivaltaan. Tanskassa ei ole tapahtunut varsinaista erottamista, vaan muita kuin viranomaistoimintoja on vaiheittain siirretty omiin yksikköihinsä. Lentoasemat on yksityistetty lukuun ottamatta kahta, jotka ovat vielä toistaiseksi ilmailuhallinnon ylläpitämiä. Lennonvarmistustoimintoja hoitaa liikenneministeriön alainen kaupallinen yksikkö.
Ilmailuhallinnossa on henkilöstöä 165 henkilötyövuotta, jossa ei ole mukana sanottujen kahden lentoaseman henkilöstöä. Henkilöstöä on vähennetty vuoden 2003 aikana noin 20 henkilöllä. Leikkaukset kohdistuivat erityisesti tukitoimintoihin, mikä johtui lennonvarmistustoimintojen siirron aiheuttamasta henkilöstötarpeen vähenemisestä.
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Tanskan ilmailuhallinnon talousarvio vuonna 2003 oli noin 11,0 miljoonaa euroa. Tuloista 90 prosenttia katettiin viranomaismaksuilla ja 10 prosenttia valtion talousarviosta. Nämä luvut eivät sisällä
kahta lentoasemaa, joiden ylläpitämiseen ilmailuhallinto saa lisäksi valtiontukea. Viranomaismaksuissa on tavoitteena täysi kustannusvastaavuus. Tähän saakka suuret yhtiöt ovat rahoittaneet viranomaismaksuillaan pienten yhtiöiden sekä harrasteilmailun valvontaa. Hallituksen päätöksellä käytäntö tulee muuttumaan. Mahdollisesta lippumaksusta on myös keskusteltu. Viranomaismaksuista
käydään neuvotteluja asiakasryhmien kanssa säännöllisesti. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista vastaa ministeriö.
2.2.3 Ruotsi
Ruotsin tilanne muistuttaa eniten Suomen tilannetta. Ruotsissa lentoturvallisuuteen ja siviiliilmailun turvaamiseen liittyviä julkisia hallintotehtäviä hoitaa 2004 loppuun saakka liikelaitoksen
osana oleva erillinen viranomaisyksikkö. Suomen tapaan yksikön asema ja johtajan itsenäinen ratkaisuvalta on määritelty laissa.
Henkilöstöä viranomaisyksikössä oli 172 henkilötyövuotta vuonna 2003. Ainoana Pohjoismaista
Ruotsin lentoturvallisuusyksikössä on vuonna 2002 aloittanut asiantuntijapainotteinen normitoimisto, joka myös osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. Normitoimistossa työskentelee 26 henkilöä.
Erillisen viranomaisyksikön talousarvio vuodelle 2004 oli noin 19,0 miljoonaa euroa. Noin 75 prosenttia tuloista oli tarkoitus kattaa viranomaismaksuilla liikelaitoksen kattaessa alijäämän. Viranomaismaksuja tarkistetaan jatkossa aiheuttamis- ja läpinäkyvyysperiaatteen pohjalta. Luvut sisältävät osuuden onnettomuustutkintakeskuksen kuluista.
Ilmailupoliittisia asioita ja kansainvälisiä suhteita hoitaa liikelaitoksen toinen yksikkö. Tätä Ilmailulaitoksen lentoliikennehallintoa muistuttavaa yksikköä ei ole perustettu lailla vaan organisaatiojärjestelyin. Sen toimialaan eivät kuulu siviili-ilmailun turvaamiskysymykset, mikä on ehkä näkyvin
ero verrattuna Suomen lentoliikennehallintoon. Tämä yksikkö vastaa kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista.
Ruotsissa ilmailun julkisten hallintotehtävien uudelleenjärjestelyä koskeva päätös tehtiin syksyllä
2003. Uusi ilmailuhallitus (Luftfartsstyrelsen) aloittaa toimintansa 1 päivänä tammikuuta 2005, jolloin sen palveluksessa on noin 220 työntekijää. Kaksi julkisia hallintotehtäviä hoitavaa yksikköä
yhdistetään ja niistä muodostetaan itsenäinen ilmailuviranomainen. Uudistuksen kertaluontoiset
kustannukset maksaa ilmailusektori. Erottaminen ei edellytä Ruotsissa merkittäviä lainsäädäntöuudistuksia.
2.3 Nykytilan arviointi
Ilmailulaitos on toiminut liikelaitoksena 14 vuotta. Tänä aikana Ilmailulaitoksen toiminnassa on
saavutettu hyviä tuloksia. Tällä hetkellä ilmailu on Suomessa hyvin ja tehokkaasti hoidettu liikennesektori. Lentoasemien ja lennonvarmistuksen infrastruktuuri on hyvässä kunnossa. Liikelaitoksen
toiminta-aikana Suomen koko lentoasemaverkoston kiitotiet ja terminaalit sekä lennonvarmistusjärjestelmä on uusittu kustannustehokkaasti ja liiketoiminnan lähtökohdista. Ilmailulaitoksen palvelut
ovat laadukkaita ja luotettavia, toiminta on kustannustehokasta ja palveluiden hinnat ovat eurooppalaisittain edullisia ja Suomen alueellista kehitystä tukevan verkostoperiaatteen mukaisia. Asiakastyytyväisyys on yleisesti ottaen hyvä ja lentoyhtiöiden arvioinneissa Helsinki-Vantaa on useana
vuonna arvioitu palvelutasoltaan maailman parhaiden lentoasemien joukkoon.
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Lentoliikenteen merkitys on keskeinen maamme liikenneyhteyksien, elinkeinorakenteen ja kilpailukyvyn kannalta arvioituna. Ilmailulaitoksen palvelut antavat hyvän perustan näiden edellytysten
turvaamiseen ja edelleen kehittämiseen.
Pääosin Ilmailulaitoksen liiketoiminnan ylijäämästä rahoitettu viranomaistoiminta on pystynyt joustavasti sopeutumaan sekä nopeasti kehittyvän alan ja kansainvälisen lainsäädännön että ilmailuun
kohdistuneiden onnettomuuksien ja ulkoisten tapahtumien asettamiin haasteisiin. Nykyinen ilmailun julkisten palvelu- ja hallintotehtävien rahoitus pääosin Ilmailulaitoksen liiketoiminnan ylijäämästä on ollut valtiolle edullinen.
Valtioneuvosto on jo muutaman vuoden ajan nähnyt tarpeelliseksi valmistella muutoksia nykyiseen
ilmailulainsäädäntöön toisaalta kansainvälisten ja yhteisölainsäädännön kehityksen johdosta ja toisaalta kansallisista tarpeista johtuen. Näitä ovat muun ohella oikeussääntöjen antamisen muuttaminen vastaamaan perustuslain vaatimuksia ja harrasteilmailun edunvalvontajärjestölle annettujen viranomaisvaltuuksien tarkentaminen. Ilmailulainsäädännön osittaisuudistusten kiireelliseen toteuttamiseen ei ole kuitenkaan nähty ensisijaista tarvetta, kun säännösten soveltaminen nykymuodossaan
ei ole aiheuttanut erityisiä ongelmia. Näköpiirissä on ollut uudesta liikelaitoslaista johtuvat Ilmailulaitoksen julkisten hallinto- ja palvelutehtävien järjestämiseen liittyvät laajemmat uudistamistarpeet.
Uuden perustuslain ja liikelaitoslain johdosta julkisten hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista Ilmailulaitoksessa on tarkasteltava uudelleen. Liikelaitoslain perustelujen mukaan liikelaitoksessa
hoidettavia viranomaistehtäviä tulee ohjata kuten valtion tulosohjattua tilivirastoa. Liikelaitosten
hoitamien julkisten palvelutehtävien osalta tulee läpinäkyvyyden lisäämiseksi siirtyä tilaaja-tuottaja
–järjestelmään, jossa näitä palveluita tarvitseva taho ostaa ne liikelaitokselta. Jos perustellusta syystä tilaaja-tuottaja –järjestelmää ei voida soveltaa tilanteissa, joissa eduskunnan hyväksymissä liikelaitoksen palvelu- ja muissa toimintatavoitteissa tai laitoskohtaisessa laissa liikelaitokselle on määrätty liiketaloudellisesti kannattamattomia tehtäviä, olisi liikelaitoslain perustelujen mukaan nykyisen korvausmenettelyn kaltainen menettely kuitenkin edelleen mahdollinen.
Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan valtaa oikeussääntöjen antamiseen ja 124 §:n mukaan merkittävää julkisen vallan käyttämistä ei saa antaa muulle kuin viranomaiselle. Oikeussääntöjen antaminen ja julkiset hallintotehtävät on Ilmailulaitoksessa eriytetty nyt osin lainsäädännöllisellä ja osin
toiminnallisella tasolla.
Pääosa Ilmailulaitoksen tehtävistä on sellaista liiketoimintaa ja julkisia palvelutehtäviä, jotka nimenomaan sopivat ja on tarkoitettu liikelaitoksessa hoidettaviksi. Julkisista hallintotehtävistä osa
puolestaan on sellaisia, jotka eivät edellytä merkittävän julkisen vallan käyttöä ja jotka siten voitaisiin lailla säätää liikelaitoksen hoidettaviksi. Suuri osa julkisista hallintotehtävistä on kuitenkin sellaisia, joita on arvioitava merkittävän julkisen vallan käytön kannalta. Tällaisia tehtäviä ovat lähinnä
perusoikeuksiin kuten yhdenvertaisuuteen, omaisuuden suojaan, elinkeinovapauteen ja oikeusturvaan puuttuva toimilupien ja vastaavien myöntäminen, ehtojen asettaminen, toiminnan rajoittaminen, luvan peruuttaminen ja toiminnan kieltäminen. Lisäksi Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnolla on paljon valtaa antaa ilmailun oikeussääntöjä. Ne tosin perustuvat valtaosin kansainvälisiin
vaatimuksiin ja siirtyvät lähitulevaisuudessa suurelta osin yhteisön tasolle.
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3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
3.1 Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on selkeyttää Ilmailulaitoksen liiketoiminnan, julkisten palvelu- ja hallintotehtävien sekä ilmailuun liittyvien oikeussääntöjen antamisen keskinäistä suhdetta ja järjestää niiden
hoitaminen perustuslain, liikelaitoslain ja hallinnon selkeyden edellyttämällä tavalla.
Tavoitteena on myös edelleen varmistaa ilmailun julkisten hallintotehtävien hoitamisen riittävät
voimavarat ja asiantuntemus ottaen erityisesti huomioon kansainvälinen toimintaympäristö, jossa
ilmailun osapuolet toimivat.
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot
Edellä 2.3 kohdassa esitetyn arvioinnin pohjalta esitystä valmistellut työryhmä tarkasteli kahta vaihtoehtoista ratkaisumallia eli nykymallin jatkamista uuden liikelaitoslain vaatimusten mukaiseksi kehitettynä sekä erillisen ilmailuviranomaisen perustamista.
Nykymallissa Ilmailulaitos toimisi edelleen myös Suomen ilmailuviranomaisena ja hoitaisi liiketoimintansa lisäksi sille säädettyjä julkisia hallintotehtäviä. Oikeussääntöjen eli ilmailua koskevien
määräysten antaminen ja kaikki tehtävät, joihin liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä, keskitettäisiin Ilmailulaitoksen sisällä toimivalle erilliselle ja riippumattomalle viranomaisyksikölle, jonka
tehtävistä ja ratkaisuvallasta säädettäisiin lailla. Julkisten hallintotehtävien rahoitus hoidettaisiin uuden liikelaitoslain edellyttämällä tavalla. Hinnoittelussa noudatettaisiin valtion maksuperustelain
(150/1992) periaatteita ja mahdollinen hintatuki otettaisiin erillisenä määrärahana valtion talousarvioon. Maksullisiksi soveltumattomien julkisten hallintotehtävien rahoitus tapahtuisi valtion talousarviosta ja näiden toimintojen osalta talousarvioon otettaisiin vastaavat tiedot kuin virastoista.
Erillisen ilmailuviranomaisen perustaminen puolestaan merkitsisi, että nykyisestä Ilmailulaitoksesta
erotettaisiin sen nykyisin hoitamat julkiset hallintotehtävät perustamalla niitä varten Suomen ilmailuviranomaisena toimiva virasto. Ilmailulaitos hoitaisi vain liiketoimintaa ja sille mahdollisesti säädettyjä tai määrättyjä julkisia palvelutehtäviä. Oikeussääntöjen antaminen ja muut julkiset hallintotehtävät, joihin liittyy merkittävää julkisen vallan käyttämistä, hoidettaisiin perustettavassa uudessa
virastossa. Viraston rahoitus järjestettäisiin valtion talousarvion kautta nettobudjetoidun virastomallin mukaisesti. Hallintotehtävien hinnoittelussa ja osittaisessa rahoituksessa noudatettaisiin valtion
maksuperustelakia ja mahdollisia viraston omia maksuperusteita. Osa viraston rahoituksesta tulisi
valtion talousarviorahoituksena.
Ilmailulaitoksen nykymalli on käytännön toiminnan sekä henkilöstöresurssien ja rahoituksen turvaamisen kannalta ollut hyvä. Jos sen pohjalta jatkettaisiin, Ilmailulaitosta koskevan laitoskohtaisen
lain ja ilmailulain muutoksilla olisi täsmennettävä, mitkä laitokselle säädetyt tehtävät hoitaa Ilmailulaitoksessa oleva viranomainen.
Jos puolestaan perustettaisiin uusi virasto, tulisi säätää uusi laki ilmailuviranomaisesta. Lisäksi ilmailuviranomaisen toiminnan rahoitukseen liittyvät kysymykset olisi selvitettävä ja ratkaistava.
Nykymallin pohjalta jatkettaessa syntyisi ongelmia siitä, että liikelaitoslakia sovellettaisiin tehtäviin, joihin lakia ei ole varsinaisesti tarkoitettu. Pääsääntönä on, että valtion tehtävien organisoinnissa tulee noudattaa toiminnan laadulle sopivaa organisaatiomuotoa: liiketoiminta joko liikelaitoksessa tai yhtiössä ja julkiset hallintotehtävät virastossa. Lisäksi Ilmailulaitoksen sisällä olevan vi-
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ranomaisyksikön riippumattomuutta Ilmailulaitoksen liiketoiminnallisten tehtävien hoidon turvallisuuden valvojana ja tiettyjen toimilupien myöntäjänä on tarkasteltava uuden perustuslain kannalta.
Hallituksen esityksen valmistelun aikana kuullut perustuslakiasiantuntijat pitivät viranomaistoimintojen selkeää erottamista liikelaitoksesta perustuslain kannalta ensisijaisena ratkaisuna. Sekä perustuslain tulkinnat että uusi liikelaitoslaki viittaavat oppiin, jonka mukaan viranomaistehtäviä hoitavan yksikön tulee olla erillinen, muun muassa talousarviossa tunnustettu elin. Myös useimmat esityksen valmisteluvaiheessa kuulluista Ilmailulaitoksen asiakkaiden edustajista ja henkilöstöjärjestöistä ovat pitäneet viranomaistoimintojen erottamista parempana ratkaisuna.
Esitystä valmistellut työryhmä ja kaikki alan toimijat edellyttivät, että ilmailuviranomainen pystyy
sekä toiminnan rahoituksen että asiantuntemuksen puolesta hoitamaan sille säädetyt tehtävät hyvän
hallinnon periaatteiden mukaisesti ja huolehtimaan, että ilmailun turvallisuus seuraa kehittyneiden
ilmailumaiden tasoa. Viraston rahoitus tulee järjestää kestävälle pohjalle ja joustavaksi siten, että
julkisten hallintotehtävien määrän muuttuminen otetaan huomioon myös vastaavina voimavarojen
muutoksina.
Henkilöstön palkkaus- ja työehtojen tulee mahdollistaa pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi ja pysyminen viraston palveluksessa. Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet edellyttävät
osaltaan ilmailuviranomaisen henkilöstöltä tiettyjä koulutus- ja kokemusvaatimuksia. Näiden velvoitteiden täyttäminen ja vaatimusten ylläpitäminen tulee taata riittävillä voimavaroilla koulutukseen sekä mahdollistamalla tiettyjen ammattiryhmien osa-aikainen työskentely asiakasyrityksissä.
3.3 Keskeiset ehdotukset
Edellä 3.2 kohdassa tarkasteltujen vaihtoehtojen sekä niiden etujen ja haittojen tarkastelun perusteella ehdotetaan, että vuoden 2006 alusta:
- uudistetaan Ilmailulaitosta koskeva lainsäädäntö liikelaitoslain periaatteiden pohjalta,
- järjestetään Ilmailulaitokselle säädettyjen tai määrättyjen julkisten palvelutehtävien rahoitus liikelaitoslain periaatteiden mukaiseksi,
- erotetaan Ilmailulaitoksesta julkisia hallintotehtäviä hoitavat ja ilmailun oikeussääntöjä antavat
yksiköt erilliseksi ilmailuviranomaiseksi,
- järjestetään viraston rahoitus kestävälle pohjalle pitäen lähtökohtana sitä, että ilmailusektori
maksaa edelleen pääosan ilmailun julkisten hallintotehtävien kustannuksista,
- saatetaan voimaan kokonaan uudistettu ilmailulaki, jossa säädetään ilmailuun liittyvistä yksilön
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista ja jossa ilmailuviranomaisen julkiset hallintotehtävät
on selkeästi ja perustuslain mukaisesti määritelty ja erityisesti valtuudet oikeussääntöjen antamiseen ilmaistu täsmällisesti ja tarkkarajaisesti, ja
- muutetaan aluevalvonta- ja meripelastuslakia vastaamaan Ilmailulaitoksen ja uuden ilmailuviranomaisen keskinäistä tehtävänjakoa.
3.3.1 Ilmailulaitoksen liiketoiminta
Ilmailulaitoksen toimialaan ja liiketaloudellisin periaattein hoidettaviin tehtäviin ei ehdoteta muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Ehdotettavassa laitoskohtaisessa laissa Ilmailulaitoksen tehtävänä olisi liiketoiminnan harjoittaminen lentoasemiin, lennonvarmistukseen ja lentoliikenteeseen liittyvällä toimialalla. Ilmailulaitos pitäisi yllä ja kehittäisi valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen
lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten sekä antaisi lennonvarmistuspalveluja Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa.
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Ilmailulaitos rahoittaisi liiketoimintansa liiketaloudellisin periaattein määräämillään maksuilla ja
muilla liiketoiminnan tuotoilla. Maksut perittäisiin nykykäytännön mukaisesti lentoasemien ja lennonvarmistuspalvelujen käyttäjiltä.
Valtion lentoasemat muodostavat eduskunnan ja valtioneuvoston Ilmailulaitokselle liikelaitoslain
mukaisesti asettamilla palvelutasotavoitteilla ohjattavan verkoston, joka on nykylaajuudessaan tällä
hetkellä kokonaistaloudellisesti ja liikennepoliittisesti tarkoituksenmukainen kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeiden kannalta arvioituna.
Valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää käytetään myös sotilasilmailun ja aluevalvonnan tarpeisiin.
Valtion liikelaitoksena Ilmailulaitoksen olisi valmiussuunnittelulla ja poikkeusoloihin varautumisella huolehdittava siitä, että sen toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi myös valmiuslaissa
(1080/1991) tarkoitetuissa poikkeusoloissa sekä normaaliolojen häiriötilanteissa. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa Ilmailulaitoksen varautumisvelvollisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita.
Ilmailulaitoksen antamiin lennonvarmistuspalveluihin katsotaan kuuluvan ilma-alusten pelastamiseen ja lentopelastukseen liittyvät tehtävät, jotka perustuvat Chicagon yleissopimukseen. Ilmailulaissa edellytettäisiin ilmaliikennepalvelujen tarjoajilta näiden tehtävien hoitamista.
Ilmailulaitos hoitaisi lisäksi edelleen eräitä toimialaansa ja tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä tehtäviä, kuten Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrolissa tapahtuvaa kansainvälistä yhteistyötä.
Ilmailulaitos maksaisi Eurocontrolin jäsenmaksun.
3.3.2 Ilmailulaitoksen julkiset palvelutehtävät
Ilmailulaitos voisi liikelaitoksena hoitaa uuden liikelaitoslain periaatteiden mukaisesti myös muita
kuin liiketaloudellisia tehtäviä. Liikelaitoslain tavoitteena on lisätä liikelaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä, estää ristisubventointi sekä kilpailuneutraliteetin kannalta kielteiset menettelyt.
Liiketaloudellisesti kannattamattomien julkisten palvelutehtävien järjestämisessä tulee siirtyä sekä
ohjaavan ministeriön että muiden Ilmailulaitoksen palveluja tarvitsevien tahojen välisissä suhteissa
mahdollisimman laajasti tilaaja-tuottaja –järjestelmän mukaisiin menettelytapoihin. Tilaaja-tuottaja
–malli sopii erityisesti sellaisiin julkisiin palvelutehtäviin, joissa
- tilaajalla on vaihtoehtoisia tuottajia, joita se voi kilpailuttaa,
- joissa palvelutaso on tilaajan harkittavissa, tai
- joissa tilaaja voi järjestää tarvitsemansa palvelun muilla tavoin kuin tuottajan avulla.
Siinä tapauksessa, että tilaaja-tuottaja –mallia ei olisi mahdollista käyttää, mutta palvelut ovat viranomaiselle tarpeellisia, tulisi Ilmailulaitokselle osoittaa korvausmääräraha valtion talousarviosta
palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen tai niiden kustannusperusteisten
hintojen alentamiseen.
Ristisubventio ei olisi liikelaitoksessa enää mahdollista. Liikelaitoslain perustelujen mukaan ristisubventiona ei kuitenkaan pidetä tilannetta, jossa yhtenäishinnoitelluista lentoasemista muodostuu
liiketoiminnallisesti yhtenäinen verkosto. Ilmailulaitoksessa tämä verkosto tarkoittaa toisiinsa liiketaloudellisesti sidoksissa olevia lentoasemia eli käytännössä reittiliikennettä palvelevia lentoasemia.
Jos reittiliikenteen kysyntä joillakin kentillä loppuu, Ilmailulaitoksella on oikeus liiketaloudellisin
perustein sopeuttaa palveluitaan. Pelkästään sotilasilmailun, valtion muun lentotoiminnan, muiden
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erityispalvelujen tai yleisilmailun käyttämät palvelut hinnoitellaan omista lähtökohdistaan kannattaviksi.
Julkisten palvelutehtävien huolellinen määrittäminen on tarpeen uudistetun liikelaitoslain periaatteiden noudattamiseksi. Liikelaitoslain perustelujen mukaan liikelaitos voi liiketoimintansa lisäksi
suorittaa vain laitoskohtaisessa laissa määrättyjä muita tehtäviä.
Ilmailulaitos voisi julkisena palvelutehtävänä hoitaa valtion lentoasemaverkoston liiketaloudellisesti
epätarkoituksenmukaisten osien tai palvelujen ylläpitoa. Mikäli Ilmailulaitoksen omistajaohjauksessa edellytettäisiin lentoasemaverkoston laajentamista tai lentoasemien palvelutason nostamista
muulla kuin liiketaloudellisella perusteella, olisi tästä tehtävä Ilmailulaitoksen ja liikenne- ja viestintäministeriön välinen sopimus.
Ilmailulaitos voisi tuottaa lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja ilmailun koulutustoiminnan erityisiä tarpeita varten. Lentoliikenteen koulutustoiminta saattaa edellyttää liiketaloudellisesti arvioituna epätarkoituksenmukaista lentoasemien palvelutasoa. Säännöllisen reittiliikenteen tarpeet ylittävästä palvelutasosta tehtäisiin Ilmailulaitoksen ja ilmailun koulutustoiminnasta vastuullisen viranomaisen tai muun näitä palveluja tarvitsevan tahon välinen sopimus. Kohdassa 2.1.3 selvitetyn mukaisesti Porin lentoasemalla koulutustarkoituksiin tuotettujen erityispalvelujen kustannukset ovat
nykyisellä palvelutasolla 0,32 miljoonaa euroa vuonna 2003. Näiden kustannusten korvaamisesta
Ilmailulaitos neuvottelisi opetusministeriön kanssa.
Kohdassa 2.1.3 selvitetyn mukaisesti Malmin lentoaseman toiminnasta aiheutuu Ilmailulaitokselle
0,75 miljoonan euron alijäämä vuodessa. Alijäämä on 17 euroa yhtä yleisilmailun laskeutumista
kohti. Kustannusvastaava hinnoittelu nostaisi Malmin nykyisen laajuisen lentotoiminnan kustannuksia yhteensä 0,75 miljoonaa euroa. Ilmailun koulutustoiminnan erityisten tehtävien kustannukset
Malmin lentoasemalla tulisi korvata samalla summalla kuin Porin lentoasemalla tuotettuja palveluja
korvataan. Valtion talousarvioon voitaisiin ottaa yhtäkkisten hinnankorotusten mahdollisesti aiheuttamien muutosten lieventämiseksi asteittain pienenevä määräraha Malmin lentoaseman yleisilmailun tukemista varten. Hintatuki laskisi vuosittain ja päättyisi kokonaan vuonna 2009. Ilmailulaitos
nostaisi vastaavasti asteittain yleisilmailulta perittäviä käyttäjämaksuja siten, että palvelujen kustannusvastaavuus toteutuu.
Ilmailulaitos voisi hoitaa aluevalvontalain (755/2000) lentoasemilta tai lennonvarmistukselta edellyttämiä erityisiä tehtäviä. Liikenne- ja viestintäministeriöllä on nyt tätä koskeva puitesopimus puolustusministeriön kanssa. Meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitettu meripelastustoiminta ja muu
rajavartiolaitoksen toiminta saattaa edellyttää joidenkin lentoasemien aukioloa reittiliikenteen edellyttämien palvelujen ulkopuolisena aikana. Näiden erityisten palvelujen tuottamisesta tehtäisiin Ilmailulaitoksen ja meripelastustoiminnasta sekä muusta rajavartiolaitoksen toiminnasta vastuullisen
viranomaisen välinen sopimus. Kohdassa 2.1.3 selvitetyn mukaisesti sotilasliikenteen osuuteen lentoasemien yhteisistä pääomakustannuksista käytetään momentin 31.52.43 määrärahasta nykyisellä
palvelutasolla 1,5 miljoonaa euroa ja neljän lentoaseman yöaikaisen aukiolon kustannuksiin 2,7
miljoonaa euroa. Palvelujen ostoon tarvittavat määrärahat tulisi siirtää valtion talousarviossa liikenne- ja viestintäministeriön pääluokasta puolustusministeriön pääluokkaan. Ilmailulaitos ja puolustusministeriö neuvottelisivat palvelun tasosta ja hinnasta.
Ilmailulaitos on osallistunut ja antanut apua lennonvarmistuskeskusten lentopelastuskeskuksissa ja
lentoasemien lohkokeskuksissa myös yleiseen etsintä ja pelastuspalveluun, siis tapauksiin, joissa
hälytyksen, etsinnän ja pelastuksen kohteena on muukin kuin kadonnut tai hädässä oleva ilma-alus.
Tämän palvelun omakustannuksia on vaikea arvioida suoritelähtöisesti, koska kysymys on pelastuskeskusten miehityksen lisäksi yleisen valmiuden, käytettävyyden ja ammattitaidon ylläpidosta.
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Ilmailulaitos arvioi nykyisen palvelun vuosikustannusten olevan nykyisellä palvelutasolla ainakin
0,5 miljoonan euroa. Kohdassa 2.1.3 selvitetyn mukaisesti vuonna 2003 osa tämän toiminnan kustannuksista, 0,3 miljoonaa euroa, on korvattu mainitun momentin 31.52.43 määrärahasta. Rahoitusosuus tulisi siirtää sisäasianministeriön pääluokkaan. Pelastustoimesta vastuussa olevalla sisäasiainministeriöllä on käytettävissään muitakin keinoja järjestää tämä palvelu, joten sen jatkaminen ja
laajuus jäisi sisäasiainministeriön ja Ilmailulaitoksen sovittavaksi.
Sen lisäksi, mitä Ilmailulaitoksen tehtäviin kuuluu varautumisvelvollisuutta koskevien liikenne- ja
viestintäministeriön määräysten perusteella, laitos voisi hoitaa erityisiä valmiustehtäviä. Tällaiset
erityiset valmiustehtävät voitaisiin hoitaa tilaajan ja Ilmailulaitoksen välisellä sopimuksella.
Ilmailulaitos tuottaa omaan käyttöönsä ilmailun tilastotietoja, joita se käyttää liiketoiminnassaan.
On tarkoituksenmukaista, että Ilmailulaitos voisi hoitaa liiketoimintansa edellyttämien tilastoihin
liittyvien tehtävien lisäksi myös ilmailun viranomaistehtävissä tarpeellisia tilastoihin liittyviä tehtäviä. Ilmailulaitos ja ilmailuviranomainen tekisivät tästä sopimuksen. Ilmailuviranomaisen tilastointivelvoitteet perustuvat Suomea sitoviin kansainvälisiin velvoitteisiin sekä yhteisön ja kansallisen
lainsäädäntöön.
Tarvittaessa Ilmailulaitos voisi hoitaa myös muita toimialaansa soveltuvia eduskunnan päättämiä
julkisia palvelutehtäviä liikelaitoslain periaatteiden mukaisesti.
Tilaajavastuun siirtyminen julkisten palvelutehtävien tarvitsijoille otetaan huomioon näiden tilaajien
vuoden 2006 talousarviossa.
3.3.3 Uuden ilmailuviranomaisen perustaminen
Uuden ilmailun julkisia hallintotehtäviä ja oikeussääntöjen antamista hoitavan viraston nimi, Ilmailuhallinto, kuvaisi kattavasti viraston tehtäväkenttää, johon kuuluisivat ilmailun turvallisuuskysymykset sekä kansalliseen ja kansainväliseen lentoliikenteeseen ja siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät tehtävät.
Viraston hoidettavaksi annettaisiin Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnossa ja Lentoliikennehallinnossa nyt hoidettavia tehtäviä vastaavia julkisia hallintotehtäviä. Virastolle siirtyisi myös eräitä nyt Ilmailulaitoksen liiketoiminnan yhteydessä hoidettavia, kuten lentoesteisiin, ilmatilan sääntelyyn ja lentoreittien määräämiseen liittyviä tehtäviä.
Ilmailulaitoksen julkisia hallintotehtäviä hoitavan kahden yksikön henkilöstömäärä vuonna 2004 on
noin 116 henkilöä vastaten noin 106 henkilötyövuotta. Lentoturvallisuushallinnon henkilöstömäärä
on 104 henkilöä ja Lentoliikennehallinnon 12 henkilöä.
Perustettavan ilmailuviranomaisen henkilöstötarpeeksi on arvioitu 147 henkilöä eli noin 140 henkilötyövuotta. Pääosa henkilöstön lisäystarpeesta johtuu julkisten hallintotehtävien erottamisesta liikelaitoksesta. Asiantuntemusta tarvitaan jatkossa sekä viranomaisessa että liikelaitoksessa. Uuden
viranomaisen tukitoiminnot edellyttävät myös voimavarojen lisäystä.
Noin kolmannes henkilöstön lisäystarpeesta on ilmailuviranomaisen perustamisesta riippumatonta.
Yhteisölainsäädäntö edellyttää jäsenvaltioiden ilmailuviranomaisten hoitavan jatkuvasti uusia tehtäviä. Näistä tuoreimpia ovat EASAn perustamiseen, siviili-ilmailun turvaamiseen ja yhtenäinen eurooppalainen ilmatila –hankkeeseen liittyvät tehtävät. Näihin tehtäviin varatut nykyiset resurssit eivät tule riittämään vaan kansallinen viranomainen tarvitsee lisää voimavaroja.
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Valtion liikelaitoslain periaatteista, perustuslaista ja perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännöstä
johtuva tarve erottaa julkiset hallintotehtävät ja oikeussääntöjen antaminen Ilmailulaitoksesta perustettavaan viranomaiseen eivät johdu ilmailusektorin toimista. Tämän johdosta on kohtuullista, että
erottamisen kustannukset rahoitetaan talousarvioon otettavalla määrärahalla.
Maksut Ilmailulaitokset viranomaissuoritteista ovat selkeästi alikatteellisia. Perusteena tälle on ollut
nykyisen ilmailulaitoslain 2 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan Ilmailulaitoksen tehtävänä on
muun ohella ’edistää ilmailua’. Lisäksi lain 6 §:n 3 momentin mukaan Ilmailulaitoksen viranomaistehtävien hinnoittelussa ’voidaan ottaa huomioon ilmailun edistäminen’. Tätä on suoritemaksujen
osalta tulkittu siten, että sekä osalle julkisten palvelutehtävien tilaajista että erityisesti yleisilmailulle
suoritteet on toimitettu alikatteellisina, tavoitteena muun muassa edistää ilmailualan koulutus- ja
harrastustoimintaa ja sitä kautta kasvattaa alalle uusia toimijoita ja työntekijöitä.
Kun viranomainen erotetaan liikelaitoksesta, tarkoituksena on, että liikelaitos maksaisi suoritemaksuja ilmailuviranomaiselle. Näitä maksuja ei ole tarkoitus periä alikatteellisina vaan ne olisivat välittömästi valtion maksuperustelain mukaisia eli vastaisivat suoritteen tuottamisen omakustannusarvoa. Ilmailulaitoksen maksamien suoritemaksujen tuotoksi arvioidaan 1,2 miljoonaa euroa.
Viranomaissuoritteiden maksuista päätettäisiin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.
3.3.3.1 Ilmailuhallinnon talousarvio vuodelle 2006
Ilmailuviranomaisen perustaminen ja siirtymävaihe Ilmailuhallinnon sisällä toimivista viranomaisyksiköistä itsenäiseksi virastoksi on tarkoitus toteuttaa siten, että erillisen ilmailuviranomaisen organisaatio ja toimintaedellytykset luodaan mahdollisimman pitkälti vuoden 2005 aikana Ilmailulaitoksen sisällä. Tämä tarkoittaa tarvittavan lisähenkilöstön palkkaamista ja muita esimerkiksi taloushallinnon ja tietojärjestelmän eriyttämiseen liittyviä toimia vuoden 2005 aikana. Näin pyritään varmistamaan, että Ilmailuhallinnon toiminta käynnistyisi mahdollisimman sujuvasti 2006 alusta.
Vuonna 2005 tapahtuvan siirtymävaiheen järjestelyllä ei ole suoraa vaikutusta valtion talousarvioon
vuonna 2005, koska tuona vuonna lisähenkilöstön palkkaaminen ja muut eriyttämisen edellyttämät
perustamiskustannukset rahoitettaisiin Ilmailulaitoksen liiketoiminnan ylijäämästä.
Seuraavassa taulukossa on ehdotus perustettavan viraston kulubudjetiksi vuodelle 2006.
nimike

budjetti 2006 (1000 €)

palkat

6 448

palkan sivukulut (21,1 %)

1 363

muut henkilöstökulut

455

matkakustannukset

745

huoneisto- ja laitteistovuokrat

875

jäsenmaksut (ICAO, ECAC, JAA)

356

muut toimintakulut

1538

kustannukset yhteensä

11780
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3.3.3.2 Rahoituksen järjestäminen
Ilmailuviraston toiminnan rahoitus voidaan järjestää monella tavoin. Äärimmäiset vaihtoehdot olisivat rahoituksen saaminen kokonaisuudessaan valtion talousarviosta tai rahoituksen hankkiminen
kokonaisuudessaan ilmailusektorilta. Kun nämä äärivaihtoehdot eivät joko valtion maksuperustelain
periaatteiden johdosta tai ilmailusektoriin kohdistuvien jyrkkien kustannusvaikutusten johdosta ole
asianmukaisia eivätkä kohtuullisia, jäljelle jää kaksi vaihtoehtoista lähestymistapaa. Kummassakin
Ilmailuhallinnosta muodostettaisiin nettobudjetoitu virasto ja sen suoritteisiin sovellettaisiin lähtökohtaisesti valtion maksuperustelakia joko täysimääräisesti tai tiettyjen suoritteiden osalta kohtuullistettuna.
1. Maksullisten viranomaissuoritteiden hintoja korotettaisiin aiheuttamisperiaatteen mukaiseen
omakustannushintaan. Viranomaissuoritteista nyt saatava tuotto 0,9 miljoonaa euroa nousisi
noin nelinkertaiseksi. Kun siihen lisätään Ilmailulaitokselta perittävät viranomaissuoritteiden
omakustannusarvoa vastaavat maksut, arviolta 1,2 miljoonaa euroa, suoritemaksuista kerättäisiin noin 4,8 miljoonaa euroa. Tällöin valtion talousarviosta nettorahoitettavaksi määrärahatarpeeksi jäisi noin 7,0 miljoonaa euroa. Tällä rahoitettaisiin sellaiset yleiset julkiset hallintotehtävät, jotka maksuperustelain ja valtionhallinnon yleisen käytännön mukaan ovat maksuttomia,
sekä ilmailumääräysten valmistelu, kansainvälinen yhteistyö, neuvonta, tiedottaminen ja ilmailun kansainvälisiin sopimusneuvotteluihin osallistuminen. Ilmailuhallinnosta annettavassa laissa
olisi myös mahdollista erikseen säätää, että viranomaissuoritteiden maksuissa noudatettaisiin
vastaavien suoritteiden kansainvälistä maksukäytäntöä tai että erityisestä syystä maksutasoa
alennettaisiin omakustannusarvon tasosta esimerkiksi Norjan ja Ruotsin käytännön mukaisesti
noin 70 prosenttiin omakustannustasosta. Sellaisen maksutasoalennus korottaisi talousarviosta
rahoitettavaa osuutta noin 1,4 miljoonaa euroa eli 8,4 miljoonaan euroon.
2. Viraston kustannusten osittaiseksi rahoittamiseksi ilmailualalta perittäisiin erikseen säädettävä
veroluonteinen maksu, joka ohjattaisiin ”korvamerkittynä” viraston kulujen kattamiseen. Nykyistä noin 25 prosenttia kustannuksista kattavaa maksutasoa ei korotettaisi omakustannusarvoon eli nelinkertaiseksi, vaan esimerkiksi kaksinkertaiseksi. Puuttuvan rahoitustarpeen kattaminen olisi jaettava yhtäältä valtion talousarvion ja toisaalta mainitun korvamerkityn maksun
kesken. Valtion talousarviosta olisi rahoitettava julkisten hallintotehtävien erottamisesta johtuvat lisäkustannukset sekä valtionhallinnon yleisen käytännön mukaisesti ainakin yleinen säädösvalmistelu, kansainvälinen yhteistyö ja kansainvälisiin sopimusneuvotteluihin osallistuminen. Korvamerkityllä lentoasemilta kerättävällä maksulla tulisi kerätä loppurahoitus.
Jotta kustannusrasitus toisaalta kohdistuisi oikeudenmukaisesti muille alan toimijoille eikä toisaalta
poikkeaisi merkittävästi nykyisestä rahoitustavasta, työryhmä ehdottaa rahoitukseen vaihtoehdon 2
mukaista mallia.
Työryhmä ehdottaa siten, että uuden ilmailuviraston toiminnan noin 11,8 miljoonan euron vuotuisista kustannuksista pääosa kerättäisiin alan toimijoilta.
o

Ilmailuviranomaisen tuotoksi korvamerkittäisiin veron luonteinen lentoliikenteen valvontamaksu. Maksu kohdistettaisiin lentoasemille ja sen tuotto olisi noin 5,8 miljoonaa euroa.
Käytännössä maksun maksaisi nykyisessä tilanteessa pääasiallisena lentoasemien pitäjänä
Ilmailulaitos. Ilmailulaitoksessa nyt hoidettavien julkisten hallintotehtävien nettokustannukseksi vuonna 2004 arvioidaan 6,2 miljoonaa euroa. Jos julkisten hallintotehtävien eriyttämistä ei suoritettaisi, nämä kustannukset kasvaisivat vuoteen 2006 mennessä sillä osuu-
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della, millä näihin tehtäviin on otettava yhteisölainsäädännöstä johtuvia uusia tehtäviä suorittavaa henkilökuntaa.
o

Viraston asiakkailta, joista yksi merkittävimmistä olisi Ilmailulaitos, perittäisiin suoriteperusteisina maksuina noin 3,0 miljoonaa euroa. Tämä edellyttäisi muilta kuin Ilmailulaitokselta perittävien suoritemaksujen kaksinkertaistamista ja tarkoittaisi silloinkin vasta noiden
suoritemaksujen noin 50 prosentin kustannusvastaavuutta. Korotetutkin maksut olisivat kuitenkin edelleen muiden Euroopan maiden vastaavia maksuja alhaisemmat. Ilmailulaitokselta perittäisiin maksuperustelain mukaisesti omakustannusarvoa vastaavat suoritemaksut,
noin 1,2 miljoonaa euroa.

o

Valtion talousarvioon otettaisiin 3,0 miljoonan euron määräraha, jolla katettaisiin yleinen
säädösvalmistelu, kansainvälinen yhteistyö ja kansainvälisiin sopimusneuvotteluihin osallistuminen sekä julkisten hallintotehtävien erottamisesta aiheutuva toiminnan kustannusten
nousu.

Taulukkomuodossa ehdotus tarkoittaisi seuraavaa:
nimike
lentoliikenteen valvontamaksu lentoasemilta
maksut viranomaissuoritteista
- muilta ilmailun toimijoilta kuin Ilmailulaitokselta
- Ilmailulaitokselta
valtion talousarvioon otettaisiin

tuotot
2004
(1000 €)
-

tuotot
2006
(1000 €)
5800

900

3 000
900

1800

-

1200

-

3 000

Ilmailulaitoksen tulorahoituksesta kustannettavat
viranomaistoiminnan kulut

6 200

-

yhteensä

7 100

11 800

3.3.3.3 Lentoliikenteen valvontamaksu
Ehdotettava lentoliikenteen valvontamaksu on perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön valossa
perustuslain kannalta vero (esimerkiksi PeVL 61 ja 66/2002 vp). Maksua ei kyettäisi riittävän tarkasti kohdistamaan suoriteperusteisesti lentoaseman pitäjiin tai lentomatkustajiin valtion maksuperustelain mukaisilla arviointiperusteilla. Näin ollen maksusta tulee säätää verolain vaatimusten mukaisesti. Esityksessä ehdotetaan kuitenkin maksu –nimikkeen käyttämistä. Tämä on tarpeen erityisesti, koska maksuun vaikuttaisi kotimaan liikenteen matkustajamäärän lisäksi myös ulkomaan liikenteen matkustajamäärä. Ilmailulaitos vyöryttäisi maksun asiakkailleen, jolloin lopulta se tai osa
siitä saattaisi sisältyä matkalipun hintaan. Vero –nimikkeen käyttäminen saattaisi ulkomaisissa arvioissa johtaa virhepäätelmään, että kysymyksessä olisi valtion menojen yleiskatteeksi kerättävä,
lentoliikenteeseen kohdistettu pistevero. Kansainvälisesti tällaisiin henkilöiden liikkuvuutta rasittaviin erityisveroihin on suhtauduttu erittäin kriittisesti. Sen sijaan yleisemmin on hyväksytty periaate, jonka mukaan lentoliikenteeltä voidaan periä lentoliikenteen valvontaan ja hallintoon liittyvät
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kustannukset. Kansainvälisessä käytännössä tällaiset kustannukset peritään erilaisten maksujen nimellä, joten väärinkäsitysten välttämiseksi on tarkoituksenmukaista käyttää maksu –nimikettä osoittamaan, että kerättävä rahasumma kohdistetaan pelkästään ilmailun julkisten hallintotehtävien hoitoon.
Ehdotettu 5,8 miljoonan euron maksutuotto saataisiin kohdentamalla 1,00 euron maksu lentoasemille kutakin kaupallisessa lentoliikenteessä edellisenä vuonna lähtenyttä vähintään kaksivuotiasta
matkustajaa kohden. Laskentaperusteena on käytetty vuoden 2003 toteutunutta matkustajamäärää.
Maksun saajana olisi valtio, joka talousarvion kautta ohjaisi rahat Ilmailuhallinnon käyttöön.
Lentoaseman pitäjä olisi velvollinen suorittamaan lentoliikenteen valvontamaksun. Vaikka maksuvelvollisuuden suuruus määräytyy matkustajaluvun mukaan, varsinainen maksuvelvollisuus ei kohdistu matkustajiin vaan lentoaseman pitäjään. Lentoaseman pitäjä voisi ratkaista, siirtääkö hän maksun määrän matkustajilta lentoyhtiöiden kautta perittäviin asiakasmaksuihin vai katetaanko maksu
lentoaseman pitäjän muulla tulorahoituksella. Lentoliikenteen valvontamaksun määrittäminen lentomatkustajien lukumäärän mukaan on kuitenkin perusteltua erityisesti sen vuoksi, että lentomatkustajat ovat välillisesti kaupallisen lentoliikenteen lentoturvallisuusvalvonnan hyödynsaajia.
Yleisilmailulle maksua ei määrättäisi, joten sen osalta kysymyksessä olisi asiallisesti edelleen lentomatkustajien ristisubventio harrasteilmailuun. Samoin ulkomaisten lentoyhtiöiden matkustajat
subventoisivat suomalaisen ilmailun valvontaa ja muuta viranomaistoimintaa. Toisaalta Ilmailulaitos voi omissa palvelumaksuissaan eliminoida kyseisen ristisubvention, jos viranomaisen kustannuslaskenta tuottaa läpinäkyvää, aiheuttamisperusteista kustannustietoa. Tämä on tavoitteena.
Maksun avulla merkittävä osa Ilmailuhallinnon rahoituksesta järjestettäisiin kestävästi, mutta samalla niin, ettei rahoitus olisi riippuvainen Ilmailulaitoksen liikevaihdosta tai liiketoiminnan tuloksesta. Näin vältettäisiin myös epäilykset siitä, että Ilmailuhallinto olisi taloudellisesti riippuvainen
Ilmailulaitoksesta. Tosiasiallisesti liikelaitoksesta erotetun ilmailuviranomaisen kustannusrasitus
säilyisi entisillä toimijoilla.
Tehtäviä, joita ei täysimääräisesti rahoitettaisi valtion talousarviosta ja joita ei voida maksuperustelain perusteella rahoittaa, olisivat muun muassa kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut, siviiliilmailun kansainvälisten sopimusten täytäntöönpano ja soveltaminen sekä sellaiset liikenneoikeuksien käyttämiseen, kansainväliseen liikenteeseen ja tilauslentoliikenteeseen liittyvät luvat, joista
kansainvälisen käytännön mukaan ei peritä maksuja. Lentoliikenteen valvontamaksun tuottoa käytettäisiin myös näiden tehtävien rahoittamiseen.
3.3.3.4 Suoritemaksujen määräämisen periaatteet
Viranomaissuoritteista perittävät maksut ovat nykyisin selvästi alikatteellisia. Tätä alikatteellisuutta
on tarkoitus supistaa nostamalla maksuja lähemmäksi omakustannusarvoa. Hinnoitteluperusteissa ei
voitaisi nojautua yksinomaan valtion maksuperustelakiin, koska viraston perimissä maksuissa joudutaan ottamaan huomioon vastaavien maksujen taso yhteisön muissa jäsenvaltiossa, kilpailun edistäminen lentoliikenteessä sekä yhteiskunnallinen tarve edistää ilmailua osaavan reservin turvaamiseksi alalle. Näiden seikkojen vuoksi alikatteellisuudesta ei voitane jatkossakaan luopua vaan osa
kustannuksista on katettava muilla vero- ja maksutuotoilla.
Suoriteperusteisista maksuista säädettäisiin yksityiskohtaisesti liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Lähtökohtana olisi valtion maksuperustelaki ja asetuksella säädettäisiin tiettyjen suorite-
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maksujen alikatteellisuudesta ottaen huomioon edellä ehdotettu maksutuottojen keskimääräinen
kaksinkertaistaminen.
Maksut koskisivat sekä julkisoikeudellisia että muita suoritteita. Valtaosa suoritteista on luonteeltaan julkisoikeudellisia. Suoritteen tuottamisen kustannuksiin perustuvia maksuja voitaisiin periä
toimiluvista kuten lentotoimintaluvasta. Suoriteperusteisia maksuja perittäisiin myös organisaatioiden luvista ja hyväksynnöistä kuten lentopaikan hyväksynnästä. Maksuja perittäisiin ilma-alusten ja
muiden ilmailuun tarvittavien laitteiden ja järjestelmien hyväksynnästä ja myönnetyistä todistuksista, henkilöille annetuista hyväksynnöistä sekä lupakirjojen, kelpuutusten ja kelpoisuustodistusten
myöntämisestä, järjestetyistä lento- ja teoriakokeista sekä erityisluvista. Myös ilma-aluksen rekisteröinnistä ja kaiken edellä mainitun toiminnan valvonnasta perittäisiin suoriteperusteisia maksuja.
Muita maksullisia suoritteita olisivat esimerkiksi julkaisujen ja kopioiden myynti. Näiden suoritemaksujen kokonaismerkitys jää kuitenkin vähäiseksi.
Maksujen suuruuden määrittämisessä otettaisiin valtion maksuperustelain 6 §:ssä mainittujen perusteiden lisäksi huomioon ilmailuun ja ilmailuviranomaisen toimintaympäristöön liittyvät erityiset perusteet. Huomioon voitaisiin ottaa ensinnäkin vastaavanlaisista suoritteista perittävien maksujen rakenne ja taso Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltiossa. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että Euroopan
unioni on lentoliikenteen yhtenäinen sisämarkkina-alue, jossa kaikki yhteisön lentoliikenteen harjoittajat saavat toimia samanlaisin ehdoin riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa ne ovat saaneet
toimiluvan. Euroopassa on varsin yleistä, että maksujen määräämisessä otetaan tuotantokustannusten ohella huomioon myös muita perusteita kuten eri asiakasryhmien summaarinen maksukyky
esimerkiksi lentoliikenteen harjoittajan koon, toiminnan laajuuden tai muun vastaavan perusteen
mukaan. Esimerkiksi Euroopan lentoturvallisuusviraston omista suoritteistaan perimiin maksuihin
on kaavailtu eräänlaista maksukykyporrastusta. Tarkoituksena on muotoilla maksupolitiikka siten,
etteivät maksut muodostaisi Suomessa pääasiallisesti toimiville lentoyhtiöille yllykettä siirtää lupiaan toisiin valtioihin ja siten suomalaisen lentoturvallisuusvalvonnan ulkopuolelle. Toisaalta halutaan välttää tilanne, jossa Suomen noudattama maksurakenne houkuttelisi Suomen lentoturvallisuusvalvonnan alle sellaisia lentoliikenteen harjoittajia, joiden toiminnalla ei olisi tosiasiallisia liittymäkohtia Suomeen.
Maksuja määrättäessä voitaisiin toiseksi ottaa huomioon aiemmin mainittu ilmailun edellytysten
turvaaminen ja ilmailun turvallisuuden edistäminen. Yleisilmailun lentoturvallisuuden ylläpito edellyttää mittavaa valvonta- ja lupajärjestelmää, josta ei ole syytä tinkiä. Yleisilmailuun kohdistuvat viranomaismaksut on kuitenkin säädetty alikatteellisiksi tarkoituksin helpottaa ilmailun muutoinkin
korkeaa kustannustaakkaa ja mitoittaa maksut kantokyvyn mukaan. Suoritemaksujen täyskatteellisuus johtaisi useiden maksujen merkittävään kohoamiseen, mikä saattaisi olennaisesti rajoittaa
mahdollisuuksia varsinkin kevyeen ansioilmailuun ja harrasteilmailuun. Yhteiskunnan etujen mukaista on kuitenkin turvata kohtuullinen ilmailualan reservi esimerkiksi ammatillista rekrytointipohjaa ja poikkeusoloja ajatellen.
Maksuja määrättäessä voitaisiin kolmanneksi ottaa huomioon tarve edistää kilpailua lentoliikenteessä. Tietyt lentoyhtiöihin kohdistuvat viranomaisen valvontatehtävät eivät ole riippuvaisia yhtiön
koosta. Suoritteen tuottamisen kustannusten mukaan määritettyinä maksut esimerkiksi uuden lentoyhtiön toimilupien myöntämisestä sekä muista luvista ja tarkastuksista saattaisivat koitua merkittäväksi rasitteeksi pienille yhtiöille ja toimisivat tehokkaana markkinoille pääsyn ja kilpailun esteenä.
Sen vuoksi maksut on voitava mitoittaa niin, etteivät ne johda kilpailun vääristymiseen.
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4 Esityksen vaikutukset
4.1 Taloudelliset vaikutukset
4.1.1 Vaikutukset Ilmailulaitokseen
4.1.1.1 Julkiset palvelutehtävät
Julkisten palvelutehtävien rahoittamista vuonna 2003 on tarkasteltu kohdassa 2.1.3. Näiden tehtävien järjestämistä liikelaitoslain periaatteiden mukaisesti ja sen taloudellisia vaikutuksia sekä Ilmailulaitokseen että sen asiakkaisiin on puolestaan tarkasteltu 3.3.2 kohdassa. Palvelujen tarvitsijoiden on
neuvoteltava Ilmailulaitoksen kanssa haluamistaan palveluista ja niiden rahoittamisesta.
4.1.1.2 Julkiset hallintotehtävät
Ehdotetulla ilmailun julkisten hallintotehtävien erottamisella hoidettaviksi Ilmailuhallinnossa arvioidaan olevan vuonna 2006 seuraavat vaikutukset Ilmailulaitoksen tulokseen:
nimike

vaikutus tulokseen (1000 €)

julkisten hallintotehtävien ristisubvention poistuminen

+ 6 400

lupa- ja valvontamaksut Ilmailuhallinnolle

- 1 200

lentoliikenteen valvontamaksu lentoasemilta

- 5 800

kokonaisvaikutus

- 600

4.1.1.3 Vakuuttamisen rajaaminen
Liikelaitoslain periaatteiden mukaisesti Ilmailulaitos vakuuttaa toimintansa vahinkojen varalta
hankkimalla omaisuus- ja vastuuvakuutuksia kaupallisilta vakuutusmarkkinoilta. Vakuuttamisen
laajuuteen ja vakuutusmääriin vaikuttavat muun muassa kunkin lentoaseman liikenne- ja matkustajamäärät, kansainvälisen lentoliikenteen osuus liikenteestä sekä lennonvarmistustoiminnan laajuus.
Valtiokonttorin hallinnoima valtion vahinkoturvajärjestelmä lakkautetaan. Muutoksesta aiheutuu
Ilmailulaitokselle noin 2,5 miljoonan euron kustannusten lisäys.
Valtioneuvosto voisi päättää Ilmailulaitoksen vahinkovakuuttamisen rajaamisesta taloudellisen kokonaisharkinnan perusteella. Tämä koskisi erityisesti tilanteita, joissa katastrofivakuutuksia ei olisi
saatavilla vakuutusmarkkinoilta tai niiden hinnat olisivat arvioitavaan vahinkoriskiin nähden perusteettoman korkeita. Korvausvastuu jakautuisi Ilmailulaitoksen ja valtion kesken valtioneuvoston
päätöksen mukaisesti. Valtio on viime kädessä vastuussa Ilmailulaitoksen vastuulle tulevasta katastrofivahingosta ja vakuuttamisen rajaaminen pienentäisi valtion riskiä. Jos rajaamista sovelletaan,
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vakuuttamisjärjestelyjen muutoksesta Ilmailulaitokselle aiheutuvan kustannusten lisäyksen arvioidaan jäävän noin 1,0 miljoonaan euroon.
Vakuuttamisen rajaamista tulisi tarvittaessa tarkastella erikseen muiden lentoaseman pitäjien osalta,
jos näille asetettaisiin yhteisötasolla vakuuttamisvelvoite ja jos vakuutusmarkkinat häiriintyisivät
vakavasti terrori-iskun tai vastaavan seurauksena.
4.1.2 Vaikutukset valtion talousarvioon
Edellä 3.3.3.2 kohdassa ehdotetun mukaisesti valtion talousarvioon otettaisiin 8,8 miljoonan euron
nettomääräraha Ilmailuhallinnon toiminnan rahoittamiseen. Tästä 3,0 miljoonaa euroa rahoitettaisiin
suoraan valtion talousarviosta ja 5,8 miljoonaa euroa lentoliikenteen valvontamaksusta. Ilmailuhallinto keräisi lisäksi suoritemaksuin 3,0 miljoonaa euroa. Ilmailuhallinnon kokonaisrahoitus olisi siten 11,8 miljoonaa euroa.
4.1.3 Vaikutukset ilmailualan muihin toimijoihin
Edellä 3.3.3.2 kohdassa ehdotetulla tavalla ilmailuviranomaisen muiden asiakkaiden kuin Ilmailulaitoksen suoritemaksuja korotettaisiin. Maksut kattavat nyt keskimäärin neljänneksen aiheutuvista
kustannuksista ja ne kaksinkertaistettaisiin. Tämän korotuksen jälkeenkin kustannusvastaavuus olisi
vasta puolet kustannuksista. Maksuja määrättäessä otettaisiin huomioon 3.3.3.4 kohdassa mainitut
näkökohdat.
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Esityksen lähtökohtana on oikeussääntöjen antamisen ja julkisten hallintotehtävien erottaminen Ilmailulaitoksesta ja uuden ilmailuviranomaisen perustaminen niitä varten. Esityksellä on siten merkittävä vaikutus Ilmailulaitokseen ja perustettavaan uuteen virastoon. Merkittävää vaikutusta ei sen
sijaan ole muiden viranomaisten toimintaan, koska samat tehtävät on tarkoitus edelleen hoitaa –
vain niiden suorittajan nimike ja organisaatioasema vaihtuu.
Uudelle virastolle tulee eräitä uusia lähinnä yhteisölainsäädännöstä johtuvia tehtäviä, joilla ei kuitenkaan ole suoraa liittymäkohtaa virastorakenteen muutokseen. Osa viraston lisävoimavarojen tarpeesta johtuu noista uusista tehtävistä.
Esityksellä ei ole vaikutusta valtion ja kuntien väliseen työnjakoon. Sillä ei myöskään ole vaikutusta
yksilöiden eikä yritysten asemaan ja oikeuksiin.
4.3 Henkilöstövaikutukset
Tarkoituksena on, että julkisia hallintotehtäviä hoitavien yksiköiden palveluksessa olevat henkilöt,
nyt 116 henkilöä, siirtyvät suoraan uuden viranomaisen palvelukseen. Ilmailuviranomainen muodostettaisiin Ilmailulaitoksen sisälle vuoden 2005 aikana ja tarkoituksena on, että tarvittavat 147
henkilöä ovat Ilmailulaitoksen palveluksessa tuon vuoden lopussa ja siirretään vuoden 2006 alussa
perustettavaan virastoon.
Virkamiesten osalta siirto toteutettaisiin suoraan lailla Ilmailuhallinnosta annettavan lain siirtymäsäännösten mukaisesti. Työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyisi uuden viranomaisen palvelukseen
suostumuksensa mukaisesti. Henkilöstö siirtyisi uuden viranomaisen palvelukseen siirtymähetkellä
olevan palvelussuhteen lajein ja ehdoin. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot säilyisivät siirty-
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mähetkellä entisellään. Voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten ehtoja noudatettaisiin niiden
voimassaoloajan loppuun saakka, ellei toisin sovita.
Ilmailulaitoksesta annettavan lain siirtymäsäännöksen mukaisesti liikelaitoksen palvelukseen jäävän
henkilöstön palvelussuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät siirtymähetkellä.
4.4 Ympäristövaikutukset
Esityksellä ei ole vaikutusta ympäristöön. Uusi viranomainen tulisi hoitamaan samoja lentoliikenteen ympäristövaikutuksia koskevia tehtäviä, joita Ilmailuhallinnon Lentoturvallisuushallinto nyt
hoitaa.
4.5 Yhteiskunnalliset vaikutukset
Esityksellä ei ole muita merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia kuin julkisten hallintotehtävien
selkeämpi erottaminen Ilmailulaitoksen liiketoiminnasta. Erottaminen lisää läpinäkyvyyttä niissä
tehtävissä, joissa Ilmailulaitoksen sisällä oleva viranomaisyksikkö nyt valvoo Ilmailulaitoksen liikelaitososan toimintaa.
Julkisten hallintotehtävien erottaminen aiheuttaa kustannusten kasvua ja sekä Ilmailuhallinnon että
ilmailuviranomaisen asiakasmaksujen korotuksia. Myös ristisubvention poistuminen aiheuttaa Ilmailulaitoksen asiakasmaksujen korotuksia. Korotetut asiakasmaksut saattavat aiheuttaa ilmailun
koulutus- ja harrastetoiminnan ja pelastustoimen markkinaehtoista sopeutumista. Asiaa on käsitelty
3.3.2 ja 3.3.3 kohdissa.
Esityksellä ei muutoin ole vaikutuksia ihmisten elinoloihin, eri ihmisryhmien asemaan, rikollisuuteen, tietoyhteiskuntaan eikä tasa-arvoon.

5 Asian valmistelu
5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti kesäkuussa 2003 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen Ilmailulaitoksesta annetun lain ja muiden tarvittavien säännösten uudistamiseksi. Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa ja analysoida ilmailun julkisten hallintotehtävien 3.2 kohdassa käsitellyt organisointivaihtoehdot.
Työryhmän tuli samalla kartoittaa ja analysoida uudesta liikelaitoslaista johtuvat muut muutostarpeet kiinnittäen erityisesti huomiota taloudellisiin vaikutuksiin. Työryhmän tuli valitun vaihtoehdon
toteuttamiseksi tehdä tarvittavat ehdotukset säädösmuutoksiksi ottaen huomioon uusi liikelaitoslaki
ja EY:n lainsäädännön kehityksen aiheuttamat muutostarpeet. Erityisesti tuli selkeyttää jaottelua
Ilmailulaitoksen julkisten hallintotehtävien ja liikelaitostehtävien välillä.
Työryhmässä olivat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi edustettuina oikeusministeriö, valtiovarainministeriö ja Ilmailulaitos.
Työryhmä luovutti lokakuussa 2003 väliraportin, jossa se ehdotti Ilmailulaitoksesta organisatorisesti
erillisen viraston perustamista ilmailun viranomaistehtäviä varten ja tarvittavien säädösmuutosten
valmistelemista tavoitteena viraston toiminnan aloittaminen vuoden 2006 alusta.
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Liikenne- ja viestintäministeriö tarkisti marraskuussa 2003 työryhmän toimeksiantoa. Työryhmän
tuli valmistella ehdotus erillisen ilmailuviranomaisen perustamistoimiksi ja ehdotus uudeksi ilmailua koskevaksi lainsäädännöksi, sisältäen uuden ilmailulain, uuden Ilmailulaitoksesta annettavan
liikelaitoskohtaisen lain ja uuden lain erillisestä ilmailuviranomaisesta. Ehdotuksen tuli kattaa myös
toiminnan rahoituksen ja hallinnon järjestäminen.
Tarkistetun toimeksiannon mukaan erillinen ilmailuviranomainen perustettaisiin vuoden 2006 alusta.
Ministeriön toimeksiannon mukaan Ilmailulaitoksen tuli tehdä ehdotus erillisen viranomaistehtäviä
hoitavan viraston tehtävänmäärittelystä, resursseista, niiden saatavuuden edellytyksistä, toiminnan
kustannuksista sekä asiakkailta perittävistä maksuista. Samoin tuli selvittää viranomaistoimintojen
erottamisen vaikutus liikelaitoksen kuluihin ja liikelaitoksen hoitamien, sille liiketaloudellisesti
kannattamattomien julkisten palvelutehtävien aiheuttama alijäämä ja näiden palvelujen asiakkaat
sekä arvioida kannattavuuteen johtavan hinnoittelun vaikutuksia.
Selvityksen saatuaan liikenne- ja viestintäministeriö kehotti toukokuussa 2004 Ilmailulaitosta ryhtymään ilmailuviranomaisen resurssitarpeita koskevan selvityksen pohjalta kokoamaan vuosien
2004 – 2005 aikana sisälleen viranomaisyksiköitä Ilmailulaitoksen sisäisellä rahoituksella, jotta voitaisiin varmistaa viranomaisen toimintavalmius vuoden 2006 alusta.
Työryhmän väliraporttia (LVM B 24/2003), ilmailulaitoksen resurssiselvitystä ja työryhmän loppuraporttia (xx/2004) on käytetty hallituksen esityksen aineistona.
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen
Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot oikeus-, valtionvarain-, puolustus-, ulkoasiain-, sisäasiain-, kauppa- ja teollisuus- sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä, Ilmailulaitokselta, Ilmatieteen laitokselta, Rajavartiolaitokselta, Pääesikunnalta, Ilmavoimien esikunnalta, tärkeimmiltä suomalaisilta
lentoyhtiöiltä, Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry:ltä sekä ilmailualan henkilö- ja työmarkkinajärjestöiltä.
Lausunnoissa …

6 Riippuvuus muista esityksistä
Tämän esityksen rinnalla on valmisteltu esitys ilmailulain kokonaisuudistukseksi. Siinä on otettu
huomioon perustuslain vaatimukset yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden säätämisestä
lailla ja oikeussääntöjen antamista koskevien valtuuksien täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta.
Lisäksi on otettu huomioon ilmailualan kehitys sekä kansainvälisten normien ja yhteisölainsäädännön muutokset. Esitys ilmailulain kokonaisuudistukseksi ja siihen liittyviksi lakimuutoksiksi on annettu eduskunnan hyväksyttäväksi samanaikaisesti tämän esityksen kanssa.
Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1 Lakiehdotusten perustelut
1.1 Laki Ilmailulaitoksesta
1 §. Hallinnollinen asema. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että Ilmailulaitos on liikenne- ja
viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on Ilmailulaitoksen liikelaitosohjaus. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltaisiin ja
ministeriöstä esiteltäisiin valtioneuvostossa käsiteltävät Ilmailulaitosta koskevat asiat.
Pykälän 2 momentin mukaan Ilmailulaitokseen sovellettaisiin 1 päivästä tammikuuta 2006 liikelaitoslakia. Ehdotetulla lailla täydennettäisiin liikelaitoslain säännöksiä ja annettaisiin Ilmailulaitoksen
toimialan ja tehtävien erityispiirteistä johtuvia säännöksiä. Täydennykset koskisivat erityisesti Ilmailulaitoksen julkisia palvelutehtäviä ja liikenne- ja viestintäministeriön ohjausta.
2 §. Toimiala. Ilmailulaitoksen toimiala ja keskeiset tehtävät esitetään säilytettäväksi perusteiltaan
nykyisen sisältöisinä. Ilmailulaitoksen toimialana olisi edelleen lentomatkustajien, lentoliikenteen ja
koko ilmailun tarpeita varten lentoasemat ja niiden palvelut, lennonvarmistuspalvelut ja –järjestelmät sekä muu lentoasemiin ja lentoliikenteeseen liittyvä toiminta. Lentoasemiin ja lennonvarmistukseen liittyvät palvelut kehittyvät ja monipuolistuvat jatkuvasti, minkä vuoksi Ilmailulaitoksen
toimialan on oltava sellainen, että se mahdollistaa Ilmailulaitokselle kokonaispalvelujen kehittämisen ja markkinoiden kysyntään vastaamisen.
3 §. Tehtävät. Ilmailulaitoksen tehtävänä olisi liiketoiminnan harjoittaminen ehdotetun lain 2 §:ssä
tarkoitetulla toimialalla. Pykälän 1 momentin mukaan Ilmailulaitoksen ensisijaisena liiketaloudellisena tehtävänä olisi nykyiseen tapaan valtion lentoasemaverkoston ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen kansainväliset vaatimukset täyttävällä tasolla siviili- ja
sotilasilmailun tarpeita varten. Valtion lentoasemaverkosto muodostuu Ilmailulaitoksen taseessa
olevista ja sen perinteisesti ylläpitämistä ja kehittämistä lentoasemista.
Ilmailulaitoksen toisena nimenomaisena liiketaloudellisena tehtävänä olisi lennonvarmistuspalvelujen antaminen Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa. Tätä tehtävää varten Ilmailulaitos tarvitsee
Suomen ilmailuviranomaisen myöntämän luvan lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseen siten kuin
lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 550/2004 säädetään. Ilmaliikennepalvelujen
tarjoajan nimeämisestä Suomen vastuulla olevaan ilmatilaan säädetään sanotussa yhteisöasetuksessa
ja uudistettavassa ilmailulaissa.
Ilmailulaitoksen erityisenä tehtävänä olisi tarjoutua järjestämään 4 §:ssä tarkoitettuja julkisia palvelutehtäviä liikelaitoslaissa kuvatulla tilaaja-tuottaja –mallilla. Ilmailulaitoksen tulisi pitää yllä valmiutta, kykyä ja mahdollisuutta näiden palvelujen tarjoamiseen ja niiden hoitamiseen, jos niitä tilataan.
Ilmailulaitos vastaa liikelaitoksena sille tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä riippumatta siitä
tuottaako se ne itse vai ostaako se niitä toimialan vaatimukset täyttäviltä muilta toimijoilta.
Ilmailulaitos hoitaa lisäksi toimialaansa ja tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä tehtäviä, kuten Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrolissa tapahtuvaan kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä tehtäviä.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yleisperustelujen mukaisesti Ilmailulaitoksen varautumisvelvollisuudesta. Säännös vastaa nykytilanteen mukaista Ilmailulaitoksen varautumisvelvollisuutta.
4 §. Ilmailulaitoksen julkiset palvelutehtävät. Ilmailulaitos voi hoitaa myös muita kuin liiketaloudellisia tehtäviä. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi niistä erityisistä tehtävistä, joita Ilmailulaitos voisi
hoitaa toimialaansa liittyvinä liikelaitoslain mukaisina julkisina palvelutehtävinä. Palveluiden tilaaminen riippuisi siitä viranomaisesta tai muusta julkista tehtävää hoitavasta tahosta, jonka vastuulla on varmistaa näiden palvelujen saatavuus ja tehtävien järjestäminen yhteiskunnassa. Tehtävät
hoidettaisiin Ilmailulaitoksen ja kyseisen viranomaisen tai muun näitä palveluja tarvitsevan tahon
välisen sopimuksen perusteella ja mukaisesti.
Pykälän 1 kohdan mukaan Ilmailulaitos voisi julkisena palvelutehtävänä hoitaa valtion lentoasemaverkoston liiketaloudellisesti epätarkoituksenmukaisten osien tai palvelujen ylläpitoa.
Pykälän 2 kohdan mukaan Ilmailulaitos voisi tuottaa lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja ilmailun koulutustoiminnan erityisiä tarpeita varten.
Pykälän 3 kohdan mukaan Ilmailulaitos voisi hoitaa aluevalvonnan ja meripelastuksen lentoasemilta
tai lennonvarmistukselta edellyttämiä erityisiä tehtäviä.
Pykälän 4 kohdan mukaan Ilmailulaitos voisi hoitaa erityisiä valmiustehtäviä sen lisäksi, mitä sen
tehtäviin kuuluu varautumisvelvollisuutta koskevien liikenne- ja viestintäministeriön määräysten
perusteella.
Pykälän 5 kohdan mukaan Ilmailulaitos voisi hoitaa pelastustoimeen liittyviä erityisiä tehtäviä.
Pykälän 6 kohdan mukaan Ilmailulaitos voisi hoitaa ilmailun tilastoihin liittyviä erityisiä tehtäviä.
Pykälän 7 kohta mahdollistaisi tarvittaessa muiden eduskunnan päättämien Ilmailulaitoksen toimialaan soveltuvien julkisten palvelutehtävien osoittamisen Ilmailulaitoksen tehtäväksi liikelaitoslain
periaatteiden mukaisesti.
5 §. Hinnoittelu. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että Ilmailulaitos rahoittaa liiketoimintansa
liiketaloudellisin periaattein määräämillään maksuilla ja muilla liiketoiminnan tuotoilla. Maksut perittäisiin lentoasemien ja lennonvarmistuspalvelujen käyttäjiltä ja erityisten palvelujen tilaajilta.
Säännös täsmentäisi liikelaitoslain 2 §:n 2 momentin toimintaperiaatetta, jonka mukaan liikelaitoksen on toimittava liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Ilmailulaitoksen 4 §:ssä tarkoitettujen julkisten palvelutehtävien
hinnoittelusta. Poiketen 1 momentin mukaisesta hinnoittelun pääperiaatteena olevasta liiketaloudellisesta kannattavuudesta Ilmailulaitos voisi hinnoitella 4 §:n mukaiset julkiset palvelutehtävät siten,
että niistä peritään omakustannusarvon mukainen hinta. Palvelun sisältö ja hinta sovittaisiin liikelaitoslain periaatteiden mukaisesti tilaaja-tuottaja –malliin perustuvassa palvelujen tilaajan ja Ilmailulaitoksen välisessä sopimuksessa.
Siinä tapauksessa, että tilaaja-tuottaja –mallia ei olisi mahdollista käyttää, tulisi Ilmailulaitokselle
osoittaa liikelaitoslain periaatteiden mukaisesti korvausmääräraha valtion talousarviosta palvelun
tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen tai niiden kustannusperusteisten hintojen
alentamiseen.
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Pykälän 3 momentin mukaan Ilmailulaitos laatisi julkisten palvelutehtävien hoitamiseen perustuvista menoista ja tuloista tilikausittain erillisen laskelman liikenne- ja viestintäministeriön määräysten
mukaisesti. Ehdotus täsmentää liikelaitoslain säännöstä, joka edellyttää tällaisesta toiminnasta erillisen kirjanpidon lisäksi erillisen tilinpäätöksen laatimista. Tilinpäätöksen laatiminen edellyttäisi erillisen taseen tekemistä. Tämä ei kuitenkaan ole ostettujen palvelujen osalta mahdollista, koska niiden tuotannossa vain poikkeustapauksessa tarvitaan erillistä omaa käyttöomaisuutta.
6 §. Liikennemaksujen periminen. Pykälässä säädettäisiin mahdollisuudesta periä Ilmailulaitoksen
päätökseen perustuvia erääntyneitä liikennemaksuja ulosottoteitse ilman tuomiota tai päätöstä siten
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.
Säännöksen tarkoituksena olisi osaltaan varmistaa tarvittaessa liikennemaksujen tehokas perintä.
Liikennemaksut ovat Ilmailulaitoksen pääasiallinen tulolähde ja erityisesti kaupallisessa lentoliikenteessä kyse on merkittävistä summista. Lentoliikenteen harjoittajalla on yleensä useita ilma-aluksia,
joille Ilmailulaitos antaa lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja. Yksikin ilma-alus voi käyttää
Ilmailulaitoksen palveluja useilla lentoasemilla saman päivän aikana, joten lentoliikenteen harjoittajan maksamattomista liikennemaksuista kertyvä velka voi kasvaa hyvin nopeasti. Ilmailulaitoksella
on velvollisuus antaa lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja ilma-aluksille myös sinä aikana, kun
erääntyneiden liikennemaksujen perintä on meneillään. Tämän johdosta on perusteltua, että Ilmailulaitoksella on tehokas ja lakiin perustuva oikeus periä erääntyneet liikennemaksut ulosottoteitse ilman tuomiota tai päätöstä.
Säännös olisi lievempi kuin ehdotetun ilmailulain 159 §:n 3 momentin säännös lentopaikan pitäjän
oikeudesta estää ilma-aluksen lähtö, kunnes lentopaikan ja ilmailua varten annetun palvelun käytöstä asetetut maksut on suoritettu tai niistä on asetettu vakuus.
7 §. Vakuuttamisen rajaaminen. Pykälässä säädettäisiin valtioneuvoston toimivallasta päättää Ilmailulaitoksen vakuuttamisen rajaamisesta.
Ehdotetun ilmailulain 137 § mukaan ilmailussa tapahtuviin vahinkoihin sovellettaisiin pääsääntöisesti huolimattomuudesta riippumatonta ankaraa vastuuta. Ilmailulaitos vakuuttaa toimintansa vahinkojen varalta liikelaitoslain periaatteiden mukaisesti hankkimalla omaisuus- ja vastuuvakuutuksia vakuutuslaitoksilta. Valtion kannalta olisi kuitenkin perusteltua, että valtioneuvosto voisi päättää
rajata Ilmailulaitoksen vahinkovakuuttamista taloudellisen kokonaisharkinnan perusteella. Tämä
koskisi erityisesti tilanteita, joissa katastrofivakuutusten hinnat olisivat arvioitavaan vahinkoriskiin
nähden perusteettoman korkeita tai vakuutuksia ei mahdollisesti olisi saatavilla kaupallisilta vakuutusmarkkinoilta. Korvausvastuu jakautuisi valtioneuvoston päätöksen mukaisella tavalla Ilmailulaitoksen ja valtion kesken.
8 §. Henkilöstö. Pykälässä säädettäisiin, että Ilmailulaitoksen palveluksessa voisi olla sekä virka- että työsuhteista henkilöstöä. Tämä vastaa nykytilannetta.
9 §. Tarkemmat säännökset. Pykälän mukaan valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkempia
säännöksiä Ilmailulaitoksen hallitukseen liittyvistä asioista. Näitä olisivat esimerkiksi liikelaitoslain
9 ja 10 §:n säännöksiä täydentävät säännökset hallituksen kokoonpanosta, päätöksenteosta ja tehtävistä sekä hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden määräämisestä. Tarkempia säännöksiä annettaisiin myös liikelaitoslain 11 §:n mukaisesta toimitusjohtajasta sekä varatoimitusjohtajasta, johtajista ja Ilmailulaitoksen virkojen täyttämisestä.
10 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin tavanomainen voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että lailla kumottaisiin Ilmailulaitoksesta annettu aikaisempi
laki ja asetus.
On tärkeää, että Ilmailulaitos voi käynnistää liikelaitoslain edellyttämien muutosten valmistelun ja
tehdä tarvittavia päätöksiä, kuten julkisia palvelutehtäviä koskevia sopimuksia, jo ennen ehdotetun
lain voimaantuloa. Tästä säädettäisiin 3 momentissa.
Oikeusvarmuussyistä ja epäselvyyksien välttämiseksi olisi 4 momentissa tarpeen säätää, että aikaisempaan lakiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet säilyvät tämän lain mukaisella Ilmailulaitoksella, jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä.
Tämän lain voimaantulon kanssa samanaikaisesti perustettavalle Ilmailuhallinnolle siirtyvistä Ilmailulaitoksen oikeuksista ja velvollisuuksista säädettäisiin Ilmailuhallinnosta annettavassa laissa ja sen
nojalla annettavassa asetuksessa.
Vastaavasti 5 momentissa säädettäisiin, että tämän lain voimaan tullessa Ilmailulaitoksen henkilöstö
säilyttää siirtymähetkellä aikaisempiin palvelussuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, jollei
lailla tai asetuksella toisin säädetä.
Perustettavaan Ilmailuhallintoon siirtyvän Ilmailulaitoksen julkisia hallintotehtäviä hoitavien yksiköiden henkilöstön palvelussuhteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista säädettäisiin Ilmailuhallinnosta annettavassa laissa ja sen nojalla annettavassa asetuksessa.
Ehdotettavalla lailla ei perustettaisi uutta liikelaitosta. Ilmailulaitoksessa nyt hoidettavat julkiset
hallintotehtävät siirrettäisiin perustettavaan erilliseen virastoon Ilmailuhallintoon. Ilmailulaitoksen
toimiala ja liikelaitokselle kuuluvat tehtävät säilyvät nykyisinä, joten varsinaiset siirtymäsäännökset
eivät ole tältä osin tarpeen.

