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►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011,
annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,
siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen
säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1)
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▼B
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011,
annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,
siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja
hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

▼M12
1 artikla
Kohde
1.
le:

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraavil

a) lentolupakirjojen erilaiset kelpuutukset, lentolupakirjojen myöntämis
tä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon kes
keyttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset, lentolupakirjojen
haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet sekä voimassa olevien kansal
listen lentolupakirjojen ja kansallisten lentomekaanikon lupakirjojen
muuntamista lentolupakirjoiksi koskevat edellytykset;
b) lentokoulutuksesta tai lentosimulaattorikoulutuksesta ja lentäjän tai
tojen arvioinnista vastaavien henkilöiden hyväksyntä;
c) erilaiset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset, lääketieteel
listen kelpoisuustodistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muut
tamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista
koskevat edellytykset, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten halti
joiden oikeudet ja velvollisuudet sekä kansallisten lääketieteellisten
kelpoisuustodistusten muuntamista vastavuoroisesti tunnustetuiksi
lääketieteellisiksi kelpoisuustodistuksiksi koskevat edellytykset;
d) ilmailulääkärien hyväksyntä ja edellytykset, joilla yleislääkärit voivat
toimia ilmailulääkäreinä;
e) matkustamomiehistön jäsenille määräajoin tehtävä ilmailulääketie
teellisen kelpoisuuden arviointi ja tästä arvioinnista vastaavien hen
kilöiden kelpoisuus;
f) matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten myöntämistä, voimassa
pitämistä, muuttamista, rajoittamista, niiden voimassaolon keskeyttä
mistä tai peruuttamista koskevat edellytykset sekä matkustamomie
histön kelpoisuustodistusten haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;
g) siviili-ilmailun lentomiehistön hyväksymiseen ja lääketieteellisen kel
poisuuden arviointiin osallistuvien lentokoulutusorganisaatioiden ja
ilmailulääketieteen keskusten hyväksymistodistusten myöntämistä,
voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keske
yttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset;
h) lentoa simuloivien koulutuslaitteiden sekä näitä laitteita käyttävien
organisaatioiden sertifiointivaatimukset;
i) hallintoa ja johtamisjärjestelmää koskevat vaatimukset, joita jäsenval
tioiden, Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) ja orga
nisaatioiden on noudatettava pannessaan täytäntöön a–h alakohdassa
tarkoitettuja sääntöjä.
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▼M12
2.
Ilmapallojen ja purjelentokoneiden lentolupakirjoihin sovelletaan
tämän asetuksen 11 b ja 11 c artiklaa sekä tämän asetuksen liitettä IV
(osa MED), liitettä VI (osa ARA), liitettä VII (osa ORA) ja liitettä VIII
(osa DTO).
▼B
2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1. ’osan FCL lupakirjalla’ ohjaamomiehistön lupakirjaa, joka täyttää liit
teessä I vahvistetut vaatimukset;
2. ’JAR-vaatimuksilla’ Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöeli
men hyväksymiä yhteiseurooppalaisia ilmailuvaatimuksia, sellai
sina kuin niitä sovelletaan 30 päivänä kesäkuuta 2009;
3. ’kevyiden ilma-alusten lupakirjalla (LAPL)’ asetuksen (EY)
N:o 216/2008 7 artiklassa tarkoitettua harrasteilmailun lupakirjaa;
▼M11

__________

▼B
5. ’muulla kuin JAR-vaatimusten mukaisella lupakirjalla’ lentol
upakirjaa, jonka on myöntänyt tai tunnustanut kansallisen lain
säädännön mukaisesti jäsenvaltio, jota ei ole suositeltu keskinäi
seen tunnustamiseen kyseisen JAR-vaatimuksen osalta;
6. ’hyvityksellä’ aiemmin hankitun kokemuksen tai kelpoisuuden
tunnustamista;
7. ’hyvitysraportilla’ raporttia, jonka perusteella aiemmin hankittu
kokemus tai kelpoisuus voidaan tunnustaa;
8. ’muuntoraportilla’ raporttia, jonka perusteella lupakirja voidaan
muuntaa osan FCL lupakirjaksi;
▼M11

__________

▼M1
11. ’matkustamomiehistön jäsenellä’ miehistön jäsentä, jolla on asi
anmukainen kelpoisuus, joka ei ole ohjaamomiehistön tai tekni
sen miehistön jäsen ja jonka lentotoiminnan harjoittaja on nimit
tänyt suorittamaan matkustajien ja lennon turvallisuuteen liittyviä
tehtäviä lentotoiminnan aikana;
12. ’lentomiehistöllä’ ohjaamomiehistöä ja matkustamomiehistöä;
▼M11

__________

▼M7
14. ’hyväksyttävillä vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AMC)’
viraston hyväksymiä ohjeellisia standardeja, joissa kuvataan me
netelmät asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpano
sääntöjen vaatimusten täyttämiseksi;
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▼M7
15. ’vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AltMoC)’
vaihtoehtoisia menetelmiä tai uusia menetelmiä asetuksessa (EY)
N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetettujen sellais
ten vaatimusten täyttämiseksi, joiden osalta virasto ei ole vahvis
tanut AMC:tä;
16. ’hyväksytyllä koulutusorganisaatiolla (ATO)’ organisaatiota, jolla
on oikeus antaa lentäjille koulutusta 10 a artiklan 1 kohdan en
simmäisen alakohdan mukaisesti myönnetyn hyväksynnän perus
teella;
17. ’perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD)’ lentäjien koulutuk
seen maassa käytettävää koulutuslaitetta, joka jäljittelee tietyn
lentokoneluokan mukaista lento-oppilaan paikkaa; mittaritaulu
voidaan esittää myös näyttölaitteella ja ohjaimet voivat olla jou
sikuormitteiset, ja laitteen on tarjottava asianmukainen koulutu
sympäristö ainakin mittarilennon menetelmien harjoittelua varten;
18. ’sertifiointieritelmillä (CS)’ viraston hyväksymiä teknisiä standar
deja, joissa esitetään menetelmät, joita organisaatio voi käyttää
sertifiointitarkoituksiin;
▼M12
19. ’lennonopettajalla (FI)’ opettajaa, jolla on oikeus antaa koulutusta
ilma-aluksella tämän asetuksen liitteessä I (osa FCL) olevan J
luvun, asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä III (osa BFCL) olevan
FI luvun tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 (1) liit
teessä III (osa SFCL) olevan FI luvun mukaisesti (2);
▼M7
20. ’lentoa simuloivalla koulutuslaitteella (FSTD)’ lentäjien koulutuk
seen käytettävää laitetta, joka on
a) lentokoneiden osalta lentosimulaattori (FFS), lentokoulutus
laite (FTD), lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite
(FNPT) tai perusmittarilennon harjoituslaite (BITD);
b) helikoptereiden osalta lentosimulaattori (FFS), lentokoulutus
laite (FTD) tai lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite
(FNPT);
21. ’FSTD:n hyväksynnällä’ FSTD:n teknisten valmiuksien tasoa sel
laisena kuin se on määritetty kyseisen FSTD:n sertifiointieritel
mässä;
22. ’päätoimipaikalla’ organisaation pääkonttoria tai rekisteröityä toi
mipaikkaa, jossa keskeisiä taloudellisia toimintoja ja tässä asetuk
sessa tarkoitetun lentotoiminnan valvontaa harjoitetaan;
(1) Komission asetus (EU) 2018/395, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018,
ilmapallojen lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroo
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti
(EUVL L 71, 14.3.2018, s. 10).
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1976, annettu 14 päivänä joulu
kuuta 2018, purjelentokoneilla harjoitettavaa lentotoimintaa koskevista yksi
tyiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2018/1139 nojalla (EUVL L 326, 20.12.2018, s. 64).
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▼M9
22 a. luvulla ’ARO.RAMP’ lentotoiminta-asetuksen liitteessä II olevaa
lukua RAMP;

22 b. ’automaattisesti hyväksytyllä’ hyväksyntää, jonka ICAO-lisäyk
sessä mainittu ICAOn sopimusvaltio antaa ilman muodollisuuksia
Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetylle oh
jaamomiehistön lupakirjalle;

22 c. ’ICAO-lisäyksellä’ Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukai
sesti myönnetyn automaattisesti hyväksytyn ohjaamomiehistön
lupakirjan lisäystä (attachment), joka mainitaan ohjaamomiehistön
lupakirjan XIII kohdassa;

▼M7
23. ’hyväksyntätestioppaalla (QTG)’ asiakirjaa, joka on laadittu sen
osoittamiseksi, että FSTD:n suorituskyky ja käsittelyominaisuudet
vastaavat ilma-aluksen, lentokoneluokan tai helikopterityypin vas
taavia ominaisuuksia, että niitä jäljitellään asetettujen rajojen mu
kaisesti ja että kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät. Hyväk
syntätestioppaaseen sisältyvät sekä ilma-alusta, lentokoneluokkaa
tai helikopterityyppiä koskevat tiedot että FSTD-tiedot, joita käy
tetään hyväksynnän tukena;

24. ’ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla (DTO)’ organisaa
tiota, jolla on oikeus antaa lentäjille koulutusta 10 a artiklan 1
kohdan toisen alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perus
teella;

25. ’DTO-koulutusohjelmalla’ DTO:n laatimaa asiakirjaa, jossa ku
vaillaan yksityiskohtaisesti kyseisen DTO:n antama kurssi.

▼M3
3 artikla
Lentolupakirjat ja lääketieteelliset kelpoisuustodistukset
1.
Rajoittamatta tämän asetuksen 8 artiklan soveltamista asetuksen
(EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa sekä 4 ar
tiklan 5 kohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentäjien on noudatettava
tämän asetuksen liitteissä I ja IV säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja
hallinnollisia menettelyjä.

2.
Tämän asetuksen liitteessä I määritellyistä lupakirjojen haltijoiden
oikeuksista riippumatta sellaisten lentolupakirjojen haltijat, jotka on
myönnetty tämän asetuksen liitteessä I olevan B tai C luvun mukaisesti,
voivat suorittaa asetuksen (EU) N:o 965/2012 6 artiklan 4 a kohdassa
tarkoitettuja lentoja. Tämä ei rajoita tämän asetuksen liitteessä I olevassa
B tai C luvussa mahdollisesti asetettujen matkustajien kuljettamista tai
kaupallisen lentotoiminnan kehittämistä koskevien lisävaatimusten nou
dattamista.
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▼B
4 artikla
Voimassa olevat kansalliset lentolupakirjat
▼M11

__________

▼B
2.
Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista
myöntämät tai tunnustamat muut kuin JAR-vaatimusten mukaiset lupa
kirjat, mukaan lukien niihin liittyvät kelpuutukset, todistukset, valtuu
tukset ja/tai kelpoisuudet, on muunnettava osan FCL lupakirjoiksi, ja
tämän suorittaa lupakirjan myöntänyt jäsenvaltio.
3.
Muut kuin JAR-vaatimusten mukaiset lupakirjat on muunnettava
osan FCL lupakirjoiksi ja niihin liittyviksi kelpoisuuksiksi tai todistuk
siksi
a) liitteen II säännösten mukaisesti, tai
b) muuntoraportissa olevien tietojen mukaisesti.
4.

Muuntoraportin on

a) oltava sen jäsenvaltion laatima, joka myönsi lentolupakirjan kuultu
aan Euroopan lentoturvallisuusvirastoa, jäljempänä ’virasto’;
b) sisällettävä kuvaus siitä, minkä kansallisten vaatimusten perusteella
lentolupakirjat on myönnetty;
c) kuvattava lentäjille myönnettyjen oikeuksien laajuus;
d) sisällettävä tiedot siitä, mistä liitteen I vaatimuksista hyvitys on
määrä antaa;
e) sisällettävä tiedot mahdollisista rajoituksista, jotka on sisällytettävä
osan FCL lupakirjoihin, ja mahdollisista vaatimuksista, joita lentäjän
on noudatettava näiden rajoitusten poistamiseksi.
5.
Muuntoraporttiin on sisällyttävä jäljennökset kaikista 4 kohdan a–e
alakohdassa mainittujen tietojen osoittamiseksi tarvittavista asiakirjoista,
mukaan lukien jäljennökset asiaankuuluvista kansallisista vaatimuksista
ja menettelyistä. Muuntoraporttia laatiessa jäsenvaltioiden on pyrittävä
siihen, että lentäjien nykyisen toiminnan laajuus pysyisi mahdollisim
man pitkälle muuttumattomana.
▼M11
6.
Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, luokkakelpuutuskoulut
tajan kelpuutuksen tai tarkastuslentäjän valtuutuksen haltijoiden oikeu
det, jotka koskevat vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan ilma-aluk
sia, on muunnettava tyyppikouluttajan kelpuutukseksi tai tarkastuslentä
jän valtuutukseksi, joka koskee yhden ohjaajan lentokoneita.
▼M10
7.
Jäsenvaltio voi seuraavin edellytyksin antaa LAPL-lupakirjakoulu
tuksessa olevalle lento-oppilaalle luvan käyttää rajoitettuja oikeuksia
ilman valvontaa ennen kuin lento-oppilas täyttää LAPL-lupakirjan
myöntämisen edellyttämät vaatimukset:
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▼M10
a) oikeuksien laajuus perustuu jäsenvaltion suorittamaan turvallisuusris
kien arviointiin, jossa otetaan huomioon lentäjän aiotun pätevyysta
son saavuttamiseksi tarvittavan koulutuksen laajuus;
b) oikeudet rajoitetaan seuraaviin:
i) luvan myöntävän jäsenvaltion koko kansallinen alue tai sen osa;
ii) luvan myöntävässä jäsenvaltiossa rekisteröidyt ilma-alukset;
iii) yksimoottoriset mäntämoottorikäyttöiset lentokoneet ja helikop
terit, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään
2 000 kg, sekä purjelentokoneet ja ilmapallot;
c) kun tällaisen luvan haltija hakee LAPL-lupakirjan myöntämistä, hän
saa luvalla suorittamastaan koulutuksesta jäsenvaltion määrittämän
hyvityksen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksen tekevän
koulutusorganisaation suosituksen perusteella;
d) jäsenvaltio toimittaa määräaikaisraportit ja turvallisuusriskien arvi
oinnit komissiolle ja virastolle kolmen vuoden välein;
e) jäsenvaltiot seuraavat tämän kohdan mukaisesti myönnettyjen lupien
käyttöä sen varmistamiseksi, että ilmailun turvallisuus on hyväksyt
tävällä tasolla, ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet, jos havai
taan kohonnut turvallisuusriski tai muita turvallisuuteen liittyviä huo
lenaiheita.
▼M3
8.
Ennen kun lentäjä täyttää kaikki mittarilentokelpuutuksen myöntä
miseksi tämän asetuksen mukaisesti tarvittavat vaatimukset, jäsenvaltio
voi ►M12 8 päivään huhtikuuta 2021 ◄ saakka myöntää lentäjälle
luvan käyttää määrättyjä rajoitettuja oikeuksia lentokoneiden lentämi
seen mittarilentosääntöjen mukaisesti seuraavin edellytyksin:
a) jäsenvaltio myöntää tällaisia lupia ainoastaan jos niitä voidaan pe
rustella erityisellä paikallisella tarpeella, jota ei voida tyydyttää tä
män asetuksen nojalla vahvistetuilla kelpuutuksilla;
b) luvassa myönnettyjen oikeuksien laajuuden on perustuttava jäsenval
tion suorittamaan turvallisuusriskien arviointiin, jossa otetaan huomi
oon tarkoitetun lentäjän pätevyystason saavuttamiseksi tarvittavan
koulutuksen laajuus;
c) lupaan sisältyvät oikeudet koskevat vain jäsenvaltion kansallisen alu
een tai sen osan ilmatilaa;
d) lupa myönnetään hakijoille, jotka ovat suorittaneet pätevien koulut
tajien antaman asianmukaisen koulutuksen ja osoittaneet vaaditun
pätevyyden pätevälle tarkastuslentäjälle jäsenvaltion määrittelemällä
tavalla;
e) jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle, EASAlle ja muille jäsenvaltioille
lupaan liittyvistä erityispiirteistä, mukaan lukien sen perustelut ja
turvallisuusriskien arviointi;
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▼M3
f) jäsenvaltio seuraa lupaan liittyvää toimintaa varmistaakseen hyväk
syttävän turvallisuustason ja toteuttaa asianmukaisia toimia, jos se
havaitsee kasvaneen riskin tai minkä tahansa turvallisuuteen liittyvän
huolenaiheen;
g) jäsenvaltio suorittaa arvioinnin luvan täytäntöönpanon turvallisuus
näkökohdista ja toimittaa komissiolle kertomuksen viimeistään 8 päi
vänä huhtikuuta 2017.
▼M6
9.
Jäsenvaltioiden on ennen 19 päivää elokuuta 2018 myönnettyjen
lupakirjojen osalta noudatettava ARA.FCL.200 kohdan a alakohdan toi
sessa alakohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna Komission asetuk
sella (EU) 2018/1065 (1), vahvistettuja vaatimuksia viimeistään 31 päi
vänä joulukuuta 2022.
▼M5
4 a artikla
Suorituskykyyn