1.2 Laki Ilmailuhallinnosta
1 §. Ilmailuhallinto. Pykälässä säädettäisiin ilmailun turvallisuus- ja hallintotehtäviä varten perustettavasta virastosta. Samalla säädettäisiin, että virasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Viraston nimi olisi Ilmailuhallinto.
Viraston nimi kuvaisi viraston luonnetta. Viraston tehtäväkentän painopiste olisi lentoliikenteen
turvallisuudesta ja turvaamisesta huolehtiminen, mutta sillä olisi sen lisäksi eräitä siviili-ilmailun
hallintotehtäviä, kuten lentoyhtiöiden liikenneoikeuksien myöntäminen ja ilmailun sektoriviranomaisena toimiminen.
2 §. Tarkastus. Pykälässä säädettäisiin yleisellä tasolla Ilmailuhallinnon tarkoituksesta. Ilmailuhallinto edistäisi lentoliikenteen yleistä turvallisuutta ja siviili-ilmailun turvaamista, hoitaisi kaupalliseen lentoliikenteeseen ja lentoliikenteen sujuvuuteen liittyviä asioita sekä vähentäisi ilmailun aiheuttamia ympäristöhaittoja.
3 §. Tehtävät. Pykälässä säädettäisiin Ilmailuhallinnon tehtävistä. Pykälän 1 kohdan mukaan viraston ydintehtävänä olisi huolehtia yleisestä lentoturvallisuudesta ja ilmailun valvonnasta. Lisäksi virasto vastaisi siviili-ilmailuun liittyvistä julkisista hallintotehtävistä. Tehtävistä säädettäisiin tarkemmin Eduskunnalle samanaikaisesti tämän esityksen kanssa annettuun esitykseen sisältyvässä
ilmailulaissa ja tämän Ilmailuhallintoa koskevan lain nojalla annettavassa asetuksessa. Ilmailulai-
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tokselle säädetään tehtäviä myös vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994),
ympäristönsuojelulaissa (86/2000 ja paineastia-asetuksessa (549/1973). Nämä tehtävät ovat julkisia
hallintotehtäviä, jotka siirtyisivät Ilmailuhallinnon tehtäviksi.
Ilmailulaissa säädettäviä tehtäviä olisivat muun muassa ilmailua koskevien määräysten ja ohjeiden
antaminen, ilmailuun liittyvien hyväksyntöjen, toimilupien ja lupakirjojen käsittely sekä lentotoimintaa, lentopaikkoja, lennonvarmistusta, ilma-alusten lentokelpoisuutta, rekisteröintiä ja kiinnittämistä koskevien julkisten hallintotehtävien hoitaminen.
Lisäksi virastolle voitaisiin antaa yksittäisiä tehtäviä ja toimeksiantoja liikenne- ja viestintäministeriön määräyksillä.
Pykälän 2 kohdan mukaan virasto osallistuisi siviili-ilmailun julkisiin hallintotehtäviin liittyvään
kansainväliseen ja Euroopan unionissa tapahtuvaan yhteistyöhön. Tarkoitus on, että ilmailun kansainvälisen yhteistyön käytännön työnjaosta sovittaisiin käsiteltävien asiakokonaisuuksien mukaan
ja voimavarojen puitteissa liikenne- ja viestintäministeriön ja Ilmailuhallinnon kesken.
Virasto osallistuisi erityisesti ilmailua koskevien teknisten sääntöjen valmisteluun muun muassa Euroopan unionissa, ICAOssa, ECACissa ja Eurocontrolissa. Näiden sääntöjen perusteella virasto antaisi ilmailulakiin ehdotettavien valtuuksien nojalla määräyksiä tai myöntäisi lupia tai hyväksyntöjä.
Ilmailuhallinto osallistuisi myös siviili-ilmailun kansainvälisten sopimusten ja kahdenvälisten lentoliikennesopimusten valmisteluun ja soveltamiseen sekä kahdenvälisiin tai komission suorittamiin
lentoliikenneneuvotteluihin kolmansien maiden kanssa sen mukaan kuin asiasta sovittaisiin liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.
Virasto huolehtisi kansainvälisen lentoliikenteen operatiivisista tehtävistä kuten kansainvälisen lentoliikenteen liikennöintilupien ja tilauslentolupien myöntämisestä sekä säännöllisen liikenteen kuljetusmaksujen, paikkatarjonnan ja aikataulujen vahvistamisesta. Virasto huolehtisi myös kansainväliseen lentoliikenteeseen liittyvistä valvontatehtävistä.
Liikenne- ja viestintäministeriö vastaisi lentoliikenteen ulkosuhteista, kansainvälisestä lentoliikennepolitiikasta sekä ilmailualan kansainvälisten ja kahdenvälisten valtiosopimusten täytäntöönpanon
valmistelusta valtioneuvoston ja eduskunnan päätöksentekoa varten. Ministeriöllä on myös vastuu
Suomen kannan muodostamisesta Euroopan unionissa käsiteltäviin asioihin ja yhteisösäädösten täytäntöönpanosta.
4 §. Asiantuntijan käyttäminen ja eräiden tehtävien hoitaminen. Pykälässä säädettäisiin Ilmailuhallinnon ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisestä apuna ilmailun valvonnassa sekä eräiden hyväksyntöjen ja luettelointitehtävien siirtämisestä valtakunnallisen järjestön hoidettavaksi.
Ilmailuhallinto voisi käyttää pykälän 1 momentin mukaisesti sen toiminnan eri sektoreilla valvontatehtävissään apunaan ulkopuolista suomalaista tai ulkomaista asiantuntijaa. Asiantuntijana voisi olla
luonnollinen henkilö tai yhteisö. Ilmailuhallinnon toimeksianto asiantuntijalle perustuisi pääsääntöisesti valtuutukseen tai sopimukseen, jossa määriteltäisiin toimeksiannon sisältö. Asiantuntijan käyttäminen valvonnan avustamisessa voisi olla jatkuvampaa tai kertaluonteista yksittäistä tapausta
koskevaa. Ilmailuhallinto käyttäisi ulkopuolista asiantuntijaa lähinnä erityisosaamista vaativissa tilanteissa, joihin Ilmailuhallinnolla ei olisi osoittaa tai joihin sillä ei olisi omaa henkilöstöä. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen olisi tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta myös silloin,
kun kyseistä erityisosaamista tarvitaan harvoin. Asiantuntijan ottaminen Ilmailuhallinnon palvelukseen tai Ilmailuhallinnon palveluksessa jo olevan kouluttaminen ja vaadittavan erityisosaamisen jat-
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kuva ylläpitäminen harvoin esiin tulevia tilanteita varten muodostuisi mitä todennäköisemmin Ilmailuhallinnolle huomattavasti kalliimmaksi kuin ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen.
Esimerkkeinä niistä valvontatehtävistä, joissa asiantuntija-avun käyttäminen tulisi kyseeseen, olisivat kertaluontoiset kenttä- ja lennonvarmistusjärjestelmien, -laitteiden ja –menetelmien hyväksymisprosessit sekä lennonvarmistuspalveluiden tarkastukset. Lennonvarmistusjärjestelmien hyväksynnässä Lentoturvallisuushallinto on jo pitkään käyttänyt ulkopuolista asiantuntijaa. Lisäksi Suomessa suoritetuissa tarkastuksissa on nykyisinkin ollut mukana kyseisen alan asiantuntijoita muista
Pohjoismaista ja vastavuoroisesti suomalaisia tarkastajia muissa Pohjoismaissa suoritetuissa vastaavissa tarkastuksissa. Asiantuntija-apua käytetään myös tapauksissa, joissa lupakirjan tai kelpuutuksen myöntämiseen liittyvän tarkastuslennon suorittaa Lentoturvallisuushallinnon valtuuttama kotitai ulkomainen tarkastuslentäjä. Lupakirjamerkinnän tekee viranomainen tarkastuslentolausunnon
perusteella. Ilmailuhallinnon valtuuttama ulkopuolinen tarkastuslentäjä voisi myös jatkaa lupakirjaan merkittyä luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutusta. Ilmailulupakirjan hakijoiden ja haltijoiden lääketieteellisen kelpoisuuden arvioinnin suorittavat jo nykyisin ilmailuviranomaisen valtuuttamina asiantuntijoina ilmailulääkärit. Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntäjänä toimii
ilmailulääkärin antaman lääkärinlausunnon perusteella edelleen ilmailuviranomainen, mutta tulevaisuudessa yhteisölainsäädännön kehittymisen myötä myös päätöksenteko voi siirtyä ilmailulääkäreille, kuten nykyinen käytäntö on useimmissa maissa. Ilma-aluksen lentokelpoisuuden valvonnassa
ulkopuolista asiantuntijaa voitaisiin käyttää esimerkiksi silloin, kun ilma-aluksen lentokelpoisuuden
arvioimiseksi tarvitaan erityisosaamista ja -tietämystä vaativaa teknillistä tutkimusta. Tällainen tutkimus voisi tulla kysymykseen ennen ilma-aluksen muutostyön hyväksyntää.
Säännöksen tarkoittama mahdollisuus käyttää asiantuntija-apua voi tulla myös yhteisösäädöksen
kautta. Tästä esimerkkinä on lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annettu asetus, jonka mukaan kansallisen valvontaviranomaisen on järjestettävä
asianmukaisia tarkastuksia ja selvityksiä, joilla todennetaan asetuksen vaatimusten noudattaminen.
Kansalliset valvontaviranomaiset voivat teettää nämä tarkastukset ja selvitykset millä tahansa yhteisöön sijoittautuneella hyväksytyllä laitoksella.
Eräiden Ilmailuhallinnon julkisten hallintotehtävien siirtämisestä säädettäisiin pykälän 2 momentissa.
Nykyisin Ilmailulaitoksella on sopimus kevyen harrasteilmailun operatiivisista tarkastus- ja valvontatehtävistä Suomen Ilmailuliiton kanssa. Kansainvälisen käytännön mukaisesti on tarkoituksenmukaista jatkossa laajentaa harrasteilmailun omaa toimintansa valvontaa. Näin menetellään tällä hetkellä useissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa ja on todennäköistä, että EASA-asetuksen nojalla
annettavilla toimeenpanoasetuksilla luodaan jäsenvaltioille edellytykset siirtää entistä enemmän
harrasteilmailun valvontatehtäviä harrastejärjestöille tai muille hyväksytyille laitoksille. Kevyen
harrasteilmailun ilma-alusten ja laitteiden hyväksynnän edellyttämien voimavarojen ja asiantuntemuksen hankkiminen Ilmailuhallintoon olisi erityisesti harrastajille itselleen kohtuuttoman kallista
eikä se myöskään vastaisi saavutettavaa yhteiskunnallista hyötyä.
Hallintolain (434/2003) 2 §:n 3 momentin mukaan hallintolakia sovelletaan myös yksityisiin, jotka
hoitavat julkisia hallintotehtäviä. Tämän mukaisesti järjestön on tässä tehtävässään noudatettava,
mitä hallintolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja kielilaissa
(148/1922) säädetään. Hyvän hallinnon noudattamisesta ei täten ole tarpeen erikseen säätää.
5 §. Johtaminen ja ratkaisuvallan käyttäminen. Pykälässä säädettäisiin Ilmailuhallinnon organisaatiosta ja asioiden ratkaisemisesta Ilmailuhallinnossa. Pykälän 1 momentin mukaan Ilmailuhallinnon
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toimintaa johtaisi ylijohtaja. Ylijohtajan virka perustettaisiin talousarviossa samalla kun virasto perustetaan.
Ilmailuhallinto tulisi ehdotetun uuden ilmailulain nojalla saamaan merkittävästi julkisia hallintotehtäviä sekä teknistä, pääosin kansainvälisiin normeihin perustuvaa valtaa antaa oikeussääntöjä. Tarkoitus on, että vain ylijohtajalla olisi oikeus antaa oikeussäännöt. Ylijohtaja voisi viraston työjärjestyksellä siirtää muita ilmailuun liittyviä tehtäviä, kuten hyväksyntöjä, toimilupia ja lupakirjoja sekä
lentotoimintaa, ilma-alusten lentokelpoisuutta, rekisteröintiä ja kiinnittämistä koskevaa päätösvaltaa
muille virkamiehille.
Ylijohtaja tai hänen määräämänsä edustaisi Suomen ilmailuviranomaista 3 §:n 2 kohdan perusteluissa mainituissa kansainvälisissä järjestöissä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin neuvottelukuntien asettamisesta. Virastoon ei ole tarkoitus perustaa johtokuntaa.
Viraston tehtävistä on tarkoitus säätää ilmailulaissa täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Päätökset olisivat täten pääasiassa sidottua oikeusharkintaa. Viraston tehtäväkentän huomioon ottaen johtokuntaan
olisi vaikea löytää riittävän asiantuntevia ulkopuolisia edustajia, jotka olisivat käsiteltävien valvonta-, lupa- ja hyväksyntäasioiden suhteen riippumattomia. Näistä syistä johtuen johtokunnan asettamista virastoon ei pidetä tarpeellisena.
Ylijohtaja voisi kuitenkin tarvittaessa asettaa neuvottelukuntia, joiden kautta asiakaskunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden näkemykset saadaan viraston tietoon. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö voi edelleen asettaa omaa poliittista kannanmuodostustaan varten neuvoa-antavia elimiä.
6 §. Ammattitaidon ylläpitäminen. Pykälässä säädettäisiin Ilmailuhallinnon palveluksessa olevan
henkilön ammattitaidon ylläpitämiseksi tapahtuvasta työskentelystä ilmailutoimintaa harjoittavan
palveluksessa. Pykälän 1 momentissa tarkoitetut tehtävät koskisivat erityisesti Ilmailuhallinnon palveluksessa olevia tarkastuslentäjiä ja raskaan lentoliikenteen lentotoiminnantarkastajia. Heiltä vaaditaan pääsääntöisesti liikennelentäjän lupakirja ja kelpuutus lentämiseen helikoptereilla tai lentokoneilla.
Pykälän tarkoituksena olisi mahdollistaa se, että Ilmailuhallinnon palveluksessa olevat lentäjät lentäisivät eri lentoyhtiöissä vuositasolla sellaisen määrän, että heidän ammattitaitonsa voidaan katsoa
pysyvän ammattilentäjältä vaadittavalla tasolla. Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttäisi pääsääntöisesti sitä, että he olisivat 20 – 25 prosenttia työajastaan lentotehtävissä. Koska tällainen järjestely
perustuisi Ilmailuhallinnon tarpeeseen ja lupaan, työjärjestelyistä ja sen ehdoista sovittaisiin selkeästi ja avoimesti Ilmailuhallinnon, lentäjän ja lentotoiminnan harjoittajan välillä kolmikantasopimuksella. Sopimusjärjestelyjen lähtökohtana olisi se, että lentotoiminnan harjoittaja vastaisi lentäjän toistuvaiskoulutuksesta kustannuksineen ja Ilmailuhallinto maksaisi palkkakustannukset siltä
osin kun lentäminen yhtiössä olisi ammattitaidon ylläpitämisen kannalta perusteltua. Lentäjiä pyrittäisiin säännöllisin väliajoin kierrättämään eri lentoyrityksissä.
Samaa periaatetta sovellettaisiin muuhunkin Ilmailuhallinnon palveluksessa olevaan ammattiryhmään, jos heidän tehtäviensä suorittamiseksi on asetettu vastaavia vaatimuksia. Tällaisia olisivat
esimerkiksi lennonvarmistuspalvelua tarkastavat ja hyväksyvät lennonjohtotarkastajat.
Ehdotettu käytäntö vastaisi pääosin monissa muissa maissa kuten Ruotsissa ja Sveitsissä noudatettuja ja hyväksi koettuja periaatteita.
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Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei saisi tehdä sitä toiminnanharjoittajaa koskevia päätöksiä, jonka palveluksessa hän työskentelee. Säännös on tarpeen kyseisen ilmailutoiminnan harjoittajan kanssa kilpailutilanteessa olevien muiden ilmailutoiminnan harjoittajien luottamuksen varmistamiseksi ja viranomaistoiminnan avoimuuden osoittamiseksi.
Mitä 2 momentissa säädettäisiin, ei 3 momentin mukaan sovellettaisi lennonvarmistuksen valvontaan eikä sitä koskevaan päätöksentekoon. Lennonvarmistuspalveluiden tarjoajana on Suomessa Ilmailulaitos. Kilpailutilanteeseen säädetty rajoitus ei ole tarkoituksenmukainen silloin, kun työskentely ammattitaidon ylläpitämiseksi tapahtuu ainoan lennonvarmistuspalveluja tarjoajan lukuun.
7 §. Maksut. Pykälässä säädettäisiin valtion maksuperustelain säännöksiä täydentävästi Ilmailuhallinnon suoritteista perittävien maksujen perusteista. Varsinaisista maksuista säädettäisiin yksityiskohtaisesti liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.
Suoritemaksujen perusteiden määräämistä on lähemmin käsitelty yleisperustelujen 3.3.3.4 kohdassa.
8 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset. Pykälässä säädettäisiin Ilmailuhallinnon tehtävistä ja
hallinnosta annettavista valtioneuvoston asetuksesta ja viraston työjärjestyksestä. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtuus antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia säännöksiä Ilmailuhallintoa
koskevista asioista. Asetuksella säädettäisiin tarkemmin ja ehdotettuun ilmailulakiin pohjautuen viraston tehtävistä ja talousarvion rajoissa virastoon otettavasta henkilöstöstä. Ylijohtajalta ja välittömästi hänen alaisiltaan johtajilta edellytettäisiin kelpoisuusvaatimuksena viran tehtäviin perehtyneisyyden ja johtamistaidon lisäksi ylempää korkeakoulututkintoa tai liikennelentäjän tai lennonjohtajan pätevyyttä. Asetuksessa säädettäisiin myös siitä, että ylijohtajan nimittää valtioneuvosto ja
muun henkilöstön ottaa ylijohtaja. Ylijohtajan sijaisen määräisi ministeriö. Asetuksessa säädettäisiin lisäksi Ilmailuhallinnon hallinnosta, asioiden ratkaisemisesta, kun ylijohtaja katsoo tarpeelliseksi ottaa ratkaistakseen alaiselleen virkamiehelle kuuluvan asian tai ratkaisuvallan ollessa epäselvä,
sekä asioiden valvonnasta muissa viranomaisissa ja toimituksissa.
Pykälän 2 momentin mukaan ylijohtaja vahvistaisi viraston työjärjestyksen. Työjärjestyksessä määrättäisiin viraston organisaatiosta ja yleisesti sisäiseen hallintoon ja johtamiseen kuuluvista asioista.
Erityisesti työjärjestyksessä määrättäisiin ylijohtajan oikeudesta yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asia, joka muutoin olisi hänen alaisensa virkamiehen ratkaistava, ja siitä, kenen ratkaistavaksi asia kuuluu, jos ratkaisuvallasta on epätietoisuutta. Myös muista kuin ylijohtajan sijaisuuksista määrättäisiin työjärjestyksessä.
9 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin tavanomainen voimaantulosäännös. Virasto perustettaisiin 1 päivästä tammikuuta 2006, jolloin myös tämä laki tulisi voimaan.
Pykälän 2 momentin mukaan lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voitaisiin ryhtyä ennen lain
voimaantuloa. Tällaisia toimia olisivat esimerkiksi viraston ylijohtajan nimittäminen, muiden
avainhenkilöiden nimittäminen sekä toimitilojen ja tietojärjestelmän hankinta.
10 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentin mukaan se, mitä muualla säädetään Ilmailulaitoksessa hoidettavista julkisista hallintotehtävistä, koskisi tämän lain voimaan tultua Ilmailuhallintoa. Valtaosa Ilmailuhallinnon tehtävistä säädettäisiin samanaikaisesti tämän esityksen kanssa annettavassa
esityksessä uudeksi ilmailulaiksi. Ilmailuhallinnolle siirtyviä, nyt Ilmailulaitoksessa hoidettavia julkisia hallintotehtäviä säädetään kuitenkin eräissä muissa laeissa ja asetuksissa, kuten vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa, ympäristönsuojelulaissa ja paineastia-asetuksessa, mistä syystä säännös on tarpeen. Tarkoitus on, että säännös kattaisi myös ne vanhoihin säädöksiin perustuvat
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julkiset hallintotehtävät, jotka Ilmailulaitoslain voimaantulosäännöksen perusteella siirtyivät aikanaan ilmailuhallitukselta Ilmailulaitokselle.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilmailulaitoksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat tämän lain mukaan Ilmailuhallinnolle kuuluvat julkiset hallintotehtävät siirtyvät Ilmailuhallinnon käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi. Kyseessä olisivat esimerkiksi vireillä olevat lupa- ja hyväksyntäasiat ja mahdolliset tuomioistuimessa ajettavat kanteet.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin henkilöstön siirtymisestä. Ilmailuhallintoon siirtyisivät ne Ilmailulaitoksen palveluksessa olevat henkilöt, jotka vuoden 2005 lopussa työskentelevät Ilmailulaitoksen julkisia hallintotehtäviä hoitavissa yksiköissä Lentoturvallisuushallinnossa ja Lentoliikennehallinnossa. Työ- ja virkasuhteinen henkilöstö, joka ei siirry, jää Ilmailulaitoksen palvelukseen. Ilmailuhallinnon palveluksessa henkilöstön oikeusasema määräytyy yleisen työlainsäädännön ja valtion
keskusvirastoissa sovellettavien virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot, kuten vuosilomat, säilyvät siirtymähetkellä entisellään.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin viraston ylijohtajan nimittämiseen liittyvistä asioista. Tarkoitus
on, että Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnon päällikkönä toimiva johtaja voitaisiin virkaa
haettavaksi julistamatta nimittää uuden viraston ylijohtajaksi. Tällöin samalla lakkautettaisiin Lentoturvallisuushallinnon päällikkönä toimivan johtajan virka.
1.3 Laki lentoliikenteen valvontamaksusta
1 luku
Yleiset säännökset
Lain 1 luku sisältäisi keskeiset säännökset lain soveltamisalasta ja maksuvelvollisesta.
1 §. Soveltamisala. Pykälän mukaan lentoliikenteen valvontamaksua kerättäisiin lentoturvallisuuden
valvonnan ja ilmailun julkisten hallintotehtävien rahoittamista varten.
2 §. Määritelmät. Pykälä sisältää lain soveltamisen kannalta keskeiset määritelmät. Pykälän 1 kohdan mukaan tässä laissa lentoasemalla tarkoitettaisiin sellaista ilmailulain (xxx/2005) 79 §:ssä tarkoitettua lentoasemaa, joka on avoinna säännöllistä kotimaista tai kansainvälistä lentoliikennettä
varten. Lentoasema on avoinna tällaista liikennettä varten, jos sinne konkreettisesti suuntautuu tällaista liikennettä tai sillä on valmiudet liikenteen vastaanottamiseen.
Ilmailulain 79 §:n mukaan lentoasema on sellainen lentopaikka, jossa ilmaliikennepalvelu on pysyvästi järjestetty. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että lentoasemalla tarjotaan lennonjohto- tai lennonneuvontapalvelua. Sellainen lentopaikka, jolla mainittuja palveluja ei tarjota, ei kuuluisi ehdotetun lain soveltamisalan piiriin.
Pykälän 2 kohdan mukaan maksukausi olisi kolmen peräkkäisen kalenterikuukauden jakso. Näitä
jaksoja olisi kalenterivuodessa neljä: tammi – maaliskuu, huhti – kesäkuu, heinä – syyskuu ja loka –
joulukuu.
3 §. Toimivaltainen viranomainen. Pykälän mukaan maksun kantamisesta ja valvonnasta huolehtii
toimivaltaisena viranomaisena Ilmailuhallinto. Ilmailuhallinto voisi antaa yksityiskohtaisempia
määräyksiä maksumenettelystä, kirjanpidosta ja maksun määräämistä varten tarvittavista ilmoituksista. Ilmailuhallinto voisi esimerkiksi määrätä maksun määräämisen kannalta tarpeellisten matkus-
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tajatilastojen rakenteesta ja vahvistaa maksun määräämistä varten tarvittavan ilmoituksen lomakemallin.
4 §. Maksuvelvollisuus. Pykälän mukaan maksuvelvollinen olisi lentoaseman pitäjä. Tällä tarkoitetaan sitä henkilöä tai yhteisöä, joka on ilmailulain 88 §:n mukaisessa pitoluvassa merkitty lentoaseman pitäjäksi. Säännös merkitsee sitä, että vaikka maksuvelvollisuuden suuruus jäljempänä 5 §:n
mukaan määräytyy matkustajaluvun mukaan, varsinainen maksuvelvollisuus ei kohdistu matkustajiin vaan lentoaseman pitäjään.
2 luku
Maksun määrääminen ja kanto
Lain 2 luku sisältää säännökset lentoliikenteen valvontamaksun määräämisestä ja kannosta.
5 §. Lentoliikenteen valvontamaksun määrä ja perusteet. Pykälän 1 momentin mukaan lentoliikenteen valvontamaksun määrä olisi 1,00 euroa jokaiselta edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta
kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeltä matkustajalta. Perusteena käytettäisiin edellisen vuoden matkustajatilastoa. Maksun määräämisessä otettaisiin huomioon kaikki
kaksivuotiaat tai sitä vanhemmat matkustajat, koska alle kaksivuotiaista ei ole kerätty tilastotietoja.
Kertymätavoite on noin 5,8 miljoonaa euroa ja arvioinnin pohjana on käytetty vuoden 2003 toteutunutta matkustajamäärää (noin 6,15 miljoonaa matkustajaa). Huomioon on lisäksi otettu 2 momentin
säännös, joka käytännössä pienentää maksukertymää.
Maksua ei perittäisi muussa kuin kaupallisessa liikenteessä tapahtuvista lähdöistä. Esimerkiksi harrasteilmailun matkustajamäärät eivät kerryttäisi maksua.
Pykälän 2 momentin mukaan lentoaseman pitäjän maksettavaksi tulevasta maksusta vähennettäisiin
vuositasolla 20 000 euroa. Vähennys olisi lentoasemakohtainen, vaikka samalla lentoaseman pitäjällä olisi hoidettavanaan useampi lentoasema. Vähennys kohdistuu syrjimättömästi kaikkiin lentoaseman pitäjiin, mutta vähennyksellä helpotetaan erityisesti pienten ja vähäliikenteisten lentoasemien maksurasitusta. Näiden lentoasemien tulorahoitus ei nykyisinkään ole riittävä julkisten hallintotehtävien rahoittamiseen.
Vähennyksen tekisi viran puolesta Ilmailuhallinto. Käytännössä vähennys merkitsisi sitä, että maksua ei vuoden alusta lukien kannettaisi niin kauan, kuin kyseisellä lentoaseman pitäjällä on vähennystä käyttämättä. Jos lentoaseman kaupallisessa liikenteessä lähtevien matkustajien määrä jää vuositasolla alle 20 000, maksua ei käytännössä kannettaisi lainkaan.
Vähennys olisi vuosikohtainen eikä mahdollisesti käyttämättä jäänyttä vähennystä voitaisi siirtää
seuraavalle vuodelle.
6 §. Maksuvelvollisen ilmoittamisvelvollisuus. Pykälän mukaan lentoaseman pitäjän olisi annettava
kirjallinen ilmoitus edellisen kalenterivuoden matkustajamäärästä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 31 päivään mennessä. Ilmoituksen olisi sisällettävä lentoaseman matkustajatiedot niin, että
niiden perusteella Ilmailuhallinto voi määrittää maksuvelvollisuuden suuruuden 5 §:n mukaisesti.
Ilmoitus olisi annettava siinäkin tapauksessa, ettei maksukauden aikana ole ollut 5 §:ssä tarkoitettua
matkustajaliikennettä.
7 §. Maksun määrääminen. Luvun 7 – 14 § sisältävät verolainsäädännöltä edellytettävät yksityiskohtaiset säännökset maksun määräämisestä, suorittamisesta, viivekorosta, korotetusta maksusta,
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maksupaikoista, maksun oikaisusta sekä jälkikannosta. Edellisen vuoden matkustajamäärän perusteella määräytyvä vuosimaksu maksettaisiin neljässä yhtä suuressa erässä. Säännökset ovat muilta
osin yhdenmukaiset rataverolain (605/2003) vastaavien säännösten kanssa.
3 luku
Muutoksenhaku
Luku sisältää tavanomaiset verolakiin liittyvät muutoksenhakusäännökset. Myös nämä säännökset
ovat yhdenmukaiset rataverolain vastaavien säännösten kanssa.
4 luku
Erinäiset säännökset
Luku sisältää tavanomaiset säännökset maksuvelvollisen kirjanpitovelvollisuudesta ja tietojenantovelvollisuudesta. Säännökset turvaavat Ilmailuhallinnon mahdollisuuden valvoa, että lentoaseman
pitäjät täyttävät maksuvelvollisuutensa asianmukaisesti.
22 §. Maksun kantaminen ennen muutoslain voimaantuloa. Pykälässä säädetään tilanteesta, jossa
kesken kalenterivuoden ilmenee tarve muuttaa laissa säädettyä maksutasoa. Tällöin valtioneuvosto
voisi määrätä, että lentoliikenteen valvontamaksua voidaan kantaa uuden esityksen mukaisesti esityksen antamisajankohdasta lukien. Lopullisesti asia ratkaistaisiin lain muutoksen yhteydessä ja
mahdollisesti liikaa peritty maksu palautettaisiin lentoaseman pitäjälle.
23 §. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentti sisältää tavanomaisen voimaantulosäännöksen. Ehdotettu laki liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioon, minkä vuoksi lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 samanaikaisesti Ilmailuhallintoa ja Ilmailulaitosta
koskevien lakien kanssa.
Pykälän 2 momentti sisältää tavanomaisen valtuutussäännöksen lain täytäntöönpanotoimista.

1.4 Aluevalvontalain muuttaminen
Ilmailulaitos hoitaa tällä hetkellä aluevalvontaan liittyviä tehtäviä. Liikelaitoslain uudistamisen ja
perustuslain periaatteiden johdosta näiden tehtävien järjestämistä on tarkasteltava uudelleen.
Aluevalvontalain 23 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei Ilmailulaitosta enää nimettäisi aluevalvontaviranomaiseksi omalla toimialallaan. Tämä on perusteltua, koska Ilmailulaitos
ei enää hoitaisi ilmailun julkisia hallintotehtäviä. Aluevalvontalaissa aluevalvontaviranomaiselle
osoitettujen toimivaltuuksien ja aluevalvontatehtävien operatiivinen luonne huomioon ottaen ei ole
myöskään tarkoituksenmukaista nimetä perustettavaa ilmailuviranomaista aluevalvontaviranomaiseksi. Ilmailulaitoksen aluevalvontaan liittyvät tehtävät ovat lähinnä aluevalvonnan viranomaistoimintaa avustavia tehtäviä eivätkä itsenäisiä julkisia hallintotehtäviä.
Aluevalvontalakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 24 a § Ilmailulaitoksen aluevalvontatehtävistä. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Ilmailulaitokselle velvoite hoitaa aluevalvontalaissa tarkoitettuja
aluevalvontatehtäviä omalla toimialallaan sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan Ilmailulaitoksen
ja puolustusministeriön välisessä sopimuksessa. Velvoite vastaisi Ilmailulaitoksen nykyistä operatiivista roolia aluevalvontatehtävien hoitamisessa. Pykälän 2 momentissa Ilmailulaitos velvoitettai-
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siin ilmoittamaan sotilas- tai rajavartioviranomaiselle aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta taikka aluerikkomuksen tai alueloukkauksen uhasta sekä ryhtymään käytettävissään olevin keinoin toimenpiteisiin aluerikkomuksen ja alueloukkauksen estämiseksi.
Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja puolustusministeriöllä on nykyisin puitesopimus Ilmailulaitoksen hoitamista aluevalvontatehtävistä. Liikenne- ja viestintäministeriö korvaa valtion talousarviossa
olevalla määrärahalla Ilmailulaitokselle sen toimialaan liittyvistä aluevalvonnan operatiivisista tehtävistä aiheutuvat kustannukset. Liikenne- ja viestintäministeriön osuus on liittynyt lähinnä rahoitukseen ja operatiivisista tarpeista on sovittu puolustusministeriön kanssa.
Ilmailulaitoksesta annettavan lain mukaan Ilmailulaitoksen erityisenä tehtävänä olisi tarjoutua järjestämään julkisia palvelutehtäviä liikelaitoslaissa kuvatulla tilaaja-tuottaja –mallilla. Ilmailulaitos
voisi hoitaa julkisena palvelutehtävänä aluevalvonnan lentoasemilta ja lennonvarmistukselta edellyttämiä erityisiä tehtäviä. Jatkossa näiden palveluiden tuottaminen perustuisi liikelaitoslain periaatteiden mukaisesti aluevalvonnasta vastuussa olevan viranomaisen eli puolustusministeriön tilaukseen. Palveluista sovittaisiin tilaaja-tuottaja –mallin mukaisesti Ilmailulaitoksen ja puolustusministeriön välisessä sopimuksessa. Asiakassuhteen järjestäminen suoraan Ilmailulaitoksen ja puolustusministeriön väliseksi selkeyttää tilaaja-tuottaja –mallia ja on liikelaitoslain tavoitteiden mukaista.
Ilmailulaitos hinnoittelisi palvelut niiden tuottamisesta Ilmailulaitokselle aiheutuvaa omakustannusarvoa vastaavasti.

1.5 Meripelastuslain muuttaminen
Ilmailulaitos hoitaa tällä hetkellä liiketoiminnan lisäksi meripelastustoiminnan tarpeista lähteviä
tiettyjä erityisiä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja. Liikelaitoslain uudistamisen ja perustuslain periaatteiden johdosta näiden tehtävien järjestämistä on tarkasteltava uudelleen.
Edellä 3.3 kohdassa ehdotetaan, että vuoden 2006 alusta Ilmailulaitosta koskeva lainsäädäntö järjestetään liikelaitoslain periaatteiden pohjalta, Ilmailulaitokselle säädettyjen ja määrättyjen julkisten
palvelutehtävien rahoitus järjestetään liikelaitoslain periaatteiden mukaiseksi ja perustetaan uusi ilmailuviranomainen hoitamaan julkisia hallintotehtäviä.
Tämän johdosta ehdotetaan meripelastuslain 4 §:n 1 momenttia muutettavaksi ja 2 momentin 2 kohta poistettavaksi. Tarkoituksena on, että ilmailuviranomaisia ei enää nimettäisi meripelastuslaissa
tarkoitetuksi muuksi meripelastusviranomaiseksi, koska liikelaitoslaissa tarkoitettuna liikelaitoksena Ilmailulaitos ei enää hoitaisi ilmailun julkisia hallintotehtäviä. Meripelastuslaissa muulle meripelastusviranomaiselle tarkoitettujen tehtävien operatiivinen luonne huomioon ottaen ei ole perusteltua nimetä perustettavaa uutta ilmailuviranomaista muuksi meripelastusviranomaiseksi.
Lain 4 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti Ilmailulaitoksen osallistumisesta meripelastustoimintaan. Nykyinen 3 momentti siirtyisi 4 momentiksi. Momentissa säädettäisiin Ilmailulaitokselle velvoite osallistua meripelastustoimen etsintä- ja pelastustoimintaan toimialansa palveluja tuottaen sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan Ilmailulaitoksen ja sisäasiainministeriön välisessä sopimuksessa. Velvoite vastaisi Ilmailulaitoksen operatiivista roolia meripelastustoimen etsintä- ja pelastustoiminnassa.
Ilmailulaitoksesta annettavan lain mukaan Ilmailulaitoksen erityisenä tehtävänä olisi tarjoutua järjestämään julkisia palvelutehtäviä liikelaitoslaissa kuvatulla tilaaja-tuottaja –mallilla. Ilmailulaitos
voisi hoitaa julkisena palvelutehtävänä meripelastustoiminnan lentoasemilta ja lennonvarmistukselta edellyttämiä erityisiä tehtäviä. Näiden palveluiden tuottaminen perustuisi liikelaitoslain periaat-
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teiden mukaisesti palveluista vastuussa olevan viranomaisen eli sisäasiainministeriön tilaukseen.
Palveluista sovittaisiin tilaaja-tuottaja –mallin mukaisesti Ilmailulaitoksen ja sisäasiainministeriön
välisessä sopimuksessa. Ilmailulaitos hinnoittelisi palvelut niiden tuottamisesta Ilmailulaitokselle
aiheutuvaa omakustannusarvoa vastaavasti.
Lain 14 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä otetaan huomioon rajavartiolaitoksen oikeus saada muiden meripelastusviranomaisten lisäksi myös Ilmailulaitokselta meripelastustoimen suunnittelussa tarvittavat tämän toimintavalmiutta ja sijoittautumista koskevat tiedot sekä
henkilöstön valmius-, tunniste- ja yhteystiedot. Rajavartiolaitoksella on nykyisinkin oikeus saada
kyseiset tiedot.
Edelleen ehdotetaan, että lain 14 §:n 2 momentin 3 kohtaa täsmennettäisiin siten, että rajavartiolaitoksella olisi vaaratilanteessa oikeus saada salassapitosäännösten estämättä ilma-alusta ja ilmaaluksen omistajaa ja haltijaa koskevat tiedot perustettavan ilmailuviranomaisen tietojärjestelmästä
sekä ilma-alusliikennettä koskevia tietoja Ilmailulaitoksen tietojärjestelmästä. Rajavartiolaitoksella
on nykyisinkin oikeus saada kyseiset tiedot Ilmailulaitokselta, mutta vastaisuudessa julkisiin hallintotehtäviin liittyvät ilma-alusta ja sen omistajaa ja haltijaa koskevat tiedot olisivat ilmailuviranomaisen tietojärjestelmässä.
Hallitus katsoo, ettei Ilmailulaitosta koskevan lainsäädännön uudistaminen edellytä etsintä- ja pelastusalueen eristämistä koskevan 11 a §:n eikä lentotoiminnan koordinaattoria koskevan 26 §:n muuttamista.

2 Tarkemmat säännökset ja määräykset
Ilmailulaitoksesta annettavan lain 9 §:ään ehdotetaan otettavaksi säännös valtuudesta antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia säännöksiä liikelaitoksen hallituksesta ja sen tehtävistä, liikelaitoksen johdosta ja virkojen täyttämisestä.
Ilmailuhallinnosta annettavan lain 8 §:ssä valtuutettaisiin säätämään valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin Ilmailuhallinnon tehtävistä, henkilöstöstä, ylijohtajan ja välittömästi hänen alaistensa
johtajien kelpoisuusvaatimuksista, virkojen täyttämisestä, ylijohtajan sijaisen määräämisestä, Ilmailuhallinnon hallinnosta, asioiden ratkaisemisesta Ilmailuhallinnossa sekä asioiden valvonnasta
muissa viranomaisissa ja toimituksissa. Ilmailuhallinnon organisaatiosta määrättäisiin työjärjestyksessä, jonka ylijohtaja vahvistaa.

3 Voimaantulo
Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
Valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta annetulla lailla liikelaitoslain voimaantuloa on siirretty ilmailulaitoksen osalta siten, että vanhaa liikelaitoslakia sovelletaan Ilmailulaitokseen vuoden 2005 loppuun saakka.
Vuoden 2006 alusta uudistettaisiin Ilmailulaitosta koskeva laki valtion liikelaitoksista annetun lain
periaatteiden mukaiseksi.
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Uusi ilmailuviranomainen perustettaisiin vuoden 2006 alusta. Viraston perustamisen taloudelliset
järjestelyt sisältyvät vuoden 2006 talousarvioehdotukseen. Lentoliikenteen valvontamaksua koskevalla lailla järjestettäisiin osa uuden viraston toiminnan rahoittamisesta.
4 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys
Esityksessä ehdotetaan, että kaikki sellaiset julkiset hallintotehtävät, joihin liittyy merkittävän julkisen vallan käyttöä, siirrettäisiin perustettavalle uudelle virastolle. Virastolle säädettäisiin myös valtuudet antaa ilmailuun liittyviä teknisiä, täsmällisesti ja tarkkaan rajattuja oikeussääntöjä. Näistä
valtuuksista säädettäisiin uudistettavassa ilmailulaissa.
Lisäksi ehdotetaan, että Ilmailuhallinto voisi sopimuksella siirtää valtakunnalliselle rekisteröidylle
harrasteilmailun järjestölle harrasteilmailun valvontaan liittyviä julkisia hallintotehtäviä. Järjestöt
valvovat nykyisin useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa laajasti harrasteilmailutoimintaa, mikä
vastaa yleisemminkin kansainvälistä käytäntöä. Sopimuksella siirrettävät tehtävät eivät sisältäisi
merkittävää julkisen vallan käyttöä. Asiasta säädettäisiin Ilmailuhallinnosta annettavassa laissa.
Esitys noudattaa siten perustuslain 80 §:n 2 momentin säännöstä oikeussääntöjen antamisesta ja 124
§:n säännöstä siitä, ettei merkittävää julkisen vallan käyttämistä saa antaa muulle kuin viranomaiselle.
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:
Lakiehdotukset

1
LAKI ILMAILULAITOKSESTA
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Hallinnollinen asema
Ilmailulaitos on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos.
Ilmailulaitokseen sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002, jäljempänä liikelaitoslaki), jollei tässä laissa toisin säädetä.
2§
Toimiala
Ilmailulaitoksen toimialana ovat:
1) lentoasemat ja niiden palvelut;
2) lennonvarmistuspalvelut ja lennonvarmistusjärjestelmät;
3) muu lentoasemiin ja lentoliikenteeseen liittyvä toiminta.
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3§
Tehtävät
Ilmailulaitoksen tehtävänä on liiketoiminnan harjoittaminen 2 §:ssä tarkoitetulla toimialalla. Erityisesti Ilmailulaitoksen tehtävänä on:
1) ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää siviilija sotilasilmailun tarpeita varten;
2) antaa lennonvarmistuspalveluja Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa;
3) tarjoutua järjestämään 4 §:ssä tarkoitettuja julkisia palvelutehtäviä.
Ilmailulaitos varautuu hoitamaan tehtäviä myös poikkeusoloissa sen mukaan kuin liikenne- ja viestintäministeriö erikseen määrää.
4§
Ilmailulaitoksen julkiset palvelutehtävät
Ilmailulaitos voi toimialaan liittyvänä julkisena palvelutehtävänä hoitaa:
1) valtion lentoasemaverkoston liiketaloudellisesti kannattamattomien osien ylläpitoa;
2) lentoasema- ja lennonvarmistuspalvelujen tuottamista ilmailun koulutustoiminnan erityisiä tarpeita varten;
3) aluevalvonnan ja meripelastustoiminnan lentoasemilta ja lennonvarmistukselta edellyttämiä erityisiä tehtäviä;
4) valmiuslainsäädännön edellyttämiä erityisiä valmiustehtäviä;
5) pelastustoimeen liittyviä erityisiä tehtäviä;
6) ilmailun tilastoihin liittyviä tehtäviä;
7) muita sille soveltuvia eduskunnan päättämiä julkisia palvelutehtäviä.
5§
Hinnoittelu
Ilmailulaitos rahoittaa liiketoimintansa liiketaloudellisin periaattein määräämillään maksuilla ja
muilla liiketoimintansa tuotoilla.
Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen Ilmailulaitos määrää 4 §:ssä tarkoitetuista julkisista palvelutehtävistä perittävät maksut niiden tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten mukaisiksi.
Julkisten palvelutehtävien hoitamiseen perustuvista menoista ja tuloista sekä varoista ja vastuista
laaditaan tilikausittain erillinen laskelma siten kuin liikenne- ja viestintäministeriö määrää.
6§
Liikennemaksujen periminen
Ilmailulaitoksen päätökseen perustuva erääntynyt liikennemaksu voidaan periä ulosottoteitse ilman
tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa
(367/61) säädetään.
7§
Vakuuttamisen rajaaminen
Valtioneuvosto voi päättää Ilmailulaitoksen vakuuttamisen rajaamisesta.
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8§
Henkilöstö
Ilmailulaitoksessa voi olla sekä virka- että työsuhteista henkilöstöä.
9§
Tarkemmat säännökset
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:
1) liikelaitoslain 9 §:n mukaisesta hallituksesta;
2) liikelaitoslain 10 §:ssä tarkoitetuista hallituksen tehtävistä;
3) liikelaitoslain 11 §:n mukaisesta toimitusjohtajasta;
4) Ilmailulaitoksen varatoimitusjohtajasta ja johtajista;
5) Ilmailulaitoksen virkojen täyttämisestä.
10 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan [1 päivänä tammikuuta 2006].
Tällä lailla kumotaan Ilmailulaitoksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annettu laki (1123/1990) ja Ilmailulaitoksesta annettu asetus (1124/1990).
Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.
Ilmailulaitoksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annettuun lakiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet säilyvät tämän lain mukaisella Ilmailulaitoksella, jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä.
Ilmailulaitoksen henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä aikaisempiin palvelussuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, jollei lailla tai asetuksella toisin säädetä.
_______

2
LAKI ILMAILUHALLINNOSTA
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Ilmailuhallinto
Ilmailun turvallisuus- ja hallintotehtäviä varten on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla
toimiva Ilmailuhallinto.
2§
Tarkoitus
Ilmailuhallinnon tarkoituksena on edistää ilmailun yleistä turvallisuutta ja siviili-ilmailun turvaamista, käsitellä kaupalliseen lentoliikenteeseen sekä liikenteen sujuvuuteen liittyviä asioita sekä vähentää ilmailun aiheuttamia ympäristöhaittoja.

56

3§
Tehtävät
Ilmailuhallinnon tehtävänä on:
1) huolehtia yleisestä lentoturvallisuudesta ja ilmailun valvonnasta sekä vastata siviili-ilmailuun
liittyvistä julkisista hallintotehtävistä, jotka sille ilmailulaissa ( /2005) tai muualla säädetään
taikka liikenne- ja viestintäministeriön määräyksillä annetaan;
2) osallistua siviili-ilmailun julkisiin hallintotehtäviin liittyvään kansainväliseen ja Euroopan
unionissa tapahtuvaan yhteistyöhön.
4§
Asiantuntijan käyttäminen ja eräiden tehtävien hoitaminen
Ilmailuhallinto voi käyttää ilmailun valvonnassa apunaan suomalaista tai ulkomaista asiantuntijaa.
Ilmailuhallinto voi sopimuksella siirtää valtakunnalliselle rekisteröidylle harrasteilmailun järjestölle
harrasteilmailun valvontaan liittyviä julkisia hallintotehtäviä. Siirrettävät tehtävät voivat koskea harrasteilmailun ilma-alusten ja laitteiden hyväksyntää ja luettelointia sekä näitä ilma-aluksia ja laitteita käyttävien koulutusta sekä lupakirjojen ja kelpoisuustodistusten myöntämistä. Tällaista asiaa
koskeva järjestön päätös voidaan saattaa Ilmailuhallinnon ratkaistavaksi.
5§
Johtaminen ja ratkaisuvallan käyttäminen
Ilmailuhallintoa johtaa ylijohtaja. Ylijohtaja päättää Ilmailuhallinnon toimivaltaan kuuluvien oikeussääntöjen antamisesta. Hän ratkaisee myös muut Ilmailuhallinnossa ratkaistavat asiat, joita ei ole
säädetty tai työjärjestyksessä määrätty Ilmailuhallinnon muun virkamiehen ratkaistaviksi.
Ylijohtaja voi nimetä Ilmailuhallinnon päätöksenteon tueksi neuvottelukuntia.
6§
Ammattitaidon ylläpitäminen
Ilmailuhallinnon palveluksessa oleva, jonka tehtävälle on asetettu erityisiä vaatimuksia ammattitaidon ylläpitämiseksi, voi ylläpitää ammattitaitoaan työskentelemällä ilmailutoimintaa harjoittavan
palveluksessa. Tällaisesta työstä ja sen ehdoista sovitaan erikseen Ilmailuhallinnon, sen palveluksessa olevan ja mainitun toiminnanharjoittajan kesken.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa tehdä sitä toiminnanharjoittajaa koskevia päätöksiä,
jonka palveluksessa hän työskentelee.
Mitä 2 momentissa säädetään, ei sovelleta lennonvarmistuksen valvontaan eikä sitä koskevaan päätöksentekoon.
7§
Maksut
Sen lisäksi, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään, Ilmailuhallinnon suoritteista perittävien maksujen määräämisessä voidaan ottaa huomioon:
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1) vastaavanlaisista suoritteista perittävien maksujen rakenne ja taso Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa;
2) ilmailun edellytysten turvaaminen ja ilmailun turvallisuuden edistäminen;
3) kilpailun edistäminen lentoliikenteessä.
8§
Tarkemmat säännökset ja määräykset
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin:
1) Ilmailuhallinnon tehtävistä;
2) henkilöstöstä;
3) ylijohtajan ja välittömästi hänen alaistensa johtajien kelpoisuusvaatimuksista;
4) virkojen täyttämisestä;
5) ylijohtajan sijaisen määräämisestä;
6) Ilmailuhallinnon hallinnosta;
7) asioiden ratkaisemisesta Ilmailuhallinnossa eräissä erikoistapauksissa;
8) asioiden valvonnasta muissa viranomaisissa ja toimituksissa.
Ylijohtaja vahvistaa Ilmailuhallinnon työjärjestyksen. Siinä määrätään:
1) Ilmailuhallinnon organisaatiosta;
2) edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ratkaisuvallan käyttämisestä;
3) sisäisestä johtamisesta;
4) muista sijaisuuksista kuin ylijohtajan sijaisuudesta;
5) muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.
9§
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan [1 päivänä tammikuuta 2006].
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
10 §
Siirtymäsäännökset
Mitä muualla säädetään Ilmailulaitoksessa hoidettavista julkisista hallintotehtävistä, koskee tämän
lain voimaan tultua Ilmailuhallintoa.
Ilmailulaitoksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat tämän lain mukaan Ilmailuhallinnolle
kuuluvat julkiset hallintotehtävät siirtyvät Ilmailuhallinnon käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.
Ilmailulaitoksessa viranomaistehtävien hoitamista varten olevan erillisen yksikön sekä Ilmailulaitoksen työjärjestyksellä perustetun toisen julkisia hallintotehtäviä hoitavan yksikön virat sekä virkaja työsopimussuhteessa olevat henkilöt siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Ilmailuhallintoon.
Henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteensa ehtoihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.
Virkojen siirtämiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta.
Ylijohtajan virka voidaan ensimmäisellä kerralla täyttää virkaa haettavaksi julistamatta. Ilmailulaitoksessa viranomaistehtävien hoitamista varten olevan erillisen yksikön päällikön virka lakkautetaan.
________
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3
LAKI LENTOLIIKENTEEN VALVONTAMAKSUSTA
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Soveltamisala
Lentoturvallisuuden valvontaa ja ilmailun julkisia hallintotehtäviä varten kannetaan valtiolle lentoliikenteen valvontamaksua sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.
2§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) lentoasemalla sellaista ilmailulain (xxx/2005) 79 §:ssä tarkoitettua lentoasemaa, joka on avoinna
säännöllistä kotimaista tai kansainvälistä lentoliikennettä varten;
2) maksukaudella kolmen peräkkäisen kalenterikuukauden jaksoa, joka alkaa kalenterivuoden ensimmäisen, neljännen, seitsemännen ja kymmenennen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä ja
päättyy kolmannen, kuudennen, yhdeksännen ja kahdennentoista kalenterikuukauden viimeisenä
päivänä.
3§
Toimivaltainen viranomainen
Maksun kantamisesta ja valvonnasta huolehtii Ilmailuhallinto, joka voi antaa yksityiskohtaisempia
määräyksiä maksumenettelystä, kirjanpidosta ja maksun määräämistä varten tarvittavista ilmoituksista.
4§
Maksuvelvollisuus
Velvollinen suorittamaan lentoliikenteen valvontamaksun on lentoaseman pitäjä.

2 luku
Maksun määrääminen ja kanto
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5§
Lentoliikenteen valvontamaksun määrä ja perusteet
Lentoliikenteen valvontamaksun määrä on 1,00 euroa jokaiselta edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeltä, vähintään kaksivuotiaalta matkustajalta.
Ilmailuhallinto vähentää lentoasemakohtaisesti maksusta 20 000 euroa kalenterivuodessa ennen
maksun määräämistä. Edellisen vuoden käyttämättä jäänyttä vähennystä ei voi siirtää seuraavalle
kalenterivuodelle.
6§
Maksuvelvollisen ilmoittamisvelvollisuus
Maksuvelvollisen on annettava kirjallinen ilmoitus Ilmailuhallinnolle edelliseltä kalenterivuodelta
tammikuun 31 päivään mennessä. Ilmoituksessa on oltava maksun määräämistä varten tarvittavat
tiedot.
7§
Maksun määrääminen
Ilmailuhallinto vahvistaa ilmoituksen ja saamansa muun selvityksen perusteella viivytyksettä maksun määrän.
8§
Maksun suorittaminen
Kalenterivuodelta vahvistettu maksu on maksettava neljässä yhtä suuressa erässä viimeistään kunkin maksukauden toisen kalenterikuukauden 15 päivänä.
Jos maksuvelvollinen ei ole saanut maksupäätöstä tiedoksi ennen 1 momentissa tarkoitetun määräajan päättymistä, maksu on suoritettava ilmoituksen tai maksuvelvollisen kirjanpidon mukaisena.
Jos maksuvelvollinen ei ole maksanut maksua määräaikana tai on maksanut sitä vähemmän kuin
maksupäätöksessä on vahvistettu, Ilmailuhallinnon on pantava viipymättä suorittamatta jäänyt maksu maksuvelvollisen maksettavaksi.
9§
Viivekorko
Maksuunpannulle, maksettavaksi erääntyneelle maksamattomalle maksulle on suoritettava viivekorkoa, joka lasketaan siten kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) säädetään.
10 §
Korotettu maksu
Jos maksuvelvollinen on ilman pätevää syytä antanut ilmoituksen tai muun tiedon tai asiakirjan virheellisenä tai olennaisesti vaillinaisena taikka jos hän on laiminlyönyt kokonaan tai osittain ilmoitusvelvollisuutensa, maksua voidaan korottaa enintään 30 prosentilla.
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Jos maksuvelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän ilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan taikka jättänyt muutoin ilmoitusvelvollisuutensa täyttämättä ja mainitunlainen menettely on ollut omiaan aiheuttamaan sen, että maksuvelvolliselle olisi voinut jäädä maksua määräämättä, maksua voidaan korottaa enintään 50 prosentilla.
11 §
Maksupaikat
Maksu maksetaan rahalaitoksiin. Maksuvelvollinen vastaa maksamisesta aiheutuneista kuluista.
Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päivänä vastaanottamansa maksut päivittäin Ilmailuhallinnon
tilille viimeistään maksupäivää seuraavana arkipäivänä.
Rahalaitokselle suoritettavaan tiedonsiirtokorvaukseen ja rahalaitoksen maksujen siirtämisen laiminlyönnin johdosta suoritettavaan viivästyskorkoon sovelletaan, mitä eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen (72/1996) 4 ja 5 §:ssä
säädetään.
12 §
Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi
Jos maksuvelvolliselle on virheen johdosta määrätty liikaa maksua tai palautettu liian vähän, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa maksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta.
13 §
Oikaisu maksunsaajan hyväksi
Jos maksuvelvolliselle on laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen johdosta,
ettei asiaa ole joltakin osalta tutkittu, jäänyt määräämättä säädetty maksu tai osa siitä maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä
ratkaistu. Oikaisu maksunsaajan hyväksi voidaan tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin maksu määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.
14 §
Maksun jälkikanto
Jos maksuvelvollinen on kokonaan tai osaksi laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuuden taikka antanut
puutteellisen, erehdyttävän tai väärän ilmoituksen taikka muun tiedon tai asiakirjan, ja sen vuoksi
maksu on jäänyt kokonaan tai osaksi määräämättä, on maksuvelvollisen suoritettavaksi määrättävä
kantamatta jäänyt maksu sekä säädetty maksunkorotus. Jälkikanto voidaan toimittaa kolmen vuoden
kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin maksu määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.
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3 luku
Muutoksenhaku
15 §
Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen
Ilmailuhallinnon päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valtion
puolesta valitusoikeus Ilmailuhallinnon päätökseen on Ilmailuhallinnon hallintojohtajalla. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Ilmailuhallinnolle.
Valitusaika maksun määräämistä koskevassa asiassa on kolme vuotta maksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Ilmailuhallinnon hallintojohtajan valitusaika on 30 päivää päätöksen tekemisestä.
Muutoksenhausta on voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
16 §
Valituksen raukeaminen
Jos Ilmailuhallinto 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla oikaisee tai muutoin korjaa päätöstään tehdyn vaatimuksen mukaisesti, valitus raukeaa.
Siltä osin kuin valituksessa esitetyt vaatimukset eivät anna aihetta päätöksen oikaisemiseen tai korjaamiseen,
Ilmailuhallinnon on annettava valituksesta lausuntonsa ja toimitettava asian käsittelyssä syntyneet
asiakirjat viipymättä Helsingin hallinto-oikeudelle.
17 §
Maksun suorittaminen muutoksenhaun aikana
Maksu on valituksesta huolimatta suoritettava säädetyssä ajassa.
18 §
Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos
korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Helsingin hallinto-oikeudelle.
Valtion puolesta valitusoikeus on Ilmailuhallinnon hallintojohtajalla.
19 §
Palautettavalle määrälle suoritettava korko
Jos maksua palautetaan maksuunpanon oikaisun tai muutoksenhaun johdosta, palautettavalle maksulle maksetaan veronkantoasetuksessa (903/1978) säädetty korko maksupäivästä takaisinmaksupäivään.
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4 luku
Erinäiset säännökset
20 §
Kirjanpitovelvollisuus
Lentoaseman pitäjän on pidettävä maksun määräämistä varten sellaista kirjanpitoa, josta käyvät selville lentoaseman kaupallisen liikenteen matkustajamäärät 5 §:n mukaisesti sekä muut maksun määräämistä ja valvontaa varten tarvittavat tiedot.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu kirjanpitoaineisto on tehtävä selväkielisessä kirjallisessa muodossa
tai koneelliselle tietovälineelle, josta se on muutettavissa selväkieliseen kirjalliseen muotoon tai
yleisesti käytössä olevaan tallennusmuotoon.
21 §
Tietojenantovelvollisuus
Maksuvelvollisen on pyydettäessä esitettävä Ilmailuhallinnolle tai tämän määräämälle asiantuntevalle ja esteettömälle henkilölle tarkastusta varten kirjanpitoaineistonsa ja muut maksujen määräämistä ja valvontaa varten tarpeelliset tiedot pyydetyssä muodossa.

5 luku
Voimaantulo
22 §
Maksun kantaminen ennen muutoslain voimaantuloa
Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä,
että tässä laissa tarkoitettua maksua kannetaan esityksen mukaisesti.
23 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
Tämä laki tulee voimaan [1 päivänä tammikuuta 2006] .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
_______

4
LAKI ALUEVALVONTALAIN MUUTTAMISESTA
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 18 päivänä elokuuta 2000 annetun aluevalvontalain (755/2000) 23 §:n 2 momentti, ja
lisätään lakiin uusi 24 a § seuraavasti:
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23 §
Aluevalvontaviranomaiset
-----Merenkulkulaitos toimii toimialallaan aluevalvontaviranomaisena, ja se rinnastetaan 1 momentissa
tarkoitettuihin aluevalvontaviranomaisiin, jollei jäljempänä toisin säädetä.
-----24 a §
Ilmailulaitoksen tehtävät
Ilmailulaitos hoitaa tässä laissa tarkoitettuja aluevalvontatehtäviä omalla toimialallaan sen mukaan
kuin siitä erikseen sovitaan Ilmailulaitoksen ja puolustusministeriön välisessä sopimuksessa.
Ilmailulaitoksen on ilmoitettava sotilas- tai rajavartioviranomaiselle aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta taikka aluerikkomuksen tai alueloukkauksen uhasta sekä ryhdyttävä käytettävissään olevin keinoin toimenpiteisiin aluerikkomuksen ja alueloukkauksen estämiseksi.
Tämä laki tulee voimaan [1 päivänä tammikuuta 2006]. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
_________

5
LAKI MERIPELASTUSLAIN MUUTTAMISESTA
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 30 päivänä marraskuuta 2001 annetun meripelastuslain (1145/2001) 4 §:n 2 momentin 2
kohta,
muutetaan 4 §:n 1 momentti ja 14 §:n 1 momentti ja 2 momentin 3 kohta, sekä
lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:
4§
Muut meripelastusviranomaiset
Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, kuntien palokunnat, merenkulkulaitos, Merentutkimuslaitos,
poliisi, puolustusvoimat, sosiaali- ja terveysviranomaiset, tullilaitos ja ympäristöviranomaiset (muu
meripelastusviranomainen) ovat rajavartiolaitoksen ohella velvollisia osallistumaan meripelastustoimen tehtäviin, jos se on niiden toimialaan kuuluvien tehtävien kannalta perusteltua taikka jos se
vaaratilanteen vakavuus tai erityisluonne huomioon ottaen on tarpeen, eikä meripelastustoimen tehtävän suorittaminen merkittävällä tavalla vaaranna kyseisen viranomaisen muun tärkeän lakisääteisen tehtävän suorittamista.
-----Ilmailulaitos osallistuu meripelastustoimen etsintä- ja pelastustoimintaan toimialansa palveluja tuottaen sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan Ilmailulaitoksen ja sisäasiainministeriön välisessä sopimuksessa.
------
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14 §
Oikeus tietojen saamiseen viranomaisilta
Rajavartiolaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä maksutta muulta meripelastusviranomaiselta meripelastustoimen suunnittelussa tarvittavat, mainitun viranomaisen toimintavalmiutta ja sijoittautumista koskevat tiedot sekä henkilöstön valmius-, tunniste- ja yhteystiedot.
Rajavartiolaitoksella on oikeus saada vastaavat tiedot Ilmailulaitokselta.
Rajavartiolaitoksella on oikeus vaaratilanteessa saada salassapitosäännösten estämättä maksutta meripelastustoimen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:
-----3) Ilmailuhallinnon tietojärjestelmästä ilma-alusta, ja ilma-aluksen omistajaa ja haltijaa koskevia
tietoja sekä Ilmailulaitoksen tietojärjestelmästä ilma-alusliikennettä koskevia tietoja;
-----Tämä laki tulee voimaan [1 päivänä tammikuuta 2006]. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
________

Helsingissä päivänä kuuta 2005

Tasavallan Presidentti

Liikenne- ja viestintäministeri

65

LIITE 2
HE ilmailulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki, joka korvaisi vuodelta 1995 olevan ilmailulain.
Lailla säänneltäisiin ilmailua Suomessa ja ilmailua suomalaisella ilma-aluksella Suomen ulkopuolella. Laissa säädettäisiin muun muassa ilma-aluksia ja niiden henkilöstöä samoin kuin ilmailua
palvelevaa maahenkilöstöä koskevien turvallisuussääntöjen perusteista, lentopaikoista ja maalaitteista, lennonvarmistuksesta, lentoasemien maahuolinnasta, siviili-ilmailun turvaamisesta sekä ilmailusta ansiotarkoituksessa. Ilmailuviranomaisella olisi edelleen laajat valtuudet ilmailun lupia ja
hyväksyntöjä sekä valvontaa koskevien julkisten hallintotehtävien hoitamiseen samoin kuin valtuudet teknisten ja yksityiskohtaisten oikeussääntöjen antamiseen.
Ilmailulaki koskisi myös sotilasilmailua. Sotilasilmailun osalta laista voitaisiin kuitenkin erikseen
mainituilla perusteilla säätää poikkeuksia valtioneuvoston asetuksella. Sotilasilmailuviranomaisen
toimivallasta säädettäisiin. Toimivalta rinnastuisi yksinomaan sotilasilmailua koskevissa asioissa
ilmailuviranomaisen toimivaltaan.
Ehdotuksessa on otettu huomioon ilmailussa ja kansainvälisissä säännöksissä ja vastaavissa vuoden
1995 ilmailulain säätämisen jälkeen tapahtunut voimakas kehitys ja sen asettamat vaatimukset.
Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen siten, että uusi Ilmailulaitoksesta irrotettava ilmailuviranomainen, Ilmailuhallinto on tarkoitus perustaa vuoden 2006 talousarviossa.
Lakiin otettaisiin nykyistä lakia vastaavat säännökset lukuisien direktiivien sekä kansainvälisen
siviili-ilmailujärjestön ICAO:n, Euroopan siviili-ilmailukonferenssin ECAC:n, Euroopan lennonvarmistusjärjestön Eurocontrolin ja Euroopan maiden ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen JAA:n
laatimien standardien, normien ja suositusten täytäntöönpanosta. Uusina pantaisiin täytäntöön yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta ja poikkeamien
ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla annetut direktiivit. Lisäksi lailla säädettäisiin lukuisten yhteisöasetusten osalta viranomaisista, rangaistuksista ja muista yhteisön asetuksissa jäsenvaltion säädettäväksi jätetyistä seikoista.
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Lain muutoksella lisättäisiin salassa pidettävien viranomaisen asiakirjojen luetteloon tiedot, joiden julkistaminen vaarantaisi tietojen saannin tulevaisuudessa.
Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
_________
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YLEISPERUSTELUT
1 Johdanto
Nykyistä 3 päivänä maaliskuuta 1995 annettua ilmailulakia (281/1995) olisi yksin ilmailualan ja
sitä koskevan kansainvälisen sääntelyn nopean kehityksen johdosta uudistettava. Lain yli 10 vuoden voimassa olon aikana on lisäksi annettu runsaasti yhteisölainsäädäntöä, tuoreimpina yhtenäistä
eurooppalaista ilmatilaa koskevat neljä asetusta ja vakuutusvaatimuksia koskeva asetus. Myös kansainvälisten ilmailua koskevat standardit, normit ja suositukset ovat muuttuneet.
Erityinen peruste ilmailulain kokonaisuudistukselle on julkisten hallintotehtävien ja oikeussääntöjen antamisen siirtäminen Ilmailulaitoksesta erotettavalle viranomaiselle, Ilmailuhallinnolle. Tämän
viranomaisen perustamisen tarvetta käsitellään tämän esityksen kanssa samanaikaisesti Eduskunnan
hyväksyttäväksi annetussa esityksessä, joka koskee Ilmailulaitosta, Ilmailuhallintoa ja lentoliikenteen valvontamaksua koskevaa lainsäädäntöä.
Nykyisessä ilmailulaissa Ilmailulaitoksen valtuudet oikeussääntöjen antamiseen ja julkisten hallintotehtävien hoitamiseen on ilmaistu väljästi. Sääntely ei vastaa perustuslain (731/1999) vaatimuksia
eikä perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöä. Sääntely on siten uudistettava perustuslain periaatteiden mukaiseksi.
Esitettävä uusi ilmailulaki säädettäisiin nykyisen ilmailulain pohjalta, kuitenkin siten, että uuden
ilmailuviranomaisen tehtävät ja erityisesti lupahallintoa ja oikeussääntöjen antamista koskevat valtuudet määriteltäisiin täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Mainittu tekninen ja kansainvälisten standardien, normien ja suositusten sekä yhteisölainsäädännön kehitys otettaisiin huomioon.

2 Nykytila
2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö
Nykyisessä ilmailulaissa säädetään kattavasti ilmailua koskevista seikoista, kuten:
- lentosääntöjen antamisesta,
- ilma-aluksen rekisteröinnistä, kansallisuudesta ja merkitsemisestä,
- ilma-aluksen lentokelpoisuudesta,
- henkilöstön lupakirjoista ja kelpoisuusvaatimuksista sekä niiden rekisteröinnistä,
- lentopaikoista ja maalaitteista,
- maahuolinnasta lentoasemilla,
- lennonvarmistuksesta,
- ilmailusta ansiotarkoituksessa,
- vahingonvastuusta ja vakuutuksista,
- menettelystä ilmailuonnettomuuksien ja vaaratilanteiden yhteydessä, sekä
- ilma-aluksen aiheuttamien ympäristövaikutusten rajoittamisesta.
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Laissa annetaan lentokenttä- ja lennonvarmistuspalveluja siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten
tuottamaan perustetulle liikelaitokselle, Ilmailulaitokselle laajat valtuudet ilmailun lupia ja hyväksyntöjä sekä valvontaa koskevien julkisten hallintotehtävien hoitamiseen samoin kuin oikeussääntöjen antamiseen.
Ilmailulaitoksessa on siitä 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1123/1990), jäljempänä ilmailulaitoslaki, 3 §:n mukaan viranomaistehtävien hoitamista varten erillinen yksikkö, Lentoturvallisuushallinto. Sen päällikkö tai hänen määräämänsä poiketen siitä, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa säädetään liikelaitoksen hallituksen ja toimitusjohtajan toimivallasta, ratkaisee erityisesti lentoturvallisuuteen liittyvien ohjeiden ja määräysten antamista, siviili-ilmailun valvontaa, lupakirjoja, ilma-alusten lentotoimintaa, lentokelpoisuutta, rekisteröintiä ja kiinnittämistä koskevat asiat. Toimilupien ja lupakirjojen peruuttamista koskevat asiat käsittelee ja ratkaisee Ilmailulaitoksessa
liikenneministeriön asettama lautakunta, jonka toimikaudesta ja kokoonpanosta säädetään asetuksella.
Ilmailulaitos on lisäksi sisäisellä työjärjestyksellään perustanut toisen yksikön hoitamaan julkisia
hallintotehtäviä. Tuo yksikkö, Lentoliikennehallinto, osallistuu kansainvälisten lentoliikennesopimusten valmisteluun ja neuvotteluun, huolehtii sopimusten soveltamisesta ja vastaa lentoliikenteen
turvaamiseen liittyvistä tehtävistä.
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö
Ilmailu on luonteeltaan ja lähtökohtaisesti hyvin kansainvälistä. Sen johdosta ilmailun sääntely
perustuu pääosin kansainvälisissä järjestöissä valmisteltuihin standardeihin, normeihin ja suosituksiin. Tässä tarkoitettuja kansainvälisiä siviili-ilmailun elimiä ovat Chicagossa 7 päivänä joulukuuta
1944 allekirjoitetulla kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksella, jäljempänä Chicagon yleissopimus, perustettu kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO, Euroopan siviili-ilmailukonferenssi
ECAC, Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrol ja Euroopan maiden ilmailuviranomaisten
yhteistyöelin JAA. Suomi liittyi Chicagon yleissopimukseen 1949 (SopS 11/1949), ECAC:n jäseneksi 1954 ja Eurocontrolin jäseneksi 2000 (SopS 69 ja 70/2000).
Euroopan yhteisö on 1980-luvun alusta ryhtynyt valmistelemaan omia ilmailua koskevia yhteisöasetuksia ja direktiivejä. Niillä on osin muutettu sitovaksi yhteisölainsäädännöksi mainittujen kansainvälisten elinten normeja ja osin annettu yhteisön säädöksiä.
Kansainvälisten ilmailusopimusten peruslähtökohtina ovat olleet turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus. Myös valtioiden kansallisessa ilmailua koskevassa lainsäädännössä korostuvat lentoturvallisuus, edellytysten luominen lentotoiminnalle ja ilmailuelinkeinolle, lennonvarmistuksen järjestäminen, ilmatilan tarkoituksenmukainen käyttö, ympäristön huomioon ottaminen, lupamenettelyjen tarve sekä ilmailun kansainvälinen luonne. Kansallinen liikkumavara ilmailulain säätämisessä
on varsin vähäinen.
Ilmailua koskevia, ilmailulailla tai sen nojalla täytäntöön pantuja tai pantavia direktiivejä ovat neuvoston tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit:
- siviili-ilmailun tehtävien suorittamiseksi annettujen henkilöstön lupakirjojen vastavuoroisesta
hyväksymisestä, 91/670/ETY,
- kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16, (toinen painos 1988) olevan I niteen II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta, 92/14/ETY,
- siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan perusperiaatteista, 94/56/EY,
- pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla, 96/67/ETY,
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meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja
menettelyjen vahvistamisesta, 2002/30/EY,
poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla, 2003/42/EY, ja
yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta 2004/36/EY,
jäljempänä asematasotarkastusdirektiivi.

Ilmailua koskevia yhteisöasetuksia ovat neuvoston tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset:
- tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien käyttöä koskevista käyttäytymissäännöistä,
(ETY) N:o 2299/89,
- yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista, (ETY) N:o 2407/92,
- yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille, (ETY)
N:o 2408/92,
- lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksuista (ETY) N:o 2409/92,
- lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä,
(ETY) N:o 95/93,
- lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa, (EY) N:o 2027/97,
- yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta, (EY) N:o 1592/2002,
- yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä, (EY) N:o 2320/2002, jäljempänä
turva-asetus,
- matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista, (EY) N:o 437/2003,
- matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen
viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä, (EY) N:o
261/2004,
- yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista, (EY) N:o 549/2004,
- lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa, (EY) N:o
550/2004, jäljempänä palveluntarjonta-asetus,
- yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä, (EY) N:o 551/2004,
- eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta, (EY) N:o 552/2004,
- lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista (EY) N:o
785/2004,
- jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja
täytäntöönpanosta, (EY) N:o 847/2004, ja
- lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista
liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta, (EY) N:o 868/2004.
Yllä olevista luetteloista on havaittavissa, että pääosa ilmailua koskevasta yhteisölainsäädännöstä
on annettu suoraan jäsenvaltioissa sovellettavina yhteisöasetuksina. Ilmailun julkisia hallintotehtäviä jäsenvaltion puolesta hoitavan viranomaisen nimeämisen lisäksi asetuksissa annetaan joissakin
tapauksissa jäsenvaltiolle mahdollisuus nimetä yksi tai useampia palveluntuottajia jollekin ilmailua
palvelevalle alueelle. Myös yhteisöasetusten rikkomisen rangaistuksista ja eräistä muista jäsenvaltion harkintaan jätetyistä seikoista on säädettävä kansallisessa lainsäädännössä.
Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ja lähes kaikki muutkin maailman valtiot ovat liittyneet Chicagon yleissopimukseen ja soveltavat siten yhteisölainsäädännön lisäksi sopimuksen liitteitä, niin
sanottuja Annexeja. Euroopan valtiot soveltavat lisäksi ECAC:n, Eurocontrolin ja JAA:n normeja ja
suosituksia.
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2.3 Sotilasilmailu
Ilmailulain 3 §:n mukaan sotilasilmailusta säädetään erikseen asetuksella. Ilmailulain 66 §:n vahingonkorvausvastuuta koskevia säännöksiä ja Ilmailulaitoksen antamia lentosääntöjä sekä Ilmailulaitoksen 52 ja 56 §:n nojalla antamia määräyksiä ilmaliikenteen turvallisuuden vaarantamisesta sekä
lentoesteistä ja lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttavasta toiminnasta noudatetaan kuitenkin myös
sotilasilmailussa.
Voimassa olevan lain mukaan alueellista valvontatehtävää suorittava tai muulta ilmailulta kielletyllä alueella harjoitustehtävää suorittava sotilasilma-alus voi poiketa edellä tarkoitetuista lentosäännöistä ja määräyksistä, jos tehtävän suoritus sitä edellyttää eikä lentoturvallisuutta vaaranneta.
Sotilasilmailusta säädetään yksityiskohtaisemmin sotilasilmailuasetuksessa (387/1996). Sotilasilmailuviranomaisena toimii ilmavoimien esikunta. Sen tehtävänä on huolehtia sotilasilmailun turvallisuudesta ja valvonnasta sekä muista sotilasilmailuun liittyvistä viranomaistehtävistä.
Sotilasilmailuviranomainen valvoo sotilasilma-alusten lentokelpoisuutta ja sen ylläpitoa sekä tyyppihyväksyy käytettävän lentokaluston ja myöntää lentokelpoisuustodistukset.
Sotilasilmailuviranomainen pitää sotilasilma-alusrekisteriä, johon merkitään sotilasilmailuasetuksessa luetellut puolustusvoimien omistamat miehitetyt ja miehittämättömät ilma-alukset. Rekisteriin
voidaan väliaikaisesti merkitä myös puolustusvoimien hallinnassa oleva muu ilma-alus sekä sotilaskäyttöön tarkoitettu ilma-alus Suomessa tapahtuvaa valmistusta ja valmistukseen liittyvää lentotoimintaa varten.
Sotilasilmailuasetuksessa säädetään myös ilmailuonnettomuuksien, vaurioiden ja vaaratilanteiden
tutkinnasta. Tapaukset, jotka koskevat yksinomaan sotilasilmailua, tutkii pääsääntöisesti puolustusvoimien asettama tutkintaelin.
2.4 Nykytilan arviointi
Ilmailun kansainvälisen sääntelyn ja sen tiukan noudattamisen ansiosta ilmailu Suomessa ja kansainvälinen ilmailu suomalaisilla ilma-aluksilla on onnistuttu pitämään turvallisena. Myös ilmailua
palvelevat hallinnolliset rakenteet eli lentokenttä- ja lennonvarmistustoimintoja ylläpitävä Ilmailulaitos ja sen osana olevat lentoturvallisuudesta ja kansainvälisistä suhteista huolehtivat elimet ovat
toimineet moitteettomasti.
Tekninen ja kansainvälinen kehitys ilmailualalla ollut nopeaa. Vaikka nykyinen ilmailulaki on kohtalaisen uusi, sitä olisi yksin nopean kehityksen johdosta uudistettava. Lisäksi lain yli 10 vuoden
voimassa olon aikana on annettu runsaasti yhteisölainsäädäntöä, joka edellyttää ilmailulain tarkistamista, tuoreimpina yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevat neljä asetusta ja vakuutusvaatimuksia koskeva asetus.
Erityinen peruste ilmailulain kokonaisuudistukselle on julkisten hallintotehtävien ja oikeussääntöjen antamisen siirtäminen Ilmailulaitoksesta erotettavalle viranomaiselle, Ilmailuhallinnolle. Tämän
viranomaisen perustamisen tarvetta käsitellään tämän esityksen kanssa samanaikaisesti Eduskunnan
hyväksyttäväksi annetussa esityksessä, joka koskee Ilmailulaitosta, Ilmailuhallintoa ja lentoliikenteen valvontamaksua koskevaa lainsäädäntöä.
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Nykyisessä ilmailulaissa Ilmailulaitoksen valtuudet oikeussääntöjen antamiseen ja julkisten hallintotehtävien hoitamiseen on ilmaistu väljästi. Sääntely ei vastaa perustuslain vaatimuksia eikä perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöä ja on siten uudistettava perustuslain periaatteiden mukaiseksi.
3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
3.1 Tavoitteet ja toteuttamisvaihtoehdot
Esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa ilmailua koskeva sääntely vastaamaan ilmailun teknistä
kehitystä ja kansainvälisten normien ja suositusten sekä yhteisölainsäädännön kehitystä sekä saattaa
se vastaamaan perustuslain periaatteita. Erityisesti otettaisiin huomioon perustuslain 80 §:n 1 momentin säännös yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden säätämisestä lailla ja 80 §:n 2
momentin säännös oikeussääntöjen antamisesta.
Ilmailun laajaa ja teknisiin yksityiskohtiin ulottuvaa kansainvälistä sääntelyä ei ole tarkoituksenmukaista panna kansallisesti täytäntöön lailla. Ei myöskään ole sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että sanottujen kansainvälisten normien ja
suositusten täytäntöönpanosta säädettäisiin asetuksella.
Niinpä perustettava ilmailuviranomainen valtuutettaisiin antamaan tässä tarkoitettuja oikeussääntöjä. Sääntelyn kansainvälisen kehikon johdosta tähän sääntelyyn ei liity merkittävää harkintavallan
käyttöä.
3.2 Keskeiset ehdotukset
3.2.1 Yleistä
Ehdotettavan uuden ilmailulain rakenne vastaisi nykyisen ilmailulain rakennetta. Uudessa laissa
otettaisiin huomioon nykyisen lain soveltamisesta saadut kokemukset ja havaitut ongelmat. Lisäksi
otettaisiin huomioon siviili-ilmailun kansainvälisissä elimissä ja niiden normeissa ja suosituksissa
sekä Euroopan yhteisön lainsäädännössä tapahtunut kehitys.
Ilmailun julkiset hallintotehtävät ja oikeussääntöjen antaminen säädettäisiin uuden ilmailuviranomaisen tehtäväksi. Liikelaitos-Ilmailulaitokselle ilmailulaissa ei säädettäisi tehtäviä nimeltä mainiten, vaan tarvittaessa käytettäisiin nimikkeitä ”lentoaseman pitäjä” tai ”lennonvarmistuspalvelujen
tarjoaja”. Eräät näistä tehtävistä olisivat julkisia palvelutehtäviä, mutta pääosa Ilmailulaitoksen
tehtävistä olisi liikelaitoksen liiketoimintaan liittyviä tehtäviä.
Nykyiseen ilmailulakiin sisältyvien seikkojen, joihin 2.1 kohdassa viitataan, lisäksi uudessa ilmailulaissa säädettäisiin yhteisölainsäädännön muutosten johdosta poikkeamien ilmoittamisesta siviiliilmailun alalla, yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien valtioiden ilma-alusten asematasotarkastuksista ja siviili-ilmailun turvaamisesta.
Myös nykyisen ilmailulain jälkeen annetut yhteisöasetukset kuten asetukset yhteisistä siviiliilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta, yhtenäisen
eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa otettaisiin huomioon lakia uudistettaessa.
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3.2.2 Ilmailuun liittyvien toimintojen luvanvaraisuus
Ilmailu on toimintaa, johon sääntelemättömänä liittyisi muusta yhteiskunnassa harjoitetusta toiminnasta poikkeava onnettomuuden riski. Sen johdosta ilmailulle on kehitetty pitkän ajan kuluessa ja
kansainvälisesti tiukka turvallisuusjärjestelmä. Tämä turvallisuusjärjestelmä, johon sisältyy sekä
teknisiä että toiminnallisia vaatimuksia samoin kuin lähes kaikkien toimintojen luvanvaraisuus,
rajoittaa merkittävällä tavalla eräiden perusoikeuksien toteutumista. Säännöksillä ja määräyksillä
sekä lupajärjestelmällä rajoitetaan perusoikeuksista ainakin elinkeinovapautta. Säännösten, määräysten ja lupajärjestelmän voidaan katsoa joissain tapauksissa rajoittavan myös yhdenvertaisuutta,
liikkumisvapautta ja omaisuuden suojaa.
Perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Näin ollen turvallisuusperustetta voidaan pitää laillisena perusteena rajoittaa muita perusoikeuksia. Yleisesti pidetään selvänä, ettei ilmailun harjoittamista voida pitää kansalaisoikeutena ja että ilmailua koskevan yksityiskohtaisen sääntelyn ja toimintojen luvanvaraisuuden avulla parannetaan yksilöiden turvallisuutta.
Perusoikeuksien rajoitusperusteen hyväksyttävyyttä tulee arvioida perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta ottaen huomioon, että perusoikeutta voivat rajoittaa toisten ihmisten perusoikeudet tai muut painavat yhteiskunnalliset intressit. Merkittävä peruste sekä sääntelyn yksityiskohtaisuudelle että laajalle lupajärjestelmälle on lisäksi se, että sääntely perustuu ilmailun kansainvälisiin sopimuksiin ja niiden liitteisiin sekä ennen kaikkea yhteisölainsäädäntöön.
Perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissaan (esimerkiksi, PeVL 24/2002 vp, PeVL 67/2002
vp, PeVL 21/2004 vp ja PeVL 16/2003 vp) katsonut, että elinkeinoluvan myöntämisen tulee yleensä perustua oikeusharkintaan, ei tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Valiokunta on todennut, että
harkintavallan käyttö on poikkeus ja pääsääntönä on sidottu harkinta.
Tästä syystä luvan tai hyväksynnän myöntämisen edellytyksiä koskevat säännökset on ehdotuksessa pääsääntöisesti kirjoitettu muotoon: ”Lupa (tai hyväksyntä) on myönnettävä, jos…” tai ”Lupa
myönnetään, jos …”. Tällöin täyttyy vaatimus siitä, että yksilön tulee voida riittävällä varmuudella
ennakoida, miten toimivaltuuksia käytetään, toisin sanoen, saako hän luvan vai ei.
Lain tasolla säädettäisiin luvan, kelpoisuuden, hyväksynnän tai vastaavan myöntämisen yleisistä
perusteista.
Ilmailuhallinto antaisi tarkemmat määräykset luvan, kelpoisuuden, hyväksynnän tai vastaavan
myöntämisen ehdoista ja muun muassa tarvittavista asiakirjoista. Nämä tarkemmat määräykset
julkaistaisiin Ilmailuhallinnon määräyskokoelmassa ja ne olisivat kansalaisten saatavilla muun muassa internetissä. Tätä kautta toteutuu vaatimus siitä, että lupaa hakevan henkilön tai organisaation
tulee voida riittävällä varmuudella ennakoida, onko lupa mahdollista saada.
Monissa tapauksissa sekä yleiset että yksityiskohtaiset luvan tai hyväksynnän ehdot ovat asianomaisessa yhteisöasetuksessa, jolloin niitä ei otettaisi kansalliseen lainsäädäntöön.
3.2.2.1 Henkilöitä koskevat luvat
Erityistä lupaa tai vastaavaa ehdotetaan vaadittavaksi seuraavilta ilmailun parissa työskenteleviltä
henkilöiltä:
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ilma-aluksen ohjaamomiehistön jäseneltä, huoltotoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä ja lennonjohtajalta vaadittaisiin Ilmailuhallinnon myöntämä tai vieraassa valtiossa annettu lupakirja
sekä kelpuutus tai kelpoisuustodistus (5 luku sekä 58 ja 59 §),
lentoasemalla työskentelevällä tai siellä säännöllisesti käyvällä henkilöllä tulee olla kulkuoikeus (103 §),
lentoaseman ja lentoliikenteen harjoittajien turvahenkilöstöltä, turvatarkastajalta, turvatarkastajan koulutukseen pyrkivältä sekä turvakoulutuksen kehittämisestä ja antamisesta vastaavilta
henkilöiltä vaadittaisiin Ilmailuhallinnon hyväksyntä (99 §:ssä viittaus turva-asetukseen, 106
§).

Lupakirjan, kelpuutuksen tai kelpoisuustodistuksen, kulkuluvan tai hyväksynnän myöntämisen
edellytyksenä olisi yleensä, että asianomainen iältään, terveydeltään, tiedoiltaan, taidoiltaan, koulutukseltaan ja kokemukseltaan täyttää Ilmailuhallinnon asettamat lupakirjan lajiin perustuvat kelpoisuusvaatimukset. Lupakirjaa, kelpuutusta tai kelpoisuustodistusta, kulkulupaa tai hyväksyntää ei
kuitenkaan myönnettäisi, jos hakija on soveltumaton sellaisen haltijaksi.
Hakijan katsottaisiin olevan soveltumaton lupakirjan, kelpuutuksen tai kelpoisuustodistuksen haltijaksi tai hyväksynnän saajaksi, jos hakijan rikokset tai rikkomukset taikka aiempi toiminta osoittavat hänen olevan ilmeisen sopimaton haetun lupakirjan, kelpuutuksen tai kelpoisuustodistuksen
taikka hyväksynnän haltijaksi.
Ilmailun riskialttiin luonteen takia on erityisen tärkeää huolehtia siitä, etteivät rikollisen taustan
omaavat henkilöt pääse alalle yrittäjiksi, lentäjiksi tai harjoittamaan huoltotoimintaa eivätkä erityisesti ilmaliikenteen turvaamiseen liittyviin tehtäviin. Siten täytyy pystyä etukäteen tarkistamaan
niiden henkilöiden taustat, jotka aikovat alalle tulla, ja myös estämään toiminnan jatkaminen, jos
myöhemmin rikoksia ilmenee. Ensin mainittu ei ole mahdollista jälkikäteisvalvonnan avulla ja jälkimmäistä varten toimialan harjoittajista on pidettävä rekisteriä.
3.2.2.2 Organisaatioita koskevat luvat ja hyväksynnät
Lakiehdotuksen mukaan Ilmailuhallinnon ja eräissä tapauksissa valtioneuvoston tai sotilasilmailuviranomaisen myöntämää erityistä lupaa tai hyväksyntää vaadittaisiin:
- lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolta (25 §),
- ilma-aluksen sekä sen laitteiden ja osien suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon (31 §),
- huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiolta (32 §),
- matkustajien, rahdin ja postin kuljettajalta, lentotyön suorittajalta, liikenneluvan haltijalta, säännöllistä lentoliikennettä, tilauslentoliikennettä tai lentokoulutusta harjoittavalta sekä lentonäytöksen tai lentokilpailun järjestäjältä (67, 68, 71, 73 ja 77 §),
- lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan alueen rakentamiseen (83 ja 85 §),
- lentoasemalta ja lentopaikalta (86 – 89 §),
- lentopaikan ja muun ilmailua palvelevan alueen rakennukselle, rakennelmalle tai laitteelle, jos
rakennus, rakennelma tai laite taikka muutos voi vaikuttaa lentoturvallisuuteen (91 §),
- tarvittaessa maahuolintapalvelujen tarjoamiseen tai omahuolinnan harjoittamiseen (96 §),
- lennonvarmistuspalveluja (lennonjohto-, hälytys-, neuvonta-, viestintä-, suunnistus-, valvonta-,
sää- ja ilmailutiedotuspalvelut) tarjoavalta organisaatiolta (palveluntarjonta-asetus, 7 artikla ja
lain 12 luku),
- yksinomaan sotilasilmailua vasten tarjottaviin lennonvarmistuspalveluihin (115 §),
- lennonvarmistushenkilöstön koulutukseen ja lennonvarmistusteknisen henkilöstön kelpoisuuteen (116 §), ja

75

-

yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyviä tarkastus- ja valvontatehtäviä suorittamaan
hyväksytyltä laitokselta (palveluntarjonta-asetus, 3 artikla).

Organisaatiota koskevat Ilmailuhallinnon tarkemmat, kansainvälisiin normeihin perustuvat määräykset koskisivat henkilöstön koulutusta, kokemusta ja ammattitaitoa, ammattitaidon toteamiseksi
vaadittavia kokeita ja todistuksia samoin kuin tapauksesta riippuen organisaation työvälineitä, tiloja ja -menetelmiä sekä laatujärjestelmiä ja toimintaa koskevia ohjeita.
Rakentamisluvan ja lentoaseman hyväksyntätodistuksen tai pitoluvan myöntämisen edellytykset
liittyvät lentoturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseen ja luvanhaltijan muuhun pätevyyteen ja kokemukseen. Tarkempien määräyksien antamisvaltuus koskisi lentopaikan fyysisiä
ominaisuuksia, sen laitteistoja, saatavilla olevia palveluja, henkilöstöä ja toimintaa lentopaikalla.
3.2.2.3 Ilma-aluksia ja lentoturvallisuuteen liittyviä rakenteita ja laitteita koskevat luvat ja hyväksynnät
Lakiehdotuksen mukaan ilma-aluksilta ja lentoturvallisuuteen liittyviltä laitteilta vaadittaisiin erityinen Ilmailuhallinnon myöntämä lupa tai hyväksyntä seuraavasti:
- ilma-aluksilta sekä niihin liittyviltä tuotteilta, osilta ja laitteilta vaaditaan Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n myöntämä lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntä (tyyppihyväksyntä)
(21 §),
- ilma-aluksilta, joilla ei ole EASA:n myöntämää tyyppihyväksyntää, vaadittaisiin Ilmailuhallinnon myöntämä lentokelpoisuustodistus ja lentokelpoisuuden tarkastustodistus (27 §),
- ilma-alukselta, jonka lentokelpoisuudesta ei ole täyttä selvyyttä, vaadittaisiin Ilmailuhallinnon
myöntämä lupa ilmailuun (28 §),
- ilmailun turvaamista edistäviltä laitteilta vaadittaisiin Ilmailuhallinnon hyväksyntä (97 ja 108
§), ja
- korkean laitteen, rakennelman tai merkin asettamiseen vaadittaisiin lentoestelupa (154 §).
Ilmailuhallinnon tarkemmat määräykset koskisivat ilma-alusten ja niiden laitteiden ja osien suunnittelua, valmistusta, varustusta, ominaisuuksia ja huoltoa sekä hyväksyntää varten vaadittavia tarkastuksia ja kokeita.
3.2.3 Yksilölle myönnetyn tai elinkeinotoimintaan oikeuttavan luvan peruuttaminen
Perustuslakivaliokunta on useasti (esimerkiksi PeVL 19/2001 vp, PeVL 28/2001 vp, PeVL,
40/2002 vp ja PeVL 66/2002 vp) ottanut kantaa luvan peruuttamiseen. Valiokunta on katsonut luvan peruuttamisen olevan yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimintana vaikutuksiltaan
jyrkempi kuin haetun luvan epääminen.
Siksi on sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta välttämätöntä, että vähäisten väärinkäytösten johdosta luvan tai hyväksynnän haltijalle, olipa tämä fyysinen henkilö tai organisaatio, annetaan ensin
huomautus tai varoitus ja vasta sitten, jos annetut huomautukset ja varoitukset eivät ole johtaneet
toiminnassa esiintyvien puutteiden korjaamiseen, toiminta väliaikaisesti keskeytettäisiin tai kiellettäisiin taikka lupa tai hyväksyntä peruutettaisiin. Lupa tai hyväksyntä tulisi kuitenkin voida peruuttaa välittömästi tai toiminta keskeyttää tai kieltää, jos luvan tai hyväksynnän haltija rikkoo toistuvasti tai olennaisella tavalla ja turvallisuutta vaarantaen ilmailua koskevia määräyksiä. Samoin lupa
on voitava peruuttaa ilman huomautusta tai varoitusta, jos luvan haltija ei enää tiedoiltaan tai taidoiltaan täytä luvan saamisen edellytyksiä.
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Tässä kuvattua portaittaista menettelyä koskevat säännökset koottaisiin 15 lukuun ja jaoteltaisiin
toimiin, joilla puututaan toisaalta henkilöille ja toisaalta organisaatioille myönnettyyn lupaan, hyväksyntään, kelpuutukseen tai vastaavaan.
Samanlaista portaittaista peruuttamismenettelyä ei ole perusoikeuksien kannalta tarpeen eikä toisaalta turvallisuuden kannalta syytäkään soveltaa ilma-aluksille tai lentoturvallisuuteen liittyville
laitteille myönnettyihin lupiin ja hyväksyntöihin. Sen vuoksi ehdotetaan, että Ilmailuhallinto voisi
peruuttaa lentokelpoisuustodistuksen, lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen tai luvan ilmailuun
taikka kieltää ilma-aluksen käytön ilmailuun, jos todetaan, ettei ilma-alus ole lentokelpoinen tai
enää täytä lentoturvallisuuden vaatimuksia. Ilmailun riskialttiin luonteen johdosta ilma-aluksen
kelpoisuustodistuksen peruuttamisen tai käyttökiellon perusteeksi riittäisi jo perusteltu epäily lentoturvallisuuden vaarantumisesta (30 §).
3.2.4 Oikeussääntöjen antaminen
Edellä 3.1 kohdassa todetuista syistä lakiehdotukseen on otettu lukuisia valtuuksia valtioneuvostolle
ja Ilmailuhallinnolle sekä eräissä tapauksissa myös sotilasilmailuviranomaiselle säätää tai antaa
tarkempia määräyksiä.
Valtioneuvostolle annettaisiin valtuudet säätää asetuksella:
- sotilasilmailua koskevia poikkeuksia sotilasilmailun turvallisuuden varmistamiseksi, maanpuolustuksen järjestämiseksi ja puolustusvoimille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi (4 §),
- ilmailun rajoittamisesta pakottavista maanpuolustuksellisista syistä tai yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä vaara-alueista ja tunnistusvyöhykkeistä (8 §),
- tarvittaessa maahuolintapalvelujen luvanvaraisuudesta niiden saatavuuden ja laadun varmistamiseksi (96 §) ja
- korvauksista etsintä- ja pelastuspalveluun osallistumisesta (117 §).
Näillä säännöksillä ei puututtaisi yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteisiin eikä niistä siten
ole tarpeen säätää lailla.
Ilmailuhallinnolle annettaisiin valtuudet antaa määräyksiä seuraavasti:
- määräyksiä kansainvälisiin turvallisuusnormeihin ja muihin kansainvälisten ilmailuorganisaatioiden vahvistamiin sääntöihin, normeihin ja suosituksiin pohjautuvista lentosäännöistä ja niihin
tarvittavista poikkeuksista ja lisäyksistä (3 §),
- teknisiä ja toiminnallisia sekä ohjaajan koulutusta ja kelpoisuutta koskevia määräyksiä kevyen
harrasteilmailun ilma-aluksille ja laskuvarjoille, joita ilmailun kansainvälinen sääntely ei koske
(6 §),
- yksityiskohtaisia määräyksiä vaara-alueista ja teknisiä määräyksiä lentämisestä valtioneuvoston
vaara-alueita koskevan asetuksen mukaisilla tunnistusvyöhykkeillä (8 §),
- määräyksiä kansallisuus- ja rekisteröintitunnuksen mitoituksesta ja väreistä sekä tunnusten merkitsemisestä (19 §),
- lentoturvallisuuden edellyttämiä tarkempia teknisiä määräyksiä ilma-alusten ja niiden laitteiden
ja osien suunnittelusta, valmistuksesta, varustuksesta, ominaisuuksista ja huollosta sekä tarpeellisista kokeista samoin kuin laitteiden ja osien turvallisuusongelmien korjaamisesta, ottaen
huomioon kansainväliset vaatimukset ja suositukset (22 §),
- määräys siitä, että raskaimpien ilma-alusten lentokelpoisuuden hallintaa hoitaa lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio (23 §),
- määräyksiä lentokelpoisuuden toteamiseksi tarvittavista tarkastuksista (24 §),
- lentokelpoisuuden ja lentoturvallisuuden varmistamiseksi kansainvälisiin turvallisuusnormeihin
ja yhteisöasetuksiin pohjautuvia määräyksiä lentokelpoisuuden hallintaorganisaation ja huolto-
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henkilöstön koulutusorganisaation henkilöstön samoin kuin ilma-aluksen suunnittelijan, valmistajan ja huoltajan ammattitaidosta ja muista toiminnan edellytyksistä (25, 31 ja 32 §),
määräyksiä ilma-aluksen asiakirjoista ja niiden säilyttämistavasta (26 §),
lentoturvallisuuden varmistamiseksi kansainvälisiin turvallisuusnormeihin ja yhteisöasetuksiin
pohjautuvia määräyksiä lupakirjan haltijan lääketieteellisistä ja muista kelpoisuusvaatimuksista
(44 ja 45 §),
lentoturvallisuuden edellyttämiä kansainvälisiin turvallisuusnormeihin ja yhteisöasetuksiin
pohjautuvia tarkempia määräyksiä lentotehtävän edellyttämästä päälliköstä ja miehityksestä ja
miehistön ammattitaidosta, lupakirjoista sekä työ- ja lepoajoista (59 §),
kansainvälisiin turvallisuusnormeihin perustuvia tai lentoturvallisuuden edellyttämiä määräyksiä lentotoiminnasta, erikoisvarustuksesta ja eräistä ilmailuun liittyvistä erikoistehtävistä ja –
toimenpiteistä (61 §),
tarkempia määräyksiä ilma-aluksessa mukana pidettävistä ilma-aluksen tyypistä ja lennon luonteesta riippuvista asiakirjoista (65 §),
määräyksiä siitä, mihin yksityislentotoimintana tapahtuvaan lentotyöhön ei tarvita lentotoimintalupaa (68 §),
lentotoiminnan turvallisen harjoittamisen edellyttämiä tarkempia määräyksiä lentotoimintaluvan saamisen edellytyksistä (69 §),
määräyksiä yhteisöasetukseen pohjautuvasta rajoitettujen liikenneoikeuksien osoittamismenettelystä (74 §),
kansainvälisten sopimusten ja kansainvälisen käytännön mukaiset tilauslentosäännöt (75 §),
ilmailun turvallisuuden kannalta tarpeellisia määräyksiä maa- ja vesialueen tilapäisestä käytöstä, ilma-alusten käyttämän alueen mitoituksesta ja pinnan ominaisuuksista, lentoesterajoituksista sekä muista lentoonlähdön ja laskun turvallisuuteen vaikuttavista seikoista (80 §),
kansainvälisiin turvallisuusnormeihin pohjautuvia lentotoiminnan turvallisuuden ja sujuvuuden
edellyttämiä määräyksiä lentopaikan rakentamisluvan ja lentoaseman hyväksynnän edellytyksistä (85 ja 87 §),
määräyksiä kevytlentopaikkaa koskevan ilmoituksen sisällöstä (90 §),
hiljaiselle lentoasemalle määräyksiä turva-asetuksen vaatimuksia lievemmistä siviili-ilmailun
turvaamistoimenpiteistä tai turvallisuustilanteen niin edellyttäessä tai muusta perustellusta syystä määräys noudattaa turva-asetuksen 6 artiklassa tarkoitettuja tiukempia toimenpiteitä (98 §),
määräyksiä ilmailun turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta tietyillä reiteillä ja tietyssä ilmatilan
osassa tarpeellisesta teknisestä varustuksesta, henkilöstön koulutuksesta ja lentomenetelmistä
(113 §),
kansainvälisen toimintamallin mukaiset määräykset ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta (117
§),
tarkempia määräyksiä lennonvarmistustoiminnan tietojen tallentamistavoista ja tallenteiden
säilyttämisajoista (120 §),
tasapainoiseen lähestymistapaan pohjautuvia määräyksiä lento- ja huoltotoiminnasta, milloin se
on tarpeen ilma-alusten aiheuttaman melun tai muun haitallisen ympäristövaikutuksen vähentämiseksi tai estämiseksi tai yhteisöasetuksessa sallitun poikkeuksen myöntämiseksi (154 §),
määräyksiä lentoturvallisuuden edellyttämästä teknisestä lentoesteiden merkitsemisestä (155 §),
ja
määräyksiä lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttavan toiminnan kuten ammunta-, ilotulitus- ja
räjähdystoiminnan järjestämisestä (156 §),
poikkeusoloihin varautumisen edellyttämiä tarkempia määräyksiä valmiussuunnittelun järjestämisestä (157 §).

Ilmailuhallinto saisi lisäksi määräyksenantovaltuuksia suoraan monesta yhteisöasetuksesta sitä
kautta, että se määrättäisiin tässä laissa yhteisöasetuksissa tarkoitetuksi kansalliseksi valvontaviranomaiseksi tai asianmukaiseksi viranomaiseksi (esimerkiksi 98 ja 111 §).
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Sotilasilmailuviranomaisena toimivalle ilmavoimien esikunnalle annettaisiin valtuuksia määrätä
sotilasilmailusta sotilasilmailun turvallisuuden varmistamiseksi, maanpuolustuksen järjestämiseksi
ja puolustusvoimille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi (4 §).
Tässä tarkoitetut valtuudet oikeussääntöjen antamiseen täydentäisivät lakiin otettavia säännöksiä tai
yhteisöasetusten säännöksiä. Ilmailuhallinnon määräykset perustuisivat useimmiten joko Chicagon
yleissopimuksen liitteiden, ECAC:n, JAA:n tai Eurocontrolin laajoihin ja yksityiskohtaisiin teknisiin sääntöihin tai suosituksiin taikka direktiivien tai yhteisöasetusten liitteissä jäsenvaltiolta edellytettyyn yksityiskohtaiseen sääntelyyn. Kun Ilmailuhallinto antaisi määräyksiä sellaisille ilmaaluksille tai sellaista lentotoimintaa koskien, jota mainitut kansainväliset normit eivät koske, määräyksissä otettaisiin huomioon kansainvälisten turvallisuus- ja muiden normien yleislinjaukset ja
Suomen erityistarpeet. Kansainväliset normit eivät usein koske kevyttä harrasteilmailua kuten riippuliitoa, mutta sekä ilmailun harrastajien että ulkopuolisten riittävän turvallisuuden varmistamiseksi
tällaistakin toimintaa on voitava säännellä.
Ilmailuhallinnon ja sotilasilmailuviranomaisen määräyksillä ei puututtaisi yksilön oikeuksien ja
velvollisuuksien perusteisiin sen yli mitä mainituissa yhteisöasetuksissa säädetään eikä niistä siten
ole tarpeen säätää lailla.
4 Esityksen vaikutukset
4.1 Taloudelliset vaikutukset
Esityksellä ei sinänsä ole taloudellisia vaikutuksia valtiolle, kunnille eikä yksityisille. Ilmailuhallinto suorittaisi samoja julkisia hallintotehtäviä itsenäisenä virastona kuin se nyt suorittaa Ilmailulaitoksen osana. Myös lupien myöntämisen ja peruuttamisen samoin kuin valvonnan perusteet säilyisivät käytännössä ennallaan.
Julkisten hallintotehtävien erottaminen lisää kustannuksia. Erottamisen johdosta on lisättävä henkilöstöä ja muita voimavaroja, joita ei voida enää käyttää yhteisesti Ilmailulaitoksen kanssa. Lisäkustannuksia aiheuttavat myös muun muassa uudesta yhteisölainsäädännöstä johtuvat uudet tehtävät.
Sekä Ilmailuhallinnon perustamisvaiheen että jatkuvan toiminnan kustannuslisät on tarkoitus kohdentaa pääosin ilmailualan ja sen asiakkaiden kannettaviksi. Viraston perustaminen ja siitä johtuva
voimavarojen lisätarve aiheuttaa korotuksia Ilmailuhallinnon suoritteista perittäviin maksuihin.
Ilmailulaitos joutuisi uudessa tilanteessa maksamaan Ilmailuhallinnolle suoritemaksuja luvista,
hyväksynnöistä, tarkastuksista ja valvonnasta.
Ilmailuhallinnon perustamisen taloudellisia vaikutuksia sekä Ilmailulaitokselle että virastolle itselleen ja viraston asiakkaille on tarkasteltu lähemmin hallituksen esityksessä Ilmailulaitosta ja ilmailuviranomaista koskevaksi lainsäädännöksi.
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Esityksen lähtökohtana on oikeussääntöjen antamisen ja julkisten hallintotehtävien erottaminen
Ilmailulaitoksesta ja uuden ilmailuviranomaisen, Ilmailuhallinnon perustaminen niitä varten. Esityksellä on siten merkittävä vaikutus Ilmailulaitokseen ja perustettavaan uuteen virastoon. Merkittävää vaikutusta ei sen sijaan ole muiden viranomaisten toimintaan, koska samat tehtävät on tarkoitus edelleen hoitaa – vain niiden suorittajan nimike ja organisaatioasema vaihtuu.
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Esityksen vaikutusta Ilmailulaitoksen toimintaan on selostettu mainitussa rinnakkaisessa esityksessä.
Esityksellä ei ole vaikutusta valtion ja kuntien väliseen työnjakoon.
4.3 Ympäristövaikutukset
Esityksellä ei ole vaikutusta ympäristöön. Uusi viranomainen tulisi hoitamaan samoja lentoliikenteen ympäristövaikutuksia koskevia tehtäviä, joita Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinto nyt
hoitaa. Ilmailun ympäristösäännökset annetaan nykyisin yhteisöasetuksilla.
4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset
Esityksellä ei ole muita merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia kuin oikeussääntöjen antamisen ja
julkisten hallintotehtävien selkeämpi erottaminen Ilmailulaitoksen liiketoiminnasta. Erottamisen
merkittävimpinä hyötyinä on pidettävä Ilmailulaitoksen liiketoimintaroolin ja Ilmailuhallinnon viranomaisroolin selkeyttämistä ja eriyttämistä toisistaan sekä läpinäkyvyyden lisääntymistä erityisesti lentokenttiä ja lennonvarmistusta koskevissa tehtävissä, joissa Ilmailulaitoksen sisällä oleva
viranomaisyksikkö nyt valvoo Ilmailulaitoksen liikelaitososan toimintaa.
Esityksellä ei ole nykyisestä ilmailulaista poikkeavaa vaikutusta yksilöiden tai yritysten asemaan ja
oikeuksiin eikä ihmisten elinoloihin, eri ihmisryhmien asemaan, rikollisuuteen, tietoyhteiskuntaan
eikä tasa-arvoon. Sen sijaan monen 2.2 kohdassa mainitun yhteisösäädöksen täytäntöönpanolla on
näihin sekä toiminnallisia että kustannusvaikutuksia. Yhteisösäädöksillä on parannettu siviiliilmailun turvallisuutta ja sujuvuutta, lisätty kilpailua ja alennettu kustannuksia, mutta toisaalta lisätty muun muassa tarkastuksia ja valvontaa ja niiden aiheuttamia kustannuksia. Näitä vaikutuksia on
käsitelty tarkemmin pyydettäessä Eduskunnan lausuntoa kutakin yksittäistä yhteisöhanketta koskevaan valtioneuvoston kantaan.
5 Asian valmistelu
5.1 Valmisteluvaiheet ja –aineisto
Ilmailuviranomaisen perustamisen valmisteluvaiheita on selostettu rinnakkaisessa hallituksen esityksessä Ilmailulaitosta, Ilmailuhallintoa ja lentoliikenteen maksua koskevaksi lainsäädännöksi.
Ilmailua koskevan lainsäädännön valmistelu on tapahtunut liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa työryhmässä ja sen ilmailulakijaostossa. Siinä ovat olleet edustettuina ministeriön ja Ilmailulaitoksen asiantuntijat.
Työryhmän väliraporttia (LVM B 24/2003) ja loppuraporttia ( /2004) on käytetty hallituksen esityksen aineistona.
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen
Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot oikeus-, valtionvarain-, puolustus-, ulkoasiain-, sisäasiain-, kauppa- ja teollisuus- sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä, Ilmailulaitokselta, Ilmatieteen
laitokselta, Rajavartiolaitokselta, Pääesikunnalta, Ilmavoimien esikunnalta, merkittävimmiltä Suomessa toimivilta lentoyhtiöiltä, Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry:ltä sekä ilmailualan
henkilö- ja työmarkkinajärjestöiltä.
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Lausunnoissa …
6 Riippuvuus muista esityksistä
Tämän esityksen rinnalla on valmisteltu mainittu esitys Ilmailulaitosta ja ilmailuviranomaista koskevaksi lainsäädännöksi. Tuo esitys on annettu Eduskunnan hyväksyttäväksi samanaikaisesti tämän
esityksen kanssa. Mainittu toinen esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Valmiuslain muuttamista valmistellaan parhaillaan oikeusministeriön asettamassa toimikunnassa,
jonka on määrä saada hallituksen esitys valmiiksi v. 2005. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että
velvoitteet poikkeusoloihin ja sitä lievempiin häiriötilanteisiin varautumiseen tulee sisällyttää sektorikohtaisiin lakeihin ja asetuksenantovaltuudet tulee kirjoittaa noihin lakeihin täsmällisinä ja tarkkarajaisina. Ainoastaan varsinaista julistettua poikkeustilaa koskeva lainsäädäntö ja asetuksenantovaltuudet voidaan vastaisuudessa hoitaa valmiuslaissa. Tämän ehdotuksen 150 §:ssä olevat säännökset
on kuitenkin tässä vaiheessa kirjoitettu voimassa olevan ilmailulain perusteella, odottaen mainitun
toimikunnan työn tuloksia.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotusten perustelut
1.1 Ilmailulaki

1 luku Yleiset säännökset
Luvussa säädettäisiin lain soveltamisalasta. Lakia sovellettaisiin pääasiassa Suomen alueella. Laki
koskisi myös ilmailua suomalaisella ilma-aluksella ja eräissä tapauksissa ilmailua ulkomaisella
ilma-aluksella Suomen alueen ulkopuolella. Luvussa säädettäisiin Ilmailuhallinnon valtuuksista
antaa lentosäännöt. Luvussa säädettäisiin poikkeuksista, joita voitaisiin myöntää sotilasilmailulle ja
ilmailulle muilla valtion ilma-aluksilla sekä kevyelle harrasteilmailulle. Luvussa säädettäisiin myös
ilmailun kieltämistä ja rajoittamista koskevien oikeussääntöjen antamisesta.
1 §. Soveltamisala. Lähtökohtana olisi, että ilmailulakia sovelletaan Suomen maantieteellisellä alueella. Yhteisölainsäädäntö, joka annetaan pääosin joko Euroopan parlamentin ja neuvoston tai komission asetuksina, korvaa yleisperusteluissa kuvatulla tavalla asteittain jäsenmaiden kansalliset
säännökset. Tämän vuoksi 1 momentissa viitattaisiin näihin korvaaviin yhteisöasetuksiin.
Viittaus kansainvälisten velvoitteiden ensisijaisuuteen vastaa nykyisen lain säännöstä.
Pykälän 2 momentissa laajennettaisiin lain alueellista kattavuutta suomalaisiin ilma-aluksiin myös
Suomen alueen ulkopuolella. Chicagon yleissopimuksen mukaan valtiot ovat vastuussa omien ilmaalustensa lentotoiminnasta myös oman alueensa ulkopuolella.
Momenttiin otettaisiin lisäksi erityinen säännös lain soveltamisesta lennonvarmistukseen silloinkin,
kun sitä tarjotaan Suomen alueen ulkopuolella. Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevat yhtei-
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söasetukset lähtevät siitä, että jokainen jäsenmaassa toimiva lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja saa
tarjota näitä palveluja koko yhteisön alueella. Jos Suomen palveluntarjoaja hoitaa näitä palveluja
muissa maissa, häneen sovellettaisiin tämän lain lupakirjoja ja kelpoisuusvaatimuksia, lennonvarmistuspalveluja, vahingonvastuuta ja vakuutuksia sekä lupia ja hyväksyntöjä koskevia seuraamuksia ja rangaistuksia koskevia säännöksiä.
Suomen maantieteellisen alueen lisäksi esimerkiksi Tornionjokilaaksossa on sovittu Ruotsin kanssa, että Suomi ja Ruotsi hoitavat lennonvarmistusta osin toistensa alueella siten, ettei valvonnassa
oleva ilmatila seuraa Tornionjoen joka mutkaa. Tämän johdosta on lähdettävä siitä, että tätä lakia
noudatetaan myös Ruotsin maantieteellisellä alueella mainitun sopimuksen mukaisesti. Momentin 2
kohtaan otettaisiin viittaus tähän ja mahdollisiin muihin kansainvälisiin järjestelyihin ilmatilan hallinnasta.
Ilmailulakiin otettaisiin uusi säännös lain soveltamisesta lentohäiriköintitapauksissa. Suomen lakia
sovellettaisiin myös ulkomaiseen ilma-alukseen, jos ilma-aluksen ensimmäinen saapumispaikka on
Suomen alueella, vaikka häiriköinti olisi tapahtunut ulkomailla tai ulkomaan ilmatilassa. Tästä säädettäisiin 3 momentissa.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin lain soveltamisesta ulkomailla rekisteröityyn ja siellä operoivaan ilma-alukseen, jota hallitsevan käyttäjän asuin- tai kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka
on Suomessa. Ilma-aluksen kelpoisuutta ja päästörajoituksia, miehistön lupakirjoja ja kelpoisuusvaatimuksia, yleistä lentotoimintaa koskevia vaatimuksia, vahingonvastuuta ja vakuutuksia sekä
huumaavien aineiden käyttöä ja lentokelpoisuuden heikkenemistä koskevia säännöksiä sovellettaisiin tällaiseen ilma-alukseen, jos tästä sovitaan ilma-aluksen rekisteröintivaltion asianomaisten viranomaisten kanssa.
Säännös vastaa nykyisen lain 1 §:n 3 momentin säännöstä.
2 §. Yleiset määritelmät. Pykälään otettaisiin yleiset määritelmät, jotka koskevat koko lakia, tätä
lukua tai vähintään kahta lukua. Kussakin luvussa määritellään tarvittaessa yksinomaan siinä luvussa tarpeelliset käsitteet.
Pykälässä määriteltäisiin Chicagon yleissopimus, EASA-asetus ja slot-asetus viittaamalla asianomaisiin kansainvälisiin sopimuksiin tai säännöksiin. Ilma-alus, kelpuutus ja huolto määriteltäisiin,
koska ne esiintyvät lakiesityksen useassa kohdassa. Huollon määritelmään sisällytettyjen muutoksen ja korjauksen suorittaminen edellyttää, että muutostyön suunnittelu on erikseen hyväksytty.
Sotilasilmailuviranomainen, sotilasilmailu, sotilasilma-alus, valtion ilma-alus, jäsenvaltio ja kolmas
maa määriteltäisiin sen johdosta, että käsitteitä tarvitaan tässä luvussa.
Sotilasilmailuviranomaisella tarkoitettaisiin ilmavoimien esikuntaa. Ilmavoimien esikunta on puolustusvoimista annetun asetuksen (667/1992) 24 §:n mukaan hallinnollisissa asioissa ilmavoimia
koskevissa asioissa suoraan pääesikunnan alainen hallintoviranomainen.
Sotilasilmailulla tarkoitettaisiin sotilaallisessa tarkoituksessa harjoitettua ilmailua ja ilmailua sotilasilma-aluksella. Sen piiriin kuuluu siten:
- ilmailu sotilasilma-aluksella,
- sotilaallisessa tarkoituksessa harjoitettu ilmailu siviili-ilma-aluksella,
- sotilaallisessa tarkoituksessa harjoitettu ilmailu lentolaitteella, ja
- sotilaallisessa tarkoituksessa harjoitettu laskuvarjotoiminta.
Määritelmän piiriin kuuluu Suomen puolustusvoimien lentotoiminta Suomessa ja ulkomailla sekä
lisäksi ulkomaisen sotilasilma-aluksen toiminta Suomen alueella.
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Sotilasilma-aluksella tarkoitetaan ilma-alusta, joka on merkitty sotilasilma-alusrekisteriin. Määritelmä kattaa myös ilma-aluksen, joka on merkitty ulkomaiseen sotilasilma-alusrekisteriin.
EASA-asetuksessa suljetaan soveltamisalan ulkopuolelle valtion ilma-alukset, joilla siinä tarkoitetaan puolustusvoimien, tullin, poliisin tai vastaavia tehtäviä hoitavan ilma-aluksia. Tässä laissa säilytettäisiin erilliset määritelmät sotilasilma-alukselle ja valtion ilma-alukselle, koska tietyt säännökset koskevat vain sotilasilma-aluksia ja tietyt muita valtion ilma-aluksia.
Jäsenvaltiolla tarkoitettaisiin Euroopan unionin jäsenvaltioita. Jos tietyt yhteisösäännökset koskevat
Euroopan talousaluetta koskevaan sopimukseen liittynyttä valtioita, siitä sovitaan yhteisötasolla
erikseen eikä tässä laissa ole tarpeen ottaa siihen kantaa.
3 §. Lentosääntöjen ja eräiden ilmailua koskevien määräysten antaminen. Suomi on sitoutunut
Chicagon yleissopimukseen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto vahvistaa ja
julkaisee Chicagon yleissopimukseen liitetyt lentosäännöt ja voi antaa niihin Suomessa tarvittavat
poikkeukset ja lisäykset. Yleissopimuksen 54 artiklan l kohdan mukaan ICAOn neuvosto hyväksyy
ilmailua koskevat kansainväliset standardit ja suositukset ja osoittaa ne yleissopimuksen liitteiksi.
Jos Chicagon yleissopimukseen liittynyt valtio haluaa poiketa ICAOn standardeista, sen on ilmoitettava tästä ICAOlle, joka julkaisee tiedot jäsenvaltiokohtaisista poikkeamista liitteiden yhteydestä
(yleissopimuksen 38 artikla). Yleissopimuksen 2 liitteenä ovat lentosäännöt (rules of the air), joita
voidaan pitää ilmailun kansainvälisenä ”tieliikennelakina”.
Lähtökohtaisesti Suomessa noudatetaan Chicagon yleissopimuksen liitteitä. Pykälän 2 momentin
mukaan Ilmailuhallinto saattaisi tarvittaessa voimaan myös muut Chicagon yleissopimukseen liitetyt standardit ja suositukset. Ilmailuhallinto voisi myös antaa niihin Suomessa tarvittavat poikkeukset ja lisäykset. Poikkeukset saattavat olla tapauskohtaisesti perusteltuja esimerkiksi sotilasilmailun
tarpeiden huomioimiseksi. Lisäyksiä tarvitaan erityisesti sen vuoksi, että ICAOn vaatimukset on
laadittu kansainvälistä ilmailua varten. Kansallista ilmailua varten tarvitaan Suomen olosuhteet
huomioon ottavia erityismääräyksiä. Ilmailuhallinnon toimivalta määritellään täsmällisemmin
myöhemmissä luvuissa.
Pykälän 3 momentissa viitataan eurooppalaisiin ilmailujärjestöihin. Momentissa vahvistettaisiin,
että Suomi on sitoutunut myös näiden eurooppalaisten järjestöjen toimintaan ja tavoitteisiin ja tämä
näkyy myös viranomaismääräysten antamisessa.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon velvollisuudesta neuvotella sotilasilmailuviranomaisten ja sisäasiainministeriön kanssa silloin, kun edellisissä momenteissa tarkoitetuilla voimaansaattamistoimilla on vaikutusta sotilasilmailun tai rajavartiolaitoksen ilmailutoiminnan erityistarpeisiin. Edelleen momentissa säädettäisiin, että lentosääntöihin voidaan tehdä sotilasilmailun ja
rajavartiolaitoksen ilmailutoiminnan osalta poikkeuksia. Sotilailla ja rajavartiolaitoksella on niiden
lakisääteisiin tehtäviin liittyviä tarpeita, jotka on otettava huomioon. Keskeisenä edellytyksenä näitä
poikkeuksille on, ettei siviili-ilmailun turvallisuutta vaaranneta.
4 §. Sotilasilmailu. Sotilasilmailu poikkeaa muusta ilmailusta sotilaallisen tarkoituksensa takia.
Tämän johdosta valtuutettaisiin pykälän 1 momentissa valtioneuvoston asetuksella säätämään sotilasilmailua koskevia poikkeuksia sotilasilmailun turvallisuuden varmistamiseksi, maanpuolustuksen
järjestämiseksi ja puolustusvoimille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Poikkeukset eivät saa vaarantaa siviili-ilmailun turvallisuutta. Poikkeuksia voitaisiin säätää seuraavasti:
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Ilma-aluksen rekisteröintiä, kansallisuutta ja merkitsemistä koskevat 2 luvun säännökset soveltuvat
lähtökohtaisesti myös sotilasilmailuun. Sotilasilma-aluksen osalta esimerkiksi rekisteröinnin menettelyt poikkeavat kuitenkin tietyiltä osin ehdotetussa laissa tarkoitetuista. Sama koskee rekisteriin
merkittäviä tietoja ja niiden julkisuutta sekä ilma-aluksen merkintöjä ja tunnuksia.
Sotilasilmailu asettaa erityisiä vaatimuksia käytettävälle lentokalustolle ja kaluston teknisille ominaisuuksille. Ilma-aluksen lentokelpoisuutta ja päästörajoituksia koskevista 3 luvun säännöksistä on
tarpeen säätää poikkeuksia. Sotilasilmailussa ei ole yhtenäisiä kansainvälisiä suunnittelu-, valmistus- huolto- ja koulutusorganisaatiota koskevia vaatimuksia eikä menettelyjä. Lentokelpoisuuteen
liittyvät vaatimukset ovat (myös) maakohtaisia.
Sotilasilmailussa käytettävät ilma-alukset poikkeavat rakenteeltaan ja varusteiltaan siviili-ilmailussa
käytettävistä. Sotilasilmailuviranomainen vastaa tyyppihyväksynnästä ja lentokelpoisuusvaatimusten asettamisesta. Ilmavoimat vastaa sotilasilma-alusten jatkuvasta lentokelpoisuudesta ja ylläpidosta.
Lain 3 luvussa on säännöksiä myös lentokelpoisuuden hallintaorganisaation ja huoltohenkilöstön
koulutusorganisaation hyväksymisen myöntämisestä. Pääsäännön mukaan hyväksyminen olisi
myönnettävä laissa tarkoitettujen edellytysten täyttyessä. Kun kysymys on organisaatiosta, jonka
toimiala olisi sotilasilmailun piirissä, sanotusta pääperiaatteesta olisi tarpeen säätää poikkeus niin,
että viranomainen voisi käyttää harkintavaltaa kyseistä hakemusta käsitellessään. Jos hyväksynnän
myöntäminen ei olisi tarpeen puolustusvoimille säädettyjen tehtävien hoitamista varten, hakemus
voitaisiin evätä.
Sotilasilmailussa ei ole käytössä lupakirjajärjestelmää ehdotetun lain 5 luvussa tarkoitetussa muodossa. Myös lento- ja huoltotoimintaan osallistuvan henkilöstön kelpuutukset ja kelpoisuusvaatimukset eroavat siviili-ilmailussa noudatettavista. Muun muassa näiltä osin lain säännöksistä on
tarpeen säätää poikkeuksia asetuksella.
Ehdotetun lain 6 luvussa tarkoitetun lupakirjarekisterin sisältämiä tietoja vastaavien tietojen rekisteröinnin yhtenä lähtökohtana sotilasilmailussa on puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Tämän vuoksi muun muassa tietojen julkisuuden ja niiden luovuttamisen osalta on tarpeen
poiketa ehdotetun lain säännöksistä.
Yleiset lentotoimintaa koskevat vaatimukset, joista säädetään 7 luvussa, soveltuvat suurelta osin
myös sotilasilmailuun. Poikkeuksia on tarpeen säätää kuitenkin muun muassa menettelystä, joka
koskee sotilasilmailussa myönnettäviä kelpuutuksia. Ne myöntää pääsääntöisesti asianomainen
joukko-osasto, ei sotilasilmailuviranomainen. Niin ikään on tarpeen poiketa säännöksistä, jotka
koskevat ilma-aluksessa mukana pidettäviä asiakirjoja.
Tarve poiketa kaupallista ilmailua sääntelevästä 8 luvusta koskee sotilasilmailussa lähinnä lentonäytöksiä ja lentotöitä varten vaadittavaa lupaa silloin kun kysymys on sotilaslentonäytöksestä tai
sotilasilma-aluksella tehtävästä erikoistyöstä.
Lain 9 luvun lentopaikkoja ja maalaitteita koskevista säännöksistä on tarpeen poiketa, kun kysymys
on sotilaslentopaikasta ja vain sotilasilmailun käyttöön tarkoitetun laitteen, rakennuksen ja rakennelman hyväksymisestä.
Lennonvarmistusta koskevan 12 luvun säännöksistä on tarpeen poiketa, kun kysymys on sotilasilmailulle tarkoitetuista lentomenetelmistä lähi- ja lähestymisalueella. Sotilasilmailuviranomainen
vastaa mittarilähestymismenetelmistä, jotka on tarkoitettu ainoastaan sotilasilmailua varten. Mene-
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telmäsuunnittelun tuottaa ilmailulaitos ja sotilasilmailuviranomainen hyväksyy menetelmät sotilaskäyttöön.
Lain 13 luvun ilmailuonnettomuuksia ja vaaratilanteita sekä poikkeamatietojen ilmoittamista ja
tallentamista koskevista säännöksistä on tarpeen säätää poikkeuksia, kun kysymys on yksinomaan
sotilasilmailua koskevasta tapahtumasta. Sotilasilmailun onnettomuudet ja vaaratilanteet tutkii pääsääntöisesti puolustusvoimien tutkintaelin.
Lain 15 luvun vakuutuksia koskevista säännöksistä on tarpeen poiketa sotilasilmailussa, koska pääsääntönä on, että valtion omaisuutta ei vakuuteta.
Lain 16 ja 17 luvun poikkeukset liittyisivät yksinomaan sotilasilmailua koskeviin kokonaisuuksiin.
Pykälän 2 momentin mukaan sotilasilmailuviranomainen voisi tarvittaessa antaa sotilasilmailun
turvallisuuden varmistamiseksi, maanpuolustuksen järjestämiseksi ja puolustusvoimille säädettyjen
tehtävien hoitamiseksi määräyksiä sotilasilmailusta. Myöskään nämä määräykset eivät saa vaarantaa siviili-ilmailun turvallisuutta.
Sotilasilmailuviranomaisen toiminta kohdistuu pääosin puolustushallintoon ja siten myös suurin osa
sen antamista määräyksistä on hallinnon sisäisiä ja lähinnä vain asianomaisia puolustusvoimien
viranomaisia koskevia. Tällaiset määräykset koskevat muun muassa sotilaslentämisen menetelmiä,
sotilaslentokoulutusta, sotilasilma-alusten ja laitteiden lentokelpoisuutta ja huoltotoimintaa, rekisteröintiä ja merkitsemistä, henkilöstön kelpoisuuksia, lupia ja hyväksyntöjä, tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksia, valvontatietoja, sotilaslentopaikkoja, sotilasilma-alusten päästöjä ja ympäristövaikutuksia, sotilasilma-aluksen lähdön estämistä ja kulkuun puuttumista, lentoturvallisuustutkintaa,
yksinomaan sotilasilmailua varten annettavaa lennonvarmistusta ja kansainvälistä harjoitustoimintaa.
Sotilasilmailuviranomaiselle annettaisiin valtuudet antaa myös määräyksiä, jotka kohdistuvat osaksi
tai kokonaan puolustusvoimien ulkopuoliseen tahoon:
- sotilaslentämisen menetelmiin kuuluvasta matala-, yliääni- ja osastolentämisestä,
- sotilaslentokoulutuksen koulutusorganisaatiota ja kouluttavaa henkilöstöä koskevista vaatimuksista,
- lupakirjamenettelystä, joka koskee koulutuspalveluja antavan organisaation toimintaa,
- koulutuspalveluja antavan sotilasilma-aluksen miehistön kelpoisuusvaatimuksista,
- sotilasilma-alusten ja laitteiden huoltotoimintaa koskevista vaatimuksista siviiliyritykselle,
- Suomessa valmistettavan vieraan valtion sotilasilma-aluksen väliaikaisesta rekisteröinnistä ja
merkitsemisestä,
- sotilasilmailun kansainvälisestä harjoitustoiminnasta.
Pykälän 3 momentin mukaan sotilasilmailussa saataisiin poiketa lentosäännöistä, jos poikkeava
menettely on suunniteltu ja toteutetaan siten, ettei lentoturvallisuutta vaaranneta. Sotilasilmailuviranomaisen on neuvoteltava Ilmailuhallinnon kanssa poikkeavan menettelyn järjestelyn periaatteista.
Sotilasilmailu poikkeaa siviili-ilmailusta tyypillisesti lento-osastojen käytön, käytettävien nopeuksien ja korkeuksien sekä sotilaskoneiden välisten porrastusten osalta.
Valtaosa sotilasilmailusta tapahtuu valvotussa ilmatilassa, joka on varattu sotilasilmailun käyttöön.
Lentäminen edellä mainitussa rajoitetussa ilmatilassa edellyttää lennonjohtoelimeltä saatua selvitystä, joten siviili-ilma-alukset eivät operoi kyseisessä ilmatilassa.
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Sotilasilmailussa on tarve lentää myös valvomattomassa ilmatilassa, jossa lentäminen ei edellytä
lennonjohtoselvitystä. Myös siviili-ilmailua voidaan harjoittaa samassa ilmatilassa ja koneiden välinen porrastaminen ja yhteentörmäysten välttäminen perustuu ensisijaisesti ilma-alusten omaan
toimintaan. Ilmavoimat tiedottaa muille ilmailijoille valvomattomassa ilmatilassa toteutettavasta
harjoitustoiminnasta. Sotilasilmailussa voidaan poiketa lentosäännöistä. Poikkeamiset liittyvät lähinnä käytettäviin nopeuksiin, korkeuksiin ja lento-osastojen käyttöön.
Pykälän 4 momentin mukaan eräissä yksinomaan sotilasilmailua koskevissa asioissa sotilasilmailuviranomaisella olisi vastaava toimivalta kuin Ilmailuhallinnolla.
5 §. Valtion ilma-aluksia koskevat poikkeukset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtuudesta
antaa valtioneuvoston asetus valtion ilma-aluksille myönnettävistä poikkeuksista. Ne voisivat koskea ilma-aluksia ja lentokelpoisuutta sekä lupakirjoja ja kelpoisuusvaatimuksia koskevia säännöksiä. Edellytyksenä olisi, kuten 4 §:ssäkin, ettei poikkeuksilla vaaranneta lentoturvallisuutta.
Tässä pykälässä tarkoitetut poikkeukset koskisivat käytännössä rajavartiolaitoksen helikoptereita.
Asetuksenantovaltuus kattaisi myös poliisin ja tullin ilma-alukset, jos nämä viranomaiset sellaisia
hankkisivat. Nykyisessä laissa vastaava valtuus on annettu Ilmailulaitokselle, mutta koska määräyksenantovaltuus koskee useita hallinnonaloja, ehdotetaan se nostettavaksi valtioneuvoston säädettäväksi.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtion ilma-alusten osalta vastaavasta oikeudesta poiketa lentosäännöistä kuin 4 §:n 3 momentissa säädetään sotilasilmailulle. Poikkeus olisi kuitenkin rajatumpi
siten, että se koskisi vain alueellista valvontatehtävää suorittavaa tai muulta ilmailulta kielletyllä tai
valtion ilmailua varten tilapäisesti erotetulla alueella harjoitustehtävää suorittavaa valtion ilmaalusta.
Rajavartiolaitoksen ilma-alukset joutuvat harjoittelemaan valvontalentojen toteuttamista niillä toimintamenetelmillä, joilla tehtävät normaalisti suoritetaan. Harjoituslennoilla on tällöin tarvetta poiketa lentosäännöistä samalla tavoin kuin oikeissakin tehtävissä. Poikkeava menettely suunnitellaan
ja toteutetaan siten, ettei lentoturvallisuutta vaaranneta. Toiminta on jatkuvaa ja päivittäistä Turussa, Helsingissä ja Rovaniemellä sijaitsevista lentueista käsin.
Säädös vastaa nykyisessä laissa olevaa ja on sitä täsmällisempi.
Pykälän 3 momentissa valtuutettaisiin valtion ilma-aluksen käyttäjä varustamaan alus tehtävän edellyttämin erikoislaittein. Ilmailuhallinto valtuutettaisiin myöntämään ilma-aluksen käyttötarkoituksen edellyttämiä erikoisvarusteita koskevia yksittäisiä vähäisiä ja teknisiä poikkeuksia valtion ilmaalukselle tämän lain säännöksistä. Tällaisissa teknisissä kysymyksissä Ilmailuhallinto olisi paras
asiantuntijaviranomainen tähän tehtävän eikä siitä ole tarvetta säätää valtioneuvoston asetuksella.
6 §. Eräitä muita ilma-aluksia ja laitteita koskevat poikkeukset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin
ilma-aluksista, joita EASA-asetus ei vielä koske. Asetus ei koske ultrakevyitä lentokoneita, historiallisia ilma-aluksia eikä ilma-aluksia, jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu tutkimus-, kokeilu- ja tieteellisiin tarkoituksiin. Asetus ei myöskään koske harrasterakenteisia ilma-aluksia eikä alun
perin sotilastarkoituksiin suunniteltuja ilma-aluksia.
Säännökset, joista voitaisiin myöntää poikkeuksia, koskisivat ilma-aluksen rekisteröintiä, kansallisuutta ja merkitsemistä, ilma-aluksen lentokelpoisuutta ja päästörajoituksia, lupakirjoja ja kelpoi-
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suusvaatimuksia sekä lupakirjarekisteriä, yleisiä ilmailua koskevia vaatimuksia sekä lentopaikkoja
ja maalaitteita.
Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin, ettei kevyen harrasteilmailun ilma-aluksiin ja laitteisiin
sekä niiden ohjaajiin sovellettaisi lähinnä kaupallisessa lentotoiminnassa käytettäville ilma-aluksille
laadittuja 2, 3, 5, 6 eikä 9 luvun säännöksiä. Lisäksi Ilmailuhallinnolle annettaisiin valtuutus antaa
turvallisuuden tai ympäristövaikutusten niin vaatiessa kevyitä ilma-aluksia, ilmailuun käytettäviä
liitimiä ja muita laitteita, urheilulaskuvarjoja ja lennokkeja sekä niiden ohjaajien koulutusta ja kelpoisuutta koskevia teknisiä ja toiminnallisia määräyksiä. Pykälän 3 momentissa mainitulla ohjaajalla tarkoitettaisiin tässä yhteydessä myös miehittämättömän ilma-aluksen ohjaajaa, joka käyttää ohjaamiseen tarkoitettua laitteistoa maasta käsin tai muutoin muualla kuin itse ilma-aluksessa.
Nykyisessä laissa Ilmailulaitoksella on vastaavat poikkeus- ja määräyksenantovaltuudet, joita tässä
esityksessä on täsmennetty.
7 §. Oikeus ilmailuun Suomen alueella. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin nykyisen lain 6 §:n
säännöstä vastaavasti, että Suomen alueella ilmailuun käytettävällä ilma-aluksella on oltava Suomen tai muun Chicagon yleissopimukseen liittyneen valtion kansallisuus tai erityinen Ilmailuhallinnon antama lupa.
Tästä pääsäännöstä poikettaisiin, jos Suomi on sitoutunut toisen valtion tai kansainvälisen järjestön
kanssa siihen, ettei tietyn ilma-aluksen rekisteröintiä ICAO:n jäsenvaltiossa tai kansallista lupaa
vaadita. Kansallisuutta tai erityistä lupaa koskevaa vaatimusta ei kuitenkaan ulotettaisi 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin kevyisiin harrasteilmailun eikä miehittämättömiin ilma-aluksiin tai laitteisiin.
Vieraan valtion valtionilma-aluksen käytöstä Suomen alueella säädetään aluevalvontalaissa
(755/2000).
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin luettelo tapauksista, joissa Ilmailuhallinto voisi myöntää 1 momentissa tarkoitetun luvan. Kysymykseen tulisivat:
- ilma-aluksen tilapäinen liikenne sellaisesta maasta, joka ei ole liittynyt Chicagon yleissopimukseen,
- siirto-, koe-, esittely-, näytös- tai kilpailulento rekisteröimättömällä ilma-aluksella,
- rekisteröimättömän ja miehittämättömän vapaan ilmapallon yksi tai useampi lento, ja
- muu näihin rinnastettava ilma-aluksen käyttö.
8 §. Ilmailulta rajoitetut ja vaara-alueet. Nykyisen lain 7 §:n 1 momentissa olevaa valtuutta vastaavasti valtuutettaisiin 1 momentissa valtioneuvosto antamaan asetus ilmailun rajoittamisesta tai kieltämisestä, milloin se on tarpeen pakottavista maanpuolustuksellisista syistä tai yleisen järjestyksen
ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää myös vaara-alueista,
joilla voi määräaikoina tapahtua lennolla oleville ilma-aluksille vaarallista toimintaa, ja valtakunnan
raja-alueilla sijaitsevista tunnistusvyöhykkeistä.
Vaara-alueista säädettäisiin asetuksessa ainoastaan periaatteellisella tasolla. Yksityiskohtaiset määräykset vaara-alueista kuten alueitten rajat sivu- ja korkeussuunnassa ja tietyn alueen nimeäminen
pysyväksi vaara-alueeksi tapahtuisi 2 momenttiin otettavan valtuuden nojalla Ilmailuhallinnon päätöksellä.
Nykyisen lain 7 §:n 2 momentissa olevaa valtuutta vastaavasti valtuutettaisiin 3 momentissa Ilmailuhallinto tilapäisesti rajoittamaan tai kieltämään ilmailu tietyllä alueella enintään kahden viikon
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ajaksi, jos se on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi välttämätöntä. Oikeudesta
puuttua ilma-aluksen kulkuun välitöntä puuttumista edellyttävissä tapauksissa säädettäisiin 162
§:ssä.
Tilapäistä rajoitusta tarvitaan esimerkiksi sotaharjoituksia varten, jotka yleensä eivät kestä enempää
kuin kaksi viikkoa. Pitemmissäkään sotaharjoituksissa ei yleensä ole tarvetta pitempiin yhtäjaksoisiin rajoitusaikoihin.
Ilmailulta rajatuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (919/2003) 6 §:n mukaan Ilmailulaitos antaa määräykset vaara-alueista. Lentäminen vaara-alueella on sallittua, ellei Ilmailulaitos
ilmoita aluetta aktiiviseksi. Lennonjohto voi kuitenkin selvittää valvotussa ilmatilassa johdetun
lennon sellaisen vaara-alueen läpi, joka on ilmoitettu aktiiviseksi, silloin kun ilmaliikenteelle vaarallinen toiminta on keskeytynyt. Ilmailulaitos antaa tarkemmat määräykset ilmaliikenteestä aktiivisilla vaara-alueilla.
Säännös koskee yksilön oikeuksia ja sen sisältö nostettaisiin 4 momenttiin ja tarkistettaisiin vastaamaan ilmailun toimijoiden uusia toimivaltasuhteita.

2 luku Ilma-aluksen rekisteröinti, kansallisuus ja merkitseminen
Luvussa säädettäisiin ilma-aluksen rekisteröinnistä sekä rekisteriin merkittyjen tietojen käsittelystä,
salassapidosta ja luovuttamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999)
ja henkilötietolakia (523/1999) täydentävästi. Ilma-alusrekisteriä pitäisi Ilmailuhallinto. Luvussa
säädettäisiin muun muassa ilma-alusrekisteriin merkittävistä tiedoista, rekisteröintioikeudesta, rekisteröinnin hakemisesta ja ilma-aluksen poistamisesta ilma-alusrekisteristä. Luvussa säädettäisiin
myös ilma-aluksen kansallisuudesta ja merkitsemisestä.
Sotilasilma-alusten rekisteröintiin ja merkitsemiseen sovellettavista poikkeuksista tämän luvun
säännöksistä säädettäisiin 4 §:n 1 momenttiin otettavan valtuuden nojalla sotilasilmailuasetuksella.
Sotilasilmailuviranomainen voisi antaa 4 §:n 2 momentissa olevan valtuuden nojalla tarkempia
määräyksiä sotilasilma-alusten rekisteröinnistä ja merkitsemisestä.
9 §. Ilma-alusrekisteri ja sen käyttötarkoitus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ilmaalusrekisterin pitämisestä. Rekisteriä pitäisi Ilmailuhallinto. Rekisterin käyttötarkoitus olisi lentoturvallisuuden valvominen, ilma-alusten yksilöiminen, Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen ja ilma-aluskiinnitystehtävien hoitaminen. Ilma-alusrekisteriä voitaisiin pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, mutta tämä ei olisi pakollista. Suurin osa ilmaalusrekisteritiedosta on sähköisessä muodossa, mutta joitain vanhoja tietoja ei ole siirretty sähköiseen muotoon.
Sotilasilmailuviranomainen pitäisi rekisteriä sotilasilma-aluksista, laitteista ja laskuvarjoista. Sotilasilmailun osalta sotilasilma-alusrekisteri liittyy sotilastoimintaan, ei ole julkinen ja sen tietosisältö
poikkeaa siviili-ilma-alusrekisteristä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon oikeudesta käyttää ilma-alusrekisteriä sille lain
mukaan kuuluvien tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamisessa.
10 §. Ilma-aluksen kansallisuus. Pykälän 1 momenttiin otettava säännös siitä, että ilma-aluksella on
sen valtion kansallisuus, jossa se on rekisteröity, perustuu Chicagon yleissopimuksen 17 artiklaan.
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Pykälän 2 momentissa todettaisiin selventäen, että Suomen kansallisuuden saamiseksi ilma-alus on
merkittävä Suomen ilma-alusrekisteriin tai sotilasilma-alusrekisteriin.
11 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykälässä säädettäisiin muun rekistereitä koskevan lainsäädännön soveltamisesta. Ilma-alusrekisteriin merkittyjen tietojen salassapitoon ja niiden luovuttamiseen sovellettaisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja muuhun henkilötietojen
käsittelyyn henkilötietolakia.
12 §. Ilma-alusrekisteriin merkittävät tiedot. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ilmaalusrekisteriin merkittävistä tiedoista. Rekisteriin merkittäisiin tietoja ilma-aluksesta, sen omistajasta, haltijasta ja käyttäjästä tai ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän edustajasta sekä ilmaaluksen vakuuttamisesta ja kiinnittämisestä. Rekisteriin merkittäisiin myös lentopaikan pitäjän tekemä ilmoitus 161 §:n 3 momentin mukaisesta ilma-aluksen lähdön estämisestä.
Vähimmäisvaatimukset ilma-alusrekisteriin sisällytettävistä tiedoista sisältyvät Chicagon yleissopimuksen 7 liitteeseen, joka käsittelee ilma-aluksen kansallisuutta ja rekisteritunnuksia. Haltijaa ja
käyttäjää koskevia tietoja tarvitaan ilma-alukseen liittyvän yhteydenpidon vuoksi. Vakuutusta koskevien tietojen vaatimisen tavoitteena on luoda keino huolehtia lentoliikenteen harjoittajia ja ilmaalusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista annetussa yhteisöasetuksessa säädetyistä viranomaistehtävistä. Kiinnitystietojen merkitseminen perustuu ilma-aluskiinnityksiä koskevaan lainsäädäntöön. Viimeisenä kohtana rekisteriin esitettäisiin tehtäväksi merkintä siitä, että lentopaikalla on
lentoturvallisuuden vakavan vaarantumisen välttämiseksi estetty ilma-aluksen lähtö. Tällaisesta
estämisestä säädettäisiin 161 §:n 3 momentissa, jossa samalla edellytetään, että lähdön estämisestä
on ilmoitettava Ilmailuhallinnolle, jonka on ryhdyttävä asian vaatimiin toimiin.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ilma-aluksen omistajasta, haltijasta, käyttäjästä ja edustajasta
ilma-alusrekisteriin talletettavista henkilö- ja osoitetiedoista. Tiedot ovat tarpeellisia omistajan,
haltijan, käyttäjän ja edustajan yksilöimiseksi sekä yhteydenpitoa varten.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin haltijan ja käyttäjän hallinta- ja käyttöoikeuden laadun tallettamisesta. Tällaista rekisterimerkintää on pidetty selkiyttävänä ja se mahdollistetaan jo voimassa olevassa laissa.
Nykyisin asiakkaiden saatavilla pidetään kerran kuukaudessa päivitettävä internetistä saatava ote
rekisteritiedoista. Ajantasaisen tietoverkkoyhteyden ylläpitämien rekisteritietoihin on käyttötarpeeseen nähden liian raskas velvoite. Tämän vuoksi 4 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnolle velvoite julkaista otteita ilma-alusrekisteriin merkityistä tiedoista ja oikeus, muttei velvollisuutta pitää
rekisteri ajantasaisena sähköisesti jokaisen saatavilla. Omistajasta, haltijasta, käyttäjästä ja edustajasta voitaisiin julkaista nimi, osoite ja yhteystiedot.
13 §. Rekisteröintioikeus. Rekisteröintioikeutta koskevassa pykälässä säädetään niistä edellytyksistä, joilla ilma-alus voidaan rekisteröidä Suomessa. Kuten 9 §:n perusteluissa todettiin, rekisterin
käyttötarkoituksena on lentoturvallisuuden valvominen ja ilma-alusten yksilöiminen. Suomen ilmaalusrekisterissä olevat ilma-alukset ovat lähtökohtaisesti Suomen viranomaisvalvonnassa. Tämän
vuoksi ilma-aluksella, joka halutaan rekisteröidä Suomessa, on oltava jokin merkityksellinen kiinnekohta Suomessa. Pykälä poikkeaa voimassaolevan lain 9 §:stä sikäli, ettei rekisteröinnin edellytyksenä ole enää lentokelpoisuustodistuksen olemassaolo.
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Ilma-alus tulee voida merkitä ilma-alusrekisteriin Suomessa, jos ilma-aluksen omistajan, haltijan tai
käyttäjän asuinpaikka tai, jos tämä on oikeushenkilö, kotipaikka on jäsenvaltiossa, ellei Suomea
sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta muuta johtuisi. Tästä säädettäisiin pykälän 1 momentissa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asuinpaikka tai, jos tämä on oikeushenkilö, kotipaikka on muussa 1 momentissa tarkoitetussa valtiossa
kuin Suomessa, rekisteröinnin edellytyksenä olisi lisäksi, että ilma-aluksen pääasiallinen lähtöpaikka on Suomessa. Tässä tarkoitetun ilma-aluksen omistajalla, haltijalla tai käyttäjällä olisi oltava
toimivaltainen edustaja Suomessa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että ilma-alusta, joka on vieraassa valtiossa rekisteröity, ei saisi
rekisteröidä Suomessa. Kielto pohjautuu Chicagon yleissopimuksen 18 artiklaan, joka kieltää ilmaaluksen rekisteröinnin useammassa kuin yhdessä valtiossa.
Pykälän 4 momentin mukaan Ilmailuhallinto voisi erityisistä syistä rekisteröidä ilma-aluksen Suomessa vaikkei omistajan, haltijan tai käyttäjän asuinpaikka olisikaan jäsenvaltiossa. Säännöksen
tavoitteena on mahdollistaa ilma-aluksen rekisteröiminen tilanteessa, jossa selkeä kiintopiste Suomessa on olemassa, vaikka 1 ja 2 momentissa asetetut vaatimukset eivät täyty. Esimerkkinä olisi
ilma-alus, joka on ulkomailla pysyvästi asuvan, mutta Suomessa kesänsä viettävän henkilön omistuksessa. Jos henkilö käytännössä käyttää ilma-alusta ainoastaan kesäisin Suomessa, on se tarkoituksenmukaisinta rekisteröidä Suomessa.
14 §. Rekisteröinnin hakeminen. Pykälässä säädettäisiin rekisteröinnin hakemisesta. Ilma-aluksen
omistajan tulisi hakea rekisteröintiä Ilmailuhallinnolta. Hakemuksessa olisi ilmoitettava 12 §:n 1 ja
2 momentissa tarkoitetut tiedot ja siihen olisi liitettävä selvitys saannosta tai ilma-aluksen hallinnan
tai käyttöoikeuden perusteesta ja siitä, että 13 §:ssä säädetty oikeus merkitä ilma-alus rekisteriin
Suomessa on olemassa.
15 §. Väliaikainen rekisteröinti. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin väliaikaisesta rekisteröinnistä.
Ilmailuhallinto voisi hakemuksesta erityisestä syystä rekisteröidä ilma-aluksen väliaikaisesti määräajaksi siirto- ja koelentoja sekä miehistön koulutusta varten. Säännöksen tavoitteena on turvata
mahdollisuus lentää siirto- ja koelentoja tilanteessa, jossa varsinaiset rekisteröimisen edellytykset
eivät täyty. Rekisteröimättömällä ilma-aluksella ei saa lentää. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne,
jossa ilma-alusta ollaan hankkimassa ulkomailta. Se on poistettu jo ulkomaisesta rekisteristä, mutta
omistajanvaihdos ei ole vielä tapahtunut. Tuleva omistaja voisi hakea ilma-aluksen väliaikaista
rekisteröintiä voidakseen lentää siirto- ja koulutuslentoja. Vastaavasti voisi olla tarvetta väliaikaisesti rekisteröidä koelentoja varten ilma-alus, jota ollaan Suomessa valmistamassa ulkomaista omistajaa varten.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilma-alusrekisteriin voitaisiin merkitä väliaikaisesti määräajaksi myös rakenteilla oleva ilma-alus, jonka rakennustyö on edistynyt niin pitkälle, että ilma-alus
on tunnistettavissa. Tässä laissa ehdotetaan voimassaolevaan ilmailulakiin verrattuna muutosta,
jonka mukaan lentokelpoisuustodistus ei olisi enää rekisteröinnin edellytys. Käytännössä voi kuitenkin esiintyä epäselvyyttä siitä, milloin rakenteilla olevasta ilma-aluksesta tulee ilma-alus, joka
voidaan rekisteröidä. Rekisteröimistarve voi olla olemassa jo rakentamisvaiheessa esimerkiksi koelentoja varten. Tämä momentti varmistaisi olemassa olevan käytännön jatkumisen.
16 §. Rekisteritiedoissa tapahtuneet muutokset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin rekisteritiedoissa tapahtuneiden muutosten ilmoittamisesta. Omistajan olisi ilmoitettava Ilmailuhallinnolle muutoksesta ja liitettävä ilmoitukseen Ilmailuhallinnon määräämä selvitys, jos ilma-alusrekisteriin merkittävät tiedot muuttuvat tai jos asuin- tai kotipaikkaa tai lähtöpaikkaa koskevissa rekisteröinnin
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edellytyksissä tapahtuu muutos. Näiden tietojen rekisteröinti menettäisi merkityksensä, jollei niitä
koskevia muutoksia tarvitsisi ilmoittaa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ilma-aluksen luovuttamisesta toiselle. Jos ilma-alus on luovutettu 30 päivää pitemmäksi ajaksi toiselle tämän omaan lukuun käytettäväksi, luovuttajan olisi ilmoitettava siitä Ilmailuhallinnolle. Tässä momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen olisi liitettävä sopijapuolten allekirjoittama sopimus tai ilmoitus.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin omistus-, hallinta- tai käyttöoikeuden päätymisen ilmoittamisesta rekisteriin merkittäväksi. Ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä voisi omistus-, hallinta- tai
käyttöoikeutensa päätyttyä ilmoittaa tätä koskevan tiedon rekisteriin merkittäväksi. Ilmoitukseen
olisi liitettävä selvitys oikeuden päättymisestä sekä tieto uudesta omistajasta, haltijasta tai käyttäjästä. Vaikka ilma-alusrekisterimerkinnöillä ei kiinnitysasioita lukuun ottamatta ole oikeutta luovaa
vaikutusta, on jo voimassaolevassa ilmailulaissa lähdetty siitä, että ilma-aluksen rekisteriin merkitty
omistaja, haltija tai käyttäjä voi ilma-alukseen kohdistuvan oikeutensa päätyttyä ilmoittaa tätä koskevan tiedon rekisteriin merkittäväksi. Oletus muutoin on, että rekisteriin merkitty omistaja vastaa
lentokelpoisuuden valvontamakuista, ilma-aluksen pysäköintimaksuista ja vastaavista.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista muutoksista olisi
ilmoitettava Ilmailuhallinnolle 14 päivän kuluessa. Jollei ilmoitusta ole tehty, Ilmailuhallinto voisi
kieltää ilma-aluksen käyttämisen.
17 §. Ilma-aluksen poistaminen ilma-alusrekisteristä. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ilmaaluksen oleva asuin- tai kotipaikkaa taikka 2 poistamisesta ilma-alusrekisteristä. Ilmailuhallinnon
olisi poistettava ilma-alus ilma-alusrekisteristä omistajan hakemuksesta tai jos 13 §:ssä oleva lähtöpaikkaa koskeva ehto ei enää täyty tai erityisiä syitä ilma-aluksen rekisterissä pitämiseen ei enää
ole.
Omistaja hakee ilma-aluksen poistamista rekisteristä esimerkiksi silloin, kun hän on myymässä
ilma-aluksen ulkomaille tai kun ilma-alus on tuhoutunut. Toisaalta ilma-alus on voitava poistaa
rekisteristä silloin, kun oikeutta rekisteröintiinkään ei enää olisi eli ilma-aluksella ei ole enää kiinnekohtaa Suomessa. Ilma-alusta ei voi poistaa rekisteristä omistajan tietämättä.
Pykälän 2 momentin mukaan Ilmailuhallinto voisi poistaa ilma-aluksen ilma-alusrekisteristä, jos
ilma-alus on tuhoutunut, romutettu tai kadonnut, mikäli omistaja ei ole Ilmailuhallinnon asettamassa, vähintään kuuden kuukauden määräajassa esittänyt luotettavaa selvitystä ilma-aluksen korjaamisesta. Säännöksen tavoitteena on varmistaa, ettei ilma-alusrekisterissä turhaan säilytetä tietoja ilmaaluksista, joiden lentokelpoisuutta ja vakuuttamista viranomaisen ei tarvitse tosiasiassa enää valvoa.
Pykälän 3 momentin mukaan, jos ilma-alukseen on voimassa kiinnitys, vaadittaisiin rekisteristä
poistamiseen lisäksi kiinnityksen haltijan suostumus. Jos 159 §:ssä tarkoitettuja maksuja ei ole suoritettu eikä niistä ole asetettu vakuutta, vaadittaisiin rekisteristä poistamiseen lentopaikan pitäjän
suostumus. Nämä säännökset vastaavat voimassa olevan lain säännöksiä ja niiden tavoitteena on
velkojien suojaaminen.
18 §. Tietojen säilyttäminen. Pykälässä säädettäisiin rekisteriin merkittyjen tietojen säilyttämisestä.
Rekisteriin merkityt henkilötiedot ja muut tiedot voitaisiin säilyttää siitä huolimatta, että rekisteriin
merkityissä tiedoissa on tapahtunut muutoksia tai ilma-alus on poistettu rekisteristä. Säännös vastaa
vallitsevaa tilannetta. Ilma-alusrekisteritietojen säilyttämistä on pidetty tärkeänä muun muassa onnettomuus- ja vaaratilannetutkinnassa.
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19 §. Ilma-aluksen merkitseminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin rekisteritunnuksen antamisesta. Ilmailuhallinto antaa ilma-alukselle rekisteritunnuksen. Vaatimus ilma-aluksen merkitsemisestä kansallisuus- ja rekisteritunnuksin perustuu Chicagon yleissopimuksen 7 liitteeseen.
Sotilasilma-alusten merkitsemisestä säädettäisiin sotilasilmailuasetuksessa. Sotilasilmailuviranomainen antaa rekisteritunnuksen ja tarkemmat määräykset merkitsemisestä.
Pykälän 2 momentissa annettaisiin Ilmailuhallinnolle toimivalta antaa määräykset kansallisuus- ja
rekisteritunnuksesta ja niiden merkitsemisestä. Kansainväliset vaatimukset sisältyvät Chicagon
yleissopimuksen 7 liitteeseen, ja Ilmailulaitoksen lentoturvallisuushallinto on antanut siihen perustuvan kansallisen ilmailumääräyksen. Kyse on teknisestä määräyksestä, jossa määritellään muun
muassa tunnusten sijainti ja koko.
20 §. Rekisteröimistodistus. Pykälässä säädettäisiin rekisteröimistodistuksen antamisesta. Ilmailuhallinto antaisi ilma-aluksen rekisteröinnistä rekisteröimistodistuksen ja ilma-aluksen väliaikaisesta
rekisteröinnistä väliaikaisen rekisteröimistodistuksen.
Chicagon yleissopimuksen 29 artiklan mukaan ilma-aluksessa on kansainvälisellä lennolla oltava
mukana rekisteröimistodistus. Sama vaatimus on koskenut myös Suomessa suoritettavia lentoja.

3 luku Ilma-aluksen lentokelpoisuus ja päästörajoitukset
Luvussa säädettäisiin sellaisten ilma-alusten lentokelpoisuudesta, joita EASA-asetus ei koske. EASA-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien ilma-alusten lentokelpoisuudesta säädetään EASAasetuksessa ja sen nojalla annetuissa komission asetuksissa. Luvussa säädettäisiin, alussa mainituin
rajoituksin, lentokelpoisuuden hallinnasta ja valvonnasta sekä lentokelpoisuudesta annettavista
todistuksista. Lukuun otettaisiin lisäksi säännökset lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiosta, suunnittelu-, tuotanto- ja huolto-organisaatiosta sekä huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiosta. Luvussa säädettäisiin myös moottorikäyttöisten ilma-alusten melusta ja muista päästöistä. Näitä koskevat
tarkemmat määräykset antaisi Ilmailuhallinto.
Tätä lukua ei sovelleta sotilasilmailuun, mutta sisältö otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon
hankinnoissa ja operoinnissa.
Sotilasilmailuviranomainen julkaisee määräykset sotilasilma-alusten, laitteiden ja laskuvarjojen
lentokelpoisuusvaatimuksista ja hyväksynnästä sekä huoltotoiminnasta. Samoin annetaan vaatimukset lentoteknillisen henkilöstön koulutuksesta ja kelpuuttamisesta. Lisäksi sotilasilmailuviranomainen edellyttää tyyppivastuuorganisaation olemassaoloa ja hyväksyttyjä järjestelmiä konfiguraation ja eliniän seurantaan sekä vaatimukset täyttävää muutos- tiedotus- ja raportointijärjestelmää.
21 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin viittaus EASA-asetukseen ja sen nojalla annettuihin komission asetuksiin. Niissä säädetään ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja
laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksynnästä, suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden
hyväksynnästä, lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja
henkilöstön hyväksynnästä sekä toimivaltaisen viranomaisen menettelyistä.
EASA-asetus ei koske vielä kaikkia ilma-aluksia. Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät
kevyimmät ilma-alukset ja harrasteilmailuun käytettävät ilma-alukset.
EASA-asetus ei myöskään koske kaikkia sellaisia lentokelpoisuuteen liittyviä seikkoja, joista kansallisesti on tarpeen säätää.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että niiden ilma-alusten osalta, joita EASA-asetus ei koske ja
siltä osin kuin 1 momentissa mainituista seikoista ei säädetä EASA-asetuksessa tai sen nojalla annetuissa komission asetuksissa, sovellettaisiin 22 – 33 §:n säännöksiä.
22 §. Lentokelpoisuus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ilma-aluksen lentokelpoisuudesta. Ilmaaluksen on ilmailuun käytettäessä oltava lentokelpoinen. Ilma-alusta pidetään lentokelpoisena vain,
jos se on niin suunniteltu, valmistettu, varustettu ja huollettu sekä ominaisuuksiltaan sellainen, että
sitä voidaan turvallisesti käyttää ilmailuun.
Ilma-aluksen suunnittelun olisi oltava hyväksytty. Hyväksynnän muoto on yleensä tyyppihyväksyntä, mutta esimerkiksi historiallisilla ilma-aluksilla ei välttämättä ole muodollista tyyppihyväksyntää.
Tyyppihyväksynnän saamisen edellytyksenä on, että hakija osoittaa ilma-aluksen täyttävän tyyppihyväksynnän perusteena olevat yksityiskohtaiset tekniset standardit.
Ilma-alukseen tehtävät korjaukset eivät saa vaikuttaa kielteisesti lentoturvallisuuteen. Tämän vuoksi
ilma-alukseen tehtävät korjaukset ja muutostyöt on myös suunniteltava ja tehtävä siten, että ilmaalus täyttää samat tekniset standardit myös korjauksen tai muutostyön jälkeen.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnolle säädettävästä valtuudesta antaa tarkemmat
määräykset suunnittelusta, valmistuksesta, varustuksesta, ominaisuuksista sekä huollosta samoin
kuin hyväksyntää varten vaadittavista tarkastuksista ja kokeista.
Voimassa olevan lain käsitteet ”osat, laitteet ja varusteet” ehdotetaan korvattavaksi käsitteillä ”laitteet ja osat” koko luvussa. Laitteiden ja osien katsotaan pitävän sisällään myös varusteet. Ilmaaluksen laitteisiin ja osiin kuuluvat myös ilma-aluksen moottorit ja potkurit. Moottorit ja potkurit
tyyppihyväksytään samalla tavalla kuin ilma-alukset. Muut laitteet voivat saada erillisen hyväksynnän silloin kun laitteelle on olemassa erillinen tekninen hyväksyntästandardi (Technical Standard
Order). Ilma-aluksen laitteet ja osat voidaan myös hyväksyä osana ilma-aluksen, moottorin tai potkurin tyyppihyväksyntää.
Valmistellessaan näitä määräyksiä Ilmailuhallinto ottaisi huomioon kansainväliset vaatimukset ja
suositukset.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto antaisi tarvittaessa lisäksi lentokelpoisuusmääräyksiä ja lentotoiminnallisia määräyksiä ilma-alusten tai niiden laitteiden ja osien käytössä
ilmenneiden turvallisuusongelmien korjaamiseksi. Ilmailuhallinnon valtuus on tarpeen, jotta esiin
tuleviin turvallisuusongelmiin voidaan puuttua nopeasti.
23 §. Lentokelpoisuuden hallinta. Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän on pidettävä huolta ilma-aluksen lentokelpoisuudesta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tästä.
Vaatimuksen täyttämiseksi omistajan, haltijan tai käyttäjän olisi toteutettava momentissa lähemmin
eritellyt toimenpiteet. Ne koskisivat vikojen ja vaurioiden korjaamista, ilma-aluksen huoltoa, lentokelpoisuusmääräysten noudattamista, ilma-alukseen tehtäviä muutoksia ja koelennon suorittamista
huoltotoimenpiteiden jälkeen.
Velvollisuus huolehtia ilma-aluksen lentokelpoisuudesta olisi ensisijaisesti käyttäjällä (operator),
joka on tyypillisesti ilma-alusta lentotoimintaan käyttävä lentotoiminnan harjoittaja. Ellei käyttäjää
ole, velvollisuus olisi haltijalla ja viime kädessä omistajalla. Omistaja, haltija ja käyttäjä voi luonnollisesti olla yksi ja sama esimerkiksi silloin kun lentotoiminnan harjoittaja käyttää omistamaansa
ilma-alusta omiin lentoihinsa eikä ole luovuttanut sitä toisen hallintaan. Tässä sanalle "käyttäjä" on
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annettu erityinen merkitys: ilma-aluksen käyttäjällä tarkoitettaisiin Chicagon yleissopimukseen
sisältyvien määritelmien mukaista operator -käsitettä eikä esimerkiksi ilma-aluksen päällikköä tai
ohjaajaa yksittäisen lennon tai lentosarjan aikana.
Huolto-ohjelman perustan muodostavat valmistajan huolto-ohjeet tai niin sanottu Maintenance
Review Board -raportti. Ilma-aluksen huolto-ohjelma voi muodostua useasta osasta. Ilma-aluksen
käytön aikana huolto-ohjelmaa voidaan täydentää erilaisilla lisätarkastusohjelmilla, joita voivat olla
esimerkiksi
− rakenteen lisätarkastusohjelma (SSID),
− korroosiotarkastusohjelma (CPCP),
− polttoainesäiliöiden tarkastusohjelma,
− ilma-aluksen ikääntymisen vuoksi tarvittava tarkastusohjelma,
− korjausten arviointiohjelma, ja
− käyttöiän jatkamisohjelma.
Aiemmin lisätarkastusohjelmista määrättiin usein lentokelpoisuusmääräyksellä, kun oli todettu
turvallisuusongelma. Nykykäytännön mukaisesti lisätarkastusohjelmilla pyritään torjumaan turvallisuusongelmia ennakoivilla toimilla.
Lisätarkastusohjelmien voidaan katsoa kuuluvan huolto-ohjelmaan. Joidenkin ilma-alusten huoltoohjelman suunnittelufilosofiaan kuuluu luotettavuusohjelma, jonka voidaan myös katsoa kuuluvan
huolto-ohjelmaan.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tapauksista, jolloin ilma-aluksella ei saa lentää. Syitä lentokieltoon voivat olla, ettei ilma-alus ole lentokelpoisessa kunnossa, hätä- tai muu varustus ei ole oikein
asennettu ja käyttökunnossa tai ilma-aluksella ei ole voimassaolevaa lentokelpoisuustodistusta tai
lupaa ilmailuun. Käyttökiellon aiheuttaa myös se, ettei lentokelpoisuuden tarkastustodistus tai lupa
ilmailuun ole voimassa.
Pykälän 3 momentin mukaan ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä voisi sopimuksella antaa
kaikki 1 momentissa tarkoitetut lentokelpoisuuden hallintaan liittyvät tehtävät tai osan niistä lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle.
Lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio -käsite on Suomessa uusi. Se on periaatteessa vastaava kuin
yhteisölainsäädännössä käytetty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon valtuudesta määrätä kaupalliseen ilmailuun
tarkoitettujen ilma-alusten lentokelpoisuuden ylläpidosta. Tätä hoitamaan määrättäisiin yleensä
lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio. Tässä tarkoitettuja ilma-aluksia olisivat monimoottoriset
helikopterit ja suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 5700 kilogramman lentokoneet.
Valtuuden taustalla ovat valtion ilma-alukset sekä muut ilma-alukset, jotka eivät kuulu EASAasetuksen soveltamisalaan. Tavoitteena on siirtää nämä yhteisölainsäädäntöä vastaavan järjestelmän
piiriin. Siirtämisen ja poikkeusten ylläpitämisen tarkoituksenmukaisuuden arvioimisen aikataulu on
avoin ja siksi uuteen järjestelmään siirtymisestä päätettäisiin Ilmailuhallinnon antamalla määräyksellä.
24 §. Lentokelpoisuuden valvonta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ilma-alusten sekä niiden
laitteiden ja osien lentokelpoisuuden valvonnasta. Ilmailuhallinto valvoisi, että ilma-alukset sekä
niiden laitteet ja osat täyttävät lentokelpoisuuden vaatimukset. Ilmailuhallinto voisi valtuuttaa lentokelpoisuuden hallintaorganisaation tekemään lentokelpoisuuden tarkastuksia. Virasto voisi myös
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käyttää lentokelpoisuuden valvonnassa apunaan muuta koti- tai ulkomaista asiantuntijaa. Ilmailuhallinnolla olisi oikeus tarkastaa ja katsastaa ilma-alus ja määrätä sillä lennettäväksi koelentoja.
Ilma-aluksen ohjaaja koelennolla voisi olla Ilmailuhallinnon palveluksessa oleva tarkastaja, mutta
käytännön syistä ohjaaja koelennoilla on useimmiten lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa
oleva ohjaaja tai ilma-aluksen valmistajan palveluksessa oleva koelentäjä. Tällöin Ilmailuhallinnon
tarkastaja voisi olla lennolla mukana.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin selkeyden vuoksi, että ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä
vastaisivat koelentojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.
Pykälän 3 momentissa Ilmailuhallinnolle annettaisiin valtuus antaa tarkempia määräyksiä lentokelpoisuuden toteamiseksi ja valvomiseksi tarvittavista Ilmailuhallinnon itsensä tekemistä katsastuksista, lentokelpoisuuden hallintaorganisaation tekemistä tarkastuksista ja erityisistä tarkastuksista,
kuten ilma-aluksen käyttöiän jatkamiseksi tarvittavista tarkastuksista, ja niiden tekijästä.
Katsastukset olisivat Ilmailuhallinnon suoraa valvontaa, esimerkiksi ensikatsastuksia, uusintakatsastuksia (määräaikaisia katsastuksia) tai katsastuksia vientiä varten.
Muita Ilmailuhallinnon tekemiä tarkastuksia olisivat
− muutostöihin, vaurio- ja peruskorjauksiin liittyvät tarkastukset,
− operatiiviset tarkastukset kuten suomalaisen operaattorin käytössä olevan suomalaisen tai ulkomaisen ilma-aluksen varusteiden tarkastus,
− otantatarkastukset kuten asematasotarkastukset tarkastukset huollon yhteydessä ja koelennot,
− teematarkastukset kuten jonkin seikan selvittäminen määrätyssä joukossa ilma-aluksia esimerkiksi onnettomuustutkinnan tulosten seurauksena.
Lentokelpoisuuden määräaikaiset tarkastukset olisivat epäsuoraa valvontaa. Tarkastuksen tekijän
olisi oltava Ilmailuhallinnon hyväksymä lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio.
25 §. Lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio. Lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on oltava
tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellinen ammattitaitoinen henkilöstö, tarpeelliset työvälineet, työtilat, työmenetelmät, laatujärjestelmä ja ohjeet. Jos vaatimukset täyttyvät, hallintaorganisaatiolle olisi
myönnettävä hyväksyntä. Pykälän 1 momenttiin otettava hyväksyntävaatimus on perusteltu ilmaalusten jatkuvan lentokelpoisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Hyväksyntä myönnettäisiin Ilmailuhallinnon harkinnan mukaan määräajaksi tai toistaiseksi.
Määräajan osalta tarkoituksena yhtenäinen käytäntö kaikkien samantyyppistä lupaa hakevien osalta.
Tässä vaiheessa on vielä avoinna, millaiseksi käytäntö muotoutuu. Suomessa hyväksynnät myönnetään nyt määräajaksi, mutta EASA-asetuksen mukaan ne myönnetään toistaiseksi. Asia on EASA:ssa parhaillaan uudelleen arvioitavana.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto antaisi tarkemmat määräykset lentokelpoisuuden hallintaorganisaation henkilöstön ammattitaidosta sekä tarpeellisista työvälineistä, työtiloista, työmenetelmistä, laatujärjestelmästä ja ohjeista.
Ilmailuhallinto voisi työn vaativuuden ja työn laajuuden niin salliessa hyväksyä, että lentokelpoisuuden hallintaorganisaation muodostaa yksi ammattitaitoinen henkilö.
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Pykälän 3 momentissa viitattaisiin 16 luvussa oleviin säännöksiin, joissa säädetään organisaatioiden
hyväksyntään puuttumisesta.
26 §. Lentokelpoisuutta koskevat tiedot. Ilma-aluksen huoltoa koskevia tietoja olisi pidettävä ja
säilytettävä siten, että milloin tahansa voidaan varmistautua ilma-aluksen lentokelpoisuudesta. Tiedon laadusta riippuen tiedot olisi säilytettävä joko pysyvästi, tietynlaisen työn toistumiseen asti tai
vähintään kaksi vuotta. Pysyvästi säilytettäviä tietoja olisivat ainutkertaisia huoltotapahtumia koskevat tiedot joita ei voida rekonstruoida muiden tietojen tai asiakirjojen avulla. Tietojen säilyttäminen jopa yli käyttöiän on perusteltua, koska on tarpeellista ylläpitää tietoa esimerkiksi onnettomuudessa tuhoutuneesta ilma-aluksesta tai romutuksesta, jotta voidaan torjua lentokelvottomien osien
pääsy takaisin ilma-aluksiin.
Pykälän 1 momentissa valtuutettaisiin Ilmailuhallinto antamaan tarkempia määräyksiä ilma-alusten
teknisestä kirjanpidosta. Näissä määräyksissä säilytysajat on tarkoitus porrastaa seuraavasti:
Seuraavat asiakirjat ja kirjanpito seuraavista tiedoista on säilytettävä pysyvästi (vähintään 12 kuukautta siitä, kun ilma-alus tai muu ilmailuväline poistetaan pysyvästi käytöstä):
- ilma-aluksen kokonaislentoaika ja käyttöiältään rajoitettujen laitteiden ja osien kokonaiskäyntiaika ja lentojen tai käyttökertojen lukumäärä ja kalenteri-ikä, jos näihin perustuvia huoltojaksoja tai rajoituksia on asetettu,
- toimenpiteet, jotka on tehty ilma-alusta tai sen laitetta tai osaa koskevien lentokelpoisuusmääräysten tai vastaavien johdosta, ja
- ilma-aluksen ja lentoturvallisuuden kannalta tärkeiden ilma-aluksen laitteiden ja osien korjauksia, muutostöitä ja erikoistarkastuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja asiakirjat.
Seuraavat tiedot ja asiakirjat on säilytettävä, kunnes kyseessä oleva huolto toistetaan tai katetaan
laajemmalla työllä, mutta kuitenkin vähintään seuraavaan katsastukseen asti ja vähintään 24 kuukautta viimeisestä merkinnästä:
- määräaikaishuoltoihin liittyvät asiakirjat ja sellaiset tiedot, joiden perusteella voidaan määrittää,
milloin ilma-aluksen huolto-ohjelmaan kuuluvat huollot on tehty, ja
- peruskorjaukseen tai -huoltoon liittyvät asiakirjat ja, jos ilma-aluksella tai sen laitteella tai osalla on kiinteä peruskorjaus- tai perushuoltojakso, sellaiset tiedot, joiden perusteella voidaan
määrittää lento- tai käyntiaika peruskorjauksen tai -huollon jälkeen (ja lentojen tai käyttökertojen lukumäärä ja kalenteri-ikä peruskorjauksen tai -huollon jälkeen, jos ilmailuvälineellä on
näihin perustuvia peruskorjaus- tai perushuoltojaksoja.
Seuraavia asiakirjoja on säilytettävä vähintään 24 kuukautta viimeisestä merkinnästä, mutta kuitenkin vähintään seuraavaan katsastukseen asti:
- ilma-aluksen matkapäiväkirja tai vastaava, ja
- yksityiskohtaiset tiedot ja asiakirjat ilma-aluksen ja sen laitteiden ja osien huollosta.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lentokelpoisuutta koskevien tietojen ilmoittamisesta. Omistajan,
haltijan, käyttäjän tai sen, jolle ilma-aluksen huolto tai lentokelpoisuuden hallinta on annettu tehtäväksi, olisi viivytyksettä ilmoitettava Ilmailuhallinnolle seikoista, joilla saattaa olla olennaista merkitystä ilma-aluksen lentokelpoisuudelle. Ilmoitusvelvollisuus tulisi täytetyksi, kun yksi ilmoitusvelvollisista tekee ilmoituksen.
Tässä momentissa tarkoitetut tiedot olisi ilmoitettava Ilmailuhallinnolle ilman erillistä pyyntöä.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tarpeellisten tietojen saamisesta lentokelpoisuuden valvontaa
varten. Ilmailuhallinnolla olisi oikeus saada ilma-aluksen omistajalta, haltijalta, käyttäjältä ja siltä,

96

jolle ilma-aluksen huolto tai lentokelpoisuuden hallinta on annettu tehtäväksi, kaikki lentokelpoisuuden valvontaa varten tarpeelliset tiedot.
27 §. Lentokelpoisuustodistus ja lentokelpoisuuden tarkastustodistus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lentokelpoisuus todistuksen ja tarkastustodistuksen myöntämisestä. Ilmailuhallinto myöntäisi
lentokelpoisuustodistuksen ilma-alukselle, jonka on todettu täyttävän 22 §:n mukaiset lentokelpoisuuden vaatimukset. Lentokelpoisuustodistus myönnettäisiin määräajaksi tai toistaiseksi ja se voitaisiin uudistaa. Jos lentokelpoisuustodistus on myönnetty toistaiseksi, siihen liitetään lentokelpoisuuden tarkastustodistus. Lentokelpoisuuden tarkastustodistus myönnettäisiin määräajaksi.
Lentokelpoisuustodistus annettaisiin jos 22 §:n vaatimukset toteutuvat. Toistaiseksi voimassa oleva
lentokelpoisuustodistus ei olisi voimassa ilman voimassa olevaa tarkastustodistusta.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto voisi hyväksyä ulkomaisen lentokelpoisuustodistuksen tai lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen, jos ilma-alus täyttää suomalaisen todistuksen antamiselle asetetut vaatimukset. Usein esiintyvä tapaus, jossa ulkomainen lentokelpoisuustodistus voitaisiin hyväksyä, on esimerkiksi ulkomailla vientiä varten annetun lentokelpoisuustodistuksen hyväksyminen koe-, siirto- ja koululentoja varten.
28 §. Lupa ilmailuun. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto voisi 21 §:n säännösten estämättä myöntää määräajaksi luvan siihen, että ilma-alusta saadaan käyttää ilmailuun ilmaaluksen ominaisuuksien tutkimista varten, vaikka ilma-aluksen lentokelpoisuudesta ei ole täyttä
selvyyttä. Ilmailuhallinto voisi myöntää vastaavan luvan erityisestä syystä muutoinkin, vaikkei
ilma-alus täysin täytä lentokelpoisuuden vaatimuksia, kuten siirtolentoihin. Mainitut luvat ovat
tarkoitetut lyhytaikaisia poikkeustarpeita varten ja lennoilla saisi olla mukana vain lentoon tarvittava miehistö.
Momentti vastaisi voimassa olevan lain 17 § 2 momenttia.
Ilmailuhallinto voisi pykälän 2 momentin mukaan myöntää lentokelpoisuustodistuksen sijaan luvan
ilmailuun ilma-alukselle, jonka ei ole osoitettu täyttävän 22 §:ssä olevia lentokelpoisuusvaatimuksia. Lupa myönnettäisiin, jos ilma-aluksen katsottaisiin täyttävän lentoturvallisuuden vaatimukset
suunniteltu käyttötarkoitus huomioon ottaen.
Säännös tekisi mahdolliseksi myöntää ilma-alukselle pysyvänä lentokelpoisuusasiakirjana luvan
ilmailuun lentokelpoisuustodistuksen sijaan. Tästä syystä myös lupa ilmailuun olisi voitava peruuttaa samoin kuin lentokelpoisuustodistus.
Tyypillisiä käyttötapauksia olisivat ne ilma-alukset, joille nykykäytännön mukaisesti on myönnetty
rajoitettu lentokelpoisuustodistus, joka on voimassa vain Suomen alueella. Yhteisölainsäädännössä
rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen merkitys on toinen kuin Suomessa. Sekaantumisvaaran vuoksi ehdotetaan luopumista suomalaisesta rajoitetusta lentokelpoisuustodistuksesta.
Lisäksi momentissa tarkoitettu lupa ilmailuun voitaisiin antaa esimerkiksi näytös-, esittely- ja kilpailutarkoituksiin.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että lupa ilmailuun myönnettäisiin määräajaksi tai toistaiseksi
ja se voitaisiin uudistaa. Jos lupa ilmailuun on myönnetty toistaiseksi, siihen liitetään lentokelpoisuuden tarkastustodistus. Lentokelpoisuuden tarkastustodistus myönnettäisiin määräajaksi.
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29 §. Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen myöntäminen ja uudistaminen. Pykälän 1 momentissa
säädettäisiin, että Ilmailuhallinto myöntäisi lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen lentokelpoisuuden hallintaorganisaation tekemän lentokelpoisuustarkastuksen ja suosituksen perusteella, jos ilmaalus täyttää tarkastushetkellä lentokelpoisuustodistuksen tai luvan ilmailuun myöntämisen vaatimukset. Ilmailuhallinto voisi myös valtuuttaa lentokelpoisuuden hallintaorganisaation myöntämään
tai uudistamaan lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jollei lentokelpoisuuden hallintaorganisaation antamaa
suositusta tai lentokelpoisuuden tarkastustodistusta olisi kohtuudella saatavissa, Ilmailuhallinto
voisi myöntää määräajaksi lentokelpoisuustodistuksen tai luvan ilmailuun tekemänsä katsastuksen
perusteella, jos ilma-alus täyttää katsastushetkellä lentokelpoisuustodistuksen tai luvan ilmailuun
myöntämisen vaatimukset. Määräajaksi myönnetty lentokelpoisuustodistus tai määräajaksi myönnetty lupa ilmailuun voitaisiin uudistaa samoin edellytyksin.
Yhteisölainsäädäntöä vastaava lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiomalli olisi pääsääntö tulevaisuudessa. Ilmailuhallinto ei kilpaile lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioiden kanssa ilma-alusten
tarkastustoiminnassa. Tietty joustavuus olisi kuitenkin säilytettävä: ilma-alus voisi saada myös
määräaikaisen lentokelpoisuustodistuksen, joka annettaisiin ja uusittaisiin Ilmailuhallinnon katsastuksen perusteella.
Nykymalli (katsastusmalli) olisi aluksi todennäköisesti pääsääntö, kunnes lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioille syntyy markkinat.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että aiemmin myönnetty lentokelpoisuuden tarkastustodistus,
lentokelpoisuustodistus tai lupa ilmailuun raukeaisi, jos uusi todistus tai lupa myönnetään. Asiakirja
olisi pyynnöstä palautettava Ilmailuhallinnolle. Ilma-aluksella ei voi olla samanaikaisesti useampaa
todistusta.
30 §. Lentokelpoisuustodistuksen, lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen ja ilmailuun annetun
luvan peruuttaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lentokelpoisuustodistuksen, lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen ja luvan ilmailuun peruuttamisesta sekä ilma-aluksen käytön kieltämisestä. Lentoturvallisuuden säilyttämiseksi Ilmailuhallinnolla tulee olla mahdollisuus ryhtyä näihin
toimiin, jos todetaan, ettei ilma-alus ole lentokelpoinen tai enää täytä lentoturvallisuuden vaatimuksia eikä ilma-alusta saateta tai osoiteta lentokelpoiseksi tai lentoturvallisuuden vaatimusten mukaiseksi. Näihin toimiin on voitava turvallisuussyistä ryhtyä jo silloin, kun perustellusta syystä epäillään puutteita lentokelpoisuudessa.
Kansallisten todistusten peruuttamisperusteet olisivat periaatteessa samansisältöiset kuin yhteisölainsäädännössä olevat lentokelpoisuustodistuksen peruuttamisperusteet.
Ilma-aluksen käyttö ilmailuun on voitava kieltää myös silloin, kun luvan ilmailuun tai lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen myöntämiseen, uudistamiseen tai hyväksymiseen on liitetty ehtoja eikä
näitä ehtoja ole noudatettu. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon tällaisesta lentokielto-oikeudesta siihen saakka, kunnes mainitut ehdot on täytetty.
Lentokelpoisuustodistuksen ehtoja, joiden rikkominen voisi johtaa kieltoon käyttää ilma-alusta
ilmailuun, olisivat muun muassa lentokelpoisuustodistukseen liittyvän lentokäsikirjan sisältämät
määräykset ja rajoitukset, lentokelpoisuustodistuksessa mainitut ehdot ja katsastuspöytäkirjaan
merkityt ehdot.
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että ulkomaisen lentokelpoisuustodistuksen tai lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen peruuttamiseen sovellettaisiin 1 ja 2 momentin säännöksiä.
31 §. Suunnittelu, valmistus ja huolto. Pykälän 1 momentissa vaadittaisiin, että ilma-aluksen suunnittelijalla, valmistajalla ja huoltajalla on oltava tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellinen ammattitaitoinen henkilöstö, tarpeelliset työvälineet, työtilat, työmenetelmät, laatujärjestelmä ja ohjeet. Vaatimus on perusteltu ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Lisäksi vaadittaisiin, että ilma-aluksen suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon on oltava Ilmailuhallinnon hyväksyntä. Hyväksyntä annettaisiin määräajaksi tai toistaiseksi. Ammattitaitoa ja muita
edellytyksiä samoin kuin Ilmailuhallinnon hyväksyntää koskevia vaatimuksia sovellettaisiin myös
ilma-alusten laitteiden ja osien suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon.
Ilmailuhallinnon hyväksyntä annettaisiin työn laajuuden tai vaativuuden mukaan joko suunnittelu-,
huolto- tai tuotanto-organisaatiolle, huoltomekaanikolle tai yksittäiselle henkilölle tiettyyn erityistä
ammattitaitoa vaativaan tehtävään. Huoltomekaanikolle annettavaa hyväksyntää kutsuttaisiin huoltomekaanikon lupakirjaksi.
Ilmailuhallinto voisi työn vaativuuden ja työn laajuuden niin salliessa hyväksyä, että organisaation
muodostaa yksi ammattitaitoinen henkilö. Organisaatiolle annettava hyväksyntä voisi olla myös
yksittäistä toimenpidettä koskeva erillinen hyväksyntä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ensinnäkin, ettei suunnittelijalta ei vaadita hyväksyntää pienen
muutoksen tai korjauksen suunnitteluun. Jos syntyy epäselvyyttä siitä, mikä on ”pieni” muutos tai
korjaus, tulkintaa haettaisiin Ilmailuhallinnolta. Hyväksyntää ei vaadittaisi myöskään sellaisen ilma-aluksen suunnitteluun, jolle ei haeta lentokelpoisuustodistusta, tai laitteiden, osien, muutoksen
tai korjauksen suunnitteluun tällaiseen ilma-alukseen. Hyväksyntää ei vaadittaisi edellä sanotun
lisäksi muutoksen tai korjauksen suunnittelijalta silloin kun kyse on ilma-aluksesta, jolle on annettu
lentokelpoisuustodistuksen sijaan lupa ilmailuun. Momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden ei katsota vaarantavan lentoturvallisuutta siinä määrin, että hyväksynnän edellyttäminen olisi perusteltua.
Pykälän 3 momentissa annettaisiin Ilmailuhallinnolle valtuus määrätä, ettei huoltajalta vaadita hyväksyntää eräisiin pienempiin tai turvallisuuden kannalta toisarvoisiin huoltotoimenpiteisiin. Tällaisia olisivat yksityisen ilma-aluksen, jonka rakenne on yksinkertainen ja jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 2730 kilogrammaa, rajoitettu huolto, purjelentokoneen tai kuumailmapallon
rajoitettu huolto, sellaisen ilma-aluksen huolto, jolle on annettu lentokelpoisuustodistuksen sijaan
lupa ilmailuun, ja hyväksytyn huoltajan valvonnassa tehtävä työ.
Rajoitetulla huollolla tarkoitettaisiin yksinkertaisia, huolto-ohjeiden mukaisia määräaikaishuoltoja
sekä niihin rinnastettavia pieniä korjauksia ja muutostöitä. Vaativammat työt olisivat 1 momentissa
tarkoitetun hyväksynnän alaisia.
1, 2, ja 3 kohtien ja osin 4 kohdan rajaus perustuu yhteisölainsäädännön mukaisiin järjestelyihin.
Pykälän 4 momentissa valtuutettaisiin Ilmailuhallinto antamaan 1 momentissa tarkoitettuja ohjeita
tarkempia määräyksiä. Määräysten tulisi pohjautua kansainvälisiin turvallisuusnormeihin. Momentin 1 ja 2 kohdan mukaan tällaiset määräykset koskisivat henkilöstön koulutusta, kokemusta ja ammattitaitoa sekä ammattitaidon toteamiseksi vaadittavista kokeita ja todistuksia. Määräyksiä annettaisiin 3 kohdan mukaan myös työvälineistä ja työtiloista sekä 4 kohdan mukaan työmenetelmistä,
laatujärjestelmästä ja ohjeista.
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Pykälän 5 momentissa viitattaisiin 16 luvussa oleviin säännöksiin, joissa säädetään organisaatioiden
hyväksyntään puuttumisesta.
32 §. Huoltohenkilöstön koulutusorganisaatio. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin huoltohenkilöstön koulutusorganisaation hyväksynnästä. Hyväksytty koulutusorganisaatio ei ole pakollinen. Jokaisella hyväksynnän edellytykset täyttävällä hakijalla olisi kuitenkin hakemuksesta oikeus saada
koulutusorganisaation hyväksyntä. Hyväksyntä olisi myönnettävä, jos huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiolla on tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellinen ammattitaitoinen henkilöstö, tarpeelliset
koulutustilat ja -välineet, koulutusohjelma ja laatujärjestelmä. Hyväksyntä myönnettäisiin määräajaksi tai toistaiseksi. Ilmailuhallinto valvoisi huoltohenkilöstön koulutusorganisaatioiden toimintaa.
Huoltomekaanikon lupakirjan voisi saada muutakin kautta. Itseopiskelu ja pätevyyden osoittaminen
tenttimällä olisi myös mahdollista. Pääsääntöisesti tentit olisivat hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden järjestämiä. Huoltomekaanikon lupakirjan voisi kuitenkin saada nopeammin, jos koulutuksen
on antanut hyväksytty koulutusorganisaatio hyväksytyn koulutusohjelman mukaisesti.
Yhteisölainsäädäntö koskee myös ilma-alusten huoltohenkilöstön koulutusta pääosin, joten pykälä
koskisi vain niitä niiden ilma-alusten huoltohenkilöstöä, jotka eivät ole yhteisön toimivallassa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto antaa lentoturvallisuuden kannalta riittävän
tason varmistamiseksi kansainvälisiin turvallisuusnormeihin pohjautuvia tarkempia määräyksiä
huoltohenkilöstön koulutusorganisaation henkilöstön koulutuksesta, kokemuksesta ja ammattitaidosta sekä organisaation työmenetelmistä, laatujärjestelmästä ja ohjeista.
Pykälän 3 momentissa viitattaisiin 16 luvussa oleviin säännöksiin, joissa säädetään organisaatioiden
hyväksyntään puuttumisesta.
33 §. Päästöt. Pykälässä säädettäisiin moottorikäyttöisen ilma-aluksen melusta ja muista päästöistä.
Moottorikäyttöisen ilma-aluksen olisi oltava niin suunniteltu, valmistettu, varustettu ja huollettu,
ettei sen melusta ja muista päästöistä aiheudu ympäristölle vahinkoa tai merkittävää haittaa.
Teknisiä määräyksiä annettaisiin pääsääntöisesti kansainvälisten normien pohjalta. Koe- ja harrasteluokan ilma-aluksille ei kuitenkaan ole olemassa kansainvälisiä normeja, minkä vuoksi niiden päästöjä koskevat tekniset määräykset annettaisiin tarvittaessa kansallisesti. Ilmailuhallinto antaisi tarkemmat melua ja muita päästöjä koskevat tekniset määräykset.
Yhteisölainsäädäntö koskee myös ilma-alusten ympäristöhyväksyntää pääosin, joten pykälä koskisi
vain niitä ilma-aluksia, joiden ympäristöhyväksyntä ei ole yhteisön toimivallassa.
Melutodistus ei olisi Suomessa pakollinen asiakirja. Ilmailuhallinto voi kuitenkin antaa melutodistuksen ilma-alukselle, jolle on olemassa viralliset melumittaustiedot. Erityisesti vanhoille ilmaalustyypeille ei ole olemassa melumittaustietoja, ei myöskään melua koskevia määräyksiä.