perustuvaa

navigointia
oikeudet

koskevat

mittarilento-

1.
Lentäjä saa käyttää suorituskykyyn perustuvia navigaatiomenetel
miä, jäljempänä ’PBN’, ainoastaan sen jälkeen, kun hänelle on myön
netty mittarilentokelpuutukseen (IR), liitetyt PBN-oikeudet.
2.
Lentäjälle myönnetään PBN-oikeudet, jos hän täyttää kaikki seu
raavat vaatimukset:
a) hän on suorittanut hyväksytysti teoriakurssin, johon sisältyy PBN,
liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.615 kohdan mukaisesti;
b) hän on suorittanut hyväksytysti lentokoulutuksen, johon sisältyy
PBN, liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.615 kohdan mukaisesti;
c) hän on suorittanut hyväksytysti joko lentokokeen liitteen I (osa FCL)
lisäyksen 7 mukaisesti tai lentokokeen tai tarkastuslennon liitteen I
(osa FCL) lisäyksen 9 mukaisesti.
3.
Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten kat
sotaan täyttyneen, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että koulutuk
sen tai PBN-toimintaan perehtymisen kautta hankittu pätevyys vastaa a ja
b alakohdassa tarkoitettujen kurssien antamia tietoja ja taitoja ja lentäjä
osoittaa tällaisen pätevyyden 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun lentoko
keen tai tarkastuslennon aikana hyväksyttävästi tarkastuslentäjälle.
4.
►C7 PBN-pätevyyden hyväksyttävästä osoittamisesta on tehtävä
merkintä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan edellä c
alakohdassa tarkoitetun lentokokeen tai tarkastuslennon suorittamisen
jälkeen, ja lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaneen tarkastuslen
täjän on allekirjoitettava merkintä. ◄
(1) Komission asetus (EU) 2018/1065, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018,
asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin
ohjaamomiehistön lupakirjojen automaattisesta hyväksynnästä sekä koulutuk
sesta lentoonlähtöjä ja laskuja varten (EUVL L 192, 30.7.2018, s. 31).
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5.
Lentäjät, joilla on mittarilentokelpuutus ilman PBN-oikeuksia, sa
avat lentää ainoastaan sellaisia reittejä ja lähestymisiä, joihin ei vaadita
PBN-oikeuksia, eikä heidän mittarilentokelpuutuksensa uusimiseen vaa
dita PBN-taitojen osoittamista 25 päivään elokuuta 2020 saakka; kysei
sen päivämäärän jälkeen kaikkiin mittarilentokelpuutuksiin vaaditaan
myös PBN-oikeudet.
▼M8
4 b artikla
Epätavallisten lentoasentojen välttämisen ja niistä oikaisun koulutus
1.
Epätavallisten lentoasentojen välttämisen ja niistä oikaisun koulu
tuksen on oltava pakollinen osa usean ohjaajan miehistölupakirjaa
(MPL) varten annettavaa koulutusta, yhdistettyä liikennelentäjäkurssia
(ATP(A)), ansiolentäjän lupakirjaa (CPL(A)) varten annettavaa koulu
tusta sekä seuraavia luokkakelpuutus- tai tyyppikursseja:
a) usean ohjaajan lentotoiminnassa käytettävät yhden ohjaajan lentoko
neet;
b) muut kuin suorituskykyiset vaativat yhden ohjaajan lentokoneet;
c) suorituskykyiset vaativat yhden ohjaajan lentokoneet; tai
d) usean ohjaajan lentokoneet;
liitteen I (osa FCL) mukaisesti.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla kursseilla, jotka alkavat hyväksy
tyssä koulutusorganisaatiossa (ATO) ennen 20 päivää joulukuuta 2019,
epätavallisten lentoasentojen välttämisen ja niistä oikaisun koulutus ei
ole pakollista edellyttäen, että
a) CPL(A)-, ATP(A)- tai MPL-kurssi on suoritettu muutoin liitteen I
(osa FCL) mukaisesti ja lentokoe suoritettu liitteessä I (osa FCL)
olevan FCL.320 (CPL), FCL.620 (IR) tai FCL.415.A (MPL) mukai
sesti viimeistään 20 päivänä joulukuuta 2021 tai
b) lentokoneiden luokkakelpuutus- tai tyyppikurssi on suoritettu muu
toin liitteen I (osa FCL) mukaisesti ja lentokoe suoritettu tämän
asetuksen liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.725 kohdan c alakohdan
toisen alakohdan mukaisesti viimeistään 20 päivänä joulukuuta 2021.
Toimivaltainen viranomainen voi 1 kohdan soveltamiseksi hyväksytyn
koulutusorganisaation suosituksen perusteella ja oman arvionsa mukaan
hyväksyä epätavallisten lentoasentojen välttämisen ja niistä oikaisun
koulutuksen, joka on suoritettu 20 päivään joulukuuta 2019 mennessä
kansallisia koulutusvaatimuksia noudattaen.
▼M12
4 c artikla
Matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen haltijoita koskevat
siirtymätoimenpiteet
1.
Liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.825 kohdan mukaisen matka
lento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) haltija saa 8 päivään syys
kuuta 2022 asti
a) edelleen käyttää EIR-kelpuutuksensa mukaisia oikeuksia;
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b) EIR-kelpuutuksensa uusituksi tai sen voimassaolon jatketuksi komis
sion delegoidun asetuksen (EU) (1) FCL.825 kohdan g alakohdan
mukaisesti;
c) täysimääräisen hyvityksen liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.835
kohdan c alakohdan 2 alakohdan i ja ii alakohdan koulutusvaatimuk
sista, kun hän hakee perusmittarilentokelpuutusta (BIR) liitteessä I
(osa FCL) olevan FCL.835 kohdan mukaisesti; ja
d) EIR-kelpuutuksen haltijoille liitteessä I (osa FCL) vahvistetun hyvi
tyksen täysimääräisenä.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja EIR-kursseja, jotka ovat alkaneet
ennen 8 päivää syyskuuta 2021, voidaan mainitusta päivämäärästä al
kaen jatkaa niin, että niitä pidetään BIR-kursseina. BIR-kurssista vastaa
van hyväksytyn koulutusorganisaation on hakijasta tekemänsä arvion
perusteella määritettävä BIR-kelpuutuksen myöntämistä varten hyvitet
tävän EIR-koulutuksen määrä.
3.
BIR-kelpuutuksen hakijalle, jolla on EIR-kelpuutus tai joka on
läpäissyt EIR-kelpuutuksen teoriakokeen FCL.825 kohdan d alakohdan
mukaisesti ennen 8 päivää syyskuuta 2021, hyvitetään BIR-kelpuutuk
sen teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaatimukset täysimääräisinä.
▼M11

__________

▼B
6 artikla
Koelentäjän kelpoisuuden muuntaminen
1.
Koelentäjän kelpoisuuden myöntäneen jäsenvaltion on muunnet
tava sellaisten lentäjien, jotka suorittivat ennen tämän asetuksen sovel
tamisen alkamista komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 (2) liitteessä
määriteltyjä luokan 1 ja 2 koelentoja tai jotka antoivat koulutusta koe
lentäjille, koelentäjän kelpoisuus asetuksen liitteen I mukaiseksi koelen
tokelpuutukseksi ja, soveltuvin osin, koelentokouluttajan kelpoisuusto
distukseksi.
2.
Tämä muuntaminen on tehtävä 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa sää
dettyjä vaatimuksia noudattaen laaditussa muuntoraportissa olevien tie
tojen mukaisesti.

7 artikla
Voimassa olevat kansalliset lentomekaanikon lupakirjat
1.
Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn lento
mekaanikon lupakirjan muuntaminen osan FCL lupakirjaksi edellyttää,
että lupakirjan haltija esittää hakemuksen lupakirjan myöntäneelle jäsen
valtiolle.
2.
Lentomekaanikon lupakirja on muunnettava osan FCL lupakirjaksi
4 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjä vaatimuksia noudattaen laaditun
muuntoraportin mukaisesti.
(1) Komission delegoitu asetus (EU) , annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, (Ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6.
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▼B
3.
Haettaessa liikennelentäjän lupakirjaa (ATPL) lentokoneita varten
on noudatettava liitteessä I olevan FCL.510.A kohdan c kohdan 2 ala
kohdan hyvitystä koskevia säännöksiä.

▼M13

__________

▼B
9 artikla
Ennen

tämän

asetuksen soveltamisen
koulutuksen hyvitys

alkamista

aloitetun

▼M11
1.
Myönnettäessä osan FCL lupakirjoja liitteen I mukaisesti koulutus,
joka on aloitettu ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista yhtei
seurooppalaisia ilmailuvaatimuksia (JAR) ja menettelyjä noudattaen ja
joka suoritetaan sellaisen jäsenvaltion viranomaisvalvonnassa, jota on
Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) järjestelmässä
suositeltu keskinäiseen tunnustamiseen kyseisten JAR-vaatimusten osal
ta, on hyvitettävä täysimääräisesti, jos koulutus ja kokeet on suoritettu
loppuun viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2016 ja osan FCL lupakirja
myönnetään viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2020.

▼B
2.
Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista Chicagon yleisso
pimuksen liitteen 1 mukaisesti aloitettu koulutus on hyvitettävä, kun
osan FCL lupakirjan myöntäminen perustuu hyvitysraporttiin, jonka jä
senvaltio on laatinut virastoa kuullen.

3.
Hyvitysraportissa on kuvattava koulutuksen laajuus sekä ilmoitet
tava, mistä osan FCL vaatimuksista hyvitys annetaan, ja soveltuvin osin
se, mitä vaatimuksia hakijoiden on täytettävä saadakseen osan FCL
lupakirjan. Siihen on liitettävä jäljennökset kaikista koulutuksen laajuu
den osoittamiseen tarvittavista asiakirjoista sekä kansallisista säännök
sistä ja menettelyistä, joita noudattaen koulutus oli aloitettu.

▼M2
9 a artikla
Tyyppikoulutus ja käyttöönsoveltuvuustiedot
1.
Kun tämän asetuksen liitteissä viitataan asetuksen (EU) N:o
748/2012 mukaisesti laadittuihin käyttöönsoveltuvuustietoihin eikä täl
laisia tietoja ole saatavilla asianomaisesta ilma-alustyypistä, tyyppikurs
sille hakevan on noudatettava ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011
liitteissä vahvistettuja säännöksiä.

2.
Tyyppikursseihin, jotka on hyväksytty ennen lentäjien tyyppikou
lutuksen vähimmäisvaatimusten hyväksymistä asianomaisen ilma-alus
tyypin käyttöönsoveltuvuustietoihin asetuksen (EU) N:o 748/2012 mu
kaisesti, on sisällyttävä pakolliset koulutuksen osa-alueet viimeistään
18 päivänä joulukuuta 2017 tai kahden vuoden kuluessa käyttöönsovel
tuvuustietojen hyväksymisestä sen mukaan, kumpi ajankohta on myö
häisempi.
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10 artikla
Sotilaspalveluksen aikana hankittujen lentolupakirjojen hyvitys
1.
Sotilaslentäjän lupakirjan haltijoiden on osan FCL lupakirjan saa
dakseen esitettävä hakemus sille jäsenvaltiolle, jossa sotilaspalvelus suo
ritettiin.

2.
Sotilaspalveluksessa hankitut tiedot, kokemukset ja taidot on
hyvitettävä liitteen I asiaankuuluvista vaatimuksista niiden tietojen mu
kaisesti, jotka esitetään jäsenvaltion virastoa kuullen laatimassa hyvitys
raportissa.

3.

Hyvitysraportissa on

a) esitettävä kansalliset vaatimukset, joiden perusteella sotilasilmailun
lupakirjat, kelpuutukset, todistukset, valtuutukset ja/tai kelpoisuudet
on myönnetty;

b) kuvattava lentäjille myönnettyjen oikeuksien laajuus;

c) ilmoitettava, mistä liitteen I vaatimuksista hyvitys on määrä antaa;

d) ilmoitettava mahdollisista rajoituksista, jotka on sisällytettävä osan
FCL lupakirjoihin, ja mahdollisista vaatimuksista, joita lentäjien on
noudatettava näiden rajoitusten poistamiseksi;

e) oltava mukana jäljennökset kaikista asiakirjoista, joita tarvitaan
edellä mainittujen seikkojen osoittamiseen, sekä jäljennökset asiaan
kuuluvista kansallisista vaatimuksista ja menettelyistä.

▼M1
10 a artikla
Lentokoulutusorganisaatiot
▼M11
1.
Organisaatiolla on asetuksen (EU) 2018/1139 24 artiklan 2 kohdan
mukaisesti oikeus antaa koulutusta asetuksen (EU) 2018/1139 2 artiklan
1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten
käyttöön osallistuville lentäjille vain, jos toimivaltainen viranomainen
on myöntänyt organisaatiolle hyväksynnän, jossa vahvistetaan, että se
täyttää asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistetut keskeiset
vaatimukset ja tämän asetuksen liitteessä VII vahvistetut vaatimukset.

Ottaen huomioon asetuksen (EU) 2018/1139 24 artiklan 6 kohta orga
nisaatiot, joiden päätoimipaikka on jäsenvaltiossa, voivat kuitenkin antaa
tämän asetuksen liitteen VIII DTO.GEN.110 kohdassa tarkoitettua kou
lutusta ilman tällaista hyväksyntää sillä alueella, josta jäsenvaltiot vas
taavat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti, jos ne ovat antaneet toi
mivaltaiselle
viranomaiselle
ilmoituksen
mainitun
liitteen
DTO.GEN.115 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja, jos
sitä mainitun liitteen DTO.GEN.230 kohdan c alakohdan mukaan edel
lytetään, toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt koulutusohjelman.
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▼M11
__________
▼M5
5.
Lentokoulutusorganisaatioiden on varmistettava, että niiden tarjoa
mat mittarilentokurssit sisältävät viimeistään 25 päivänä elokuuta 2020
PBN-oikeuksiin liittyvää koulutusta, joka täyttää liitteen I (osa FCL)
vaatimukset.
▼M1
10 b artikla
Lentoa simuloivat koulutuslaitteet
1.
Lentäjien koulutuksessa, lentokokeissa ja tarkastuslennoissa käy
tettävien lentoa simuloivien koulutuslaitteiden (FSTD-laitteiden), lukuun
ottamatta koelentokoulutuksessa käytettäviä, kehityskäyttöön tarkoitet
tuja lentoa simuloivia koulutuslaitteita, on noudatettava liitteissä VI ja
VII säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä, ja ne on
hyväksyttävä.
▼M11

__________

▼M1
10 c artikla
Ilmailulääketieteen keskukset
1.
Ilmailulääketieteen keskusten on noudatettava liitteissä VI ja VII
säädettyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä, ja ne on
hyväksyttävä.
▼M11

__________

▼B
11 artikla
Matkustamomiehistön lääketieteellinen kelpoisuus
1.
Asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakoh
dassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuvien matkustamomie
histön jäsenten on noudatettava liitteissä I ja IV säädettyjä teknisiä vaa
timuksia ja hallinnollisia menettelyjä.
▼M11

__________

▼M1
11 a artikla
Matkustamomiehistön kelpoisuusvaatimukset ja niihin liittyvät
todistukset
1.
Asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c kohdassa
tarkoitettujen ilma-alusten kaupalliseen lentotoimintaan osallistuvalla
matkustamomiehistön jäsenellä on oltava vaadittu kelpoisuus ja kelpoi
suuden osoittava, liitteissä V ja VI säädettyjen teknisten vaatimusten ja
hallinnollisten menettelyjen mukaisesti myönnetty todistus.
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▼M11
__________

▼M1
4.
Matkustamomiehistön jäsenen, joka osallistuu tämän asetuksen so
veltamispäivänä kaupalliseen helikopterilentotoimintaan,
a) katsotaan täyttävän peruskoulutusta koskevat liitteen V vaatimukset,
jos hän täyttää kaupallisista ilmakuljetuksista helikoptereilla annettu
jen JAR-vaatimusten sovellettavat koulutusta, kokeita ja viimeai
kaista kokemusta koskevat määräykset; tai
b) jos hän ei täytä kaupallisista ilmakuljetuksista helikoptereilla annet
tujen JAR-vaatimusten sovellettavia koulutus-, koe- ja kokemusvaa
timuksia, hänen on suoritettava kaikki helikoptereissa työskentelyyn
vaadittavat asiaankuuluvat koulutukset ja kokeet peruskoulutusta lu
kuun ottamatta, ennen kuin hänen katsotaan täyttävän tämän asetuk
sen vaatimukset; tai
c) jos hän ei ole osallistunut kaupalliseen helikopterilentotoimintaan yli
viiteen vuoteen, hänen on suoritettava peruskurssi ja läpäistävä siihen
liittyvä koe liitteen V vaatimusten mukaisesti ennen kuin hänen kat
sotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset.
5.
Liitteessä VI esitetyn mallin mukaiset matkustamomiehistön kel
poisuustodistukset on myönnettävä kaikille kaupalliseen helikopterilen
totoimintaan osallistuville matkustamomiehistön jäsenille viimeistään
8 päivänä huhtikuuta 2013, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan
soveltamista.