4 luku Kolmansien maiden ilma-alusten asematasotarkastukset
Luvun säännöksillä pantaisiin täytäntöön kolmansien maiden ilma-alusten asematasotarkastuksista
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/36/EY.
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34 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin luvun säännösten soveltamisalasta. Säännöksiä sovellettaisiin muiden kuin Euroopan unionin jäsenvaltioiden lentoliikenteen harjoittajien
käyttämiin tai liikennöimiin ilma-aluksiin. Kyseisiä ilma-aluksia ja niiden miehistöä voitaisiin tarkastaa luvun säännösten mukaisesti. Momentti vastaa direktiivin 1 artiklan 1 kohtaa.
Tämän luvun säännösten lisäksi kolmansien maiden ilma-aluksia voitaisiin tarkastaa 151 §:ssä olevan tarkastussäännöksen ja eräissä tapauksissa myös lentokelpoisuuden valvontaa koskevan 3 luvun
ja erityisesti 24 §:n säännösten perusteella. Kyseisiä säännöksiä sovellettaisiin kolmansien maiden
ilma-alusten lisäksi myös kotimaisiin ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden ilma-aluksiin.
Pykälän 2 momentin mukaan luvun säännöksiä ei sovellettaisi Chicagon yleissopimuksessa määriteltyihin valtion ilma-aluksiin eikä ilma-aluksiin, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 5
700 kilogrammaa ja joita ei käytetä kaupalliseen lentoliikenteeseen. Momentti vastaa asematasotarkastusdirektiivin 1 artiklan 3 kohtaa.
35 §. Määritelmät. Pykälä sisältää luvun soveltamisen kannalta tarpeelliset määritelmät.
Pykälän 1 kohdan mukaan yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2004/36/EY käytettäisiin nimitystä asematasotarkastusdirektiivi.
Pykälän 2 kohdan mukaan asematasotarkastuksella tarkoitettaisiin asematasotarkastusdirektiivin
liitteen II mukaista kolmannen maan ilma-aluksen tarkastusta. Kyseinen liite sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä tarkastettavista kohteista. Määritelmä vastaa asematasotarkastusdirektiivin 2 artiklan c kohtaa.
Pykälän 3 kohdan mukaan kolmannen maan ilma-aluksella tarkoitetaan ilma-alusta, jota ei käytetä
tai liikennöidä jäsenvaltion viranomaisen valvonnassa. Useimmissa tapauksissa tällainen ilma-alus
on varustettu muun kuin unionin jäsenvaltion kansallisuustunnuksin. Määritelmä vastaa asematasotarkastusdirektiivin 2 artiklan d kohtaa.
36 §. Tietojen keruu. Pykälän 1 momentissa luetellaan tiedot, jotka kolmannen maan ilma-aluksista
kerätään turvallisuuden valvontaa varten. Tietojen keräämisestä huolehtisi Ilmailuhallinto.
Tiedot koskisivat havaittuja puutteita sekä toimenpiteitä, joihin asematasotarkastus on johtanut.
Lisäksi kerättäisiin lentoliikenteen harjoittajaa koskevia seurantatietoja. kerättävien tietojen luettelo
on yhdenmukainen asematasotarkastusdirektiivin 3 artiklan 1 kohdan kanssa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tietojen keräämis- ja säilyttämismuodosta. Tiedot kirjattaisiin
asematasodirektiivin liitteen I mukaiselle vakiolomakkeelle. Käytännössä tiedot myös tallennettaisiin samassa vakiomuodossa unionin yhteiseen tietokantaan. Momentti vastaa asematasotarkastusdirektiivin 3 artiklan 1 kohdan 2 kappaletta.
37 §. Asematasotarkastus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin asematasotarkastuksesta kolmannen
maan ilma-aluksille. Ilmailuhallinnon olisi tehtävä asematasotarkastus kolmannen maan ilmaalukselle sen laskeuduttua kansainväliseen lentoliikenteeseen tavallisesti avoimelle lentoasemalle.
Tässä tarkoitetaan lentoasemia, joiden Suomi on ilmoittanut olevan avoinna suoraan ulkomailta
tuleville ja ulkomaille meneville lennoille.
Tarkastus tehtäisiin, kun Ilmailuhallinto riittävän luotettavaksi katsomiensa tietojen pohjalta epäilee
kansainvälisiä turvallisuusnormeja jätetyn noudattamatta. Kansainvälisillä turvallisuusnormeilla
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tarkoitetaan tässä Chicagon yleissopimuksen ja sen liitteiden mukaisia vähimmäisvaatimuksia, jotka ilma-aluksen ja sen miehistön on kulloinkin täytettävä kansainvälisessä lentoliikenteessä.
Käytännössä viranomaisella ei ole ympärivuorokautista päivystystä lentoasemilla. Valitessaan asematasotarkastusten kohteita Ilmailuhallinnon olisi sen vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota seuraavanlaisiin ilma-aluksiin:
- ilma-aluksiin, joiden huonokuntoisuudesta tai ilmeisistä vioista tai puutteista Ilmailuhallinto on
saanut tietoja joko aiemmissa asematasotarkastuksissa tai viranomaisten välisen tietojenvaihdon
kautta;
- ilma-aluksiin, joiden on Euroopan unionin jäsenvaltion ilmatilaan saavuttuaan havaittu liikkuneen poikkeavasti siten, että tämä aiheuttaa vakavaa huolta turvallisuudesta,
- ilma-aluksiin, joiden osalta on aiemmassa asematasotarkastuksessa paljastunut puutteita, jotka
antavat vakavan syyn epäillä, ettei ilma-alus noudata kansainvälisiä turvallisuusnormeja ja Ilmailuhallinnolla on syytä epäillä, ettei vikoja ole korjattu;
- kun on todisteita siitä, että ilma-aluksen rekisteröintivaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät
mahdollisesti harjoita asianmukaista turvallisuusvalvontaa;
- kun 36 §:n mukaisesti kerätyt tiedot aiheuttavat huolta lentoliikenteen harjoittajan suhteen tai
kun saman lentoliikenteen harjoittajan käyttämän ilma-aluksen aiempi asematasotarkastus on
paljastanut puutteita.
Luettelo vastaa asematasotarkastusdirektiivin 4 artiklan 1 kohtaa.
Pykälän 2 momentin mukaan Ilmailuhallinnon olisi suoritettava asematasotarkastusdirektiivin 8
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut komission päättämät asematasotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet. Komissio päättäisi näistä tarkastuksista ja toimenpiteistä jäsenvaltioiden tietojenkeruun, tarkastusten ja tietojen vaihdon kautta saatujen tietojen pohjalta. Toimenpiteet kohdistuisivat yksittäisen kolmannen maan yksittäiseen tai useampaan lentoliikenteen harjoittajaan siihen asti, kunnes
kyseisen kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat tyydyttävästi huolehtineet havaittujen
ongelmien korjaamisesta. Komission päätös tehtäisiin jäsenvaltioiden edustajista koostuvan sääntelykomitean avustamana.
Momentti vastaa asematasotarkastusdirektiivin 4 artiklan 3 kohtaa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin asematasotarkastuksen suorittamisesta. Asematasotarkastus
olisi suoritettava asematasotarkastusdirektiivin liitteessä II esitetyn menettelyn mukaisesti. Asematasotarkastuksen päätyttyä ilma-aluksen päällikölle tai lentoliikenteen harjoittajan edustajalle olisi
kerrottava asematasotarkastuksen tuloksista ja, jos merkittäviä vikoja on havaittu, ilmoitus olisi
lähetettävä lentoliikenteen harjoittajalle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.
Momentti vastaa asematasotarkastusdirektiivin 4 artiklan 4 kohtaa.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinnon olisi ilmoitettava komissiolle tässä pykälässä olevien vaatimusten täytäntöön panemiseksi toteutetuista toimenpiteistä.
Momentti vastaa asematasotarkastusdirektiivin 8 artiklan 1 kohtaa.
38 §. Tietojen vaihto. Pykälässä säädettäisiin osallistumisesta jäsenvaltioiden ja komission keskinäiseen tietojen vaihtoon. Ilmailuhallinnon olisi osallistuttava jäsenvaltioiden ja komission keskinäiseen tietojen vaihtoon asematarkastusdirektiivissä säädetyllä tavalla. Tietojen vaihdosta on tarkempia säännöksiä direktiivin 5 artiklassa ja 8 artiklan 1 kohdassa. Tietojen vaihto koskisi asematasotarkastusten tuloksia ja muita 36 §:n mukaisesti kerättyjä tietoja sekä sitä, kuinka paljon ja mis-

102

sä asematasotarkastuksia on tehty. Lisäksi tietojen vaihto koskisi saatuihin tietoihin perustuvia toimenpiteitä, joihin jäsenvaltio on ryhtynyt.
39 §. Tietosuoja ja tietojen levittäminen. Pykälän 1 momentissa olisi informatiivinen viittaus viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 15 kohtaan, jonka mukaan ehdotetun ilmailulain 36 – 38 §:n mukaisesti saadut tiedot olisivat pääsääntöisesti salaisia. Salaisia eivät
olisi 36 §:ssä tarkoitetut viranomaisen tekemät lento- ja tulokieltoja koskevat päätökset. Tiedot
koskevat viranomaisen tehtäväksi säädettyä tarkastusta tai valvontatointa ja niitä koskevan tiedon
antaminen voisi vaarantaa valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen. Salassapito on tarpeen erityisesti sen vuoksi, että vastainen tietojen saanti saattaa vaarantua, jos muut jäsenvaltiot eivät voi
olla varmoja siitä, että niiden toimittamista asematasotarkastuksista saadut, useimmiten luottamukselliset tiedot säilyvät luottamuksellisina myös Suomessa. Samoin lentoturvallisuuden kannalta
tärkeiden tietojen saanti saattaa vaarantua, jos tietoja antavat tahot kokevat asemansa uhatuksi tietojen julkitulon seurauksena.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tietojen lähdesuojasta. Jos esimerkiksi ilma-aluksen miehistö
antaa tarkastuksessa vapaaehtoisesti tietoja ilma-aluksen vioista, tietojen lähdettä ei saisi mainita 37
§:n 3 momentissa tarkoitetuissa asematasotarkastusraporteissa. Näin tietojen antajaa voidaan suojata häneen mahdollisesti muutoin kohdistettavilta haitallisilta toimilta. Momentti vastaa asematasotarkastusdirektiivin 6 artiklan 4 kohtaa.
40 §. Ilma-aluksen lentokielto. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ilma-aluksen lentokieltoon asettamisesta. Jos Ilmailuhallinto ei ole vakuuttunut siitä, että lentoturvallisuuden palauttamiseksi tarpeelliset korjaavat toimenpiteet toteutetaan ennen lennon lähtöä, Ilmailuhallinnon olisi asetettava
ilma-alus lentokieltoon, kunnes vaara on poistettu. Lentokieltoon asettamisesta olisi välittömästi
ilmoitettava kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toimivaltaisille viranomaisille ja ilma-aluksen
rekisteröintivaltiolle.
Momentti vastaa asematasotarkastusdirektiivin 7 artiklan 1 kohtaa. Momentti vastaa pääosin myös
161 §:n 1 momentin säännöksiä ilma-aluksen lähdön estämisestä. Erillinen lentokieltoa koskeva
säännös on kuitenkin perusteltu, jotta asematasotarkastusdirektiivin lentokieltoa koskevat säännökset tulisivat pannuiksi täytäntöön täsmällisesti.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto voisi yhteistyössä ilma-aluksen liikennöinnistä vastaavan valtion tai ilma-aluksen rekisteröintivaltion kanssa määrätä tarvittavat ehdot, joiden
mukaisesti ilma-aluksen voitaisiin sallia lentää sellaiselle lentoasemalle, jolla puutteet voidaan korjata. Jos vika vaikuttaa ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen voimassaoloon, lentokielto voitaisiin peruuttaa ainoastaan, jos lentoliikenteen harjoittaja saa luvan valtiolta tai valtioilta, jonka tai
joiden yli kyseinen lento kulkee.
Momentti vastaa asematasotarkastusdirektiivin 7 artiklan 2 kohtaa.
41 §. Toiminnan kieltäminen ja rajoittaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että jos Ilmailuhallinto päättäisi kieltää Suomen lentoasemilla tietyn kolmannen maan tietyn lentoliikenteen harjoittajan tai harjoittajien toiminnan tai asettaa sille ehtoja siihen saakka, kun kyseisen kolmannen
maan toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet korjaavia toimenpiteitä koskevista tyydyttävistä
järjestelyistä, Ilmailuhallinnon olisi ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä komissiolle. Ilmailuhallinnon valtuudet puuttua kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajalle myönnettyyn liikennöintilupaan tai tilauslentolupaan määräytyvät lain 148 ja 149 §:n mukaisesti.
Momentti vastaa asematasotarkastusdirektiivin 9 artiklan a kohtaa.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos komissio olisi toisen jäsenmaan ilmoituksen johdosta
suositellut tietyn kolmannen maan tietyn lentoliikenteen harjoittajan tai harjoittajien toiminnan kieltämistä tai ehtojen asettamista sille Euroopan unionin alueella, Ilmailuhallinto voisi toteuttaa sanotut suositukset. Ilmailuhallinnon olisi arvioitava toimenpiteiden tarpeellisuus Suomessa. Tarvittaessa toimenpiteet voitaisiin toteuttaa myös ennakollisesti ilman, että lentoliikenteen harjoittajalla olisi
lain 73 §:ssä tarkoitettua liikennöintilupaa tai 75 §:ssä tarkoitettua tilauslentolupaa.
Momentti vastaa asematasotarkastusdirektiivin 9 artiklan b kohtaa.

5 luku Lupakirjat ja kelpoisuusvaatimukset
Luvussa säädettäisiin lento-, huolto- ja lennonvarmistustoimintaan osallistuvien henkilöiden lupakirjoista, kelpuutuksista, kelpoisuustodistuksista ja hyväksynnöistä. Näistä lupakirjoista, kelpuutuksista, kelpoisuustodistuksista ja hyväksynnöistä säädetään osin ja on osin tarkoitus säätää yhteisössä
muuttamalla EASA-asetuksen soveltamisalaa ja antamalla sen nojalla komission asetuksia, mutta
kaikkia näitä yhteisösäännöksiä ei vielä ole annettu. Luvun säännöksiä sovellettaisiin siihen saakka
kunnes yhteisöasetukset syrjäyttävät ne ja niissä tapauksissa, joita yhteisösääntely ei koske.
Yhteiseurooppalaiset JAR-FCL –vaatimukset ja Suomen kansalliset säännökset käsittävät lupakirjat, kelpuutukset ja kelpoisuustodistukset. Mukaan otettaisiin uutena käsitteenä termi hyväksyntä.
Lupakirjan haltijalle myönnettävä erillinen valtuutus kuten tarkastuslentäjän FE- ja TRE- valtuutukset, lennonjohtajan tasotarkastajavaltuutus sisältyvät hyväksyntä-käsitteeseen, samoin lennonjohtajille myönnettävä yhteisössä käsittelyssä oleva merkintä (Unit Endorsement), jolla tarkoitetaan
oikeutta toimia tarkemmin määritellyn pätevöitymisen jälkeen tietyn lentoaseman lennonjohdossa
tietyissä tehtävissä. EASA:n huoltotoiminta-asetuksen mukaisesti huoltohenkilöstöllä voi olla sekä
viranomaisen että huolto-organisaation antamia hyväksyntöjä ja valtuutuksia tiettyihin tehtäviin.
42 §. Luvun soveltamisala. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin viittaus lento- ja huoltotoimintaan osallistuvan henkilöstön lupakirjoista, kelpuutuksista, kelpoisuustodistuksista ja hyväksynnöistä säädettävään EASA-asetukseen ja sen nojalla annettuihin komission asetuksiin.
Poikkeuksista sotilasilmailun lupakirja- ja kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin 4 §:n 1 momenttiin
otettavan valtuuden nojalla sotilasilmailuasetuksella. Sotilasilmailuviranomainen antaisi 4 §:n 2
momentissa olevan valtuuden nojalla tarkempia määräyksiä sotilasilmailun lupakirjoista ja kelpoisuusvaatimuksista.
Sotilasilma-alusten miehistöä koskevat vaatimukset poikkeavat siviili-ilmailussa sovellettavista
kansainvälisiin sääntöihin pohjautuvista määräyksistä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että sellaisten lentotoiminnassa, lennonvarmistuksessa ja huoltotoiminnassa vaadittavien lupakirjojen, kelpuutusten ja kelpoisuustodistusten osalta, joita EASAasetus ei koske, ja siltä osin kuin 1 momentissa mainituista seikoista ei säädetä EASA-asetuksessa
tai sen nojalla annetuissa komission asetuksissa, sovellettaisiin kuitenkin 43 – 48 §:n säännöksiä
Pykälän 3 momenttiin otettaisiin viittaus 16 luvussa oleviin säännöksiin, joissa säädetään henkilön
lupaan tai hyväksyntään puuttumisesta.
43 §. Myönnettävät lupakirjat, kelpuutukset, kelpoisuustodistukset ja hyväksynnät. Pykälässä säädettäisiin lupakirjojen, kelpuutusten ja kelpoisuustodistusten ja hyväksyntöjen myöntäjästä. Ilmai-
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luhallinto myöntäisi 43 §:ssä tarkoitetut lupakirjat, kelpuutukset, kelpoisuustodistukset ja hyväksynnät.
Kelpuutus on lupakirjaan tai kelpoisuustodistukseen liitetty erityinen ehto, rajoitus tai oikeus. On
kuitenkin myös sellaisia kelpuutuksia joiden haltijoilla ei ole lupakirjaa. Kelpuutukset liittyvät ilma-alusten huoltoon, lentotoimintaan, lennonvarmistukseen ja muuhun toimintaan maaorganisaatiossa. Esimerkkejä kelpuutuksista ovat oikeus lentää moottorittomalla, yksimoottorisella tai monimoottorisella ilma-aluksella, ilma-alustyyppikelpuutus, mittarilentokelpuutus tai lennonopettajakelpuutus.
44 §. Lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen ja hyväksynnän myöntämisen edellytykset.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen ja hyväksynnän myöntämisen edellytykseksi, että asianomainen iältään, terveydeltään, tiedoiltaan, taidoiltaan,
koulutukseltaan ja kokemukseltaan täyttää Ilmailuhallinnon asettamat lupakirjan lajiin perustuvat
kelpoisuusvaatimukset. Lupakirjaa, kelpuutusta, kelpoisuustodistusta tai hyväksyntää ei kuitenkaan
myönnettäisi, jos hakija olisi soveltumaton lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän tarkoittamissa tehtävissä toimimiseen.
Ilmailuhallinto asettaisi luvan lajiin perustuvat kelpoisuusvaatimukset soveltuvin osin mukaillen 42
§:ssä tarkoitettuja EASA-vaatimuksia sekä muissa kansainvälisissä säännöissä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia. Tällaisia yksityiskohtaisia vaatimuksia on asetettu muun muassa yhteiseurooppalaisissa JAR-FCL –vaatimuksissa. Samoin lennonvarmistukseen liittyvissä tehtävissä toimiville on
Eurocontrol asettanut yksityiskohtaiset kelpoisuusvaatimukset, jotka Ilmailuhallinto saattaisi Suomessa voimaan määräyksillään.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hakijan soveltuvuudesta lupakirjan kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän haltijaksi. Hakijan soveltuvuutta ja soveltumattomuutta on tarkasteltu
yleisellä tasolla yleisperustelujen 3.2.2.1 kohdassa.
Tekniikan kehityksen myötä on ilmailusta tullut kaikista turvallisin liikennemuoto. Tästä huolimatta
ilmailu sisältää edelleen riskin vakaviin onnettomuuksiin. Ääriesimerkkinä lähihistorian vakavin
ilmailuun liitettävä tapaus - vuoden 2001 New Yorkin World Trade Centeriin kohdistettu terroristiisku – osoitti, että jopa tuhansien ihmisten henki voidaan ilmailussa vaarantaa. Kaikkien ilmailun
parissa toimivien kykyyn ja haluun hoitaa tehtävänsä luotettavasti ja turvallisesti on voitava asettaa
siten korkeat kriteerit.
Lupakirjan haltija on oikeutettu liikkumaan turvavaatimusten mukaisilla lentoasemien puhtailla
alueilla ja hänellä on lupakirjan haltijana tietoa ja oikeuksia, joiden käyttäminen esimerkiksi. salakuljetukseen ilma-aluksella tai aseiden tuomiseen turvatuille alueille olisi mahdollista. Ilmailuviranomaisen tulisi voida tällaisissa tapauksissa asettaa lupakirjaseuraamuksia asianomaiselle, vaikka
asia olisi jo muutoin käsitelty tuomioistuimessa.
Ilmailun turvallisuus perustuu yksityiskohtaiseen sääntelyyn sekä siihen, että säännöksiä noudatetaan. Valvontaa ei voida kohdistaa koko toimintaan, vaan osa valvonnasta on siirretty toiminnan
harjoittajille. Valvontatehtävää joudutaan toteuttamaan satunnais- ja määräaikaistarkastuksina. Valvonta tapahtuu myös usein siten, että viranomainen tarkastaa vain toimintaa koskevia asiakirjoja,
joilla toiminnan harjoittaja vakuuttaa tiettyjä menetelmiä noudatetuksi, tarkastuksia suoritetuksi tai
muuta vastaavaa.
Lentoturvallisuuteen vaikuttavissa tehtävissä toimivien on suhtauduttava säännöksiin ja määräyksiin tinkimättömästi valvottiinpa toimintaa sitten suoraan tai asiakirjojen kautta. Ilmailun toimintoja
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harjoitetaan yleensä yhteistyössä organisaatioissa (lentoyhtiö, lennonjohto, huoltoyritys, harrasteyhdistys), mutta on myös tehtäviä, joissa asianosainen toimii täysin yksin, esimerkiksi pienellä
lentoasemalla toimiva lennontiedottaja tai pienen huoltoyrityksen huoltomekaanikko.
Ilmailussa on kysymys riskistä, joka kohdistuu muihinkin kuin asianosaiseen. Mikäli luvan tai hyväksynnän hakijan aiempi toiminta osoittaa asianosaisen asennoitumisessa välinpitämättömyyttä,
joka antaa peruteltua aihetta epäillä hakijan kykyä tai halua noudattaa ilmailua koskevia sääntöjä,
tulisi ilmailuviranomaisella olla oikeus evätä tällaisen henkilön pääsy ilmailutoiminnan pariin.
Kohta vastaa voimassa olevan lain 24 §:n 2 momenttia.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että lupakirja, kelpuutus, kelpoisuustodistus ja hyväksyntä
annetaan määräajaksi tai toistaiseksi. Lupakirja myönnetään aina määräaikaisesti, niin että se on
kirjoitettava uudelleen vähintään viiden vuoden välein. Useimmat kelpuutukset, kelpoisuustodistukset ja hyväksynnät ovat myös määräaikaisia ja niiden uudistaminen edellyttää tiettyjen viimeaikaisten kokemusvaatimusten täyttämistä tai tarkastusta taikka koetta. Eräät kelpuutukset, kelpoisuustodistukset ja hyväksynnät ovat voimassa toistaiseksi.
Momentissa säädettäisiin myös, että lupakirjassa, kelpuutuksessa, kelpoisuustodistuksessa ja hyväksynnässä määrättäisiin, mitä tehtäviä sen haltijalla on oikeus suorittaa.
45 §. Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytykset. Pykälän 1 momentin mukaan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija täyttää Ilmailuhallinnon asettamat lentoturvallisuuden kannalta tarpeelliset kansainvälisiin turvallisuusnormeihin pohjautuvat lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että hakijan riittävän hyvän terveydentilan osoittava lääketieteellinen kelpoisuustodistus myönnettäisiin aina määräajaksi. Voimassaoloaika määrättäisiin henkilön iän ja lupakirjaluokan perusteella, ja milloin erityisiä syitä olisi, todistus voitaisiin myöntää
tavanomaista lyhyemmäksi ajaksi. Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi silloin, kun todistuksen
haltija täyttää terveydentilaa koskevat vähimmäisvaatimukset hakemushetkellä, mutta on todennäköistä, että tilanne kehittyy lyhyellä aikavälillä toiseksi ja on tarpeen edellyttää asianosaiselta uutta
lääkärintarkastusta esimerkiksi jo puolen vuoden kuluttua normaalin vuoden sijaan.
Lupakirjanhaltijoiden terveydentilaa koskevat kelpoisuusvaatimukset on määritelty alun perin Chicagon yleissopimuksen 1 liitteessä. Nykyisin tarkempia määräyksiä on annettu myös JAA:n ja Eurocontrolin määräyksillä.
Tehtävistä riippuen vaatimukset vaihtelevat. Nopeaa päätäntä- ja reagointikykyä vaativissa tehtävissä on asianosaisen aistien toimittava kiitettävästi. Lento- tai lennonvarmistustehtävissä toimivalla ei saa olla sairautta, joka äkillisesti saattaa hänet toimintakyvyttömäksi. Vaatimukset ovat jossain
määrin kevyemmät silloin, kun kyse on hyvissä sääolosuhteissa tapahtuvasta harrastelentämisestä.
Asianomaisen iästä ja lupakirjan laadusta riippuen myös lääkärintarkastusten vaativuustaso vaihtelee. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saaminen edellyttää yleensä ilmailulääketieteellisessä keskuksessa (Aeromedical Center) suoritettua tutkimusta. Suomessa tehtävää hoitaa
Keskussotilassairaalan Sotilaslääketieteen laitoksen Ilmavoimaosasto.
46 §. Velvollisuus ilmoittaa kelpoisuuteen vaikuttavista seikoista ja kelpoisuuden toteaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen ja hyväksynnän
hakija ja haltija ovat velvollisia ilmoittamaan kelpoisuuteensa vaikuttavat seikat Ilmailuhallinnolle.
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Säännös vastaa voimassa olevan lain 29 §:n 1 momenttia.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto voi määrätä lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen ja hyväksynnän hakijan ja haltijan lääkärintarkastukseen ja muuhun terveydentilan selvittämistä koskevaan tutkimukseen sen selvittämiseksi, täyttääkö asianomainen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytykset.
Hakijan terveydentilaa koskevissa tiedoissa saattaa olla jotain sellaista poikkeavaa, joka edellyttää
tilanteen tarkempaa selvittämistä esimerkiksi erikoislääkärin tutkimusten avulla. Samoin saattaa
voimassa olevan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan terveydentilassa tapahtua sellaisia
muutoksia, jotka edellyttävät lisäselvityksen hankkimista.
Säännös vastaa voimassa olevan lain 29 §:n 1 momenttia.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto voisi määrätä lupakirjan, kelpuutuksen,
kelpoisuustodistuksen ja hyväksynnän hakijan ja haltijan teoriakokeisiin, tarkastuslentoihin ja muihin sellaisiin tarkastuksiin, joilla voidaan selvittää, täyttääkö asianomainen lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen ja hyväksynnän myöntämisen tiedolliset ja taidolliset vaatimukset.
Säännöksellä on merkitystä lähinnä jo luvan saaneiden henkilöiden kohdalla. Kun esimerkiksi vaaratilanteeseen johtanut asianosaisen virheellinen toiminta on antanut aihetta epäillä asianosaisen
tiedollisten tai taidollisten valmiuksiensa huonontuneen toistuvaiskoulutuksen puuttumisen, toiminnan vähäisyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi, on voitu käytännössä selvittää virheellisen ja
määräystenvastaisen toiminnan syy. Mikäli taitojen ruostuminen on ollut syynä tahattomaan rikkomukseen, on asianosainen voitu määrätä hankkimaan lisäkoulutusta ennen toiminnan jatkamista,
jotta väärä toiminta – ja mahdollinen turvallisuuden vaarantuminen – ei toistuisi. Viranomaisella
tulee kuitenkin olla mahdollisuus erityisellä tarkastuksella selvittää myös uuden hakijan kelpoisuutta ennen luvan tai oikeuden myöntämistä tilanteissa, joissa viranomaisella on aihetta epäillä, ettei
asianosainen asiakirjoista ilmenevästä selvityksestä huolimatta todellisuudessa täytäkään asetettua
vaatimustasoa. Ilmailuviranomaisella tulee olemaan palveluksessaan muun muassa omia tarkastuslentäjiä, joiden kanssa lennettyjen tarkastuslentojen avulla voidaan selvittää jotain tiettyä lentotoimintaan liittyvää osaamisen eritysaluetta.
Säännös vastaa voimassa olevan lain 29 §:n 1 momenttia.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin selvyyden vuoksi, että lupakirjan, kelpuutuksen tai kelpoisuustodistuksen hakija tai haltija vastaisi 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista tarkastuksista, tutkimuksista ja
kokeista aiheutuvista maksuista ja muista kustannuksista.
47 §. Ilmailuhallinnon oikeus lääketieteellisten tietojen saantiin. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ilmailuviranomaisen oikeudesta saada luvan tai oikeuden hakijan ja haltijan terveydentilaa koskevia tietoja. Lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen ja hyväksynnän hakijalle tai haltijalle lääkärintarkastuksen tehneen lääkärin sekä lupakirjan hakijaa tai haltijaa hoitaneen tai hoitavan
lääkärin taikka sairaanhoito- tai huoltotoimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen olisi tietojen
salassapidosta annettujen säännösten estämättä pyynnöstä annettava Ilmailuhallinnolle tietoja lupakirjan, kelpuutuksen tai lennontiedottajan tai lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saamiseen tai
voimassaoloon mahdollisesti vaikuttavista seikoista.
Säännös vastaa voimassa olevan lain 29 §:n 2 momenttia.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lääkärin, yhteisön tai laitoksen oikeudesta ilmoittaa tietojen
salassapidosta annettujen säännösten estämättä ilman pyyntöäkin Ilmailuhallinnolle sellaisista lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän hakijan tai haltijan terveydentilaan
liittyvistä seikoista, jotka voisivat mahdollisesti vaikuttaa lupakirjan tai lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saamiseen tai voimassaoloon ja sitä kautta lentoturvallisuuteen. Momentti täydentäisi 1
momenttia niin, että Ilmailuhallinnon tietojen saaminen ei aina edellyttäisi viranomaisen aktiivisuutta tietojen hankinnassa.
Säännös olisi lievempi kuin tieliikenteen puolella kesällä 2004 voimaan tullut säännös, jolla ajokortin haltijaa hoitaneelle lääkärille asetettiin ilmoitusvelvollisuus ajokortin haltijalla ilmenneestä terveydellisestä esteestä.
Ilmailun lupakirjat ovat harvinaisia suhteessa ajokortteihin, joten tieliikennettä vastaavan velvoitteen asettaminen lääkärille olisi kohtuutonta. Lupakirjan haltijat menevät määrävälein ilmailulääkärin tutkittavaksi. Ilmailuhallinto saisi 1 momentin nojalla ilmailulääkäreiltä pyynnöstä tarvitsemansa tiedot lupakirjan haltijoiden terveydentilasta.
48 §. Ulkomainen lupakirja. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että ulkomaisen lupakirjan, hyväksynnän, kelpuutuksen ja kelpoisuustodistuksen hyväksymiseen ja tunnustamiseen tai näiden
peruuttamiseen noudatettaisiin soveltuvin osin tämän luvun säännöksiä. Kohta vastaa voimassaolevan lain 30 §:n 1 momenttia.
Ulkomaisen lupakirjan hyväksymiseen eli validointiin liittyy määrätty menettely, jossa verrataan
asianosaisen saaman koulutuksen vastaavuutta suomalaiseen, ja mahdollisesti edellytetään lisäkoulutusta tietyiltä osin. Jos koulutus todetaan vastaavaksi, asianosaiselle myönnetään suomalainen
lupakirja. Ulkomaisen lupakirjan tunnustamisella eli konvergoinnilla tarkoitetaan sitä, että lupakirjaa voidaan käyttää Suomessa ilman erillistä hyväksyntämenettelyä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto voisi 144 tai 145 §:ssä säädetyistä syistä
määrätä, ettei Suomessa tunnustettu ulkomainen lupakirja, kelpuutus, kelpoisuustodistus tai hyväksyntä oikeuta sen tarkoittamaan toimintaan Suomen alueella tai suomalaisessa ilma-aluksessa.
Silloin, kun ulkomaalaisen lupakirjan haltija rikkoo määräyksiä tavalla, josta aiheutuisi suomalaisen
lupakirjan haltijalle seuraamuksia, on tilanne ongelmallinen. Suomen ilmailuviranomainen ei voi
kohdistaa toimenpiteitä itse lupakirjaan esimerkiksi peruuttamalla sen. Ilmailuhallinto tarvitsee
turvallisuuden takaamiseksi tehokkaat keinot, joilla voidaan kieltää ulkomailla myönnetyn lupakirjan nojalla toimiminen Suomessa samoilla edellytyksillä kun toiminta voidaan estää suomalaisen
lupakirjan haltijan kohdalla.

6 luku Lupakirjarekisteri
Luvussa säädettäisiin lupakirjarekisteristä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja
henkilötietolakia täydentävästi. Lupakirjarekisteriä pitäisi Ilmailuhallinto. Luvussa säädettäisiin
rekisteröitävistä henkilöistä ja tiedoista sekä tietojen, erityisesti arkaluonteisten tietojen käsittelystä,
salassapidosta ja luovuttamisesta. Luvussa säädettäisiin myös Ilmailuhallinnon tiedonsaantioikeudesta.
Sotilasilmailussa sovellettavista poikkeuksista lupakirjarekisteriä koskevista säännöksistä säädettäisiin 4 §:n 1 momenttiin otettavan valtuuden nojalla sotilasilmailuasetuksella. Sotilasilmailuviran-
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omainen voisi antaa 4 §:n 2 momentissa olevan valtuuden nojalla tarkempia määräyksiä sotilasilmailun lupakirjarekisteristä.
49 §. Lupakirjarekisterin käyttötarkoitus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lupakirjan pitämisestä
ja sen käyttötarkoituksesta. Ilmailuhallinto pitäisi lupakirjarekisteriä lentoturvallisuuden valvomiseksi, lupakirjatietojen hallinnoimiseksi, siviili-ilmailun turvaamiseksi, Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ja muiden Ilmailuhallinnon toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lupakirjarekisterin käytöstä. Lupakirjarekisterin avulla valvottaisiin Ilmailuhallinnon antamien lupakirjojen, kelpoisuustodistusten, hyväksyntöjen tai kelpuutusten haltijoiden koulutusta, kokemusta ja terveydentilaa. Lupakirjarekisteriä voitaisiin pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon oikeudesta käyttää lupakirjarekisteriä sille lain
mukaan kuuluvien tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamisessa.
50 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykälässä säädettäisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain ja henkilötietolain soveltamisesta lupakirjarekisterin tietoihin. Jollei tässä laissa toisin
säädetä, lupakirjarekisteriin kuuluvien tietojen salassapitoon ja niiden luovuttamiseen sovellettaisiin
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia.
51 §. Rekisteröidyt. Pykälässä säädettäisiin lupakirjarekisteriin talletettavista tiedoista. Lupakirjarekisteriin saisi tallettaa tietoja henkilöistä:
- jotka ovat hakeneet Ilmailuhallinnolta lupakirjaa, kelpoisuustodistusta, kelpuutusta tai hyväksyntää tai joilla on lupakirja, kelpoisuustodistus, kelpuutus tai hyväksyntä,
- joiden epäillään syyllistyneen tai jotka ovat syyllistyneet lentoturvallisuuden vaarantamiseen,
huumaavan aineen käyttämiseen ilmailussa tai ilmailurikkomukseen.
Mikäli syytetoimenpiteet asianosaista kohtaan raukeavat, rekisterimerkinnät poistetaan 53 §:n mukaisesti.
Mahdollisuus tallentaa tietoja myös lupakirjattomista henkilöistä on osa lentoturvallisuusvalvontaa.
Ilmailuviranomaisen on voitava tarkistaa myös ennen ensimmäisen lupakirjan, kelpoisuustodistuksen, kelpuutuksen tai hyväksynnän myöntämistä, onko asianosaisella mahdollisesti sellaisia rikoksia tai rikkomuksia menneisyydessään, että tämä muodostaisi esteen lupakirjan myöntämiselle.
Ilmailuviranomainen saa tällaisista lupakirjattomien henkilöiden toimista tiedon poliisi- syyttäjä- ja
tuomioistuinviranomaisilta useimmiten esitutkintaan liittyvän lausuntopyynnön yhteydessä.
52 §. Lupakirjarekisteriin talletettavat tiedot. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lupakirjarekisteriin talletettavista henkilöä koskevista yksilöintitiedoista. Lupakirjarekisteriin saisi tallettaa 51 §:ssä
tarkoitetuista henkilöistä seuraavat yksilöintitiedot:
- nimen,
- henkilötunnuksen tai henkilötunnuksen puuttuessa tiedon syntymäajasta,
- syntymäkotikunnan ja syntymävaltion sekä kansalaisuuden,
- osoite- ja muun yhteystiedon sekä kotikunnan,
- äidin- tai asiointikielen, ja
- tiedon henkilön kuolemasta.
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Chicagon yleissopimuksen 1 liitteen mukaan lupakirjasta on käytävä ilmi ainakin sen haltijan nimi,
syntymäaika, osoite ja kansallisuus. Ainakin nämä tiedot on merkittävä myös rekisteriin. Siltä osin
kuin lupakirja myönnetään henkilölle, jolla ei ole henkilötunnusta, vaatimus syntymäkotikunnan ja
syntymävaltion merkitsemisestä helpottaa haltijan tunnistamista ja yksilöintiä. Yhteystietojen ja
äidinkieli- tai asiointikielitietojen merkitseminen puolestaan helpottaa asiointia rekisterinpitäjän ja
lupakirjan haltijan välillä.
Tietoa lupakirjanhaltijan kansalaisuudesta tarvitaan myönnettäessä suomalaista lupakirjaa muussa
valtioissa myönnetyn lupakirjan perusteella ja arvioitaessa, mitä voidaan laskea hyväksi toisessa
valtiossa suoritetusta koulutuksesta. Myös lupakirjanhakijan henkilötunnus määräytyy kansalaisuuden perusteella. Toisen valtion kansalaiselle joudutaan erikseen määrittämään henkilötunnus suomalaista (JAR-FCL) lupakirjaa ensimmäistä kertaa myönnettäessä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin rekisteriin talletettavista, käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisista tiedoista.
Yksilöintitietojen lisäksi saisi tallettaa rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot:
- lupakirjoista, kelpoisuustodistuksista, kelpuutuksista ja hyväksynnöistä,
- ilmailuun liittyvästä koulutuksesta ja kokeista,
- muita lentoturvallisuuden valvonnan ja siviili-ilmailun turvaamisen kannalta tarpeellisia tietoja.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin rekisteriin talletettavien arkaluonteisten tietojen tallettamisesta.
Lupakirjaa, kelpoisuustodistusta tai kelpuutusta koskevaa päätöksentekoa ja valvontaa varten rekisteriin saisi lisäksi tallettaa seuraavat arkaluonteiset tiedot:
- lääkärintarkastuksia ja terveydentilaa koskevat tarpeelliset tiedot,
- lentoturvallisuuden vaarantamista, huumaavan aineen käyttämistä ilmailussa tai ilmailurikkomusta taikka törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista tai rattijuopumusta koskevat tiedot
samoin kuin rikoksista ja rikkomuksista seuranneita rangaistuksia sekä ilmailuviranomaisen
hallinnollisia toimenpiteitä ja sanktioita koskevat tiedot.
Epäiltyä rikosta tai rikkomusta koskevat tiedot on tarpeellista voida viedä lupakirjarekisteriin. Asian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisessa sekä tuomioistuimessa voi kestää pitkään. Lupakirjan
uudistaminen tapahtuu huomattavasti useammin kuin esimerkiksi ajokortin uudistaminen. Asianosaisen syyllistymin tiettyihin rikoksiin tai rikkomuksiin voi olla peruste lupakirjahakemuksen hylkäämiselle tai lupakirjan peruuttamiselle. Mahdollisuus rekisteröidä myös epäillyt tapaukset auttaa
välttämään tilanteet, joissa lupakirjan hakijalle myönnetään uusi lupakirja sen jälkeen, kun hänet on
juuri tuomittu rangaistukseen teosta, joka on lupakirjan epäämisen peruste.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin rekisteritietojen muuttumisesta. Jos rekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuu muutos, lupakirjan, kelpoisuustodistuksen tai kelpuutuksen haltijan olisi ilmoitettava siitä Ilmailuhallinnolle 14 päivän kuluessa. Ilmailuhallinto antaisi tarkemmat määräykset muutosten ilmoittamisesta.
53 §. Tietojen poistaminen lupakirjarekisteristä. Pykälässä säädettäisiin lupakirjarekisterin tietojen
säilyttämisestä ja poistamisesta. Lentoturvallisuuden vaarantamista, huumaavan aineen käyttämistä
ilmailussa sekä törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja ilmailurikkomuksia koskevat tiedot
poistettaisiin kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Epäiltyä henkilöä koskevat rikostiedot poistettaisiin, kun henkilö on lainvoimaisella päätöksellä
vapautettu syytteestä tai kun syyteoikeus epäillystä rikoksesta on vanhentunut. Varoitusta, toimintakieltoa ja muuta ilmailuviranomaisen hallinnollista toimenpidettä koskevat tiedot poistettaisiin 10
vuoden kuluttua siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat
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kielteiset päätökset poistettaisiin 30 vuoden kuluttua. Lupakirjoja ja kelpuutuksia koskevat hakemusasiakirjat poistettaisiin 10 vuoden kuluttua hakemuksesta ja vastaavat rekisteritiedot 10 vuoden
kuluttua voimassaolon päättymisestä. Huoltohenkilökunnan lupakirjoja koskevat tiedot poistettaisiin viiden vuoden kuluttua lupakirjan voimassaolon päättymisestä.
Lupakirjarekisteriin tallennettuja tietoja tulee voida säilyttää huomattavasti pitempään kuin esimerkiksi ajoneuvoliikenteen puolella. Lupakirjoja uudistettaessa ja uusia kelpuutuksia myönnettäessä
on voitava tarkistaa muun muassa asianosaisen aiemmin saamaa koulutusta ja lupakirjoja koskevat
tiedot.
Lupakirjaviranomaisena toimivalle ilmailuviranomaiselle on myös kansainvälisissä sopimuksissa ja
normistoissa asetettu useita velvoitteita ja ohjeita liittyen lupakirjanhaltijoita koskevien tietojen
säilyttämiseen. Tällaisia säilytysaikoja on sekä JAA:n että ICAO:n normistoissa.
Viranomaistehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta on erityisen tärkeää voida säilyttää lupakirjanhaltijan terveydentilaa koskevat tiedot koko tämän ilmailu-uran ajan. Lupakirjanhaltijan terveydentilan seuranta on jatkuvaa, ja lääkärintarkastukset tapahtuvat tiheämmin asianosaisen ikääntyessä. Terveydentilan seuraamisessa on tarkasteltava myös sen kehittymistä: onko esimerkiksi
jokin poikkeava piirre säilynyt pitkään samanlaisena. Jos aiempia tietoja ei voitaisi käyttää, jouduttaisiin samat erityistutkimukset teettämään asianosaisella aina kun lääketieteellistä kelpoisuustodistusta uudistetaan. ”Grandfather Rights ” –säännön soveltaminen edellyttää että asianosaisesta on
tallella – joskus hyvinkin vanhat – terveystiedot
Ilmailuhallinto saattaa olla myös velvollinen toimittamaan toisen valtion ilmailuviranomaiselle
lupakirjan haltijaa koskevia tietoja, jos tämä muuttaa asiointivaltiota.
54 §. Ilmailuhallinnon oikeus saada tietoja viranomaisilta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että
Ilmailuhallinnolla olisi sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saada tietoja
seuraavasti:
- väestötietojärjestelmästä tiedot henkilön nimestä, henkilötunnuksesta, osoitteesta, kotikunnasta,
syntymäkotikunnasta, syntymävaltiosta, äidin- tai asiointikielestä ja henkilön kuolemasta sekä
tiedot väestötietolain (507/1993) 25 §:n 4 momentissa tarkoitetusta luovutusrajoituksesta,
- oikeushallinnolta tiedot lentoturvallisuuden vaarantamisesta, huumaavan aineen käyttämisestä
ilmailussa ja moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa todetuista törkeästä liikenteen vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta sekä niitä koskevasta epäilystä samoin kuin niistä seuranneista
rangaistuksista ja muista seuraamuksista.
Rekisteröityä koskevien tarpeellisten tietojen saaminen asianomaisilta viranomaisilta on edellytys
sille, että ilmailuviranomainen voi tehokkaasti hoitaa ilmailun turvallisuuteen liittyvää valvontatehtäväänsä. Julkisuuslain 29 § edellyttää, että salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta viranomaiselta toiselle on nimenomaisesti säädetty laissa, joten säännös täyttäisi tältä osin mainitussa laissa
asetetun vaatimuksen.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että tiedot voitaisiin toimittaa teknisen käyttöyhteyden avulla
tai muutoin sähköisessä muodossa.
55 §. Arkaluonteisten tietojen ja henkilötunnuksen luovuttaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että lupakirjarekisteriin talletettuja arkaluonteisia tietoja eli käytännössä terveystilaa ja rangaistuksia koskevia tietoja, ja henkilötunnuksen saisi luovuttaa muille viranomaisille laissa tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamiseksi. Tällaisia viranomaisia
voivat olla suomalaiset viranomaiset, ulkomaiset ilmailuviranomaiset sekä koti- ja ulkomaiset il-
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mailu- ja onnettomuustutkintaviranomaiset, joilla on ilmailun turvallisuuden valvontaa läheltä sivuavia tehtäviä ja velvoitteita.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että tiedot saisi luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai
muutoin sähköisessä muodossa. Julkisuuslain mukaan tästä luovutustavasta on säädettävä lailla.
56 §. Tietojen luovuttaminen mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin sekä muuhun osoite- ja tietopalveluun. Henkilötietojen luovuttaminen mainonta-, markkinointi ja muihin
tämäntyyppisiin tarkoituksiin on sallittua henkilötietolain nojalla lukuun ottamatta tilanteita, joissa
rekisteröity on kieltänyt rekisteritietojensa luovuttamisen taikka rekisteröity ei ole tietoinen tällaisten tietojen luovuttamisesta. Säännös varmistaisi siten rekisteröidyn suojaksi henkilötietolakiin
viedyn markkinointia koskevan kielto-oikeuden toteutumisen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin,
tietojen luovuttamisesta lisäksi, että tietojen luovuttaminen mielipide- ja markkinatutkimukseen,
suoramarkkinointiin sekä muuhun osoite- ja tietopalveluun olisi sallittua ainoastaan, jos toiminta,
johon tietoja pyydetään luovutettavaksi, liittyy ilmailuun.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että tiedot saisi luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla
tai muutoin sähköisessä muodossa.

7 luku Yleiset lentotoimintaa koskevat vaatimukset
Luvussa säädettäisiin ilma-aluksen päälliköstä ja miehistöstä sekä päällikön käskyvallasta. Luvussa
säädettäisiin myös lennon valmistelusta ja suorittamisesta sekä matkustajan velvollisuuksista. Lukuun otettaisiin myös lentohenkilökuntaa koskeva säännös huumaavien aineiden käytön kieltämisestä.
Sotilasilmailussa sovellettavista poikkeuksista yleistä lentotoimintaa koskevista vaatimuksista säädettäisiin 4 §:n 1 momenttiin otettavan valtuuden nojalla sotilasilmailuasetuksella. Sotilasilmailuviranomainen voisi antaa 4 §:n 2 momentissa olevan valtuuden nojalla tarkempia määräyksiä sotilasilmailusta.
57 §. Ilma-aluksen päällikkö. Pykälässä säädettäisiin, että ilma-aluksella olisi sitä ilmailuun käytettäessä oltava päällikkö. Ilma-aluksen päällikön määräisi ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä.
Ilmailuun käytettävällä liitimellä ja laitteellakin, siihen katsomatta onko se miehitetty tai miehittämätön, tulee olla vastuullinen henkilö ohjaajana. Päällikkö vastaisi siitä, että ilma-alusta tai laitetta
käytetään turvallisesti toista ilma-alusta tai kolmatta osapuolta vaarantamatta.
58 §. Ohjaamomiehistön lupakirjat, kelpuutukset ja hyväksynnät sekä lääketieteelliset kelpoisuustodistukset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että ilma-aluksen ohjaamomiehistön jäsenellä on
oltava:
- Ilmailuhallinnon myöntämä tai hyväksymä lupakirja, tehtävän edellyttämät kelpuutukset, hyväksynnät ja oikeudet, sekä lääketieteellinen kelpoisuustodistus; tai
- vieraassa valtiossa annettu lupakirja, tehtävän edellyttämät kelpuutukset, hyväksynnät ja oikeudet sekä lääketieteellinen kelpoisuustodistus, jotka Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti tunnustetaan Suomessa.
Ohjaamomiehistöä ei olisi tarkoituksenmukaista määritellä pykälässä. Vaadittavan ohjaamomiehistön laatu voi riippua ilma-aluksesta, yrityksen sisäisistä määräyksistä, suoritettavasta lennosta ja
muista seikoista. Ohjaamomiehistö on tällöin kussakin yksittäistapauksessa täsmällisesti määritelty,
mutta yleistä määritelmää ohjaamomiehistön jäsenelle ei voida antaa.

112

Lupakirjavaatimusta ei 2 momentin mukaan sovellettaisi kevyimpään harrasteilmailuun. Ilmaaluksia, joita saisi ohjata ilman lupakirjaa, olisivat 6 §:n 2 momentissa mainitut painopisteohjattu
ultrakevyt lentokone,
liidin ja purjelentokone, jonka rakenteellinen massa yksipaikkaisena on enintään 80 kilogrammaa
tai kaksipaikkaisena 100 kilogrammaa, miehittämätön ilma-alus, jonka toimintamassa on alle 150
kilogrammaa ja muu ilma-alus, jonka kokonaismassa ilman ohjaajaa on enintään 70 kilogrammaa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto voisi myöntää muiden ohjaamomiehistön
jäsenten kuin ilma-aluksen päällikön osalta poikkeuksia 1 momentissa olevista vaatimuksista. Tällaisia poikkeuksia voitaisiin myöntää:
- koulu- ja tarkastuslennolle osallistuvan ohjaamomiehistön jäsenen osalta
- sellaisen ohjaamomiehistön jäsenen osalta, joka toimii lentoa tai toimintaa avustavana miehistön jäsenenä osallistumatta ilma-aluksen varsinaiseen ohjaamiseen.
Säännös sallisi lääkäri- ja ambulanssihelikopteritoiminnassa (HEMS-toiminnassa) toisen ohjaajan
korvaamisen Ilmailuhallinnon hyväksymän koulutuksen saaneella lentoavustajalla. Lentoavustaja
on nimenomaan ohjaamomiehistön jäsen ja vaikka hän ei osallistukaan ilma-aluksen käsittelyyn,
hän saattaa osallistua tähystämiseen, käyttää radiopuhelinta tai suorittaa vastaavia tehtäviä. Perämiehen korvaaminen lentoavustajalla edellyttää lisäksi erityisten varusteiden käyttöä, kuten autopilottia ja pimeänäkölaitteita.
59 §. Ilma-aluksen miehistö. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että ilma-aluksen tulee olla turvallisesti miehitetty silloin, kun sitä käytetään ilmailuun, ja että turvallisesta miehityksestä vastaisi
ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä. Turvallisella miehityksellä tarkoitetaan tiettyä lentotehtävää varten määrättyä miehistöä (ohjaamo- ja matkustamomiehistö), jolla on kyseistä lentoa varten
tarvittava koulutus ja kokemus sekä vaadittavat lupakirjat ja muu kelpoisuus. Turvallisella miehityksellä tarkoitetaan lisäksi sitä, että lentoa varten ilma-aluksessa on oltava vaadittava vähimmäismiehistö ja että miehistön määräämisessä on noudatettava muun muassa turvallisuuden vuoksi määrättyjä työaikaa koskevia rajoituksia.
Pykälän 2 momentin mukaan Ilmailuhallinto antaisi sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, tarkemmat määräykset:
- lentotehtävän edellyttämästä ilma-aluksen päälliköstä, ohjaamomiehityksestä ja muusta miehityksestä;
- ohjaamomiehistöltä vaadittavista lupakirjoista, kelpuutuksista ja hyväksynnöistä sekä lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta;
- miehistöltä vaadittavasta koulutuksesta ja kokemuksesta;
- enimmäistyö- ja enimmäislentoajoista sekä vähimmäislepoajoista.
Määräykset pohjautuisivat kansainvälisiin turvallisuusnormeihin, mutta olisivat etenkin kevyen
harrasteilmailun osalta niitä lievempiä.
Yleinen työaikalainsäädäntö on kuitenkin Ilmailuhallintoa sitovaa eikä se voi antaa sallivampia
määräyksiä.
Muuhun miehitykseen kuuluisi miehistön jäseniin luettavat lennon aikana muuhun kuin lennon
toteutukseen suoranaisesti liittyvää tehtävää suorittavat henkilöt, esimerkiksi mittaus- ja muiden
erityislentojen tekninen henkilöstö.
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60 §. Päällikön käskyvalta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin päällikön käskyvallasta. Päälliköllä
on ylin käskyvalta ilma-aluksessa. Päällikön käskyvalta ulottuu matkustajiin vain järjestystä ja turvallisuutta koskevissa asioissa. Päällikkö voi tilapäisesti määrätä ilma-aluksen miehistön jäsenen
suorittamaan muuta tehtävää kuin mihin hänet on otettu.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että järjestyksen, turvallisuuden tai muun sellaisen syyn vaatiessa päälliköllä olisi oikeus olla ottamatta ilma-alukseen ja pakottavista syistä poistaa siitä ennen
lähtöä tai, jos ilma-alus on lennolla, ensimmäisessä sopivassa laskupaikassa miehistön jäsen, matkustaja tai tavara.
61 §. Lennon valmistelu ja suorittaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että ilma-aluksen,
liitimen ja muun ilmailuun tarkoitetun laitteen päällikön olisi ennen lennon aloittamista varmistauduttava siitä, että ilma-alus tai laite on lentokelpoinen ja että lento on muutoinkin valmisteltu säännösten ja määräysten mukaisesti. Osa lennonvalmistelua koskevista yksityiskohtaisemmista ohjeista
on annettu ilmailumääräyksenä julkaistuissa lentosäännöissä, mutta lennonvalmisteluun kuuluu
paljon muitakin toimenpiteitä, kuten ilma-aluksen kuormaus, tankkaus ja jäänpoisto.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että ilma-aluksen ja laitteen päällikön olisi noudatettava ilmailuviranomaisen hyväksymän lentokäsikirjan, mahdollisen toimintakäsikirjan tai muutoin asetettuja
määräyksiä ja rajoituksia sekä huolehdittava siitä, että lennolla noudatetaan säännöksiä ja määräyksiä. Käsikirjan hyväksynyt viranomainen on voinut olla myös kansainvälinen, esimerkiksi EASA,
tai ulkomaalainen, kuten Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen FAA tai muu ilma-aluksen suunnitteluvaltion viranomainen. Ilma-alusta koskevia käyttörajoituksia on annettu myös muun muassa ilmaalukseen asennetuissa ohjekilvissä. Käyttöä ohjaavia väri- tai muita merkintöjä on tehty mittareihin
ja laitteisiin. Kevyillä laitteilla voi olla oma valmistajan tai rakentajan laatima käyttöohjekirja, jota
viranomainen ei aina erikseen hyväksy tai vahvista. Näiden noudattamisvelvollisuuden osalta Ilmailuhallinnon määräyksenantovaltuudesta säädetään 6 §:n 3 momentissa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että miehistön on suoritettava lentokäsikirjassa ja toimintakäsikirjassa sille määrätyt tehtävät, ellei ilma-aluksen päällikkö toisin määrää. Päälliköllä on ylin vastuu
lennon turvallisuudesta, ja päälliköllä on oltava mahdollisuus määrätä lennon turvallisuuden niin
vaatiessa miehistö toimimaan toisin kuin käsikirjassa määrätään.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon oikeudesta antaa kansainvälisiin turvallisuusnormeihin perustuvia tai lentoturvallisuuden edellyttämiä tarkempia määräyksiä. Tällaiset määräykset voisivat koskea:
- lennon valmistelua (esimerkiksi lennon suunnittelu, säätietojen hankkiminen ja niiden huomioiminen ennen lennon aloittamista, kuormaus, poltto- ja voiteluaineet, jäänpoisto ja määräkentän valmiudet kuten lennonvarmistuspalvelut ja laitteet);
- lennon suorittamista ja toimintaa lennon aikana (esimerkiksi lentomenetelmät, kokemattomille
lentäjille sovellettavat tiukemmat sääminimit ja ilmaliikennepalvelut),
- kyseiselle lennolle vaadittavaa erikoisvarustusta (esimerkiksi mittarit, varahappi, ensiapuvälineet, yhteydenpito- ja suunnistuslaitteet, valot ja pelastusvarjo),
- laskuvarjohyppytoimintaa,
- taitolentotoimintaa,
- lentohinausta,
- aineiden tai esineiden levittämistä tai pudottamista.
Määräykset perustuisivat kansainvälisiin turvallisuusnormeihin, jos sellaisia on käytettävissä. Erityisesti laskuvarjohyppytoimintaa, taitolentotoimintaa, lentohinausta sekä aineiden tai esineiden
levittämistä tai pudottamista koskevat määräykset jouduttaisiin kuitenkin antamaan kansallisina,
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koska toistaiseksi kansainvälisiä normeja laativissa elimissä on katsottu tällaisten toimintojen kuuluvan kansallisen sääntelyn piiriin. Ilmailuhallinnon määräysten lähtökohtana olisivat sekä toimintaa harjoittavan oma että kolmansien osapuolten turvallisuus. Kysymys on välttämättömistä teknisluonteisista ohjeista turvallisen lennon suorittamiseksi, ja niiden suuren määrän ja yksityiskohtaisuuden vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista viedä niitä lakitekstiin.
62 §. Ilma-aluksesta, matkustajista ja tavarasta huolehtiminen. Pykälässä säädettäisiin päällikön ja
miehistön velvollisuudesta huolehtia ilma-aluksesta sekä matkustajista ja tavarasta, joita ilmaaluksessa kuljetetaan. Ilma-aluksen joutuessa hätään päällikön ja miehistön olisi käytettävissä olevin keinoin suojeltava ilma-alusta sekä siinä olevia henkilöitä ja tavaroita.
63 §. Matkustajan velvollisuudet lennolla. Pykälässä säädettäisiin, että matkustaja ei saisi toiminnallaan vaarantaa lennon turvallisuutta. Lisäksi matkustajan olisi sekä oman että muiden ilmaaluksessa olevien turvallisuuden vuoksi ja järjestyksen säilyttämiseksi ilma-aluksessa noudatettava
miehistön antamia käskyjä.
Matkustajaa koskevia velvollisuuksia asetettaisiin myös muun muassa eduskunnan käsittelyssä
olevassa ehdotuksessa vaarallisten aineiden kuljettamista koskevan lain 10 a §:ssa.
64 §. Järjestys ja pakkokeinot. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että jos ilma-alus on vaarassa tai
jos matkustajien tai miehistön turvallisuus muutoin vaatii, päälliköllä olisi oikeus käyttää kaikkia
puolustettavia keinoja, jotka ovat välttämättömiä järjestyksen palauttamiseksi tai turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi. Tällaisia keinoja voisivat olla kiinniotto, henkilön tai tavaran tarkastus
tai vastaavat toimet. Jokainen miehistön jäsen on velvollinen ilman eri käskyä antamaan päällikölle
tarvittavaa apua. Momentissa säädettäisiin lisäksi, että päällikön tai miehistön jäsenen kehotuksesta
myös matkustajalla olisi oikeus antaa sellaista apua. Säännöksellä annettaisiin matkustajalle oikeus
puuttua toisen henkilön koskemattomuuteen silloin, kun se on momentissa mainituilla perusteilla
välttämätöntä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että miehistön jäsenellä ja matkustajalla olisi oikeus ryhtyä 1
momentissa tarkoitettuihin estäviin toimenpiteisiin ilman päällikön kehotusta, kun on perusteltua
syytä uskoa, että toimenpide on välttämätön ilma-aluksen taikka siinä olevien henkilöiden tai tavaroiden suojelemiseksi. Säännös on tarpeen, jotta sekä miehistön jäsenellä että matkustajalla olisi
mahdollisuus välittömästi puuttua lentohäiriköintiin ja vastaavaan toimintaan odottamatta ilmaalusta ohjaavan päällikön määräystä. Välitön puuttuminen antaa paremman mahdollisuuden estää
tilanteen kehittymistä ilma-alukselle ja matkustajille vaaralliseksi.
65 §. Ilma-aluksen asiakirjat. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että ilma-aluksessa tulisi sitä
ilmailuun käytettäessä olla mukana voimassa oleva rekisteröimistodistus ja voimassa oleva lentokelpoisuustodistus taikka lupa ilmailuun tai näihin mahdollisesti liittyvä lentokelpoisuuden tarkastustodistus. Lisäksi pykälässä säädettäisiin pakollista vakuutusturvaa koskevan selvityksen pitämisestä mukana.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että ulkomaisessa ilma-aluksessa tulisi sitä Suomen alueella
ilmailuun käytettäessä olla mukana voimassa oleva Chicagon yleissopimukseen liittyneessä valtiossa annettu rekisteröimistodistus ja voimassa oleva lentokelpoisuustodistus tai Ilmailuhallinnon tunnustama lupa ilmailuun, samoin kuin selvitys ilma-aluksen pakollisesta vakuutusturvasta.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin rekisteröimättömässä ilma-aluksessa mukana pidettävästä Ilmailuhallinnon luvasta ilma-aluksen käyttöön Suomen alueella.
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Pykälän 4 momentissa säädettäisiin muista Ilmailuhallinnon tai ulkomaisen ilmailuviranomaisen
määräämistä, ilma-aluksen tyypistä ja lennon luonteesta riippuvista asiakirjoista. Näitä voivat tapauksesta riippuen olla lentokäsikirja, tarkistuslistat, minimivarusteluettelo, punnitustodistus, liikennelupa ja lentotoimintalupa, toimintakäsikirja, matkapäiväkirja, ilma-aluksen radioaseman lupa,
selvitys ilma-aluksen vakuutusturvasta, melutodistus, matkustajaluettelo ja selvitys rahdista ja mahdollisista vaarallisista aineista.
Eduskunnassa käsittelyssä olevan vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lain muuttamista koskevan ehdotuksen 11 c §:ssä annettaisiin yksityiskohtaisempia säännöksiä vaarallisten aineiden
kuljetuksen asiakirjoista.

8 luku Kaupallinen ilmailu ja lupa ilmailutoimintaan eräissä tapauksissa
Luvussa säädettäisiin kaupallisesta ilmailusta. Säännökset täydentäisivät yhteisösääntelyä, jota on
annettu yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien
pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille ja lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksuista annetuilla neuvoston asetuksilla sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella.
Liikenneluvan ja lentotoimintaluvan myöntäisi Ilmailuhallinto. Luvussa säädettäisiin lupien myöntämisen ehdoista. Luvussa säädettäisiin myös kansainvälisestä lentoliikenteestä sekä julkisesta palveluvelvoitteesta, jonka asettaisi liikenne- ja viestintäministeriö.
Sotilasilmailussa sovellettavista poikkeuksista muista kuin lentotoimintalupaa ja liikennelupaa koskevista säännöksistä säädettäisiin 4 §:n 1 momenttiin otettavan valtuuden nojalla sotilasilmailuasetuksella.
66 §. Määritelmät. Pykälään otettaisiin luvussa tarpeelliset määritelmät. Pykälässä viitattaisiin kaupallista ilmailua ja kansainvälisiä lentoliikenneneuvotteluja koskeviin yhteisöasetuksiin, joita sellaisinaan sovelletaan jäsenmaissa. Lisäksi pykälässä määriteltäisiin keskeiset kaupallista ilmailua koskevat luvat ja lentotyö.
67 §. Lentotoimintalupa. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lentotoimintalupaa koskevasta vaatimuksesta. Momenttiin otettaisiin käsitteen täsmentämiseksi myös lentotoimintaluvan englanninkielinen nimi, jota ilmailun yhteydessä pääasiassa käytetään. Luvan nykyinen nimi ’ansiolentolupa’
muutettaisiin luvan luonnetta ja englanninkielistä käsitettä paremmin vastaavaksi. Pykälän säädettäisiin, että muussakin kaupallisessa lentotoiminnassa edellytetään toiminnan harjoittajalta lentotoimintalupaa.
Kaupalliseksi ilmailuksi ei luettaisi ilmailutoimintaa harjoittavan yhdistyksen sisäiseksi toiminnaksi
luokiteltavaa lentotoimintaa.
Yhdistyksen sisäiseksi toiminnaksi luokiteltavaa lentotoimintaa olisi esimerkiksi:
- yhdistyksen jäsenen suorittama toisen jäsenen ohjaaman purjelentokoneen hinaaminen, jolloin
purjelentokoneen ohjaaja maksaa hinauspalvelusta korvauksen yhdistykselleen,
- yhdistyksen laskuvarjohyppytoiminnassa yhdistyksen jäsenen suorittama toisen jäsenen lennättäminen laskuvarjohyppyä varten, jolloin laskuvarjohyppääjä maksaa palvelusta korvauksen
yhdistykselleen, ja
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yhdistyksen lennonopettajan suorittama esittelylento yhdistyksen toimintaan tai kurssiin tutustuvalle henkilölle, joka suorittaa korvauksen lennon aiheuttamista kustannuksista yhdistykselle;

Toiminta on eräissä tapauksissa yritetty naamioida yhdistyksen jäsenten lennättämiseksi, vaikka
todellisuudessa on ollut kyse lentotoimintalupaa edellyttävistä maksullisista yleisölennätyksistä.
Yhdistys on esimerkiksi värvännyt uusia jäseniä ilmailutapahtuman yhteydessä. Jäseneksi hyväksyminen tapahtuu välittömästi ja jäsenmaksuun – joka maksetaan välittömästi liittymisen yhteydessä – sisältyy yksi lennätys yhdistyksen kalustolla. ”Jäsenten” ei ole tarkoituskaan liittyä yhdistykseen pysyvämmin, eivätkä he yleensä edes miellä tapahtumaa muuksi kuin maksulliseksi yleisölennätykseksi. Tällaista valetoimintaa ei luettaisi yhdistyksen sisäiseksi toiminnaksi eikä sitä tule
myöskään sekoittaa esittelylentoihin, joilla harrasteilmailua esitellään aidosti kiinnostuneille tuleville harrastajille.
Kaupalliseksi ilmailuksi ei luettaisi myöskään harrasteilmailussa tavanomaista lennosta aiheutuvien
polttoaine-, vuokra- tai vastaavien kustannusten jakamista lennolle osallistuvien henkilöiden kesken. Ilmailuhallinto voisi täsmällisesti rajoitetuin ehdoin määrätä, että yleishyödyllistä lentotoimintaa kuten metsäpalolentoja, etsintä- ja pelastuspalvelulentoja sekä harrasteilmailun jäsenhankintaan
liittyviä tutustumislentoja ei luettaisi kaupalliseen ilmailutoimintaan.
Harrastetoiminnassa aiheutuvien kustannusten jakaminen ei ole verrattavissa esimerkiksi autolla
suoritettavien työmatkojen kustannusten jakamiseen. Yksityisautojen omistus on yleistä, mutta
harvalla on oma ilma-alus käytössään. Käytännössä ilma-aluksen harrastekäytön aiheuttamien kustannusten jakaminen tapahtuu siten, että lennolle osallistuvat, lentäjä mukaan lukien, jakavat ilmaaluksen vuokraamisesta aiheutuneet kustannukset keskenään. Kustannusten jakaminen on ollut
mahdollista ilman, että toimintaa on katsottu ansiolentotoiminnaksi. Toimintamalli on yleinen myös
muissa maissa.
Ilmailulain ja verottajan käytännön tulisi olla yhteneviä. Jos ilmailulain ja verottajan tulkinnat kaupallisen ilmailun rajoista eroavat toisistaan, ei tilannetta voida pitää yksiselitteisenä ja oikeudenmukaisena yksittäisen kansalaisen kannalta. Verottajan tulkinnassa on perinteisesti pidetty tiettyjä
yleishyödyllisiä toimintamuotoja vapaina tuloverotuksesta. Tällaiset talkoohengessä harjoitetut
toimintamuodot, jotka ovat osa harrastusta, eivät ole kaupallista ilmailua huolimatta siitä, että toiminnasta saatetaan suorittaa joitakin omakustannusperusteisia korvauksia. Korvaukset liittyvät ilma-aluksen käytöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä tarkoituksena ole liikevoiton saavuttaminen.
Yleishyödylliseksi toiminnaksi luokiteltavaa lentotoimintaa olisi esimerkiksi:
- yhdistyksen jäsenen suorittama metsäpalolentotoiminta,
- yhdistyksen jäsenen suorittama muu vapaaehtoinen yleishyödyllinen avustava toiminta, kuten
merialueiden öljyvahinkovalvonta ja levähavainnot, ja
- yhdistyksen jäsenen osallistuminen vapaaehtoiseen etsintä- ja pelastuspalvelutoimintaan, jolloin
yhdistys saa toiminnasta omakustannusperiaatteella lasketun korvauksen ulkopuoliselta taholta.
Pykälän 2 momentin mukaan lentotoimintaluvassa määrättäisiin, millaista lentotoimintaa luvan
haltija saisi harjoittaa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, ettei lentotoimintalupaa vaadita, jos lentotoiminnan harjoittajalla on muussa valtiossa annettu vastaava Ilmailuhallinnon tunnustama lupa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, ettei lentotoimintalupaa vaadita, jos lentotoiminnan harjoittajalla on muussa valtiossa annettu vastaava Ilmailuhallinnon tunnustama lupa.

117

Lakiehdotuksen valmistelun yhteydessä keskusteltiin myös mahdollisuudesta jättää lupavaatimuksen ulkopuolelle valtion ilma-alukset, jos sellaisella suoritettavasta työtä perittäisiin enintään rajavartiolaitoksesta annetun lain (320/1999) 62 §:ssä tarkoitettu, suoritteen tuottamisesta aiheutuvia
kokonaiskustannuksia (omakustannusarvoa) vastaava maksu. Tällaisen säännöksen todettiin kuitenkin olevan syrjivä, koska yksityinen palveluntarjoaja ei välttämättä saa voittoa suorittaessaan
rajavartiolaitoksen kanssa kilpailevan toimeksiannon, eli toisin sanoen korvauksen suuruus ei ole
ratkaiseva sen suhteen, tuleeko lentotoimintalupa vaatia vai ei.
68 §. Lentotoimintaluvan myöntäminen. Pykälän 1 momentin mukaan lentotoimintalupa voitaisiin
myöntää vain sellaiselle yhteisön jäsenvaltion oikeushenkilölle tai kansalaiselle, jonka kotipaikka ja
pääasiallinen liikepaikka sijaitsevat Suomessa.
Toimilupa-asetuksen 9 artiklassa asetetaan liikenneluvan myöntämisen ja voimassaolon edellytykseksi, että lentoliikenteen harjoittajalla on voimassa oleva lentotoimintalupa, jossa täsmennetään
liikenneluvan piiriin kuuluva toiminta, ja että toiminta täyttää asetuksen vaatimukset. Pykälän 2
momentissa säädettäisiin lentotoimintaluvan myöntämisen edellytyksistä. Myöntämisen edellytyksenä olisi, että hakijalla on sellainen koulutukseen ja kokemukseen liittyvä pätevyys, samoin kuin
organisaatio ja taloudelliset edellytykset, että hakija kykenee harjoittamaan lentotoimintaansa turvallisesti. Lisäksi säädettäisiin lentotoimintaluvan myöntämisen edellytykseksi, että hakija kykenee
esittämään selvityksen siitä, että sillä haettuun lentotoimintamuotoon soveltuva lentokalusto. Säädös sallisi sen, että vaadittu kalusto on hakijan käytössä vasta sen aloittaessa luvassa tarkoitetun
lentotoimintansa.
Pykälän 3 momentissa annettaisiin Ilmailuhallinnolle valtuus antaa lentotoiminnan turvallisen harjoittamisen edellyttämät tarkemmat määräykset lentotoimintaluvan saamisen edellytyksistä. Säädös
antaisi Ilmailuhallinnolle valtuutuksen saattaa Suomessa voimaan ICAO:n standardeissa ja suosituksissa sekä yhteiseurooppalaisissa ilmailuvaatimuksissa (JAR-OPS) asetetut kaupallista ilmailutoimintaa koskevat lentotoiminnalliset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset, jotka on annettu turvallisen lentotoiminnan varmistamiseksi.
Tällaiset määräykset voisivat koskea:
- lentotoimintaluvan haltijan organisaatiota ja henkilöstöä kuten vastuuhenkilöitä, miehistövaatimuksia, henkilöstön koulutusta ja kelpoisuusvaatimuksia,
- kalustoa kuten toimintaan käytettävien ilma-alusten suoritusarvovaatimuksia, kuormausrajoituksia, varustusta, laitteita, mittareita, yhteydenpito- ja suunnistusvarusteita, huoltotoimintaa,
ilma-aluksen käyttöön liittyviä asiakirjoja ja käsikirjoja,
- turvallisuudenhallintajärjestelmää, sekä
- toimintamenetelmiä kuten toiminta- ja laatukäsikirjoja, toimintaohjeita, sääminimeitä, minimilentokorkeuksia, alueita, reittejä ja lentopaikkoja koskevia tietoja ja ohjeita, lento- ja työaikarajoituksia sekä lepoaikavaatimuksia, vaarallisten aineiden ja esineiden ilmakuljetusta, siviiliilmailun turvaamista koskevia vaatimuksia.
Momentissa säädettäisiin lisäksi, että Ilmailuhallinto voisi antaa tarvittaessa määräyksiä kaupallista
lentotyötä, koulutustoimintaa tai pelkästään yleisölennätystoimintaa harjoittavan taloudellisista
edellytyksistä. Kyseiset toimintamuodot jäävät liikennelupaa koskevan sääntelyn ulkopuolelle. Perusteena vaatimusten asettamiselle on, että jollei lentotoiminnan harjoittajalla ole riittäviä taloudellisia edellytyksiä toiminnan harjoittamiseen, vaarana on lentoturvallisuuden heikkeneminen esimerkiksi huollon laiminlyönnin johdosta.
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Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnolle velvoite myöntää lentotoimintalupa, jos hakija täyttää 1 ja 2 momentissa olevat sekä 3 momentin nojalla asetetut edellytykset. Momentissa
säädettäisiin, että lentotoimintalupa myönnetään määräajaksi.
69 §. Liikennelupa. Pykälän 1 momentissa viitattaisiin toimilupa-asetukseen.
Toimilupa-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat määrätä, että uutta liikennelupaa voidaan tarkistaa vuoden kuluttua sen myöntämisestä ja sen jälkeen joka viides vuosi. Lentoturvallisuussyistä ja aloittavan yrityksen toiminnallisten edellytysten tehokkaan valvomisen varmistamiseksi ehdotetaan, että vaatimus otetaan 2 momenttiin.
Toimilupa-asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on päätettävä, onko sellaisten
lentoliikenteen harjoittajien, joille ne ovat myöntäneet liikenneluvan, saatettava liikennelupansa
uudelleen hyväksyttäväksi, jos yhdessä tai useammassa yrityksen oikeudelliseen asemaan vaikuttavassa tekijässä on tapahtunut muutoksia ja varsinkin jos kyse on sulautumisesta tai yritysostoista.
Pykälän 3 momenttiin otettaisiin uudelleen hyväksyttämistä koskeva vaatimus. Toimilupa-asetus
sallii lisäksi, että liikenneluvan haltija voi uudelleen hyväksyntää koskevasta menettelystä huolimatta jatkaa toimintaansa, ellei liikenneluvan myöntävä viranomainen katso, että turvallisuus jatkuu.
Toimilupa-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan lentoliikenteen harjoittajan käyttämät
ilma-alukset rekisteröidään toimiluvan myöntäneen jäsenvaltion valinnan mukaan joko sen kansalliseen rekisteriin tai yhteisössä. Toimilupa-asetus edellyttää kuitenkin, että kun yhteisössä rekisteröidyn ilma-aluksen vuokrasopimus on hyväksytty 10 artiklan mukaisesti, jäsenvaltio ei saa vaatia
kyseisen ilma-aluksen rekisteröintiä omaan rekisteriinsä, mikäli tämä edellyttäisi ilma-alukseen
tehtävän rakenteellisia muutoksia. Pykälän 4 momenttiin otettaisiin tällaisen poikkeuksen salliva
säännös.
70 §. Lentoliikenne Suomen sisäisillä reiteillä ja yhteisön sisäisillä reiteillä, joiden lähtö- tai päätepiste on Suomessa. Pykälässä säädettäisiin lentoliikenteen harjoittamisesta Suomessa ja sellaisilla
Euroopan unionin sisäisillä reiteillä, joiden lähtö- tai päätepiste on Suomessa. Lentoliikenteen harjoittamisella tarkoitetaan tässä matkustajien, postin ja rahdin kuljetusta. Pykälä täydentää tarvittavilta osin markkinoillepääsyasetusta 2408/92.
Pykälän 1 momentissa viitattaisiin siihen, että lentoliikenteen harjoittaminen Suomen sisäisillä reiteillä ja yhteisön sisäisillä reiteillä, joiden lähtö- tai päätepiste on Suomessa, edellyttää liikennelupaa. Tältä osin momentti on informatiivinen. Markkinoillepääsyasetuksen mukaan liikenneluvan
haltijoilla on oikeus harjoittaa Euroopan unionin alueella matkustajien, rahdin ja postin kuljetusta.
Momentissa säädettäisiin lisäksi, että Ilmailuhallinto voi yksittäistapauksessa tai Suomea sitovan
kansainvälisen velvoitteen perusteella myöntää tällaisen liikenteen harjoittamiseen luvan myös
muulle kuin liikenneluvan haltijalle. Käytännössä tämä koskisi kolmansien maiden lentoyhtiöille
lentoliikennesopimuksissa myönnettyjä nk. viidennen vapauden oikeuksia. Tällainen kolmannen
maan lentoyhtiö voisi lentää yhteisön sisällä jatkolennon. Kansainvälisen käytännön mukaan tämä
edellyttää ilmailuviranomaisen hyväksyntää. Momentissa annettaisiin Ilmailuhallinnolle toimivalta
tällaisen luvan myöntämiselle.
Vaikka liikenneluvan haltija ei tarvitse lentoliikenteen harjoittamiselle muuta lupaa, viranomainen
tarvitsee edelleen tietoja lentoyhtiöiden maksuista, paikkatarjonnasta ja aikatauluista tilastoja ja
valvontaa varten. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin liikenneluvan haltijan velvollisuudesta ilmoittaa nämä tiedot. Aiempi hyväksyttämiskäytäntö on jäsenmaihin rekisteröityjen yhtiöiden osalta
muuttunut ilmoitusmenettelyksi.
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Lentoliikennesopimuksissa edellytetään pääsääntöisesti, että kansallinen viranomainen hyväksyy
aikataulut. Useissa sopimuksissa on myös määräyksiä paikkatarjonnan ja kuljetusmaksujen hyväksynnästä. Näissä sopimuksissa määritellään myös kansallinen ilmailuviranomainen, joten ilmailulakiin ei ole tarpeen ottaa tästä hyväksymismenettelystä erillistä määräystä.
71 §. Julkinen palveluvelvoite. Pykälässä säädettäisiin markkinoillepääsyasetuksessa määritellystä
julkisesta palveluvelvoitteesta siltä osin kuin siitä tarvitaan täydentäviä kansallisia säännöksiä. Pykälän 1 momentin mukaan markkinoillepääsyasetuksen 4 artiklassa tarkoitetun julkisen palveluvelvoitteen asettamisesta päättäisi Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö voisi 2 momentin mukaan tarvittaessa asettaa rajoituksia muiden
kuin liikennettä harjoittamaan valitun lentoyhtiön säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiselle reitillä, jolle on asetettu julkinen palveluvelvoite.
72 §. Säännöllinen lentoliikenne Suomen ja kolmannen maan välillä. Pykälän 1 momentin mukaan
Ilmailuhallinto myöntäisi reittikohtaisen liikennöintiluvan säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseen Suomen ja kolmannen maan välillä. Liikennöintilupa voitaisiin antaa määräajaksi tai toistaiseksi.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin liikennöintiluvan myöntämisen edellytyksistä. Liikennöintilupa
myönnettäisiin ensinnäkin Suomeen sijoittautuneille liikenneluvan haltijoille. Sijoittumisen käsite
(establishment) on Euroopan unionin yhteismarkkinoiden kannalta keskeinen käsite. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvisti marraskuussa 2002 antamissaan niin kutsutuissa Open skies –
tuomioissa sijoittautumisen merkityksen myös Euroopan unionin ulkopuolelle suuntautuvassa kaupallisessa lentoliikenteessä. Sitä, milloin yhtiön katsotaan olevan sijoittunut Suomeen, ei ole täsmällisesti lainsäädännössä määritelty. Käytännössä EU-lentoyhtiön on katsottu sijoittuneen Suomeen silloin, kun se harjoittaa liikennettä Suomessa, Suomesta tai Suomeen.
Liikennöintiluvan myöntäminen kolmannen maan lentoyhtiölle liittyy pääsääntöisesti Suomen ja
kyseisen kolmannen maan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamiseen. Käytännössä mainitun
kolmannen maan ilmailuviranomainen nimeää lentoyhtiön ja myöntää sille liikennöintiluvan. Suomen viranomaisella on sen jälkeen mahdollisuus reagoida nimeämiseen lentoliikennesopimuksessa
määritellyillä ehdoilla.
Suomen ja sellaisen kolmannen maan välillä, jonka kanssa Suomella ei ole lentoliikennesopimusta,
voidaan kaupallista lentoliikennettä harjoittaa vain kummankin valtion hyväksynnällä. Nämä tilanteet ovat olleet harvinaisia. Kun ulkosuhdeasetuksen myötä Euroopan unionin ja komission rooli on
kasvanut, tarvitaan kuitenkin säädös myös esimerkiksi niitä tilanteita varten, joissa lentoliikennesopimusta Suomen ja jonkin kolmannen maan välillä ei ole ja yhteisön tämän kolmannen maan kanssa käymät neuvottelut pitkittyvät. Käytännössä tällaiset yhteisöneuvottelut voivat estää Suomea
käynnistämästä omia lentoliikennesopimusneuvotteluja
Suomen ilmailuviranomainen varmistaa tällaisissa tilanteissa, että kyseisen ulkomaisen lentoyhtiön
voidaan katsoa täyttävän Chicagon yleissopimuksessa asetetut vähimmäisvaatimukset, kuten että
sillä on lentotoimintalupaa vastaava oman kansallisen viranomaisensa myöntämä lupa. Lisäksi
varmistetaan, että lentoyhtiö täyttää turva-asetuksessa EU-alueelle liikennöivälle lentoyhtiölle asetetut vaatimukset, että sen kalusto täyttää sitä koskevat vaatimukset ja että sen vakuutusturva on
kunnossa. Viranomainen myös tarkastaa, mitä tietoja yhtiöstä on saatu erityisesti jäsenvaltioissa
tehdyissä asematasotarkastuksissa.
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Jos nämä teknisluontoiset edellytykset ovat kunnossa, liikenteen käynnistämisestä päätetään liikenne- ja viestintäministeriön ohjauksessa. Näistä tilanteista säädettäisiin momentin 3 kohdassa.
Jos lentoliikennesopimuksessa niin sovitaan, Ilmailuhallinto vahvistaisi reittikohtaisen liikenteen
kuljetusmaksut, paikkatarjonnan, aikataulut ja muut lentoliikenteeseen liittyvät ehdot. Tästä säädettäisiin 3 momentissa.
73 §. Reitit, joihin kohdistuu käyttörajoituksia. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin liikennöintilupien myöntämisestä reiteille, joihin kohdistuu lentoliikennesopimuksiin perustuvia käyttörajoituksia.
Lentoliikennesopimuksessa rajoitetaan esimerkiksi sovituilla reiteillä liikennöivien lentoyhtiöiden
määrää, viikkovuoroja tai kapasiteettia. Ilmailuhallinto päättäisi, mikä tai mitkä liikennöintiluvan
hakijoista liikennettä saa harjoittaa. Liikennöintilupapäätöksen olisi perustuttava kokonaistarkasteluun, jossa otetaan huomioon matkustaja- ja rahtiliikenteen tarpeet, kilpailun edistäminen sekä yhteisön lentoliikenteen tasapainoinen kehitys.
Ulkosuhdeasetuksen 5 artiklan mukaan tilanteissa, joissa lentoliikennesopimuksessa on liikenneoikeuksien käyttöä koskevia rajoituksia, jäsenvaltion on varmistettava, että liikenneoikeudet jaetaan
niihin oikeutettujen yhteisön lentoliikenteen harjoittajien kesken syrjimättömän ja avoimen menettelyn perusteella.
Pykälän 2 momentissa annettaisiin Ilmailuhallinnolle valtuus antaa tarkemmat määräykset liikennöintilupien myöntämismenettelystä. Liikennöintilupien hakemisesta on voimassa Ilmailulaitoksen
viranomaismääräys, jossa kuvataan menettely liikennöintilupien hakemiseksi.
74 §. Ei-säännöllinen lentoliikenne Suomen ja kolmannen maan välillä. Pykälässä annettaisiin Ilmailuhallinnolle valtuus antaa ei-säännöllistä lentoliikennettä koskevat tilauslentosäännöt. Niissä
määritellään, mitä tietoja viranomaiselle pitää toimittaa ja miten toimia tilauslentoluvan saamiseksi.
Ei-säännöllisellä lentoliikenteellä tarkoitetaan tilaus- ja taksilentoliikennettä. Kansainvälisten sopimusten tuntema käsite ”non-scheduled traffic” on vakiintuneesti käännetty käsitteeksi ”eisäännöllinen”. Tilauslentosäännöt pohjautuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja kansainväliseen käytäntöön. Tilauslentosäännöissä muun muassa kehotetaan luvan hakijaa toimittamaan jäljennös hakijan toimiluvasta ja vakuutusturvasta.
Ilmailuhallinto toimisi pykälän 2 momentin mukaan viranomaisena, joka myöntää tilauslentoluvat.
Tämä vastaa nykytilannetta.
75 §. Lentotyölupa. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että lentotyön suorittaminen edellyttää
Ilmailuhallinnon myöntämää lentotyölupaa, vaikka toimintaa ei harjoitettaisi kaupallisesti. Lentotyö
on lentotoimintaa, johon usein liittyy poikkeaminen lentosäännöistä. Toimintaan saattaa liittyä erityiskoulutusta vaativaa toimintaa, lentotoimintaa poikkeuksellisen pienellä lentokorkeudella tai
ilma-alukseen asennettujen erityislaitteiden käyttöä, jotka voivat vaikuttaa ilma-aluksen lentoominaisuuksiin. Näistä syistä toimintaan saattaa liittyä lisääntynyt turvallisuusriski, jonka vuoksi on
perusteltua, että toiminta pääsääntöisesti edellyttää Ilmailuhallinnon myöntämää lentotyölupaa.
Toiminnan luvanvaraisuus varmistaa sen asianmukaisen valvonnan. Kattavan luettelon laatiminen
toiminnan eri alalajeista ei ole mahdollista, jo senkin vuoksi että uusia toimintamuotoja kehitetään
jatkuvasti lisää.
Lupavaatimus vastaa voimassaolevan lain 63 §:n 1 momenttia. Momentissa säädettäisiin lisäksi,
että, kun Ilmailuhallinto on myöntänyt organisaatiolle lentotoimintaluvan ja harjoitettava lentotyötoiminta on liitetty lentotoimintaluvan ehtoihin, erillistä lentotyölupaa ei vaadittaisi.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, ettei lentotyölupaa vaadittaisi tiettyihin lentotyömuotoihin, kun
toimintaa harjoitetaan Ilmailuhallinnon määräysten mukaisesti tapahtuvana yksityislentotoimintana.
Momentissa säädettäisiin 67 §:n perustelujen mukaisesti lupavaatimuksesta vapautetuista lentotyömuodoista.
Momentissa annettaisiin myös Ilmailuhallinnolle valtuutus antaa tarkempia määräyksiä siitä, milloin jotain muutakin lentotyötoimintaa kuin tässä momentissa mainittua saadaan harjoittaa ilman
lentotyölupaa. Säännös vastaisi voimassa olevan lain 63 § 2 momenttia. Tietyn lentotyömuodon
vapauttaminen lupavaatimuksesta edellyttäisi tällöin lisäksi, että toiminta ei poikkea normaalista
yksityislentotoiminnasta siinä määrin, että luvan hankkimiseen olisi turvallisuuden varmistamiseksi
tarvetta.
Pykälän 3 momentissa annettaisiin Ilmailuhallinnolle valtuus asettaa lentotyöluvan myöntämisen
tarkemmat sellaiset edellytykset, joita turvallisen lentotyötoiminnan varmistaminen edellyttää.
Määräykset voisivat koskea luvanhaltijan organisaatiota ja henkilöstöä, käytettävää kalustoa sekä
toimintakäsikirjoja ja menetelmiä.
Lentotyölupa on 4 momentin mukaan myönnettävä sellaiselle hakijalle, joka täyttää vaatimukset.
Lentotyölupa myönnettäisiin määräajaksi.
Pykälän 5 momentissa säädettäisiin kolmansien maiden ilma-alusten käyttämisestä lentotyöhön.
Jäsenvaltiossa rekisteröidyn ilma-aluksen käyttö lentotyöhön olisi sallittua. Kolmannessa maassa
rekisteröidyn ilma-aluksen käyttö lentotyöhön olisi lähtökohtaisesti kiellettyä, mutta voitaisiin sallia
Ilmailuhallinnon luvalla. Luvan myöntämisen lähtökohtana olisi lentoturvallisuus, mutta harkintaperusteena voitaisiin käyttää myös lentotyöhön soveltuvien ilma-alusten saatavuutta, jos esimerkiksi raskaisiin nostotöihin ei ole Suomessa tai jäsenvaltiossa saatavana kalustoa. Säännös vastaisi
siten käytännön tilanteissa esiin tullutta tarvetta. Momentissa annettaisiin Ilmailuhallinnolle myös
valtuutus antaa tarkempia määräyksiä siitä, millä edellytyksillä kolmanteen maahan rekisteröity
ilma-alus voidaan hyväksyä lentotyötehtäviin.
76 §. Lentokoulutuslupa. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin että lentokoulutuksen antamiseen
vaaditaan Ilmailuhallinnon lupa silloinkin, kun toimintaa ei harjoitettaisi kaupallisesti. JAR-FCL
vaatimukset edellyttävät lentokoulutustoiminnan harjoittajalta koulutusorganisaation hyväksyntää
(Flight Training Organisation Approval) ja tyyppikoulutusorganisaation hyväksyntää (Type Rating
Training Organisation Approval) tai yksityislentäjäkoulutuksen osalta koulutusorganisaation rekisteröintiä. Tällaiset hyväksynnät ja rekisteröinnit on eräissä tapauksissa myös velvollisuus peruuttaa.
Toiminnan luvanvaraisuus varmistaa sen asianmukaisen valvonnan. Momentissa vapautettaisiin
erillistä lentokoulutuslupaa koskevasta vaatimuksesta sellainen lentokoulutustoiminnan harjoittaja,
jolla on lentotoimintalupa ja lentokoulutus sisältyy tässä hyväksyttyihin toimintamuotoihin.
Pykälän 2 momentissa annettaisiin Ilmailuhallinnolle valtuus asettaa lentokoulutusluvan myöntämisen tarkemmat sellaiset edellytykset, joita turvallisen lentokoulutus varmistaminen edellyttää. Määräykset voisivat koskea luvanhaltijan organisaatiota ja henkilöstöä, kalustoa, opetustiloja ja muita
opetusvälineitä sekä toimintakäsikirjoja ja toimintamenetelmiä.
Lentokoulutuslupa on myönnettävä sellaiselle hakijalle, joka täyttää vaatimukset. Tästä säädettäisiin 3 momentissa. Lentokoulutuslupa myönnettäisiin määräajaksi.
Pykälän 4 momentissa annettaisiin Ilmailuhallinnolle valtuus antaa tarkempia määräyksiä siitä,
milloin lentokoulutusta saa antaa ilman lentokoulutuslupaa. Säännös vastaisi voimassa olevan lain
63 § 2 momenttia.
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Tietyn lentokoulutusmuodon vapauttaminen lupavaatimuksesta edellyttäisi, että luvan hankkimiseen ei olisi turvallisuuden varmistamiseksi tarvetta. Tällaista toimintaa voisi olla esimerkiksi kertauskoulutus, yksinkertaisempien ilma-alusten tyyppikoulutus ja koulutus, joka ei tähtää lupakirjaan, esimerkiksi taitolentokoulutus.
77 §. Lentonäytöslupa ja lentokilpailulupa. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että lentonäytöksen
ja lentokilpailun järjestämiseen vaaditaan Ilmailuhallinnon myöntämä lupa. Lupa vaadittaisiin,
vaikkei tapahtumaa järjestettäisi kaupallisessa tarkoituksessa. Lentonäytöksiin sisältyy paikalle
kerääntyneeseen yleisöön kohdistuva riski lentotoiminnan luonteen vuoksi. Myös lentokilpailut
sisältävät normaalia lentotoimintaa korkeamman riskin erityisesti silloin, kun osanottajamäärä on
suuri, vaikka kilpailuissa tulee noudattaa normaaleja lentämistä koskevia sääntöjä.
Säännös vastaisi voimassa olevan lain 63 § 2 momenttia. Tapahtumien luvanvaraisuus varmistaisi
niiden asianmukaisen valvonnan.
Pykälän 2 momentissa annettaisiin Ilmailuhallinnolle valtuus antaa tarkempia määräyksiä lentonäytösluvan ja lentokilpailuluvan myöntämisen edellytyksistä. Määräykset annettaisiin tapahtuman
turvallisuuden takaamiseksi ja ne voisivat koskea
luvanhaltijan organisaatiota ja henkilöstöä,
tapahtumassa käytettävää kalustoa, lentonäytöksen esiintyjiä ja esiintyjien lento-ohjelmia sekä kilpailun osanottajia. Lisäksi voitaisiin antaa määräyksiä lentonäytösluvan ja lentokilpailuluvan haltijan toimintamenetelmistä, tapahtuman turvallisuusjärjestelyistä ja yhteydenpidosta muihin kuin
ilmailuviranomaiseen päin.
Lentonäytöslupa ja lentokilpailulupa on myönnettävä sellaiselle hakijalle, joka täyttää vaatimukset.
Tästä säädettäisiin 3 momentissa. Lentonäytöslupa ja lentokilpailulupa myönnettäisiin erikseen
kutakin tapahtumaa tai tapahtumasarjaa varten.
78 §. Lentotoimintalupaan, lentotyölupaan, lentokoulutuslupaan, lentonäytöslupaan, lentokilpailulupaan, liikennöintilupaan tai tilauslentolupaan puuttuminen. Pykälässä viitattaisiin 16 luvussa
oleviin säännöksiin, joissa säädettäisiin organisaatiolle myönnettyyn lupaan, tässä tapauksessa lentotoimintalupaan, lentotyölupaan, lentokoulutuslupaan, lentonäytöslupaan, lentokilpailulupaan,
liikennöintilupaan ja tilauslentolupaan puuttumisesta.
Lentonäytöslupa ja lentokoulutuslupa eroavat muista luvista sikäli, että lupa myönnetään vain tiettyä tapahtumaa varten. Mikäli ilmenee tarvetta puuttua lentonäytöksessä tai lentokilpailussa tapahtuvaan toimintaan esimerkiksi tapahtuman järjestelyissä jo ennalta ilmenevien virheiden tai puutteiden vuoksi, olisi ilmailuviranomaisella kuitenkin käytettävissään mainituissa 148 ja 149 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet. Lisäksi tapahtumaan osallistuvien toimintaan voitaisiin puuttua välittömästi
161 ja 162 §:n nojalla. Mahdollisuus antaa huomautus tai varoitus lentonäytösluvan ja lentokilpailuluvan haltijalle olisi tulevien tapahtumien valvonnan kannalta tarpeellista.

9 luku Lentopaikat ja maalaitteet
Luvussa säädettäisiin lentopaikan perustamisen ja käyttöönoton edellyttämistä luvista ja erilaisten
lentopaikkojen käyttöoikeudesta. Lukuun otettaisiin myös säännökset lentoliikenteen sujuvuuden
edistämisestä sekä lähtö- ja saapumisaikojen jakamisesta.
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Luvussa on puolustusvoimille määritetty täsmennyksiä lupamenettelystä rakentamiseen, eri hyväksymismenettelyihin ja lentopaikkojen pitämiseen liittyen. Poikkeamisoikeudet on rajattu koskettamaan vain sotilasilmailua ja yksinomaan puolustusvoimain käyttöön tulevia lentopaikkoja tai kevytlentopaikkoja. Täsmennyksillä mahdollistetaan valtakunnan puolustamiseen tarkoitettujen rakenteiden ja toimintojen tarkoituksenmukainen toteuttaminen sekä velvoitetaan sotilasviranomainen
valvomaan toimintaa.
Sotilaslentopaikkoihin sovellettavista poikkeuksista tämän luvun säännöksistä säädettäisiin 4 §:n 1
momenttiin otettavan valtuuden nojalla sotilasilmailuasetuksella. Sotilasilmailuviranomainen voisi
antaa 4 §:n 2 momentissa olevan valtuuden nojalla tarkempia määräyksiä sotilaslentopaikoista.
79 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tässä luvussa käytettyjen käsitteiden määritelmistä.
Lentopaikalla tarkoitettaisiin määrättyä maa- tai vesialuetta tai rakennelman päällä olevaa aluetta,
joka on kokonaan tai osittain järjestetty ilma-alusten saapumista, lähtemistä ja maassa tai vedessä
liikkumista varten. Määritelmässä on tarkennettu nykyisen ilmailulain määritelmää lisäämällä rakennelman päällä oleva alue, jolla tarkoitetaan rakennusten katoilla tai vastaavissa paikoissa olevia
helikopterilentopaikkoja.
Lentoasemaksi määriteltäisiin sellainen lentopaikka, jossa ilmaliikenneliikennepalvelu on pysyvästi
järjestetty. Määritelmä on nykyisen lain mukainen. Chicagon yleissopimuksen 14 liite edellyttää
kansainväliseen liikenteeseen lentokoneilla käytettävien maalentopaikkojen hyväksyntää (sertifiointia). Koska kansainväliseen liikenteeseen käytetty lentopaikka on käsitteenä epämääräinen on tarkoituksenmukaista rajata hyväksyntä koskemaan lentoasemia. Lentoaseman määrittely laissa on
tarpeen myös sen takia, että käsitettä käytetään muun muassa lentoliikennesopimuksissa. Ehdotettu
määritelmä vastaa asiasisällöltään turvatarkastuksista lentoliikenteessä annetun lain (305/94) 2 §:n
2 kohdassa olevaa lentoaseman määritelmää. Markkinoillepääsyasetuksessa olevan määritelmän
mukaan lentoasemalla tarkoitetaan jäsenvaltiossa sijaitsevaa aluetta, jolla saadaan harjoittaa kaupallista lentoliikennettä. Lentoasemalle ovat tyypillisiä kaupalliseen lentoliikenteeseen soveltuvat palvelut, varustus ja henkilökunta. Ilmaliikennepalvelun pysyvä järjestäminen ei tarkoita ympärivuorokautista palvelua, vaan lentoaseman aukioloaika voi olla rajoitettukin. Ilmaliikennepalvelun pysyvä järjestäminen ei tarkoita ympärivuorokautista palvelua, vaan lentoaseman aukioloaika voi olla
rajoitettukin.
Lentoasemalle löytyy useita eri määritelmiä. Markkinoillepääsyasetuksessa ja turva-asetuksessa
olevan määritelmän mukaan lentoasemalla tarkoitetaan jäsenvaltiossa sijaitsevaa aluetta, jolla saadaan harjoittaa kaupallista lentoliikennettä.
Kevytlentopaikalla tarkoitettaisiin lentopaikkaa, jota käytetään lentotoimintaan purje- ja moottoripurjelentokoneilla, ilmalaivoilla, kuumailmapalloilla ja muilla Ilmailuhallinnon tarkemmin määrittelemillä kevyillä ilma-aluksilla. Määrittely on nykyisen ilmailulain 39 §:n mukainen. Kevytlentopaikka on tarkoitettu sellaisille kevyille ilma-aluksille, joita käytetään pääasiassa harrastustoimintaan ja mahdollisesti harrasteilmailun lentokoulutukseen. Kevyitä ilma-aluksia ovat pykälässä esimerkkeinä mainittujen purje- ja moottoripurjelentokoneiden, ilmalaivojen ja kuumailmapallojen
lisäksi muun muassa niin sanotut VLA- (Very Light Aeroplane) lentokoneet ja UL- (Ultralight) luokkiin kuuluvat lentokoneet. EASA vahvistanut VLA-luokalle lentokelpoisuusvaatimukset. Koneiden suurin mahdollinen paikkaluku on kaksi ja suurin lentoonlähtömassa 750 kiloa. ULlentokoneet ovat VLA-koneita kevyempiä. EASA-asetuksessa niiden suurin hyväksytty lentoonlähtömassa on rajattu 450 kilogrammaan. Kevyiden ilma-alusten kehitys on kuitenkin nopeaa ja sen
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vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Ilmailulaitos määrittelisi sen, kuuluvatko mahdolliset uudet
ilma-alusluokat tässä momentissa tarkoitettuihin kevyiden ilma-alusten luokkiin.
Muulla ilmailua palvelevalla alueella tarkoitettaisiin sellaista aluetta, jolla on lentopaikan alueesta
erillään ilmailua palvelevia rakennuksia, rakennelmia tai laitteita. Lentopaikan alueesta erillään on
muun muassa ilmailuradiomajakoita ja tutkalaitteita suojarakennelmineen ja antenneineen.
Lentoaseman hyväksyntätodistuksella tarkoitettaisiin lupaa, jolla vahvistetaan, että lentoaseman
pitäjällä ja sen henkilöstöllä on ammattitaito, organisaatio ja toimintamenetelmät ilmaliikenteen
riittävän turvallisuuden varmistamiseksi ja että lentoasema on määräysten mukainen. Tämä sertifiointivaatimus perustuu Chicagon yleissopimuksen muuttuneisiin vaatimuksiin.
Lentopaikan pitoluvalla tarkoitettaisiin lupaa, jolla vahvistetaan lentopaikan organisaatio ja toimintaehdot ja että lentopaikka on määräysten mukainen. Lupa, joka on nykyisen ilmailulain mukainen,
edellytettäisiin lentopaikoilta, joilta ei vaadita hyväksyntätodistusta.
Liikennealueella tarkoitettaisiin sitä lentopaikan osaa, joka on tarkoitettu ilma-alusten lentoonlähtöön, laskuun ja rullaukseen ja joka ei ole asematasoa.
Asematasolla puolestaan tarkoitettaisiin sitä lentopaikan osaa, joka on tarkoitettu ilma-alusten matkustajien, postin tai rahdin lastausta tai purkamista sekä ilma-alusten tankkausta, paikoitusta tai
huoltoa varten. Näitä määritelmiä tarvitaan 2 momenttia varten, jossa määritellään, mitä lentopaikkaan kuuluu.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lentopaikkaan kuuluvista alueista ja rakennelmista. Lentopaikkaan kuuluisivat:
- maa-alueilla ja rakennelman päällä olevilla alueilla liikennealue ja asemataso;
- vesialueilla liikennealue ja siihen liittyvät laituri- tai muut rantautumispaikat;
- pelastustiestö ja ne suoja-, esterajoitus- ja muut alueet, joiden hallintaa lentopaikan ylläpito,
käyttäminen ja turvavalvonta edellyttävät; ja
- lentopaikan toiminnan kannalta tarpeelliset rakennukset, rakennelmat ja laitteet.
Säännöksessä on lentopaikan tarkemmassa määrittelyssä käytetty osaksi Chicagon yleissopimuksen
määritelmien vakiintuneita suomenkielisiä vastineita, joita ovat esimerkiksi liikennealue, asemataso
ja suoja-alueet kuten kiitotien pään turva-alue ja radiolaitteen suoja-alue. Esterajoitusalueilla puolestaan tarkoitetaan lentopaikkaan liittyviä Chicagon yleissopimuksen 14 liitteen mukaisesti määritettyjen esterajoituspintojen pystysuoria projektioita maan- tai vedenpinnalla.
80 §. Lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö. Pykälän 1 momentin mukaisesti ilma-alusten lentoonlähtö- ja laskupaikkana saisi käyttää pääsääntöisesti vain lentopaikkoja sekä erityisin ehdoin,
joista säädetään 2 ja 3 momentissa, muuta aluetta. Säännös ei kuitenkaan koskisi hätätilanteita, pakkolaskua tai muita niihin rinnastettavia tilanteita, kuten moottorittoman ilma-aluksen laskeutumista
muualle kuin lentopaikalle sen vuoksi, että lennon jatkaminen lentopaikalle on tullut mahdottomaksi. Pykälän 1 momentti vastaa asiasisällöltään voimassa olevan lain 40 §:n 1 momenttia.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että helikopterin lentoonlähtöön ja laskuun saataisiin käyttää
aluksilla olevia laskeutumisalueita siten kuin merilain (674/94) nojalla erikseen säädetään. Asetuksella helikopteritoiminnasta aluksella (64/1996) ja liikenneministeriön helmikuussa 1996 antamalla
päätöksellä helikopteritoiminnasta aluksella on säädetty tarkemmat vaatimukset rajoitetulle laskeutumisalueelle ja täydelliselle laskeutumisalueelle aluksella.
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin voimassa olevan lain 40 §:n 3 momenttia vastaavalla tavalla,
että muun alueen kuin lentopaikan ja avoimen vesialueen käyttämiseen tilapäisesti ilma-aluksen
lentoonlähtöön ja laskuun vaadittaisiin alueen omistajan tai haltijan suostumus. Tätä käyttöoikeutta
voitaisiin kuitenkin 5 momentin nojalla rajoittaa. Tilapäisenä käyttönä ei voitaisi pitää esimerkiksi
sellaisia tapauksia, joissa maa-alueelle on lentotoimintaa varten tehty rakennelmia tai jos aluetta
käytetään ilma-aluksen lentotoiminnan asemapaikkana. Eräitä vähäisiä, turvallisuutta parantavia
toimenpiteitä, kuten jäällä olevan tilapäisen lentopaikan auraamista tai kynnysten merkintää havuilla taikka tuulipussin asentamista voitaisiin kuitenkin pitää toimenpiteinä, jotka olisivat hyväksyttyjä
ilman että aluetta pidettäisiin lentopaikkana.
Ilmailuhallinto antaisi momentin nojalla asiasta tarvittaessa ilmailun turvallisuuden kannalta tarpeellisia tarkempia määräyksiä. Ne koskisivat tilapäisen käytön tarkempaa määrittelyä, alueen mitoitusta ja pinnan ominaisuuksia, lentoesterajoituksia ja muita lentoonlähdön ja laskun turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja siten, että niitä verrataan ilma-aluksen suorituskykyyn ja ominaisuuksiin.
Sotilaslentopaikkojen, esimerkiksi varalaskupaikkojen vaatimukset määrittää sotilasilmailuviranomainen. Sotilasilmailuviranomainen antaisi 4 §:n 2 momentissa olevan valtuuden nojalla tarvittaessa määräyksiä 1 – 4 kohdissa mainituista seikoista sotilaslentopaikkojen osalta.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että jos 3 momentissa tarkoitettuun toimintaan tarvitaan maatai vesialueen omistajan tai haltijan lupa, yhteisen maa- tai vesialueen osakaskunnan suostumuksesta päätettäisiin yhteisaluelain (758/1989) mukaisesti.
Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että jos lentoturvallisuus, liikenteen sujuvuus, maanpuolustukselliset syyt, elinkeinon harjoittaminen tai haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisy niin vaativat,
Ilmailuhallinto voisi kieltää muun kuin lentopaikan käytön tai rajoittaa 3 momentissa tarkoitetun
alueen käyttöä ilma-alusten lentoonlähtöihin ja laskuihin. Ilmailuhallinnon olisi kuultava asianomaista lääninhallitusta sekä tarpeen mukaan muita viranomaisia, jos kiellon tai rajoituksen syy on
muu kuin lentoturvallisuus tai liikenteen sujuvuus. Lentopaikan osalta arviointi tapahtuisi osana
rakentamisluvan myöntämistä.
81 §. Lentoliikenteen sujuvuuden edistäminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto vahvistaisi lentoliikenteen sujuvuuden edistämistä koskevan kansallisen toimintaohjelman ja
edistäisi lentoasemilla säännöllisesti toimivien yritysten ja viranomaisten toiminnan yhteensovittamista lentoliikenteen sujuvuuden kehittämiseksi. Tämä säädös perustuu Chicagon yleissopimuksen
9 liitteen standardeihin. Standardit asettavat nimenomaisen velvollisuuden laatia kansallisen toimintaohjelman. Lentoliikenteen sujuvuuden edistämiseen liittyvä yritysten ja viranomaisten toiminnan
yhteensovittaminen hoidettaisiin jatkossa kuten nykyisinkin erillisessä yhteistyöryhmässä, johon
osallistuisivat mm. rajavartiolaitos, tulli, poliisi, terveysviranomaiset, posti, lentoasemat, lentoyhtiöt
ja maahuolintayritykset.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että lentoaseman pitäjän olisi huolehdittava lentoasemalla säännöllisesti toimivien yritysten ja viranomaisten toiminnan yhteensovittamisesta kansallisen toimintaohjelman ja Ilmailuhallinnon antamien toiminnallisten ja teknisten määräysten mukaisesti. Chicagon yleissopimuksen 9 liitteessä edellytetään myös lentoasematasoista toiminnan yhteensovittamista. Lentoasemakohtaiseen yhteistoimintaan osallistuisivat esim. rajavartiolaitos, tulli, poliisi, lentoyhtiöt sekä maahuolintayritykset.
82 §. Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen lentoasemilla. Pykälän 1 momentin mukaan lähtö- ja
saapumisaikojen jakamisesta lentoasemilla säädetään slot-asetuksessa. Slot-asetusta sovelletaan
Suomessa toistaiseksi ainoastaan Helsinki-Vantaan lentoasemaan.
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Pykälän 2 momentin mukaan Ilmailuhallinto vastaisi slot-asetuksessa jäsenvaltiolle säädetyistä tehtävistä. Pykälän 3 momentissa osa tehtävistä säädettäisiin kuitenkin lentoaseman pitäjän vastuulle.
Ilmailuhallinto nimeäisi slot-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun aikatauluneuvojan tai koordinaattorin.
Pykälän 3 momentissa määrättäisiin, että lentoaseman pitäjä:
- suorittaa slot-asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kapasiteettitutkimuksen;
- asettaa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun koordinointikomitean;
- määrittää 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti lähtö- ja saapumisaikojen jakamisessa käytettävät
parametrit.
83 §. Rakentamislupa. Pykälän 1 momentin nojalla lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan alueen
rakentamiseen ja merkittävään muuttamiseen vaadittaisiin rakentamislupa. Lupaviranomaiseksi
määritellään 84 §:ssä Ilmailuhallinto. Lentoturvallisuuteen tai maisemakuvaan merkittävästi vaikuttavana muutoksena voitaisiin pitää esimerkiksi uuden kiitotien rakentamista, kiitotien pidentämistä
tai mittarilähestymislaitteiden uusintaa. Kiitotien uudelleen päällystystä tai maaliikennealueiden
laajennuksia ei olisi pidettävä tässä momentissa tarkoitettuina muutoksina eikä myöskään useimmissa tapauksissa yhdysteiden tai asematasojen laajennuksia.
Momentti on nykyisen ilmailulain mukainen.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että tässä luvussa tarkoitettua rakentamislupaa ei kuitenkaan
vaadittaisi varalaskupaikoille, joita rakennetaan puolustusvoimien tarpeisiin kriisioloja ja niiden
harjoittelua varten eikä rajavartiolaitoksen käyttöön tarkoitetuille helikopterilaskupaikoille.
Varalaskupaikkojen osalta yhteistoimintaviranomainen on Tiehallinto ja rakennuslupa-asiat hoidetaan sitä kautta. Tarkemmin varalaskupaikoista säädetään maantielaissa (/2004). Momenttiin otettavilla helikopteritoimintaa ja lennokkitoimintaa koskettavilla täsmennyksillä mahdollistetaan näiden
järjestelmien vaatimien rakenteiden tarkoituksenmukainen toteuttaminen.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että lentopaikan ja muun ilmailua palvelevan alueen rakentamisessa tai muuttamisessa olisi lisäksi noudatettava, mitä kaavoituksesta, ympäristöluvasta, ympäristövaikutusten arvioinnista, rakentamisesta sekä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta säädetään, jollei tästä luvusta muuta johdu. Lentopaikoilla maa-alueiden lunastustoimenpiteet ovat usein tarpeen, jotta lentopaikan rakentamiselle, muuttamiselle ja ylläpitämiselle
asetetut lentoturvallisuusstandardit tulisivat täytetyiksi. Tämän takia momentissa viitattaisiin myös
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettuun lakiin Siltä osin kuin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/94) tarkoitettuun arviointiselostukseen
sisältyvät tämän lain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samaa
selvitystä vaadittaisi uudestaan. Lupapäätöksestä olisi käytävä ilmi, miten mainitun lain mukainen
arviointi on otettu huomioon.
Rakennusten rakentamista lentopaikoille koskisi normaali maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
mukainen lupamenettely. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että maankäyttö- ja rakennuslain 126
§:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 62 §:ssä tarkoitettua toimenpidelupaa koskevia säännöksiä ei sovellettaisi lentopaikka-alueen eikä lentoturvallisuuden ja lentoliikenteen säännöllisyyden kannalta välttämättömien laitteiden ja rakennelmien kuten ilmailuradiomajakoiden ja
tutkalaitteiden sekä niiden suojarakennelmien rakentamiseen. Lennonvarmistuslaitteistojen sijaintipaikka määräytyy usein jonkin teknisen seikan perusteella. Esimerkiksi reittimajakat ja tutkat on
teknisistä syistä pakko sijoittaa tiettyihin paikkoihin, jotta niitä koskeva tekninen järjestelmä voisi
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toimia. Sijoituspaikan toleranssiin vaikuttavat maanpinnan muoto ja radiotekniset syyt. Lentopaikkojen lähiympäristöä lukuun ottamatta tällaisia laitteita on vain jokunen koko maassa. Nämä ovat
tarpeen lentoturvallisuuden ja liikenteen säännöllisyyden takaamiseksi. Näiden rakentamisen osalta
lupaviranomaisena toimisi Ilmailuhallinto. Kuntaa, muita viranomaisia ja naapureita olisi 84 §:n
mukaisesti kuultava.
Lentopaikan liikennealueella tehtäville toimenpiteille ei edellytettäisi maankäyttö- ja rakennuslain
128 §:n mukaisen maisematyöluvan hakemista tai 129 §:n mukaisen ilmoituksen tekemistä.
84 §. Rakentamislupa-asian käsittelyyn liittyvä kuulemismenettely. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lausunnon antamismahdollisuudesta. Ennen lentopaikan rakentamisluvan myöntämistä olisi
asianomaiselle kunnalle sekä asian laadun mukaan alueelliselle ympäristökeskukselle, maakunnan
liitolle, ympäristöministeriölle ja puolustusministeriölle varattava tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta.
Kuulemismenettelyä ei sovellettaisi kuitenkaan silloin kun on kyse lentopaikalle rakennettavista
laitteista tai rakennelmista. Lausunto olisi pyydettävä kunnalta, joka itse päättäisi, missä toimielimessään se asian käsittelee.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos rakentamislupahakemus tarkoittaa muun ilmailua palvelevan alueen kuin lentopaikan tai sen rakennelmien ja laitteiden rakentamista tai niiden 83 §:n
mukaista muuttamista, asianomaiselle kunnalle sekä asian laadun mukaan muulle asianomaiselle
viranomaiselle ja naapureille olisi ennen rakentamisluvan myöntämistä varattava tilaisuus antaa
lausuntonsa asiasta.
85 §. Rakentamisluvan myöntäminen. Pykälän 1 momentin mukaan Ilmailuhallinto myöntäisi rakentamisluvan. Valtioneuvosto voisi yksittäistapauksessa pidättää rakentamislupaa koskevan asian
ratkaistavakseen. Valtioneuvoston pidätysoikeus olisi perusteltua esimerkiksi tapauksissa, joissa
lupapäätökseen liittyy merkittäviä pakkolunastuksia ja olisi tarkoituksenmukaista ratkaista kaikki
lupa-asiat samanaikaisesti. Pidätysoikeuden avulla voitaisiin myös tarvittaessa ohjata liikennepolitiikkaa lentopaikkojen osalta.
Pykälän 2 momentin mukaan rakentamisluvan myöntämisen edellytyksenä olisi, että lentopaikka tai
muu ilmailua palveleva alue sekä sen rakennukset, rakennelmat ja laitteet täyttävät lentoturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden edellyttämät vaatimukset ja että lentopaikalle on myönnetty ympäristönsuojelulain (86/2000) edellyttämä ympäristölupa.
Lisäksi säädettäisiin, että Ilmailuhallinto voisi maanpuolustuksellisten syiden perusteella kieltää
lentopaikan rakentamisen. Rakentamislupakäsittelyssä tulisi näin 80 §:n 5 momenttia vastaavalla
tavalla ottaa huomioon lentotoiminnan vaikutukset lentoturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen,
maanpuolustukseen, elinkeinon harjoittamiseen ja ympäristövaikutusten ehkäisyyn. Lentoliikenteen
turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyvät asiat huomioitaisiin 3 momentin mukaisissa määräyksissä ja
ympäristövaikutukset ympäristöluvassa. Maanpuolustukseen tai elinkeinon harjoittamiseen liittyvät
näkökohdat otettaisiin huomioon 84 §:n mukaisessa kuulemismenettelyssä.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto antaisi lentotoiminnan turvallisuuden ja
sujuvuuden edellyttämät kansainvälisiin turvallisuusnormeihin pohjautuvat tarkemmat määräykset
rakentamisluvan myöntämisen edellytyksistä. Määräykset voisivat koskea:
- ilma-alusten käyttöön tarkoitettujen alueiden mitoitusta ja ominaisuuksia;
- lentoesterajoituksia ja lentoesteiden merkitsemistä;
- visuaalisia maalaitteita;
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- lentopaikan lennonvarmistuspalveluja;
- lentopaikan pelastustoimintaa;
- siviili-ilmailun turvaamista;
- muita lentoliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi asetettavia vaatimuksia.
Momentin 4 – 7 kohdat eivät viittaa lentopaikan rakenteellisiin vaan toiminnallisiin seikkoihin.
Kohdat ovat kuitenkin tarpeen, koska lentopaikkaa, jota ei voi käyttää, ei tule rakentaa.
Määräykset perustuisivat Chicagon yleissopimuksen 14 liitteeseen ja niiden tarkoituksena olisi varmistaa, että kentän rakentamisessa otetaan jo riittävästi huomioon kentän hyväksynnälle asetettavat
vaatimukset. Näistä säädetään tarkemmin 86 ja 88 §:ssä.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että rakentamislupa myönnettäisiin vähintään viiden vuoden
määräajaksi. Lupa voitaisiin peruuttaa, jos lupaan liitettyjä ehtoja ei noudateta tai luvan antamisen
edellytykset eivät enää täyty.
86 §. Lentoaseman hyväksyntätodistus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että lentoasemalta vaadittaisiin hyväksyntätodistus, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hyväksyntätodistuksessa määrättäisiin minkälaiseen liikenteeseen tai muuhun ilmailuun lentoasemaa saa käyttää.
Lentoaseman hyväksyntätodistus olisi uusi lupamuoto, jota ei ole määritetty nykyisessä ilmailulaissa. Todistuksen vaatiminen perustuisi voimaantulleisiin muutoksiin Chicagon yleissopimuksen 14
liitteessä. Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinto on jo edellyttänyt hyväksyntää lentoasemilta,
joilla harjoitetaan säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä tai tilauslentoliikennettä yli 11paikkaisilla ilma-aluksilla. Hyväksyntävaatimus laajenisi myös pienemmille lentoasemille. Vaatimus koskisi näin myös yksinomaan kotimaanliikennettä harjoittavia lentoasemia kuten Seinäjoki ja
Mikkeli. Hyväksyntävaatimus koskisi myös Helsinki- Malmin yleisilmailukäytössä olevaa lentoasemaa sekä Hallin, Kauhavan ja Utin lentoasemia. Näiden sotilaslentopaikkojen maapohjan omistaa Ilmailulaitos, joka on myös kenttien pitäjä. Yhtenäinen lupakäytäntö on nähty tarpeelliseksi
lentoasemien toiminnan turvallisuusvalvonnan kannalta.
Sotilasilmailua harjoitetaan siviili-ilmailun lentoasemilta ja –paikoilta, siviili- ja sotilasilmailun
yhteistoimintakentiltä sekä sotilasilmailun lentopaikoilta. Yhteistoimintakenttien hyväksyvänä viranomaisena on Ilmailuhallinto. Yksinomaan puolustusvoimien toimintaan tarkoitettuja ovat varalaskupaikat, puolustusvoimien helikopterilaskupaikat ja lennokkitoiminnan kevytlentopaikat.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että yleisessä käytössä olevan lentoaseman käyttämisen olisi
oltava sallittua samoilla ehdoilla kaikille. Säännös on sisällöltään nykyisen ilmailulain 40 §:n 2
momentin mukainen ja perustuu Chicagon yleissopimuksessa olevaan vaatimukseen. Momentissa
oleva viittaus slot-asetukseen mahdollistaisi kuitenkin liikenteen priorisoinnista johtuvia käyttörajoituksia.
Hyväksyntätodistuksessa määritettäisiin, kentän pitäjän esityksestä, onko lentoasema yleisessä käytössä. Vaihtoehtoina voisi olla yksityisessä käytössä oleva lentoasema tai sotilaskäytössä oleva
lentoasema, jossa siviililiikenne voisi olla maanpuolustuksellisista tai toiminnallisista syistä rajoitettua.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että hyväksyntätodistusta ei vaadittaisi lentoasemalta, jota käytetään yksinomaan sotilasilmailuun tai valtion lentotoimintaan.
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87 §. Lentoaseman hyväksyntätodistuksen myöntäminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että
Ilmailuhallinto myöntäisi lentoaseman hyväksyntätodistuksen hakijalle, joka osoittaisi:
- lentoaseman alueineen, laitteineen, järjestelmineen ja toimintoineen olevan määräysten mukainen,
- lentoaseman toimintamenetelmien varmistavan ilmaliikenteen riittävän turvallisuuden,
- lentoasema pitäjän ja sen henkilöstön omaavan riittävän pätevyyden ja kokemuksen lentoaseman pitoon.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto antaisi lentotoiminnan turvallisuuden ja
sujuvuuden edellyttämät kansainvälisiin turvallisuusnormeihin pohjautuvat tarkemmat määräykset
hyväksyntätodistuksen saamisen edellytyksistä. Määräykset voisivat koskea:
- ilma-alusten käyttöön tarkoitettujen alueiden mitoitusta ja ominaisuuksia,
- lentoasemaa koskievien tietojen ilmoittamista,
- lentoesterajoituksia ja lentoesteiden merkitsemistä,
- visuaalisia maalaitteita,
- lentoaseman lennonvarmistuspalveluja,
- liikenteen ohjausta ja valvontaa,
- kunnossapitoa ja tarkastuksia,
- lumenpoistoa ja liukkauden torjuntaa,
- lentoaseman pelastustoimintaa,
- lentoaseman tilapäisjärjestelyjä,
- lintujen ja muiden eläinten torjuntaa lentopaikoilla,
- lentoaseman pitäjän toimintakäsikirjaa,
- lentoaseman pitäjän organisaatiota ja henkilöstön pätevyyttä,
- lentoaseman pitäjän turvallisuudenhallintajärjestelmää,
- muita lentoliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi asetettavia vaatimuksia.
Tässä ja edellisessä momentissa olevat vaatimukset perustuvat Chicagon yleissopimuksen 14 liitteen vaatimuksiin.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että hyväksyntä myönnettäisiin määräajaksi tai toistaiseksi.
Hyväksyntä olisi voimassa enintään niin kauan kuin hyväksyntätodistuksen haltijalla on oikeus
lentoaseman maa- tai vesialueen käyttöön.
Pykälän 4 momentissa viitattaisiin 16 luvussa oleviin säännöksiin, joilla säädettäisiin toimenpiteistä
organisaatiolle myönnettyyn lupaan puuttumiseksi.
88 §. Lentopaikan pitolupa. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että jollei jäljempänä toisin säädetä, pitolupa vaadittaisiin lentopaikalta, jolta ei edellytetä 86 §:ssä tarkoitettua hyväksyntätodistusta.
Lentopaikan pitoluvassa määrättäisiin lentopaikan pitäjä ja päällikkö sekä minkälaiseen liikenteeseen tai muuhun ilmailuun lentopaikkaa saisi käyttää.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että pitolupaa ei vaadittaisi lentopaikalta, jota käytetään yksinomaan sotilasilmailuun tai valtion lentotoimintaan. Pitolupaa ei tämän mukaan vaadittaisi esimerkiksi puolustuslaitoksen tai rajavartiolaitoksen yksinomaisessa käytössä olevilta helikopterilentopaikoilta tai 83§ 2 momentissa tarkoitetuilta varalaskupaikoilta.
89 §. Pitoluvan myöntäminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto myöntäisi
lentopaikan pitoluvan.
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Pykälän 2 momentin mukaan pitoluvan myöntämisen edellytyksenä olisi, että hakija on osoittanut
että lentopaikka täyttää 84 §:ssä tarkoitetut rakentamisluvan edellytykset ja että pitäjän organisaatio
mahdollistaa lentopaikan turvallisen pidon. Pykälä vastaa asiasisällöltään nykyisen ilmailulain 46
§:ää.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin pitoluvan myöntämisessä sovellettavaksi mitä rakennusluvan
myöntämisestä säädetään. Pitoluvan muuttamisessa, rajoittamisessa, peruuttamisessa ja toiminnan
väliaikaisessa kieltämisessä viitattaisiin siihen, mitä 16 luvussa olevissa 148 ja 149 §:ssä säädetään.
90 §. Kevytlentopaikat. Pykälän 1 momentin nojalla kevytlentopaikalta ei vaadittaisi Ilmailuhallinnon antamaa rakentamis- ja pitolupaa. Lentopaikan pitäjän olisi 90 päivää ennen rakentamisen
aloittamista sekä 30 päivää ennen lentopaikan käyttöönottoa tehtävä ilmoitus Ilmailuhallinnolle.
Ilmailuhallinto antaisi määräykset siitä, mitä tietoja ilmoituksista olisi käytävä ilmi. Tällaisten lentopaikkojen merkitys ilmailussa on kokonaisuuden kannalta siinä määrin vähäinen, että ilmoitusmenettelyä on pidettävä valvonnan kannalta riittävänä toimenpiteenä. Pykälä on nykyisen ilmailulain 47§:n mukainen. Käyttöönottoilmoitukselta edellytettävä aikarajaa on kuitenkin lyhennetty 90
päivästä.
Pykälän 2 momentin nojalla Ilmailulaitos voisi kuitenkin puuttua kevytlentopaikkojen rakentamiseen tai käyttöönottoon lentoturvallisuus-, maanpuolustus- tai ympäristösyistä, joko kieltämällä
rakentamisen tai käyttöönoton tai asettamalla niille ehtoja.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että kevytlentopaikan rakentamisessa tai muuttamisessa olisi
noudatettava, mitä kaavoituksesta, rakennusluvasta ja ympäristöluvasta säädetään.
91 §. Rakennusten, rakennelmien ja laitteiden hyväksyminen käyttöön. Pykälässä säädettäisiin, että
lentopaikan ja muun ilmailua palvelevan alueen rakennukselle, rakennelmalle tai laitteelle olisi
saatava Ilmailuhallinnon hyväksyntä ennen kuin se otetaan rakentamisen tai muutoksen jälkeen
käyttöön. Ilmailuhallinnon hyväksyntä vaadittaisiin kuitenkin vain, jos rakennus, rakennelma tai
laite taikka muutos voi vaikuttaa lentoturvallisuuteen.
Yksinomaan sotilasilmailulle varatun lentopaikan rakennelmat ja laitteet hyväksyisi sotilasilmailuviranomainen.
92 §. Lentopaikan käytön kieltäminen ja rajoittaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lentopaikan pitäjän vastuusta. Lentopaikan ilmoitettuina palveluaikoina lentopaikka tulee pitää määräysten mukaisessa kunnossa.
Pykälän 2 momentissa velvoitettaisiin lentopaikan pitäjä kieltämään lentopaikan tai muun ilmailua
palvelevan alueen, rakennuksen, rakennelman tai laitteen käyttö tai rajoitettava sen käyttämistä sekä
palveluaikana että muuna aikana, jos se lentoturvallisuuteen liittyvästä syystä on tarpeellista. Syitä
lentopaikan käytön kieltämiseen voisivat olla esimerkiksi:
- ilmailumääräyksissä vaadittu lentopaikan varustus kuten visuaaliset maalaitteet eivät ole kunnossa,
- liikennealue tai asemataso ei kelirikon tai korjaustyön takia ole liikennöitävässä kunnossa,
- liikennealue tai asemataso ei esteen takia ole määräysten mukainen; tällainen este voisi olla
esimerkiksi sotilaskäytössä olevalla kentällä pysäytysverkko,
- lentopaikalla järjestetään huvitilaisuus, jolla voi olla vaikutusta lentoliikenteelle.
Nykyisen ilmailulain perusteella kentän pitäjällä on oikeus, muttei lakiin kirjattua velvollisuutta
kieltää kentän käyttö tai rajoittaa tai sen käyttöä mikäli turvallisuus sitä edellyttää.
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Lentopaikan pitäjän vastuu huolehtia lentopaikan turvallisuudesta ei toisaalta vapauttaisi ilmaaluksen päällikköä yleisestä huolellisuusvastuusta lennon valmistelussa ja toteuttamisessa. Varsinkin miehittämättömien lentopaikkojen osalta päällikön tulee selvittää kentän käyttökuntoisuus, jos
sääolosuhteet tai muut syyt antavat perustellun syyn olettaa, ettei kenttä olisi liikennöitävässä kunnossa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto voisi määrätä 1 momentissa tarkoitetun
kiellon tai rajoituksen, jos se katsoo, ettei lentopaikan pitäjä ole toiminut sanotussa momentissa
edellytetyllä tavalla.

10 luku Maahuolinta
Luvussa säädettäisiin maahuolinnasta lentoasemilla ilmailulakiin vuonna 1997 otettujen säännösten
pohjalta. Luvun säännöksiä ei ole käytännössä jouduttu soveltamaan, mutta ne ovat tarpeen, jotta
pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla annetun neuvoston direktiivin (maahuolintadirektiivi) täytäntöönpanojärjestelyt säilyisivät asianmukaisina.
Direktiivin soveltamisalasäännökset merkitsevät käytännössä sitä, luvun säännöksiä ja direktiiviä
voitaisiin soveltaa kokonaisuudessaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja muilla Suomen lentopaikoilla sovelletaan omahuolintaa koskevia säännöksiä pois lukien omahuolintaan liittyvä matkatavaran käsittely, asematasopalvelut, polttoaine- ja öljyhuolinta sekä lentoihin liittyvä rahdin ja postin
käsittely terminaalin ja ilma-alusten välillä.
Luvun rakenne direktiiviviittauksineen on tarkoitus säilyttää ennallaan. Lukuun tehtäisiin vain vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia, jotka johtuvat ilmailun hallintorakenteiden muutoksista ja lakiehdotuksen muiden lukujen käsitteistöstä.
93 §. Määritelmät. Pykälä sisältäisi maahuolintapalvelun ja omahuolinnan määritelmät. Määritelmät perustuvat maahuolintadirektiivin 2 artiklan f ja g kohtaan ja vastaavat voimassa olevan lain 51
a §:ää.
94 §. Maahuolintapalvelujen tarjoaminen. Pykälä vastaisi voimassa olevan lain 51 b §:ää. Pykälän
1 momentin mukaan maahuolintapalvelujen tarjontaa direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla lentoasemilla ei saa rajoittaa ilman direktiivin mukaista rajoittamisperustetta. Rajoitusperusteet sisältyvät
direktiivin 6, 7, 9, 15 ja 20 artiklaan, joihin viitataan pykälän 2 ja 3 momentissa. Lentopaikan pitäjä
ei saisi ilman 2 tai 3 momentissa tarkoitettua perustetta rajoittaa maahuolintapalvelujen tarjontaa tai
lentoliikenteen harjoittajan oikeutta omahuolintaan.
Lentopaikan pitäjän on soveltamisalasäännösten puitteissa turvattava edellytykset maahuolintapalvelujen tarjoamiselle ja omahuolinnalle direktiivin 16 artiklan mukaisesti. Lentopaikan rakennelmien ja laitteistojen on oltava maahuolintapalvelujen tarjoajien ja omahuolinnan harjoittajien käytettävissä siinä määrin kuin heidän toimintansa sitä edellyttää. Sikäli kuin lentopaikan rakennelmien ja
laitteistojen käytölle asetetaan edellytyksiä, esimerkiksi ehtoja, menettelytapasääntöjä tai käyttörajoituksia, tai käytöstä peritään maksuja, edellytysten ja maksuperusteiden on oltava tilanteeseen
nähden objektiivisesti arvioiden asianmukaisia, puolueettomia, avoimia ja syrjimättömiä. Maahuolintaan osoitetut tilat on jaettava tai tilojen yhteiskäyttö on järjestettävä maahuolintapalvelujen
tarjoajien ja omahuolinnan harjoittajien kesken heidän käyttötarpeensa edellyttämässä suhteessa ja
asianmukaisin, puolueettomin, avoimin ja syrjimättömin kriteerein.
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Pykälän 2 momentin mukaan lentopaikan pitäjällä olisi mahdollisuus rajoittaa maahuolintapalvelujen tarjontaa tai omahuolintaa maahuolintadirektiivin 6, 7, 9 tai 15 artiklan mukaisesti. Näissä artikloissa luetellaan yksityiskohtaisesti ja tyhjentävästi kaikki rajoituksiin oikeuttavat tilanteet. Luvan
rajoituksiin antaisi Ilmailuhallinto. Direktiivin 9 artiklan mukaisissa tapauksissa tarvittaisiin myös
komission suostumus. Rajoitukset olisivat direktiivin asettamissa rajoissa määräaikaisia.
Direktiivin 11 artiklan mukaisesti jäsenvaltion on 6 artiklan 2 kohdassa tai 9 artiklassa tarkoitettuihin rajoituksiin ryhtyessään järjestettävä avoin tarjouskilpailu maahuolintapalvelujen tarjoajien
valitsemiseksi. Palveluntarjoajat saadaan valita enintään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Jos rajoituksia jatketaan vielä tämän kauden jälkeen, palveluntarjoajien valinta on suoritettava uudelleen
samaa menettelyä noudattaen.
Pykälän 3 momentin mukaan Ilmailuhallinto voisi rajoittaa muusta kuin jäsenvaltiosta olevan maahuolintapalvelujen tarjoajan tai omahuolinnan harjoittajan maahuolintadirektiivin mukaisia oikeuksia direktiivin 20 artiklan mukaisesti, jos suomalainen palvelujen tarjoaja tai omahuolinnan harjoittaja ei kyseisessä valtiossa saa vastaavia oikeuksia.
95 §. Lentopaikan keskitettyjen infrastruktuurien käyttäminen. Pykälän mukaan Ilmailuhallinto
voisi määrätä, että maahuolintapalvelujen tarjoajien ja omahuolintaan oikeutettujen on käytettävä
maahuolinnan järjestämiseen lentopaikan keskitettyjä infrastruktuureja kuten matkatavaroiden käsittelyjärjestelmää, jäänestoa, vesihuoltoa ja polttoainejakelua. Pykälän säännökset perustuvat maahuolintadirektiivin 8 artiklaan.
Jos keskitettyjä infrastruktuureja määrätään pakolliseksi, rakenteita olisi hallinnoitava avoimesti,
puolueettomasti ja syrjimättömästi sekä erityisesti siten, ettei palvelujen tarjoajia ja omahuolinnan
harjoittajia estetä käyttämästä niitä. Pakollisuus ei tässä tarkoita sitä, että maa- tai omahuolitsija
olisi velvollinen käyttämään perusrakenteita, joita hän ei lainkaan tarvitse.
Pykälä vastaa voimassa olevan lain 51 c §:ää.
96 §. Viranomaisen antama hyväksyntä. Pykälän 1 momentti sisältäisi asetuksenantovaltuuden,
jonka nojalla voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön maa- ja omahuolinnan harjoittamista koskeva lupajärjestelmä. Järjestelmä merkitsisi käytännössä sitä, että oikeus tarjota maahuolintapalveluja tai
harjoittaa omahuolintaa lentopaikalla edellyttäisi Ilmailuhallinnon hyväksyntää. Lupajärjestelmän
saisi ottaa käyttöön vain maahuolintapalvelujen saatavuuden ja laadun varmistamiseksi. Maahuolintadirektiivin 14 artikla sisältää säännöksiä hyväksynnän antamisen perusteista ja hyväksyntämenettelystä.
Direktiivin 14 artiklan mukaan jäsenvaltiolla on oikeus, joskaan ei velvollisuutta asettaa maahuolinnan tarjoamisen tai omahuolinnan harjoittamisen ehdoksi viranomaiselta saatu hyväksyntä.
Artiklan 1 kohdan mukaan hyväksynnän antavan julkisen viranomaisen on oltava lentopaikan pitäjästä riippumaton. Maahuolintapalvelujen tarjoajilta tai omahuolinnan harjoittajilta hyväksymisen
ehtona edellytettävät seikat saavat liittyä vaatimukseen riittävästä taloudellisesta vakavaraisuudesta
ja vakuutussuojasta. Edelleen vaatimukset voivat liittyä lentoasemien rakennelmien ja laitteiden,
ilma-alusten, varusteiden ja ihmisten turvallisuuteen ja turvatoimiin sekä ympäristönsuojeluun.
Vaatimusten tarkoituksena on käytännössä varmistaa, että maa- tai omahuolinnan harjoittaja on
halukas ja kykenevä vastaamaan toimintansa edellyttämistä velvoitteista sekä kykenevä toimimaan
lentoliikenteessä edellytettyjen sekä lentopaikan asettamien turvallisuuskriteerien mukaisesti.
Vaatimusten on aidosti liityttävä asetettuihin tavoitteisiin, ja vaatimuksia on sovellettava syrjimättömällä tavalla maahuolintapalvelujen tarjoajiin ja omahuolinnan harjoittajiin. Jokaiselle vaatimuk-
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set täyttävälle on annettava hyväksyntä. Vaatimuksia ei saa asettaa niin, että ne käytännössä johtaisivat maahuolinnan tai omahuolinnan rajoittamiseen direktiivissä edellytettyä alemmalle tasolle.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin viittaus 16 lukuun otettaviin säännöksiin organisaation hyväksyntään puuttumisesta.
97 §. Maahuolinnan kirjanpidon eriyttäminen ja tarkastaminen. Pykälä vastaa voimassa olevan lain
51 e §:ää. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että maahuolintapalveluja tarjoavan olisi kirjanpidossaan pidettävä maahuolintapalveluihin liittyvä toimintansa erillään muista toiminnoistaan (kirjanpidon eriyttäminen) sekä pyynnöstä annettava Ilmailuhallinnon määräämän tarkastajan käyttöön
kirjanpitonsa ja tiedot, joiden perusteella kirjanpidon eriyttämistä voidaan valvoa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että tarkastaja antaisi kertomuksensa kirjanpidon eriyttämisen
toteutumisesta Ilmailuhallinnolle. Ilmailuhallinto saisi salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa kertomuksen komissiolle.

11 luku Siviili-ilmailun turvaaminen
Luvussa säädettäisiin turva-asetuksen säännöksiä täydentävästi asetuksessa sallituista poikkeavista
menettelyistä ja siviili-ilmailun turvaamisen viranomaisesta. Tarkoituksena on, että tämän luvun
säännökset korvaisivat myös turvatarkastuksista lentoliikenteessä annetun lain (305/1994), joka
kumottaisiin tällä lailla.
Viranomaisena, joka hyväksyy turvaohjelmat, turvatarkastajat ja näiden koulutuksen, valvoo niitä
sekä myöntää kulkuoikeudet lentoasemille, toimisi Ilmailuhallinto. Lentoasema antaisi henkilökortit ja ajoneuvoluvat. Lentoasemien pitäjien olisi toteutettava turvaamista edistävät toimenpiteet.
98 §. Luvun soveltamisala ja yleiset säännökset. Pykälän 1 momentissa viitattaisiin turvaasetukseen ja sen nojalla annettuihin komission asetuksiin. Ilmailun turvaamisella tarkoitetaan turva-asetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaan ”toimenpiteiden sekä inhimillisten ja luonnon voimavarojen yhdistelmää, jolla on tarkoitus suojata siviili-ilmailua siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta”.
Turva-asetusta on muutettu huhtikuussa 2004 annetulla neuvoston ja parlamentin asetuksella (EY)
N:o 2320/2002. Toistaiseksi turva-asetuksen nojalla on annettu seuraavat komission asetukset:
- toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöön panemiseksi annettu komission asetus (EY) N:o 622/2003, sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 68/200,
- siviili-ilmailun turvaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä annettu komission asetus (EY) N:o 1486/2003,
- kansallisia siviili-ilmailun turvaamisen laadunvalvontaohjelmia koskevista yhteisistä vaatimuksista annettu komission asetus (EY) N:o 1217/2003, ja
- lentoasemien turvavalvottujen alueiden kriittisten osien yhteisistä määritelmistä annettu komission asetus (EY) N:o 1138/2004
Jotkin turva-asetuksen nojalla annetut komission asetukset ovat suomalaisen lainsäädäntökäsitteen
kannalta sikäli erikoisia, että ne ovat osin tai kokonaan ei-julkisia. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä
asetukset on tarkoitettu annettaviksi tiedoksi vain sellaisille tahoille, jotka tietoa tehtäviensä takia
tarvitsevat. Tavoitteena on estää tietojen ajautuminen sellaisille tahoille, jotka käyttäisivät tietoja
laittomiin tarkoitusperiin.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin turva-asetuksessa ja sen nojalla annetuissa komission asetuksissa tarkoitetusta asianmukaisesta viranomaisesta.
Turva-asetus ja sen nojalla annetut komission asetukset edellyttävät, että jäsenvaltio määrittelee
julkisia hallintotehtäviä hoitavan viranomaisen. Täksi viranomaiseksi määriteltäisiin Ilmailuhallinto. Ilmailuhallinto olisi myös mainituissa asetuksissa tarkoitettu ”asianomainen” ja ”toimivaltainen”
viranomainen – eri käsitteiden on katsottava eri jäsenvaltioiden hallintorakenteiden ja eri kielissä
käytettyjen ilmaisujen johdosta Suomessa tarkoittavan aina samaa viranomaista.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon valtuudesta määrätä turva-asetuksen säännöksiä lievemmistä toimenpiteistä hiljaisilla tai pienkoneille tarkoitetuilla lentoasemilla ehdolla. Poikkeavien menettelyjenkin on tarjottava riittävän tasoinen suoja.
Pykälän 4 momentissa puolestaan säädettäisiin Ilmailuhallinnon valtuudesta turvallisuustilanteen
niin edellyttäessä tai muusta perustellusta syystä määrätä, että tilapäisesti on käytettävä perusteellisempia turvatoimia kuin mitä turva-asetuksessa edellytetään. Turva-asetuksen 6 artikla antaa jäsenmaille tämän oikeuden. Tällainen toimivalta tarvitaan nopeiden käytännön tilanteiden edellyttämiin tarpeellisiin toimiin, esimerkiksi konkreettisessa terroriuhkatilanteessa tai tarkkaa turvallisuusvalvontaa edellyttävien kansainvälisten tapaamisten yhteydessä. Kaikissa tilanteissa olisi kuitenkin otettava huomioon 99 §:n 3 momentin mukainen vähimmän haitan periaate.
Momentin säännöksen perusteella ei voitaisi päättää pysyvistä tiukennuksista, jotka heijastuisivat
perustuslaissa tai laissa suojattuihin oikeuksiin. Tällaisista toimista olisi erikseen säädettävä lailla.
Pykälän 5 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon velvollisuudesta ilmoittaa turva-asetuksessa
edellytetystä perustasosta poikkeavista toimenpiteistä komissiolle. Momentti perustuu turvaasetuksen 6 artiklaan.
99 §. Määritelmät. Pykälään otettaisiin keskeisten siviili-ilmailun turvaamista koskevien käsitteiden
määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin lentoasema, ilmailun turvaaminen, kulkuoikeus, henkilökortti, ajoneuvolupa ja valvottu edustaja turva-asetuksen mukaisesti.
100 §. Lentoasemien ja lentoliikenteen harjoittajien turvaohjelmat ja niiden täytäntöönpano. Turva-asetuksen 5 artikla asettaa jäsenvaltioille velvollisuuden varmistaa, että lentoasemien pitäjät ja
lentoliikenteen harjoittajat laativat turvaohjelmat ja panevat ne täytäntöön ja että kansallinen valvontaviranomainen vahvistaa ne. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin turvaohjelmien laatimisesta,
täytäntöönpanosta ja ylläpidosta. Turvaohjelmille olisi haettava Ilmailuhallinnon hyväksyntä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin turva-asetuksen 5 artiklan nojalla Ilmailuhallinnon velvollisuudesta varmistaa, että lentoaseman pitäjät ja lentoliikenteen harjoittajat panevat ohjelmat täytäntöön
ja ylläpitävät niitä. Ilmailuhallinto voisi peruuttaa myöntämänsä hyväksynnän ja keskeyttää lentoaseman tai lentoliikenteen harjoittajan toiminnan tai rajoittaa sitä, jos ohjelma ei enää vastaa turvaasetuksen vaatimuksia.
Pykälän 3 momentin mukaan turvatarkastuksissa olisi noudatettava niin sanottua vähimmän haitan
periaatetta. Tarkastukset olisi järjestettävä niin, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa tarkastettavalle henkilölle, tavaralle tai kohteelle. Tarkastukset olisi suunniteltava ja toteutettava niin, ettei
niillä tarpeettomasti vaikeutettaisi tai häirittäisi lentoliikenteen sujumista tai muuta lentoasemalla
tapahtuvaa toimintaa. Momentti vastaa turvatarkastuksista lentoliikenteessä annetun lain 4 §:ää.
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101 §. Tarkastusten sallimisvelvoite. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että lentoaseman pitäjä
sekä lentoasemalla toimiva yritys tai yhteisö olisi velvollinen sallimaan komission valtuuttamien
virkamiesten ja Ilmailuhallinnon virkamiesten suorittamat turva-asetuksen ja turvaohjelman soveltamista koskevat tarkastukset. Säännös perustuu komission tarkastuksia koskevan asetuksen 4 artiklaan ja kansallisia siviili-ilmailun turvaamisen laadunvalvontaohjelmia koskevista yhteisistä vaatimuksista annetun asetuksen 5 ja 7 artiklaan.
101 §. Vastuu turvatoimista. Pykälässä säädettäisiin vastuusta siviili-ilmailun turvaamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja järjestelyistä. Niistä vastaisi lentoaseman pitäjä, ellei vastuuta näistä toimenpiteistä ja järjestelyistä ole säädetty lentoliikenteen harjoittajalle tai muulle toiminnanharjoittajalle.
Tällä lailla kumottavaksi ehdotettavan turvatarkastuksista lentoliikenteessä annetun lain (303/1994)
10 §:n mukaan turvatarkastustoiminnan yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta kuuluvat Ilmailulaitokselle, kun taas turvatarkastusten järjestämisestä lentoasemalla vastaa lentoaseman päällikkö
tai henkilö, jolle sen järjestäminen on muuten määrätty. Lentoyhtiö ja tunnettu rahtihuolitsija vastaavat järjestämästään rahdin tai muun ilma-aluksessa kuljetettavan tavaran turvatarkastuksesta.
Turva-asetuksessa ja sen nojalla annetuissa komission asetuksissa osoitetaan selkeitä vastuita lentoasemille, lentoyhtiöille ja huolintaliikkeille. Suuri osa yhteisölainsäädännöstä on kirjoitettu kuitenkin passiivimuodossa. Esimerkiksi säädetään, että ”henkilökortit on tarkastettava kaikissa tarkistuspisteissä”, jolloin ei ole otettu kantaa siihen, onko vastuu lentopaikan pitäjällä vai muulla toimijalla.
Tällä pykälällä vahvistettaisiin, että vastuu on aina lentoaseman pitäjällä, jollei tehtävää selkeästi
ole muulle taholle osoitettu.
103 §. Kulkuoikeus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kulkuoikeudesta, eli oikeudesta pääsyyn
lentoaseman turvavalvotuille alueille. Kulkuoikeuden myöntämisen edellytyksenä olisi, että oikeuden hakijalle on tehty turvallisuusselvityksistä annetun lain (177/2002) mukainen turvallisuusselvitys tai toisessa valtiossa tehty taustantarkastus. Lisäksi vaadittaisiin yleisperustelujen 3.2.2.1 kohdassa mainittujen soveltuvuusvaatimusten täyttämistä.
Yhteisölainsäädännön lähtökohtana on, että kulkuoikeuden myöntäminen on viranomaispäätös.
Varsinaisia sisällöllisiä kriteereitä kulkuoikeuden myöntämiseksi ei ole toistaiseksi määritelty, mutta näistä on olemassa ECACin suositus. Yhteisölainsäädäntö kuitenkin edellyttää, että henkilöstä on
tehty taustantarkistus vähintään viideltä edeltävältä vuodelta. Tämä vaatimus on osoittautunut käytännössä ongelmalliseksi sellaisten henkilöiden osalta, jotka ovat asuneet osankin edeltävistä viidestä vuodesta ulkomailla. Taustantarkistusta koskevia yhteisiä vaatimuksia ei ole määritelty. Lisäksi
useissa maissa mahdollisuus luovuttaa tällaisia tietoja toisten valtioiden viranomaisille on rajoitettu.
Tämä asia on otettu esille turva-asetuksella perustetussa komiteassa ja on toivottavaa, että tilanne
saadaan jatkossa harmonisoitua.
Kulkuoikeuden rajoittamisen tarkoituksena on estää sellaisten henkilöiden valvomaton pääsy turvavalvotulle alueelle, joiden voidaan epäillä vaarantavan siviili-ilmailun turvallisuutta. Kulkuoikeuden tarve on sellaisilla henkilöillä, jotka työskentelevät turvavalvotulla alueella tai jotka muutoin
tarvitsevat sinne säännöllisemmin pääsyä. Yksittäistapauksessa turvavalvotulle alueelle pääsee saattajan seurassa. Pääsykriteereitä voidaan pitää melko tiukkoina verrattuna muilla yhteiskunnan toimialoilla vallitseviin käytäntöihin, mutta lentoliikennettä on pidetty Yhdysvalloissa syyskuussa
2001 tapahtuneiden terroritekojen jälkeen erityisen haavoittuvana toimialana. Näitä rajoituksia voidaan pitää suojeltavan oikeushyvän, siviili-ilmailun turvallisuuden, valossa perusteltuna. Vaikka
Suomea on toistaiseksi voinut pitää turvallisena alueena, on toisaalta ilmennyt, että myös terroristitahoilla on nähty Suomen kaltaiset ”alhaisen riskin alueet” mahdollisina kulkuväylinä omalle toiminnalleen.
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Huumausainerikoksiin syyllistyneiden henkilöiden ja henkilöiden, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin, jotka osoittavat yleistä piittaamattomuutta toisten turvallisuudesta, voidaan katsoa muodostavan riskiryhmän. Heillä saattaa olla rikollisia yhteyksiä ja he saattavat olla keskimääräistä alttiimpia
ryhtymään lainvastaisiin toimiin korvausta vastaan. Kuulumista järjestäytyneeseen rikollisryhmään
on pidettävä selkeänä riskinä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto voisi lykätä kulkuoikeuden myöntämistä
koskevan asian käsittelyä, jos hakijan osalta on vireillä 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun
rikoksen esitutkinta, syyteharkinta tai tuomioistuinkäsittely.
Pykälän 3 momenttiin otettaisiin viittaus 153 §:ään, jossa säädetään miehistökortista.
104 §. Lentoaseman henkilökortti ja ajoneuvolupa. Turva-asetuksen liitteen 2.2.1 kohdan mukaan
lentoasemalla työskentelevälle tai siellä säännöllisesti käyvälle henkilöstölle on annettava henkilökortit. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että lentoasemalla työskentelevän tai siellä säännöllisesti
käyvän henkilön henkilökortin antaisi lentoaseman pitäjä. Lentoaseman pitäjä antaisi myös ajoneuvoluvan. Henkilökorttivaatimus koskee niin turvavalvotulla alueella kuin yleisölle avoimilla alueilla työskentelevää tai säännöllisesti käyvää henkilöstöä. Käytännössä henkilökortilla ja viranomaisen myöntämällä kulkuoikeudella on yhteys. Lentoasema ei voi myöntää henkilölle turvavalvotulle
alueelle oikeuttavaa henkilökorttia, jollei tällä ole viranomaisen antamaa kulkuoikeutta.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että lentoaseman pitäjä voisi periä henkilökortista ja ajoneuvoluvasta maksun. Maksun olisi oltava kohtuullinen ja syrjimätön. Tällä hetkellä Helsinki-Vantaan
lupayksikkö tuottaa henkilökortit kaikille Suomen lentoasemille, mitä lentoasemat ovat toistaiseksi
pitäneet kustannustehokkaimpana toimintamallina. Näistä korteista lupayksikkö perii valmistusmaksun. Ei ole kuitenkaan mitään estettä sille, ettei yksittäinen lentoasema voisi tuottaa korttejaan
itse. Valtion maksuperustelakia ei sovellettaisi korteista perittävään maksuun, koska kortin tuottaja
ei ole viranomainen.
105 §. Lentoliikenteen turvaamiseen liittyviin hyväksyntöihin puuttuminen. Pykälään otettaisiin
viittaus 16 luvussa oleviin säännöksiin, joissa säädetään henkilön lupaan tai hyväksyntään puuttumisesta.
106 §. Turvatarkastajan koulutukseen pääsyn edellytykset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että
turvatarkastajakoulutukseen osallistuvien henkilöiden olisi oltava Ilmailuhallinnon hyväksymiä.
Yhteisön turvalainsäädäntö ei sinänsä edellytä, että turvatarkastajakoulutettavat hyväksyttäisiin
erikseen. Koska turvatarkastajana toimiminen kuitenkin edellyttää viranomaisen hyväksyntää, on
perusteltua ja tarkoituksenmukaista edellyttää viranomaishyväksyntää jo koulutukseen haettaessa.
On turha kouluttaa henkilöitä, jotka eivät taustansa takia koskaan varsinaisiin turvatarkastajan tehtäviin pääsisi. Koulutuksen aikana annetaan lisäksi luottamuksellisia tietoja turvajärjestelyistä ja
näiden tietojen suojaamiseksi on perusteltua varmistaa koulutettavien taustat.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että koulutuksen pääsyn edellytyksistä. Hakijan tulee olla täyttänyt 18 vuotta, hänen on täytettävä 104 §:n 2 momentissa tarkoitetut kulkuoikeuden myöntämisen
edellytykset ja hänellä tulee olla tehtävien edellyttämä riittävä näkö ja kuulo.
Vähimmäisikää ehdotetaan sen takia, että voidaan katsoa henkilön siinä iässä jo osaavan harkita,
mitä tietoja missäkin yhteydessä voi paljastaa. Vaatimus normaalista näöstä ja kuulosta perustuu
siihen, että turvatarkastuksissa käytetään apuna sekä äänimerkkejä että erilaisia monitoreja ja kuvantulkintaa. Tehtävän edellyttämän riittävän näön ja kuulon ”raja-arvot” määrittyvät sitä kautta,
mitä komission vaatimuksia komissio täytäntöönpanoasetuksessaan tulee asettamaan turvatarkas-
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tuksissa käytettäville laitteille. Vaatimukset voivat muuttua tekniikan kehittyessä. Näistä kriteereistä seuraa hyväksynnän myöntävälle Ilmailuhallinnolle ennakkotarkastusvelvoite.
107 §. Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät koulutusohjelmat. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin
koulutusohjelmista, joille voisi hakea Ilmailuhallinnon hyväksyntää. Koulutusohjelmien hyväksyntä
ei olisi pakollista.
Jos koulutusorganisaatiot kuitenkin toimittavat koulutusohjelmansa viranomaisen hyväksyttäväksi,
on tehtäviin liittyviä hyväksyntöjä haettaessa helpompaa arvioida, onko saatu koulutus ollut vaatimukset täyttävää. Hakijan oikeusturvan kannalta on myös tärkeää, että viranomainen on etukäteen
ottanut kantaa siihen, onko koulutus asianmukaista. Koulutusohjelman hyväksyttäminen mahdollistaa myös sen, että koulutusorganisaatio voi kerralla hakea hyväksyntää kaikkien koulutuksensa
hyväksytysti suorittaneiden puolesta.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että koulutusohjelman hyväksynnän edellytyksenä olisi, että
koulutus täyttää turva-asetuksen liitteen 12 kohdassa olevat vaatimukset.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että hyväksytty koulutusohjelma olisi voimassa kolme vuotta
hyväksymispäivämäärästä lukien. Ilmailuhallinto voisi määrätä, että koulutusohjelmaan on sen
voimassaoloaikana tehtävä lainsäädännön ja teknisen kehityksen edellyttämiä muutoksia. Turvaalan kehityksen vuoksi on perusteltua, että hyväksyntä on määräaikainen. Määräajoin tulee tarkasteltavaksi, täyttääkö ohjelma edelleen sen hetkisen teknisen kehityksen ja lainsäädännön vaatimukset. Komissio valmistelee useita teknisluonteisia lainsäädäntöhankkeita siviili-ilmailun turvaamistoimenpiteiden täytäntöönpanosta. On perusteltua, että Ilmailuhallinto valvovana viranomaisena voi
edellyttää, että nämä muutokset otetaan voimaan tullessaan asianmukaisella tavalla huomioon.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto voisi peruuttaa koulutusohjelmalle annetun
hyväksynnän, jos käy ilmi, ettei koulutusta anneta koulutusohjelman ja sitä täydentävien 3 momentissa tarkoitettujen muutosten mukaisesti ja ettei koulutus sen vuoksi vastaa tarkoitustaan.
108 §. Ilmailun turvaamista edistävät laitteet. Turva-asetuksen liitteen 13 kohta asettaa vaatimukset
ilmailun turvaamista edistävien laitteiden viranomaishyväksynnälle. Asetus ei sisällä erillisiä säännöksiä hyväksynnän peruuttamiselle. Tämä mahdollisuus on tarpeellista sisällyttää lakiin. Pykälässä
säädettäisiin Ilmailuhallinnon oikeudesta peruuttaa ilmailun turvaamista edistävälle laitteelle
myönnetyn hyväksyntä, jos osoittautuu, ettei laite täytä hyväksynnälle asetettuja vaatimuksia. On
mahdollista, että vaatimuksia jatkossa muutetaan tai tiukennetaan. On myös mahdollista, että laitteen hyväksynnässä on tapahtunut jokin virhe, jonka johdosta hyväksyntä olisi peruutettava.

12 luku Lennonvarmistus
Lukuun otettaisiin yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä ja eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta annettuja asetuksia täydentävät säännökset. Sanotuilla yhteisön asetuksilla toimeenpannun
yhtenäinen eurooppalainen ilmatila –hankkeen tavoitteena on parantaa yleisen ilmaliikenteen nykyisiä turvallisuusstandardeja ja tehokkuutta Euroopassa, optimoida kapasiteetin käyttö sekä vähentää lentoliikenteen myöhästymisiä. Tarkoitus on luoda yhteiset puitteet eurooppalaisen ilmatilan
luomiseksi.
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Ilmailuhallinto hyväksyisi toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamisen ja muuttamisen Suomen
vastuulla olevassa ilmatilassa, antaisi tarvittavat yksityiskohtaiset määräykset ilmatilan käytöstä ja
toimisi muutoinkin asetuksissa tarkoitettuna kansallisena viranomaisena. Liikenne- ja viestintäministeriö nimeäisi ilmaliikennepalvelujen tarjoajan Suomen ilmatilassa olevaan lohkoon. Valtioneuvosto tekisi kuitenkin mainitut päätökset periaatteellisesti merkittävissä tapauksissa, kun lohko ulottuu Suomen ilmatilan ulkopuolelle. Luvussa säädettäisiin myös siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamisesta, lennonvarmistushenkilöstön koulutuksesta, ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta sekä
lennonvarmistustoiminnan tallenteista.
Sotilasilmailun lennonvarmistukseen sovellettavista poikkeuksista tämän luvun säännöksistä säädettäisiin 4 §:n 1 momenttiin otettavan valtuuden nojalla sotilasilmailuasetuksella. Sotilasilmailuviranomainen voisi 4 §:n 2 momentin nojalla antaa yksityiskohtaisia määräyksiä yksinomaan sotilasilmailua varten annettavasta lennonvarmistuksesta.
109 §. Luvun soveltamisala. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin viittaus lennonvarmistusta koskeviin
yhteistä eurooppalaista ilmatilaa koskeviin niin sanottuihin SES-asetuksiin:
- yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 549/2004 (puiteasetus),
- lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 550/2004 (palveluntarjonta-asetus),
- yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 551/2004 (ilmatila-asetus),
- eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 552/2004 (yhteentoimivuusasetus), ja
- näiden asetusten nojalla annetuissa komission asetuksissa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että sen lisäksi, mitä 1 momentissa tarkoitetuissa asetuksissa
säädetään, lennonvarmistukseen sovellettaisiin tämän luvun säännöksiä.
110 §. Määritelmät. Pykälässä säädettäisiin tässä luvussa käytettävien termien määrittelystä.
Määritelmät vastaavat puiteasetuksen määritelmiä, jotta tätä lukua ja yhtenäistä eurooppalaista ilmatilahanketta koskevia asetuksia olisi mahdollisimman helppo lukua yhdessä. Tästä valinnasta
kuitenkin seuraa, että jotkin määritelmät poikkeavat ICAOn määritelmistä, joita meillä Suomessa
on toistaiseksi sovellettu. Erityisesti on huomionarvoista, että lennonvarmistuspalvelun määritelmä
ei tässä luvussa kata ilmailun etsintä- ja pelastuspalveluja.
Lähialuetta, lähestymisaluetta, lentotiedotusvyöhykettä ja ilmatilaluokkaa ei kuitenkaan ole määritelty puiteasetuksessa. Näitä koskevat määritelmät vastaavat ICAOn määritelmiä.
Pykälässä määriteltyjen käsitteiden lisäksi puiteasetuksessa määritellään lennonvarmistuspalvelut
seuraavasti:
- ilmaliikennepalveluilla tarkoitetaan lentotiedotuspalveluja, hälytyspalveluja, ilmaliikenteen
neuvontapalveluja ja lennonjohtopalveluja (aluelennonjohto-, lähestymislennonjohto- ja lähilennonjohtopalvelut);
- lennonjohtopalveluilla tarkoitetaan palveluja, joita tarjotaan ilma-alusten välisten törmäysten
välttämiseksi, esteisiin törmäämisen välttämiseksi lentopaikan liikennealueella ja ilmaliikennevirtojen sujuvuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi;
- ilmailutiedotuspalveluilla tarkoitetaan määritellylle alueelle sijoittautuneita palveluja, jotka
vastaavat lennonvarmistuksen turvallisuuden, säännöllisyyden ja tehokkuuden mahdollistavien
ilmailutietojen tarjoamisesta;
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viestintäpalveluilla tarkoitetaan kiinteän tai liikkuvan verkon ilmailuviestintäpalveluja, jotka
mahdollistavat maa-asemien välisen, ilma-aluksen ja maa-aseman välisen sekä ilma-alusten välisen viestinnän lennonjohtotarkoituksessa;
sääpalveluilla tarkoitetaan niitä järjestelyjä ja palveluja, joilla ilmailulle toimitetaan sääennusteita, -katsauksia ja -havaintoja sekä muita valtion ilmailua varten tuottamia säätietoja;
suunnistuspalveluilla tarkoitetaan järjestelyjä ja palveluja, jotka tarjoavat ilma-alukselle paikantamis- ja ajoitustietoja;
valvontapalveluilla tarkoitetaan järjestelyjä ja palveluja, joita käytetään kunkin ilma-aluksen
aseman määrittämiseen turvallisen porrastuksen mahdollistamiseksi.

111 §. Kansallinen valvontaviranomainen yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa. Pykälän 1
momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto huolehtisi yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa
Suomen valvontaviranomaisen tehtävistä, jollei 2 momentista muuta seuraa.
Kansallista viranomaista koskevat yhtenäinen eurooppalainen ilmatila –hankkeessa muun muassa
puiteasetuksen 4 artikla, palveluntarjonta-asetuksen 2 artikla, 7 artiklan 7 kohta ja 13 artiklan 3
kohta sekä yhteentoimivuusasetuksen 6 artiklan 2 kohta ja 7 artiklan 1 kohta.
Valvontaviranomaisen tehtäviä olisivat esimerkiksi luvan myöntäminen lennonvarmistuspalvelujen
tarjoamiseen, palveluntarjonta-asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen lennonvarmistuspalveluiden
toiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta koskevia tarkastuksia ja selvityksiä tekevien laitosten hyväksyminen ja palveluntarjonta-asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ilmaliikennepalvelujen tarjontaan liittyvien lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien välisistä yhteistyösuhteista tehtävien
ilmoitusten vastaanottaminen ja hyväksyminen.
Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevassa lainsäädännössä luvanvaraisuuden piiriin on saatettu etsintä- ja pelastuspalveluja lukuun ottamatta kaikki ICAOn määritelmän mukaiset lennonvarmistuspalvelut.
Lennonvarmistuspalvelujen tarjoaminen määriteltäisiin Ilmailulaitosta koskevassa laissa laitoksen
toimialaksi. Yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan kuuluvien lennonvarmistuspalvelujen lisäksi
muun muassa ilma-alusten pelastamiseen ja lentopelastukseen liittyvien tehtävien katsotaan kuuluvan Ilmailulaitoksen antamiin lennonvarmistuspalveluihin.
Palveluntarjonta-asetukseen sisältyvät lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien lupajärjestelmää koskevat vaatimukset tulevat voimaan vuoden kuluttua siitä, kun palveluntarjoajia koskevat tarkemmat
yhteisötason vaatimukset hyväksytään ja julkaistaan. Hyväksyminen ja julkaisu ajoittuu todennäköisesti kevääseen 2005.
Tässä momentissa osoitettaisiin Ilmailuhallinnolle palveluntarjonta-asetuksen 3 artiklassa tarkoitetut kansallisen valvontaviranomaisen tehtävät.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin palveluntarjonta-asetuksen 12 artiklan 4 kohdan mukaisesta
toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä, joilla on oikeus tutustua jäsenvaltioiden vastuualueeseen kuuluvassa ilmatilassa palveluja tarjoavien kirjanpitoaineistoon. Artiklassa ei sinänsä säädetä
velvollisuuksia tällaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. On kuitenkin mahdollista, että täytäntöönpanoasetuksissa asetetaan tilintarkastusvelvollisuus. Ehdotetaan, että tällainen viranomainen
olisi Suomessa Valtiontalouden tarkastusvirasto.
Palveluntarjonta-asetuksessa ei ole erillistä säännöstä luvan peruuttamisesta. Palveluntarjontaasetuksen liitteen II mukaan lupaan voidaan liittää lisäehtoja, joita voivat koskea muun muassa
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luvan keskeyttämisen tai peruuttamisen ehtoja. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tällaisten ehtojen liittämisestä tässä pykälässä tarkoitettuihin lupiin.
Puiteasetuksen 9 artiklan mukaan seuraamusten, joita jäsenvaltioiden on säädettävä SES-asetusten
säännöksiä rikkoneille ilmatilan käyttäjille ja palvelujen tarjoajille on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Luvan peruuttaminen tai toiminnan rajoittaminen on luvanhaltijoiden osalta
tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava seuraamus.
112 §. Ilmatilan jäsentäminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon oikeudesta
hyväksyä toiminnallisen ilmatilan lohkon perustaminen ja muuttaminen. Yläilmatilan jäsentämisestä toiminnallisiksi ilmatilan lohkoiksi säädetään ilmatila-asetuksen 5 artiklassa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtioneuvoston toimivallasta päättää niin kutsuttuun ylikansalliseen toiminnallisen ilmatilan lohkoon liittymisestä periaatteellisesti merkittävissä tapauksissa.
Näitä olisivat sellaisen ylikansallisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustaminen tai muuttaminen, joka koskisi koko Suomen aluetta tai merkittävää osaa siitä, tai joka olisi maanpuolustuksen tai
aluevalvonnan kannalta merkittävä. Ylikansallisen ilmatilan lohkon perustaminen Suomen ilmatilan
yhteyteen vaikuttaisi nykyisiin aluevalvontaa ja maanpuolustusta koskeviin järjestelyihin, joten
asiasta pitäisi päättää ylimmällä poliittisella tasolla.
Ilmatila-asetuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaan toiminnallinen ilmatilan lohko voidaan perustaa
ainoastaan kaikkien sellaisten jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella, jotka ovat vastuussa mistä
tahansa lohkoon sisältyvästä ilmatilan osasta.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin toimivalta sektorien ja reittien vahvistamisesta Ilmailuhallinnolle. Oikeus reittien vahvistamiseen koskisi yläilmatilaa. Lähi- ja lähestymisalueen rajat määriteltäisiin operatiivisilla perusteilla.
Ilmatila-asetuksen 6 artiklan mukaan päätökset reittien ja sektorien hyväksynnästä edellyttävät niiden valtioiden hyväksyntää, jotka ovat vastuussa siitä ilmatilasta, jota päätökset koskevat. Käytännössä reitit ja sektorit vahvistettaisiin ilmaliikennepalvelua kyseisessä ilmatilassa tarjoavan lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan esityksestä.
Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan jäsentäminen koskee yläilmatilaa. Tässä momentissa tarkoitetut reitit eivät ole alailmatilan lähtö- ja saapumisreittejä. Niitä ei ole tarkoitus säätää Ilmailuhallinnon vahvistettaviksi, vaan niiden osalta on kyse lennonvarmistuksen operatiivisista päätöksistä eikä
hallintopäätöksistä.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin kuulemisvelvollisuudesta, joka vastaisi voimassa olevan lain 52
ja 53 §:n velvollisuutta neuvotella puolustus- ja sisäasiainministeriöiden kanssa.
113 §. Ilmatilan käyttöä koskevat erityismääräykset. Lentomenetelmillä tarkoitetaan lentopaikkojen
menetelmäsuunnitteluun liittyviä lähtö- ja tuloreittejä, jotka sisältyvät lentoaseman lähtö- ja tulomenetelmiin. Osa näistä lähtö- ja tulomenetelmistä ulottuu myös lähestymisalueen ulkopuolelle.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että menetelmistä vastaa palveluntarjoaja lentoturvallisuutta
koskevien operatiivisten vaatimusten ja ympäristöluvan asettamissa puitteissa.
Pykälässä säädettäisiin, että Ilmailuhallinto antaisi ilmailun turvallisuuden ja sujuvuuden edellyttämät määräykset määrätyillä reiteillä tai tietyssä ilmatilan osassa tarpeellisesta varustuksesta, henkilöstön koulutuksesta ja lentomenetelmistä.
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Kansainväliset vaatimukset ja suositukset löytyvät tältä osin ICAO standardeista, suosituksista ja
ohjeista sekä Eurocontrolin vaatimuksista tai ECACin suosituksista.
114 §. Ilmaliikennepalvelujen tarjoaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin liikenne- ja viestintäministeriön toimivallasta nimetä palveluntarjonta-asetuksen 8 artiklan mukaisesti ilmaliikennepalvelujen tarjoaja Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa olevaan toiminnalliseen ilmatilan lohkoon. Tätä toimivaltaa ei ole perusteltua antaa Ilmailuhallinnolle, joka toimisi lupaviranomaisena.
Päätöstä tehdessään liikenne- ja viestintäministeriön olisi kuultava puolustusministeriötä ja sisäasiainministeriötä, sillä Suomessa siviili- ja sotilaslennonvarmistuspalvelujen tarjoaminen on nykyisellään integroitua.
Tämän hallituksen esityksen lisäksi eduskunnalle on annettu toinen hallituksen esitys, joka sisältää
ehdotuksen Ilmailulaitoksesta annetun lain muuttamiseksi. Sanotun lakiehdotuksen mukaan Ilmailulaitoksen tehtäviin tulee jatkossakin kuulumaan lennonvarmistuspalvelujen tarjoaminen. Kummassakaan hallituksen esityksessä ei ole kuitenkaan esitetty, että Ilmailulaitos nimettäisiin suoraan
laissa ilmaliikennepalvelujen tarjoajaksi. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin palveluntarjonta-asetus
edellyttää, että sen jälkeen, kun lupajärjestelmää koskevat vaatimukset ovat tulleet voimaan, ilmaliikennepalvelujen tarjoajaksi voidaan nimetä vain tällaisen luvan haltija. Lainsäädännöllä ei voida
ennakoida, että Ilmailulaitos aikanaan tämän luvan tulee saamaan. Toiseksi, esimerkiksi pienten
lentoasemien yhteyteen voitaisiin jatkossa perustaa erillisiä ilmaliikennepalvelun tarjoajia, jotka
voisivat tarjota lähi- ja lähestymislennonjohtopalveluja. Tämä edellyttäisi kuitenkin ministeriön
palveluntarjonta-asetukseen perustuvaa nimeämistä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtioneuvostolle toimivalta nimettäessä palveluntarjoajaa 112
§:n 2 momentissa tarkoitettuun ylikansalliseen ilmatilan lohkoon. Sanotun momentin mukaisesti
valtioneuvostolla on toimivalta ylikansallista lohkoa perustettaessa.
Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan nimeämisessä on otettava huomioon, että Suomessa siviili- ja sotilaslennonvarmistuspalveluja tarjoaa nykyisin sama palveluntarjoaja.
115 §. Siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siviili- ja
sotilasilmailun lennonvarmistuksen yhteensovittamisesta.
Siviili- ja sotilaslennonvarmistustoiminta on Suomessa integroitua. On tarpeellista säilyttää mahdollisuus palvelujen eriyttämiseen esimerkiksi, jos siviilipuolen palvelujen tarjoajaksi nimettäisiin
ulkomainen palveluntarjoaja.
Palveluntarjonta-asetuksen 11 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimivaltaisten siviili- ja sotilasviranomaisten välillä laaditaan kirjalliset sopimukset tai vastaavat oikeudelliset järjestelyt määriteltyjen ilmatilan lohkojen hallinnasta.
Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja puolustusministeriöllä on nykyisin puitesopimus siviili- ja
sotilasilmailun yhteensovittamisesta. Toimivaltaiset viranomaiset ja palveluntarjoajat tekevät yhteistoimintaa koskevat tarkemmat sopimukset, jotka koskevat myös poikkeusoloja.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että ilmatilan käytössä sovelletaan ICAO:n määrittelemää ja
Eurocontrolin kehittämää ilmatilan joustavan käytön periaatetta, kuten ilmatila-asetuksen 7 artiklassa edellytetään.