11 b artikla
Valvontavalmiudet
1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi taho kyseisessä jä
senvaltiossa toimivaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, jolla on tarvit
tavat toimivaltuudet ja jolle on annettu vastuu asetuksen (EY) N:o
216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamisalaan kuuluvien
henkilöiden ja organisaatioiden hyväksymisestä ja valvomisesta.
2.
Jos jäsenvaltio nimeää toimivaltaiseksi viranomaiseksi useamman
kuin yhden tahon,
a) kunkin toimivaltaisen viranomaisen toimivallan laajuus on määritel
tävä selvästi vastuiden ja maantieteellisten rajojen osalta;
b) kyseisten tahojen on tehtävä yhteistyötä kaikkien asetuksen (EY) N:o
216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen soveltamisalaan kuuluvien
organisaatioiden ja henkilöiden tehokkaan valvonnan varmistami
seksi niiden toimialoilla.
3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhdellä tai useammalla toi
mivaltaisella viranomaisella on tarvittavat valmiudet valvontaohjelman
piiriin kuuluvien henkilöiden ja organisaatioiden valvonnan varmistami
seksi, sekä tarvittavat resurssit tämän asetuksen vaatimusten täyttämi
seksi.
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▼M1
4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisen viranomaisen
henkilökunta ei suorita valvontaa, jos on havaittavissa merkkejä siitä,
että tämä voisi johtaa suoraan tai epäsuoraan eturistiriitatilanteeseen,
erityisesti jos kyseessä on perheeseen liittyvä tai taloudellinen eturisti
riita.
5.
Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymis- tai valvontatehtäviin
valtuuttamalla henkilöstöllä on oltava valtuudet suorittaa vähintään seu
raavat tehtävät:
a) tutkia asiakirjoja, tietoja, menettelyjä tai muun hyväksymis- tai val
vontatehtävän kannalta olennaista aineistoa;
b) ottaa jäljennöksiä tai otteita kyseisistä asiakirjoista, tiedoista, menet
telyistä tai muusta aineistosta;
c) pyytää suullista selvitystä paikan päällä;
d) päästä asiaankuuluviin tiloihin, toimintapaikkoihin tai liikenneväli
neisiin;
e) suorittaa auditointeja, tutkintaa, arviointeja ja tarkastuksia, asema
tasotarkastukset ja ennalta ilmoittamattomat tarkastukset mukaan lu
ettuina; ja
f) toteuttaa tai käynnsitää tarpeen mukaan toimenpiteitä täytäntöönpa
non varmistamiseksi.
6.
Edellä 5 kohdassa tarkoitetut tehtävät on toteutettava kyseisen
jäsenvaltion lainsäädäntöä noudattaen.
▼M12
11 c artikla
Siirtymätoimenpiteet
Jäsenvaltioiden on
a) viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2021 siirrettävä EASAlle kaikki
tiedot sellaisten organisaatioiden valvonnasta, jotka antavat koulu
tusta lentolupakirjoja varten asetuksen (EU) 2018/395 ja täytäntöön
panoasetuksen (EU) 2018/1976 mukaisesti ja joiden osalta EASA on
toimivaltainen viranomainen Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EU) 2018/1139 (1) 78 artiklan mukaisesti;
b) suoritettava ennen 8 päivää huhtikuuta 2020 aloitetut sertifiointipro
sessit loppuun EASAn kanssa koordinoiden ja myönnettävä hyväk
symistodistus, minkä jälkeen EASA ottaa hoitaakseen kaikki velvol
lisuutensa näiden sertifioitujen organisaatioiden toimivaltaisena vi
ranomaisena.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä
heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan
unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o
996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU
muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o
552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91
kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1).
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▼B
12 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
1.
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2012.
▼M11
▼M12
▼M11

__________
__________
__________

▼M8
4.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päät
tää olla soveltamatta tämän asetuksen säännöksiä ►M14 20 päivään
kesäkuuta 2022 ◄ asti lentäjiin, joilla on kolmannen maan myöntämä
lupakirja ja siihen liittyvä lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja jotka
osallistuvat asetuksen (EU) 2018/1139 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan
i tai ii alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten muuhun kuin kaupalliseen
lentotoimintaan. Jäsenvaltioiden on asetettava kyseiset päätökset julki
sesti saataville.
▼M11

__________
7.
Kun jäsenvaltio soveltaa 2 a ja 4 kohdan vaatimuksia, sen on
ilmoitettava asiasta komissiolle ja virastolle. Ilmoituksessa on esitettävä
syyt poikkeukselle sekä täytäntöönpano-ohjelma, joka sisältää suunnitel
lut toimenpiteet ja niiden määräajat.

▼M8
8.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä I (osa FCL)
olevaa FCL.315.A kohtaa, FCL.410.A kohdan a alakohdan toista vir
kettä ja FCL.725.A kohdan c alakohtaa sovelletaan 20 päivästä joulu
kuuta 2019 alkaen.
▼B
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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▼B
LIITE I
[OSA FCL]
A LUKU
YLEISET VAATIMUKSET
FCL.001 Toimivaltainen viranomainen
Tässä osassa (FCL) toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan jäsenvaltion ni
meämää viranomaista, jolta haetaan lentolupakirjoja tai niihin liittyviä kelpuu
tuksia tai valtuutuksia.
FCL.005 Soveltamisala
Tässä osassa (FCL) esitetään lentolupakirjojen sekä niihin liittyvien kelpuutusten
ja valtuutusten myöntämistä koskevat vaatimukset sekä niiden voimassaolo- ja
käyttöehdot.
FCL.010 Määritelmät

▼M8
Tässä liitteessä (osa FCL) tarkoitetaan:
’saatavilla olevalla’ sitä, että laitetta voi käyttää
— hyväksytty koulutusorganisaatio (ATO), jonka hyväksynnän mukaan luok
ka- tai tyyppikelpuutusta koskeva koulutus toteutetaan; tai
— arviointia, koetta tai tarkastusta varten pätevyyden arvioinnin tekevä taikka
lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottava tarkastuslentäjä;
’taitolennolla’ tarkoituksellista lentoliikettä, johon liittyy nopeita muutoksia il
ma-aluksen lentoasennossa, poikkeuksellisia lentoasentoja tai poikkeuksellista
kiihdytystä, joita ei tarvita normaalissa lennossa tai muihin lupakirjoihin, todis
tuksiin tai kelpuutuksiin kuin taitolentokelpuutukseen tähtäävässä koulutukses
sa;

▼B
’lentokoneella’ moottorin voimalla kulkevaa kiinteäsiipistä ilmaa raskaampaa
ilma-alusta, joka saa nostovoimansa lennon aikana siipiinsä vaikuttavista aero
dynaamisista reaktioista;
’lentokoneella, johon vaaditaan perämies’ lentokonetyyppiä, jonka lentämiseen
lentokäsikirjan tai lentotoimintaluvan mukaan vaaditaan perämies;

▼M8
’lentokoneen epätavallisten lentoasentojen välttämisen ja niistä oikaisun koulu
tuksella (UPRT)’ koulutusta, joka koostuu seuraavista:
— lentokoneen epätavallisten lentoasentojen välttämisen koulutus: teoreettisen
tiedon ja lentokoulutuksen yhdistelmä, jonka tarkoituksena on antaa ohjaa
momiehistölle vaadittu pätevyys lentokoneen epätavallisten lentoasentojen
välttämiseksi; ja
— lentokoneen epätavallisista lentoasennoista oikaisun koulutus: teoreettisen
tiedon ja lentokoulutuksen yhdistelmä, jonka tarkoituksena on antaa ohjaa
momiehistölle vaadittu pätevyys lentokoneen epätavallisista lentoasennoista
oikaisemiseksi;

▼B
’ilma-aluksella’ mitä tahansa laitetta, joka saa nostovoimansa muista ilman
reaktioista kuin ilman reaktioista maan tai veden pintaa vastaan;
’hyvällä ilmailutavalla’ harkintakyvyn ja pitkälle kehitetyn tiedon, taidon ja
asenteiden johdonmukaista käyttöä lennon tavoitteiden saavuttamiseksi;

▼M12
’ilmalaivalla’ moottorikäyttöistä ilmaa kevyempää ilma-alusta, lukuun ottamatta
kuumailmalaivoja, joiden katsotaan olevan komission asetuksen (EU) 2018/395
2 artiklan 7 kohdan mukaisia ilmapalloja;
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▼M8
’käytettävissä olevalla FSTD-laitteella’ simulaatiokoulutuslaitetta (FSTD), joka
on vapaana FSTD-laitteen käyttäjän tai asiakkaan käyttöön ottamatta huomioon
käytön mahdollisia aikarajoitteita;

▼M5
’astepoikkeamaan perustuvalla toiminnalla’ mittarilähestymistä, jossa suurin
sallittu virhe/poikkeama suunnitellulta lähestymislinjalta ilmaistaan poikkeama
näytön (CDI) tai vastaavan ohjaamon näyttölaitteen neulojen poikkeamana;

▼M11
’pätevyyden arvioinnilla’ taitojen, tietojen ja asenteen osoittamista opettajakel
puutuksen tai tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatka
mista tai uusimista varten;

▼C1
’ilmapallolla’ ilmaa kevyempää ilma-alusta, joka ei ole moottorikäyttöinen ja
joka lentää kaasun tai ilma-aluksessa olevan polttimen avulla; tässä osassa
(FCL) myös kuumailmalaiva katsotaan ilmapalloksi, vaikka se on moottori
käyttöinen;

▼M7

__________

▼B
’ilma-alusryhmällä’ ilma-alusten ryhmittelyä niiden perusominaisuuksien mu
kaan, esimerkiksi lentokone, pystysuoraan nouseva lentokone, helikopteri, il
malaiva, purjelentokone ja vapaa ilmapallo;
’lentokoneluokalla’ sellaisten yhden ohjaajan lentokoneiden ryhmittelyä, joihin
ei vaadita tyyppikelpuutusta;

▼M12

__________

▼B
’kaupallisella ilmakuljetuksella’ matkustajien, rahdin tai postin kuljettamista
korvausta tai vuokraa vastaan;
’pätevyydellä’ tiedon, taidon ja asenteiden yhdistelmää, jota tarvitaan tehtävän
suorittamiseen vaaditun tason mukaan;
’pätevyystekijällä’ tehtävän muodostavaa toimintaa, johon kuuluu tehtävän rajat
selvästi määrittävä käynnistävä tapahtuma ja päättävä tapahtuma ja jolla on
havaittava lopputulos;
’pätevyysyksiköllä’ erillistä toimintoa, joka koostuu useista pätevyystekijöistä;
’perämiehellä’ ohjaajaa, joka toimii muuna kuin ilma-aluksen päällikkönä sel
laisessa ilma-aluksessa, johon vaaditaan useampi kuin yksi ohjaaja, mutta ei
sellaista ohjaajaa, joka on ilma-aluksessa yksinomaan saadakseen lentokoulu
tusta lupakirjaa tai kelpuutusta varten;
’matkalennolla’ lähtöpaikan ja saapumispaikan välistä lentoa, joka suoritetaan
ennalta suunniteltua reittiä pitkin käyttäen normaaleja suunnistusmenetelmiä;
’perämiehen matkalentosijaisella’ ohjaajaa, joka vapauttaa perämiehen tehtävis
tään ohjaimissa lennon matkalentovaiheessa usean ohjaajan lentotoiminnassa
lentopinnan 200 yläpuolella;
’koululentoajalla’ lentoaikaa tai mittariaikaa maassa, jonka aikana henkilö saa
lentokoulutusta asianmukaisesti hyväksytyltä kouluttajalta;
’virheellä’ sellaista ohjaamomiehistön toimintaa tai tehtävän suorittamatta jättä
mistä, joka johtaa poikkeamiin organisaation tai lennon aikomuksista tai odo
tuksista;
’virheiden hallinnalla’ menetelmää, jolla virheet havaitaan ja niihin reagoidaan
vastatoimenpitein, jotka lieventävät virheen seurauksia tai poistavat ne sekä
vähentävät virheiden ja ei-toivottuihin lentotilanteisiin joutumisen todennäköi
syyttä;
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▼B
’lentosimulaattorilla’ (FFS) laitetta, johon kuuluu täysikokoinen jäljitelmä tietyn
ilma-alustyypin tai -sarjan ohjaamosta, kaikki laitteet ja tietokoneohjelmat, jotka
tarvitaan ilma-aluksen toiminnan jäljittelyyn maassa ja lennon aikana, näyttö
järjestelmä, joka antaa näkymän ulos ohjaamosta, sekä ohjaajan tuntemia voi
mia jäljittelevä liikejärjestelmä;

▼M12
’lentoajalla’
lentokoneiden, TMG-moottoripurjelentokoneiden ja pystysuoraan nousevien
lentokoneiden osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä hetkestä, kun lentokone
ensimmäisen kerran lähtee lentoonlähtöä varten liikkeelle, ja päättyy, kun se
lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy;
helikopterien osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä hetkestä, kun helikopterin
roottorin lavat alkavat pyöriä, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä lopullisesti
pysähtyy ja sen roottorin lavat pysähtyvät;
ilmalaivojen osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä hetkestä, kun ilmalaiva irro
tetaan mastosta lentoonlähtöä varten, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä lopul
lisesti pysähtyy ja kiinnitetään mastoon;

▼B
’mittarilentosääntöjen mukaisella lentoajalla’ (IFR) koko sitä lentoaikaa, jona
ilma-alusta käytetään mittarilentosääntöjen mukaan;
’lentokoulutuslaitteella’ (FTD) laitetta, johon kuuluu täysikokoinen jäljitelmä
tietyn ilma-alustyypin ohjaamon mittareista, laitteista ja hallintalaitteista avoi
mella ohjaamoalueella tai suljetussa ilma-aluksen ohjaamossa, sekä laitteet ja
tietokoneohjelmat, jotka tarvitaan ilma-aluksen toiminnan jäljittelyyn maassa ja
lennon aikana laitteeseen asennettujen järjestelmien sallimissa rajoissa; ohjaajan
tuntemia voimia jäljittelevää liikejärjestelmää tai näyttöjärjestelmää ei vaadita,
lukuun ottamatta helikopterien tason 2 ja 3 lentokoulutuslaitteita, joissa vaa
ditaan näyttöjärjestelmät;
’lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella’ (FNPT) koulutuslaitetta,
joka vastaa ohjaamoympäristöä sekä sen laitteita ja tietokoneohjelmia siinä
määrin, että järjestelmät näyttävät toimivan kuten ilma-alustyypin tai -luokan
järjestelmät lennon aikana;

▼M11
’lennettynä pelkästään mittareiden avulla’ tarkoittaa, että lentäjä ohjaa ilmaalusta ilman ulkoisia näköhavaintoja simuloiduissa tai todellisissa mittarisää
olosuhteissa (IMC);

▼M12

__________

▼B
’helikopterilla’ ilmaa raskaampaa ilma-alusta, joka saa pääasiallisen nostovoi
mansa lennon aikana yhteen tai useampaan pystysuoralla tai lähes pystysuoralla
akselilla olevaan moottorikäyttöiseen roottoriin vaikuttavista ilman reaktioista;
’mittarilentoajalla’ aikaa, jona ohjaaja ohjaa ilma-alusta pelkästään mittarien
avulla;
’mittariajalla maassa’ aikaa, jona ohjaaja saa mittarilentokoulutusta simulaatio
koulutuslaitteella (FSTD);
’mittariajalla’ mittarilentoaikaa tai mittariaikaa maassa;
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▼M5
’lineaaritoiminnalla’ mittarilähestymistä, jossa suurin sallittu sivusuuntainen vir
he/poikkeama suunnitellulta lähestymislinjalta ilmaistaan pituusyksikköinä, esi
merkiksi meripeninkulmina;

▼M11
”reittilentämisellä valvonnan alaisena” (LIFUS) reittilentoa, joka lennetään hy
väksytyn kokonaan lentosimulaattorilla suoritetun tyyppikurssin jälkeen, tai
käyttöönsoveltuvuustietoja (OSD) koskevassa raportissa vaadittavaa reittilentoa;

▼M5
’LNAV:llä’ sivusuuntaista navigointia;
’LPV:llä’ suuntasäteen suorituskykyä pystysuuntaisella opastuksella;

▼B
’usean ohjaajan lentotoiminnalla’
lentokoneiden osalta toimintaa, johon vaaditaan vähintään kaksi ohjaajaa, jotka
soveltavat miehistöyhteistyön menetelmiä usean ohjaajan tai yhden ohjaajan
lentokoneissa;
helikopterien osalta toimintaa, johon vaaditaan vähintään kaksi ohjaajaa, jotka
soveltavat miehistöyhteistyön menetelmiä usean ohjaajan helikoptereissa;
’miehistöyhteistyöllä’ (MCC) ohjaamomiehistön toimintaa ilma-aluksen päälli
kön johtamana yhteistyötä tekevien miehistön jäsenten ryhmänä;
’usean ohjaajan ilma-aluksella’
lentokoneiden osalta sellaisia lentokoneita, joiden käyttöön hyväksyntä edellyt
tää vähimmäismiehistöön kuuluvan vähintään kaksi ohjaajaa;
helikopterien, ilmalaivojen ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden osalta il
ma-alustyyppiä, jonka lentämiseen lentokäsikirjan tai lentotoimintaluvan tai
vastaavan asiakirjan mukaan vaaditaan perämies;

▼M11
’yöllä’ aikaa iltahämärän päättymisestä aamuhämärän alkamiseen, tai muuta
asianomaisen viranomaisen määräämää auringonlaskun ja auringonnousun vä
listä aikaa;
’käyttöönsoveltuvuustiedoilla’ (OSD) asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I
(21 osa) mukaisesti laadittuja käyttöönsoveltuvuustietoja;
’muilla koulutuslaitteilla’ (OTD) muita koulutusapulaitteita kuin simulaatiokou
lutuslaitteita (FSTD), jotka soveltuvat koulutukseen, jossa täydellinen ohjaa
moympäristö ei ole välttämätön;