142

Siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamisessa sovelletaan Eurocontrolin joustavaa ilmatilan käyttöä koskevaa ohjeistusta. Eurocontrolin ohjeistus tunnistaa kolme eri yhteistyön tasoa. Ne koskevat
kansallisen ilmatilapolitiikan ja rakenteiden luomista, ilmatilan päivittäistä jakamista ja ilmatilan
tosiaikaista käyttöä.
116 §. Lennonvarmistushenkilöstön koulutus. Pykälässä säädettäisiin lennonjohtajan lupakirjaan ja
lennontiedottajan kelpoisuustodistukseen liittyvän koulutuksen antamisesta sekä lennonvarmistusteknisen henkilöstön kelpoisuusjärjestelmästä. Toistaiseksi luvanvaraista on ollut lennonjohtajan
lupakirjaan ja lennontiedottajan kelpoisuustodistukseen liittyvä koulutus. Lennonvarmistusteknisen
henkilöstön kelpoisuusjärjestelmä perustuu Eurocontrolissa hyväksyttyyn ESARR 5 –
vaatimukseen. Se tulee Suomessa voimaan huhtikuussa 2005. Tätä pykälää sovellettaisiin sekä erillisen koulutusorganisaation antamaan koulutukseen että lennonvarmistuksen eri toimipisteissä tapahtuvaan työpaikkakoulutukseen.
Pykälän 1 momentin mukaan lennonjohtajan ja lennontiedottajan lupakirjaan liittyvän koulutuksen
antamiseen olisi oltava Ilmailuhallinnon hyväksyntä. Hyväksyntä olisi myönnettävä, jos koulutusorganisaatiolla on tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellinen ammattitaitoinen henkilöstö, tarpeelliset
koulutustilat ja -välineet, koulutusohjelma ja laatujärjestelmä. Hyväksyntä myönnettäisiin määräajaksi tai toistaiseksi. Hyväksyntä voisi olla erillinen koulutusorganisaation hyväksyntä. Työpaikkakoulutuksen osalta hyväksyntä myönnettäisiin osana palveluntarjoajan muun toiminnan hyväksyntää. Menettely vastaisi nykytilannetta.
Pykälän 2 momentin mukaan Ilmailuhallinto hyväksyisi samoin lennonvarmistusteknisen henkilöstön kelpoisuusjärjestelmän. Hyväksyntä olisi myönnettävä, jos hakijalla on tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellinen ammattitaitoinen henkilöstö, tarpeelliset koulutustilat ja -välineet, koulutusohjelma ja laatujärjestelmä. Hyväksyntä myönnettäisiin määräajaksi tai toistaiseksi. Ilmailuhallinto valvoisi kelpoisuusjärjestelmän ylläpitäjän toimintaa. Ehdotettu säännös perustuu Eurocontrolissa hyväksyttyyn ESARR 5-vaatimukseen. Vastaava järjestely on käynnistetty tai käynnistymässä myös
muissa Eurocontrolin jäsenvaltioissa.
Pykälän 3 momentin mukaan Ilmailuhallinto antaisi lentoturvallisuuden kannalta riittävän tason
varmistamiseksi kansainvälisiin standardeihin ja suosituksiin perustuvia tarkempia määräyksiä 1
momentissa tarkoitetun koulutusorganisaation:
1) henkilöstön koulutuksesta, kokemuksesta ja ammattitaidosta,
2) koulutusohjelmista, työmenetelmistä, laatujärjestelmästä ja ohjeista.
Lennonvarmistukseen liittyvästä koulutuksesta määrätään tällä hetkellä Lentoturvallisuushallinnon
antamassa ilmailumääräyksessä ANS M1-2.
Pykälän 4 momentissa viitattaisiin 16 luvussa oleviin säännöksiin, joissa säädettäisiin organisaatioiden hyväksyntään puuttumisesta.
117 §. Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon
valtuudesta antaa kansainvälisen toimintamallin mukaiset määräykset toimenpiteistä sen varalta,
että ilma-alus on hädässä, kadoksissa tai tuhoutunut taikka että ilmaliikennettä uhkaa vaara. Kansainvälisellä toimintamallilla tarkoitetaan käytännössä Chicagon yleissopimuksen 12 liitteeseen
sekä ICAOn ja kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn yhteistyössä laatiman IAMSAR-käsikirjan
mukaista toimintaa.
Tässä laissa säädettäisiin etsintä- ja pelastuspalvelusta vain siltä osin kuin se kohdistuu kadoksissa
olevaan ilma-alukseen taikka lentopaikalla tai lennolla hädässä olevaan ilma-alukseen. Muilta osin
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pelastustoimesta säädetään muussa lainsäädännössä, erityisesti pelastuslaissa (468/2003) ja meripelastuslaissa (1145/2001).
Chicagon yleissopimuksen 12 liitteessä olevan 2.2.1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on määriteltävä, millä alueella etsintä- ja pelastuspalveluja tarjotaan. Käytännössä niitä tarjottaisiin valtion lentotiedotusalueilla.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ilmaliikennepalvelujen tarjoajaksi nimetyn velvollisuudesta
huolehtia ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä siinä toiminnallisen ilmatilan lohkossa johon palvelujen tarjoaja on nimetty. Käytännössä ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelutehtävät
ovat toiminnallisesti lähellä lennonvarmistuksen tehtäväkenttää, joten ne on tarkoituksenmukaisinta
järjestää samaan yhteyteen.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin liikenne- ja viestintäministeriön toimivallasta nimetä etsintä- ja
pelastuspalveluista huolehtiva ilmaliikennepalvelujen tarjoaja, jos toiminnallisiin ilmatilan lohkoihin nimettyjä ilmaliikennepalvelujen tarjoajia on useampia.
Koska velvollisuus tarjota etsintä- ja pelastuspalveluja ulottuisi laajemmalle kuin ilmailun omiin
tarpeisiin, ilmaliikennepalvelujen tarjoajalle tulisi maksaa korvaus tällaisen julkisen palvelutehtävän aiheuttamista kustannuksista. Korvauksen perusteista voitaisiin tarvittaessa säätää valtioneuvoston asetuksella.
Pykälän 4 momentissa ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä ja se, joka suorittaa tehtävää ilmaaluksessa tai lentopaikalla taikka muussa ilmailua varten tarkoitetussa laitoksessa, velvoitettaisiin
osallistumaan ilmailun etsintä- ja pelastuspalveluun, jos ilma-alus on hädässä, kadoksissa tai tuhoutunut taikka ilmaliikennettä uhkaa vaara, sekä osallistumaan pelastuspalveluharjoituksiin, jollei
pätevä syy estä häntä.
Velvoite annettaisiin suoraan laissa, koska 2 momentissa tarkoitetulle palveluntarjoajalle ei ole
asianmukaista antaa tällaista julkista hallintotehtävää.
Perusteista, joiden mukaan suoritetaan korvaus ilmailun etsintä- ja pelastuspalveluun ja pelastuspalveluharjoituksiin osallistumisesta, säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Momentin säännös
ja asetuksella säädettävä korvaus koskisivat kertaluonteisia pelastustehtäviä ja harjoituksia. Ilmailulaitoksen osallistumisesta pelastustehtäviin sovittaisiin tällaisia palveluja tilaavan kanssa tilaajatuottaja –mallin pohjalta.
Pykälän 5 momentin mukaan perusteista, joiden mukaan suoritetaan korvaus ilmailun etsintä- ja
pelastuspalveluun ja pelastuspalveluharjoituksiin osallistumisesta, säädettäisiin valtioneuvoston
asetuksella. Ilmailun etsintä- ja pelastuspalveluun osallistumaan velvoitetulle aiheutuneesta henkilö- tai omaisuusvahingosta suoritettaisiin valtion varoista vahingonkorvauslain (412/74) mukainen
korvaus.
Momentti vastaa nykyisen lain 54 §:n 3 momentin säännöstä.
118 §. Lennonvarmistuksen maksut. Lennonvarmistuspalvelun tarjoajalla olisi toimivalta määritellä
lennonvarmistuksen maksut. Lentoreittimaksua lukuun ottamatta maksuista päättää nyt Ilmailulaitoksen hallitus. Lentoreittimaksun kustannuspohjan ja yksikköhinnan päättää Eurocontrol Ilmailulaitoksen hallituksen esityksestä.
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Palveluntarjonta-asetuksen 15 artiklan 3 kohta käyttää passiivimuotoa ”maksut on määritettävä”
eikä siten ota kantaa siihen, määrittääkö maksun palveluntarjoaja vai viranomainen. Ottaen huomioon, että maksujen määräytymisen perusteet määritellään asetuksessa sopusoinnussa olemassa olevan Eurocontrolin maksujärjestelmän kanssa, ei ole perusteltua edellyttää tältä osin erillistä viranomaisvahvistusta.
Pykälässä säädettäisiin Ilmailuhallinnolle tehtäväksi valvoa maksujen määrittelyä. Palveluntarjontaasetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaan komissio huolehtii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa siitä,
että vaatimustenmukaisuutta suhteessa asetuksen 14 ja 15 artiklassa tarkoitettuihin periaatteisiin ja
sääntöihin seurataan jatkuvasti.
119 §. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteutumiseen liittyvien tietojen kerääminen ja raportointi. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon oikeudesta saada tarpeelliset tiedot yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteutumisen arvioimiseksi. Puiteasetuksen 12 artiklan 1 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden vuosittain antamista kertomuksista puiteasetuksen ja sen 3 artiklassa
tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti toteutetuista toimista. Toimenpiteillä tarkoitetaan palveluntarjonta-asetusta, ilmatila-asetusta, yhteentoimivuusasetusta sekä komission antamia täytäntöönpanoasetuksia.
Tietoja esimerkiksi joustavan ilmatilan käytön periaatteen toteutumisesta voi saada vain Ilmailulaitokselta ja ilmavoimien esikunnalta. On tarpeellista määrittää vastuutaho, joka kerää tietoja palveluntarjoajilta ja viranomaisilta kansallisen tilanteen selvittämiseksi.
120 §. Lennonvarmistustoiminnan tallenteet. Tässä pykälässä säädettäisiin lennonvarmistuksen
tallenteista, joilla tarkoitetaan liikenteen tilannekuvasta ja lennonvarmistuksen puhelin- ja radioliikenteestä laadittuja tallenteita. Pykälän 1 momentin mukaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan olisi
huolehdittava siitä, että liikenteen tilannekuva sekä lennonvarmistuksen puhelin- ja radioliikenne
tallennetaan ja säilytetään tavalla, joka turvaa ne oikeudettomalta puuttumiselta.
Puhelin- ja radioliikenteen tallentaminen perustuu Chicagon yleissopimuksen 10 liitteen II osan 3
kappaleen 3.5.1.4 kohtaan sisältyvään standardiin. Tilannekuvan tallentaminen puolestaan perustuu
yleissopimuksen 11 liitteen 6.4.1.2 kohdan suositukseen.
Tallenteiden säilyttämisestä on tarpeen säätää lailla, koska erityisesti puhelin- ja radioliikenteessä
yksityisyydensuojakysymykset nousisivat muutoin esiin. Käytännössä tallettaminen ei ole aiheuttanut ongelmia, koska nauhoittaminen on kaikkien osapuolten tiedossa ja lennonvarmistusyksiköissä
säännönmukaisesti on henkilöstölle tarjolla myös erillinen linja yksityispuheluita varten. Tutkatallenteisiin (liikenteen tilannekuva) ei sisälly vastaavia yksityisyydensuojaongelmia.
Pykälän 2 momentin mukaan Ilmailuhallinto antaisi tarkemmat määräykset tallettamistavoista ja
tallenteiden säilyttämisajoista. Nämä määräykset perustuisivat ICAOssa tai Eurocontrolissa annettuihin standardeihin, suosituksiin tai sovittuihin käytäntöihin.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tallenteiden käyttötavoista. Säännös vastaa esimerkiksi ICAOn
suositusta tilannekuvatallenteista, joita voitaisiin käyttää onnettomuus- ja vaaratilannetutkinnassa,
ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelussa, ilmaliikennepalvelujen ja valvontajärjestelmien arvioinneissa sekä lennonvarmistuspalvelun tarjoajan omaan lentoturvallisuustyöhön kuten koulutukseen ja
palveluhäiriöiden selvittämiseen.
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13 luku Ilmailuonnettomuudet, vaaratilanteet ja poikkeamat
Luvussa säädettäisiin ilmailussa tapahtuneen onnettomuuden sekä vakavan vaaratilanteen tutkinnasta onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain säännöksiä täydentävästi. Luvun säännöksillä pantaisiin lisäksi täytäntöön poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla annettu direktiivi.
Tapauksia tutkisivat Suomessa oikeusministeriön Onnettomuustutkintakeskus ja Ilmailuhallinto.
Onnettomuustutkintakeskus tutkii pääsääntöisesti lento-onnettomuudet, lentovauriot ja vakavat
vaaratilanteet sekä oman harkintansa mukaan myös muita tapauksia. Ilmailuhallinto tutkisi tarvittaessa sellaiset vähemmän vakavat tapaukset, joita Onnettomuustutkintakeskus ei tutki.
Sotilasilmailuun sovellettavista poikkeuksista tämän luvun säännöksistä säädettäisiin 4 §:n 1 momenttiin otettavan valtuuden nojalla sotilasilmailuasetuksella. Sotilasilmailuviranomainen voisi
antaa 4 §:n 2 momentissa olevan valtuuden nojalla tarkempia määräyksiä sotilasilmailun onnettomuuksien tutkinnasta sekä poikkeamatietojen tallentamisesta ja tietojen vaihdosta.
121 §. Ilmailuonnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista ilmoittaminen. Pykälässä säädettäisiin
onnettomuuden ja vakavan vaaratilanteen ilmoittamisesta Ilmailuhallinnolle.
122 §. Ilmailuonnettomuuksien tutkinta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että ilmailussa tapahtuneen onnettomuuden sekä vakavan vaaratilanteen tutkinnasta säädettäisiin onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa (373/85).
123 §. Ilmailuhallinnon järjestämä tutkinta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto
tutkii muut kuin Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimat ilmailuun liittyvät vaaratilanteet ja tapahtumat, jos tutkinta on tarpeen lentoturvallisuuden edistämiseksi. Tällaisella vaaratilanteella ja tapahtumalla tarkoitettaisiin muun muassa sellaista lentoturvallisuusjärjestelmässä ilmennyttä häiriötä,
joka ei ole aiheuttanut konkreettista vaaratilannetta, mutta joka voisi uusiutuessaan aiheuttaa vaaraa. Tutkinnan tavoitteena on vastaisten vaaratilanteiden ehkäisy ennalta.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto voi käyttää tutkinnassa apuna ulkopuolista
asiantuntijaa. Tämä saattaa olla tarpeen muun muassa silloin, kun viraston omasta keskuudesta ei
löydy jotain tiettyä erityisasiantuntemusta omaavaa työntekijää. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisen perusteena voi olla resurssien tai virastossa olevan erityisasiantuntemuksen puute.
124 §. Ilma-aluksen tai sen osan löytäminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että sen, joka
löytää ilma-aluksen tai sen osan taikka ilma-aluksessa kuljetetun tavaran sellaisissa olosuhteissa,
joissa on aihetta epäillä onnettomuuden tapahtuneen, olisi ilmoitettava löydöstä joko aluehälytyskeskukselle, pelastuslaitokselle, onnettomuustutkintakeskukselle, Ilmailuhallinnolle, lentopelastuskeskukselle tai poliisille. Löydettyä esinettä ei saisi siirtää ilman asiaa tutkivan viranomaisen lupaa,
jollei siihen ole painavia syitä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin löytötavaralain (778/88) noudattamisesta. Viranomainen voisi
kuitenkin luovuttaa löytötavaran siihen oikeutetulle, vaikkei löytötavaralaissa säädettyä löytöpalkkiota tai kustannusten korvausta ole suoritettu.
125 §. Hylyn poiskuljetus. Pykälässä säädettäisiin hylyn poiskuljetuksesta. Onnettomuustutkintalain
mukaan hylyn siirtäminen on kiellettyä onnettomuustutkinnan ollessa kesken. Siirtäminen saattaa
kuitenkin olla turvallisuuden, lentoliikenteen sujumisen tai ympäristön kannalta tarpeen. Jotta tutkinta ei siirrosta häiriintyisi, lakiin ehdotetaan lisättäväksi velvoite kuulla tutkintaviranomaista ennen siirtovelvoitetta.
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126 §. Vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoittaminen. Vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoittamisesta säädetään ilmailulain lisäksi seuraavissa säännöksissä ja määräyksissä:
- Chicagon yleissopimuksen 6, 8 ja 13 liitteissä,
- EASA:n huoltotoiminta-asetuksessa 2042/2003 ja tyyppihyväksyntäasetuksessa 1702/2003,
- poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/42/EY (poikkeamadirektiivi),
- vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetussa asetuksessa (201/1997),
- Eurocontrolin ESARR 2 ja 5 normeissa,
- Ilmailulaitoksen ilmailumääräyksissä GEN M1-4, OPS M1-6, OPS M1-18 ja AGA M3-3.
Poikkeamadirektiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee vaatia tietyiltä henkilöryhmiltä poikkeamailmoitusten tekemistä. Direktiivin mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee:
- sellaisen turbiinikäyttöisen ilma-aluksen tai liikenneilma-aluksen käyttäjä tai päällikkö, jota
käyttävän liikenteenharjoittajan toimintojen turvallisuuden valvonnasta huolehtii jokin jäsenvaltio,
- henkilöä, joka harjoittaa liiketoimintaa, joka liittyy turbiinikäyttöisen ilma-aluksen tai liikenneilma-aluksen tai jonkin sen laitteen tai osan suunnitteluun, valmistukseen, huoltoon tai muuttamiseen,
- henkilöä, joka allekirjoittaa turbiinikäyttöistä ilma-alusta tai liikenneilma-alusta tai jotakin sen
laitetta tai osaa koskevan todistuksen aiemman huoltotoiminnan tarkastuksesta tai huoltotodisteen,
- lennonjohtajaa tai lennontiedottajaa,
- henkilöä, joka toimii hallintotehtävissä lentoasemalla,
- henkilöä, joka suorittaa tehtäviä liittyen ilma-alusten suunnistuslaitteiston asennukseen, muutostöihin, huoltoon, korjaamiseen, peruskorjaukseen, lentomittaukseen tai tarkastukseen,
- henkilöä, joka suorittaa ilma-aluksen maahuolintaan liittyviä tehtäviä, mukaan luettuina tankkaus, huoltotoimet, kuormauslaskelman laadinta, kuormaus, jäänpoisto ja hinaus markkinoillepääsyasetuksessa tarkoitetuilla lentoasemilla.
Nykyisen ilmailulain 36 § asettaa ilmoitusvelvoitteen ilma-aluksen päällikölle. Ilmoitusvelvollisuus
on ilmailumääräyksessä GEN M1-4 ulotettu laajemmalle kuin poikkeamadirektiivin pakollinen
ilmoitusvelvollisuus. Tämä laajempi ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan säilytettäväksi ja laajennettavaksi muihinkin kuin ilma-aluksen päällikköön.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin poikkeamien ilmoittamisvelvollisuudesta.
Säännöksen tarkoituksena on saattaa viranomaisten tietoon lento-onnettomuudet, lentovauriot ja
vaaratilanteet. Ilmoituksen saatuaan viranomaiset käynnistävät tarvittaessa tutkimukset tapauksen
syyn selvittämiseksi. Tutkinnan tavoitteena on kerätä tietoja vastaavien tapausten ehkäisemiseksi
tulevaisuudessa.
Pykälän 2 momentissa viitattaisiin poikkeamadirektiivin liitteissä I ja II olevaan esimerkkiluetteloon ilmoitettavista poikkeamista. Luetteloa ei toistettaisi tässä laissa.
127 §. Pakollinen ilmoittaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, keiden tulee tehdä poikkeamista ilmoitus. Ilmoituksen tekemiseen velvoitettuja olisivat ilma-aluksen omistaja, haltija, käyttäjä
tai päällikkö, ilmailutoimintaan oikeuttavan luvan tai hyväksynnän haltija, lupakirjan tai kelpoisuustodistuksen haltija ja henkilö, joka suorittaa maaorganisaatiossa lentoturvallisuuteen vaikuttavia tehtäviä.
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Momentin 2 kohdassa tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka harjoittaa Ilmailuhallinnon valvomaa
liiketoimintaa (lentotoimintalupa), joka liittyy ilma-aluksen tai jonkin sen laitteen tai osan suunnitteluun, valmistukseen, huoltoon tai muuttamiseen;
Momentin 3 kohdassa tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka allekirjoittaa ilma-alusta tai jotakin
sen laitetta tai osaa koskevan todistuksen aiemman huoltotoiminnan tarkastuksesta tai huoltotodisteen. Kohdassa tarkoitettaisiin myös lennonjohtajan tai lennontiedottajan lupakirjan haltijaa.
Momentin 4 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä olisivat lentopaikan päällikkö sekä henkilöt ja yritykset, jotka osallistuvat lennonvarmistustyöhön. Ryhmään kuuluvat varsinaisesta lennonvarmistuksesta huolehtivien ja avustavien henkilöiden lisäksi myös lennonvarmistusta palvelevien laitteiden
asennukseen, muutostöihin, huoltoon, korjaamiseen, peruskorjaukseen, lentomittaukseen tai tarkastukseen taikka ilma-aluksen maahuolintaan liittyviä tehtäviä lentopaikalla suorittavat henkilöt yritykset, mukaan luettuina tankkaus, huoltotoimet, kuormauslaskelman laadinta, kuormaus, jäänpoisto ja hinaus.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että ilmoitukset olisi tehtävä kyseistä toimintaa koskevien
säännösten mukaisesti.
128 §. Poikkeamailmoitusten tallentaminen. Ilmailuhallinnon olisi tallennettava onnettomuuksia,
vakavia vaaratilanteita ja poikkeamia koskevat ilmoitukset tietokantaansa siten kuin poikkeamadirektiivin 5 artiklassa ja 8 artiklan 2 kohdassa säädetään.
129 §. Poikkeamatietojen vaihto. Ilmailuhallinto antaisi muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten sekä komission käyttöön onnettomuus- ja poikkeamatietokantoihin tallennetut turvallisuustiedot siten kuin poikkeamadirektiivin 6 artiklassa säädetään.
130 §. Poikkeamatietojen käyttö. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, ettei pakollista ilmoittamista
koskevan 127 §:n perusteella saatuja tietoja saa käyttää ilmoittajan syyllisyyden osoittamiseen,
paitsi tapauksissa, joissa on kyse törkeänä huolimattomuutena pidettävästä tai tahallisesta velvollisuuksien laiminlyömisestä.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 15 kohtaan lisättäisiin
säännös, jonka mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat muun ohella asiakirjat,
jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi tietojen saannin tulevaisuudessa.
Pykälän 2 momentin mukaan toiminnanharjoittajat eivät saa kohdella syrjivästi sellaisia työntekijöitä, jotka tekevät ilmoituksen tiedossaan mahdollisesti olevista vaaratilanteista. Tällä säännöksellä
pyritään edesauttamaan poikkeamatietojen ilmoittamista.

14 luku Meluun liittyvät toimintarajoitukset
131 §. Määritelmät. Pykälään otettaisiin lukuun liittyvät keskeiset määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin melunhallintadirektiiviksi meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2002/30/EY. Lisäksi määriteltäisiin suihkukone ja vaatimukset niukasti täyttävä suihkukone.
Kaksi viimeksi mainittua määritelmää vastaavat melunhallintadirektiivin määritelmiä.
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132 §. Meluhaittojen hallinta eräissä tapauksissa. Ehdotettu pykälä samoin kuin 133 – 135 § ovat
tarpeen melunhallintadirektiivin panemiseksi täytäntöön. Pykälän 1 momentin mukaan Ilmailuhallinto voisi asettaa 133 – 135 §:n mukaisesti meluhaittojen ehkäisemiseksi toimintarajoituksia lentoasemalla, jolla kolmen perättäisen viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana suihkukoneiden lentoonlähtöjen ja laskujen yhteismäärä on keskimäärin enemmän kuin 50 000 vuodessa. Käytännössä
tämä tarkoittaisi Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Toimintarajoitukset voisivat koskea suihkukoneiden pääsyä lentoasemalle, niukasti vaatimukset täyttävien suihkukoneiden liikennöinnin kieltoa
sekä suihkukoneiden liikennöintiaikoja.
Toimintarajoitusten muuttamiseen ja poistamiseen sovellettaisiin soveltuvin osin samoja säännöksiä, jotka koskevat toimintarajoitusten asettamista. Tästä säädettäisiin 2 momentissa.
133 §. Toimintarajoituksia koskevat periaatteet. Pykälän 1 momentti sisältäisi ICAO:n 33 yleiskokouksessa melunhallintatoimien lähtökohdaksi hyväksytyn niin sanotun tasapainoisen lähestymistavan kuvauksen. Tasapainoisella lähestymistavalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu neljästä osasta: Ilma-alusten melun vähentäminen sen lähteellä, maankäytön suunnittelu- ja hallintatoimet, melua vähentävät lentomenetelmät ja menettelyt sekä toimintarajoitukset. Lentokoneiden melun rajoittamisen lentoasemilla tulisi perustua näistä osa-alueista koottuun toimenpidekokonaisuuteen siten, että jokaisen osa-alueen toimenpiteet ovat tasapainossa hyötyjen ja kustannusten suhteen
ja että eri osa-alueet ovat tasapainossa myös keskenään. Tasapainotuksessa voitaisiin aina ottaa
huomioon paikalliset olosuhteet ja erityispiirteet.
Pykälän 2 momentin mukaan toimintarajoituksilta edellytettäisiin suhteellisuutta. Rajoitusten olisi
oltava kohtuullisessa suhteessa niistä lentoliikenteen harjoittajille ja muille osapuolille aiheutuviin
kustannuksiin ja haittoihin. Rajoitukset olisi mitoitettava niin, ettei niillä tarpeettomasti rajoiteta
mahdollisuuksia lentoaseman palveleman alueen liikennetarpeiden täyttämiseen. Toimintarajoitusten olisi perusteiltaan oltava objektiivisia ja syrjimättömiä.
Käytettävissä olevat keinot selvitettäisiin aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon lentoaseman erityispiirteet kokonaisuudessaan. Erityispiirteiden huomioon ottaminen pitää sisällään myös lentoaseman ympäristön olosuhteiden ja asukkaisiin kohdistuvan melurasituksen tarkastelun.
Suihkukoneen suorituskykyyn perustuvan toimintarajoituksen on perustuttava melutasoon siten
kuin se on määritettynä Chicagon yleissopimuksen 16 liitteessä (kolmas painos, heinäkuu 1993)
olevan I niteen mukaisessa tyyppihyväksyntämenettelyssä. Rajoitukset saavat perustua vain suihkukoneiden tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn melutasoon ICAO:n vahvistamien standardien mukaisesti. Lentoasema ei esimerkiksi voi ryhtyä asettamaan rajoituksia omien melumittaustensa pohjalta.
134 §. Toimintarajoitusten tarpeen arviointi. Pykälän 1 momentin mukaan ennen toimintarajoitusten asettamista lentoasemalla olisi arvioitava niiden tarpeellisuus. Arvioinnin tuottamisesta vastaisi
lentoaseman pitäjä. Estettä ei ole sille, että lentoaseman pitäjä käyttää arvioinnissa apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita.
Arvioinnin olisi sisällettävä lentoaseman ja sen liikenteen nykytilan kuvaus ja arvio voimassa olevien melunhallintatoimien riittävyydestä, ennuste tilanteesta ilman uusia toimenpiteitä ottaen huomioon lentoaseman ja sen ympäristön kehitysvaihtoehdot, seuraus- ja kustannusarviot melunhallinnan tehostamatta jättämisestä sekä mahdollisina pidettävien melunhallintatoimenpiteiden kartoitus
ja toteuttamiskelpoisuuden arviointi tehokkuuden, hyötyjen, kustannusten, ympäristö- ja kilpailu-
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vaikutusten sekä aikataulutuksen kannalta. Arvioinnissa olisi myös kuvattava parhaana pidetty ratkaisumalli sekä mallin perustelut.
Pykälän 2 momentin mukaan arvioinnin olisi sisällettävä päätöksenteon pohjaksi tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot, jotka luetellaan melunhallintadirektiivin II liitteessä. Vaikka arvioinnin olisi
sisällettävä direktiivin mukaiset asiakokonaisuudet, kunkin asiakokonaisuuden tarkastelun perusteellisuus määräytyisi käytännössä sen mukaan, minkä seikkojen arviointi kulloinkin on keskeinen
päätöksenteon kannalta.
Pykälän 3 momentissa luetellaan tilanteet, joissa arvioinnin tekeminen ja arviointiselostuksen laatiminen eivät olisi tarpeen.
Arviointia ei tarvittaisi ensinnäkään siinä tapauksessa, että arvioinnissa saatavia vastaavat tiedot
sisältyvät ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa säädettyyn ympäristövaikutusten arviointiin.
Toiseksi arviointi olisi tarpeeton, jos edellisestä arvioinnista olisi kulunut vähemmän kuin viisi
vuotta. Tällöin lentoasemasta on yleensä käytettävissä riittävän laaja ja ajantasainen arviointi, jonka
pohjalta voidaan ottaa kantaa uuden toimintarajoituksen tarpeellisuuteen.
Kolmanneksi arviointia ei tarvittaisi silloin, kun harkittaisiin voimassa olevan toimintarajoituksen
vähäistä muuttamista. Lisäksi edellytetään, ettei muutoksella olisi merkittäviä vaikutuksia lentoliikenteen harjoittajien kustannuksiin lentoasemalla. Tältä osin säännökset vastaavat direktiivin 7
artiklan b kohtaa.
Pykälän 4 momentin mukaan Ilmailuhallinnon olisi huolehdittava siitä, että niille, joiden etua tai
oikeutta toimintarajoitusasia koskee, varataan tilaisuus tulla kuulluksi arviointia koskevasta selvityksestä. Kuuleminen toteutettaisiin hallintolain 6 luvun säännösten mukaisesti. Lisäksi arvioinnista
olisi aina pyydettävä lausunto lentoaseman melualueen kunnilta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.
135 §. Vaatimukset niukasti täyttävien suihkukoneiden erityiset toimintarajoitukset. Pykälän 1 momentti koskee erityisten toimintarajoitusten kohdistamista niukasti vaatimukset täyttäviin suihkukoneisiin. Lähtökohtaisesti nämä suihkukoneet olisivat toimintarajoitusten suhteen samassa asemassa
kuin muutkin suihkukoneet. Erityisten toimintarajoitusten kohdistaminen vaatimukset niukasti täyttäviin ilma-aluksiin tulisi pykälän 1 momentin mukaan kysymykseen vain, jos melunhallintadirektiivin 5 artiklan mukaisessa arvioinnissa todettaisiin, ettei yleisten toimintarajoitusten asettaminen
suihkukoneille riitä täyttämään liiallisen melun välttämis- ja rajoittamistavoitteita. Tällöin voitaisiin
erikseen rajoittaa vaatimukset niukasti täyttävien suihkukoneiden liikennöintiä tai kieltää sen kokonaan 3 ja 4 momentissa olevien yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti. Säännökset vastaavat
direktiivin 6 artiklaa.
Pykälän 2 momentin mukaan voitaisiin vaatimukset niukasti täyttävien suihkukoneiden liikenne
rajoittaa vuoroihin, jotka vastaavat edellisen vuoden vuoroja samalla ajanjaksolla. Rajoitus voitaisiin panna täytäntöön aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun arviointi on toimitettu ja
toimintarajoitusten asettamisesta on päätetty. Vaatimukset niukasti täyttävien ilma-alusten käyttöä
ei sen jälkeen voitaisi enää lisätä eikä siirtää kokonaan uusille reiteille tai toisille lentovuoroille.
Siirrot olisivat mahdollisia samalla reitillä vain aikataulujen järjestelyjen johdosta esimerkiksi siten,
että lentovuoron lähtö- tai tuloaikaa muutetaan muutamalla tunnilla.
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Pykälän 3 momentin mukaan vaatimukset niukasti täyttävien suihkukoneiden liikennöintiä lentoasemalle voitaisiin ryhtyä vähentämään aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä kun 2 momentin mukaisiin toimintarajoituksiin on ryhdytty. Vähentäminen tapahtuisi velvoittamalla vaatimukset niukasti täyttäviä suihkukoneita käyttävät lentoliikenteen harjoittajat vähentämään tällaisilla
suihkukoneilla kyseiseltä lentoasemalta tapahtuvia lentoja enintään 20 prosenttia vuodessa verrattuna siihen lähtötasoon, joka vallitsi rajoituksen tullessa voimaan. Näin ollen vaatimukset niukasti
täyttävien suihkukoneiden liikennöinti kyseisellä lentoasemalla voitaisiin saada kokonaan loppumaan viidessä vuodessa.
Pykälän 4 momentin mukaan olisi erityisten toimintarajoitusten asettamista koskevista päätöksistä
tiedotettaessa noudatettava melunhallintadirektiivin 11 artiklan yksityiskohtaisia säännöksiä. Käytännössä olisi lisäksi otettava huomioon hallintolain säännökset.
Pykälän 5 momentti sisältäisi melunhallintadirektiivin 8 artiklan mukaisen poikkeusjärjestelyn kehitysmaassa rekisteröityjä vaatimukset niukasti täyttäviä suihkukoneita varten. Kyseisiin suihkukoneisiin voitaisiin kohdistaa erityisiä toimintarajoituksia vasta 10 vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta eli 28 päivän maaliskuuta 2012 jälkeen. Tässä tarkoitetaan vaatimukset niukasti täyttäviä suihkukoneita, joilla on liikennöity toimintarajoituksia asettavalla yhteisön lentoasemalla 1 päivän tammikuuta 1996 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä aikana ja jotka ovat koko ajan olleet
kehitysmaan ilma-alusrekisterissä, jos niillä edelleen liikennöi kyseiseen kehitysmaahan sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö. Sanotun 10 vuoden poikkeuksen voisi siten saada hyväkseen
osoittamalla, että kyseinen suihkukone on lentänyt kyseiselle yhteisön lentoasemalle kyseisenä
aikana. Merkitystä ei ole sillä, minkä paikkakuntien välillä liikennöinti on tapahtunut. Poikkeus on
lentoasemakohtainen.
Direktiiviin ei sisälly kehitysmaan määritelmää vaan kehitysmaana pidetään niitä valtioita, jotka
Yhdistyneet kansakunnat tunnustaa kehitysmaiksi.
136 §. Toimintarajoituksista poikkeaminen. Pykälän mukaan Ilmailuhallinto voisi sallia rajoitettuja
poikkeuksia 135 §:ssä tarkoitetuista erityisistä toimintarajoituksista. Poikkeukset voisivat tarkoittaa
yksittäisen lentoonlähdön ja laskeutumisen sallimista, enintään muutaman vuorokauden kestävää
vähäistä poikkeamista toimintarajoituksen alkamis- tai päättymisajankohdasta tai yksittäisen huollossa käynnin sallimista. Jos tilanteen arvioidaan edellyttävän laajempia tai pitempiaikaisia poikkeuksia toimintarajoituksiin, olisi tällaisia poikkeuksia käsiteltävä toimintarajoituksen pysyvänä tai
määräaikaisena muutoksena.
Poikkeuksen myöntämistä koskeva asia käsiteltäisiin lentoliikenteen harjoittajan tai lentoaseman
pitäjän hakemuksesta hallintolain mukaisessa järjestyksessä.
Pykälä vastaa melunhallintadirektiivin 9 artiklaa.

15 luku Vahingonvastuu ja vakuutukset
Luvussa säädettäisiin ilmailussa aiheutuneen vahingon korvausvastuusta vahingonkorvauslain säännöksiä täydentävästi. Luvussa säädettäisiin myös ilmailussa edellytettävästä pakollisesta vakuutusturvasta siltä osin kuin asiasta ei säädetä yhteisön lainsäädännössä. Lukuun otettaisiin myös säännökset lentoasemien lähtö- ja saapumisaikoja jakavan slot-koordinaattorin vahingonkorvausvastuun
rajoittamisesta.
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Luvun säännöksiä sovellettaisiin kaikkeen ilmailuun. Sotilasilmailun vakuutuksista voitaisiin kuitenkin säätää toisin 4 §:n 1 momenttiin sisältyvän asetuksenantovaltuuden nojalla. Pääsääntönä on,
ettei valtion omaisuutta ja vastuita vakuutettaisi kaupallisin vakuutuksin.
137 §. Vahingonkorvausvastuu. Pykälän 1 momentin pääsäännön mukaan vahingonkorvauslain
säännöksiä sovellettaisiin myös ilmailussa aiheutuneen vahingon korvausvastuuseen siltä osin kuin
ehdotetussa laissa ei säädetä muuta. Näin ollen sovellettavaksi tulisivat esimerkiksi vahingonkorvauslain säännökset työnantajan, julkisyhteisön, työntekijän ja virkamiehen korvausvastuusta, korvattavan vahingon määrittämisestä ja korvauksen sovittelusta.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä olisivat huolimattomuudestaan riippumatta yhteisvastuussa vahingosta, joka ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun
aiheutuu henkilölle tai omaisuudelle, jota ei kuljeteta samassa ilma-aluksessa. Tämä ilmailussa
perinteisesti noudatettu ankaran vastuun periaate merkitsee poikkeusta vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaiseen tuottamusvastuun periaatteeseen. Vahingon kärsinyt olisi oikeutettu vaatimaan
korvausta valintansa mukaan ilma-aluksen omistajalta, haltijalta tai käyttäjältä. Korvausvastuun
jakaantuminen omistajan, haltijan ja käyttäjän välisessä suhteessa määräytyisi vahingonkorvauslain
6 luvun 2 §:n mukaan.
Momentin mukaisesta yhteisvastuusta poiketen ilma-alukseen kohdistuvan omistuksenpidätysoikeuden tai muun omistukseen perustuvan vakuusoikeuden haltija taikka ilma-aluksen vuokralle
antaja ei kuitenkaan olisi vastuussa tämän momentin nojalla edellyttäen, että tieto ilma-aluksen
käyttäjästä on merkitty ilma-alusrekisteriin. Tällaisessa tapauksessa omistuksenpidätysoikeuden tai
muun omistukseen perustuvan vakuusoikeuden haltijan taikka vuokralle antajan korvausvastuu olisi
vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua tuottamusvastuuta.
Pykälän 3 momentin mukaan 2 momentin ankaran yhteisvastuun periaatetta ei sovellettaisi vahinkoon, joka ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun aiheutuu toiselle ilma-alukselle, jota vahingon
sattuessa myös käytetään ilmailuun, tai tällaisessa ilma-aluksessa kuljetettavalle henkilölle tai
omaisuudelle, eikä myöskään, jos ilma-alus on vahingon tapahtuessa ollut luvatta käytössä. Näiltä
osin vahingonvastuuseen sovellettaisiin 1 momentin pääsäännön mukaisesti vahingonkorvauslakia.
Esimerkiksi luvaton käyttäjä vastaisi itse käytöstä aiheutuneesta vahingosta. Ilma-aluksen omistajan, haltijan ja käyttäjän mahdollinen korvausvastuu samoin kuin heidän oikeutensa vahingonkorvaukseen määräytyisivät myös vahingonkorvauslain mukaan.
Pykälän 4 momentti on luonteeltaan informaatiosäännös. Sen mukaan korvausvastuusta vahingosta,
joka ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun aiheutuu henkilölle tai omaisuudelle, jota kuljetetaan
samassa ilma-aluksessa, säädetään erikseen.
Momentissa tarkoitetun vahingon korvaamiseen sovelletaan ilmakuljetussopimuslakia (45/1977),
eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 28 päivänä toukokuuta
1999 tehtyä yleissopimusta eli niin sanottua Montrealin yleissopimusta (SopS 78/2004) sekä matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2027/1997. Eräissä harvinaisissa tapauksissa
sovellettavaksi saattaa tulla myös kuljetuksesta ilma-aluksessa annettu laki (289/1937). Siltä osin
kuin kysymyksessä ei ole kaupallinen tai muu sopimussuhteessa tapahtuva ilmakuljetus, korvausvastuu määräytyisi pelkästään vahingonkorvauslain mukaisesti.
138 §. Lentoaseman koordinaattorin vahingonkorvausvastuu. Pykälässä säädettäisiin, että slotasetuksessa tarkoitetun koordinaattorin vahingonkorvausvastuu määräytyisi vahingonkorvauslain
mukaisesti. Koordinaattori vastaisi kuitenkin vain vahingosta, jonka hän asetuksen mukaisia tehtä-
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viä hoitaessaan aiheuttaa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan. Säännös on tarpeen slotasetuksen 11 artiklan 2 kohtaan sisältyvän velvoitteen täyttämiseksi. Säännös ei rajoita työnantajan
tai julkisyhteisön mahdollista korvausvastuuta vahingonkorvauslain 3 luvun mukaan. Säännös
myös selventää sitä, että koordinaattorin toiminnasta aiheutuva taloudellinen vahinko ei ole luonteeltaan 137 §:ssä tarkoitettua ilmailussa aiheutunutta vahinkoa.
139 §. Vakuutukset. Pykälä on luonteeltaan informaatiosäännös. Sen mukaan vakuutuksista ilmailussa aiheutuvan vahingon varalta säädetään lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä
koskevista vakuutusvaatimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 785/2004 (ilmailun vakuutusasetus). Lentoliikenteen harjoittajat ja ilma-alusten operaattorit
ovat velvollisia hankkimaan asetuksen vähimmäisvaatimusten mukaisen vakuutusturvan matkustajille, matkatavaralle, rahdille ja kolmansille osapuolille aiheutuvan vahingon varalta.
Siltä osin kuin asetusta ei sovelleta tai asetuksessa ei säädetä vakuutukseen liittyvistä seikoista sovellettaisiin 140 §:n säännöksiä. Ilmailun vakuutusasetusta ei sovelleta esimerkiksi sotilasilmaaluksiin ja valtion ilma-aluksiin eikä asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa lueteltuihin hyvin kevyisiin
ilma-aluksiin tai laitteisiin. Asetuksessa ei tyhjentävästi säännellä vakuutusehtoja esimerkiksi siltä
osin kuin on kysymys valvonnan toteuttamiseksi tarpeellisista vaatimuksista.
140 §. Kansalliset vakuutusvaatimukset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että suomalaisen ilmaaluksen tai suomalaisen lentotoimintaluvan haltijan käytössä olevan ilma-aluksen vastuuvakuutuksen ehdot eivät saisi mahdollistaa vakuutuksen keskeytymistä ennen vakuutuskauden loppua tai
keskeytyksen ilmoittamista Ilmailuhallinnolle. Tämä vaatimus on tarpeen, jotta Ilmailuhallinto voisi
tehokkaasti valvoa ilmailun vakuutusasetuksen 8 artiklan mukaisten velvoitteiden täyttämistä. Vakuuttamattomien ilma-alusten aiheuttamien vahinkojen varalta ei ole mahdollista järjestää tieliikenteessä sovellettavaa kollektiivista vakuutusjärjestelmää, joten vakuutusturvan olemassaoloa on voitava valvoa tehokkaasti.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että suurimmalta hyväksytyltä lentoonlähtömassaltaan enintään
2700 kilogramman ilma-alukselta, jota käytetään muihin kuin kaupallisiin lentoihin, vaadittavan
vastuuvakuutuksen vakuutusmäärän henkilövahinkojen varalta olisi oltava matkustajaa kohti vähintään puolet ilmailun vakuutusasetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesta vähimmäisvakuutusturvasta, mutta kuitenkin vähintään mainitun kohdan mukainen vähimmäismäärä.
Ilmailun vakuutusasetuksessa vakuutusturvan vähimmäistaso on mitoitettu kaupallisen ilmailun
vaatimusten mukaisesti. Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltio saa kuitenkin kansallisesti säätää alemmasta henkilövastuuvakuutusvaatimuksesta kevyessä ei-kaupallisessa ilmailussa.
Vähimmäismäärän on kuitenkin oltava vähintään 100 000 erityistä nosto-oikeutta eli noin 116 300
euroa. Ehdotetun momentin mukaan kevyen ei-kaupallisen ilmailun vakuutusvaatimus olisi puolet
kaupalliselle ilmailulle asetetusta vaatimuksesta eli tällä hetkellä 125 000 erityistä nosto-oikeutta eli
noin 145 400 euroa. Tässä tarkoitettu vakuutusvaatimus muuttuisi automaattisesti samalla kun ilmailun vakuutusasetuksen mukaisia vaatimuksia muutetaan.
Ilmailun vakuutusasetus ei koske ilma-aluksen miehistön vakuutuksia, joten asiasta on mahdollista
säätää kansallisesti. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin peruslentokoulutuksessa vaadittavasta vähimmäisvakuutusturvasta. ilma-aluksella olisi oltava lento-oppilaalle ja lennonopettajalle aiheutuvan henkilövahingon varalta tapaturmavakuutus, jonka vähimmäisvakuutusmäärä olisi sama kuin 2
momentissa. Lennonopettajan vakuutusturva voitaisiin vaihtoehtoisesti järjestää myös tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaisella tapaturmavakuutuksella, mutta tällöinkin vähimmäisturvan olisi
oltava 2 momentin mukainen.
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Peruslentokoulutuksella tarkoitettaisiin esimerkiksi yksityislentäjän tai purjelentäjän lupakirjaan
tähtäävää lentokoulutusta sekä näitä lupakirjoja täydentävää kelpuutuksiin tähtäävää koulutusta.
16 luku Lupia ja hyväksyntöjä koskevat seuraamukset
Lukuun koottaisiin säännökset toimenpiteistä, joihin Ilmailuhallinnon olisi ryhdyttävä, jos henkilölle tai organisaatiolle myönnettyyn lupaan tai hyväksyntään on tarvetta puuttua joko rikkomusten
johdosta tai sen johdosta, ettei luvan tai hyväksynnän haltija enää täytä luvan saamisen edellytyksiä.
Sotilasilmailuun sovellettavista poikkeuksista tämän luvun säännöksistä säädettäisiin 4 §:n 1 momenttiin otettavan valtuuden nojalla sotilasilmailuasetuksella. Sotilasilmailuviranomainen voisi
antaa 4 §:n 2 momentissa olevan valtuuden nojalla tarkempia määräyksiä sotilasilmailun lupia ja
hyväksyntöjä koskevista seuraamuksista.
141 §. Soveltamisala. Pykälän 1momentissa määriteltäisiin ne lupatyypit, joihin tässä luvussa tarkoitettuja seuraamuksia voidaan soveltaa. Tällaisia olisivat henkilöiden osalta lupakirjat, kelpuutukset, kelpoisuustodistukset ja hyväksynnät sekä organisaatioiden osalta luvat ja hyväksynnät.
Pykälän 2 momentissa todettaisiin yhteisöasetusten ensisijaisuus suhteessa kansalliseen sääntelyyn.
142 §. Toimenpiteet henkilölle myönnettyyn lupaan tai hyväksyntään puuttumiseksi. Pykälässä määriteltäisiin ne henkilöt, joihin 143 – 146 §:ssä tarkoitetut toimet voitaisiin kohdistaa. Tällaisia olisivat:
- lentotoimintaan osallistuvat henkilöt,
- ilma-alusten, ilmailuun käytettävien laitteiden ja ilmailuvälineiden huoltotoimintaan osallistuvat
henkilöt,
- lennonjohtajat
- lennontiedottajat,
- henkilöt, joille on myönnetty kulkuoikeus lentoasemalle,
- henkilöt, jotka vastaavat turvakoulutuksen kehittämisestä ja antamisesta, ja
- henkilöt, jotka vastaavat lentoliikenteen harjoittajan tai lentoasemien turvallisuusvaatimusten noudattamisesta.
143 §. Henkilölle annettava huomautus ja varoitus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että henkilölle voidaan antaa huomautus huolimattomasta toiminnasta lentoturvallisuuteen tai siviili-ilmailun
turvaamiseen vaikuttavassa tehtävässä. Huomautus olisi lievempi seuraamus kuin varoitus, ja se
voitaisiin antaa myös suullisesti, esimerkiksi välittömästi tarkastustoiminnan yhteydessä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 142 §:ssä tarkoitetulle luvan haltijalle voitaisiin antaa varoitus, jos
- luvan haltija on toiminut tahallaan vastoin velvollisuuttaan lentoturvallisuuteen vaikuttavassa
tehtävässä,
- luvan haltija on rikkomalla ilmailua koskevia säännöksiä tai määräyksiä osoittanut puuttuvaa
halua tai kykyä niiden noudattamiseen, tai
- luvan haltija toimii vastoin siviili-ilmailun turvaamisesta annettuja säännöksiä tai määräyksiä.
Varoitus olisi ankarampi seuraamus kuin huomautus ja se annettaisiin aina kirjallisesti.
144 §. Henkilölle annettava toimintakielto. Pykälän 1 momentissa valtuutettaisiin Ilmailuhallinto
määräämään lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän haltijalle toimintakiellon.
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Momentin 1 kohdan mukaan toimintakielto voitaisiin määrätä, jos lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän haltija sairauden, vammautumisen tai muun tällaisen lentoturvallisuuteen vaikuttavan syyn vuoksi ei täytä lupakirjan, kelpuutuksen tai kelpoisuustodistuksen saamisen edellytyksiä. Jos toimintakiellon syy on pysyvä, lupakirja, kelpuutus tai kelpoisuustodistus peruutettaisiin. Luvan peruuttamisesta säädettäisiin 145 §:ssä.
Momentin 2 kohdan mukaan toimintakielto voitaisiin määrätä, jos lupakirjan, kelpuutuksen tai kelpoisuustodistuksen haltija huomautuksesta tai varoituksesta huolimatta jatkaa ilmailua koskevien
määräysten rikkomista.
Momentin 3 kohdan mukaan toimintakielto voitaisiin määrätä, jos lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän haltija rikkomalla olennaisella tavalla ilmailua koskevia säännöksiä määräyksiä osoittaa puuttuvaa halua tai kykyä niiden noudattamiseen. Momentin 4 kohdan mukaan toimintakielto voitaisiin määrätä, jos asianomainen ilmailua koskevien säännösten tai määräysten toistuvalla rikkomisella osoittaa puuttuvaa halua tai kykyä niiden noudattamiseen.
Momentin 5 kohdan mukaan toimintakielto voitaisiin määrätä myös, jos lupakirjan, kelpuutuksen,
kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän haltija osoittautuisi lain 44 §:n 2 momentin 1 tai kohdassa
tarkoitetulla tavalla soveltumattomaksi toimimaan luvan tarkoittamissa tehtävissä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon oikeudesta määrätä lupakirjan, kelpuutuksen,
kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän haltijalle väliaikainen toimintakielto, jos Ilmailuhallinnon
tutkittavana on 1 momentissa tai 143 §:n 2 momentissa tarkoitettu asia.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin toimintakiellon merkitsemisestä lupakirjarekisteritietoihin.
145 §. Henkilölle annetun luvan peruuttaminen. Pykälässä säädettäisiin, että lupakirja, kelpuutus,
kelpoisuustodistus tai hyväksyntä on peruutettava, jos:
- edellä 142 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän voimassaolon keskeytyksen syy on pysyvä, tai
- lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän haltija ei enää tiedoiltaan tai
taidoiltaan täytä lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän saamisen
edellytyksiä.
146 §. Lupakirjan tai kelpoisuustodistuksen palauttaminen Ilmailuhallinnolle. Pykälässä säädettäisiin velvollisuudesta palauttaa lupakirja tai kelpoisuustodistus heti Ilmailuhallinnolle, jos asianomaiselle on määrätty toimintakielto tai lupa on peruutettu.
Pykälä vastaisi voimassa olevan lain 27 §:n 4 momenttia.
147 §. Toimenpiteet organisaatiolle myönnettyyn lupaan puuttumiseksi. Pykälässä määriteltäisiin ne
organisaatiot, joihin 148 ja 149 §:ssä tarkoitetut toimet voitaisiin kohdistaa. Tällaisia olisivat:
- lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio,
- suunnittelu-, valmistus- tai huolto-organisaatio,
- huoltohenkilöstön koulutusorganisaatio,
- lentotoimintaluvan haltija,
- säännöllisen lentoliikenteen tai tilausliikenteen Suomen ja kolmannen maan välillä harjoittaja,
- lentokoulutuksen, lentonäytöksen tai lentokilpailun järjestäjä,
- lentopaikan pitäjä,
- lentoaseman maahuolintapalvelujen tarjoaja,
- valvottu edustaja tai valvottu postihallinto,
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- lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja ja
- lennonvarmistushenkilöstön koulutusorganisaatio.
148 §. Organisaatiolle annettava huomautus tai varoitus. Pykälässä säädettäisiin 147 §:ssä tarkoitetulle organisaatiolle aiheutuvista seuraamuksista sellaisista lievistä hyväksynnän ehtojen tai toimintaa koskevien määräysten rikkomuksista, jotka eivät johda luvan tai hyväksynnän muuttamiseen,
rajoittamiseen tai peruuttamiseen. Pykälän mukaan tällaisen luvan tai hyväksynnän haltijalle voitaisiin antaa huomautus tai varoitus. Säännös olisi uusi, sillä aikaisemmin on huomautuksen ja varoituksen voinut antaa vain lupakirjan haltijalle eli henkilölle.
149 §. Organisaatiolle myönnetyn luvan muuttaminen, rajoittaminen ja peruuttaminen. Pykälän 1
momentissa säädettäisiin tapauksista, joissa Ilmailuhallinto voisi puuttua tässä laissa tarkoitettuun
organisaatiolle myönnettyyn lupaan. Puuttumisen keinoina olisivat luvan muuttaminen tai rajoittaminen taikka luvan peruuttaminen. Luvassa tarkoitetun toiminnan harjoittaminen voitaisiin myös
kieltää väliaikaisesti.
Pykälässä säädettäisiin mainittujen keinojen käyttö mahdolliseksi ensinnäkin silloin, kun Ilmailuhallinto ei ole enää vakuuttunut siitä, että luvan mukaisen toiminnan harjoittaja kykenee harjoittamaan toimintaansa turvallisesti. Tällaisesta tilanteesta olisi kysymys esimerkiksi, kun organisaation
taloudellinen tilanne on niin heikko, että sen kalustoa koskevaa huoltotoimintaa laiminlyödään, tai
organisaation toiminta antaa viitteitä toistuvasta kykenemättömyydestä täyttää toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Puutumisen on voitava olla kyllin tehokasta ja nopeaa, jotta tavoite - toiminnan
turvallisuus - voidaan varmistaa.
Lupaan tai hyväksyntään puuttuminen olisi mahdollista myös silloin, kun luvan tai hyväksynnän
edellytykset eivät enää täyty eikä organisaatio kykene korjaamaan virheitä tai puutteita Ilmailuhallinnon sille asettamassa määräajassa. Käytännössä tyypillinen tällainen tilanne on luvan myöntämisen edellytykseksi asetetun tietyn tason täyttävän vastuullisen henkilön eroaminen syystä tai toisesta organisaation palveluksesta. Tällöin tulee organisaatiolle antaa riittävä määräaika uuden vastuuhenkilön palkkaamiseen ja toimintaa voidaan jatkaa tilapäisjärjestelyjen varassa, jos toiminnan
turvallisuudelle asetetut vaatimukset täyttyvät.
Säännös koskisi lisäksi tilanteita, joissa luvan haltija jättäisi olennaisesti noudattamatta luvan ehtoja
tai muita kyseistä toimintaa koskevia määräyksiä.
Pykälässä annettaisiin mahdollisuus puuttua organisaation toimintaan myös niissä tilanteissa, joissa
luvan haltija huomautuksesta tai varoituksesta huolimatta jatkaa luvan ehtojen taikka muiden toimintaa koskevien määräysten rikkomista. Puuttumisen ensimmäisenä perusteena ei tällöin olisi
rikkomusten vakavuus, vaan se, että organisaatio jatkaisi aikaisemmista viranomaisen toimenpiteistä huolimatta määräysten ja ehtojen rikkomista.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lentotoimintaluvan, tilauslentoluvan ja liikennöintiluvan raukeamisesta. Ellei tällaisen luvan haltija käynnistä liikennettä kohtuullisessa tai lupaehdoissa määritetyssä ajassa, lupa raukeaisi. Erityisesti liikenneoikeuksia myönnetään rajoitettu määrä ja saatu
lupa perustuu liikennetarpeeseen. Käyttämättä oleva lupa estää toisten liikenteenharjoittamisen.
Luvan raukeamisen perusteena voi olla myös luvan haltijan kansalaisuuden muuttuminen. Edellä 68
§:ssä edellytetään, että luvanhaltijan kotipaikan ja pääasiallisen toimipaikan tulee olla Suomessa.
Lupa saattaa raueta myös sen johdosta, että lupavaatimukset täyttävä vastuuhenkilö kuolee tai eroaa
organisaation palveluksesta.
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Luvanhaltijalle sallittaisiin kuuden kuukauden pituinen ajanjakso jatkaa keskeytynyttä toimintaa tai
osoittaa, että hän edelleen täyttää luvan saamisen edellytykset. Jos luvan edellytyksiä ei enää ole,
lupaedellytysten täyttymisen osoittamiseen annettaisiin yhden kuukauden määräaika.
150 §. Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka. Pykälässä säädettäisiin Ilmailuhallinnon
oikeudesta asettaa tämän lain nojalla annetun käskyn tai kiellon tehosteeksi uhkasakko, teettämisuhka tai keskeyttämisuhka. Pykälässä viitattaisiin tältä osin siihen, mitä uhkasakkolaissa
(1113/90) säädetään.

17 luku Erinäiset säännökset
Lukuun koottaisiin säännökset, jotka eivät sovi edeltäviin aihepiireittäin järjestettyihin lukuihin tai
jotka koskevat useiden lukujen aluetta. Luvussa säädettäisiin Ilmailuhallinnon tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudesta, varautumisesta poikkeusoloihin, ilmailun ympäristövaikutuksia koskevista määräyksistä, lentoesteistä, lentopaikkojen ja lennonvarmistuspalvelujen käyttämisestä perittävistä
maksuista sekä ilma-aluksen lähdön estämisestä ja kulkuun puuttumisesta.
151 §. Ilmailuhallinnon tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. Sotilasilmailuun sovellettavista poikkeuksista pykälän säännöksistä säädettäisiin 4 §:n 1 momenttiin otettavan valtuuden nojalla sotilasilmailuasetuksella. Sotilasilmailuviranomainen voisi antaa 4 §:n 2 momentissa olevan valtuuden nojalla
tarkempia määräyksiä sotilasilmailuviranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudesta.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että ilmailutoimintaa harjoittavan samoin kuin ilma-aluksen
omistajan, haltijan tai käyttäjän sekä lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tehtävää suorittavan olisi siltä
osin kuin tiedot ovat hänen hallussaan tai saatavillaan annettava Ilmailuhallinnolle sen pyynnöstä
ilmailutoiminnan valvontaa varten:
- ilma-alusta ja sen liikkumista koskevat tiedot, mukaan lukien tilannekuvan tallenteet,
- lennonvarmistuspalvelun, ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun ja ilma-alusten puhelin- ja radioliikenteen tallenteet,
- muut lentoturvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot,
- toiminnanharjoittajan toimintaa, taloutta ja vakuutuksia koskevat valvontaa varten tarpeelliset
tiedot,
- ja tilastotiedot.
Tietojen säilyttämisvelvoitteesta säädettäisiin 120 §:ssä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinnolla olisi oikeus saada pyynnöstä tässä laissa
tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisia tietoja:
- matkustajilta;
- ilma-aluksen henkilökuntaan kuuluvilta;
- ilma-aluksessa kuljetettavan tavaran haltijoilta.
Ilmailuhallinnon keräämien ja saamien tietojen salassapidosta säädetään viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 15 kohdassa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnon yleisestä tarkastusoikeudesta. Ilmailuhallinnolla olisi oikeus tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi päästä ilma-alukseen ja muuhun
paikkaan, jossa ilmailutoimintaa harjoitetaan. Tämä pääsyoikeus ei kuitenkaan koske asuintiloja,
koska ne ovat kotirauhan piirissä. Ilmailuhallinto saisi suorittaa myös muiden kuin 4 luvussa tarkoi-
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tettujen kolmansien maiden ilma-alusten asematasotarkastuksia. Ilmailuhallinto voisi tarkastaa
muutoinkin ilmailutoimintaa.
152 §. Valvontatiedostot. Pykälässä säädettäisiin, että Ilmailuhallinnon tämän lain perusteella antamista luvista, oikeuksista ja hyväksynnöistä voitaisiin pitää luetteloita. Luetteloihin sovellettaisiin
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietolakia sekä mitä 9 §:ssä ja 12 §:n
4 momentissa säädetään.
153 §. Miehistökortit. Pykälässä säädettäisiin Chicagon yleissopimuksen 9 liitteessä tarkoitetun
miehistökortin (crew member card) myöntämisestä. Miehistökortti on kansainvälisesti tunnustettu
matkustusasiakirja, johon viitataan passilain (642/1986) 2 §:n 2 momentissa ja passiasetuksen
(643/1986) 14 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan Suomessa Ilmailuhallinto myöntäisi hakemuksesta ilma-aluksen miehistölle miehistökortin. Miehistökortin myöntämisen edellytykset otettaisiin
2 momenttiin.
Käytännössä suomalaiset miehistökortin haltijat ovat käyttäneet miehistökorttia yksinomaisena
matkustusasiakirjana vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos passi on varastettu. Miehistökortti
on esitetty passin rinnalla sellaisissa maissa, joissa esimerkiksi maahantulomuodollisuuksien kannalta on merkityksellistä osoittaa asema ilma-aluksen miehistön jäsenenä.
Toistaiseksi miehistökortin on myöntänyt Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinto. Miehistökortin käyttämiselle matkustusasiakirjana on asetettu mainitussa 9 liitteessä tarkat rajat.
ICAOn miehistökorttia koskevan mallin mukaan miehistökortin voimassaoloa ei ole rajattu. Tätä ei
ilmeisesti ole pidetty tarpeellisena juuri sen tähden, että miehistökortti kelpaa matkustusasiakirjaksi
vain sellaisten lentojen yhteydessä, joilla sen haltija toimii miehistön jäsenenä. Miehistökortti menettää siis käytännössä merkityksensä, kun työsuhde päättyy. Tämän vuoksi on perusteltua 3 momentissa säätää, että työnantajana toimivan lentoyhtiön on ilmoitettava työsuhteen päättymisestä.
Chicagon yleissopimuksen 9 liitteeseen sisältyy myös suositus siitä, että miehistökorttia vastaava
kortti annettaisiin myös kansallisen ilmailuviranomaisen palveluksessa olevalle tarkastajalle, joka
toimii tarkastustehtävissä kansainvälisellä lennolla. Tämän suosituksen voimaansaattamista ei ole
tässä vaiheessa pidetty tarpeellisena.
154 §. Ilmailun ympäristövaikutuksia koskevat määräykset. Pykälässä säädettäisiin Ilmailuhallinnon
toimivallasta ilma-alusten melun ja muiden ympäristövaikutusten suhteen. Toimivalta on tarpeen
sen johdosta, että tässä pykälässä tarkoitetut toimet saattavat olla nopeaa päätöksentekoa vaativia.
Kyse on ympäristölainsäädäntöä ja lentopaikan perustamiseen liittyviä ehtoja täydentävistä toimenpiteistä. Tarkoitus on, ettei tässä pykälässä tarkoitettuja toimia käytettäisi muutoin kuin poikkeuksellisen tarpeen sitä vaatiessa.
Ilmailuhallinnolla on toimivaltaa tässä tarkoitettujen määräysten antamiseen vain siltä osin kuin se
ei ole siirtynyt yhteisölle.
Sotilasilmailuun sovellettavista poikkeuksista ilmailun ympäristövaikutuksia koskevista määräyksistä säädettäisiin 4 §:n 1 momenttiin otettavan valtuuden nojalla sotilasilmailuasetuksella. Sotilasilmailuviranomainen voisi antaa 4 §:n 2 momentissa olevan valtuuden nojalla tarkempia määräyksiä
sotilasilmailun ympäristövaikutuksista.
155 §. Lentoesteet. Pykälän 1 momentissa määrättäisiin yleinen kielto asettaa sellaisia esteitä, jotka
vaarantavat lentoturvallisuutta tai häiritsevät lentoliikennettä. Lentoeste voisi olla kiinteä kuten
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masto, nosturi tai rakennus. Sellaisen voisi muodostaa myös lennonvarmistuslaitetta häiritsevä laite
tai rakenne taikka häiritsevästi asetettu valaisin. Kansainvälistä huolta on viime vuosina kiinnitetty
ilma-alukseen kohdistuneen lasersäteen aiheuttamaan onnettomuusvaaraan.
Pykälän 2 momenttiin otettavalla säännöksellä selkeytettäisiin lupaa edellyttävien lentoesteiden
käsitettä. Sellaiseksi määriteltäisiin kaikki laitteet, rakennelmat ja merkit, jotka ulottuvat yli 30
metrin korkeuteen ympäröivästä maanpinnasta.
Lentoasemien ja muiden hyväksyttyjen lentopaikkojen lisäksi momentissa tarkoitettuja lentopaikkoja olisivat myös kevytlentopaikat. Niiden sijainti ei aina ole yleisesti tiedossa. Tarvittaessa asiaa
voi tiedustella lentopaikoista kirjaa pitävältä Ilmailuhallinnolta.
Maantielain 44 §:ssä on säännöksiä sotilasilmailun varalaskupaikan suoja-alueesta. Säännöksen
mukaan suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia,
lähimmän ajoradan keskilinjasta. Erityisestä syystä voidaan tiesuunnitelmassa määrätyllä tiellä tai
tienosalla osoittaa etäisyys 20 metriä lyhyemmäksi taikka pidentää etäisyyttä enintään 50 metriksi
sekä enintään 300 metriksi tiehen kuuluvan varalaskupaikankohdalla ja pituussuunnassa sen kummastakin päästä 750 metrin etäisyydelle ulottuvalla jatkeella.
Rakennusta ei saa pitää suoja-alueella. Tienpitoviranomaisella on liikenneturvallisuuden sitä vaatiessa ja varalaskupaikan osalta myös lentoturvallisuuden vuoksi oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta.
Pykälän 3 momentin mukaan lentoturvallisuutta vaarantavan lentoesteen asettamiselle ei voitaisi
antaa lupaa. Lentoliikenteen häiriöttömyyteen ja sujuvuuteen vaikuttavien esteiden osalta luvan
antaminen perustuisi harkintaan. Luvan saaminen riippuisi ensisijaisesti esteen vaikutuksista lentoväyliin ja ilma-alusten liikehdintään. Asiaan vaikuttaa myös ympäröivän maanpinnan ominaispiirteet ja alueella sijaitsevat muut lentoesteet. Lupaharkinnassa otettaisiin huomioon yhtäältä lentoliikenteen sujuvuus ja toisaalta maanomistajalle aiheutuva haitta luvan myöntämättä jättämisestä.
Lentoesteet merkitään ilmailukarttoihin. Esteen vaatimasta selvitystyöstä ja karttapohjan päivityksestä aiheutuvat kustannukset on peritty luvan hakijalta. Järjestelmää ei ole tarkoitus muuttaa.
Pykälän 4 momentissa velvoitettaisiin lentoesteen ylläpitäjä ilmoittamaan viipymättä estettä ja omia
yhteystietojaan koskevat muutokset Ilmailuhallinnolle. Lentoesteiden merkitseminen ilmailukarttoihin on tärkeää lentoturvallisuuden kannalta. Karttoihin merkittyjen tietojen ajan tasalla pysyminen on myös tärkeää. Asianmukainen ilmoitus on tehtävä etenkin lentoesteen koon tai muodon
muuttumisesta tai esteen poistumisesta. Myös lentoesteen omistaja tai haltija voi vaihtua tai yhteystiedot voivat muuten muuttua.
156 §. Lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttava toiminta. Lakiin otettaisiin säännös Ilmailuhallinnon
valtuudesta antaa määräyksiä fyysisten rakennelmien lisäksi eräistä ilmailua mahdollisesti vaarantavista toiminnoista tai kieltää ne. Tällaisia toimintoja ovat lentoaseman läheisyydessä toimeen
pantavat ammunnat, ilotulitukset ja räjäytykset. Myös säähavaintopallojen lähettämiseen tulee voida tarvittaessa puuttua. Niitä on lähetetty Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydestä jopa yli
1000 kappaletta vuodessa.
Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa valonäytökset ("lasershow’t") ovat yleistyneet siinä määrin,
että ne haittaavat jo lentoliikennettä. Lentoturvallisuuden kannalta ongelman muodostavat häiritsemis- tai vahingoittamistarkoituksessa ilma-alukseen kohdistetut laserit. Sokaiseminen voi eräissä
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tapauksissa rajoittaa ohjaajien toimintakykyä minuuttien ajaksi. Lasereiden käyttöä rajoittavia määräyksiä on jo pantu täytäntöön monissa valtioissa.
157 §. Varautuminen poikkeusoloihin. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että ilmailutoimintaan
oikeuttavan luvan tai hyväksynnän haltijan olisi varauduttava poikkeusoloihin osallistumalla valmiussuunnitteluun ja valmistelemalla etukäteen poikkeusoloissa tapahtuvaa toimintaa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että lentoaseman pitäjän ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan
olisi sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, varauduttava huolehtimaan siitä, että toiminta jatkuu
mahdollisimman häiriöttömästi myös valmiuslaissa (1080/1991) tarkoitetuissa poikkeusoloissa sekä
normaaliolojen häiriötilanteissa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Ilmailuhallinnolle oikeus antaa tarkempia määräyksiä valmiussuunnittelun järjestämisestä. Kyseeseen saattaisi tulla esimerkiksi lentopolttoaineen riittävyyden ja
maahuolinnan toiminnan varmistaminen tilanteissa, joissa polttoaineen saatavuus ulkomailta on
merkittävästi hankaloitunut tai estynyt. Tilanteeseen varautuminen asianmukaisella tavalla on kansallisesti tärkeää.
158 §. Viranomaistehtävien siirtäminen. Pykälässä säädettäisiin, että jos suomalaista ilma-alusta
vuokra- tai muun sen kaltaisen sopimuksen perusteella käyttäisi sellainen käyttäjä, jonka pääasiallinen toimipaikka tai asuin- tai kotipaikka on toisessa valtiossa, Ilmailuhallinto voisi yksittäisen ilmaaluksen ja sen miehistön osalta siirtää lentokelpoisuutta koskevassa 3 luvussa, lupakirjoja ja kelpoisuusvaatimuksia koskevassa 5 luvussa sekä ohjaamomiehistöä ja muuta ilma-aluksen miehistöä
koskevassa 58 ja 59 §:ssä Ilmailuhallinnon hoidettavaksi määrättyjä tehtäviä asianomaisen valtion
viranomaisen hoidettavaksi.
159 §. Maksut lentopaikan ja ilmailua varten annetun palvelun käytöstä. Pykälän 1 momentissa
säädettäisiin, että lentopaikan ja ilmailua varten annetun palvelun käytöstä voisi lentopaikan pitäjä
tai palvelun antaja periä maksuja.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä vastaisivat yhteisvastuullisesti 1 momentissa tarkoitetusta maksusta omistus-, hallinta- tai käyttöoikeutensa ajalta
sekä siltä ajalta, jona nämä ovat merkittyinä ilma-alusrekisteriin omistajana, haltijana tai käyttäjänä.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että lentopaikan pitäjä voisi estää ilma-aluksen lähdön, kunnes
1 ja 2 momentissa tarkoitetut maksut on suoritettu tai vakuus niistä asetettu. Tätä oikeutta ei kuitenkaan olisi, jos ilma-alus on lähdössä kansainvälisessä säännöllisessä lentoliikenteessä aikataulun
mukaiselle lennolle.
160 §. Huumaavat aineet ja toimintakyvyn heikkeneminen. Pykälän 1 momentissa kiellettäisiin tehtävän ilma-aluksessa tai laitteessa taikka maassa lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tehtävän suorittaminen, jos henkilön veren alkoholipitoisuus on alkoholin nauttimisesta kohonnut. Säännöksessä
kiellettäisiin toiminta vastaavasti silloin, jos asianomainen on käyttänyt muuta huumaavaa ainetta
kuin alkoholia niin, että sitä on hänen elimistössään havaittava määrä.
Säännös koskisi siten ilma-alusten lisäksi muitakin ilmailuun käytettäviä laitteita, kuten riippuliidintä. Säännös koskisi myös sellaisten henkilöiden toimintaa, jotka maassa – joko maaorganisaation
työntekijöinä tai muuten – toimivat sellaisissa työtehtävissä, joilla on olennaista vaikutusta lentoturvallisuuteen. Tällaisia maaorganisaation työntekijöitä ovat lennonjohtajat, lennontiedottajat ja
huoltomekaanikot. Näiden lisäksi ilmailun parissa toimii kuitenkin runsaasti myös muita henkilöitä,
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joiden toiminta vaikuttaa olennaisesti lentoturvallisuuteen, vaikka heidän toimintansa ei edellytä
ilmailuviranomaisen erikseen myöntämää lupaa tai lupakirjaa.
Suomessa sovelletaan nollatoleranssia eli lentotehtävän alkaessa ilma-aluksen miehistön veressä ei
saa olla lainkaan alkoholia tai elimistössä muuta huumaavaa ainetta. Tätä vaatimusta pidetään tarpeellisena lentoturvallisuuden takaamiseksi. Eräissä muissa jäsenvaltioissa käytetään 0,2 promillen
verenalkoholin rajaa ja yhteisössä keskustellaan tämän rajan asettamisesta yhteiseksi vaatimukseksi. Säännöstä muutetaan tarvittaessa, jos vastaisuudessa vähäinen veren alkoholipitoisuus yhteisön
säädöksellä sallitaan.
Pykälän 2 momentissa rinnastettaisiin sairaus ja väsymys alkoholin tai huumaavan aineen käyttöön.
Sairaudella ja väsymyksellä on sama vaikutus henkilön toimintakykyyn kuin alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksella.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että myös lennonvalmisteluun välittömästi liittyvät toimenpiteet kuuluvat säännöksen soveltamisalaan. Momentti selventäisi käytännön työssä eteen tulleita
tilanteita.
161 §. Ilma-aluksen lähdön estäminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että Ilmailuhallinto
voisi kieltää lennon ja estää ilma-aluksen lähdön:
- jos on aihetta epäillä, ettei ilma-alus lennolle lähdettäessä ole lentokelpoinen tai asianmukaisesti miehitetty;
- jos on aihetta epäillä, ettei tässä laissa säädettyjä tai sen nojalla annettuja lentoa koskevia määräyksiä muutoin ole noudatettu; tai
- jos ilma-aluksen käyttäminen ilmailuun on muutoin tämän lain nojalla kielletty.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että lentopaikan päälliköllä, lentopaikan pitäjän palveluksessa
olevalla tai lennonvarmistuksessa taikka huolto- tai maahuolintaorganisaatiossa tehtävää hoitavalla
olisi Ilmailuhallinnon pyynnöstä oikeus antaa ilma-aluksen lähdön estämiseksi tarvittavaa apua.
Säännös perustuu jokamiehen pidätysoikeuteen.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 2 momentissa tarkoitetulla olisi oikeus estää ilma-aluksen
lähtö, jos on ilmeistä, että 1 momentissa tarkoitetut puutteet voisivat vakavasti vaarantaa lentoturvallisuuden. Ilma-aluksen lähdön estämisestä olisi tällöin viipymättä ilmoitettava Ilmailuhallinnolle, jonka on ryhdyttävä asian vaatimiin toimiin.
162 §. Ilma-alusten kulkuun puuttuminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiessa Ilmailuhallinto ja välitöntä puuttumista edellyttävissä tapauksissa
lennonjohdosta vastaava lentopaikka sekä Ilmailuhallinnon erikseen määrittämissä tilanteissa sotilasviranomainen voisi kieltää ilma-aluksen lähdön, määrätä ilma-aluksen laskeutumaan tai tunnistamista vaatimalla, määräämällä lentosuunnan ja –korkeuden taikka muutoin puuttua ilma-aluksen
kulkuun. Jos ilma-alus määrättäisiin laskeutumaan, on laskua varten osoitettavan lentopaikan oltava
sopiva kyseisen ilma-alustyypin turvalliseen laskuun.
Välitöntä puuttumista edellyttävät tilanteet olisivat esimerkiksi kriisitilanteita, joissa yleistoimivalta
olisi joko valtioneuvostolla, sisäasiainministeriöllä, puolustusministeriöllä tai liikenne- ja viestintäministeriöllä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta tullivalvonnan vuoksi
sekä alueellisen koskemattomuuden valvomisen tai turvaamisen vuoksi säädettäisiin erikseen.
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Säännös vastaa nykyisen lain 55 §:n 2 momenttia.
163 §. Ilma-aluskiinnitys. Pykälässä säädettäisiin, että kiinnityksestä ilma-alukseen säädettäisiin
kiinnityksistä ilma-aluksiin annetussa laissa (211/1928).

18 luku Rangaistukset
164 §. Liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Pykälä sisältäisi informatiivisen viittaussäännöksen
rikoslain 23 luvun 1 ja 2 §:ään, joissa säädetään liikenneturvallisuuden vaarantamisen rangaistavuudesta. Viittaussäännös on tarpeen, jotta ilmailulain 17 luku kykenisi välittämään riittävän laajan
kokonaiskuvan ilmailussa sovellettavista keskeisistä rangaistussäännöksistä.
165 §. Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle ja kuljettaminen oikeudetta. Pykälä sisältäisi informatiivisen viittaussäännöksen rikoslain 23 luvun 8 ja 10 §:ään, joissa säädetään kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle ja kuljettamisesta oikeudetta. Viittaussäännös on tarpeen riittävän laajan
kokonaiskuvan välittämiseksi ilmailussa sovellettavista keskeisistä rangaistussäännöksistä.
166 §. Huumaavan aineen käyttäminen ilmailussa. Pykälässä säädettäisiin rangaistavaksi huumaavan aineen käyttäminen ilmailussa. Huumaavalla aineella tarkoitettaisiin alkoholia ja muita huumaavia aineita kuten huumausainelaissa (1289/1993) tarkoitettuja huumausaineita ja eräitä suorituskykyä heikentäviä lääkkeitä. Huumaavan aineen käyttökiellosta säädettäisiin 160 pykälässä.
Pykälä koskisi ilma-aluksessa tehtävää suorittavia henkilöitä kuten ilma-aluksen päällikkö, muut
ohjaamomiehistön jäsenet ja matkustamomiehistö. Maahenkilökuntaan kuuluvista pykälää sovellettaisiin vain niihin henkilöihin, jotka työskentelevät lentoturvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä.
Tällaisia olisivat esimerkiksi lennonjohtajat, lennontiedottajat, huoltomekaanikot ja sellaiset lennonvalmistelutehtäviä suorittavat henkilöt, joiden työsuorituksen asianmukaisuudella on vaikutusta
lennon turvalliseen toteutukseen. Sen sijaan ilma-aluksessa suoritettavan tehtävän kohdalla merkitystä ei olisi sillä, onko henkilö lentoturvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä vaiko muussa tehtävässä. Säännöstä voitaisiin soveltaa esimerkiksi lennolle määrättyyn turvamieheen.
Lähtökohtana on täysraittiuden periaate. Säännöksiä sovellettaisiin, jos henkilön veren alkoholipitoisuus on kohonnut alkoholin nauttimisen johdosta. Alkoholipitoisuus tulisi todeta verikokeella,
koska rikosoikeudellisen arvioinnin lähtökohtana on nollan promillen rajan ylittyminen, mitä vastaavan tilanteen yksiselitteinen havaitseminen saattaisi olla vaikeaa uloshengitysilmaan perustuvilla
mittausmenetelmillä. Lääketieteellisesti on mahdollista, että henkilön veressä on elimistön omien
prosessien tuloksena jonkin verran etyylialkoholia, joten tapauskohtaisesti jouduttaisiin arvioimaan,
onko alkoholi joutunut verenkiertoon nauttimisen tuloksena vaiko jostain muusta syystä. Tällöin
huomiota kiinnitettäisiin verikokeen tulosten lisäksi lääketieteelliseen kokemusperäiseen tietoon
sekä tapahtumista kokonaisuudessaan esille tulleisiin seikkoihin.
Pykälää sovellettaisiin myös, jos henkilö on käyttänyt muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia.
Rangaistavuuden edellytyksenä olisi, että ainetta on elimistössä havaittava määrä.
Rangaistusseuraamus olisi sakkoa. Pykälää sovellettaisiin kuitenkin vain, jos muualla laissa ei ole
säädetty ankarampaa rangaistusta. Näin ollen pykälä koskisi vain suhteellisen lieviä tapauksia. Vakavampiin tapauksiin sovellettaisiin rikoslain 23 luvun 6 §:n säännöksiä ilmaliikennejuopumuksesta.
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Säännös vastaa voimassa olevan lain 88 §:ää.
Pykälässä säädettäisiin rangaistavaksi ilmailulain eräiden säännösten ja lain nojalla annettujen määräysten vastainen menettely. Teon nimikkeenä olisi ilmailurikkomus.
Pykälän 1 kohdan mukaan rangaistavaa olisi lain 6 §:n 3 momentin nojalla annettujen määräysten
rikkominen. Kyseessä ovat turvallisuuden tai ympäristövaikutusten vuoksi annettavat tekniset ja
toiminnalliset määräykset, jotka koskevat sellaisia kevyitä ilma-aluksia, joita ei tyyppihyväksytä ja
joiden käyttämiseen ei tarvita lupakirjaa tai kelpuutusta. Tämän vuoksi lupakirjaan tai käyttöön
kohdistuvat hallinnolliset seuraamukset eivät ole käytettävissä, vaan määräysten noudattamisen
tehosteeksi tarvitaan rangaistusseuraamuksen uhka.
Pykälän 2 kohdan mukaan rangaistavaa olisi käyttää tai antaa toisen käyttää ilma-alusta ilmailuun 7
§:n vastaisesti. Tämän mukaisesti olisi rangaistavaa käyttää ilmailuun Suomen alueella ilma-alusta,
jolla ei ole Suomen tai muun Chicagon yleissopimukseen liittyneen valtion kansallisuutta tai Ilmailuhallinnon erityistä lupaa. Tällainen ilma-alus ei ole luotettavan lentoturvallisuusvalvonnan alaisena, joten sen käyttäminen olisi omiaan vaarantamaan ihmisten turvallisuuden. Säännös koskisi sekä
sitä, joka varsinaisesti käyttää ilma-alusta että sitä, joka sallii ilma-alustaan käytettävän 7 §:n vastaisesti. Kohta vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 1 kohtaa.
Pykälän 3 kohdan mukaan rangaistavaa olisi 8 §:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen rikkominen.
Lain 8 §:n mukaan voidaan perustaa kielto- ja vaara-alueita, joilla lentäminen olisi kiellettyä tai
rajoitettua. Kohta vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 2 kohtaa.
Pykälän 4 kohdan mukaan rangaistavaa olisi 16 tai 26 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen. Kyseisten säännösten mukaan omistajan ja eräissä tapauksissa ilma-aluksen pois
luovuttavan on ilmoitettava Ilmailuhallinnolle ilma-alusrekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Vastaavasti ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän taikka ilma-aluksen
lentokelpoisuuden hallinnasta vastaavan on ilmoitettava Ilmailuhallinnolle seikoista, joilla saattaa
olla olennaista merkitystä ilma-aluksen lentokelpoisuudelle. Tiedot ovat ilma-aluksia ja niiden lentokelpoisuutta koskevan valvonnan kannalta välttämättömiä. Kohta vastaa voimassa olevan lain 89
§:n 3 kohtaa.
Pykälän 5 kohdan mukaan olisi rangaistavaa käyttää ilmailuun ilma-alusta, joka ei ole asianmukaisesti merkitty ilma-alukselle kuuluvin suomalaisin tai ulkomaisin tunnuksin. Rangaistavaa olisi
myös väärillä tunnuksilla varustetun ilma-aluksen käyttäminen ilmailuun. Rikkomuksen tunnusmerkistö täyttyisi vasta, kun ilma-alusta käytetään ilmailuun. Rangaistavaa ei siten olisi käyttää
kuvitteellisia tai jollekin toiselle ilma-alukselle kuuluvia tunnuksia paikallaan olevassa ilmaaluksessa esimerkiksi elokuvatarkoituksiin. Kohta osittain vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 4
kohtaa.
Pykälän 6 kohdan mukaan olisi rangaistavaa käyttää tai antaa toisen käyttää ilma-alusta, joka ei ole
asianmukaisella tavalla lain 23 §:n 2 momentin edellyttämässä kunnossa. Sama koskisi myös ilmaalusta, jonka olisi lain 23 §:n sijasta täytettävä EASA-asetuksen ja sen nojalla annettujen komission
asetusten mukaiset lentokelpoisuuden hallintaa koskevat normit. Rangaistussäännös koskisi sekä
sitä, joka itse käyttää ilma-alusta että sitä, joka sallii ilma-alustaan käytettävän säännösten vastaisesti. Kohta osittain vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 5 kohtaa.
Pykälän 7 kohdan mukaan rangaistavaa olisi ilma-alukseen tai sen laitteisiin ja osiin kohdistuvien
töiden tekeminen ilman hyväksyntää, jos tällainen hyväksyntä vaaditaan joko lain 31 §:n tai sitä
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vastaavien yhteisön asetusten säännösten mukaan. Rangaistavaa olisi esimerkiksi ilma-aluksen
huoltaminen ilman kyseisen ilma-alustyypin huoltamiseen vaadittavaa huoltomekaanikon lupakirjaa. Rangaistussäännös on tarpeen erityisesti sen vuoksi, ettei ilman asianmukaisia hyväksyntöjä
tapahtuviin huoltotöihin voida tehokkaasti puuttua lupakirjaa koskevien seuraamusten kautta. Kohta
osittain vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 8 kohtaa.
Pykälän 8 kohdan mukaan rangaistaisiin ilma-aluksen melua ja muita päästöjä koskevien teknisten
määräysten rikkominen. Kohta osittain vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 7 kohtaa.
Pykälän 9 kohdan mukaan rangaistaisiin lennon valmisteluun ja suorittamiseen liittyvä lainvastainen menettely kuten esimerkiksi lentäminen lentokelpoisuudeltaan puutteellisella ilma-aluksella tai
lentäminen vastoin ilma-aluksen lentokäsikirjassa asetettuja suoritusarvorajoituksia taikka. Myös
lentäminen vastoin lentosääntöjä saattaisi tulla rangaistavaksi tämän kohdan perusteella. Säännös
on tarpeen erityisesti niissä tapauksissa, joissa lupakirjoihin tai kelpuutuksiin kohdistuvia seuraamuksia ei voida käyttää tai ne olisivat riittämättömiä. Kohta osittain vastaa voimassa olevan lain 89
§:n 6 kohtaa mutta on soveltamisalaltaan sitä laajempi.
Pykälän 10 kohdan mukaan rangaistaisiin matkustajalle 63 §:ssä säädettyjen velvollisuuksien rikkomisesta. Säännöstä sovellettaisiin matkustajaan, joka vaarantaa lennon turvallisuutta toiminnallaan, esimerkiksi häiriökäyttäytymisellä tai haittaamalla ilma-aluksen henkilökunnan toimintaa
lentoturvallisuustehtävässä. Säännöstä sovellettaisiin myös, jos matkustaja jättää noudattamatta
käskyjä, jotka miehistö antaa lennon turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämisen vuoksi. Säännös
tulisi sovellettavaksi lähinnä silloin, kun matkustajan menettelyllä on ollut vaikutusta turvallisuuteen lennolla, mutta menettely ei vakavuutensa puolesta riitä täyttämään minkään rikoslaissa säädetyn teon tunnusmerkistöä.
Pykälän 11 kohdan mukaan rangaistavaa olisi harjoittaa kaupallista lentotoimintaa ilman asianmukaista lupaa. Tässä tarkoitettuja lupia olisivat 67 §:ssä tarkoitettu lentotoimintalupa ja 69 §:ssä
tarkoitettu liikennelupa. Rangaistavaa voisi olla myös luvan ehtojen rikkominen. Asianmukaisesti
saadut luvat osoittavat, että toiminnan harjoittajan edellytykset turvalliseen lentotoimintaan ovat
olemassa. Toimiminen ilman lupia ja lentoturvallisuusvalvonnan ulkopuolella voi vaarantaa asiakkaiden ja kolmansien osapuolten turvallisuuden. Rangaistussäännös on tarpeen luvattoman tai lupaehtojen vastaisen toiminnan kitkemiseksi. Kohta vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 15 kohtaa.
Pykälän mukaan rangaistavaa olisi harjoittaa 75 – 77 §:ssä tarkoitettua toimintaa ilman asianmukaista lupaa tai rikkoa tällaisen luvan ehtoja. Rangaistavaa olisi esimerkiksi nostotöiden teko helikopterilla ilman lentotyölupaa, lentokoulutuksen järjestäminen ilman lentokoulutuslupaa, lentonäytöksen järjestäminen ilman lentonäytöslupaa tai lentokilpailun järjestäminen ilman lentokilpailulupaa. Kohta osittain vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 16 kohtaa.
Pykälän 13 kohdan mukaan rangaistaisiin muun kuin 80 §:n mukaisen lentopaikan tai alueen käyttö
lentoonlähtöihin tai laskuihin. Säännöksellä voidaan vaikuttaa erityisesti siihen, ettei jotain paikkaa
käytetä lentopaikan tavoin vastoin lentoturvallisuuden tai ympäristönsuojelun vaatimuksia. Kohta
vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 10 kohtaa.
Pykälän 14 kohdan mukaan rangaistaisiin lentopaikan pitäminen ilman asianmukaista hyväksyntätodistusta tai pitolupaa. Rangaistus voitaisiin tuomita myös tällaisen todistuksen tai luvan ehtojen
rikkomisesta. Pelkkiä lupaan kohdistuvia seuraamuksia ei voida pitää riittävinä, koska kynnys lentopaikan hyväksyntätodistuksen tai pitoluvan peruuttamiseen on suhteellisen korkea lentopaikan
ollessa alueellisessa monopoliasemassa. Kohta vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 11 kohtaa.
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Pykälän 15 kohdan mukaan rangaistaisiin lain 92 §:n mukaisen velvollisuuden rikkomisesta. Tällä
tarkoitetaan tilannetta, jossa lentopaikan pitäjä laiminlyö velvollisuutensa kieltää lentopaikan tai
muun ilmailua palvelevan alueen, rakennuksen, rakennelman tai laitteen käyttö tai rajoittaa sitä,
vaikka lentoturvallisuuteen liittyvä syy tätä edellyttäisi. Kohdan mukaan rangaistavaa olisi myös
lentopaikan pitäjän tai Ilmailuhallinnon asettaman käyttökiellon tai rajoituksen rikkominen esimerkiksi liikennöimällä lentopaikalle, joka on asetettu käyttökieltoon. Kohta osaksi vastaa voimassa
olevan lain 89 §:n 12 kohtaa.
Pykälän 16 kohdan mukaan rangaistavaa olisi valtakunnan rajan ylittäminen ilma-aluksella muualta
kuin Ilmailuhallinnon vahvistaman ylityspaikan kautta. Kohta osittain vastaa voimassa olevan lain
89 §:n 13 kohtaa.
Pykälän 17 kohdan mukaan rangaistavaa olisi puuttua onnettomuuspaikalla ilma-alukseen tai sen
osaan tai tavaraan ilman asianmukaista lupaa. Rangaistavaa olisi esimerkiksi ilma-aluksen siirtäminen ilman onnettomuustutkintaviranomaisen suostumusta, osien vieminen onnettomuustutkinnan
ulottumattomiin tai kerääminen muistoesineiksi taikka puuttuminen onnettomuuskoneessa olevaan
matkatavaraan. Kohta vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 17 kohtaa.
Pykälän 18 kohdan mukaan rangaistavaa olisi rikkoa 130 §:n 2 momentissa tarkoitettua kieltoa.
Rangaistukseen tuomittaisiin toiminnanharjoittaja, joka kohtelee syrjivästi työntekijää, joka on antanut Ilmailuhallinnolle tai Onnettomuustutkintakeskukselle tietoja vaaratilanteesta. Säännöksen
tarkoituksena on varmistaa, ettei työntekijöihin kohdisteta haitallisia seuraamuksia sen johdosta,
että he ovat antaneet viranomaisille lentoturvallisuustyön kannalta tarpeellisia tietoja.
Pykälän 19 kohdan mukaan rangaistaisiin ilmailun ympäristövaikutuksia koskevien määräysten
noudattamatta jättäminen. Rangaistavaa olisi esimerkiksi jättää noudattamatta lentopaikan käyttöaikaa tai –tapaa koskevia määräyksiä tai koekäyttää ilma-aluksen moottoria sallittujen aikojen ulkopuolella siinä tapauksessa, että tällaisia määräyksiä on annettu kyseistä lentopaikkaa varten. Kohta
vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 18 kohtaa.
Pykälän 20 kohdan mukaan rangaistaisiin lentoesteitä ja lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttavan
toiminnan kieltoa koskevien säännösten rikkomisesta. Rangaistavaa olisi esimerkiksi lentoesteen
rakentaminen tai asettaminen siten, että lentoturvallisuus vaarantuu tai rakennelman pystyttäminen
ilman asianmukaista lupaa. Samoin rangaistavaa olisi Ilmailuhallinnon ammuntaa, ilotulitusta tai
räjäytystoimintaa koskevien määräysten noudattamisen laiminlyönti.
Pykälän 21 kohdan mukaan rangaistaisiin sitä, joka laiminlyö noudattaa ilmailuhallinnon tai eräissä
tapauksissa sotilasviranomaisen tai lennonjohdon antamaa määräystä, jolla ilma-alus määrätään
laskeutumaan tai puututaan ilma-aluksen kulkuun. Säännöstä sovellettaisiin 162 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa myös ilma-aluksen lähtökiellon rikkomiseen. Kohta pääosin vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 14 kohtaa.
Pykälän 22 kohdan mukaan rangaistaisiin sitä, joka laiminlyö noudattaa asianmukaisesti annettua
laskeutumiskehotusta ilmailussa Suomen alueen ulkopuolella ilma-aluksella, jonka käyttäjän asuintai kotipaikka on Suomessa. Säännöksen nojalla voitaisiin puuttua tapauksiin, joissa Suomen alueen
ulkopuolella on menetelty tavalla, joka Suomessa tulisi rangaistavaksi pykälän 21 kohdan mukaisesti. Kohta vastaa voimassa olevan lain 89 §:n 20 kohtaa.
Ilmailurikkomuksesta voitaisiin tuomita sakkorangaistus. Sakko määrättäisiin sakkoa koskevien
yleisten säännösten mukaisesti eli käytännössä päiväsakkoina.
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Ilmailurikkomuksesta voitaisiin tuomita rangaistukseen vain, jos samasta teosta ei muualla laissa
ole säädetty ankarampaa rangaistusta.
Rangaistusta ilmailurikkomuksesta ei kuitenkaan voitaisi tuomita, jos kyseessä on 126 §:n mukaisesti ilmoitettu poikkeama, jonka ilmoittamiseen 127 §:ssä luetelluilla tahoilla on nimenomainen
velvollisuus. Tällöin he saavat suojaa rikosoikeudellisilta toimenpiteiltä 130 §:n mukaisesti. Rangaistus voitaisiin tuomita vain, jos kyseessä on törkeä huolimattomuus tai tahallisuus.
168 §. Toimenpiteistä luopuminen. Pykälän 1 momentin mukaan ilmailurikkomusta koskeva syyte
voitaisiin jättää ajamatta ja rangaistus tuomitsematta, jos rikkomusta voidaan pitää vähäisenä. Samoin voitaisiin menetellä, jos teosta tekijälle aiheutuvia hallinnollisia seuraamuksia kuten esimerkiksi lupakirjaan, kelpuutukseen, hyväksyntään kohdistuvia rajoituksia, toimintakieltoja tai peruuttamisia voidaan teon vakavuuteen nähden pitää riittävinä. Käytännössä tällainen seuraamus on luvanvaraisessa toiminnassa useasti merkitykseltään huomattavasti suurempi kuin mahdollinen sakkorangaistus. Sakkorangaistus on luonteeltaan lähinnä lisärangaistus, jota tultaneen käyttämään
vakavammissa tapauksissa hallinnollisten seuraamusten ohella tai kun hallinnollisia seuraamuksia
ei ole käytettävissä.
Seuraamusten tarpeettoman kasautumisen välttämiseksi tarvitaan säännös, joka oikeuttaa virallisen
syyttäjän ja tuomioistuimen ottamaan huomioon hallinnollisten seuraamusten vaikutuksen.
Pykälän 2 momentin mukaan Ilmailuhallinto voisi jättää ilmailurikkomustapauksen ilmoittamatta
esitutkintaan, jos ilmeisesti on käsillä edellä 1 momentissa tarkoitettu tilanne. Ilmailussa on muutoinkin pyritty edistämään avointa turvallisuuskulttuuria, jossa rohkaistaan alan toimijoita tuomaan
esille toiminnassa ilmenneet virheet ja puutteet lentoturvallisuutta koskevan yhteisen tietämyksen
kartuttamiseksi ja turvallisuuden kehittämiseksi. Avoimuuden edistämiseksi on jo pitkään noudatettu käytäntöä, jossa vain vakavimmat tapaukset saatetaan rikosoikeudellisen järjestelmän piiriin.
Samaa periaatetta ilmentää myös 130 §, jonka mukaan poikkeamailmoituksia ei pääsääntöisesti saa
käyttää syyllisyyden osoittamiseen.
Edellä kuvattua, lentoturvallisuuden kehityksen kannalta positiivista käytäntöä on tarkoituksenmukaista edistää myös jatkossa, minkä vuoksi Ilmailuhallinnon oikeus olla ryhtymättä rangaistuksiin johtaviin toimiin on syytä kirjata lakiin.
169 §. Ilmailuhallinnon kuuleminen. Pykälän 1 momentin mukaan virallisen syyttäjän olisi varattava Ilmailuhallinnolle tilaisuus antaa lausunto ennen kuin syyttäjä tekee syyteratkaisunsa lain tässä
luvussa tarkoitetussa asiassa. Tässä luvussa tarkoitettuja tekoja olisivat kaikki 164 – 167 §:ssä tarkoitetut teot mukaan lukien ne teot, joista säädetään rangaistus rikoslaissa. Ilmailun rikos- ja rikkomusasioiden käsittely edellyttää useasti ilmailualan erityistuntemusta. Lausuntomenettely on suhteellisen yksinkertainen tapa varmistaa riittävän asiantuntemuksen saatavuus näiden asioiden käsittelyyn.
Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuimen olisi tässä luvussa tarkoitettua tekoa asiaa käsitellessään varattava Ilmailuhallinnolle tilaisuus tulla kuulluksi. Tavoitteena on varmistaa asian käsittelyn
kannalta riittävän ilmailuasiantuntemuksen välittyminen oikeusprosessiin.
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20 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
Lukuun otettaisiin säännökset lain voimaantulosta, lailla kumottavista säännöksistä ja tarpeelliset
siirtymäsäännökset.
171 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin tavanomainen voimaantulosäännös.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtuudesta ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin
jo ennen lain voimaantuloa.
172 §. Kumottavat säännökset. Pykälässä säädettäisiin aiempien säädösten kumoamisesta. Laki
korvaisi ilmailulain (281/1995) lisäksi turvatarkastuksista lentoliikenteessä annetun lain (305/1994),
jota vastaavat säännökset ajan tasalle saatettuina otettaisiin 11 lukuun. Myös 26 päivänä helmikuuta
1966 annettu ilmailuasetus (118/1996) kumottaisiin, koska siinä olevat säännökset otettaisiin lain
155 ja 156 §:ään.
173 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lupia, hyväksyntöjä, kieltoja ja muita päätöksiä koskevasta siirtymäkaudesta. Tällä lailla kumottavien säädösten nojalla annetut luvat ja
kiellot jäisivät voimaan. Samoin voimaan jäisivät vieraan valtion kanssa tehdyt sopimukset.
Ilmailulaitoksen tärkeimmät lentoasemat ovat hakeneet ja saaneet lentoaseman hyväksyntätodistuksen, vaikkei nykyisessä ilmailulaissa ole tällaista vaatimusta. Monelta pienemmältä lentoasemalta ja
erityisesti muilta kuin Ilmailulaitoksen lentoasemilta todistus vielä puuttuu. Hyväksyntätodistuksen
edellyttämien selvitysten hankkiminen samoin kuin lupahakemusten käsittely ja hyväksyminen vie
aikaa eikä ole odotettavissa, että kaikkia todistuksia olisi mahdollista myöntää lain voimaantuloon
mennessä. Sen vuoksi 2 momentissa valtuutettaisiin Ilmailuhallinto myöntämään lentoaseman hakemuksesta enintään viiden vuoden pituinen lykkäys.
Lain 114 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriö nimeää ilmaliikennepalvelujen tarjoajan Suomen ilmatilassa olevaan toiminnalliseen lohkoon. Lain 109 §:ssä tarkoitetussa palveluntarjontaasetuksessa säädetään, että lennonvarmistuspalvelun tarjoajalla on oltava kansallisen valvontaviranomaisen hyväksyntä. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siirtymäkautta silmällä pitäen, että
Ilmailulaitos jatkaisi ilmaliikennepalvelujen järjestämistä siihen saakka, kun se mahdollisesti saa
Ilmailuhallinnon hyväksynnän ja ministeriö sen nimeää palveluntarjoajaksi.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin lain voimaan tullessa vireillä olevien asioiden käsittelystä. Asiat
käsiteltäisiin ja ratkaistaisiin nykyisten lakien ja ilmailulain nojalla annetun asetuksen nojalla.