▼M5
’suorituskykyyn perustuvalla navigoinnilla (PBN)’ aluesuunnistusta, joka perus
tuu ATS-reitillä, mittarilähestymismenetelmän mukaisesti tai tarkoitukseen va
ratussa ilmatilassa lentäville ilma-aluksille asetettuihin suorituskykyvaatimuk
siin;

▼B
’suorituskriteerillä’ yksinkertaista arviointiväittämää pätevyystekijän vaaditusta
lopputuloksesta ja niiden kriteerien kuvausta, joiden perusteella arvioidaan,
onko vaadittu suoritustaso saavutettu;
’ilma-aluksen päälliköllä’ (PIC) ohjaajaa, jolla on ylin käskyvalta ja vastuu
lennon turvallisuudesta;
’valvonnan alaisena toimivalla ilma-aluksen päälliköllä’ (PICUS) perämiestä,
joka hoitaa ilma-aluksen päällikön tehtäviä päällikön valvonnassa;
’pystysuoraan nousevalla lentokoneella’ ilma-alusta, joka saa pystysuuntaisen
nostovoiman sekä lennon aikana tarvittavan työntö- ja nostovoiman muodoltaan
tai asennoltaan muunneltavista roottoreista tai moottoreista/työntövoimalaitteis
ta, jotka on asennettu tai jotka sisältyvät kiinteästi runkoon tai siipiin;
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▼M12
’moottoripurjelentokoneella’ purjelentokonetta, jossa on yksi tai useampi moot
tori ja jolla on purjelentokoneen ominaisuudet silloin, kun moottorit eivät ole
käytössä;

▼B
’yksityislentäjällä’ ohjaajaa, jonka lupakirja ei oikeuta toimimaan ilma-aluksen
ohjaajana korvausta vastaan, lukuun ottamatta tässä osassa (FCL) määriteltyä
koulutus- tai tarkastuslentotoimintaa;

▼M11
’tarkastuslennolla’ taidonnäytettä, joka annetaan kelpuutuksen tai oikeuden voi
massaolon jatkamista tai uusimista varten, sekä mahdollisesti vaadittavaa suul
lista kuulustelua;

▼B
’uusimisella’ (esimerkiksi kelpuutuksen tai valtuutuksen uusimisella) kelpuu
tuksen tai valtuutuksen voimassaolon päätyttyä tehtävää hallinnollista toimen
pidettä, jolla tiettyjen vaatimusten täyttämisen jälkeen uusitaan kelpuutuksen tai
valtuutuksen oikeudet määrätyksi ajaksi;
’voimassaolon jatkamisella’ (esimerkiksi kelpuutuksen tai valtuutuksen voimas
saolon jatkamisella) kelpuutuksen tai valtuutuksen voimassa ollessa tehtävää
hallinnollista toimenpidettä, jonka perusteella haltija voi tiettyjen vaatimusten
täyttämisen jälkeen jatkaa kelpuutuksen tai valtuutuksen mukaisten oikeuksien
käyttämistä määrätyn ajan;

▼M5
’RNP APCH:lla’ mittarilähestymisessä sovellettavia PBN-vaatimuksia;
’RNP APCH-toiminnalla LNAV-minimiin’ 2D-mittarilähestymistä, jossa sivut
taisopastus perustuu GNSS-paikannukseen;
’RNP APCH-toiminnalla LNAV/VNAV-minimiin’ 3D-mittarilähestymistä,
jossa sivuttaisopastus perustuu GNSS-paikannukseen ja pystysuuntaopastus
joko Baro VNAV -toimintoon tai SBAS-lisäjärjestelmällä tarkennettuun
GNSS-paikannukseen;
’RNP APCH-toiminnalla LPV-minimiin’ 3D-mittarilähestymistä, jossa sekä si
vuttaisopastus että pystysuuntaopastus perustuvat SBAS-lisäjärjestelmällä tar
kennettuun GNSS-paikannukseen;
’RNP AR APCH:lla’ mittarilähestymiseen sovellettavia suunnistustarkkuusvaa
timuksia, jotka edellyttävät erityishyväksyntää;

▼C2
’yksittäisellä lennolla’ lentoa, johon kuuluvat seuraavat vaiheet: lentoonlähtö,
lähtömenetelmän noudattaminen, vähintään 15 minuutin matkalento-osuus, saa
pumismenetelmän noudattaminen, lähestyminen ja lasku;

▼B
’purjelentokoneella’ ilmaa raskaampaa ilma-alusta, joka saa nostovoimansa len
non aikana kiinteinä pysyviin ilma-aluksen pintoihin vaikuttavista aerodynaa
misista reaktioista ja joka pystyy lentämään vapaasti ilman moottoria;
’yhden ohjaajan ilma-aluksella’ ilma-alusta, joka on hyväksytty lennettäväksi
yhden ohjaajan miehistöllä;
’lentokokeella’ taidonnäytettä, joka annetaan lupakirjan tai kelpuutuksen myön
tämistä varten, sekä tarkastuslentäjän mahdollisesti vaatimaa suullista kuuluste
lua;
’yksinlentoajalla’ lentoaikaa, jona lento-oppilas on yksin ilma-aluksessa;
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▼B
’päällikköoppilaalla’ (SPIC) lento-oppilasta, joka toimii koululennolla ilmaaluksen päällikön tehtävissä siten, että lennonopettaja ei vaikuta lennon suori
tukseen tai ohjaa ilma-alusta, vaan ainoastaan tarkkailee oppilasta;
’uhkatekijällä’ tapahtumaa tai virhettä, johon ohjaamomiehistö ei voi vaikuttaa,
joka vaikeuttaa toimintaa ja joka on turvallisuusmarginaalin säilyttämiseksi saa
tava hallintaan;
’uhkatekijöiden hallinnalla’ menetelmää, jolla uhkatekijät havaitaan ja niihin
reagoidaan vastatoimenpitein, jotka lieventävät uhkatekijöiden seurauksia tai
poistavat ne sekä vähentävät virheiden ja ei-toivottuihin lentotilanteisiin joutu
misen todennäköisyyttä;

▼M5
’kolmiulotteisella (3D) mittarilähestymisellä’ mittarilähestymistä, jossa käyte
tään sekä sivuttais- että pystysuuntaopastusta;

▼M12
’TMG-moottoripurjelentokoneella’ erityistä moottoripurjelentokoneiden luok
kaa, jossa on kiinteästi asennettu moottori ja potkuri, joita ei voida vetää sisään,
jollei asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) mukaisessa sertifiointi
menettelyssä ole toisin määritetty. Sen on lentokäsikirjansa mukaan voitava
lähteä lentoon ja nousta omalla moottorivoimallaan;

▼M5
’kaksiulotteisella (2D) mittarilähestymisellä’ mittarilähestymistä, jossa käytetään
ainoastaan sivuttaisopastusta;

▼B
’ilma-alustyypillä’ ilma-aluksia, joita varten osan 21 mukaisesti laadituissa
käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa vaaditaan tyyppikelpuutus ja joilla
on sama perusrakenne, mukaan lukien sellaiset muutokset, jotka eivät vaikuta
ilma-aluksen käsittely- tai lento-ominaisuuksiin;

▼M11
’tyyppikelpuutus- ja lupakirjamerkintäluettelolla’ viraston julkaisemaa luetteloa,
joka perustuu OSD-arvioinnin tuloksiin ja sisältää lentokoneluokat ja ilma-alus
tyypit ohjaamomiehistön lupakirjojen myöntämistä varten;

▼M5
’VNAV:llä’ pystysuuntaista navigointia.

▼M14

’näyttöperusteista koulutusta käyttävällä organisaatiolla (EBT-organisaatiolla)’
organisaatiota, jolla on asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteen III (osa ORO)
mukainen lentotoimintalupa ja joka on toteuttanut toimivaltaisen viranomaisen
hyväksymän EBT-ohjelman mainitun asetuksen säännösten mukaisesti;
’EBT-koulutuksen käytännön arvioinnilla’ suorituksen arviointimenetelmää,
jonka avulla voidaan todentaa yhdistetty suoriutuminen kaikissa osaamisissa.
Arviointi toteutetaan joko simuloidussa tai todellisessa toimintaympäristössä;
’EBT-ohjelmalla’ asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) olevan
ORO.FC.231 kohdan mukaista lentäjän arviointi- ja koulutusohjelmaa;
’yhdistetyllä EBT-ohjelmalla’ asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa
ORO) olevassa ORO.FC.230 kohdassa vahvistettua lentotoiminnan harjoittajan
määräaikaiskoulutus- ja tarkastuslento-ohjelmaa, josta osa on tarkoitettu EBTkoulutuksen soveltamiseen mutta joka ei korvaa tämän liitteen lisäyksessä 9
säädettyjä tarkastuslentoja.

▼M3
FCL.015 Lupakirjojen, kelpuutusten ja valtuutusten hakeminen, myöntämi
nen, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

▼M12
a) Lentolupakirjan ja siihen liittyvien kelpuutusten ja valtuutusten myöntämistä,
voimassaolon jatkamista tai uusimista sekä niihin mahdollisesti tehtäviä muu
toksia koskeva hakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen
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▼M12
viranomaisen määräämässä muodossa ja sen määräämällä tavalla. Hakemuk
seen on liitettävä todisteet siitä, että hakija täyttää lupakirjan tai valtuutuksen
sekä siihen liittyvien kelpuutusten tai merkintöjen myöntämistä, voimassaolon
jatkamista tai uusimista koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan tässä liit
teessä (osa FCL) ja liitteessä IV (osa MED).
b) Toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä lupakirjaan tai valtuutukseen
kaikki lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen mukaisten oikeuksien rajoi
tukset tai laajennukset, ellei tässä liitteessä toisin määrätä.

▼B
c) Yhdellä henkilöllä ei saa koskaan olla enempää kuin yksi tämän osan (FCL)
mukaisesti myönnetty lupakirja yhtä ilma-alusryhmää kohden.

▼M12
d) Lupakirjan haltijan on toimitettava a alakohdan mukaiset hakemukset sen
jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa hänen lupakir
jansa on tapauksen mukaan tämän liitteen (osa FCL), komission asetuksen
(EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty.
e) Tämän liitteen (osa FCL) mukaisesti myönnetyn lupakirjan haltija voi esittää
toisen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen
toimivaltaisen viranomaisen vaihtamiseksi kaikkien d alakohdassa tarkoitettu
jen lupakirjojen osalta.
f) Hakijan on tehtävä hakemus lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myön
tämistä varten viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hän on lä
päissyt lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin.

▼M14
g) Asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteen III (osa ORO) mukainen ilma-aluksessa
tai simulaatiokoulutuslaitteilla suoritettu koulutus on otettava huomioon tässä
liitteessä (osa FCL) vahvistetuissa kokemusta ja voimassaolon jatkamista kos
kevissa vaatimuksissa.

▼M3
FCL.020 Lento-oppilas
a) Lento-oppilas ei saa lentää yksin, ellei lennonopettaja anna siihen lupaa ja
valvo lentoa.

▼M12
b) Ennen ensimmäistä yksinlentoaan lento-oppilaan on oltava vähintään 16-vuo
tias.

▼M3
FCL.025 Lupakirjojen ja kelpuutusten myöntämiseen tähtäävät teoriako
keet

▼B
a) Hakijan velvollisuudet

▼M11
1) Hakijan on suoritettava kaikki tiettyä lupakirjaa tai kelpuutusta koskevat
teoriakokeet saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuun ala
isena.

▼M7
2) Hakija saa osallistua teoriakokeeseen vasta sen jälkeen, kun hän on suo
rittanut teoriakurssin asiaankuuluvat osat hyväksyttävästi ja kun koulutuk
sesta vastaava ilmoituksenvarainen (DTO) tai hyväksytty koulutusorgani
saatio (ATO) suosittelee sitä.
3) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorgani
saation suositus on voimassa 12 kuukautta. Jos hakija ei ole suosituksen
voimassaoloaikana osallistunut vähintään yhteen teoriakokeen osakokee
seen, ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusor
ganisaatio päättää lisäkoulutuksen tarpeesta hakijan tarpeiden perusteella.
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▼M11
b) Hyväksymisrajat
1) Teoriakokeen osakoe on hyväksytty, jos hakija on saanut vähintään 75 pro
senttia osakokeen enimmäispistemäärästä. Virhepisteitä ei anneta.
2) Jos tässä osassa ei muuta määrätä, hakija on suorittanut hyväksytysti lentol
upakirjaan tai kelpuutukseen vaaditun teoriakokeen, kun hän on läpäissyt
vaaditut teoriakokeen osakokeet 18 kuukauden kuluessa sen kalenterikuukau
den päättymisestä, jolloin hän on osallistunut kokeeseen ensimmäisen kerran.
3) Jos ATPL-teoriakokeen kokelas tai ansiolentäjän lupakirjan (CPL), mittarilen
tokelpuutuksen (IR) tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR)
hakija ei läpäise yhtä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei lä
päise kaikkia osakokeita joko kuudella yrityskerralla tai b alakohdan 2 ala
kohdassa mainitussa ajassa, hänen on suoritettava kaikki teoriakokeen osako
keet uudelleen.

▼M14
4) Jos kevyiden ilma-alusten lupakirjan (LAPL) tai yksityislentäjän lupakirjan
(PPL) hakija ei läpäise yhtä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai
ei läpäise kaikkia osakokeita b alakohdan 2 alakohdassa mainitussa ajassa,
hänen on suoritettava kaikki teoriakokeen osakokeet uudelleen.

▼M11
5) Ennen kuin hakija suorittaa teoriakokeet uudelleen, hänen on saatava lisäkou
lutusta ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta tai hyväksytyltä koulutu
sorganisaatiolta. Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty kou
lutusorganisaatio päättää tarvittavan koulutuksen alasta ja laajuudesta hakijan
tarpeiden perusteella.

▼B
c) Voimassaoloaika
1) Teoriakokeen hyväksytty suoritus on voimassa seuraavasti:

▼M12
i) kevyiden ilma-alusten lupakirjan tai yksityislentäjän lupakirjan myön
tämistä varten 24 kuukautta;

▼M3
ii) ansiolentäjän lupakirjan, mittarilentokelpuutuksen (IR) tai matkalentoosuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) myöntämistä varten 36 kuu
kautta;

▼B
iii) i ja ii alakohdan ajat lasketaan siitä päivästä, jolloin lentäjä on läpäis
syt teoriakokeen b kohdan 2 alakohdan mukaisesti.
2) Liikennelentäjän lupakirjaa (ATPL) koskevan teoriakokeen hyväksytty
suoritus on voimassa ATPL-lupakirjan myöntämistä varten seitsemän
vuotta seuraavien kelpuutusten viimeisestä voimassaolopäivästä:
i) lupakirjassa oleva mittarilentokelpuutus; tai
ii) helikopterien osalta lupakirjassa oleva helikopterin tyyppikelpuutus.
FCL.030 Lentokoe
a) Ennen kuin hakija voi suorittaa lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen
myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen, hänen on läpäistävä vaadittu teoria
koe, lukuun ottamatta hakijoita, jotka suorittavat yhdistetyn lentokoulutuksen.
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▼B
Joka tapauksessa teoriakoulutus on oltava suoritettu loppuun ennen lentokoetta.

b) Liikennelentäjän lupakirjaa lukuun ottamatta koulutuksesta vastaavan organi
saation/henkilön on annettava suositus hakijan osallistumisesta lentokokee
seen koulutuksen päätyttyä. Koulutustiedot on annettava tarkastuslentäjän
käyttöön.

FCL.035 Lentoajan ja teoriatietojen hyväksi laskeminen
a) Lentoajan hyväksi laskeminen

▼M3
1) Ellei tässä osassa (FCL) toisin määrätä, lupakirjan, kelpuutuksen tai val
tuutuksen myöntämiseen vaadittava lentoaika on oltava lennetty samaan
ryhmään kuuluvalla ilma-aluksella kuin se, jota varten lupakirjaa, kelpuu
tusta tai valtuutusta haetaan.

2) Ilma-aluksen päällikkö (PIC) tai päällikköoppilas.

▼B
i) Lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen hakija saa laskea yksin,
koululennoilla ja ilma-aluksen päällikkönä lentämänsä lentoajan hy
väkseen täysimääräisenä lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen
myöntämiseen vaadittavaksi kokonaislentoajaksi.

ii) Yhdistetyn ATP-kurssin suorittanut saa laskea hyväkseen enintään 50
tuntia päällikköoppilaana hankitusta mittariajasta liikennelentäjän lu
pakirjan, ansiolentäjän lupakirjan ja monimoottorisen ilma-aluksen
tyyppi- tai luokkakelpuutuksen myöntämiseen vaadittavaksi ilma-aluk
sen päällikkönä lennetyksi ajaksi.

iii) Yhdistetyn CPL/IR-kurssin suorittanut saa laskea hyväkseen enintään
50 tuntia päällikköoppilaana hankitusta mittariajasta ansiolentäjän lu
pakirjan ja monimoottorisen ilma-aluksen tyyppi- tai luokkakelpuu
tuksen myöntämiseen vaadittavaksi ilma-aluksen päällikkönä lenne
tyksi ajaksi.

▼M3
3) Lentoaika perämiehenä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen
päällikkönä (PICUS). Ellei tässä osassa (FCL) toisin määrätä, lentolupakir
jan haltija, joka toimii perämiehenä tai valvonnan alaisena toimivana ilmaaluksen päällikkönä, saa laskea hyväkseen perämiehenä suorittamiensa
lentojen lentoajan täysimääräisenä osaksi korkeamman luokan lupakirjan
myöntämiseen vaadittavaa kokonaislentoaikaa.

▼M14
4) Kaikki tunnit, jotka on lennetty sellaisilla lentokoneilla tai TMG-mootto
ripurjelentokoneilla, joihin sovelletaan päätöstä, jonka jäsenvaltio on teh
nyt asetuksen (EU) 2018/1139 2 artiklan 8 kohdan a tai c alakohdan
mukaisesti, tai jotka kuuluvat mainitun asetuksen liitteen I soveltamisala
an, hyvitetään täysimääräisesti tämän liitteen FCL.140.A kohdan a ala
kohdan 1 alakohdan ja FCL.740.A kohdan b alakohdan 1 alakohdan ii
alakohdan lentoaikavaatimusten täyttämiseksi, jos seuraavat edellytykset
täyttyvät:

i) kyseinen lentokone tai TMG-moottoripurjelentokone kuuluu samaan
ryhmään ja luokkaan kuin osan FCL mukainen ilma-alus, jonka osalta
lennetyt tunnit hyvitetään;
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▼M14
ii) kun on kyse opettajan kanssa suoritettavista koulutuslennoista, käytet
tävällä lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella on oltava
liitteessä VII (osa ORA) olevassa ORA.ATO.135 kohdassa tai liit
teessä VIII (osa DTO) olevassa DTO.GEN.240 kohdassa määritetty
hyväksyntä.

▼B
b) Teoriatiedon hyvittäminen

▼M3
1) Liikennelentäjän lupakirjaan vaaditun teoriakokeen läpäissyt hakija täyttää
kevyiden ilma-alusten lupakirjan, yksityislentäjän lupakirjan ja ansiolentä
jän lupakirjan teoriatietovaatimukset ja, helikoptereita lukuun ottamatta,
saman ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutuksen ja matkalento-osuuden
mittarilentokelpuutuksen teoriatietovaatimukset.

▼B
2) Ansiolentäjän lupakirjaan vaaditun teoriakokeen läpäissyt hakija täyttää
kevyiden ilma-alusten lupakirjan tai yksityislentäjän lupakirjan teoriatieto
vaatimukset samassa ilma-alusryhmässä.

3) Jonkin ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutuksen haltija tai mittarilennon
teoriakokeen läpäissyt hakija täyttää täysimääräisesti toisen ilma-alusryh
män mittarilentokelpuutuksen teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaa
timukset.

4) Lentolupakirjan haltijalle hyvitetään toisen ilma-alusryhmän lupakirjan
teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaatimukset tämän osan (FCL) lisä
yksen 1 mukaisesti.

▼M3
5) Sen rajoittamatta, mitä edellä b kohdan 3 alakohdassa säädetään, IR(A)kelpuutuksen haltija, joka on suorittanut pätevyysperusteisen osista koos
tuvan IR(A)-kurssin, tai EIR-kelpuutuksen haltija täyttää täysimääräisesti
toisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutuksen teoriakoulutusta ja -koetta
koskevat vaatimukset vasta, kun hän on läpäissyt myös ►M14 FCL.720.A
kohdan a alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan A alakohdassa ◄ vaaditun
kurssin IFR-osuuteen liittyvän teoriakoulutuksen ja -kokeen.

▼B
Kyseistä hyvitystä sovelletaan myös niihin lentolupakirjan hakijoihin, jotka
ovat jo läpäisseet teoriakokeet lupakirjan myöntämiseksi toisessa ilma-alus
ryhmässä, edellyttäen, että kohdassa FCL.025.c) määrätty voimassaoloaika ei
ylity.

▼M11
FCL.040 Lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttäminen
Lupakirjassa myönnettyjen oikeuksien käytettävyys riippuu sen mahdollisesti si
sältämien kelpuutusten sekä käytettäviä oikeuksia vastaavan lääketieteellisen kel
poisuustodistuksen voimassaolosta.
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▼B
FCL.045 Asiakirjojen mukana pitämistä ja esittämistä koskeva velvollisuus
a) Lentäjän on aina pidettävä mukanaan voimassa oleva lupakirja ja lääketie
teellinen kelpoisuustodistus, kun hän käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia.
b) Lentäjän on pidettävä mukanaan myös kuvallinen henkilötodistus.
c) Lentäjän tai lento-oppilaan on viipymättä esitettävä lentopäiväkirjansa tarkas
tusta varten, kun toimivaltaisen viranomaisen valtuuttama edustaja sitä pyy
tää.
d) Lento-oppilaan on pidettävä yksin suoritettavilla matkalennoilla mukanaan
todistetta FCL.020 kohdan a kohdassa vaaditusta luvasta.

▼M6
e) Lentäjän, joka aikoo lentää unionin alueen ulkopuolella ilma-aluksella, joka
on rekisteröity jossakin muussa kuin hänen ohjaamomiehistön lupakirjansa
myöntäneessä jäsenvaltiossa, on pidettävä mukanaan joko painettuna tai säh
köisessä muodossa viimeisin laitos ICAO-lisäyksestä (attachment), johon si
sältyy viittaus lupakirjojen automaattisen hyväksynnän tunnustavan sopimuk
sen ICAO-rekisteröintinumeroon sekä luettelo valtioista, jotka ovat tämän
sopimuksen osapuolia.

▼B
FCL.050 Lentoajan kirjaaminen
Lentäjän on pidettävä luotettavasti kirjaa kaikista lennetyistä lennoista toimival
taisen viranomaisen määräämässä muodossa ja sen määräämällä tavalla.

▼M11
FCL.055 Kielitaito
a) Yleistä. Lentokoneiden, helikoptereiden, pystysuoraan nousevien lentokonei
den ja ilmalaivojen ohjaajat, joilta edellytetään radiopuhelimen käyttöä, eivät
saa käyttää lupakirjansa ja kelpuutustensa mukaisia oikeuksia, ellei heillä ole
lupakirjassaan merkintää kielitaidosta englannin kielessä tai siinä kielessä, jota
he käyttävät lennon aikana radiopuhelinliikenteessä. Merkinnässä on ilmoitet
tava kieli, taitotaso ja voimassaoloaika, ja se on hankittava toimivaltaisen
viranomaisen vahvistamaa menettelyä noudattaen. Alin hyväksyttävä taitotaso
on tämän liitteen lisäyksen 2 mukainen toimiva kielitaito (taso 4).
b) Kielitaitomerkinnän hakijan on tämän liitteen lisäyksen 2 mukaisesti osoitet
tava toimivaltaisen viranomaisen sertifioimalle arvioijalle tai toimivaltaisen
viranomaisen hyväksymälle kielitaidon testauselimelle vähintään toimiva kie
litaito sekä vakiosanontojen että yleiskielen käytössä. Tätä varten hakijan on
osoitettava, että hän kykenee
1) viestimään tehokkaasti pelkästään ääneen perustuvissa tilanteissa ja henki
lökohtaisessa vuorovaikutuksessa;
2) viestimään yleisistä ja työhön liittyvistä aiheista täsmällisesti ja selkeästi;
3) käyttämään yleisluonteisessa tai työhön liittyvässä viestinnässä asianmu
kaisia viestintästrategioita tiedonvaihtoon sekä väärinymmärrysten tunnis
tamiseen ja korjaamiseen;
4) vastaamaan onnistuneesti kielellisiin haasteisiin, joita syntyy kielenkäyttä
jälle muutoin tutussa rutiininomaisessa työtilanteessa tai viestintätehtävässä
ilmenevistä ongelmista tai odottamattomista tapahtumista; ja
5) käyttämään ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta tai korostusta.
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▼M11
c) Lukuun ottamatta lentäjiä, jotka ovat osoittaneet kielitaitonsa olevan tämän
liitteen lisäyksen 2 mukaisesti erinomaisella tasolla (taso 6), kielitaitomerkintä
arvioidaan uudelleen
1) joka neljäs vuosi, jos osoitettu taso on toimiva kielitaito (taso 4); tai
2) joka kuudes vuosi, jos osoitettu taso on edistynyt kielitaito (taso 5).
d) Mittarilentokelpuutuksen (IR) tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuk
sen (EIR) haltijaa koskevat erityisvaatimukset. Rajoittamatta edellä olevien
kohtien soveltamista mittarilento- tai EIR-kelpuutuksen haltijan on osoitettava
kykynsä käyttää englantia tämän liitteen lisäyksessä 2 määritellyllä asianmu
kaisella taitotasolla.
e) Kielitaito sekä mittarilento- tai EIR-kelpuutuksen haltijoiden osalta englannin
kielen käyttötaito osoitetaan minkä tahansa toimivaltaisen viranomaisen mää
räämällä arviointitavalla.

▼B
FCL.060 Viimeaikainen kokemus

▼M12

__________
b) Lentokoneet, helikopterit, pystysuoraan nousevat lentokoneet ja ilmalaivat.
Lentäjä ei saa ohjata ilma-alusta kaupallisessa ilmakuljetuksessa eikä kuljettaa
matkustajia.

▼B
1) ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä, ellei hän ole suorittanut edellis
ten 90 päivän aikana vähintään kolmea lentoonlähtöä, lähestymistä ja las
kua saman tyypin tai luokan ilma-aluksella tai lentosimulaattorilla. Nämä
kolme lentoonlähtöä ja laskua on oltava suoritettu lentäjän oikeuksien
mukaan joko usean tai yhden ohjaajan lentotoiminnassa; ja

▼C1
2) ilma-aluksen päällikkönä yöllä, ellei

▼B
i) hän ole viimeksi kuluneiden 90 vuorokauden aikana suorittanut vähin
tään yhtä lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua yöllä saman tyypin tai
luokan ilma-aluksen ohjaajana tai lentosimulaattorilla, joka edustaa ky
seistä tyyppiä tai luokkaa; tai
ii) hänellä ole mittarilentokelpuutusta;

▼M3
3) perämiehen matkalentosijaisena, ellei hän
i) täytä b kohdan 1 alakohdan vaatimuksia; tai
ii) ole viimeksi kuluneiden 90 vuorokauden aikana suorittanut vähintään
kolme yksittäistä lentoa perämiehen matkalentosijaisena saman tyypin
tai luokan ilma-aluksella; tai
iii) ole suorittanut määräaikais- ja kertauskoulutusta lentosimulaattorilla
enintään 90 vuorokauden välein. Kyseinen kertauskoulutus voidaan
yhdistää lentotoiminnan harjoittajan kertauskoulutukseen, josta mää
rätään osan ORO asiaa koskevissa vaatimuksissa.

▼B
4) Jos ohjaajalla on oikeus lentää useammalla kuin yhdellä lentokonetyypillä,
jossa on samankaltaiset käsittely- ja toimintaominaisuudet, 1 kohdassa
vaaditut kolme lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua voidaan suorittaa siten
kuin osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tie
doissa määritellään.
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▼B
5) Jos ohjaajalla on oikeus lentää useammalla kuin yhdellä muulla kuin vaa
tivalla helikopterityypillä, jossa on samankaltaiset käsittely- ja toimintao
minaisuudet siten kuin osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltu
vuutta koskevissa tiedoissa määritellään, 1 kohdassa vaaditut kolme len
toonlähtöä, lähestymistä ja laskua voidaan suorittaa vain yhdellä näistä
tyypeistä edellyttäen, että ohjaaja on lentänyt kullakin helikopterityypillä
vähintään kaksi tuntia viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana.

c) Kaupallisen ilmakuljetuksen erityisvaatimukset

1) Kaupallista ilmakuljetusta varten edellä b kohdan 1 ja 2 alakohdassa mää
rätty 90 vuorokauden jakso voidaan pidentää enintään 120 vuorokauteen
edellyttäen, että ohjaaja suorittaa reittilentoja tyyppikouluttajan tai tarkas
tuslentäjän valvonnassa.

▼M11
2) Jos lentäjä ei täytä 1 alakohdan vaatimusta, hänen on suoritettava koulu
lento sellaisen kouluttajan kanssa, jolla on J luvun mukainen kelpoisuus
antaa opetusta kyseistä ilma-alustyyppiä varten. Koululento on suoritettava
ilma-aluksella tai käytettävän ilma-alustyypin lentosimulaattorilla, ja sen
on katettava vähintään b alakohdan 1 ja 2 alakohdassa kuvatut vaatimuk
set, ennen kuin lentäjä voi käyttää oikeuksiaan.

▼M4
FCL.065 Yli 60-vuotiaiden lupakirjan haltijoiden oikeuksien rajoittaminen
kaupallisessa ilmakuljetuksessa
a) Ikä 60–64. Lentokoneet ja helikopterit. Lentolupakirjan haltija, joka on täyt
tänyt 60 vuotta, ei saa toimia kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän
ilma-aluksen ohjaajana, paitsi jos hän toimii usean ohjaajan miehistön jäse
nenä.

▼M12
b) Ikä 65. Lentolupakirjan haltija, joka on täyttänyt 65 vuotta, ei saa toimia
kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän ilma-aluksen ohjaajana.

__________

▼B
FCL.070 Lupakirjojen, kelpuutusten ja valtuutusten peruuttaminen pysy
västi tai määräajaksi ja rajoittaminen
a) Toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa tai peruuttaa tämän osan mukaisesti
myönnetyn lupakirjan, kelpuutuksen ja valtuutuksen pysyvästi tai määräajak
si, jos lentäjä ei noudata tämän osan tai osan MED vaatimuksia tai sovellet
tavia toimintaa koskevia vaatimuksia osan ARA ehtojen ja menettelyjen mu
kaisesti.

b) Jos lentäjän lupakirja on peruutettu pysyvästi tai määräajaksi, hänen on pa
lautettava lupakirja tai valtuutus välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle.

B LUKU
KEVYIDEN ILMA-ALUSTEN LUPAKIRJA – LAPL
1 JAKSO
Yleiset vaatimukset

▼M12
FCL.100 LAPL – Vähimmäisikä
Lentokoneen tai helikopterin LAPL-lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17vuotias.
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▼B
FCL.105 LAPL – Oikeudet ja ehdot
a) Yleistä. LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä
ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa asianomaisessa
ilma-alusryhmässä.
b) Ehdot. LAPL-lupakirjan hakijoiden on täytettävä kyseistä ilma-alusryhmää
koskevat vaatimukset ja tarvittaessa lentokokeessa käytetyn ilma-aluksen
luokkaa tai tyyppiä koskevat vaatimukset.
FCL.110 LAPL – Hyvitys samasta ilma-alusryhmästä
a) LAPL-lupakirjan hakijat, joilla on ollut toinen lupakirja samassa ilma-alus
ryhmässä, saavat täyden hyvityksen LAPL-lupakirjan vaatimuksista kysei
sessä ilma-alusryhmässä.
b) Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa määrätään, jos lupakirjan voimas
saolo on päättynyt, hakijan on suoritettava kohdan FCL.125:n mukainen
lentokoe LAPL-lupakirjan myöntämistä varten asianomaisessa ilma-alusryh
mässä.

▼M7
FCL.115 LAPL – Koulutus
a) LAPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi ilmoituksenvaraisessa koulu
tusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.
b) Kurssin on sisällettävä haettavan LAPL-lupakirjan oikeuksia vastaava teoriaja lentokoulutus.
c) Teoria- ja lentokoulutus voidaan suorittaa muussa ilmoituksenvaraisessa kou
lutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuin siinä, jossa
hakija on aloittanut koulutuksensa.

▼M11
d) Koulutuksessa yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten vesilentolentoko
neiden luokkaa varten on otettava huomioon tämän liitteen lisäyksessä 9
olevan B jakson (Lentokoneita koskevat erityisvaatimukset) 7 kohta (Luok
kakelpuutukset – vesi).

▼M12
FCL.120 LAPL – Teoriakoe
LAPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava
teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:
a) yleiset oppiaineet:
— ilmailun säädökset
— ihmisen suorituskyky
— Sääoppi
— radiopuhelinliikenne ja
— lentosuunnistus.
b) ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:
— lennonteoria
— Lentotoimintamenetelmät
— suoritusarvot ja lennonsuunnittelu sekä
— ilma-aluksen yleistuntemus.
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▼B
FCL.125 LAPL – Lentokoe
a) LAPL-lupakirjan hakijan on osoitettava lentokokeessa kykynsä suorittaa
asianomaisen ilma-alusryhmän päällikkönä vaaditut menetelmät ja lentoliik
keet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

b) Hakijan on oltava saanut ennen lentokoetta lentokoulutusta saman luokan tai
tyypin ilma-aluksella, jota lentokokeessa käytetään. Oikeudet rajoitetaan sa
maan luokkaan tai tyyppiin, jota käytetään lentokokeessa, kunnes lupakirjaan
on merkitty uusia laajennuksia tämän luvun mukaisesti.

c) Hyväksyminen
1) Lentokoe on jaettava eri osiin, jotka kattavat lennettävän ilma-alusryhmän
lennon kaikki vaiheet.

2) Hylkäys osan yhdessä kohdassa aiheuttaa koko osan hylkäyksen. Jos ha
kija hylätään vain yhdessä osassa, hän uusii vain kyseisen osan. Hylkäys
useammassa kuin yhdessä osassa aiheuttaa hakijan koko kokeen hylkäyk
sen.

3) Jos koe on uusittava 2 kohdan mukaisesti, hylkäys missä tahansa osassa,
mukaan lukien ne, jotka hakija on läpäissyt aikaisemmalla yrityskerralla,
aiheuttaa hakijan koko kokeen hylkäyksen.

4) Jos hakija ei läpäise kokeen kaikkia osia kahdella yrityskerralla, hänen on
saatava lisää käytännön koulutusta.