1.2 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Asematasotarkastusdirektiivi pantaisiin täytäntöön ehdotettavan ilmailulain 4 lukuun otettavilla
säännöksillä. Lain 36 §:n mukaan Ilmailuhallinto keräisi kolmannen maan ilma-alusten turvallisuuden valvomiseksi sekä ilma-aluksia että lentoliikenteen harjoittajia koskevia turvallisuuteen liittyviä
tietoja ja saisi tällaisia tietoja suorittaessaan itse asematasotarkastuksia. Lisäksi komissio toimittaisi
vastaavia tietoja kaikille jäsenvaltioille.
Kolmansien maiden ilma-alusten lisäksi Ilmailuhallinnolla olisi lain 151 §:n nojalla lentoturvallisuuden valvomiseksi oikeus tarkastaa ja valvoa muitakin ilma-aluksia ja muutoinkin valvoa ilmailutoimintaa harjoittavan toimintaa sekä saada tietoja lentotoiminnasta ja ilmailutoiminnan harjoittajan
muusta toiminnasta.
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Kaikki nämä tiedot saatettaisiin katsoa julkisuuslain perusteella julkisiksi. Tällaisten tietojen julkistaminen saattaa kuitenkin vaarantaa tietojen vastaisen saannin, minkä johdosta ehdotetaan julkisuuslain 24 §:n salassa pidettäviin viranomaisen asiakirjoihin lisättäväksi asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tarkastuksesta, jos tiedon antaminen vaarantaisi tietojen saannin tulevaisuudessa.

2 Tarkemmat säännökset ja määräykset
Lain nojalla annettavia valtioneuvoston asetuksia sekä Ilmailuhallinnon ja sotilasilmailuviranomaisen määräyksiä on yksityiskohtaisesti käsitelty yleisperustelujen 3.2.4 kohdassa.

3 Voimaantulo
Rinnan tämän esityksen kanssa on Eduskunnan hyväksyttäväksi annettu esitys Ilmailulaitosta ja
ilmailuviranomaista koskevaksi lainsäädännöksi. Tuohon esitykseen sisältyvät lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 2006 alusta. Uusi ilmailuviranomainen on tarkoitus perustaa vuoden 2006
alusta. Viraston perustamisen taloudelliset järjestelyt sisältyvät vuoden 2006 talousarvioon.
Valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta annetulla lailla (926/2004) liikelaitoslain
voimaantuloa on siirretty Ilmailulaitoksen osalta siten, että vanhaa liikelaitoslakia sovelletaan Ilmailulaitokseen vuoden 2005 loppuun saakka. Ilmailuviranomainen toimii siten siihen asti osana
liikelaitosta.
Tämän vuoksi lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

4 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys
4.1. Johdanto
Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka
perustuslain mukaan muutoin kuuluvat lain alaan, on säädettävä lailla. Perustuslakia koskevissa
hallituksen esityksen perusteluissa (HE 1/1998 vp) todetaan, että kaikki yksilön oikeusasemaan
vaikuttavat keskeiset säännökset tulisi antaa lailla. Asetuksen antaja voitaisiin kuitenkin lailla valtuuttaa antamaan tarkempia säännöksiä yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä vähäisistä
yksityiskohdista.
Esityksen tarkoituksena on muun ohessa saattaa ilmailua koskevat säännökset vastaamaan perustuslain 80 §:ssä olevaa vaatimusta.
Ehdotettuun ilmailulakiin otettaisiin ilma-alusten, lupakirjojen, lentopaikkojen ja ilmailun osalta
kaikki yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta keskeisimmät säännökset.
Kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita koskevien säännösehdotusten lisäksi esitys
sisältää perustuslain kannalta muita merkityksellisiä säännöksiä, jotka liittyvät elinkeinonvapau-
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teen. Eräillä säännöksillä on myös vähäistä kosketuskohtaa yhdenvertaisuuteen, liikkumisvapauteen
tai omaisuuden suojaan.
Lisäksi ehdotetut säännökset sisältävät asetuksenantovaltuuksia valtioneuvostolle ja määräysten
antovaltuuksia Ilmailuhallinnolle ja sotilasilmailuviranomaiselle. Ilmailulaki sisältäisi myös rangaistussäännökset.
4.2. Asetuksenantovallan ja muiden oikeussääntöjen antovallan täsmällisyys
Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia laissa
säädetyn valtuuden nojalla. Valtuuttavien säännösten on kuitenkin täytettävä perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä (esimerkiksi PeVL 11/1999 vp ja PeVL 23/2000 vp) edellytetyt täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset.
Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä
eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Asetuksenantovaltuuksiin verrattuna tällaiseen valtuuteen kohdistuu yleistä tarkkarajaisuusvaatimusta pidemmälle menevä vaatimus valtuuden kattamien asioiden määrittelemisestä tarkasti laissa. Valtuuden
tulee lisäksi perustuslain nimenomaisen säännöksen mukaan olla soveltamisalaltaan täsmällisesti
rajattu (esimerkiksi PeVL 46/2001 vp). Muiden viranomaisten norminantovalta on perustuslain
näkökulmasta poikkeuksellista (PeVM 10/1998 vp). Perustuslakiuudistuksen yhteydessä mainittiin
esimerkkinä viranomaisen norminantovallasta tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva sääntely,
johon ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä (HE 1/1998 vp, myös PeVL 16/2002 vp).
Osittain kansainvälisistä sopimuksista ja Euroopan yhteisön lainsäädännöstä johtuen ilmailua koskeva normisto on laajaa. Säännökset ja määräykset ovat yksityiskohtaisia ja liittyvät usein ilmaalusten ja lennonvarmistuksen tekniikkaan.
Valtioneuvoston asetuksenantovaltaa ja Ilmailuhallinnon määräystenantovaltaa on lähemmin käsitelty yleisperustelujen 3.2.4 kohdassa.
Ehdotettujen asetuksenantovaltuuksien mukaan valtioneuvosto antaisi asetuksia eräistä periaatteellisesti tärkeistä asioista. Ilmailuhallinnon määräystenantovalta, vaikka olisikin määrällisesti laajaa,
rajoittuisi teknisluonteisiin ja yhteiskunnalliselta merkitykseltään vähäisiin asioihin. Sääntelyyn
liittyy runsaasti ammatillisiksi luonnehdittavia erityispiirteitä. Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään (esimerkiksi PeVL 25/2000 vp, PeVL 52/2001 vp ja PeVL 16/2002 vp) katsonut,
että yksityiskohtaisten määräysten antamisvaltuuksien uskominen alan valvonnasta vastaavalle
asiantuntijaviranomaiselle on soveliasta.
Lisäksi on otettava huomioon, että valta oikeussääntöjen antamiseen siltä osin kuin sitä vielä kansallisesti on siirtyy lähitulevaisuudessa suurelta osin yhteisön tasolle.
4.3. Elinkeinovapaus
Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään (esimerkiksi PeVL 35/1998 vp,
PeVL 4/2000 vp, PeVL 23/2000 vp, PeVL 28/2000 vp ja PeVL 28/2001 vp) pitänyt elinkeinovapautta perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaisena pääsääntönä, mutta katsonut elinkeinotoiminnan
luvanvaraistamisen olevan poikkeuksellisesti mahdollista. Valiokunta on pitänyt tärkeänä, että
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säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat ennustettavuuden viranomaistoimista. Lupaviranomaisen harkinnan tulee perustua sidottuun harkitaan.
Esityksen suhdetta perustuslain elinkeinovapautta koskevaan säännökseen on käsitelty yksityiskohtaisemmin yleisperustelujen 3.2.2 kohdassa. Tuossa kohdassa tarkoitetut hyväksynnät olisivat verrattavissa toimilupaan. Ehdotetut säännökset eivät sisältäisi perustuslain kannalta ongelmallisia
perusoikeusrajoituksia.
4.4. Yhdenvertaisuus, liikkumisvapaus ja omaisuuden suoja
Ehdotetun lain lukuisat lupavaatimukset johtavat siihen, ettei kansalaisia kohdella yhdenvertaisesti.
Osa kansalaisista ja yrityksistä saa luvan ja osa ei.
Lupavaatimuksilla on vaikutusta myös liikkumisvapauteen. Voidaan katsoa, että esimerkiksi lupakirjan epääminen rajoittaa kansalaisen liikkumisvapautta.
Jos ilmailuun liittyvä lupa peruutetaan, tällä saattaa olla vaikutusta omaisuuden suojaan. Yritykseen
sijoitettu omaisuus saattaa muuttua arvottomaksi tai vähempiarvoiseksi.
Näitä perusoikeuksia merkittävämpi perusoikeus on kuitenkin oikeus elämään, koskemattomuuteen
ja turvallisuuteen. Yhdenvertaisuuden, liikkumisvapauden ja omaisuuden suojan tulee väistyä tapauksissa, joissa lupa vaaditaan sekä asianomaisen itsensä että kyydissä olevien matkustajien tai kolmansien osapuolien turvallisuuden varmistamiseksi. Lupa on voitava myös peruuttaa, jos luvanhaltija ei enää täytä luvan saamisen edellytyksiä tai syyllistyy vakaviin tai toistuviin rikkomuksiin.
Edellä 3.2.2 kohdassa on jo todettu, ettei ilmailun harjoittamista voida pitää yleisenä kansalaisoikeutena. Lupavaatimus ei siten ole tässä tarkoitetun kolmen perusoikeuden kannalta ongelmallinen.
4.5. Kotirauha
Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen kotirauha on turvattu. Ilmailulakiehdotuksen 151 §:n 3 momentin mukaan Ilmailuhallinnolla on oikeus lentoturvallisuuden valvomiseksi tarkastaa lentopaikka
ja muu ilmailua palveleva alue sekä niillä olevat rakennukset, rakennelmat ja laitteet, ei kuitenkaan
rakennusten asuintiloja. Ehdotettu säännös ei siten ole perustuslaissa turvatun kotirauhan kannalta
ongelmallinen.
4.6. Säätämisjärjestyksen arviointia
Edellä kuvatun perusteella lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:
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Lakiehdotukset

1
Ilmailulaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku Yleiset säännökset
1 § Soveltamisala
Ilmailussa Suomen alueella noudatetaan tätä lakia, jollei yhteisöasetuksesta tai Suomea sitovasta
kansainvälisestä velvoitteesta muuta johdu.
Jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta muuta johdu:
1) tätä lakia noudatetaan ilmailussa suomalaisella ilma-aluksella myös Suomen alueen ulkopuolella;
2) tämän lain 5, 12, 14 ja 16 ja 18 lukua sovelletaan suomalaiseen lennonvarmistuspalvelun tarjoajaan myös Suomen alueen ulkopuolella.
Tämän lain 63 ja 64 §:ää sovelletaan 1 ja 2 momentin säännöksestä huolimatta, jos ilma-aluksen
ensimmäinen saapumispaikka on Suomen alueella.
Edellä 2 momentissa mainituin edellytyksin sekä siten kuin siitä yksittäisen ilma-aluksen ja sen
miehistön osalta Suomen ja ilma-aluksen rekisteröintivaltion asianomaisten viranomaisten kesken
sovitaan, tämän lain 3, 5, 7 ja 15 luvun sekä 17 luvun 160 §:n säännöksiä on noudatettava ilmailussa ulkomaisella ilma-aluksella myös Suomen alueen ulkopuolella, jos tällaista ilma-alusta vuokratai muun sen kaltaisen sopimuksen perusteella hallitsevan käyttäjän asuin- tai kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka on Suomessa.
2 § Yleiset määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) Chicagon yleissopimuksella Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta;
2) EASA-asetuksella yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o
1592/2002;
3) slot-asetuksella lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 95/93;
4) ilma-aluksella laitetta, joka saa nostovoimansa ilman reaktioista lukuun ottamatta ilman reaktiota maan tai veden pintaa vastaan;
5) kelpuutuksella lupakirjaan tai kelpoisuustodistukseen liitettyä erityistä ehtoa, rajoitusta tai oikeutta;
6) huollolla mitä tahansa seuraavista tai niiden yhdistelmää: ilma-aluksen tai ilma-aluksen laitteen
tai osan peruskorjaus, korjaus, tarkastus, laitteen tai osan vaihto, muutos tai vian korjaus; huollolla ei kuitenkaan tarkoiteta lentoa edeltävää tarkastusta;
7) sotilasilmailuviranomaisella ilmavoimien esikuntaa;
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8) sotilasilmailulla: sotilaallisessa tarkoituksessa harjoitettua ilmailua ja ilmailua sotilasilmaaluksella;
9) sotilasilma-aluksella ilma-alusta, joka on merkitty sotilasilma-alusrekisteriin;
10) valtion ilma-aluksella ilma-alusta, jota käytetään tullin, poliisin tai rajavartiolaitoksen tehtävien
suorittamiseen; valtion ilma-aluksella tarkoitetaan myös ilma-alusta, jota käytetään muun kuin
tässä ja 8 kohdassa tarkoitetun valtion tehtävän suorittamiseen;
11) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;
12) kolmannella maalla muuta kuin 11 kohdassa tarkoitettua valtiota.
3 § Lentosääntöjen ja eräiden ilmailua koskevien määräysten antaminen
Ilmailuhallinto vahvistaa ja julkaisee Chicagon yleissopimukseen liitetyt lentosäännöt ja voi antaa
niihin Suomessa tarvittavat poikkeukset ja lisäykset.
Ilmailuhallinto saattaa tarvittaessa voimaan myös muut Chicagon yleissopimukseen liitetyt standardit ja suositukset ja voi antaa niihin Suomessa tarvittavat poikkeukset ja lisäykset.
Ilmailuhallinto saattaa tarvittaessa voimaan myös Euroopan siviili-ilmailukonferenssin ECAC:n ja
Euroopan lennonvarmistusjärjestön Eurocontrolin laatimat standardit, normit ja suositukset ja voi
antaa niihin Suomessa tarvittavat poikkeukset ja lisäykset.
Ilmailuhallinnon on neuvoteltava sotilasilmailuviranomaisen tai sisäasiainministeriön kanssa ennen
sellaisia 1 – 3 momenteissa tarkoitettuja voimaansaattamistoimia, joilla on vaikutusta sotilasilmailun tai rajavartiolaitoksen ilmailutoiminnan erityistarpeisiin. Ilmailuhallinto voi hyväksyä sotilasilmailun ja valtion ilma-aluksilla suoritettavan ilmailun osalta lentosääntöihin poikkeuksia, jos poikkeukset eivät vaaranna siviili-ilmailun turvallisuutta.
4 § Sotilasilmailu
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää sotilasilmailua koskevia poikkeuksia tämän lain säännöksistä sotilasilmailun turvallisuuden varmistamiseksi, maanpuolustuksen järjestämiseksi ja puolustusvoimille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Tällaiset määräykset eivät saa vaarantaa siviiliilmailun turvallisuutta. Poikkeuksia voidaan säätää seuraavasti:
1) jäljempänä 2, 3 ja 5 – 7 luvussa olevista säännöksistä;
2) jäljempänä 8 luvussa olevista muista kuin lentotoimintalupaa ja liikennelupaa koskevista säännöksistä;
3) jäljempänä 9 luvussa olevista lentopaikkojen ja rakennelmien käyttöä koskevista säännöksistä
siltä osin kuin ne koskevat sotilaslentopaikkoja;
4) jäljempänä 12 luvussa olevista lennonvarmistusta koskevista säännöksistä siltä osin kuin ne
koskevat yksinomaan sotilasilmailua;
5) jäljempänä 13 luvussa olevista säännöksistä siltä osin kuin ne koskevat sotilasilma-aluksia;
6) jäljempänä 15 luvussa olevista vakuutuksia koskevista säännöksistä;
7) jäljempänä 16 luvussa olevista säännöksistä;
8) jäljempänä 17 luvussa olevista Ilmailuhallinnon tiedonsaanti- ja tarkastusoikeutta sekä ilmaaluksen käytön ympäristövaikutuksia koskevista säännöksistä.
Sotilasilmailuviranomainen voi tarvittaessa antaa sotilasilmailun turvallisuuden varmistamiseksi,
maanpuolustuksen järjestämiseksi ja puolustusvoimille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi 1 momentissa tarkoitettua asetusta tarkentavia määräyksiä sotilasilmailusta. Tällaiset määräykset eivät
saa vaarantaa siviili-ilmailun turvallisuutta. Sotilasilmailuviranomaisen määräykset voivat koskea:
1) sotilaslentämisen menetelmiä;
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2) sotilaslentokoulutusta;
3) sotilasilma-alusten ja laitteiden lentokelpoisuutta ja huoltotoimintaa;
4) sotilasilma-alusten rekisteröintiä ja merkitsemistä;
5) henkilöstön kelpoisuuksia;
6) lupia ja hyväksyntöjä;
7) tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksia;
8) valvontatietoja;
9) sotilasilma-alusten päästöjä ja ympäristövaikutuksia;
10) sotilasilma-aluksen lähdön estämistä ja kulkuun puuttumista;
11) lentoturvallisuustutkintaa;
12) yksinomaan sotilasilmailua varten annettavaa lennonvarmistusta;
13) kansainvälistä sotilasilmailua Suomessa.
Alueellista valvontatehtävää suorittava tai muulta ilmailulta kielletyllä tai sotilasilmailua varten
tilapäisesti erotetulla alueella harjoitustehtävää suorittava sotilasilma-alus voi poiketa lentosäännöistä, jos poikkeava menettely on suunniteltu ja toteutetaan siten, ettei lentoturvallisuutta vaaranneta. Sotilasilmailuviranomaisen on neuvoteltava Ilmailuhallinnon kanssa poikkeavan menettelyn
järjestelyn periaatteista.
Mitä tässä laissa säädetään Ilmailuhallinnosta, koskee sotilasilmailuviranomaista asioissa, joka koskevat yksinomaan sotilasilma-aluksia tai yksinomaan sotilasilmailun lento- ja huoltotoimintaan
osallistuvaa henkilöstöä.
5 § Valtion ilma-aluksia koskevat poikkeukset
Jollei lentoturvallisuuden kannalta ole estettä, valtioneuvoston asetuksella voidaan yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta huolehtimiseksi säätää ilmailusta valtion ilma-aluksella viranomaiselle
määrätyn tehtävän suorittamiseksi poikkeuksia 3 ja 5 luvun säännöksistä.
Alueellista valvontatehtävää suorittava tai muulta ilmailulta kielletyllä tai valtion ilmailua varten
tilapäisesti erotetulla alueella harjoitustehtävää suorittava valtion ilma-alus voi poiketa lentosäännöistä, jos poikkeava menettely on suunniteltu ja toteutetaan siten, ettei lentoturvallisuutta vaaranneta. Ilma-aluksen käyttäjän on neuvoteltava Ilmailuhallinnon kanssa poikkeavan menettelyn järjestelyn periaatteista.
Valtion ilma-alus voidaan varustaa erikoislaittein, joiden hyväksynnästä, käytöstä ja valvonnasta
vastaa ilma-alusta käyttävä viranomainen. Ilmailuhallinto voi myöntää ilma-aluksen käyttötarkoituksen edellyttämiä erikoisvarusteita koskevia yksittäisiä vähäisiä ja teknisiä poikkeuksia tämän
lain säännöksistä valtion ilma-alukselle.
6 § Eräitä muita ilma-aluksia ja laitteita koskevat poikkeukset
Ilmailuhallinto voi, jos lentoturvallisuuden kannalta ei ole estettä eikä EASA-asetuksen säännöksistä muuta johdu, myöntää 2, 3 ja 5–9 luvun säännöksistä vähäisiä poikkeuksia:
1) ultrakevyelle lentokoneelle;
2) ilma-alukselle, jolla on selkeä historiallinen merkitys;
3) ilma-alukselle, joka on erityisesti suunniteltu tai muutettu tutkimus-, kokeilu- ja tieteellisiin
tarkoituksiin;
4) harrasterakenteiselle ilma-alukselle;
5) alun perin sotilastarkoituksiin suunnitellulle ilma-alukselle.
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Jäljempänä 2, 3, 5, 6 ja 9 luvussa olevia säännöksiä ei sovelleta seuraaviin ilma-aluksiin ja laitteisiin; jos lentoturvallisuuden kannalta ei ole estettä, Ilmailuhallinto voi myöntää niille vähäisiä poikkeuksia 7 ja 8 luvun säännöksistä:
1) painopisteohjattu ultrakevyt lentokone;
2) liidin ja purjelentokone, jonka rakenteellinen massa yksipaikkaisena on enintään 80 kilogrammaa tai kaksipaikkaisena 100 kilogrammaa;
3) miehittämätön ilma-alus, jonka toimintamassa on alle 150 kilogrammaa;
4) muu ilma-alus, jonka kokonaismassa ilman ohjaajaa on enintään 70 kilogrammaa.
Jos turvallisuus- tai ympäristövaikutukset sitä edellyttävät ja jos EASA-asetuksesta ei muuta johdu,
Ilmailuhallinto voi antaa 2 momentissa tarkoitettuja ilma-aluksia ja laitteita sekä urheilulaskuvarjoa
ja nousuvarjoa samoin kuin harraste- ja urheilulennokkia koskevia teknisiä, toiminnallisia sekä
ohjaajan koulutusta ja kelpoisuutta koskevia määräyksiä.
7 § Oikeus ilmailuun Suomen alueella
Suomen alueella ilmailuun käytettävällä ilma-aluksella on oltava Suomen tai muun Chicagon yleissopimukseen liittyneen valtion kansallisuus tai erityinen Ilmailuhallinnon antama lupa, jollei Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista muuta johdu. Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske 6 §:n
2 momentissa tarkoitettuja ilma-aluksia. Vieraan valtion sotilasilma-aluksen tai valtionilma-aluksen
käytöstä Suomen alueella säädetään aluevalvontalaissa (755/2000).
Ilmailuhallinto voi myöntää 1 momentissa tarkoitetun luvan, jos kyseessä on:
1) ilma-aluksen tilapäinen liikenne sellaisesta maasta, joka ei ole liittynyt Chicagon yleissopimukseen;
2) siirto-, koe-, esittely-, näytös- tai kilpailulento rekisteröimättömällä ilma-aluksella;
3) rekisteröimättömän ja miehittämättömän vapaan ilmapallon yksi tai useampi lento;
4) muu näihin rinnastettava ilma-aluksen käyttö.
8 § Ilmailulta rajoitetut ja vaara-alueet
Valtioneuvoston asetuksella voidaan rajoittaa ilmailua tai kieltää se pakottavista maanpuolustuksellisista syistä tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan myös säätää vaara-alueista, joilla voi määräaikoina tapahtua lennolla oleville ilma-aluksille
vaarallista toimintaa, sekä valtakunnan raja-alueilla sijaitsevista tunnistusvyöhykkeistä.
Ilmailuhallinto antaa yksityiskohtaiset määräykset vaara-alueista, kuten alueitten rajat sivu- ja korkeussuunnassa ja tietyn alueen nimeäminen pysyväksi vaara-alueeksi.
Jos se on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi välttämätöntä, Ilmailuhallinto voi
tilapäisesti rajoittaa tai kieltää ilmailun tietyllä alueella enintään kahden viikon ajaksi. Oikeudesta
puuttua ilma-aluksen kulkuun välitöntä puuttumista edellyttävissä tapauksissa säädetään 162 §:ssä.
Lentäminen vaara-alueella on kiellettyä, jos lennonvarmistuspalvelun tarjoaja on ilmoittanut alueen
aktiiviseksi. Kun ilmaliikenteelle vaarallinen toiminta on keskeytynyt, lennonjohto voi selvittää
valvotussa ilmatilassa johdetun lennon aktiiviseksi ilmoitetun vaara-alueen läpi. Ilmailuhallinto voi
antaa tarkempia teknisiä määräyksiä vaara-alueista sekä lentämisestä vaara-alueella ja tunnistusvyöhykkeellä.
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2 luku Ilma-aluksen rekisteröinti, kansallisuus ja merkitseminen
9 § Ilma-alusrekisteri ja sen käyttötarkoitus
Ilmailuhallinto pitää ilma-aluksista ilma-alusrekisteriä lentoturvallisuuden valvomiseksi, ilmaalusten yksilöimiseksi, Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ja ilmaaluskiinnitystehtävien hoitamiseksi. Ilma-alusrekisteriä voidaan pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
Ilmailuhallinto saa käyttää ilma-alusrekisteriä sille lain mukaan kuuluvien tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamisessa.
10 § Ilma-aluksen kansallisuus
Ilma-aluksella on sen valtion kansallisuus, jossa se on rekisteröity.
Suomen kansallisuuden saamiseksi ilma-alus on merkittävä Suomen ilma-alusrekisteriin tai sotilasilma-alusrekisteriin.
11 § Suhde muuhun lainsäädäntöön
Jollei tässä laissa toisin säädetä, ilma-alusrekisteriin merkittyjen tietojen salassapitoon ja niiden
luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja
muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999).
12 § Ilma-alusrekisteriin merkittävät tiedot
Ilma-alusrekisteriin merkitään:
1) tarpeelliset yksilöintiä koskevat tiedot ilma-aluksesta;
2) tieto ilma-aluksen omistajasta;
3) tieto ilma-aluksen haltijasta, jos ilma-aluksella on sellainen;
4) tieto ilma-aluksen käyttäjästä, jos ilma-aluksen käyttöoikeus on myönnetty käyttäjälle vähintään 30 päivän ajaksi;
5) tieto ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän edustajasta;
6) ilma-aluksen tekniset tiedot siten kuin Ilmailuhallinto tarkemmin määrää;
7) tiedot ilma-aluksen vakuuttamisesta;
8) ilma-alusrekisteriin merkitsemispäivä;
9) ilma-alukseen vahvistetut kiinnitykset ja niiden uudistamiset, kuolettamiset ja etuoikeusjärjestyksen muutokset;
10) lentopaikan pitäjän tekemä ilmoitus 161 §:n 3 momentin mukaisesta ilma-aluksen lähdön estämisestä.
Henkilötietoina ilma-aluksen omistajasta, haltijasta, käyttäjästä ja edustajasta ilma-alusrekisteriin
talletetaan seuraavat tiedot:
1) nimi, osoite ja muut yhteystiedot;
2) henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus;
3) kotikunta.
Haltijasta ja käyttäjästä saa lisäksi tallettaa hallinta- ja käyttöoikeuden laadun.
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Ilmailuhallinto julkaisee otteita ilma-alusrekisteriin merkityistä tiedoista ja voi pitää rekisterin sähköisesti jokaisen saatavilla. Omistajasta, haltijasta, käyttäjästä ja edustajasta voidaan julkaista nimi,
osoite ja yhteystiedot.
13 § Rekisteröintioikeus
Ilma-alus voidaan merkitä ilma-alusrekisteriin Suomessa, jos ilma-aluksen omistajan, haltijan tai
käyttäjän asuinpaikka tai, jos tämä on oikeushenkilö, kotipaikka on jäsenvaltiossa, ellei Suomea
sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta muuta johdu.
Jos ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asuinpaikka tai, jos tämä on oikeushenkilö, kotipaikka on muussa 1 momentissa tarkoitetussa valtiossa kuin Suomessa, rekisteröinnin edellytyksenä
on lisäksi, että ilma-aluksen pääasiallinen lähtöpaikka on Suomessa. Tässä tarkoitetun ilma-aluksen
omistajalla, haltijalla tai käyttäjällä on oltava toimivaltainen edustaja Suomessa.
Ilma-alusta, joka on vieraassa valtiossa rekisteröity, ei saa rekisteröidä Suomessa.
Ilmailuhallinto voi erityisistä syistä rekisteröidä ilma-aluksen Suomessa sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asuin- tai kotipaikasta.
14 § Rekisteröinnin hakeminen
Ilma-aluksen omistajan tulee hakea rekisteröintiä Ilmailuhallinnolta. Hakemuksessa on ilmoitettava
soveltuvin osin 12 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot ja siihen on liitettävä selvitys saannosta
tai ilma-aluksen hallinnan tai käyttöoikeuden perusteesta ja siitä, että 13 §:ssä säädetty oikeus merkitä ilma-alus rekisteriin Suomessa on olemassa.
15 § Väliaikainen rekisteröinti
Ilmailuhallinto voi hakemuksesta erityisestä syystä rekisteröidä ilma-aluksen väliaikaisesti määräajaksi siirto- ja koelentoja sekä miehistön koulutusta varten.
Ilma-alusrekisteriin voidaan merkitä väliaikaisesti määräajaksi myös rakenteilla oleva ilma-alus,
jonka rakennustyö on edistynyt niin pitkälle, että ilma-alus on tunnistettavissa.
16 § Rekisteritiedoissa tapahtuneet muutokset
Omistajan on ilmoitettava Ilmailuhallinnolle muutoksesta ja liitettävä ilmoitukseen Ilmailuhallinnon määräämä selvitys, jos:
1) 12 §:n 1–3 momentissa tarkoitetut ilma-alusrekisteriin merkittävät tiedot muuttuvat;
2) 13 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa asuin- tai kotipaikkaa tai 2 momentissa tarkoitettua
lähtöpaikkaa koskevissa rekisteröinnin edellytyksissä tapahtuu muutos.
Jos ilma-alus on luovutettu 30 päivää pitemmäksi ajaksi toiselle tämän omaan lukuun käytettäväksi,
luovuttajan on ilmoitettava siitä Ilmailuhallinnolle. Tässä momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen on
liitettävä sopijapuolten allekirjoittama sopimus tai ilmoitus.
Ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä voi omistus-, hallinta- tai käyttöoikeutensa päätyttyä ilmoittaa tätä koskevan tiedon rekisteriin merkittäväksi. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys oikeuden
päättymisestä sekä tieto uudesta omistajasta, haltijasta tai käyttäjästä.
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Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista muutoksista on ilmoitettava Ilmailuhallinnolle 14 päivän
kuluessa. Jollei ilmoitusta ole tehty, Ilmailuhallinto voi kieltää ilma-aluksen käyttämisen.
17 § Ilma-aluksen poistaminen ilma-alusrekisteristä
Ilmailuhallinnon on poistettava ilma-alus ilma-alusrekisteristä:
1) omistajan hakemuksesta;
2) jos 13 §:n 1 momentissa oleva asuin- tai kotipaikkaa taikka 2 momentissa oleva lähtöpaikkaa
koskeva ehto ei enää täyty tai jos saman pykälän 4 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä ilmaaluksen rekisterissä pitämiseen ei enää ole.
Ilmailuhallinto voi poistaa ilma-aluksen ilma-alusrekisteristä, jos ilma-alus on tuhoutunut, romutettu tai kadonnut, mikäli omistaja ei ole Ilmailuhallinnon asettamassa, vähintään kuuden kuukauden
määräajassa esittänyt luotettavaa selvitystä ilma-aluksen korjaamisesta.
Jos ilma-alukseen on voimassa kiinnitys, vaaditaan rekisteristä poistamiseen lisäksi kiinnityksen
haltijan suostumus. Jos lentopaikan pitäjä on estänyt ilma-aluksen lähdön 159 § 3 momentin mukaisesti ja ilmoittanut siitä rekisterinpitäjälle, vaaditaan rekisteristä poistamiseen lentopaikan pitäjän
suostumus.
18 § Tietojen säilyttäminen
Rekisteriin merkityt henkilötiedot ja muut tiedot voidaan säilyttää siitä huolimatta, että rekisteriin
merkityissä tiedoissa on tapahtunut muutoksia tai ilma-alus on poistettu rekisteristä.
19 § Ilma-aluksen merkitseminen
Ilmailuhallinto antaa ilma-alukselle rekisteritunnuksen. Ilma-alus on merkittävä kansallisuus- ja
rekisteritunnuksin.
Ilmailuhallinto antaa määräykset kansallisuus- ja rekisteröintitunnuksesta ja niiden merkitsemisestä.
20 § Rekisteröimistodistus
Ilmailuhallinto antaa ilma-aluksen rekisteröinnistä rekisteröimistodistuksen ja ilma-aluksen väliaikaisesta rekisteröinnistä väliaikaisen rekisteröimistodistuksen.

3 luku Ilma-aluksen lentokelpoisuus ja päästörajoitukset
21 § Soveltamisala
Ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksynnästä, suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksynnästä, lentokelpoisuuden ylläpidosta ja
näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksynnästä sekä toimivaltaisen
viranomaisen menettelyistä säädetään EASA-asetuksessa ja sen nojalla annetuissa komission asetuksissa.
Niiden ilma-alusten osalta, joita EASA-asetus ei koske ja siltä osin kuin 1 momentissa mainituista
seikoista ei säädetä EASA-asetuksessa tai sen nojalla annetuissa komission asetuksissa, sovelletaan
kuitenkin 22 – 33 §:n säännöksiä.
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22 § Lentokelpoisuus
Ilma-aluksen on ilmailuun käytettäessä oltava lentokelpoinen. Ilma-alusta pidetään lentokelpoisena
vain, jos se on niin suunniteltu, valmistettu, varustettu ja huollettu sekä ominaisuuksiltaan sellainen,
että sitä voidaan turvallisesti käyttää ilmailuun.
Ilmailuhallinto antaa lentoturvallisuuden edellyttämät tarkemmat määräykset ilma-alusten ja niiden
laitteiden ja osien suunnittelusta, valmistuksesta, varustuksesta, ominaisuuksista sekä huollosta
samoin kuin hyväksyntää varten vaadittavista tarkastuksista ja kokeista ja ottaa näiden määräysten
valmistelussa huomioon kansainväliset vaatimukset ja suositukset.
Ilmailuhallinto antaa tarvittaessa lisäksi lentoturvallisuuden edellyttämiä lentokelpoisuusmääräyksiä ja lentotoiminnallisia määräyksiä ilma-alusten tai niiden laitteiden ja osien käytössä ilmenneiden
turvallisuusongelmien korjaamiseksi.
23 § Lentokelpoisuuden hallinta
Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän on pidettävä huolta ilmaaluksen lentokelpoisuudesta. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi omistajan, haltijan tai käyttäjän on
toteutettava seuraavat toimenpiteet:
1) kaikki turvalliseen käyttöön vaikuttavat viat ja vauriot korjataan;
2) ilma-alus huolletaan sille kuuluvan huolto-ohjelman mukaisesti;
3) lentokelpoisuusmääräyksiä ja muita määräyksiä, jotka vaikuttavat jatkuvaan lentokelpoisuuteen, noudatetaan;
4) turvallisuusongelman johdosta asetettuja Ilmailuhallinnon vaatimuksia noudatetaan;
5) ilma-alukseen ja sen laitteisiin ja osiin tehtävät korjaukset ja muutokset toteutetaan siten, että
ilma-alus sekä sen laitteet ja osat täyttävät 22 §:ssä olevat tai sen nojalla asetetut vaatimukset;
6) ilma-aluksella lennetään huollon jälkeen koelento, jollei ilma-aluksen lentokelpoisuudesta voida muutoin varmistua.
Ilma-aluksella ei saa lentää, jos:
1) se ei ole lentokelpoisessa kunnossa;
2) sen käyttöön tarvittava hätä- tai muu varustus ei ole oikein asennettu ja käyttökunnossa;
3) sillä ei ole voimassaolevaa lentokelpoisuustodistusta tai lupaa ilmailuun; tai
4) jäljempänä 27 §:n 1 momentissa tarkoitettu lentokelpoisuuden tarkastustodistus tai 28 §:n 1
momentissa tarkoitettu lupa ilmailuun ei ole voimassa.
Ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä voi sopimuksella antaa kaikki 1 momentissa tarkoitetut
lentokelpoisuuden hallintaan liittyvät tehtävät tai osan niistä 25 §:ssä tarkoitetulle lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle.
Ilmailuhallinto voi määrätä, että monimoottoristen helikoptereiden tai suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 5700 kilogramman lentokoneiden lentokelpoisuuden hallintaa hoitaa 25
§:ssä tarkoitettu lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio.
24 § Lentokelpoisuuden valvonta
Ilmailuhallinto valvoo, että ilma-alukset sekä niiden laitteet ja osat täyttävät lentokelpoisuuden vaatimukset. Ilmailuhallinto voi valtuuttaa 25 §:ssä tarkoitetun lentokelpoisuuden hallintaorganisaation
tekemään lentokelpoisuuden tarkastuksia tai käyttää lentokelpoisuuden valvonnassa apunaan muuta
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koti- tai ulkomaista asiantuntijaa. Ilmailuhallinnolla on oikeus tarkastaa ja katsastaa ilma-alus ja
määrätä sillä lennettäväksi koelentoja.
Ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä vastaavat koelentojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista
kustannuksista.
Ilmailuhallinto antaa tarvittaessa lentokelpoisuuden toteamiseksi ja valvomiseksi tarkemmat määräykset:
1) Ilmailuhallinnon tekemistä katsastuksista;
2) lentokelpoisuuden hallintaorganisaation tekemistä lentokelpoisuuden tarkastuksista;
3) erityisistä tarkastuksista, kuten ilma-aluksen käyttöiän jatkamiseksi tarvittavista tarkastuksista,
ja niiden tekijästä.
25 § Lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio
Lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on oltava Ilmailuhallinnon hyväksyntä. Hyväksyntä on
myönnettävä, jos lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellinen ammattitaitoinen henkilöstö, tarpeelliset työvälineet, työtilat, työmenetelmät, laatujärjestelmä ja
ohjeet. Ilmailuhallinto valvoo lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioiden toimintaa ja niiden tekemiä lentokelpoisuuden tarkastuksia.
Ilmailuhallinto antaa lentokelpoisuuden ja lentoturvallisuuden varmistamiseksi kansainvälisiin turvallisuusnormeihin pohjautuvat tarkemmat määräykset lentokelpoisuuden hallintaorganisaation
henkilöstön ammattitaidosta sekä tarpeellisista työvälineistä, työtiloista, työmenetelmistä, laatujärjestelmästä ja ohjeista.
Lentokelpoisuuden hallintaorganisaation hyväksyntään puuttumisesta säädetään 148 ja 149 §:ssä.
26 § Lentokelpoisuutta koskevat tiedot
Omistajan, haltijan tai käyttäjän on pidettävä huolta siitä, että ilma-aluksen ja sen laitteiden ja osien
huoltoa koskevia tietoja pidetään ja säilytetään ilma-aluksen teknisessä kirjanpidossa niin, että milloin tahansa on mahdollista varmistautua ilma-aluksen lentokelpoisuudesta. Ilmailuhallinto antaa
tarkemmat määräykset ilma-aluksen teknisestä kirjanpidosta.
Omistajan, haltijan, käyttäjän tai sen, jolle ilma-aluksen huolto tai lentokelpoisuuden hallinta on
annettu tehtäväksi, on viivytyksettä ilmoitettava Ilmailuhallinnolle seikoista, joilla saattaa olla
olennaista merkitystä ilma-aluksen lentokelpoisuudelle.
Ilmailuhallinnolla on oikeus saada ilma-aluksen omistajalta, haltijalta, käyttäjältä ja siltä, jolle ilmaaluksen huolto tai lentokelpoisuuden hallinta on annettu tehtäväksi, kaikki lentokelpoisuuden valvontaa varten tarpeelliset tiedot.
27 § Lentokelpoisuustodistus ja lentokelpoisuuden tarkastustodistus
Ilmailuhallinto myöntää lentokelpoisuustodistuksen ilma-alukselle, jonka on todettu täyttävän 22
§:n mukaiset lentokelpoisuuden vaatimukset. Lentokelpoisuustodistus myönnetään määräajaksi tai
toistaiseksi ja se voidaan uudistaa. Jos lentokelpoisuustodistus on myönnetty toistaiseksi, siihen
liitetään lentokelpoisuuden tarkastustodistus. Lentokelpoisuuden tarkastustodistus myönnetään
määräajaksi.
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Ilmailuhallinto voi hyväksyä ulkomaisen lentokelpoisuustodistuksen tai lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen, jos ilma-alus täyttää suomalaisen todistuksen antamiselle asetetut vaatimukset.
28 § Lupa ilmailuun
Ilmailuhallinto voi 22 §:n säännösten estämättä myöntää määräajaksi luvan siihen, että ilma-alusta
saadaan käyttää ilmailuun ilma-aluksen ominaisuuksien tutkimista varten, vaikka ilma-aluksen lentokelpoisuudesta ei ole täyttä selvyyttä. Ilmailuhallinto voi myöntää vastaavan luvan erityisestä
syystä muutoinkin, vaikkei ilma-alus täysin täytä lentokelpoisuuden vaatimuksia, kuten siirtolentoihin.
Lentokelpoisuustodistuksen sijaan Ilmailuhallinto voi myöntää luvan ilmailuun ilma-alukselle, jonka ei ole osoitettu täyttävän 22 §:ssä olevia vaatimuksia, mutta ilma-aluksen katsotaan täyttävän
lentoturvallisuuden vaatimukset suunniteltu käyttötarkoitus huomioon ottaen.
Lupa ilmailuun myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi ja se voidaan uudistaa. Jos lupa ilmailuun
on myönnetty toistaiseksi, siihen liitetään lentokelpoisuuden tarkastustodistus. Lentokelpoisuuden
tarkastustodistus myönnetään määräajaksi.
29 § Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen myöntäminen ja uudistaminen
Ilmailuhallinnon on myönnettävä lentokelpoisuuden tarkastustodistus lentokelpoisuuden hallintaorganisaation tekemän lentokelpoisuustarkastuksen ja suosituksen perusteella, jos ilma-alus täyttää
tarkastushetkellä lentokelpoisuustodistuksen tai luvan ilmailuun myöntämisen vaatimukset. Ilmailuhallinto voi myös valtuuttaa lentokelpoisuuden hallintaorganisaation myöntämään tai uudistamaan lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen.
Jollei lentokelpoisuuden hallintaorganisaation antamaa suositusta tai lentokelpoisuuden tarkastustodistusta ole kohtuudella saatavissa, Ilmailuhallinto voi myöntää määräajaksi lentokelpoisuustodistuksen tai 28 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan ilmailuun Ilmailuhallinnon tekemän katsastuksen
perusteella, jos ilma-alus täyttää katsastushetkellä lentokelpoisuustodistuksen tai luvan ilmailuun
myöntämisen vaatimukset. Määräajaksi myönnetty lentokelpoisuustodistus tai määräajaksi myönnetty lupa ilmailuun voidaan uudistaa samoin edellytyksin.
Aiemmin myönnetty lentokelpoisuuden tarkastustodistus, lentokelpoisuustodistus tai lupa ilmailuun
raukeaa, jos uusi todistus tai lupa myönnetään, ja se on pyynnöstä palautettava Ilmailuhallinnolle.
30 § Lentokelpoisuustodistuksen, lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen ja ilmailuun annetun luvan peruuttaminen
Ilmailuhallinto voi peruuttaa lentokelpoisuustodistuksen tai lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen
tahi luvan ilmailuun taikka kieltää ilma-aluksen käytön ilmailuun, jos todetaan tai perustellusta
syystä epäillään, ettei ilma-alus ole lentokelpoinen tai enää täytä lentoturvallisuuden vaatimuksia
eikä ilma-alusta saateta tai osoiteta lentokelpoiseksi tai lentoturvallisuuden vaatimusten mukaiseksi.
Jos luvan ilmailuun tai lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen myöntämiseen, uudistamiseen tai
hyväksymiseen on liitetty ehtoja eikä näitä ehtoja ole noudatettu, Ilmailuhallinto voi kieltää ilmaaluksen käyttämisen ilmailuun, kunnes mainitut ehdot on täytetty.
Edellä 27 §:n 2 momentissa tarkoitetun ulkomaisen lentokelpoisuustodistuksen tai lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen peruuttamiseen sovelletaan 1 ja 2 momentin säännöksiä.
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31 § Suunnittelu, valmistus ja huolto
Ilma-aluksen suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon on saatava Ilmailuhallinnon hyväksyntä.
Sama koskee ilma-aluksen laitteita ja osia. Hyväksyntä on myönnettävä, jos ilma-aluksen suunnittelijalla, valmistajalla ja huoltajalla on tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellinen ammattitaitoinen henkilöstö, tarpeelliset työvälineet, työtilat, työmenetelmät, laatujärjestelmä ja ohjeet. Ilmailuhallinnon
hyväksyntä voi olla työn laajuuden tai vaativuuden mukaan:
1) suunnittelu-, huolto- tai tuotanto-organisaation hyväksyntä;
2) huoltomekaanikon lupakirja;
3) henkilölle annettava hyväksyntä tiettyyn erityistä ammattitaitoa vaativaan tehtävään.
Suunnittelijalta ei vaadita hyväksyntää, jos kyseessä on:
1) pienen muutoksen tai korjauksen suunnittelu;
2) sellaisen ilma-aluksen suunnittelu, jolle ei haeta lentokelpoisuustodistusta, tai laitteiden tai osien suunnittelu tällaiseen ilma-alukseen;
3) muutoksen ja korjauksen suunnittelu ilma-alukseen, jolle ei haeta lentokelpoisuustodistusta tai
jolle on annettu lentokelpoisuustodistuksen sijaan lupa ilmailuun.
Ilmailuhallinto voi määrätä, ettei huoltajalta vaadita hyväksyntää, jos kyseessä on:
1) yksityisen ilma-aluksen, jonka suunnittelu on yksinkertainen ja jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 2730 kilogrammaa, rajoitettu huolto;
2) purjelentokoneen tai kuumailmapallon rajoitettu huolto;
3) sellaisen ilma-aluksen huolto, jolle on annettu lentokelpoisuustodistuksen sijaan lupa ilmailuun;
4) hyväksynnän haltijan valvonnassa tehtävä työ.
Ilmailuhallinto antaa lentoturvallisuuden kannalta riittävän tason varmistamiseksi kansainvälisiin
turvallisuusnormeihin pohjautuvia tarkempia määräyksiä suunnittelijan, valmistajan ja huoltajan:
1) henkilöstön koulutuksesta, kokemuksesta ja ammattitaidosta;
2) ammattitaidon toteamiseksi vaadittavista kokeista ja todistuksista;
3) työvälineistä ja työtiloista;
4) työmenetelmistä, laatujärjestelmästä ja ohjeista.
Suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon myönnettyyn hyväksyntään puuttumisesta säädetään 148
ja 149 §:ssä.
32 § Huoltohenkilöstön koulutusorganisaatio
Huoltohenkilöstön koulutusorganisaatio voi hakea Ilmailuhallinnon hyväksyntää. Hyväksyntä on
myönnettävä, jos huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiolla on tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellinen ammattitaitoinen henkilöstö, tarpeelliset koulutustilat ja -välineet, koulutusohjelma ja laatujärjestelmä. Ilmailuhallinto valvoo huoltohenkilöstön koulutusorganisaatioiden toimintaa.
Ilmailuhallinto antaa lentoturvallisuuden kannalta riittävän tason varmistamiseksi kansainvälisiin
turvallisuusnormeihin pohjautuvia tarkempia määräyksiä huoltohenkilöstön koulutusorganisaation:
1) henkilöstön koulutuksesta, kokemuksesta ja ammattitaidosta;
2) työmenetelmistä, laatujärjestelmästä ja ohjeista.
Huoltohenkilöstön koulutusorganisaation hyväksyntään puuttumisesta säädetään 148 ja 149 §:ssä.
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33 § Päästöt
Moottorikäyttöisen ilma-aluksen on oltava niin suunniteltu, valmistettu, varustettu ja huollettu, ettei
sen melusta ja muista päästöistä aiheudu ympäristölle vahinkoa tai merkittävää haittaa. Ilmailuhallinto antaa tarvittaessa tarkemmat melua ja muita päästöjä koskevat tekniset määräykset ottaen
huomioon kansainväliset vaatimukset ja suositukset.

4 luku Kolmansien maiden ilma-alusten asematasotarkastukset
34 § Soveltamisala
Sen lisäksi mitä 3 luvussa ja 144 §:ssä säädetään tarkastuksista ja valvonnasta kolmannen maan
ilma-alusten asematasotarkastuksiin sovelletaan tämän luvun säännöksiä.
Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta Chicagon yleissopimuksessa määriteltyihin valtion ilmaaluksiin eikä ilma-aluksiin, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 5 700 kilogrammaa ja
joita ei käytetä kaupalliseen lentoliikenteeseen.
35 § Määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) asematasotarkastusdirektiivillä yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilmaalusten turvallisuudesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/36/EY;
2) asematasotarkastuksella asematasotarkastusdirektiivin liitteen II mukaista kolmannen maan
ilma-aluksen
tarkastusta;
3) kolmannen maan ilma-aluksella ilma-alusta, jota ei käytetä tai liikennöidä jäsenvaltion viranomaisen valvonnassa.
36 § Tietojen keruu
Ilmailuhallinto kerää kolmannen maan ilma-alusten turvallisuuden valvomiseksi seuraavia tietoja:
1) tärkeät turvallisuuteen liittyvät tiedot, jotka perustuvat erityisesti:
a) lentäjien ilmoituksiin;
b) huolto-organisaatioiden ilmoituksiin;
c) vaaratilanneilmoituksiin;
d) jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista riippumattomien muiden organisaatioiden
tietoihin;
e) valituksiin;
2) tiedot asematasotarkastuksen jälkeen toteutetuista toimista, kuten:
a) lentokiellosta;
b) ilma-alukselle tai lentoliikenteen harjoittajalle annetusta tulokiellosta asianomaiseen jäsenvaltioon;
c) vaadituista korjaavista toimenpiteistä;
d) yhteyksistä lentoliikenteen harjoittajan toimivaltaiseen viranomaiseen;
3) lentoliikenteen harjoittajaa koskevat seurantatiedot, kuten:
a) toteutetut korjaavat toimenpiteet;
b) puutteiden toistuminen.
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Nämä tiedot säilytetään käyttäen vakiolomaketta, johon sisältyvät asematasotarkastusdirektiivin
liitteessä I olevassa lomakkeessa esitetyt seikat.
37 § Asematasotarkastus
Ilmailuhallinnon on tehtävä asematasotarkastus kolmannen maan ilma-alukselle, jonka Ilmailuhallinto epäilee jättäneen noudattamatta kansainvälisiä turvallisuusnormeja, ilma-aluksen laskeuduttua
kansainväliseen lentoliikenteeseen tavallisesti avoimelle lentoasemalle. Asematasotarkastusta suorittaessaan Ilmailuhallinnon on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraavanlaisiin ilma-aluksiin:
1) ilma-aluksiin, joiden huonokuntoisuudesta tai ilmeisistä vioista tai puutteista on ilmoitettu;
2) ilma-aluksiin, joiden on jäsenvaltion ilmatilaan saavuttuaan havaittu liikkuneen poikkeavasti
siten, että tämä aiheuttaa vakavaa huolta turvallisuudesta;
3) ilma-aluksiin, joiden osalta on aiemmassa asematasotarkastuksessa paljastunut puutteita, jotka
antavat vakavan syyn epäillä, ettei ilma-alus noudata kansainvälisiä turvallisuusnormeja ja Ilmailuhallinnolla on syytä epäillä, ettei vikoja ole korjattu;
4) kun on todisteita siitä, että ilma-aluksen rekisteröintivaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät
mahdollisesti harjoita asianmukaista turvallisuusvalvontaa;
5) kun 36 §:n mukaisesti kerätyt tiedot aiheuttavat huolta lentoliikenteen harjoittajan suhteen tai
kun saman lentoliikenteen harjoittajan käyttämän ilma-aluksen aiempi asematasotarkastus on
paljastanut puutteita.
Ilmailuhallinnon on suoritettava asematasotarkastusdirektiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaiset komission päättämät asematasotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet.
Asematasotarkastus on suoritettava asematasotarkastusdirektiivin liitteessä II esitetyn menettelyn
mukaisesti. Asematasotarkastuksen päätyttyä ilma-aluksen päällikölle tai lentoliikenteen harjoittajan edustajalle on kerrottava asematasotarkastuksen tuloksista ja, jos merkittäviä vikoja on havaittu,
ilmoitus on lähetettävä lentoliikenteen harjoittajalle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.
Ilmailuhallinnon on ilmoitettava komissiolle tässä pykälässä olevien vaatimusten täytäntöön panemiseksi toteutetuista toimenpiteistä.
38 § Tietojen vaihto
Ilmailuhallinnon on osallistuttava jäsenvaltioiden ja komission keskinäiseen tietojen vaihtoon asematarkastusdirektiivissä säädetyllä tavalla.
39 § Tietosuoja ja tietojen levittäminen
Ilmailuhallinnon 36 §:n mukaisesti keräämien tietojen, 37 §:n mukaisessa tarkoituksessa saamien
tietojen ja 38 §:n mukaisesti toisesta jäsenvaltiosta tai komissiolta vastaanottamien tietojen salassapidosta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 15 kohdassa.
Jos ilma-alusten vioista annetaan tietoja vapaaehtoisesti, tietojen lähdettä ei saa mainita 37 §:n 3
momentissa tarkoitetuissa asematasotarkastusraporteissa.
40 § Ilma-aluksen lentokielto
Jos Ilmailuhallinto ei ole vakuuttunut siitä, että lentoturvallisuuden edellyttämät korjaavat toimenpiteet toteutetaan ennen lennon lähtöä, Ilmailuhallinnon on määrättävä ilma-alus lentokieltoon, kun-
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nes vaara on poistettu. Ilmailuhallinnon on ilmoitettava asiasta välittömästi kyseisen lentoliikenteen
harjoittajan toimivaltaisille viranomaisille ja ilma-aluksen rekisteröintivaltiolle.
Ilmailuhallinto voi yhteistyössä ilma-aluksen liikennöinnistä vastaavan valtion tai ilma-aluksen
rekisteröintivaltion kanssa määrätä tarvittavat ehdot, joiden mukaisesti ilma-aluksen voidaan sallia
lentää sellaiselle lentoasemalle, jolla puutteet voidaan korjata. Jos vika vaikuttaa ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen voimassaoloon, lentokielto voidaan peruuttaa ainoastaan, jos lentoliikenteen harjoittaja saa luvan valtiolta tai valtioilta, jonka tai joiden yli kyseinen lento kulkee.
41 § Toiminnan kieltäminen ja rajoittaminen
Jos Ilmailuhallinto päättää kieltää Suomen lentoasemilla kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajan tai harjoittajien toiminnan tai asettaa sille ehtoja siihen saakka, kun kyseisen kolmannen maan
toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet korjaavia toimenpiteitä koskevista tyydyttävistä järjestelyistä, Ilmailuhallinnon on ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä komissiolle.
Jos komissio on toisen jäsenmaan ilmoituksen johdosta suositellut kolmannen maan lentoliikenteen
harjoittajan tai harjoittajien toiminnan kieltämistä tai ehtojen asettamista sille Euroopan unionin
alueella, Ilmailuhallinto voi toteuttaa sanotut suositukset.

5 luku Lupakirjat ja kelpoisuusvaatimukset
42 § Luvun soveltamisala
Lento- ja huoltotoimintaan osallistuvan henkilöstön lupakirjoista, kelpuutuksista, kelpoisuustodistuksista ja hyväksynnöistä säädetään EASA-asetuksessa ja sen nojalla annetuissa komission asetuksissa.
Sellaisten lento-, lennonvarmistus- ja huoltotoiminnassa vaadittavien lupakirjojen, kelpuutusten,
kelpoisuustodistusten ja hyväksyntöjen osalta, joita EASA-asetus ei koske, ja siltä osin kuin 1 momentissa mainituista seikoista ei säädetä EASA-asetuksessa tai sen nojalla annetuissa komission
asetuksissa, sovelletaan kuitenkin 43 – 48 §:n säännöksiä.
Toimenpiteistä lupakirjaan, kelpoisuuteen, kelpuutustodistukseen tai hyväksyntään puuttumiseksi
säädetään 142 – 146 §:ssä.
43 § Myönnettävät lupakirjat, kelpuutukset, kelpoisuustodistukset ja hyväksynnät
Ilmailuhallinto myöntää 42 §:ssä tarkoitetut lupakirjat, kelpuutukset, kelpoisuustodistukset ja hyväksynnät.
44 § Lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen ja hyväksynnän myöntämisen edellytykset
Lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen ja hyväksynnän myöntämisen edellytyksenä on,
että asianomainen iältään, terveydeltään, tiedoiltaan, taidoiltaan, koulutukseltaan ja kokemukseltaan
täyttää lupakirjan lajiin perustuvat kelpoisuusvaatimukset. Lupakirjaa, kelpuutusta, kelpoisuustodistusta tai hyväksyntää ei kuitenkaan myönnetä, jos hakija on soveltumaton tällaisen luvan haltijaksi.
Ilmailuhallinto antaa lentoturvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset kansainvälisiin turvallisuusnormeihin pohjautuvat tarkemmat määräykset kelpoisuusvaatimuksista.
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Hakijan on katsottava olevan soveltumaton lupakirjan kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän haltijaksi, jos seuraavissa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut rikokset tai rikkomukset tai 3 kohdassa tarkoitettu aiempi toiminta osoittavat hänen olevan ilmeisen sopimaton haetun luvan haltijaksi:
1) hakija on tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa yleistä piittaamattomuutta
toisten turvallisuudesta;
2) hakija on tuomittu sakkorangaistukseen lentoliikenteen harjoittamista, lentoturvallisuutta tai
siviili-ilmailun turvaamista koskevien säännösten tai määräysten rikkomisesta;
3) hakija on aiemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista yleistä piittaamattomuutta säännöksistä
tai määräyksistä, että se antaa aiheen epäillä hakijan kykyä tai halua noudattaa lentoturvallisuuden kannalta olennaisia säännöksiä ja määräyksiä;
4) hakija on aiemmin syyllistynyt 144 §:n 1 momentin 2 – 4 kohdassa tarkoitettuihin rikkomuksiin.
Lupakirja, kelpuutus, kelpoisuustodistus ja hyväksyntä annetaan määräajaksi tai toistaiseksi. Lupakirjassa, kelpuutuksessa, kelpoisuustodistuksessa tai hyväksynnässä määrätään, mitä tehtäviä sen
haltijalla on oikeus suorittaa.
45 § Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytykset
Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija täyttää Ilmailuhallinnon asettamat lentoturvallisuuden kannalta tarpeelliset kansainvälisiin turvallisuusnormeihin
pohjautuvat lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset.
Lääketieteellinen kelpoisuustodistus myönnetään määräajaksi. Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen uudistaminen edellyttää hyväksytysti suoritettua valtuutetun ilmailulääkärin tarkastusta.
46 § Velvollisuus ilmoittaa kelpoisuuteen vaikuttavista seikoista ja kelpoisuuden toteaminen
Lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen ja hyväksynnän hakija ja haltija ovat velvollisia
ilmoittamaan kelpoisuuteensa vaikuttavat seikat Ilmailuhallinnolle.
Ilmailuhallinto voi määrätä lupakirjan, kelpuutuksen ja kelpoisuustodistuksen hakijan ja haltijan
lääkärintarkastukseen ja muuhun terveydentilan selvittämistä koskevaan tutkimukseen sen selvittämiseksi, täyttääkö asianomainen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytykset.
Ilmailuhallinto voi määrätä lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen ja hyväksynnän hakijan
ja haltijan teoriakokeisiin, tarkastuslentoihin ja muihin tarkastuksiin sen selvittämiseksi, täyttääkö
asianomainen lupakirjan, kelpuutuksen ja kelpoisuustodistuksen myöntämisen tiedolliset ja taidolliset vaatimukset.
Lupakirjan, kelpuutuksen, kelpoisuustodistuksen tai hyväksynnän hakija tai haltija vastaa 2 ja 3
momentissa tarkoitetuista tarkastuksista, tutkimuksista ja kokeista aiheutuvista maksuista ja muista
kustannuksista.
47 § Ilmailuhallinnon oikeus lääketieteellisten tietojen saantiin
Lupakirjan, kelpuutuksen tai lennontiedottajan tai lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalle
tai haltijalle lääkärintarkastuksen tehneen lääkärin sekä lupakirjan hakijaa tai haltijaa hoitaneen tai
hoitavan lääkärin taikka sairaanhoito- tai huoltotoimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen on
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tietojen salassapidosta annettujen säännösten estämättä pyynnöstä annettava Ilmailuhallinnolle tietoja lupakirjan, kelpuutuksen tai lennontiedottajan tai lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saamiseen tai voimassaoloon mahdollisesti vaikuttavista seikoista.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu lääkäri, yhteisö tai laitos voi tietojen salassapidosta annettujen
säännösten estämättä ilman pyyntöäkin ilmoittaa Ilmailuhallinnolle sellaisista lupakirjan tai lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan tai haltijan terveydentilaan liittyvistä seikoista, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa lupakirjan tai lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saamiseen tai voimassaoloon.
48 § Ulkomainen lupakirja
Ulkomaisen lupakirjan, hyväksynnän, kelpuutuksen ja kelpoisuustodistuksen hyväksymiseen noudatetaan soveltuvin osin tämän luvun säännöksiä.
Ilmailuhallinto voi 144 tai 145 §:ssä säädetyistä syistä määrätä, ettei Suomessa tunnustettu ulkomainen lupakirja, kelpuutus, kelpoisuustodistus tai hyväksyntä oikeuta sen tarkoittamaan toimintaan Suomen alueella
tai suomalaisessa ilma-aluksessa.

6 luku Lupakirjarekisteri
49 § Lupakirjarekisterin käyttötarkoitus
Ilmailuhallinto pitää lupakirjarekisteriä lentoturvallisuuden valvomiseksi, lupakirjatietojen hallinnoimiseksi, siviili-ilmailun turvaamiseksi, Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ja muiden Ilmailuhallinnon toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.
Lupakirjarekisterin avulla valvotaan Ilmailuhallinnon antamien lupakirjojen, kelpoisuustodistusten,
hyväksyntöjen tai kelpuutusten haltijoiden koulutusta, kokemusta ja terveydentilaa. Lupakirjarekisteriä voidaan pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
Ilmailuhallinto saa käyttää lupakirjarekisteriä sille lain mukaan kuuluvien tai sen nojalla säädettyjen
tai määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamisessa.
50 § Suhde muuhun lainsäädäntöön
Jollei tässä laissa toisin säädetä, lupakirjarekisteriin kuuluvien tietojen salassapitoon ja niiden luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia.
51 § Rekisteröidyt
Lupakirjarekisteriin saa tallettaa tietoja henkilöistä, jotka ovat hakeneet Ilmailuhallinnolta lupakirjaa, kelpoisuustodistusta, kelpuutusta tai hyväksyntää, tai joilla on lupakirja, kelpoisuustodistus,
kelpuutus tai hyväksyntä. Lupakirjarekisteriin saa tallentaa tietoja myös henkilöstä, jonka epäillään
syyllistyneen tai joka on syyllistynyt lentoturvallisuuden vaarantamiseen, huumaavan aineen käyttämiseen ilmailussa tai ilmailurikkomukseen.
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52 § Lupakirjarekisteriin talletettavat tiedot
Lupakirjarekisteriin saa tallettaa 51 §:ssä tarkoitetuista henkilöistä seuraavat yksilöintitiedot:
1) nimen;
2) henkilötunnuksen tai henkilötunnuksen puuttuessa tiedon syntymäajasta;
3) syntymäkotikunnan ja syntymävaltion sekä kansalaisuuden;
4) osoite- ja muun yhteystiedon sekä kotikunnan;
5) äidin- tai asiointikielen;
6) tiedon henkilön kuolemasta.
Yksilöintitietojen lisäksi saa tallettaa rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot:
1) lupakirjoista, kelpoisuustodistuksista, kelpuutuksista ja hyväksynnöistä;
2) ilmailuun liittyvästä koulutuksesta ja kokeista;
3) muita lentoturvallisuuden valvonnan ja siviili-ilmailun turvaamisen kannalta tarpeellisia tietoja.
Lupakirjaa, kelpoisuustodistusta, kelpuutusta tai hyväksyntää koskevaa päätöksentekoa ja valvontaa
varten rekisteriin saa lisäksi tallettaa seuraavat arkaluonteiset tiedot:
1) lääkärintarkastuksia ja terveydentilaa koskevat tarpeelliset tiedot;
2) lentoturvallisuuden vaarantamista, huumaavan aineen käyttämistä ilmailussa tai ilmailurikkomusta taikka törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista sekä niitä koskevaa epäilyä koskevat
tiedot samoin kuin rikoksista ja rikkomuksista seuranneita rangaistuksia ja muita seuraamuksia
koskevat tiedot.
Jos rekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuu muutos, lupakirjan, kelpoisuustodistuksen tai kelpuutuksen haltijan on ilmoitettava siitä Ilmailuhallinnolle 14 päivän kuluessa. Ilmailuhallinto antaa
tarkemmat määräykset muutosten ilmoittamisesta.
53 § Tietojen poistaminen lupakirjarekisteristä
Tiedot poistetaan lupakirjarekisteristä seuraavasti:
1) lentoturvallisuuden vaarantamista, huumaavan aineen käyttämistä ilmailussa sekä törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja ilmailurikkomuksia koskevat tiedot kymmenen vuoden
kuluttua siitä, kun niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman;
2) epäiltyä henkilöä koskevat rikostiedot, kun henkilö on lainvoimaisella päätöksellä vapautettu
syytteestä tai kun syyteoikeus epäillystä rikoksesta on vanhentunut;
3) rekisteröidylle asetettua toimintakieltoa sekä muuta ilmailuviranomaisen hallinnollista toimenpidettä koskevat tiedot 10 vuoden kuluttua siitä, kun päätös on saanut lainvoiman;
4) lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat kielteiset päätökset 30 vuoden kuluttua;
5) lupakirjoja ja kelpuutuksia koskevat hakemusasiakirjat 10 vuoden kuluttua hakemuksesta ja
rekisteritiedot 10 vuoden kuluttua voimassaolon päättymisestä;
6) huoltohenkilökunnan lupakirjoja koskevat tiedot viisi vuotta lupakirjan voimassaolon päättymisestä.
54 § Ilmailuhallinnon oikeus saada tietoja viranomaisilta
Ilmailuhallinnolla on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saada tietoja
seuraavasti:
1) väestötietojärjestelmästä tiedot henkilön nimestä, henkilötunnuksesta, osoitteesta, kotikunnasta,
syntymäkotikunnasta, syntymävaltiosta, äidin- tai asiointikielestä ja henkilön kuolemasta sekä
tiedot väestötietolain (507/1993) 25 §:n 4 momentissa tarkoitetusta luovutusrajoituksesta;
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2) oikeushallinnolta tiedot lentoturvallisuuden vaarantamisesta, huumaavan aineen käyttämisestä
ilmailussa ja moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa todetuista törkeästä liikenteen vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta sekä niitä koskevasta epäilystä samoin kuin niistä seuranneista
rangaistuksista ja muista seuraamuksista.
Tiedot voidaan toimittaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä muodossa.
55 § Arkaluonteisten tietojen ja henkilötunnuksen luovuttaminen
Lupakirjarekisteriin talletettuja arkaluonteisia tietoja ja henkilötunnuksen saa luovuttaa suomalaisille viranomaisille ja ulkomaiselle ilmailu- ja onnettomuustutkintaviranomaiselle laissa tai sen nojalla
säädettyjen tai määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamiseksi.
Tiedot saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä muodossa.
56 § Tietojen luovuttaminen mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin sekä
muuhun osoite- ja tietopalveluun
Tietojen luovuttaminen mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin sekä muuhun
osoite- ja tietopalveluun on sallittua ainoastaan, jos toiminta, johon tietoja pyydetään luovutettavaksi, liittyy ilmailuun.
Tiedot saa luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä muodossa.

7 luku Yleiset lentotoimintaa koskevat vaatimukset
57 § Ilma-aluksen päällikkö
Ilma-aluksella ja ilmailuun käytettävällä liitimellä tai muulla laitteella on sitä ilmailuun käytettäessä
oltava päällikkö, jonka määrää omistaja, haltija tai käyttäjä.
58 § Ohjaamomiehistön lupakirjat, kelpuutukset ja hyväksynnät sekä lääketieteelliset kelpoisuustodistukset
Ilma-aluksen ohjaamomiehistön jäsenellä on oltava:
1) Ilmailuhallinnon myöntämä tai hyväksymä lupakirja, tehtävän edellyttämät kelpuutukset, oikeudet ja hyväksynnät sekä lääketieteellinen kelpoisuustodistus; tai
2) vieraassa valtiossa annettu lupakirja, tehtävän edellyttämät kelpuutukset, hyväksynnät ja oikeudet sekä lääketieteellinen kelpoisuustodistus, jotka Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti tunnustetaan Suomessa.
Edellä 1 momentissa olevia säännöksiä ei sovelleta 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ilma-alusten
ja laitteiden ohjaajaan.
Ilmailuhallinto voi myöntää muun kuin ilma-aluksen päällikön kelpoisuuden osalta poikkeuksen 1
momentissa olevista vaatimuksista:
1) koulu- ja tarkastuslennolla;
2) lennolla jolla käytetään erityistä lentoavustajaa.
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59 § Ilma-aluksen miehistö
Ilma-aluksen on sitä ilmailuun käytettäessä oltava turvallisesti miehitetty. Ilma-aluksen turvallisesta
miehityksestä vastaa sen omistaja, haltija tai käyttäjä.
Ilmailuhallinto antaa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, lentoturvallisuuden edellyttämät
kansainvälisiin turvallisuusnormeihin pohjautuvat tarkemmat määräykset:
1) lentotehtävän edellyttämästä ilma-aluksen päälliköstä, ohjaamomiehityksestä ja muusta miehityksestä;
2) ohjaamomiehistöltä vaadittavista lupakirjoista, kelpuutuksista, kelpoisuustodistuksista, oikeuksista ja hyväksynnöistä sekä lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta;
3) miehistöltä vaadittavasta koulutuksesta ja kokemuksesta;
4) enimmäistyö- ja enimmäislentoajoista sekä vähimmäislepoajoista.
60 § Päällikön käskyvalta
Ilma-aluksen päälliköllä on ylin käskyvalta ilma-aluksessa. Päällikön käskyvalta ulottuu matkustajiin vain järjestystä ja turvallisuutta koskevissa asioissa. Päällikkö voi tilapäisesti määrätä ilmaaluksen miehistön jäsenen suorittamaan muuta tehtävää kuin mihin hänet on otettu.
Järjestyksen, turvallisuuden tai muun sellaisen syyn vaatiessa päälliköllä on oikeus olla ottamatta
ilma-alukseen ja pakottavista syistä poistaa siitä ennen lähtöä tai, jos ilma-alus on lennolla, ensimmäisessä sopivassa laskupaikassa miehistön jäsen, matkustaja tai tavara.
61 § Lennon valmistelu ja suorittaminen
Ilma-aluksen ja laitteen päällikön on ennen lennon aloittamista varmistauduttava siitä, että ilmaalus tai laite on lentokelpoinen ja että lento on muutoinkin valmisteltu säännösten ja määräysten
mukaisesti.
Päällikön on noudatettava ilmailuviranomaisen hyväksymässä lentokäsikirjassa, mahdollisessa toimintakäsikirjassa tai muutoin asetettuja määräyksiä ja rajoituksia, sekä huolehdittava siitä, että lennolla noudatetaan säännöksiä ja määräyksiä.
Miehistön on suoritettava lentokäsikirjassa ja toimintakäsikirjassa sille määrätyt tehtävät, ellei ilmaaluksen päällikkö toisin määrää.
Ilmailuhallinto voi antaa kansainvälisiin turvallisuusnormeihin perustuvia tai turvallisuuden edellyttämiä tarkempia määräyksiä:
1) lennon valmistelusta;
2) lennon suorittamisesta ja toiminnasta lennon aikana;
3) kyseiselle lennolle vaadittavasta erikoisvarustuksesta;
4) laskuvarjohyppytoiminnasta;
5) taitolentotoiminnasta;
6) lentohinauksesta;
7) aineiden tai esineiden levittämisestä tai pudottamisesta.
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62 § Ilma-aluksesta, matkustajista ja tavarasta huolehtiminen
Ilma-aluksen päällikkö ja miehistö ovat velvollisia huolehtimaan ilma-aluksesta sekä matkustajista
ja tavarasta, joita ilma-aluksessa kuljetetaan. Ilma-aluksen joutuessa hätään päällikön ja miehistön
on käytettävissä olevin keinoin suojeltava ilma-alusta sekä siinä olevia henkilöitä ja tavaroita.
63 § Matkustajan velvollisuudet lennolla
Matkustaja ei saa toiminnallaan vaarantaa lennon turvallisuutta. Matkustajan on noudatettava käskyjä, jotka miehistö antaa lennon turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämisen vuoksi.
64 § Järjestys ja pakkokeinot
Jos ilma-alus on vaarassa tai jos matkustajien tai miehistön turvallisuus muutoin vaatii, ilmaaluksen päälliköllä on oikeus käyttää kaikkia puolustettavia keinoja, kuten kiinniottoa, henkilön tai
tavaran tarkastusta tai muita vastaavia toimia, jotka ovat välttämättömiä järjestyksen palauttamiseksi tai turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi. Jokainen miehistön jäsen on velvollinen ilman eri
käskyä antamaan päällikölle tarvittavaa apua. Päällikön tai miehistön jäsenen kehotuksesta on myös
matkustajalla oikeus antaa sellaista apua.
Miehistön jäsenellä ja matkustajalla on oikeus ryhtyä 1 momentissa tarkoitettuihin estäviin toimenpiteisiin ilman päällikön kehotusta, kun on perusteltua syytä uskoa, että toimenpide on välttämätön
ilma-aluksen taikka siinä olevien henkilöiden tai tavaroiden suojelemiseksi.
65 § Ilma-aluksen asiakirjat
Suomalaisessa ilma-aluksessa on oltava sitä ilmailuun käytettäessä mukana:
1) voimassa oleva rekisteröimistodistus;
2) voimassa oleva lentokelpoisuustodistus tai 28 §:n nojalla annettu lupa ilmailuun;
3) selvitys ilma-aluksen pakollisesta vakuutusturvasta.
Ulkomaisessa ilma-aluksessa on sitä Suomen alueella ilmailuun käytettäessä oltava mukana:
1) voimassa oleva Chicagon yleissopimukseen liittyneessä valtiossa annettu rekisteröimistodistus;
2) voimassa oleva Chicagon yleissopimuksen 8 liitteen mukainen lentokelpoisuustodistus tai Ilmailuhallinnon tunnustama lupa ilmailuun;
3) selvitys ilma-aluksen pakollisesta vakuutusturvasta.
Ilma-aluksessa, jota ei ole rekisteröity Chicagon yleissopimukseen liittyneessä valtiossa, on oltava
mukana 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu Ilmailuhallinnon lupa ilma-aluksen käyttöön Suomen alueella.
Ilma-aluksessa on lisäksi oltava sitä ilmailuun käytettäessä muut Ilmailuhallinnon tai ulkomaisen
ilmailuviranomaisen määräämät, ilma-aluksen tyypistä ja lennon luonteesta riippuvat asiakirjat.

8 luku Kaupallinen ilmailu ja lupa ilmailutoimintaan eräissä tapauksissa
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66 § Määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) toimilupa-asetuksella yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annettua neuvoston
asetusta (ETY) N:o 2407/92;
2) markkinoillepääsyasetuksella yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen
lentoliikenteen reiteille annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2408/92;
3) hinnoitteluasetuksella lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksuista annettua neuvoston asetusta
(ETY) N:o 2409/92;
4) ulkosuhdeasetuksella jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten
neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) 847/2004;
5) kaupallisella ilmakuljetuksella (Commercial Air Transport) ilma-aluksen käyttämistä matkustajien, rahdin tai postin kuljetukseen maksua tai muuta korvausta vastaan;
6) muulla kaupallisella ilmailulla ilma-aluksen käyttämistä maksua tai muuta korvausta vastaan
muuhun lentotoimintaan kuin kaupalliseen ilmakuljetukseen;
7) lentotyöllä (Aerial Work) ilma-aluksen käyttämistä erikoistehtäviin kuten:
a) maa- ja metsätalouteen liittyviin lentoihin;
b) rakennustoimintaan liittyviin lentoihin;
c) ilmakuvauslentoihin ja kartoituslentoihin;
d) tutkimuslentoihin;
e) voimajohtojen tarkastuslentoihin ja raivauslentoihin;
f) ilma-alusten tai muiden esineiden hinauslentoihin;
g) osallistumiseen pelastuspalveluun, ilma-aluksesta tapahtuvaan liikennevalvontaan, metsäpalovartiointiin, metsäpalojen sammuttamiseen tai muuhun vastaavaan;
8) lentotoimintaluvalla lupaa, jolla vahvistetaan, että sen haltijalla on riittävä pätevyys ja organisaatio voidakseen turvallisesti käyttää ilma-aluksia luvassa tarkoitetussa ilmailutoiminnassa;
9) lentotyöluvalla lupaa, jonka nojalla luvan haltija voi harjoittaa lentotyötä;
10) lentokoulutusluvalla lupaa sellaiseen lento- tai teoriakoulutuksen antamiseen, joka liittyy ilmaalusten ohjaamomiehistön lupakirjojen, kelpoisuustodistusten, kelpuutusten, hyväksyntöjen tai
oikeuksien saamiseen ja voimassapitämiseen;
11) lentonäytösluvalla lupaa, jonka nojalla luvan haltija voi järjestää lentonäytöksen;
12) lentokilpailuluvalla lupaa, jonka nojalla luvan haltija voi järjestää lentokilpailun;
13) liikenneluvalla taloudellis-oikeudellista lupaa, jonka nojalla luvan haltija voi kuljettaa matkustajia, postia ja rahtia lentoteitse maksua tai muuta korvausta vastaan luvassa ja erillisessä lentotoimintaluvassa täsmennetyin edellytyksin.
67 § Lentotoimintalupa
Lentotoimintalupa (Air Operator Certificate, AOC) vaaditaan kaupalliseen ilmakuljetukseen ja
muuhun kaupalliseen ilmailuun.
Lentotoimintaluvassa määrätään, millaista lentotoimintaa luvan haltija saa harjoittaa.
Lentotoimintalupaa ei vaadita, jos lentotoiminnan harjoittajalla on muussa valtiossa annettu vastaava lupa, jonka Ilmailuhallinto tunnustaa.
Lentotoimintalupaa ei vaadita, jos lentotoiminnan harjoittajalla on muussa valtiossa annettu vastaava lupa, jonka Ilmailuhallinto tunnustaa.
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68 § Lentotoimintaluvan myöntäminen
Lentotoimintalupa voidaan myöntää vain jäsenvaltion oikeushenkilölle tai kansalaiselle, jonka kotipaikka ja pääasiallinen liikepaikka ovat Suomessa.
Lentotoimintaluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on sellainen pätevyys ja organisaatio sekä sellaiset taloudelliset edellytykset, että hakija kykenee harjoittamaan turvallista lentotoimintaa. Lisäksi edellytyksenä on, että hakija kykenee esittämään selvityksen siitä, että sillä on
lentotoiminnan alkaessa käytettävissään toimintaan soveltuva lentokalusto.
Ilmailuhallinto antaa lentotoiminnan turvallisen harjoittamisen edellyttämät tarkemmat määräykset
lentotoimintaluvan saamisen edellytyksistä. Määräykset voivat koskea:
1) lentotoimintaluvan haltijan organisaatiota ja henkilöstöä;
2) lentotoimintaluvassa tarkoitettuun toimintaan käytettävää kalustoa;
3) turvallisuudenhallintajärjestelmää;
4) lentotoimintaluvan haltijan toimintakäsikirjaa, ja toimintamenetelmiä;
5) taloudellisia toimintaedellytyksiä siltä osin kuin näistä ei säädetä toimilupa-asetuksessa.
Ilmailuhallinnon on myönnettävä lentotoimintalupa, jos hakija täyttää 1 ja 2 momentissa olevat ja 3
momentin nojalla määrätyt edellytykset. Lentotoimintalupa myönnetään määräajaksi.
69 § Liikennelupa
Liikenneluvasta säädetään toimilupa-asetuksessa. Ilmailuhallinto myöntää liikenneluvan.
Uusi liikennelupa tarkistetaan vuoden kuluttua sen myöntämisestä ja sen jälkeen joka viides vuosi.
Ilmailuhallinto voi myös milloin hyvänsä, jos liikenneluvan haltijalla on ilmeisiä rahoitusvaikeuksia
tai taloudellisten velvoitteiden laiminlyöntejä, ottaa luvanhaltijan taloudelliset edellytykset arvioitavaksi.
Ilmailuhallinnon myöntämän liikenneluvan haltijan on saatettava liikennelupansa uudelleen hyväksyttäväksi, jos yhdessä tai useammassa yrityksen oikeudelliseen asemaan vaikuttavassa tekijässä on
tapahtunut muutoksia tai jos kyse on sulautumisesta tai yritysostosta. Tällainen liikenneluvan haltija
voi jatkaa toimintaansa, jollei Ilmailuhallinto katso, että turvallisuus vaarantuu.
Lentoliikenteen harjoittajan käyttämät ilma-alukset on rekisteröitävä Suomen ilma-alusrekisteriin.
Ilmailuhallinto voi sallia, että ilma-alus on rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa, jos sen lentoturvallisuusvalvonta voidaan asianmukaisesti hoitaa.
70 § Lentoliikenne Suomen sisäisillä reiteillä ja yhteisön sisäisillä reiteillä, joiden lähtö- tai
päätepiste on Suomessa
Lentoliikenteen harjoittaminen Suomen sisäisillä reiteillä ja yhteisön sisäisillä reiteillä, joiden lähtötai päätepiste on Suomessa edellyttää liikennelupaa. Ilmailuhallinto voi yksittäistapauksessa tai
Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen perusteella myöntää tällaisen liikenteen harjoittamiseen
luvan myös muulle kuin liikenneluvan haltijalle.
Liikenneluvan haltijan, joka harjoittaa lentoliikennettä 1 momentissa tarkoitetuilla reiteillä, on ilmoitettava Ilmailuhallinnolle reittinsä ja aikataulunsa sekä pyydettäessä myös paikkatarjontansa ja
kuljetusmaksunsa.
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71 § Julkinen palveluvelvoite
Markkinoillepääsyasetuksen 4 artiklassa tarkoitetun julkisen palveluvelvoitteen asettamisesta päättää liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö voi tarvittaessa asettaa rajoituksia muiden kuin liikennettä harjoittamaan valitun lentoyhtiön säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiselle reitillä, jolle on asetettu
julkinen palveluvelvoite.
72 § Säännöllinen lentoliikenne Suomen ja kolmannen maan välillä
Ilmailuhallinto myöntää reittikohtaisen liikennöintiluvan säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseen Suomen ja kolmannen maan välillä.
Jollei 74 §:n säännöksistä muuta seuraa, liikennöintiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) hakijalla on 70 §:ssä pykälässä tarkoitettu liikennelupa ja että hakija on sijoittautunut Suomeen;
2) hakija on 1 momentissa tarkoitetun kolmannen maan nimeämä yhtiö ja se täyttää Suomen ja
tämän kolmannen maan välillä solmitun lentoliikennesopimuksen mukaiset edellytykset liikenteen harjoittamiselle; tai
3) hakija on 1 momentissa tarkoitetun kolmannen maan nimeämä yhtiö, sillä on 67 §:ssä tarkoitettua lentotoimintalupaa vastaava mainitun kolmannen maan viranomaisen myöntämä lupa, se
täyttää tässä laissa ja yhteisöasetuksissa asetetut kolmansien maiden lentoyhtiöihin sovellettavat vaatimukset ja liikenne- ja viestintäministeriö pitää luvan myöntämistä Suomen liikennepolitiikan kannalta perusteltuna.
Ilmailuhallinto vahvistaa tarvittaessa 1 momentissa tarkoitetun liikenteen kuljetusmaksut, paikkatarjonnan, aikataulut ja muut lentoliikenteeseen liittyvät ehdot.
73 § Reitit, joihin kohdistuu käyttörajoituksia
Sellaisilla 73 §:ssä tarkoitetuilla reiteillä, joihin kohdistuu lentoliikennesopimukseen perustuvia
käyttörajoituksia, Ilmailuhallinto päättää, mikä tai mitkä liikennöintiluvan hakijoista liikennettä
saavat harjoittaa. Liikennöintilupapäätöksen on perustuttava kokonaistarkasteluun, jossa otetaan
huomioon matkustaja- ja rahtiliikenteen tarpeet, kilpailun edistäminen sekä yhteisön lentoliikenteen
tasapainoinen kehitys.
Ilmailuhallinto antaa tarkemmat määräykset liikennöintilupien myöntämisestä 1 momentissa tarkoitetuille reiteille ja selvityksistä, joiden perusteella hakijoiden vertailu suoritetaan.
74 § Ei-säännöllinen lentoliikenne Suomen ja kolmannen maan välillä
Ilmailuhallinto antaa kansainvälisten sopimusten ja kansainvälisen käytännön mukaiset tilauslentosäännöt. Niissä määritetään, millä edellytyksillä ei-säännöllistä lentoliikennettä Suomen ja kolmannen maan välillä voidaan harjoittaa.
Ilmailuhallinto myöntää ei-säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan (tilauslentolupa).
75 § Lentotyölupa
Lentotyöhön vaaditaan Ilmailuhallinnon myöntämä lentotyölupa. Erillistä lentotyölupaa ei vaadita,
jos lentotoimintalupaan sisältyy oikeus kyseessä oleviin lentoihin.
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Lentotyölupaa ei vaadita yksityislentotoimintana Ilmailuhallinnon määräysten mukaisesti tapahtuviin
1) purjelentokoneiden hinauslentoihin;
2) laskuvarjohyppylentoihin;
3) metsäpalolentoihin;
4) satunnaisesti viranomaisen pyynnöstä suoritettaviin 117 § 3 momentissa mainittuihin etsintä- ja
pelastuslentoihin.
Ilmailuhallinto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, että muutakin kuin tässä momentissa tarkoitettua lentotyötä saa yksityislentotoimintana harjoittaa ilman lupaa, jos luvan hankkimiseen ei turvallisuuden varmistamiseksi ole tarvetta.
Ilmailuhallinto antaa lentotyötoiminnan turvallisen harjoittamisen edellyttämät tarkemmat määräykset lentotyöluvan saamisen edellytyksistä. Määräykset voivat koskea:
1) lentotyöluvan haltijan organisaatiota ja henkilöstöä;
2) lentotyöluvassa tarkoitettuun toimintaan käytettävää kalustoa;
3) lentotyöluvan haltijan toimintakäsikirjoja ja menetelmiä.
Lentotyölupa on myönnettävä, jos hakija täyttää tässä pykälässä olevat ja 5 momentin nojalla määrätyt edellytykset. Lentotyölupa myönnetään määräajaksi.
Lentotyöhön saa käyttää yhteisön jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta. Jos lentoturvallisuus ei
vaarannu, Ilmailuhallinto voi päättää, että lentotyöhön voidaan hyväksyä käytettäväksi kolmannen
maan ilma-alusrekisteriin merkitty ilma-alus. Ilmailuhallinto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä,
millä edellytyksillä tällainen ilma-alus voidaan hyväksyä lentotyötehtäviin.
76 § Lentokoulutuslupa
Lentokoulutukseen vaaditaan Ilmailuhallinnon myöntämä lentokoulutuslupa. Erillistä lentokoulutuslupaa ei kuitenkaan vaadita, jos lentotoimintalupaan sisältyy oikeus kyseessä olevaan koulutustoimintaan.
Ilmailuhallinto antaa lentokoulutustoiminnan turvallisen harjoittamisen edellyttämät tarkemmat
määräykset lentokoulutusluvan saamisen edellytyksistä. Määräykset voivat koskea:
1) lentokoulutusluvan haltijan organisaatiota ja henkilöstöä;
2) lentokoulutusluvassa tarkoitettuun toimintaan käytettävää kalustoa, opetustiloja ja muita opetusvälineitä;
3) lentokoulutusluvan haltijan toimintakäsikirjoja ja toimintamenetelmiä.
Lentokoulutuslupa on myönnettävä, jos hakija täyttää tässä pykälässä olevat ja 4 momentin nojalla
määrätyt edellytykset. Lentokoulutuslupa myönnetään määräajaksi.
Ilmailuhallinto voi määrätä, että tietynlaiseen lentokoulutukseen kuten kertauskoulutukseen tai
tyyppikoulutukseen ei tarvita lentokoulutuslupaa, jos luvan hankkimiseen ei turvallisuuden varmistamiseksi ole tarvetta.
77 § Lentonäytöslupa ja lentokilpailulupa
Lentonäytöksen ja lentokilpailun järjestämiseen vaaditaan Ilmailuhallinnon myöntämä lentonäytöstai lentokilpailulupa.
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Ilmailuhallinto antaa tapahtuman turvallisen järjestämisen edellyttämät tarkemmat määräykset lentonäytösluvan ja lentokilpailuluvan saamisen edellytyksistä. Määräykset voivat koskea:
1) lentonäytösluvan ja lentokilpailuluvan haltijan organisaatiota ja henkilöstöä;
2) lentonäytösluvassa ja lentokilpailuluvassa tarkoitetussa tapahtumassa käytettävää kalustoa,
lentonäytöksen esiintyjiä, esiintyjien lento-ohjelmia ja kilpailun osanottajia;
3) lentonäytösluvan ja lentokilpailuluvan haltijan toimintamenetelmiä, tapahtuman turvallisuusjärjestelyjä sekä tapahtuman järjestäjän yhteistoimintaa lennonvarmistuselinten ja muiden viranomaisten kuin ilmailuviranomaisten kanssa.
Lentonäytöslupa ja lentokilpailulupa on myönnettävä, jos hakija täyttää tässä pykälässä olevat ja 2
momentin nojalla määrätyt edellytykset. Lentonäytöslupa ja lentokilpailulupa myönnetään erikseen
kutakin tapahtumaa tai tapahtumasarjaa varten.
78 § Lentotoimintalupaan, lentotyölupaan, lentokoulutuslupaan, lentonäytöslupaan, lentokilpailulupaan, liikennöintilupaan tai tilauslentolupaan puuttuminen
Lentotoimintalupaan, lentotyölupaan, lentokoulutuslupaan, lentonäytöslupaan, lentokilpailulupaan,
liikennöintilupaan tai tilauslentolupaan puuttumisesta säädetään 148 ja 149 §:ssä.

9 luku Lentopaikat ja maalaitteet
79 § Määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) lentopaikalla määrättyä maa- tai vesialuetta tai rakennelman päällä olevaa aluetta, joka on kokonaan tai osittain järjestetty ilma-alusten saapumista, lähtemistä ja maassa tai vedessä liikkumista varten;
2) lentoasemalla lentopaikkaa jossa ilmaliikennepalvelu on pysyvästi järjestetty;
3) kevytlentopaikalla lentopaikkaa, jota käytetään lentotoimintaan purje- ja moottoripurjelentokoneilla, ilmalaivoilla, kuumailmapalloilla ja muilla Ilmailuhallinnon tarkemmin määrittelemillä
kevyillä ilma-aluksilla;
4) muulla ilmailua palvelevalla alueella sellaista aluetta, jolla on lentopaikan alueesta erillään
ilmailua palvelevia rakennuksia, rakennelmia tai laitteita.
5) lentoaseman hyväksyntätodistuksella lupaa, jolla vahvistetaan, että lentoaseman pitäjällä ja sen
henkilöstöllä on ammattitaito, organisaatio ja toimintamenetelmät ilmaliikenteen riittävän turvallisuuden varmistamiseksi ja että lentoasema on määräysten mukainen;
6) lentopaikan pitoluvalla lupaa, jolla vahvistetaan lentopaikan organisaatio ja toimintaehdot ja
että lentopaikka on määräysten mukainen;
7) liikennealueella sitä lentopaikan osaa, joka on tarkoitettu ilma-alusten lentoonlähtöön, laskuun
ja rullaukseen ja joka ei ole asematasoa;
8) asematasolla sitä lentopaikan osaa, joka on tarkoitettu ilma-alusten matkustajien, postin tai
rahdin lastausta tai purkamista sekä ilma-alusten tankkausta, paikoitusta tai huoltoa varten.
Lentopaikkaan kuuluvat:
1) maa-alueilla ja rakennelman päällä olevilla alueilla liikennealue ja asemataso;
2) vesialueilla liikennealue ja siihen liittyvät laituri- tai muut rantautumispaikat;
3) pelastustiestö ja ne suoja-, esterajoitus- ja muut alueet, joita lentopaikan ylläpito, käyttäminen
ja turvavalvonta edellyttävät; ja
4) lentopaikan toiminnan kannalta tarpeelliset rakennukset, rakennelmat ja laitteet.
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80 § Lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö
Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskuun saa käyttää vain lentopaikkoja tai tämän pykälän 2 ja 3
momentissa tarkoitettua aluetta. Kielto muiden alueiden käyttämiseen ei koske hätätilannetta, pakkolaskua tai muita niihin rinnastettavia tapauksia.
Helikopterin lentoonlähtöön ja laskuun saa käyttää aluksilla olevia laskeutumisalueita siten kuin
merilain (674/94) nojalla erikseen säädetään.
Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskuun saa tilapäisesti käyttää avointa vesialuetta sekä alueen
omistajan tai haltijan suostumuksella muuta maa- tai vesialuetta, vaikka aluetta ei ole sellaiseen
tarkoitukseen erityisesti järjestetty. Ilmailuhallinto antaa tarvittaessa ilmailun turvallisuuden kannalta tarpeellisia määräyksiä:
1) maa- ja vesialueen tilapäisestä käytöstä;
2) ilma-alusten käyttämän alueen mitoituksesta ja pinnan ominaisuuksista;
3) lentoesterajoituksista;
4) muista lentoonlähdön ja laskun turvallisuuteen vaikuttavista seikoista.
Jos 3 momentissa tarkoitettuun toimintaan tarvitaan maa- tai vesialueen omistajan tai haltijan lupa,
yhteisen maa- tai vesialueen osakaskunnan suostumuksesta päätetään yhteisaluelain (758/1989)
mukaisesti.
Jos lentoturvallisuus, liikenteen sujuvuus, maanpuolustukselliset syyt, elinkeinon harjoittaminen tai
haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisy niin vaativat, Ilmailuhallinto voi kieltää muun kuin lentopaikan käytön tai rajoittaa 3 momentissa tarkoitetun alueen käyttöä ilma-alusten lentoonlähtöihin ja
laskuihin. Ilmailuhallinnon on kuultava asianomaista lääninhallitusta sekä tarpeen mukaan muita
viranomaisia, jos kiellon tai rajoituksen syy on muu kuin lentoturvallisuus tai liikenteen sujuvuus.
81 § Lentoliikenteen sujuvuuden edistäminen
Ilmailuhallinto laatii ja vahvistaa lentoliikenteen sujuvuuden edistämistä koskevan kansallisen toimintaohjelman ja edistää lentoasemilla säännöllisesti toimivien yritysten ja viranomaisten toiminnan yhteensovittamista lentoliikenteen sujuvuuden kehittämiseksi.
Lentoaseman pitäjän on huolehdittava lentoasemalla säännöllisesti toimivien yritysten ja viranomaisten toiminnan yhteensovittamisesta kansallisen toimintaohjelman ja Ilmailuhallinnon antamien toiminnallisten ja teknisten määräysten mukaisesti.
82 § Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen lentoasemilla
Lähtö- ja saapumisaikojen jakamisesta lentoasemilla säädetään slot-asetuksessa.
Ilmailuhallinto vastaa slot-asetuksessa jäsenvaltiolle säädetyistä tehtävistä, ellei 3 momentissa toisin säädetä. Ilmailuhallinto nimeää slot-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun aikatauluneuvojan tai koordinaattorin.
Lentoaseman pitäjä:
1) suorittaa slot-asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kapasiteettitutkimuksen;
2) asettaa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun koordinointikomitean;
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3) määrittää 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti lähtö- ja saapumisaikojen jakamisessa käytettävät
parametrit.
83 § Rakentamislupa
Lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan alueen rakentamiseen on saatava rakentamislupa. Sama
koskee lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan alueen sellaisia muutoksia, joilla saattaa olla vaikutuksia lentoturvallisuuteen tai merkittäviä vaikutuksia maisemakuvaan.
Tässä luvussa tarkoitettua rakentamislupaa ei kuitenkaan vaadita varalaskupaikoille, puolustusvoimien helikopterilaskupaikoille ja puolustusvoimien lennokkitoiminnan kevytlentopaikoille, joita
rakennetaan puolustusvoimien tarpeisiin kriisioloja ja niiden harjoittelua varten. Rakentamislupaa
ei vaadita myöskään yksinomaan rajavartiolaitoksen käyttöön tarkoitetuille helikopterilaskupaikoille.
Lentopaikan ja muun ilmailua palvelevan alueen rakentamisessa tai muuttamisessa on lisäksi noudatettava, mitä kaavoituksesta, ympäristöluvasta, ympäristövaikutusten arvioinnista, rakentamisesta
sekä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta säädetään, jollei tästä luvusta muuta johdu. Siltä osin kuin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/94) tarkoitettuun arviointiselostukseen sisältyvät tämän lain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot
ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudestaan. Lupapäätöksestä on käytävä ilmi,
miten mainitun lain mukainen arviointi on otettu huomioon.
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 126 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999)
62 §:ssä tarkoitettua toimenpidelupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta lentopaikka-alueen eikä
lentoturvallisuuden ja lentoliikenteen säännöllisyyden kannalta välttämättömien laitteiden ja rakennelmien kuten ilmailuradiomajakoiden ja tutkalaitteiden sekä niiden suojarakennelmien rakentamiseen. Lentopaikan liikennealueella tehtäville toimenpiteille ei myöskään edellytetä maankäyttö- ja
rakennuslain 128 §:n mukaisen maisematyöluvan hakemista tai 129 §:n mukaisen ilmoituksen tekemistä.
84 § Rakentamislupa-asian käsittelyyn liittyvä kuulemismenettely
Ennen lentopaikan rakentamisluvan myöntämistä on asianomaiselle kunnalle sekä asian laadun
mukaan alueelliselle ympäristökeskukselle, maakunnan liitolle, ympäristöministeriölle ja puolustusministeriölle varattava tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta.
Jos rakentamislupahakemus tarkoittaa muun ilmailua palvelevan alueen kuin lentopaikan tai sen
rakennelmien ja laitteiden rakentamista tai niiden 83 §:n mukaista muuttamista, asianomaiselle
kunnalle sekä asian laadun mukaan muulle asianomaiselle viranomaiselle ja naapureille on ennen
rakentamisluvan myöntämistä varattava tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta.
85 § Rakentamisluvan myöntäminen
Ilmailuhallinto myöntää rakentamisluvan. Valtioneuvosto voi yksittäistapauksessa pidättää rakentamislupaa koskevan asian ratkaistavakseen.
Rakentamislupa on myönnettävä, jos lentopaikka tai muu ilmailua palveleva alue sekä sen rakennukset, rakennelmat ja laitteet täyttävät lentoturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden edellyttämät
vaatimukset ja lentopaikalle on myönnetty ympäristönsuojelulain (86/2000) edellyttämä ympäristölupa. Rakennuslupa voidaan kuitenkin evätä maanpuolustuksellisten syiden perusteella.
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Ilmailuhallinto antaa lentotoiminnan turvallisuuden ja sujuvuuden edellyttämät kansainvälisiin turvallisuusnormeihin pohjautuvat tarkemmat määräykset rakentamisluvan myöntämisen edellytyksistä. Määräykset voivat koskea:
1) ilma-alusten käyttöön tarkoitettujen alueiden mitoitusta ja ominaisuuksia;
2) lentoesterajoituksia ja lentoesteiden merkitsemistä;
3) visuaalisia maalaitteita;
4) lentopaikan lennonvarmistuspalveluja;
5) lentopaikan pelastustoimintaa;
6) siviili-ilmailun turvaamista;
7) muita lentoliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi asetettavia vaatimuksia.
Rakentamislupa myönnetään vähintään viiden vuoden määräajaksi. Lupa voidaan peruuttaa, jos
lupaan liitettyjä ehtoja ei noudateta tai luvan antamisen edellytykset eivät enää täyty.
86 § Lentoaseman hyväksyntätodistus
Lentoasemalta vaaditaan hyväksyntätodistus, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hyväksyntätodistuksessa määrätään minkälaiseen liikenteeseen tai muuhun ilmailuun lentoasemaa saa käyttää.
Yleisessä käytössä olevan lentoaseman käyttämisen on oltava sallittua samoilla ehdoilla kaikille,
jollei slot-asetuksessa toisin säädetä.
Hyväksyntätodistusta ei vaadita lentoasemalta, jota käytetään yksinomaan sotilasilmailuun tai valtion lentotoimintaan.
87 § Lentoaseman hyväksyntätodistuksen myöntäminen
Ilmailuhallinto myöntää lentoaseman hyväksyntätodistuksen. Hyväksyntätodistus on myönnettävä,
jos hakija osoittaa:
1) lentoaseman alueineen, laitteineen, järjestelmineen ja toimintoineen olevan määräysten mukainen;
2) lentoaseman toimintamenetelmien varmistavan ilmaliikenteen riittävän turvallisuuden;
3) lentoasema pitäjän ja sen henkilöstön omaavan riittävän pätevyyden ja kokemuksen lentoaseman pitoon.
Ilmailuhallinto antaa lentotoiminnan turvallisuuden ja sujuvuuden edellyttämät kansainvälisiin turvallisuusnormeihin pohjautuvat tarkemmat määräykset hyväksyntätodistuksen saamisen edellytyksistä. Määräykset voivat koskea:
1) ilma-alusten käyttöön tarkoitettujen alueiden mitoitusta ja ominaisuuksia;
2) lentoasemaa koskievien tietojen ilmoittamista;
3) lentoesterajoituksia ja lentoesteiden merkitsemistä;
4) visuaalisia maalaitteita;
5) lentoaseman lennonvarmistuspalveluja;
6) liikenteen ohjausta ja valvontaa;
7) kunnossapitoa ja tarkastuksia;
8) lumenpoistoa ja liukkauden torjuntaa;
9) lentoaseman pelastustoimintaa ;
10) lentoaseman tilapäisjärjestelyjä;
11) lintujen ja muiden eläinten torjuntaa lentopaikoilla;
12) lentoaseman pitäjän toimintakäsikirjaa;
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13) lentoaseman pitäjän organisaatiota ja henkilöstön pätevyyttä;
14) lentoaseman pitäjän turvallisuudenhallintajärjestelmää;
15) muita lentoliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi asetettavia vaatimuksia.
Hyväksyntä myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi. Hyväksyntä on voimassa enintään niin kauan
kuin hyväksyntätodistuksen haltijalla on oikeus lentoaseman maa- tai vesialueen käyttöön.
Toimenpiteistä lentoaseman hyväksyntätodistukseen puuttumiseksi säädetään 148 ja 149 §:ssä.
88 § Lentopaikan pitolupa
Lentopaikalta, jolta ei edellytetä 86 §:ssä tarkoitettua hyväksyntätodistusta, vaaditaan pitolupa,
jollei jäljempänä toisin säädetä. Lentopaikan pitoluvassa määrätään lentopaikan pitäjä ja päällikkö
sekä minkälaiseen liikenteeseen tai muuhun ilmailuun lentopaikkaa saa käyttää.
Pitolupaa ei vaadita lentopaikalta, jota käytetään yksinomaan sotilasilmailuun tai valtion lentotoimintaan.
89 § Pitoluvan myöntäminen
Ilmailuhallinto myöntää lentopaikan pitoluvan.
Pitolupa on myönnettävä, jos hakija on osoittanut että lentopaikka täyttää 84 §:ssä tarkoitetut rakentamisluvan edellytykset ja että pitäjän organisaatio mahdollistaa lentopaikan turvallisen ylläpidon.
Pitoluvan myöntämisessä sovelletaan, mitä 85 §:n 3 momentissa säädetään. Toimenpiteistä pitolupaan puuttumiseksi säädetään 148 ja 149 §:ssä.
90 § Kevytlentopaikat
Kevytlentopaikalle ei tarvitse hakea rakentamis- eikä pitolupaa. Tällaisesta lentopaikasta lentopaikan pitäjän on kuitenkin 90 päivää ennen rakentamisen aloittamista ja 30 päivää ennen lentopaikan
käyttöönottoa tehtävä ilmoitus Ilmailuhallinnolle. Ilmailuhallinto antaa määräykset siitä, mitä tietoja ilmoituksista on käytävä ilmi.
Ilmailuhallinto voi lentoturvallisuuden vaarantumisen, haitallisten ympäristövaikutusten tai maanpuolustuksellisten syiden perusteella kieltää kevytlentopaikan rakentamisen tai käyttöönoton taikka
asettaa sen rakentamiselle ja käyttämiselle tarpeellisia lentoturvallisuuteen, ympäristön suojeluun
tai maanpuolustukseen liittyviä ehtoja.
Kevytlentopaikan rakentamisessa tai muuttamisessa on noudatettava, mitä kaavoituksesta, rakennusluvasta ja ympäristöluvasta säädetään.
91 § Rakennusten, rakennelmien ja laitteiden hyväksyminen käyttöön
Lentopaikan ja muun ilmailua palvelevan alueen rakennukselle, rakennelmalle tai laitteelle on saatava Ilmailuhallinnon hyväksyntä ennen kuin se otetaan rakentamisen tai muutoksen jälkeen käyttöön. Hyväksyntä on myönnettävä, jos rakennukset, rakennelmat ja laitteet täyttävät lentoturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden edellyttämät vaatimukset. Ilmailuhallinnon hyväksyntää ei vaadita,
jos rakennus, rakennelma tai laite taikka muutos ei vaikuta lentoturvallisuuteen eikä haittaa liikenteen sujuvuutta.
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92 § Lentopaikan käytön kieltäminen ja rajoittaminen
Lentopaikan pitäjä vastaa siitä, että lentopaikka on ilmoitettuina palveluaikoina määräysten mukainen. Muuna aikana lentopaikan käytöstä vastaa ilma-aluksen päällikkö.
Lentopaikan pitäjän on kiellettävä lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan alueen, rakennuksen,
rakennelman tai laitteen käyttö tai rajoitettava sitä sekä palveluaikana että muuna aikana, jos:
1) ilmailumääräyksissä vaadittu lentopaikan varustus kuten visuaaliset maalaitteet eivät ole kunnossa;
2) liikennealue tai asemataso ei kelirikon tai korjaustyön takia ole määräysten mukainen;
3) liikennealue tai asemataso ei esteen kuten pysäytysverkon takia ole määräysten mukainen;
4) lentopaikalla järjestetään tilaisuus tai tapahtuma, joka rajoittaa tai estää lentotoiminnan; tai
5) jokin muu näihin rinnastettava painava syy sitä edellyttää.
Ilmailuhallinto voi määrätä 2 momentissa tarkoitetun kiellon tai rajoituksen, jos se katsoo, ettei
lentopaikan pitäjä ole toiminut sanotussa momentissa edellytetyllä tavalla.

10 luku Maahuolinta
93 § Määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) maahuolintapalveluilla niitä lentopaikalla sen käyttäjille toimitettavia palveluja, jotka luetellaan pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla annetun neuvoston direktiivin
(96/67/EY), jäljempänä maahuolintadirektiivi, liitteessä;
2) omahuolinnalla tilannetta, jossa lentoteitse matkustajia, rahtia tai postia kuljettava huolehtii
yhden tai useamman maahuolintapalvelun suorittamisesta itselleen tekemättä tästä sopimusta
kolmannen osapuolen kanssa.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuina kolmansina osapuolina toisiinsa nähden ei pidetä sellaisia kuljettajia, joista toisella on hallussaan toisen osake-enemmistö tai joiden molempien osakeenemmistö on saman tahon hallussa.
94 § Maahuolintapalvelujen tarjoaminen
Lentopaikan pitäjä ei saa ilman tässä pykälässä säädettyä perustetta rajoittaa maahuolintapalvelujen
tarjontaa tai omahuolintaa siltä osin kuin palvelujen tarjontaan lentopaikalla on sovellettava maahuolintadirektiiviä. Lentopaikan pitäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että lentopaikan rakennelmien ja laitteiden käytössä maahuolintaan ja omahuolintaan sekä käytön järjestämisessä noudatetaan, mitä maahuolintadirektiivin 16 artiklassa säädetään.
Ilmailuhallinto voi hakemuksesta antaa lentopaikan pitäjälle luvan rajoittaa maahuolintapalvelujen
tarjontaa tai omahuolintaa maahuolintadirektiivin 6, 7, 9 tai 15 artiklan mukaisesti taikka asettaa
maahuolintapalvelujen tarjoajille 15 artiklan mukaisia velvoitteita. Maahuolintadirektiivin 9 artiklan mukainen rajoitus on kuitenkin voimassa vain siltä osin kuin komissio sen hyväksyy mainitun
artiklan 5 kohdan mukaisesti. Antaessaan luvan rajoittaa maahuolintapalvelujen tarjontaa tai omahuolintaa maahuolintadirektiivin 6, 7, 9 tai 15 artiklan mukaisesti Ilmailuhallinnon on soveltuvin
osin meneteltävä siten kuin mainituissa artikloissa säädetään sekä tarvittaessa järjestettävä maahuolintapalvelujen tarjoajien valinta mainitun direktiivin 11 artiklan mukaisesti. Lentopaikan pitäjän on ilmoitettava valintapäätöksistä ja ilman valintaa annetuista luvista rajoituksen alaisen maa-
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huolintapalvelun tarjoamiseen on ilmoitettava siten kuin maahuolintadirektiivin 11 artiklan 3 kohdassa säädetään.
Ilmailuhallinto voi vastavuoroisuuden puuttumisen perusteella rajoittaa muusta kuin jäsenvaltiosta
olevan maahuolintapalvelujen tarjoajan tai omahuolinnan harjoittajan maahuolintadirektiivin mukaisia oikeuksia direktiivin 20 artiklan mukaisesti.
95 § Lentopaikan keskitettyjen infrastruktuurien käyttäminen
Ilmailuhallinto voi lentopaikan pitäjän esityksestä määrätä, että maahuolintapalvelujen tarjoajien ja
omahuolintaan oikeutettujen on käytettävä maahuolinnan järjestämiseen lentopaikan keskitettyjä
infrastruktuureja. Tällöin sovelletaan, mitä maahuolintadirektiivin 8 artiklassa säädetään.
96 § Viranomaisen antama hyväksyntä
Valtioneuvoston asetuksella voidaan maahuolintapalvelujen saatavuuden ja laadun varmistamiseksi
säätää, että maahuolintapalvelujen tarjoaminen tai omahuolinnan harjoittaminen edellyttää hyväksyntää, joka Ilmailuhallinnon on annettava maahuolintadirektiivin 14 artiklassa tarkoitetut ehdot
täyttävälle hakijalle. Hyväksynnän ehdoksi voidaan asettaa palvelujen tarjoamisen kannalta riittävänä pidettävä:
1) vakavaraisuus;
2) vakuutusturva vahingonvastuun varalta;
3) kyky ja taito käyttää tarpeellisia rakennelmia, laitteita ja varusteita.
Hyväksynnän antamisen perusteista ja hyväksyntämenettelystä on tällöin lisäksi voimassa, mitä
maahuolintadirektiivin 14 artiklassa säädetään.
Toimenpiteistä maahuolintaorganisaation hyväksyntään puuttumisesta säädetään 148 ja 149 §:ssä.
97 § Maahuolinnan kirjanpidon eriyttäminen ja tarkastaminen
Maahuolintapalveluja tarjoavan on kirjanpidossaan pidettävä maahuolintapalveluihin liittyvä toimintansa erillään muista toiminnoistaan (kirjanpidon eriyttäminen) sekä pyynnöstä annettava Ilmailuhallinnon määräämän tarkastajan käyttöön kirjanpitonsa ja tiedot, joiden perusteella kirjanpidon
eriyttämistä voidaan valvoa.
Tarkastaja antaa kertomuksensa kirjanpidon eriyttämisen toteutumisesta Ilmailuhallinnolle. Ilmailuhallinto saa salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa kertomuksen komissiolle.

11 luku Siviili-ilmailun turvaaminen
98 § Luvun soveltamisala ja yleiset säännökset
Siviili-ilmailun turvaamisesta säädetään yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2320/2002 (turva-asetus) ja
sen nojalla annetuissa komission asetuksissa.
Turva-asetuksessa ja sen nojalla annetuissa komission asetuksissa tarkoitettu asianmukainen viranomainen on Ilmailuhallinto. Ilmailuhallinto vastaa Suomessa turva-asetuksessa tarkoitetuista jäsenvaltion tehtävistä.
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Ilmailuhallinto voi antaa määräyksiä turva-asetuksen säännöksiä lievemmistä toimenpiteistä ehdolla, että sanotut toimenpiteet tarjoavat riittävän tasoisen suojan. Tällaiset määräykset voivat koskea
lentoasemia:
1) joilla on vuosittain keskimäärin enintään kaksi kaupallista lentoa päivässä;
2) joilla harjoitetaan vain yleisilmailua; tai
3) joiden kaupallinen toiminta rajoittuu suurimmalta lentoonlähtömassaltaan alle 10 tonnin tai
vähemmän kuin 20 istumapaikkaa käsittäviin ilma-aluksiin.
Ilmailuhallinto voi turvallisuustilanteen niin edellyttäessä tai muusta perustellusta syystä määrätä
tilapäisesti käytettäväksi turva-asetuksen säännöksissä edellytettyä perusteellisempia toimenpiteitä.
Ilmailuhallinnon on ilmoitettava 3 ja 4 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä komissiolle.
99 § Määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) lentoasemalla aluetta, jolla harjoitetaan kaupallista lentoliikennetoimintaa;
2) ilmailun turvaamisella toimenpiteiden yhdistelmää, jolla on tarkoitus suojata siviili-ilmailua
siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta;
3) kulkuoikeudella oikeutta pääsyyn lentoaseman turvavalvotulle alueelle;
4) henkilökortilla lentoaseman työntekijöille ja lentoasemalla säännöllisesti käyville henkilöille
annettavaa korttia;
5) ajoneuvoluvalla ajoneuvokohtaista lupaa, joka oikeuttaa liikkumaan lentoasemalla maaliikenne- ja lentokenttäalueiden välillä;
6) valvotulla edustajalla asiamiestä, rahtihuolitsijaa tai muuta yksikköä, joka harjoittaa liiketoimintaa lentoliikenteen harjoittajan kanssa ja joka suorittaa turvavalvontatoimenpiteet rahdille,
kuriiri- ja pikapaketeille tai postilähetyksille.
100 § Lentoasemien ja lentoliikenteen harjoittajien turvaohjelmat ja niiden täytäntöönpano
Lentoasemien pitäjien ja lentoliikenteen harjoittajien, jotka tarjoavat palveluja Suomesta käsin, on
laadittava kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman vaatimuksia vastaavat turvaohjelmat, pantava
ne täytäntöön ja ylläpidettävä niitä. Turvaohjelmille on haettava Ilmailuhallinnon hyväksyntä.
Ilmailuhallinnon on varmistettava, että lentoaseman pitäjät ja lentoliikenteen harjoittajat panevat
ohjelmat täytäntöön ja ylläpitävät niitä. Ilmailuhallinto voi peruuttaa myöntämänsä hyväksynnän ja
keskeyttää lentoaseman tai lentoliikenteen harjoittajan toiminnan tai rajoittaa sitä, jos ohjelma ei
enää vastaa turva-asetuksen vaatimuksia.
Turvatarkastukset on suoritettava niin, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa tarkastettavalle henkilölle, tavaralle tai kohteelle. Tarkastuksilla ei saa tarpeettomasti vaikeuttaa tai häiritä lentoliikennettä eikä lentoasemalla tapahtuvaa muuta toimintaa.
101 § Tarkastusten sallimisvelvoite
Lentoaseman pitäjä ja lentoasemalla toimiva yritys tai yhteisö on velvollinen sallimaan komission
valtuuttamien virkamiesten ja Ilmailuhallinnon virkamiesten suorittamat turva-asetuksen ja turvaohjelman soveltamista koskevat tarkastukset.
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101 § Vastuu turvatoimista
Lentoasemalla edellytettävistä siviili-ilmailun turvaamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja järjestelyistä vastaa lentoaseman pitäjä, ellei vastuuta näistä toimenpiteistä ja järjestelyistä ole säädetty
lentoliikenteen harjoittajalle tai muulle toiminnanharjoittajalle.
103 § Kulkuoikeus
Lentoasemalla työskentelevälle tai siellä säännöllisesti käyvälle henkilölle on myönnettävä kulkuoikeus, jos:
1) oikeuden hakijalle on tehty turvallisuusselvityksistä annetun lain (177/2002) mukainen turvallisuusselvitys tai toisessa valtiossa tehty taustantarkastushakijaa;
2) hakijaa ei ole tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa yleistä piittaamattomuutta toisten turvallisuudesta, huumausainerikoksesta tai kuulumisesta järjestäytyneeseen rikollisryhmään;
3) hakijaa ei ole tuomittu sakkorangaistukseen lentoturvallisuutta tai siviili-ilmailun turvaamista
koskevien säännösten tai määräysten rikkomisesta;
4) hakija ei ole aiemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista yleistä piittaamattomuutta säännöksistä tai määräyksistä, että se antaa aiheen epäillä hakijan kykyä tai halua noudattaa lentoturvallisuuden tai siviili-ilmailun turvaamisen kannalta olennaisia säännöksiä ja määräyksiä.
Ilmailuhallinto voi lykätä kulkuoikeuden myöntämistä koskevan asian käsittelyä, jos hakijan osalta
on vireillä 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun rikoksen esitutkinta, syyteharkinta tai tuomioistuinkäsittely.
Miehistökortista säädetään 153 §:ssä.
104 § Lentoaseman henkilökortti ja ajoneuvolupa
Lentoasemalla työskentelevän tai siellä säännöllisesti käyvän henkilön henkilökortin antaa lentoaseman pitäjä. Lentoaseman pitäjä antaa myös ajoneuvoluvan.
Lentoaseman pitäjä voi periä henkilökortista ja ajoneuvoluvasta maksun. Maksun on oltava kohtuullinen ja syrjimätön.
105 § Lentoliikenteen turvaamiseen liittyviin hyväksyntöihin puuttuminen
Toimenpiteistä tässä luvussa tarkoitettuihin hyväksyntöihin puuttumiseksi säädetään 132 – 146
§:ssä.
106 § Turvatarkastajan koulutukseen pääsyn edellytykset
Turvatarkastajakoulutukseen osallistuvien henkilöiden on oltava Ilmailuhallinnon hyväksymiä.
Hyväksynnän edellytyksenä on, että:
1) koulutukseen hakija on täyttänyt 18 vuotta;
2) koulutukseen hakija täyttää 104 §:n 2 momentissa tarkoitetut kulkuoikeuden myöntämisen edellytykset
3) koulutukseen hakijalla on tehtävien edellyttämä riittävä näkö ja kuulo.
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107 § Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät koulutusohjelmat
Seuraaviin tehtäviin liittyville koulutusohjelmille voi hakea Ilmailuhallinnon hyväksyntää:
1) turvatarkastajat;
2) turvakoulutuksen antamisesta ja kehittämisestä vastaavat henkilöt;
3) lentoaseman ja lentoliikenteen harjoittajan turvavaatimusten noudattamisesta vastaavat henkilöt.
Koulutusohjelman hyväksynnän edellytyksenä on, että koulutus täyttää turva-asetuksen liitteen 12
kohdassa olevat vaatimukset.
Hyväksytty koulutusohjelma on voimassa kolme vuotta hyväksymispäivämäärästä lukien. Ilmailuhallinto voi määrätä, että koulutusohjelmaan on sen voimassaoloaikana tehtävä lainsäädännön ja
teknisen kehityksen edellyttämiä muutoksia.
Ilmailuhallinto voi peruuttaa koulutusohjelmalle annetun hyväksynnän, jos käy ilmi, ettei koulutusta anneta koulutusohjelman ja sitä täydentävien 3 momentissa tarkoitettujen muutosten mukaisesti
ja ettei koulutus sen vuoksi vastaa tarkoitustaan.
108 § Ilmailun turvaamista edistävät laitteet
Ilmailuhallinto voi peruuttaa ilmailun turvaamista edistävälle laitteelle myönnetyn hyväksynnän,
jos osoittautuu, ettei laite täytä turva-asetuksessa hyväksynnälle asetettuja vaatimuksia.

12 luku Lennonvarmistus
109 § Luvun soveltamisala
Lennonvarmistuksesta säädetään:
1) yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 549/2004 (puiteasetus);
2) lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 550/2004 (palveluntarjonta-asetus);
3) yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 551/2004 (ilmatila-asetus);
4) eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 552/2004 (yhteentoimivuusasetus);
5) edellä 1 – 4 kohdassa tarkoitettujen asetusten nojalla annetuissa komission asetuksissa.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa tarkoitetuissa asetuksissa säädetään, lennonvarmistukseen sovelletaan 110 – 120 §:n säännöksiä.
110 § Määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) lennonvarmistuspalveluilla ilmaliikennepalveluja, viestintä-, suunnistus- ja valvontapalveluja,
lennonvarmistukseen tarkoitettuja sääpalveluja sekä ilmailutiedotuspalveluja;
2) ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelulla toimenpiteitä hädässä, kadoksissa tai uhkaavan vaaran
alaisena olevan tai onnettomuuteen joutuneen ilma-aluksen ja siinä mukana olevien ihmisten
auttamiseksi tai pelastamiseksi;
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3)

yhtenäisellä eurooppalaisella ilmatilalla järjestelmää, joka on perustuu 108 §:n 1 momentissa
tarkoitettuihin asetuksiin;
4) toiminnallisella ilmatilan lohkolla operatiivisiin vaatimuksiin perustuvaa ilmatilan lohkoa, jonka toteutuksessa otetaan huomioon tarve varmistaa ilmatilan yhtenäisempi hallinta olemassa
olevista valtioiden rajoista riippumatta;
5) reittiverkolla määritettyjen reittien muodostamaa verkkoa, jossa yleisen ilmaliikenteen virrat
ohjataan lennonjohtopalvelujen tarjoamisen edellyttämällä tavalla;
6) reitityksellä valittua reittiä, jota ilma-aluksen on määrä noudattaa lentonsa aikana;
7) sektorilla lennonjohtoalueen ja/tai lentotiedotusalueen/ylälentotiedotusalueen osaa;
8) lähialueella valvottua ilmatilaa, joka ulottuu maan tai veden pinnasta määrättyyn ylärajaan
saakka;
9) lähestymisalueella yhden tai useamman suurehkon lentopaikan läheisyyteen tavallisesti ilmaliikennepalvelureittien yhtymäkohtaan perustettua lennonjohtoaluetta;
10) lentotiedotusvyöhykkeellä rajoiltaan määrättyä ilmatilaa, jossa annetaan lentopaikan lentotiedotuspalvelua;
11) ilmatilaluokalla rajoiltaan määrättyä ilmatilaa, jossa voidaan suorittaa määrätyntyyppisiä lentoja ja jossa annettavat ilmeliikennepalvelut ja noudatettavat toimintasäännöt on määrätty.
111 § Kansallinen valvontaviranomainen yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa
Ilmailuhallinto huolehtii yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa Suomen valvontaviranomaisen
tehtävistä, jollei jäljempänä toisin säädetä.
Valtiontalouden tarkastusvirasto on toimivaltainen viranomainen Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa palveluita tarjoavien lennonvarmistuspalveluntarjoajien kirjanpidon osalta.
Kansallisen valvontaviranomaisen myöntämään lupaan on liitettävä luvan muuttamista, rajoittamista, toiminnan väliaikaista kieltämistä tai peruuttamista koskevat ehdot.
112 § Ilmatilan jäsentäminen
Ilmailuhallinto hyväksyy toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisen ja muuttamisen.
Valtioneuvosto hyväksyy kuitenkin Suomen lisäksi muun valtion vastuulla olevaan ilmatilaan ulottuvan periaatteellisesti merkittävän toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustamisen ja muuttamisen,
joka:
1) koskee koko Suomen aluetta tai merkittävää osaa siitä; tai
2) on maanpuolustuksen tai aluevalvonnan kannalta tärkeä.
Ilmailuhallinto vahvistaa palveluntarjoajan esityksestä:
1) ilmatilan jaon ilmatilaluokkiin;
2) sektorit;
3) reitit lähi- ja lähestymisalueen sekä lentotiedotusvyöhykkeen ulkopuolella;
4) lähi- ja lähestymisalueen sekä lentotiedotusvyöhykkeen rajat;
5) valtakunnan rajan ylityspaikat;
6) tilapäiset erillisvarausalueet;
7) sotilaslennonjohtoalueet.
Ilmailuhallinnon on kuultava sotilasilmailuviranomaista silloin, kun 1 ja 3 momentissa tarkoitetuilla
päätöksillä on vaikutusta sotilasilmailuun, ja sisäasiainministeriötä silloin, kun päätöksillä on vaikutusta lentämiseen valtakunnan rajan yli.
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113 § Ilmatilan käyttöä koskevat erityismääräykset
Ilmaliikennepalvelujen tarjoaja vastaa lentomenetelmistä lähi- ja lähestymisalueella sekä lentotiedotusvyöhykkeellä.
Ilmailuhallinto antaa ilmailun turvallisuuden ja sujuvuuden edellyttämät määräykset määrätyillä
reiteillä tai tietyssä ilmatilan osassa tarpeellisesta varustuksesta, henkilöstön koulutuksesta ja lentomenetelmistä.
114 § Ilmaliikennepalvelujen tarjoaminen
Liikenne- ja viestintäministeriö nimeää puolustusministeriötä ja sisäasianministeriötä kuultuaan
ilmaliikennepalvelujen tarjoajan ilmatilan toiminnalliseen lohkoon. Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan nimeämiseen on liitettävä nimeämisen muuttamista, rajoittamista, väliaikaista keskeyttämistä
tai peruuttamista koskevat ehdot.
Valtioneuvosto päättää palvelujen tarjoajan nimeämisestä 112 §:n 2 momentissa tarkoitettuun toiminnalliseen ilmatilan lohkoon.
115 § Siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittaminen
Liikenne- ja viestintäministeriö sekä puolustusministeriö sopivat, miten lennonvarmistuspalvelujen
tarjonnassa otetaan huomioon siviili- ja sotilasilmailun tarpeet.
Ilmatilan käytössä sovelletaan ilmatila-asetuksen 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla ilmatilan joustavan käytön periaatetta.
116 § Lennonvarmistushenkilöstön koulutus
Lennonjohtajan lupakirjaan ja lennontiedottajan kelpoisuustodistukseen liittyvän koulutuksen antamiseen on oltava Ilmailuhallinnon hyväksyntä. Hyväksyntä on myönnettävä, jos hakijalla on tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellinen ammattitaitoinen henkilöstö, tarpeelliset koulutustilat ja välineet, koulutusohjelma ja laatujärjestelmä. Ilmailuhallinto valvoo koulutusta antavien organisaatioiden toimintaa.
Ilmailuhallinto hyväksyy lennonvarmistusteknisen henkilöstön kelpoisuusjärjestelmän. Hyväksyntä
on myönnettävä, jos hakijalla on tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellinen ammattitaitoinen henkilöstö, tarpeelliset koulutustilat ja -välineet, koulutusohjelma ja laatujärjestelmä. Ilmailuhallinto valvoo
kelpoisuusjärjestelmän ylläpitäjän toimintaa.
Ilmailuhallinto antaa lentoturvallisuuden kannalta riittävän tason varmistamiseksi kansainvälisiin
standardeihin ja suosituksiin perustuvia tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetun koulutusorganisaation:
1) henkilöstön koulutuksesta, kokemuksesta ja ammattitaidosta;
2) koulutusohjelmista, työmenetelmistä, laatujärjestelmästä ja ohjeista.
Koulutusorganisaation hyväksyntään puuttumisesta säädetään 148 ja 149 §:ssä.
117 § Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu
Ilmailuhallinto antaa kansainvälisen toimintamallin mukaiset määräykset ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta.
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Ilmaliikennepalvelujen tarjoajaksi nimetyn on huolehdittava ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelujen
järjestämisestä.
Jos ilmaliikennepalvelujen tarjoajia on useampia, liikenne- ja viestintäministeriö nimeää etsintä- ja
pelastuspalveluista huolehtivan palvelujen tarjoajan. Tällöin tehtävästä maksettavan korvauksen
perusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän ja sen, joka suorittaa tehtävää ilma-aluksessa tai lentopaikalla taikka muussa ilmailua varten tarkoitetussa laitoksessa, on osallistuttava ilmailun etsintäja pelastuspalveluun sekä pelastuspalveluharjoituksiin, jollei hän esitä pätevää estettä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään perusteet, joiden mukaan suoritetaan korvaus ilmailun etsintä- ja pelastuspalveluun ja pelastuspalveluharjoituksiin osallistumisesta.
Ilmailun etsintä- ja pelastuspalveluun osallistumaan velvoitetulle aiheutuneesta henkilö- tai omaisuusvahingosta suoritetaan valtion varoista vahingonkorvauslain (412/74) mukainen korvaus.
118 § Lennonvarmistuksen maksut
Ilmailuhallinto valvoo, että maksut määritellään palveluntarjonta-asetuksen 14 ja 15 artiklojen mukaisesti.
119 § Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteutumiseen liittyvien tietojen kerääminen ja
raportointi
Ilmailuhallinto on oikeutettu saamaan tarpeelliset tiedot yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteutumisen arvioimiseksi.
120 § Lennonvarmistustoiminnan tallenteet
Ilmaliikennepalvelun tarjoajan on huolehdittava siitä, että liikenteen tilannekuva sekä lennonvarmistuksen puhelin- ja radioliikenne tallennetaan ja säilytetään tavalla, joka turvaa ne oikeudettomalta puuttumiselta.
Ilmailuhallinto antaa tarkemmat määräykset tallettamistavoista ja tallenteiden säilyttämisajoista.
Ellei muusta lainsäädännöstä muuta johdu, tallenteita saa käyttää yksinomaan onnettomuuksien,
vaaratilanteiden ja vastaavien tilanteiden tutkintaan sekä lennonvarmistuspalvelun tarjoajan omaan
lentoturvallisuustyöhön kuten koulutukseen ja palveluhäiriöiden selvittämiseen.

13 luku Ilmailuonnettomuudet, vaaratilanteet ja poikkeamat
121 § Ilmailuonnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista ilmoittaminen
Onnettomuudesta ja vakavasta vaaratilanteesta on ilmoitettava Ilmailuhallinnolle.
122 § Ilmailuonnettomuuksien tutkinta
Ilmailussa tapahtuneen onnettomuuden sekä vakavan vaaratilanteen tutkinnasta säädetään onnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa (373/85).
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123 § Ilmailuhallinnon järjestämä tutkinta
Ilmailuhallinto tutkii muut kuin 122 §:n mukaan tutkittavana olevat ilmailuun liittyvät vaaratilanteet
ja tapahtumat, jos tutkinta on tarpeen lentoturvallisuuden edistämiseksi.
Ilmailuhallinto voi käyttää tutkinnassa apuna ulkopuolista asiantuntijaa.
124 § Ilma-aluksen tai sen osan löytäminen
Sen, joka löytää ilma-aluksen tai sen osan taikka ilma-aluksessa kuljetetun tavaran sellaisissa olosuhteissa, joissa on aihetta epäillä onnettomuuden tapahtuneen, on ilmoitettava löydöstä joko aluehälytyskeskukselle, pelastuslaitokselle, onnettomuustutkintakeskukselle, Ilmailuhallinnolle, lentopelastuskeskukselle tai poliisille. Löydettyä esinettä ei saa siirtää ilman asiaa tutkivan viranomaisen
lupaa, jollei siihen ole painavia syitä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta löytötavarasta on muutoin voimassa, mitä löytötavaralaissa
(778/88) säädetään. Viranomainen voi kuitenkin luovuttaa löytötavaran siihen oikeutetulle, vaikkei
löytötavaralaissa säädettyä löytöpalkkiota tai kustannusten korvausta ole suoritettu.
125 § Hylyn poiskuljetus
Ilmailuhallinto voi tutkintaviranomaista kuultuaan määrätä ilma-aluksen omistajan, haltijan tai
käyttäjän siirtämään ilma-aluksen, sen osan ja ilma-aluksessa olleen tavaran pois onnettomuuspaikalta tai tutkintatilasta.
126 § Vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoittaminen
Sen lisäksi, mitä yhteisöasetuksissa säädetään, ilmailutoimintaa harjoittavan, hänen palveluksessaan
olevan sekä lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tehtävää suorittavan on ilmoitettava Ilmailuhallinnolle
ilma-aluksen toimintaan, huoltoon, korjaukseen ja valmistukseen sekä lentopaikan toimintoihin ja
lennonvarmistuspalveluihin liittyvistä toiminnan keskeytyksistä, vioista, virheistä tai muista poikkeuksellista tilanteista (poikkeamista), jotka vaarantavat, tai jos niihin ei puututa, vaarantaisivat
ilma-aluksen, siinä olevien henkilöiden tai kenen tahansa muun henkilön turvallisuuden.
Ilmailuhallinto antaa poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY (poikkeamadirektiivi) liitteissä I ja II olevaan esimerkkiluetteloon pohjautuvat sekä lentoturvallisuustyön muutoin edellyttämät tarkemmat määräykset
poikkeamien ilmoittamisesta.
127 § Pakollinen ilmoittaminen
Seuraavien tulee tehdä 126 §:ssä tarkoitetuista poikkeamista ilmoitus:
1) ilma-aluksen omistaja, haltija, käyttäjä tai päällikkö;
2) ilmailutoimintaan oikeuttavan luvan tai hyväksynnän haltija;
3) lupakirjan tai kelpoisuustodistuksen haltija;
4) joka suorittaa maaorganisaatiossa lentoturvallisuuteen vaikuttavia tehtäviä.
Ilmoitukset on tehtävä 126 § 2 momentin mukaisten määräysten ja kyseistä toimintaa koskevien
säännösten mukaisesti.
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128 § Poikkeamailmoitusten tallentaminen
Ilmailuhallinnon on tallennettava onnettomuuksia, vakavia vaaratilanteita ja poikkeamia koskevat
ilmoitukset tietokantaansa siten kuin poikkeamadirektiivin 5 artiklassa ja 8 artiklan 2 kohdassa säädetään.
129 § Poikkeamatietojen vaihto
Ilmailuhallinto antaa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä komission käyttöön onnettomuus- ja poikkeamatietokantoihin tallennetut turvallisuustiedot siten kuin poikkeamadirektiivin 6 artiklassa säädetään.
130 § Poikkeamatietojen käyttö
Pakollista ilmoittamista koskevan 126 §:n perusteella saatuja tietoja ei saa käyttää ilmoittajan syyllisyyden osoittamiseen, paitsi tapauksissa, joissa on kyse törkeänä huolimattomuutena pidettävästä
tai tahallisesta velvollisuuksien laiminlyömisestä.
Toiminnanharjoittajat eivät saa kohdella syrjivästi sellaisia työntekijöitä, jotka tekevät ilmoituksen
tiedossaan mahdollisesti olevista vaaratilanteista.

14 luku Meluun liittyvät toimintarajoitukset
131 § Määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) melunhallintadirektiivillä meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviä 2002/30/EY;
2) suihkukoneella siviilikäytössä olevaa, ääntä hitaampaa suihkumoottorikäyttöistä lentokonetta,
jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on vähintään 34 000 kilogrammaa tai jonka suurin sallittu tyyppikohtainen matkustajapaikkamäärä on yli 19 miehistölle varattuja istuinpaikkoja lukuun ottamatta;
3) Vaatimukset niukasti täyttävällä suihkukoneella tarkoitetaan tässä pykälässä suihkukonetta,
jonka melupäästö on Chicagon yleissopimuksen 16 liitteessä olevan I niteen II osan 3 luvussa
määritellyn päästöraja-arvon mukainen siten, että yhteenlaskettu marginaali on enintään viisi
desibeliä tehollista meluisuutta (EPNdB). Yhteenlaskettu marginaali on EPNdB:nä ilmaistu lukuarvo, joka saadaan laskemalla yhteen tyyppihyväksynnän mukaisen melupäästön tason ja
suurimman sallitun melutason erotukset kussakin kolmesta yleissopimuksen 16 liitteessä olevan
I niteen II osan 3 luvussa määritellystä vertailumittauspisteestä.
132 § Meluhaittojen hallinta eräissä tapauksissa
Ilmailuhallinto voi asettaa 133 – 135 §:n mukaisesti meluhaittojen ehkäisemiseksi toimintarajoituksia lentoasemalla, jolla kolmen perättäisen viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana suihkukoneiden lentoonlähtöjen ja laskujen yhteismäärä on keskimäärin enemmän kuin 50 000 vuodessa. Toimintarajoitukset voivat koskea suihkukoneiden pääsyä lentoasemalle, niukasti vaatimukset täyttävien suihkukoneiden liikennöinnin kieltoa sekä suihkukoneiden liikennöintiaikoja.
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Edellä 2 momentissa tarkoitettujen toimintarajoitusten muuttamisesta ja poistamisesta on soveltuvin
osin voimassa, mitä niiden asettamisesta säädetään.
133 § Toimintarajoituksia koskevat periaatteet
Toimintarajoitusten tarpeellisuutta ja laajuutta harkittaessa on noudatettava tasapainoista lähestymistapaa, jonka mukaisesti on tarkasteltava mahdollisuuksia eri meluntorjuntatoimiin ja meluntorjuntatoimien vaikutuksia, kuten ilma-alusten melupäästöjen vähentämisen, maankäytön suunnittelun ja sen toteuttamisen, melun leviämistä vähentävien lentomenetelmien sekä toimintarajoitusten
vaikutuksia.
Toimintarajoituksia asetettaessa on otettava huomioon rajoituksista aiheutuvat kustannukset, rajoitusten välttämättömyys melun torjumiseksi, lentoaseman erityispiirteet sekä se, ettei rajoituksin
aseteta lentoliikenteen harjoittajia tai ilma-alusten valmistajia eri asemaan niiden kotivaltion tai
muun seikan perusteella. Suorituskykyyn perustuvat toimintarajoitukset on määritettävä suihkukoneen aiheuttaman melun perusteella siten kuin se määritellään Chicagon yleissopimuksen 16 liitteessä olevan I niteen mukaisessa tyyppihyväksyntämenettelyssä.
134 § Toimintarajoitusten tarpeen arviointi
Ennen toimintarajoitusten asettamista lentoaseman pitäjän on arvioitava rajoitusten tarpeellisuus.
Arvioinnissa on:
1) selvitettävä lentoaseman nykyinen tilanne;
2) tehtävä ennuste tilanteesta ilman uusia toimenpiteitä;
3) arvioitava lisätoimenpiteiden tarve.
Arvioinnista on käytävä ilmi melunhallintadirektiivin II liitteessä tarkoitetut seikat.
Toimintarajoitusten tarpeellisuutta ei kuitenkaan tarvitse arvioida, jos:
1) arvioinnissa saatavia vastaavat tiedot sisältyvät lentoasemaa koskevaan ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetussa laissa säädettyyn ympäristövaikutusten arviointiin;
2) tarpeellisuutta on viimeksi arvioitu vähemmän kuin viisi vuotta sitten; taikka
3) olemassa olevaa toimintarajoitusta on tarkoitus muuttaa vähäisessä määrin eikä muutoksella ole
merkittäviä vaikutuksia lentoliikenteen harjoittajien kustannuksiin lentoasemalla.
Ilmailuhallinnon on varattava niille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, tilaisuus tulla kuulluksi
toimintarajoitusten tarpeellisuuden arviointia koskevasta selvityksestä siten kuin asianosaisten kuulemisesta hallintolaissa säädetään (434/2003). Ilmailuhallinnon on lisäksi pyydettävä lausunto asiasta lentoaseman melualueen kunnilta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.
135 § Vaatimukset niukasti täyttävien suihkukoneiden erityiset toimintarajoitukset
Ilmailuhallinto voi kieltää vaatimukset niukasti täyttävien suihkukoneiden liikennöinnin tai rajoittaa
niiden liikennöintiä, jos 134 §:ssä tarkoitetussa arvioinnissa todetaan muunlaiset rajoitukset riittämättömiksi.
Ennen kuin 2 momentissa tarkoitettu liikennöintikielto alkaa, liikennöintiä on rajoitettava siten, että
vaatimukset niukasti täyttävät suihkukoneet voivat käyttää vain edellisen vuoden vuoroja vastaavia
vuoroja. Tämä rajoitus saa alkaa aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua kieltoa koskevan päätöksen antamisesta.
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Edellä 2 momentissa tarkoitetun rajoituksen alkamisen jälkeen niukasti vaatimukset täyttävien suihkukoneiden liikennöintiä on rajoitettava siten, että kyseisten suihkukoneiden määrä vähenee 20
prosenttia vuodessa, kunnes liikennöinti on loppunut. Tämä rajoitus saa alkaa aikaisintaan kuuden
kuukauden kuluttua 2 momentissa tarkoitetun rajoituksen alkamisesta.
Edellä 1 – 3 momentissa tarkoitetuista rajoituksista on ilmoitettava melunhallintadirektiivin 11 artiklan mukaisesti.
Pykälän 1 – 3 momenttia sovelletaan direktiivin 8 artiklassa tarkoitetussa valtiossa rekisteröityyn
vaatimukset niukasti täyttävään suihkukoneeseen 28 päivästä maaliskuuta 2012, jos suihkukoneelle
on myönnetty Chicagon yleissopimuksen 16 liitteessä olevan I niteen II osan 3 luvussa määritellyn
standardin mukainen meluhyväksyntä ja suihkukoneella on liikennöity tämän lain 41 §:n 3 momentissa tarkoitetulla lentoasemalla 1 päivän tammikuuta 1996 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä
aikana. Edellytyksenä on lisäksi, että suihkukone on ollut kyseisen valtion rekisterissä koko mainitun ajan ja sitä liikennöi edelleen kyseiseen valtioon sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
136 § Toimintarajoituksista poikkeaminen
Ilmailuhallinto voi poiketa lentoaseman pitäjän tai vaatimukset niukasti täyttävän suihkukoneen
omistajan, haltijan tai käyttäjän hakemuksesta toimintarajoituksista, jos kyse on:
1) yksittäisestä tai lyhytaikaisesta poikkeuksellisesta liikennöinnistä lentoasemalle; tai
2) suihkukoneen yksittäisestä laskeutumisesta lentoasemalle muutostöitä, korjauksia tai huoltoa
varten ja tämän jälkeen tapahtuvasta lentoonlähdöstä lentoasemalta.

15 luku Vahingonvastuu ja vakuutukset
137 § Vahingonkorvausvastuu
Ilmailussa aiheutuneen vahingon korvausvastuuseen sovelletaan vahingonkorvauslain säännöksiä
jäljempänä säädetyin poikkeuksin.
Ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä ovat huolimattomuudestaan riippumatta yhteisvastuussa
vahingosta, joka ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun aiheutuu henkilölle tai omaisuudelle, jota ei
kuljeteta samassa ilma-aluksessa. Ilma-alukseen kohdistuvan omistuksenpidätysoikeuden tai muun
omistukseen perustuvan vakuusoikeuden haltija taikka ilma-aluksen vuokralle antaja ei kuitenkaan
ole vastuussa tämän momentin nojalla edellyttäen, että tieto ilma-aluksen käyttäjästä on merkitty
ilma-alusrekisteriin.
Mitä 2 momentissa säädetään, ei sovelleta vahinkoon, joka ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun
aiheutuu toiselle ilma-alukselle, jota vahingon sattuessa myös käytetään ilmailuun, tai tällaisessa
ilma-aluksessa kuljetettavalle henkilölle tai omaisuudelle, eikä myöskään, jos ilma-alus on vahingon tapahtuessa ollut luvatta käytössä.
Korvausvastuusta vahingosta, joka ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun aiheutuu henkilölle tai
omaisuudelle, jota kuljetetaan samassa ilma-aluksessa, säädetään erikseen.
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138 § Lentoaseman koordinaattorin vahingonkorvausvastuu
Slot-asetuksessa tarkoitetun koordinaattorin vahingonkorvausvastuu määräytyy vahingonkorvauslain mukaisesti. Koordinaattori vastaa kuitenkin vain vahingosta, jonka hän asetuksen mukaisia
tehtäviään hoitaessaan aiheuttaa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan.
139 § Vakuutukset
Vakuutuksista ilmailussa aiheutuvan vahingon varalta säädetään lentoliikenteen harjoittajia ja ilmaalusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 785/2004 (ilmailun vakuutusasetus). Siltä osin kuin asetusta ei sovelleta tai
asetuksessa ei säädetä vakuutukseen liittyvistä seikoista sovelletaan 133 §:n säännöksiä.
140 § Kansalliset vakuutusvaatimukset
Suomalaisen ilma-aluksen tai suomalaisen lentotoimintaluvan, lentotyöluvan tai lentokoulutusluvan
haltijan käytössä olevan ilma-aluksen vastuuvakuutuksen ehdot eivät saa mahdollistaa vakuutuksen
keskeytymistä ennen vakuutuskauden loppua tai keskeytyksen ilmoittamista Ilmailuhallinnolle.
Suurimmalta hyväksytyltä lentoonlähtömassaltaan enintään 2700 kilogramman ilma-alukselta, jota
käytetään muihin kuin kaupallisiin lentoihin, vaadittavan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärän henkilövahinkojen varalta on oltava matkustajaa kohti vähintään puolet ilmailun vakuutusasetuksen 6
artiklan 1 kohdan mukaisesta vähimmäisvakuutusturvasta, mutta kuitenkin vähintään mainitun
kohdan mukainen vähimmäismäärä.
Peruslentokoulutuksessa ilma-aluksella on oltava lento-oppilaalle ja lennonopettajalle aiheutuvan
henkilövahingon varalta tapaturmavakuutus, jonka vähimmäisvakuutusmäärä on sama kuin 2 momentissa. Lennonopettajan vakuutusturva voidaan järjestää myös tapaturmavakuutuslain (608/48)
mukaisella tapaturmavakuutuksella.

16 luku Lupia ja hyväksyntöjä koskevat seuraamukset
141 § Soveltamisala
Mitä tässä luvussa säädetään luvista, koskee henkilölle myönnettäviä lupakirjoja, kelpuutuksia,
kelpoisuustodistuksia ja hyväksyntöjä sekä organisaatiolle myönnettäviä lupia ja hyväksyntöjä.
Siltä osin kuin lupiin puuttumisesta ei säädetä yhteisöasetuksissa, sovelletaan mitä tässä ja 142 –
146 §:ssä säädetään.
142 § Toimenpiteet henkilölle myönnettyyn lupaan puuttumiseksi
Ilmailuhallinto voi tarvittaessa ryhtyä 143 – 146 §:ssä tarkoitettuihin toimiin, kun kyseessä on:
1) lentotoimintaan osallistuva henkilö;
2) ilma-alusten, ilmailuun käytettävien laitteiden ja ilmailuvälineiden huoltotoimintaan osallistuva
henkilö;
3) lennonjohtaja;
4) lennontiedottaja;
5) kulkuoikeuden lentoasemalle saanut henkilö;
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6) turvakoulutuksen kehittämisestä ja antamisesta vastaava henkilö; tai
7) lentoliikenteen harjoittajan tai lentoasemien turvallisuusvaatimusten noudattamisesta vastaava
henkilö.
143 § Henkilölle annettava huomautus ja varoitus
Ilmailuhallinto voi antaa 142 §:ssä tarkoitetulle henkilölle huomautuksen, jos luvan haltija toimii
huolimattomuudesta vastoin velvollisuuttaan lentoturvallisuuteen tai siviili-ilmailun turvaamiseen
vaikuttavassa tehtävässä. Huomautus voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti.
Ilmailuhallinto voi antaa 142 §:ssä tarkoitetulle henkilölle varoituksen, jos luvan haltija
1) toimii tahallaan vastoin velvollisuuttaan lentoturvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä;
2) rikkomalla ilmailua koskevia säännöksiä tai määräyksiä osoittaa puuttuvaa halua tai kykyä niiden noudattamiseen; tai
3) toimii vastoin siviili-ilmailun turvaamisesta annettuja säännöksiä tai määräyksiä. Varoitus annetaan kirjallisesti.
144 § Henkilölle annettava toimintakielto
Ilmailuhallinto voi määrätä, ettei luvan haltija saa harjoittaa toimintaa, johon lupa oikeuttaa, jos
luvan haltija:
1) sairauden, vammautumisen tai muun lentoturvallisuuteen vaikuttavan syyn vuoksi ei täytä asianomaisen luvan saamisen edellytyksiä;
2) huomautuksesta tai varoituksesta huolimatta jatkaa ilmailua koskevien säännösten tai määräysten rikkomista;
3) rikkomalla olennaisella tavalla ilmailua koskevia säännöksiä tai määräyksiä osoittaa puuttuvaa
halua tai kykyä niiden noudattamiseen;
4) rikkomalla toistuvasti ilmailua koskevia säännöksiä tai määräyksiä osoittaa puuttuvaa halua tai
kykyä niiden noudattamiseen; tai
5) on 44 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla soveltumaton toimimaan luvan tarkoittamissa tehtävissä.
Ilmailuhallinto voi määrätä, ettei luvan haltija saa harjoittaa toimintaa, johon lupa oikeuttaa, milloin
sen tutkittavana tai käsiteltävänä on asia, josta saattaa seurata 1 momentissa tarkoitettu toimintakielto tai 143 §:ssä tarkoitettu luvan peruuttaminen. Tällainen määräys on annettava määräajaksi tai
toistaiseksi ja 2 momentissa tarkoitettu määräys tutkinnan ja asian käsittelyn ajaksi.
Toimintakieltoon määräämisestä tehdään merkintä asianosaisen lupakirjarekisteritietoihin
145 § Henkilölle annetun luvan peruuttaminen
Lupa on peruutettava, jos:
1) edellä 142 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu luvan voimassaolon keskeytyksen syy on
pysyvä; tai
2) luvan haltija ei enää tiedoiltaan tai taidoiltaan täytä luvan saamisen edellytyksiä.
146 § Lupakirjan tai kelpoisuustodistuksen palauttaminen Ilmailuhallinnolle
Edellä 144 ja 145 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa Ilmailuhallinto voi velvoittaa luvan haltijan heti
toimittamaan lupakirjansa tai kelpoisuustodistuksensa Ilmailuhallinnolle.
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147 § Toimenpiteet organisaatiolle myönnettyyn lupaan puuttumiseksi
Ilmailuhallinto voi tarvittaessa ryhtyä 148 ja 149 §:ssä tarkoitettuihin toimiin, kun kyseessä on:
1) lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio;
2) suunnittelu-, valmistus- tai huolto-organisaatio;
3) huoltohenkilöstön koulutusorganisaatio;
4) lentotoimintaluvan haltija;
5) säännöllisen lentoliikenteen tai tilausliikenteen Suomen ja kolmannen maan välillä harjoittaja;
6) lentokoulutuksen, lentonäytöksen tai lentokilpailun järjestäjä;
7) lentopaikan pitäjä;
8) lentoaseman maahuolintapalvelujen tarjoaja;
9) valvottu edustaja tai valvottu postihallinto;
10) lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja; tai
11) lennonvarmistushenkilöstön koulutusorganisaatio.
148 § Organisaatiolle annettava huomautus tai varoitus
Jos organisaatiolle myönnetyn luvan haltija jättää noudattamatta tässä laissa tarkoitetun hyväksynnän ehtoja tai muita määräyksiä, jotka koskevat luvassa tarkoitettua toimintaa, luvan haltijalle voidaan antaa huomautus tai varoitus.
149 § Organisaatiolle myönnetyn luvan muuttaminen, rajoittaminen ja peruuttaminen
Organisaatiolle myönnettyä tässä laissa tarkoitettua lupaa tai hyväksyntää voidaan muuttaa tai rajoittaa, tai lupa tai hyväksyntä voidaan peruuttaa taikka luvassa tai hyväksynnässä tarkoitetun toiminnan harjoittaminen voidaan väliaikaisesti kieltää, jos:
1) Ilmailuhallinto ei enää ole vakuuttunut siitä, että luvan mukaisen toiminnan harjoittaja kykenee
harjoittamaan toimintaansa turvallisesti;
2) luvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ole eikä edellytyksissä olevia virheitä tai puutteita korjata asetetussa määräajassa;
3) luvan haltija jättää olennaisesti noudattamatta luvan tai hyväksynnän ehtoja tai muita määräyksiä, jotka koskevat luvassa tarkoitettua toimintaa; tai
4) luvan haltija huomautuksesta tai varoituksesta huolimatta jatkaa luvan ehtojen vastaista toimintaa tai jatkaa muiden toimintaa koskevien määräysten rikkomista; tai
5) luvan haltija ei noudata liikennöintiluvan perusteena olevaa lentoliikennesopimusta tai muuta
kansainvälistä velvoitetta.
Lentotoimintalupa, tilauslentolupa tai liikennöintilupa raukeaa, jos:
1) luvan haltija ei käytä liikenneoikeuksia saamansa liikennöintiluvan ehtojen mukaisesti;
2) luvan haltija lopettaa tai keskeyttää lentotoimintansa eikä hän osoita Ilmailuhallinnon asettamassa vähintään kuuden kuukauden mittaisessa määräajassa, että hän edelleen täyttää luvan
saamisen toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset tai että liikenteen keskeyttäminen johtuu
sellaisista poikkeuksellisista seikoista, joihin liikennöintiluvan haltija ei ole voinut vaikuttaa; tai
3) luvan saamiseksi säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa eikä luvan haltija tee oikaisua
Ilmailuhallinnon asettamassa vähintään kuukauden mittaisessa määräajassa.
150 § Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka
Ilmailuhallinto voi asettaa tämän lain tai yhteisöasetuksen nojalla antamansa käskyn tai kiellon
tehosteeksi uhkasakon, teettämisuhan tai keskeyttämisuhan siten kuin uhkasakkolaissa (1113/90)
säädetään.
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17 luku Erinäiset säännökset
151 § Ilmailuhallinnon tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus
Ilmailutoimintaa harjoittavan samoin kuin ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän sekä lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tehtävää suorittavan on siltä osin kuin tiedot ovat hänen hallussaan tai
saatavillaan annettava Ilmailuhallinnolle sen pyynnöstä ilmailutoiminnan valvontaa varten:
1) ilma-alusta ja sen liikkumista koskevat tiedot, mukaan lukien tilannekuvan tallenteet;
2) lennonvarmistuspalvelun, ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun ja ilma-alusten puhelin- ja radioliikenteen tallenteet;
3) muut lentoturvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot;
4) toiminnanharjoittajan toimintaa, taloutta ja vakuutuksia koskevat valvontaa varten tarpeelliset
tiedot;
5) tilastotiedot.
Ilmailuhallinnolla on oikeus saada pyynnöstä tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisia tietoja:
1) matkustajilta;
2) ilma-aluksen henkilökuntaan kuuluvilta;
3) ilma-aluksessa kuljetettavan tavaran haltijoilta.
Ilmailuhallinnolla on oikeus tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi ja lain ja yhteisöasetusten noudattamisen valvomiseksi:
1) päästä ilma-alukseen ja muuhun paikkaan, jossa ilmailutoimintaa harjoitetaan; pääsyoikeus ei
kuitenkaan koske asuintiloja;
2) suorittaa ilma-aluksissa asematasotarkastuksia;
3) tarkastaa muutoinkin ilmailutoimintaa harjoittavan toimintaa.
152 § Valvontatiedostot
Ilmailuhallinnon tämän lain perusteella antamista luvista, oikeuksista ja hyväksynnöistä voidaan
pitää luetteloita. Luetteloihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja
henkilötietolakia sekä mitä 9 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 12 §:n 4 momentissa säädetään.
153 § Miehistökortit
Ilmailuhallinto myöntää hakemuksesta ilma-aluksen miehistölle miehistökortin. Hakemukseen on
liitettävä liikenneluvan haltijan vakuutus siitä, että hakija on sen palveluksessa.
Myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) hakija toimii ilma-aluksen miehistön jäsenenä Ilmailuhallinnon myöntämän liikenneluvan haltijan palveluksessa;
2) hakija täyttää 103 §:ssä tarkoitetun kulkuoikeuden myöntämisen edellytykset.
Liikenneluvan haltijan on ilmoitettava Ilmailuhallinnolle miehistökortin haltijan työsuhteen päättymisestä.
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154 § Ilmailun ympäristövaikutuksia koskevat määräykset
Ilmailuhallinto voi, ottaen huomioon 133 §:ssä tarkoitettu tasapainoinen lähestymistapa, antaa määräyksiä lento- ja huoltotoiminnasta, milloin se on tarpeen ilma-alusten aiheuttaman melun tai muun
haitallisen ympäristövaikutuksen vähentämiseksi tai estämiseksi tai yhteisöasetuksessa sallitun
poikkeuksen myöntämiseksi. Tällaiset määräykset voivat koskea:
1) lentopaikan käyttöaikaa tai –tapaa tai lentoonlähtöjen ja laskujen määrää;
2) huoltoon liittyvien koekäyttöjen rajoittamista tai kieltämistä määrättyinä aikoina;
3) poikkeuksellisen meluisten lentokoneiden käytön rajoittamista;
4) aiemmin hyväksytyn lentokonetyypin käytön kieltämistä siirtymäajan jälkeen.
155 § Lentoesteet
Mastoa, nosturia, valaistus-, radio- tai muuta laitetta, rakennelmaa tai merkkiä ei saa asettaa, järjestää tai kohdistaa siten, että sitä voidaan erehdyksessä pitää ilmailua palvelevana laitteena tai merkkinä. Tässä tarkoitettu rakennelma tai laite ei myöskään saa häiritä ilmailua palvelevia laitteita tai
lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa lentoturvallisuudelle.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua sekaannusta, häiriötä tai vaaraa mahdollisesti aiheuttavan laitteen,
rakennelman tai merkin asettamiseen tarvitaan Ilmailuhallinnon antama lentoestelupa, jos este:
1) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta, tai
2) ulottuu yli 10 metriä maanpinnasta ja sijaitsee lentopaikan tai kevytlentopaikan kiitotien ympärillä olevan suorakaiteen sisällä, jonka pitkät sivut ovat 500 metrin etäisyydellä kiitotien keskilinjasta ja lyhyet sivut 2500 metrin etäisyydellä kiitotien kynnyksistä ulospäin.
Jollei lentoturvallisuus vaarannu, Ilmailuhallinto voi antaa luvan 2 momentissa tarkoitetun laitteen,
rakennelman tai merkin asettamiseen. Lupa on myönnettävä, jos luvan epääminen aiheuttaisi maan
omistajalle tai siihen kohdistuvan erityisen oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa verrattuna esteestä aiheutuvaan haittaan lentoliikenteen sujuvuudelle. Lentoesteet on merkittävä Ilmailuhallinnon
antamien määräyksien mukaisesti.
Lentoesteen ylläpitäjän on ilmoitettava estettä ja yhteystietojaan koskevat muutokset viipymättä
Ilmailuhallinnolle.
156 § Lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttava toiminta
Jos lentoturvallisuus tai liikenteen sujuvuus niin vaatii, Ilmailuhallinto voi antaa määräyksiä tai
kieltää, rajoittaa tai asettaa ehtoja ammunta-, ilotulitus- tai räjäytystoiminnalle sekä ilmassa liikkuvien tai maassa olevien laitteiden sekä lasersäteen käyttämiselle.
157 § Varautuminen poikkeusoloihin
Ilmailutoimintaan oikeuttavan luvan tai hyväksynnän haltijan on varauduttava poikkeusoloihin
osallistumalla valmiussuunnitteluun ja valmistelemalla etukäteen poikkeusoloissa tapahtuvaa toimintaa.
Lentoaseman pitäjän ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, varauduttava huolehtimaan siitä, että toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi myös
valmiuslaissa (1080/1991) tarkoitetuissa poikkeusoloissa.
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Ilmailuhallinto voi antaa poikkeusoloihin varautumisen edellyttämiä tarkempia määräyksiä valmiussuunnittelun järjestämisestä.
158 § Viranomaistehtävien siirtäminen
Jos suomalaista ilma-alusta vuokra- tai muun sen kaltaisen sopimuksen perusteella käyttää sellainen
käyttäjä, jonka pääasiallinen toimipaikka tai asuin- tai kotipaikka on toisessa valtiossa, Ilmailuhallinto voi yksittäisen ilma-aluksen ja sen miehistön osalta siirtää lentokelpoisuutta koskevassa 3
luvussa, lupakirjoja ja kelpoisuusvaatimuksia koskevassa 5 luvussa sekä ohjaamomiehistöä ja muuta ilma-aluksen miehistöä koskevassa 58 ja 59 §:ssä Ilmailuhallinnon hoidettavaksi määrättyjä tehtäviä asianomaisen valtion viranomaisen hoidettavaksi.
159 § Maksut lentopaikan ja ilmailua varten annetun palvelun käytöstä
Lentopaikan pitäjä tai palvelun antaja voi periä lentopaikan ja ilmailua varten annetun palvelun
käytöstä maksuja.
Ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä vastaavat yhteisvastuullisesti 1 momentissa tarkoitetusta
maksusta omistus-, hallinta- tai käyttöoikeutensa ajalta sekä siltä ajalta, jona nämä ovat merkittyinä
ilma-alusrekisteriin omistajana, haltijana tai käyttäjänä.
Lentopaikan pitäjä voi estää ilma-aluksen lähdön, kunnes 1 ja 2 momentissa tarkoitetut maksut on
suoritettu tai vakuus niistä asetettu. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, jos ilma-alus on lähdössä kansainvälisessä säännöllisessä lentoliikenteessä aikataulun mukaiselle lennolle.
160 § Huumaavat aineet ja toimintakyvyn heikkeneminen
Ilma-aluksessa, ilmailuun käytettävässä liitimessä tai muussa laitteessa taikka maaorganisaatiossa
lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tehtävää ei saa suorittaa se, jonka veren alkoholipitoisuus on alkoholin nauttimisesta kohonnut tai joka on käyttänyt muuta huumaavaa ainetta niin, että sitä on hänen
elimistössään havaittava määrä.
Edellä 1 momentissa mainittua tehtävää ei saa hoitaa myöskään henkilö, joka sairauden tai väsymyksen johdosta tai muusta sellaisesta syystä ei voi hoitaa tehtävää lentoturvallisuutta vaarantamatta.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee myös lennon valmisteluun välittömästi liittyviä toimenpiteitä
161 § Ilma-aluksen lähdön estäminen
Ilmailuhallinto voi kieltää lennon ja estää ilma-aluksen lähdön:
1) jos on aihetta epäillä, ettei ilma-alus lennolle lähdettäessä ole lentokelpoinen tai asianmukaisesti miehitetty;
2) jos on aihetta epäillä, ettei tässä laissa säädettyjä tai sen nojalla annettuja lentoa koskevia määräyksiä muutoin ole noudatettu; tai
3) jos ilma-aluksen käyttäminen ilmailuun on muutoin tämän lain nojalla kielletty.
Lentopaikan päälliköllä, lentopaikan pitäjän palveluksessa olevalla tai lennonvarmistuksessa taikka
huolto- tai maahuolintaorganisaatiossa tehtävää hoitavalla on Ilmailuhallinnon pyynnöstä oikeus
antaa ilma-aluksen lähdön estämiseksi tarvittavaa apua.
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Edellä 2 momentissa tarkoitetulla on oikeus estää ilma-aluksen lähtö, jos on ilmeistä, että 1 momentissa tarkoitetut puutteet voivat vakavasti vaarantaa lentoturvallisuuden. Ilma-aluksen lähdön estämisestä on tällöin viipymättä ilmoitettava Ilmailuhallinnolle, jonka on ryhdyttävä asian vaatimiin
toimiin.
162 § Ilma-alusten kulkuun puuttuminen
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiessa Ilmailuhallinto ja välitöntä puuttumista edellyttävissä tapauksissa lennonvarmistuselin sekä Ilmailuhallinnon erikseen määrittämissä tilanteissa sotilasviranomainen voi kieltää ilma-aluksen lähdön, määrätä ilma-aluksen laskeutumaan tai tunnistamista
vaatimalla, määräämällä lentosuunnan ja -korkeuden taikka muutoin puuttua ilma-alusten kulkuun.
Jos ilma-alus määrätään laskeutumaan, on laskua varten osoitettavan lentopaikan oltava sopiva
kyseisen ilma-alustyypin turvalliseen laskuun.
Ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta tullivalvonnan vuoksi sekä alueellisen koskemattomuuden
valvomisen tai turvaamisen vuoksi säädetään erikseen.
163 § Ilma-aluskiinnitys
Kiinnityksestä ilma-alukseen säädetään kiinnityksistä ilma-aluksiin annetussa laissa (211/1928).

18 luku Rangaistukset
164 § Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Rangaistus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta säädetään rikoslain 23 luvun 1 ja 2 §:ssä.
165 § Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle ja kuljettaminen oikeudetta
Rangaistus kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle ja kuljettamisesta oikeudetta säädetään rikoslain 23 luvun 8 ja 10 §:ssä.
166 § Huumaavan aineen käyttäminen ilmailussa
Jos ilma-aluksessa tehtävää suorittava tai maaorganisaatiossa lentoturvallisuuteen vaikuttavassa
tehtävässä oleva suorittaa tehtäväänsä, vaikka hänen verensä alkoholipitoisuus on alkoholin nauttimisesta kohonnut taikka hän on käyttänyt muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia niin, että sitä on
hänen elimistössään havaittava määrä, hänet on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty
ankarampaa rangaistusta, huumaavan aineen käyttämisestä ilmailussa sakkoon.
167 § Ilmailurikkomus
Joka
1) rikkoo 6 §:n 3 momentin nojalla annettuja määräyksiä,
2) käyttää tai antaa toisen käyttää ilma-alusta ilmailuun 7 §:n vastaisesti,
3) rikkoo 8 §:ssä tarkoitettua kieltoa tai rajoitusta,
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4) laiminlyö 16 §:ssä tai 26 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden,
5) käyttää ilmailuun ilma-alusta, jota ei ole asianmukaisesti merkitty 19 §:ssä tarkoitetuin tunnuksin
tai vastaavin ulkomaisin tunnuksin tai joka on varustettu väärin tunnuksin,
6) käyttää tai antaa toisen käyttää ilma-alusta ilmailuun 23 §:n 2 momentin tai yhteisön asetusten
vastaavien, lentokelpoisuuden hallintaa koskevien säännösten ja määräysten vastaisesti,
7) tekee ilman hyväksyntää sellaisen työn johon 31 §:n tai suunnittelua, valmistusta ja huoltoa koskevien yhteisön asetusten säännösten mukaan vaaditaan hyväksyntä,
8) käyttää ilma-alusta, joka ei täytä 33 §:n nojalla annettuja määräyksiä,
9) rikkoo 61 §:ssä tarkoitettua velvollisuutta
10) rikkoo 63 §:ssä matkustajalle säädettyjä velvollisuuksia,
11) harjoittaa kaupallista ilmailua ilman lupaa tai rikkoo tällaisen luvan ehtoja,
12) harjoittaa 75 – 77 §:ssä tarkoitettua toimintaa ilman vaadittavaa lupaa tai rikkoo tällaisen luvan
ehtoja,
13) käyttää lentoonlähtö- tai laskupaikkana muuta kuin 80 §:n mukaan sallittua lentopaikkaa tai
aluetta,
14) pitää lentopaikkaa ilman 86 §:ssä tarkoitettua lentoaseman hyväksyntätodistusta tai 88 §:ssä
tarkoitettua pitolupaa tai rikkoo tällaisen todistuksen tai luvan ehtoja,
15) rikkoo 92 §:n mukaista velvollisuutta taikka lentopaikan pitäjän tai Ilmailuhallinnon asettamaa
kieltoa tai rajoitusta,
16) käyttää valtakunnan rajan ylittämiseen muuta kuin 112 §:n 3 momentin 5 kohdassa tarkoitettua
rajanylityspaikkaa,
17) siirtää luvatta 124 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilma-alusta taikka sen osaa tai tavaraa,
18) rikkoo 130 §:n 2 momentissa tarkoitettua kieltoa,
19) laiminlyö noudattaa 154 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä,
20) laiminlyö noudattaa 155 tai 156 §:ssä tarkoitettua kieltoa tai määräystä,
21) laiminlyö noudattaa 162 §:n 1 momentissa tarkoitettua kieltoa tai määräystä,
22) laiminlyö noudattaa asianmukaisesti annettua laskeutumiskehotusta ilmailussa Suomen alueen
ulkopuolella ilma-aluksella, jonka käyttäjän asuin- tai kotipaikka on Suomessa,
on tuomittava, jollei teosta muualla ole säädetty ankarampaa rangaistusta eikä 130 §:stä muuta johdu, ilmailurikkomuksesta sakkoon.
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168 § Toimenpiteistä luopuminen
Jos 167 §:ssä tarkoitettu rikkomus on vähäinen tai teosta tekijälle aiheutuvia hallinnollisia seuraamuksia voidaan teon vakavuuteen nähden pitää riittävinä, voidaan siitä jättää syyte ajamatta ja rangaistus tuomitsematta.
Milloin rikkomus ilmeisesti on sellainen kuin 1 momentissa säädetään, voi Ilmailuhallinto muihin
toimenpiteisiin ryhtymättä antaa rikkomukseen syyllistyneelle huomautuksen.
169 § Ilmailuhallinnon kuuleminen
Virallisen syyttäjän on ennen tässä luvussa tarkoitettua tekoa koskevan syyteratkaisun tekemistä
varattava Ilmailuhallinnolle tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa.
Tuomioistuimen on tässä luvussa tarkoitettua tekoa koskevaa asiaa käsitellessään varattava Ilmailuhallinnolle tilaisuus tulla kuulluksi.

19 luku Muutoksenhaku
170 § Muutoksenhaku
Valtioneuvoston, liikenne- ja viestintäministeriön tai Ilmailuhallinnon tämän lain nojalla antamaan
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Rakentamislupaa, uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevaa päätöstä lukuun ottamatta päätöstä
on kuitenkin valituksesta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

20 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
171 § Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
172 § Kumottavat säännökset
Tällä lailla kumotaan 3 päivänä maaliskuuta 1995 annettu ilmailulaki (281/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, 22 päivänä huhtikuuta 1994 annettu laki turvatarkastuksista lentoliikenteessä (305/1994) sekä 26 päivänä helmikuuta 1966 annettu ilmailuasetus (118/1996).
173 § Siirtymäsäännökset
Lupa, hyväksyntä, kielto tai muu sellainen päätös, joka on annettu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla, on voimassa myös tämän lain tultua voimaan, jollei sitä muuteta
tai kumota tämän lain säännösten mukaisesti. Tämä laki ei myöskään aiheuta muutosta siihen, mitä
ennen sen voimaantuloa on sovittu vieraan valtion kanssa tehdyssä sopimuksessa. Mitä tämän lain
voimaan tullessa voimassa olevissa säädöksissä säädetään ansiolentoluvasta, koskee tämän lain
tultua voimaan lentotoimintalupaa.
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Ilmailuhallinto voi lentoaseman hakemuksesta päättää myöntää enintään viiden vuoden pituisen
lykkäyksen 86 §:n 1 momentissa olevasta lentoaseman hyväksyntätodistusta koskevasta vaatimuksesta.
Ilmailulaitoksen tehtävänä on huolehtia ilmaliikennepalvelujen järjestämistä kunnes ilmaliikennepalvelujen tarjoaja erikseen 114 §:n mukaisesti nimetään.
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään ja ratkaistaan 172 §:ssä mainittujen
kumottavien säädösten nojalla.
________

2
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä toukokuuta 1999 viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 24 §:n 15 kohta seuraavasti:
24 §
Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat
Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä:
-----15) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta
valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai tietojen saannin tulevaisuudessa taikka ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osallisille;
-----Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
_________
Helsingissä päivänä kuuta 2005

Tasavallan Presidentti

Liikenne- ja viestintäministeri
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Liitteet
Rinnakkaistekstit
2
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä toukokuuta 1999 viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 24 §:n 1 momentin 15 kohta seuraavasti:
voimassa oleva laki

ehdotus

24 §
Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat

24 §
Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat,
jollei erikseen toisin säädetä:
jollei erikseen toisin säädetä:
-----15) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai
muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos
tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai
sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa
syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan
osallisille
-----_______

-----15) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai
muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos
tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai
sen tarkoituksen toteutumisen tai tietojen saannin tulevaisuudessa taikka ilman painavaa syytä
olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osallisille;
------

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2006.
_______
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