2 JAKSO
Lentokoneen LAPL-lupakirjan erityisvaatimukset – LAPL(A)

▼M11
FCL.105.A LAPL(A) – Oikeudet ja ehdot
a) Oikeudet

Lentokoneen LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen pääl
likkönä yksimoottorisessa mäntämoottorikäyttöisessä maalentokoneessa
(SEP(land)), yksimoottorisessa mäntämoottorikäyttöisessä vesilentokoneessa
(SEP(sea)) tai TMG-moottoripurjelentokoneessa, jonka suurin sallittu lentoon
lähtömassa on enintään 2000 kg ja joka voi kuljettaa enintään kolme matkus
tajaa siten, että ilma-aluksessa on aina enintään neljä henkilöä.

b) Ehdot

1) LAPL(A)-lupakirjan haltija saa kuljettaa matkustajia vain, jos hän on suo
rittanut lupakirjan myöntämisen jälkeen 10 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen
päällikkönä lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla.

2) LAPL(A)-lupakirjan haltija, jolla on aiemmin ollut ATPL(A)-, MPL(A)-,
CPL(A)- tai PPL(A)-lupakirja, vapautetaan b alakohdan 1 alakohdan vaa
timuksista.

▼B
FCL.110.A LAPL(A) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen
a) LAPL(A)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoneilla tai TMG-mootto
ripurjelentokoneilla vähintään 30 tuntia lentokoulutusta, johon on kuulunut
vähintään
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▼B
1) 15 tuntia koululentoja opettajan kanssa sen luokan lentokoneella, jolla
lentokoe suoritetaan;
2) 6 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, johon on kuulunut vähintään 3 tuntia
yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 150
kilometrin (80 NM) pituinen ja sisältää yhden laskun pysähtymiseen asti
muulle kuin lähtölentopaikalle.

▼M12
b) Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty SPL-lupakirja,
johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla. LAPL(A)lupakirjan hakijan, jolla on SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää
TMG-moottoripurjelentokoneilla, on oltava lentänyt TMG-moottoripurjelento
koneilla TMG-oikeuksien hyväksymisen jälkeen vähintään 21 tuntia lento
aikaa ja hänen on täytettävä FCL.135.A kohdan a alakohdan vaatimukset
lentokoneilla.

▼M7
c) Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällik
könä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.
Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arvi
ointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväk
sytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei
missään tapauksessa saa
1) ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;
2) olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;
3) sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.

▼B
FCL.135.A LAPL(A) – Oikeuksien laajentaminen toiseen lentokoneluok
kaan tai -versioon
a) LAPL(A)-lupakirjan oikeudet rajoittuvat siihen lentokoneen tai TMG-mootto
ripurjelentokoneen luokkaan tai versioon, jolla lentokoe on suoritettu. Rajoitus
voidaan poistaa, kun lentäjä täyttää uudella luokalla seuraavat vaatimukset:
1) hän on saanut 3 tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien:
i) 10 lentoonlähtöä ja laskua opettajan kanssa ja
ii) 10 lentoonlähtöä ja laskua yksin opettajan valvonnassa;
2) hän on suorittanut lentokokeen, jossa osoitetaan riittävä käytännön taito
taso uudella lentokoneluokalla. Lentokokeen aikana hakijan on osoitettava
tarkastuslentäjälle myös riittävä teoriatiedon taso toisen luokan lentoko
neesta seuraavissa oppiaineissa:
i) lentotoimintamenetelmät;
ii) suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;
iii) ilma-aluksen yleistuntemus.

▼M11
b) Oikeuksien laajentamiseksi toiseen versioon samassa luokassa lentäjän on
saatava joko eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus. Eroavuuskoulutus on mer
kittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja kouluttajan on
allekirjoitettava merkintä.
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▼M12
c) Hakijalle, joka hakee LAPL(A)-lupakirjan oikeuksien laajentamista TMGmoottoripurjelentokoneisiin ja jolla on myös komission täytäntöönpanoasetuk
sen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukainen SPL-lupakirja, johon on
liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla, hyvitetään a alakoh
dan vaatimukset täysimääräisesti.

▼M11
FCL.140.A LAPL(A) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset
a) LAPL(A)-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa oikeuksia vain, jos hän on
kahden viime vuoden aikana täyttänyt jonkin seuraavista ehdoista lentokonei
den tai TMG-moottoripurjelentokoneiden ohjaajana:

1) suorittanut vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä taikka
koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa, mukaan lukien

— 12 lentoonlähtöä ja laskua;

— kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituinen kertauskoulu
lento opettajan kanssa;

2) läpäissyt LAPL(A) -tarkastuslennon tarkastuslentäjän kanssa. Tarkastuslen
to-ohjelman on perustuttava LAPL(A)-lupakirjan lentokokeeseen;

b) Jos LAPL(A)-lupakirjan haltijalla on sekä SEP(land)- että SEP(sea)-oikeus,
hän voi täyttää a alakohdan 1 alakohdan vaatimukset kummalla tahansa luo
kalla tai niitä yhdistäen, ja täyttää siten vaatimukset molempien oikeuksien
osalta. Tätä varten kummallakin lentokoneluokalla on suoritettava vähintään
yksi tunti vaadittua lentoaikaa ja kuusi vaadituista 12 lentoonlähdöstä ja las
kusta.

▼B
3 JAKSO
Helikopterin LAPL-lupakirjan erityisvaatimukset – LAPL(H)
FCL.105.H LAPL(H) – Oikeudet

▼C5
Helikopterin LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällik
könä yksimoottorisessa helikopterissa, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa
on enintään 2 000 kg, kuljettaen enintään kolmea matkustajaa siten, ettei ilmaaluksessa ole koskaan enempää kuin neljä henkilöä.

▼B
FCL.110.H LAPL(H) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen
a) LAPL(H)-lupakirjan hakijan on oltava saanut 40 tuntia lentokoulutusta heli
koptereilla. Niistä vähintään 35 tuntia on lennettävä saman tyypin helikopte
rilla, jota käytetään lentokokeessa. Lentokoulutuksen on sisällettävä vähintään

1) 20 tuntia koululentoja opettajan kanssa, ja

2) 10 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, johon kuuluu vähintään 5 tuntia yk
sinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 150
kilometrin (80 NM) pituinen ja sisältää yhden laskun pysähtymiseen asti
muulle kuin lähtölentopaikalle.

▼M7
b) Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen päällik
könä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.
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▼M7
Hyvityksen määrästä päättää ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arvi
ointilennon perusteella se ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväk
sytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä suorittaa kurssin, mutta hyvitys ei
missään tapauksessa saa
1) ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;
2) olla yli 50 prosenttia a kohdassa vaadituista tunneista;
3) sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.

▼B
FCL.135.H LAPL(H) – Oikeuksien laajentaminen toiseen helikopterityyp
piin tai -versioon
a) LAPL(H)-lupakirjan oikeudet rajoitetaan siihen helikopterityyppiin tai -versi
oon, jolla lentokoe on suoritettu. Rajoitukset voidaan poistaa, kun lentäjä on
1) saanut 5 tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien:
i) 15 lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua opettajan kanssa;
ii) 15 lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua yksin opettajan valvonnassa;
2) lentokoe, jossa osoitetaan riittävä käytännön taitotaso uudella tyypillä.
Lentokokeen aikana hakijan on osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä
teoriatiedon taso toisesta helikopterityypistä seuraavissa oppiaineissa:
— lentotoimintamenetelmät
— suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
— ilma-aluksen yleistuntemus.
b) Ennen kuin LAPL(H)-lupakirjan haltija voi käyttää lupakirjan oikeuksia
muulla helikopteriversiolla kuin sillä, jota on käytetty lentokokeessa, lentäjän
on suoritettava eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus sellaisena kuin se on
määritelty osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa
tiedoissa. Eroavuuskoulutus on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vas
taavaan asiakirjaan, ja kouluttajan on allekirjoitettava merkintä.

▼M11
FCL.140.H LAPL(H) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset
LAPL(H)-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa oikeuksia tietyllä tyypillä
vain, jos hän on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joko
a) suorittanut vähintään kuusi tuntia lentoaikaa kyseisen tyypin helikoptereilla
ilma-aluksen päällikkönä taikka koululentoina tai yksinlentoina opettajan val
vonnassa, mukaan lukien kuusi lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua, sekä
suorittanut kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituisen koululennon
opettajan kanssa;
b) läpäissyt tarkastuslennon tarkastuslentäjän kanssa kyseisellä tyypillä, ennen
kuin hän voi jatkaa lupakirjansa mukaisten oikeuksien käyttämistä. Tarkastus
lento-ohjelman on perustuttava LAPL(H)-lupakirjan lentokokeeseen.

▼M12

__________
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▼B
C LUKU

▼M12
YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA (PPL)

▼B
1 JAKSO
Yleiset vaatimukset

▼M12
FCL.200 Vähimmäisikä
PPL-lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17-vuotias.

▼B
FCL.205 Ehdot
PPL-lupakirjan hakijan on täytettävä lentokokeessa käytettävän ilma-aluksen
luokka- tai tyyppikelpuutuksen vaatimukset, kuten H luvussa määrätään.

▼M7
FCL.210 Koulutus

▼M12
a) PPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaa
tiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa.
b) Kurssin on sisällettävä haettavan PPL-lupakirjan oikeuksia vastaava teoria- ja
lentokoulutus.

▼M7
c) Teoria- ja lentokoulutus voidaan suorittaa muussa ilmoituksenvaraisessa kou
lutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuin siinä, jossa
hakija on aloittanut koulutuksensa.

▼M12
FCL.215 Teoriakoe
PPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava
teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:
a) yleiset oppiaineet:
— ilmailun säädökset
— ihmisen suorituskyky
— Sääoppi
— radiopuhelinliikenne ja
— lentosuunnistus.
b) ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:
— lennonteoria
— Lentotoimintamenetelmät
— suoritusarvot ja lennonsuunnittelu sekä
— ilma-aluksen yleistuntemus.

▼B
FCL.235 Lentokoe

▼M14
a) PPL-lupakirjan hakijan on osoitettava lentokokeessa kykynsä suorittaa asian
omaisen ilma-alusryhmän päällikkönä vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet
myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.
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▼M12
b) Hakijan on oltava saanut ennen lentokoetta lentokoulutusta lentokokeessa
käytettävän luokan tai tyypin ilma-aluksella.

▼B
c) Hyväksyminen
1) Lentokoe on jaettava eri osiin, jotka kattavat lennettävän ilma-alusryhmän
lennon kaikki vaiheet.

▼M3
2) Hylkäys osan yhdessä kohdassa aiheuttaa koko osan hylkäyksen. Jos ha
kija hylätään vain yhdessä osassa, hän uusii vain kyseisen osan. Hylkäys
useammassa kuin yhdessä osassa aiheuttaa hakijan koko kokeen hylkäyk
sen.

▼B
3) Jos koe on uusittava 2 kohdan mukaisesti, hylkäys missä tahansa osassa,
mukaan lukien ne, jotka hakija on läpäissyt aikaisemmalla yrityskerralla,
aiheuttaa hakijan koko kokeen hylkäyksen.
4) Jos hakija ei läpäise kokeen kaikkia osia kahdella yrityskerralla, hänen on
saatava lisää koulutusta.
2 JAKSO
Lentokoneen PPL-lupakirjaa koskevat erityisvaatimukset – PPL(A)
FCL.205.A PPL(A) – Oikeudet

▼M11
a) PPL(A)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai
perämiehenä lentokoneissa tai TMG-moottoripurjelentokoneissa ilman korva
usta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa, ja hän voi käyttää kaikkia
LAPL(A)-lupakirjan haltijan oikeuksia.

▼B
b) Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa määrätään, PPL(A)-lupakirjan haltija,
jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta
1) lentokoulutuksen antamisesta LAPL(A)- tai PPL(A)-lupakirjaa varten;
2) lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta kyseisiä lupakirjoja
varten;

▼M3
3) kyseiseen lupakirjaan liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia varten suoritet
tavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

▼B
FCL.210.A PPL(A) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen

▼M4
a) PPL(A)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoulutusta lentokoneilla tai
TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään 45 tuntia, joista 5 tuntia saa olla
suoritettu simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), mukaan lukien vähintään
1) 25 tuntia koululentoja opettajan kanssa, ja
2) 10 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lukien vähintään 5 tuntia
yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalento on vähintään 270
kilometrin (150 NM) pituinen ja sisältää laskut pysähtymiseen asti kah
delle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.
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▼M7
b) Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(A)-lupakirja. PPL(A)-lupakirjan
hakijan, jolla on LAPL(A)-lupakirja, on oltava suorittanut lentokoneilla
LAPL(A)-lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 15 tuntia lentoaikaa,
josta vähintään 10 tuntia on ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai
hyväksytyn koulutusorganisaation kurssilla saatua lentokoulutusta. Kurssin
on sisällettävä vähintään neljä tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lu
kien vähintään kaksi tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matka
lennoista on vähintään 270 kilometrin (150 NM) pituinen ja sisältää laskut
pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtö
lentopaikka.

▼M12
c) Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty SPL-lupakirja,
johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla. PPL(A)lupakirjan hakijan, jolla on SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää
TMG-moottoripurjelentokoneilla, on oltava.
1) suorittanut vähintään 24 tuntia lentoaikaa TMG-moottoripurjelentokoneilla
TMG-oikeuksien myöntämisen jälkeen; ja

▼M7
2) saanut vähintään 15 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla ilmoituksenvarai
sen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation kurssilla,
mukaan lukien vähintään a kohdan 2 alakohdan vaatimukset.

▼B
d) Hyvittäminen. Hakijalle, jolla on muun ilma-alusryhmän lentolupakirja, ilma
palloja lukuun ottamatta, hyvitetään 10 prosenttia kokonaislentoajasta kysei
sen ilma-aluksen päällikkönä korkeintaan 10 tuntiin saakka. Hyvitys ei mis
sään tapauksessa saa sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.
3 JAKSO
Helikopterin PPL-lupakirjaa koskevat erityisvaatimukset – PPL(H)
FCL.205.H PPL(H) – Oikeudet

▼M11
a) PPL(H)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai
perämiehenä helikoptereissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lento
toiminnassa, ja hän voi käyttää kaikkia LAPL(H)-lupakirjan haltijan oikeuk
sia.

▼B
b) Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa määrätään, PPL(H)-lupakirjan haltija,
jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta
1) lentokoulutuksen antamisesta LAPL(H)- tai PPL(H)-lupakirjaa varten;
2) lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta kyseisiä lupakirjoja
varten;

▼M3
3) kyseiseen lupakirjaan liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia varten suoritet
tavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

▼B
FCL.210.H PPL(H) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen
a) PPL(H)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoulutusta helikoptereilla
vähintään 45 tuntia, joista viisi tuntia saa olla suoritettu lento- ja suunnistus
menetelmien koulutuslaitteella (FNPT) tai lentosimulaattorilla, mukaan lukien
vähintään
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1) 25 tuntia koululentoja opettajan kanssa, ja
2) 10 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lukien vähintään viisi tuntia
yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalennoista on vähintään 185
kilometrin (100 NM) pituinen ja sisältää laskut pysähtymiseen asti kah
delle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;
3) 35 tuntia näistä 45 lentokoulutustunnista on suoritettava samalla helikop
terityypillä kuin se, jota käytetään lentokokeessa.

▼M7
b) Erityisvaatimukset hakijoille, joilla on LAPL(H)-lupakirja. PPL(H)-lupakirjan
hakijan, jolla on LAPL(H)-lupakirja, on suoritettava kurssi ilmoituksenvarai
sessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurs
sin on sisällettävä vähintään viisi tuntia koululentoaikaa ja ainakin yksi vä
hintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen valvottu yksinmatkalento, joka
sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole sa
moja kuin lähtölentopaikka.

▼B
c) Hakijalle, jolla on muun ilma-alusryhmän lentolupakirja, ilmapalloja lukuun
ottamatta, hyvitetään 10 prosenttia kokonaislentoajasta kyseisen ilma-aluksen
päällikkönä korkeintaan 6 tuntiin saakka. Hyvitys ei missään tapauksessa saa
sisältää a kohdan 2 alakohdan vaatimuksia.
4 JAKSO
Ilmalaivan PPL-lupakirjaa koskevat erityisvaatimukset – PPL(As)
FCL.205.As PPL(As) – Oikeudet
a) PPL(As)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai
perämiehenä ilmalaivoissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lento
toiminnassa.
b) Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa määrätään, PPL(As)-lupakirjan hal
tija, jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta
1) lentokoulutuksen antamisesta PPL(As)-lupakirjaa varten;
2) lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta kyseisiä lupakirjoja
varten;

▼M3
3) kyseiseen lupakirjaan liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia varten suoritet
tavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

▼B
FCL.210.As PPL(As) – Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen
a) PPL(As)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoulutusta ilmalaivoilla vä
hintään 35 tuntia, joista viisi tuntia saa olla suoritettu simulaatiokoulutuslait
teella (FSTD), mukaan lukien vähintään
1) 25 tuntia koululentoja opettajan kanssa, mukaan lukien
i) 3 tuntia koulumatkalentoa, mukaan lukien yksi vähintään 65 kilometrin
(35 NM) matkalento;
ii) 3 tuntia mittarilentokoulutusta;
2) 8 lentoonlähtöä lentopaikalta ja laskua lentopaikalle, mukaan lukien mas
toon kiinnittymiseen ja mastosta irrotukseen käytettävät menetelmät.
3) 8 tuntia valvottua yksinlentoaikaa.
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b) Hakijalle, jolla on komission asetuksen (EU) 2018/395 (osa BFCL) mukainen
BPL-lupakirja ja kelpoisuus lentää kuumailmalaivoja, hyvitetään 10 prosenttia
hänen kokonaislentoajastaan ilma-aluksen päällikkönä tällaisilla ilmalaivoilla
enintään viiteen tuntiin saakka.

__________
▼B
D LUKU
ANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJA – CPL
1 JAKSO
Yleiset vaatimukset
FCL.300 CPL – Vähimmäisikä
Ansiolentäjän lupakirjan hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.
FCL.305 CPL – Oikeudet ja ehdot
a) Oikeudet. CPL-lupakirjan haltijalla on asianomaisessa ilma-alusryhmässä oi
keus
1) käyttää LAPL- ja PPL-lupakirjan haltijan oikeuksia;
2) toimia päällikkönä tai perämiehenä ilma-aluksessa, jota käytetään muuhun
kuin kaupalliseen ilmakuljetukseen;
3) toimia ilma-aluksen päällikkönä kaupallisessa ilmakuljetuksessa kaikissa
yhden ohjaajan ilma-aluksissa FCL.060 kohdassa ja tässä luvussa mää
rättyjen rajoitusten mukaisesti;
4) toimia perämiehenä kaupallisessa ilmakuljetuksessa FCL.060 kohdassa
määrättyjen rajoitusten mukaisesti.
b) Ehdot. CPL-lupakirjan hakijan on täytettävä lentokokeessa käytettävän ilmaaluksen luokka- tai tyyppikelpuutuksen vaatimukset.
FCL.310 CPL – Teoriakokeet
CPL-lupakirjan hakijan on osoitettava myönnettäviä oikeuksia vastaava tietotaso
seuraavissa oppiaineissa:
— ilmailun säädökset
— ilma-aluksen yleistuntemus – runko/järjestelmät/voimalaitteet
— ilma-aluksen yleistuntemus – mittarit
— massa ja tasapaino
— suoritusarvot
— lennon suunnittelu ja seuranta
— ihmisen suorituskyky
— sääoppi
— lentosuunnistus
— radiosuunnistus
— lentotoimintamenetelmät
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— lennonteoria
— VFR-radiopuhelinliikenne.
FCL.315 CPL – Koulutus
CPL-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutus hyväksy
tyssä koulutusorganisaatiossa tämän osan (FCL) lisäyksen 3 mukaisesti.
FCL.320 CPL – Lentokoe
CPL-lupakirjan hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan (FCL)
lisäyksen 4 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa ilma-aluksen päällikkönä
kyseisellä ilma-alusryhmällä vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä
oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.
2 JAKSO
Lentokonelupakirjan erityisvaatimukset – CPL(A)

▼M4
FCL.315.A CPL – Koulutus
CPL(A)-lupakirjaa varten annettavaan teoria- ja lentokoulutukseen on sisällyttävä
koulutusta epätavallisten lentoasentojen välttämisestä ja niistä oikaisusta.

▼B
FCL.325.A CPL(A) – MPL-lupakirjan haltijoiden erityisehdot
Ennen kuin MPL-lupakirjan haltija voi käyttää CPL(A)-lupakirjan oikeuksia,
hänen on suoritettava lentokoneilla
a) 70 tuntia lentoaikaa
1) ilma-aluksen päällikkönä, tai
2) vähintään 10 tuntia ilma-aluksen päällikkönä ja loppuaika valvonnan ala
isena toimivana ilma-aluksen päällikkönä (PICUS).
Näistä 70 tunnista 20 tuntia on oltava VFR-matkalentoaikaa ilma-aluksen
päällikkönä tai matkalentoaikaa, joka koostuu vähintään 10 tunnista ilmaaluksen päällikkönä ja 10 tunnista valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen
päällikkönä. Ajan on sisällettävä vähintään 540 kilometrin (300 NM) pituinen
VFR-matkalento, jonka aikana suoritetaan ilma-aluksen päällikkönä laskut
pysähtymiseen asti kahdelle eri lentopaikalle.
b) osista koostuvan CPL(A)-kurssin osat, jotka määritellään tämän osan (FCL)
lisäyksessä 3 olevan E kohdan 10 kohdan a alakohdassa ja 11 kohdassa, ja
c) CPL(A)-lentokoe FCL.320 kohdan mukaisesti.
E LUKU
USEAN OHJAAJAN MIEHISTÖLUPAKIRJA – MPL
FCL.400.A MPL – Vähimmäisikä
Usean ohjaajan miehistölupakirjan hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.
FCL.405.A MPL –Oikeudet
a) MPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia perämiehenä lentokoneessa, jonka
lentämiseen vaaditaan perämies.
b) MPL-lupakirjan haltija voi saada seuraavat lisäoikeudet:
1) PPL(A)-lupakirjan haltijan oikeudet edellyttäen, että C luvussa määrätyt
PPL(A)-lupakirjaa koskevat vaatimukset täyttyvät;
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2) CPL(A)-lupakirjan oikeudet edellyttäen, että FCL.325.A kohdan vaa
timukset täyttyvät.

c) MPL-lupakirjan haltijan IR(A)-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat lentokonei
siin, joiden lentämiseen vaaditaan perämies. IR(A)-kelpuutuksen oikeudet
voidaan laajentaa yhden ohjaajan lentotoimintaan lentokoneilla edellyttäen,
että lupakirjan haltijalla on koulutus, joka vaaditaan ilma-aluksen päällikkönä
toimimiseen pelkästään mittareiden avulla suoritettavassa yhden ohjaajan
lentotoiminnassa, ja että hän on suorittanut IR(A)-lentokokeen yhden ohjaajan
miehistöllä.

▼M8
FCL.410.A MPL – Koulutus ja teoriakokeet
a) Koulutus
MPL-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutus hyväk
sytyssä koulutusorganisaatiossa tämän liitteen (osa FCL) lisäyksen 5 mukai
sesti.

b) Koe
MPL-lupakirjan hakijan on osoitettava teoriatietotaso, joka vastaa FCL.515
kohdan mukaisia ATPL(A)-lupakirjan oikeuksia ja usean ohjaajan tyyppikel
puutuksen haltijan oikeuksia.

▼B
FCL.415.A MPL – Käytännön taito
a) MPL-lupakirjan hakijan on oltava osoittanut jatkuvassa arvioinnissa taidot,
jotka vaaditaan kaikkien tämän osan (FCL) lisäyksessä 5 määriteltyjen päte
vyysyksikköjen suorittamiseen ohjaavana ohjaajana (PF) ja avustavana ohja
ajana (PNF) monimoottorisella usean ohjaajan turbiinimoottorilentokoneella
VFR- ja IFR-toiminnassa.

b) Koulutuksen suorittamisen jälkeen hakijan on suoritettava hyväksytysti lento
koe tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa
vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla päte
vyydellä. Lentokoe on suoritettava sillä lentokonetyypillä, jota käytetään yh
distetyn MPL-kurssin edistyneellä tasolla, tai saman tyypin lentosimulaatto
rilla.

F LUKU
LIIKENNELENTÄJÄN LUPAKIRJA – ATPL
1 JAKSO
Yleiset vaatimukset
FCL.500 ATPL – Vähimmäisikä
Liikennelentäjän lupakirjan hakijan on oltava vähintään 21-vuotias.

FCL.505 ATPL –Oikeudet
a) ATPL-lupakirjan haltijalla on oikeus asianomaisessa ilma-alusryhmässä

1) käyttää kaikkia LAPL-, PPL- ja CPL-lupakirjan haltijan oikeuksia;

2) toimia kaupalliseen ilmakuljetukseen käytettävän ilma-aluksen päällikkönä.

b) ATPL-lupakirjan hakijan on täytettävä lentokokeessa käytettävän ilma-aluk
sen tyyppikelpuutuksen vaatimukset.
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FCL.515 ATPL – Teoriakoulutus ja teoriakokeet
a) Koulutus. ATPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä kou
lutusorganisaatiossa. Kurssin on oltava joko yhdistetty tai osista koostuva
kurssi, joka suoritetaan tämän osan (FCL) lisäyksen 3 mukaisesti.
b) Koe. ATPL-lupakirjan hakijan on osoitettava myönnettäviä oikeuksia vas
taava tietotaso seuraavissa oppiaineissa:
— ilmailun säädökset
— ilma-aluksen yleistuntemus – runko/järjestelmät/voimalaitteet
— ilma-aluksen yleistuntemus – mittarit
— massa ja tasapaino
— suoritusarvot
— lennon suunnittelu ja seuranta
— ihmisen suorituskyky
— sääoppi
— lentosuunnistus
— radiosuunnistus
— lentotoimintamenetelmät
— lennonteoria
— VFR-radiopuhelinliikenne
— IFR-radiopuhelinliikenne.
2 JAKSO
Lentokonelupakirjan erityisvaatimukset – ATPL(A)
FCL.505.A ATPL(A) – Aiemman MPL-lupakirjan haltijan oikeuksien ra
joitukset
Jos ATPL(A)-lupakirjan haltijalla on aikaisemmin ollut vain MPL-lupakirja, lu
pakirjan oikeudet rajoitetaan usean ohjaajan lentotoimintaan, ellei haltija ole
täyttänyt FCL.405.A kohdan b kohdan 2 alakohdan ja c kohdan vaatimuksia
yhden ohjaajan lentotoimintaa varten.
FCL.510.A ATPL(A) – Edellytykset, kokemus ja hyvittäminen
a) Edellytykset. ATPL(A)-lupakirjan hakijalla on oltava
1) MPL-lupakirja, tai
2) CPL(A)-lupakirja ja monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutus.
Tässä tapauksessa hakijan on myös oltava saanut miehistöyhteistyökoulu
tusta.
b) Kokemus. ATPL(A)-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut vähintään 1 500
tuntia lentoaikaa lentokoneilla, mukaan lukien vähintään
1) 500 tuntia usean ohjaajan lentotoiminnassa lentokoneilla;
2)

i) 500 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä, tai
ii) 250 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, tai
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iii) 250 tuntia, joista vähintään 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä ja loput
valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä.
3) 200 tuntia matkalentoaikaa, josta vähintään 100 tuntia ilma-aluksen pääl
likkönä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä;
4) 75 tuntia mittariaikaa, josta korkeintaan 30 tuntia saa olla mittariaikaa
maassa, ja
5) 100 tuntia yölentoa ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä.
Tästä 1 500 tunnin lentoajasta korkeintaan 100 tuntia saa olla suoritettu len
tosimulaattorilla ja lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella (FNPT).
Näistä 100 tunnista korkeintaan 25 tuntia saa olla suoritettu lento- ja suun
nistusmenetelmien koulutuslaitteella.
c) Hyvittäminen.
1) Muiden ilma-alusryhmien lupakirjan haltijoille hyvitetään lentoaikaa kor
keintaan
i) TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla 30 tuntia, jotka
on lennetty ilma-aluksen päällikkönä;
ii) helikoptereilla 50 prosenttia kaikesta b kohdassa vaaditusta lentoajasta;

▼M3
2) Lentomekaanikon lupakirjan haltijoille, joiden lupakirja on myönnetty so
vellettavien kansallisten sääntöjen mukaan, hyvitetään 50 prosenttia lento
mekaanikkona toimitusta ajasta korkeintaan 250 tuntiin saakka. Nämä 250
tuntia voidaan hyvittää b kohdassa vaaditusta 1 500 tunnista ja b kohdan 1
alakohdassa vaaditusta 500 tunnista edellyttäen, että kokonaishyvitys kai
kista kohdista ei ylitä 250:tä tuntia.

▼B
d) Edellä b alakohdassa vaadittu kokemus on hankittava kokonaan ennen
ATPL(A)-lupakirjan lentokokeen suorittamista.
FCL.520.A ATPL(A) – Lentokoe
ATPL(A)-lupakirjan hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan
(FCL) lisäyksen 9 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa vaaditut menetel
mät ja lentoliikkeet usean ohjaajan lentokoneella ilma-aluksen päällikkönä mit
tarilentosääntöjen mukaisesti myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.
Lentokoe on suoritettava lentokoneella tai asianmukaisesti hyväksytyllä lentosi
mulaattorilla, joka edustaa samaa tyyppiä.
3 JAKSO
Helikopterilupakirjan erityisvaatimukset – ATPL(H)
FCL.510.H ATPL(H) – Edellytykset, kokemus ja hyvittäminen
ATPL(H)-lupakirjan hakijalla on oltava
a) CPL(H)-lupakirja ja usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus, ja hänen on
oltava saanut miehistöyhteistyökoulutusta;
b) helikopterilentäjänä vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien vähin
tään
1) 350 tuntia usean ohjaajan helikoptereilla;
2)

i) 250 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, tai
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ii) 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä ja 150 tuntia valvonnan alaisena
toimivana ilma-aluksen päällikkönä, tai
iii) 250 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä
usean ohjaajan helikoptereissa. Tässä tapauksessa ATPL(H)-lupakirjan
oikeudet rajoitetaan vain usean ohjaajan lentotoimintaan, kunnes on
suoritettu 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;
3) 200 tuntia matkalentoaikaa, josta vähintään 100 tuntia ilma-aluksen pääl
likkönä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä;
4) 30 tuntia mittariaikaa, josta korkeintaan 10 tuntia saa olla mittariaikaa
maassa, ja
5) 100 tuntia yölentoa ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä.
Näistä 1 000 tunnista korkeintaan 100 tuntia saa olla suoritettu simulaatiokou
lutuslaitteella (FSTD), ja niistä korkeintaan 25 tuntia saa olla suoritettu lentoja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella (FNPT).
c) Lentokoneilla suoritetusta lentoajasta hyvitetään b kohdan lentoaikavaatimuk
siin nähden korkeintaan 50 prosenttia.
d) Edellä b kohdassa vaadittu kokemus on hankittava kokonaan ennen ATPL(H)lupakirjan lentokokeen suorittamista.
FCL.520.H ATPL(H) – Lentokoe
ATPL(H)-lupakirjan hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän osan
(FCL) lisäyksen 9 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa vaaditut menetel
mät ja lentoliikkeet usean ohjaajan helikopterilla ilma-aluksen päällikkönä myön
nettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.
Lentokoe on suoritettava helikopterilla tai asianmukaisesti hyväksytyllä lentosi
mulaattorilla, joka edustaa samaa tyyppiä.
G LUKU
MITTARILENTOKELPUUTUS – IR
1 JAKSO
Yleiset vaatimukset

▼M12
FCL.600

IR – Yleistä

Lukuun ottamatta FCL.835 kohdan mukaisia tilanteita, mittarilentosääntöjen mu
kaista lentotoimintaa lentokoneella, helikopterilla, ilmalaivalla tai pystysuoraan
nousevalla lentokoneella saavat suorittaa vain ne PPL-, CPL-, MPL- tai ATPLlupakirjan haltijat, joilla on kyseisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutus tai,
jos kyseisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutusta ei ole saatavissa, ainoastaan
lentokoetta tai koululentoa suoritettaessa.

▼B
FCL.605 IR – Oikeudet

▼M5
a) Mittarilentokelpuutuksen haltijalla on oikeus lentää ilma-alusta mittarilento
sääntöjen mukaisesti, PBN-toiminta mukaan luettuna, käyttäen vähintään
200 jalan (60 m) ratkaisukorkeutta.

▼C1
b) Monimoottorisen ilma-aluksen mittarilentokelpuutuksen oikeudet voidaan laa
jentaa alle 200 jalan (60 metrin) ratkaisukorkeuteen, kun hakija on suorittanut
erityiskoulutuksen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa ja läpäissyt tämän
osan (FCL) lisäyksessä 9 kuvatun lentokokeen 6 osan usean ohjaajan ilmaaluksella.

▼B
c) Mittarilentokelpuutuksen haltijan on käytettävä oikeuksiaan tämän osan (FCL)
lisäyksen 8 ehtojen mukaisesti.
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d) Vain helikopterit. Voidakseen käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia ilmaaluksen päällikkönä IFR-lentotoiminnassa usean ohjaajan helikoptereilla
IR(H)-kelpuutuksen haltijalla on oltava vähintään 70 tuntia mittariaikaa, josta
korkeintaan 30 tuntia saa olla mittariaikaa maassa.
FCL.610 IR – Edellytykset ja hyvittäminen
Mittarilentokelpuutuksen
a) hakijalla on oltava
1) vähintään PPL-lupakirja asianomaisessa ilma-alusryhmässä, ja

▼M3
i) oikeus lentää yöllä FCL.810 kohdan mukaisesti, jos mittarilento-oike
uksia käytetään yöllä; tai

▼B
ii) toisen ilma-alusryhmän ATPL-lupakirja, tai
2) kyseisen ilma-alusryhmän CPL-lupakirja;

▼M3
b) hakijan on oltava suorittanut vähintään 50 tuntia matkalentoaikaa ilma-aluksen
päällikkönä lentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneella, helikopterilla tai
ilmalaivalla, ja niistä vähintään 10 tuntia, tai ilmalaivojen osalta 20 tuntia, on
oltava suoritettu asianomaisen ryhmän ilma-aluksella.

▼B
c) Vain helikopterit. Hakijat, jotka ovat suorittaneet yhdistetyn ATP(H)/IR-,
ATP(H)-, CPL(H)/IR- tai CPL(H)-kurssin, vapautetaan b kohdan vaatimuk
sesta.
FCL.615 IR – Teoria- ja lentokoulutus
a) Koulutus. Mittarilentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja
lentokoulutuskurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Kurssin on oltava
1) yhdistetty kurssi, joka sisältää koulutuksen mittarilentokelpuutusta varten
tämän osan (FCL) lisäyksen 3 mukaisesti, tai
2) osista koostuva kurssi tämän osan (FCL) lisäyksen 6 mukaisesti.

▼M3
b) Koe. Hakijan on osoitettava myönnettäviä oikeuksia vastaava tietotaso seuraa
vissa oppiaineissa:
— ilmailun säädökset
— ilma-aluksen yleistuntemus – mittarit
— lennon suunnittelu ja seuranta
— ihmisen suorituskyky
— sääoppi
— radiosuunnistus
— IFR-radiopuhelinliikenne.

▼B
FCL.620 IR – Lentokoe
a) Mittarilentokelpuutuksen hakijan on suoritettava hyväksytysti lentokoe tämän
osan (FCL) lisäyksen 7 mukaisesti osoittaakseen kykynsä suorittaa vaaditut
menetelmät ja lentoliikkeet myönnettäviä oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.
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b) Monimoottorisen ilma-aluksen mittarilentokelpuutusta varten lentokoe on suo
ritettava monimoottorisella ilma-aluksella. Yksimoottorisen ilma-aluksen mit
tarilentokelpuutusta varten lentokoe on suoritettava yksimoottorisella ilmaaluksella. Monimoottorista lentokonetta, jossa työntövoima vaikuttaa keskilin
jalla, on pidettävä tämän kohdan kannalta yksimoottorisena lentokoneena.

▼M12
c) Hakijalle, joka on suorittanut lentokokeen monimoottoristen lentokoneiden
mittarilentokelpuutusta varten monimoottorisella yhden ohjaajan lentokoneel
la, johon vaaditaan luokkakelpuutus, on myönnettävä myös yksimoottoristen
lentokoneiden mittarilentokelpuutus hänellä oleviin yksimoottorisen lentoko
neen luokka- tai tyyppikelpuutuksiin.

▼M11
FCL.625 IR – Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
a) Voimassaolo
Mittarilentokelpuutus (IR) on voimassa yhden vuoden.
b) Voimassaolon jatkaminen
1) Mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa on jatkettava sen voimassaolon
päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana täyttä
mällä kyseiseen ilma-alusryhmään sovellettavat voimassaolon jatkamista
koskevat kriteerit.
2) Jos hakija haluaa täyttää voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset
aiemmin kuin 1 alakohdassa määrätään, uusi voimassaoloaika alkaa tar
kastuslennon päivämäärästä.
3) Hakija, joka ei läpäise mittaritarkastuslennon asiaankuuluvaa osaa ennen
mittarilentokelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, saa käyttää mitta
rilentokelpuutuksen oikeuksia vain, jos hän on läpäissyt mittaritarkastus
lennon.

▼M14
4) Mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista hakevat saavat täysi
määräisen hyvityksen tässä luvussa vaadituista tarkastuslennoista, kun he
suorittavat mittarilentokelpuutukseen liittyvän EBT-koulutuksen käytännön
arvioinnin lisäyksen 10 mukaisesti EBT-organisaatiossa.
c) Uusiminen
Jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on oikeuksi
ensa uusimiseksi täytettävä seuraavat vaatimukset:
1) sen määrittämiseksi, onko kertauskoulutus tarpeen, jotta hakija voi saa
vuttaa taitotason, joka vaaditaan lisäyksen 9 mukaisen lentokokeen mitta
rilento-osuuden suorittamiseksi, hänelle on tehtävä arviointi jommassakum
massa seuraavista organisaatioista:
i) hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa:
ii) EBT-organisaatiossa, joka on erityisesti hyväksytty tällaista kertauskou
lutusta varten;
2) hänen on suoritettava kertauskoulutus kyseisessä organisaatiossa, jos 1
kohdan mukaisen arvioinnin tekevä organisaatio katsoo sen tarpeelliseksi;
3) kun hän on täyttänyt 1 alakohdan ja tarvittaessa 2 alakohdan vaatimukset,
hänen on läpäistävä lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento tai suoritettava
EBT-koulutuksen käytännön arviointi lisäyksen 10 mukaisesti asianomai
sella ilma-alusryhmällä. EBT-koulutuksen käytännön arviointi voidaan yh
distää 2 alakohdassa määritettyyn kertauskoulutukseen;
4) hänellä on oltava asiaankuuluva luokka- tai tyyppikelpuutus, jollei tässä
liitteessä toisin säädetä.

▼M11
d) Jos mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa ei ole jatkettu tai kelpuutusta uu
sittu viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana, mittarilentokelpuutuksen
hakijan on suoritettava uudelleen mittarilennon teoriakoe ja lentokoe.
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e) Jos henkilöllä on kolmannen maan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mu
kaisesti myöntämä lentolupakirja, joka sisältää voimassa olevan mittarilento
kelpuutuksen, hänen ei tarvitse täyttää c alakohdan 1 alakohdan, c alakohdan
2 alakohdan ja d alakohdan vaatimuksia uusiessaan tämän liitteen mukaisesti
myönnettyyn lupakirjaan merkittyä mittarilento-oikeutta.
f) Edellä c alakohdan 3 alakohdassa määritetty tarkastuslento voidaan yhdistää
kyseisen luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimista varten tehtävään tarkastus
lentoon.

▼B
2 JAKSO
Lentokoneita koskevat erityisvaatimukset
FCL.625.A IR(A) – Voimassaolon jatkaminen

▼M11
a) Voimassaolon jatkaminen.
IR(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi
1) hakijalla on oltava asiaankuuluva luokka- tai tyyppikelpuutus, ellei mitta
rilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ole yhdistetty luokka- tai
tyyppikelpuutuksen uusimiseen;

▼M14
2) hakijan on läpäistävä tämän liitteen lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento tai
suoritettava EBT-koulutuksen käytännön arviointi lisäyksen 10 mukaisesti,
jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkaminen on yhdistetty luok
ka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen;

▼M11
3) jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ei ole yhdistetty
luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen, hakijan on
i) yhden ohjaajan lentokoneita varten suoritettava tämän liitteen lisäyksen
9 mukaisen tarkastuslennon osa 3b ja ne osan 1 osuudet, jotka ovat
olennaisia aiotun lennon kannalta;
ii) monimoottorisia lentokoneita varten suoritettava tämän liitteen lisäyk
sen 9 mukaisen yhden ohjaajan lentokoneiden tarkastuslennon osa 6
pelkästään mittareiden avulla.

▼M14
4) Edellä olevan 3 alakohdan mukaisessa voimassaolon jatkamisessa voidaan
käyttää kyseistä lentokoneluokkaa tai -tyyppiä edustavaa lento- ja suunnis
tusmenetelmien koulutuslaitetta (FNPT II) tai lentosimulaattoria (FFS) sillä
edellytyksellä, että ainakin joka toinen tarkastuslento IR(A)-kelpuutuksen
voimassaolon jatkamiseksi suoritetaan lentokoneella.

▼B
b) Hyvitystä annetaan tämän osan (FCL) lisäyksen 8 mukaisesti.
3 JAKSO
Helikoptereita koskevat erityisvaatimukset

▼M11
FCL.625.H IR(H) – Voimassaolon jatkaminen
a) IR(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi
1) hakijalla on oltava asiaankuuluva tyyppikelpuutus, ellei mittarilentokelpuu
tuksen voimassaolon jatkamista ole yhdistetty tyyppikelpuutuksen uusimi
seen;
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2) hakijan on läpäistävä tämän liitteen lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento
kyseistä helikopterityyppiä varten, jos mittarilentokelpuutuksen voimassa
olon jatkaminen on yhdistetty tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkami
seen;
3) hakijan on suoritettava tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon
osa 5 ja osan 1 asiaankuuluvat osuudet kyseistä helikopterityyppiä varten,
jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ei ole yhdistetty
tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen.
b) Edellä olevan a alakohdan 3 alakohdan mukaiseen tarkastuslentoon voidaan
käyttää lentokoulutuslaitetta (FTD 2/3) tai lentosimulaattoria (FFS), joka edus
taa kyseistä helikopterityyppiä, sillä edellytyksellä, että ainakin joka toinen
tarkastuslento IR(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi suoritetaan he
likopterilla.
c) Hyvitystä annetaan tämän liitteen lisäyksen 8 mukaisesti.

▼B
FCL.630.H IR(H) – Oikeuksien laajentaminen yksimoottorisesta monimoot
toriseen helikopteriin
Yksimoottorisen helikopterin IR(H)-kelpuutuksen haltijan, joka haluaa laajentaa
oikeutensa ensimmäistä kertaa monimoottoriseen helikopteriin, on suoritettava:
a) hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kurssi, joka sisältää vähintään 5 tuntia
mittarilentokoulutusta, josta 3 tuntia voidaan suorittaa lentosimulaattorilla tai
lentokoulutuslaitteella (FTD 2/3) tai lento- ja suunnistusmenetelmien koulu
tuslaitteella (FNPT II/III), ja
b) lentokokeen 5 osa tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti monimoottori
sella helikopterilla.
4 JAKSO
Ilmalaivoja koskevat erityisvaatimukset
FCL.625.As IR(As) – Voimassaolon jatkaminen
Hakijan, joka haluaa jatkaa IR(As)-kelpuutuksen voimassaoloa
a) tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen yhteydessä, on suoritettava hy
väksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kyseisellä
ilmalaivan tyypillä;
b) muutoin kuin tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen yhteydessä, on
suoritettava ilmalaivan tarkastuslennon 5 osa ja 1 osan aiotun lennon kannalta
olennaiset osuudet tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti. Tässä tapauk
sessa voidaan käyttää lentokoulutuslaitetta (FTD II/III) tai lentosimulaattoria,
joka edustaa kyseistä tyyppiä, mutta ainakin joka toinen tarkastuslento
IR(As)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi on tällöin suoritettava ilma
laivalla.
H LUKU
LUOKKA- JA TYYPPIKELPUUTUKSET
1 JAKSO
Yleiset vaatimukset
FCL.700 Olosuhteet, joissa luokka- tai tyyppikelpuutus vaaditaan

▼M12
a) Lupakirjan haltija saa toimia ilma-aluksen ohjaajana vain, jos hänellä on
voimassa oleva ja asianmukainen luokka- tai tyyppikelpuutus, paitsi jos ky
seessä on jokin seuraavista tilanteista:
1) LAPL-lupakirjan oikeuksien käyttäminen;
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2) lentokokeen tai tarkastuslennon suorittaminen luokka- tai tyyppikelpuutuk
sen uusimiseksi;
3) lennonopetuksen saaminen;
4) lupakirjan haltijalla on FCL.820 kohdan mukaisesti myönnetty koelento
kelpuutus.

▼B
b) Sen estämättä, mitä a kohdassa määrätään, ilma-alustyyppien käyttöönottoon
tai muutostöihin liittyvillä lennoilla ohjaajalla voi olla toimivaltaisen viran
omaisen myöntämä erityinen todistus, joka antaa hänelle luvan suorittaa lento.
Luvan voimassaolo on rajoitettava määrättyihin lentoihin.

▼M5

__________

▼B
FCL.705 Luokka- tai tyyppikelpuutuksen haltijan oikeudet
Luokka- tai tyyppikelpuutuksen haltijalla on oikeus toimia kelpuutuksessa mai
nitun ilma-alusluokan tai -tyypin ohjaajana.

▼M11
FCL.710 Luokka- tai tyyppikelpuutukset – versiot
a) Jotta oikeudet voidaan ulottaa toiseen ilma-alusversioon saman luokka- tai
tyyppikelpuutuksen sisällä, lentäjän on suoritettava eroavuus- tai perehdyttä
miskoulutus. Jos on kyse samaan luokka- tai tyyppikelpuutukseen kuuluvista
eri versioista, eroavuus- tai perehdyttämiskoulutuksen on tarvittaessa katettava
käyttöönsoveltuvuustiedoissa määritetyt asiat.
b) Eroavuuskoulutus on suoritettava
1) hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;
2) ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa, kun kyseessä on liitteessä
VIII olevan DTO.GEN.110 kohdan a alakohdan 1 alakohdan c alakohdas
sa ja a alakohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettu ilma-alus;
3) lentotoimintaluvan haltijan järjestämänä, jos tällä on kyseistä luokkaa tai
tyyppiä varten hyväksytty eroavuuskoulutusohjelma.
c) Huolimatta b alakohdan vaatimuksesta eroavuuskoulutuksen TMG-moottori
purjelentokoneita, yksimoottorisia mäntämoottorilentokoneita (SEP), yksi
moottorisia turbiinimoottorilentokoneita (SET) ja monimoottorisia mäntämoot
torilentokoneita (MEP) varten voi antaa opettaja, jolla on asianmukainen pä
tevyys, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.
d) Jos lentäjä ei ole lentänyt kyseisellä versiolla kahden vuoden kuluessa b
alakohdassa tarkoitetusta koulutuksesta, on suoritettava uusi eroavuuskoulutus
tai tarkastuslento tällä versiolla, paitsi jos kyseessä ovat samat SEP- tai TMGluokkakelpuutukseen kuuluvat tyypit tai versiot.
e) Eroavuuskoulutus tai versiolla suoritettu tarkastuslento on merkittävä lentäjän
lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja tapauksen mukaan opettajan tai
tarkastuslentäjän on allekirjoitettava merkintä.

▼B
FCL.725 Luokka- ja tyyppikelpuutusten myöntämistä koskevat vaatimuk
set

▼M7
a) Koulutus. Luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on suoritettava kurssi hy
väksytyssä koulutusorganisaatiossa. Muiden kuin suorituskykyisten yksimoot
toristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutuksen, TMG-luokkakelpuu
tuksen tai liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.110 kohdan a kohdan 2 ala
kohdan c alakohdassa tarkoitetun yksimoottoristen helikoptereiden tyyppikel
puutuksen hakija voi suorittaa koulutuksen ilmoituksenvaraisessa koulutusor
ganisaatiossa. Tyyppikurssin on sisällettävä kyseistä tyyppiä koskevat pakol
liset koulutusosuudet sellaisina kuin ne määritellään komission asetuksen
(EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa käyttöön sovel
tuvuutta koskevissa tiedoissa.
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b) Teoriakoe. Luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on suoritettava hyväksytyn
koulutusorganisaation järjestämä teoriakoe osoittaakseen kyseisen ilma-alus
luokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen vaaditun teoriatiedon tason.

1) Usean ohjaajan ilma-alusten osalta teoriakokeen on oltava kirjallinen ja sen
on koostuttava vähintään 100 monivalintakysymyksestä, jotka käsittelevät
tasapuolisesti koulutusohjelman pääoppiaineita.

2) Monimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten osalta teoriakokeen on ol
tava kirjallinen, ja monivalintakysymysten määrä riippuu ilma-aluksen vaa
tivuudesta.

3) Yksimoottoristen ilma-alusten osalta tarkastuslentäjän on vastaanotettava
teoriakoe suullisesti lentokokeen aikana määritelläkseen sen, onko tyydyt
tävä tietotaso saavutettu.

▼M3
4) Suorituskykyisiksi luokiteltujen yhden ohjaajan lentokoneiden osalta teo
riakokeen on oltava kirjallinen ja sen on koostuttava vähintään 100 moni
valintakysymyksestä, jotka käsittelevät tasapuolisesti koulutusohjelman op
piaineita.

▼M11
5) Yksimoottorisia ja monimoottorisia yhden ohjaajan vesilentokoneita varten
kokeen on oltava kirjallinen, ja siinä on oltava vähintään 30 monivalinta
kysymystä.

▼B
c) Lentokoe. Luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijan on suoritettava hyväksy
tysti lentokoe tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti osoittaakseen kyseisen
ilma-alusluokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen vaaditun taidon.

Hakijan on suoritettava lentokoe hyväksytysti kuuden kuukauden kuluessa
luokka- tai tyyppikurssin aloittamisesta ja korkeintaan kuusi kuukautta ennen
luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakemista.

▼M8
d) Jos hakijalla on jo tyyppikelpuutus tiettyyn ilma-alustyyppiin ja siihen sisältyy
oikeus yhden ohjaajan tai usean ohjaajan lentotoimintaan, hänen katsotaan jo
täyttäneen teoriatietovaatimukset, kun hän hakee oikeuden lisäämistä toiseen
toimintamuotoon samalla ilma-alustyypillä. Tällaisen hakijan on suoritettava
hyväksytyn koulutusorganisaation tai sellaisen lentotoimintaluvan haltijan,
jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt erityisesti tällaista koulu
tusta varten, antama täydentävä lentokoulutus tätä toista toimintamuotoa var
ten. Kyseinen toimintamuoto merkitään lupakirjaan.

▼B
e) Sen estämättä, mitä edellisissä kohdissa määrätään, ohjaajat, joilla on
FCL.820 kohdan mukaisesti myönnetty koelentokelpuutus ja jotka ovat osal
listuneet jonkin ilma-alustyypin kehittämistä, sertifiointia tai tuotantoa koske
viin koelentoihin ja suorittaneet koelennoilla 50 tunnin kokonaislentoajan tai
10 tuntia lentoaikaa kyseisellä tyypillä ilma-aluksen päällikkönä, ovat oikeu
tettuja hakemaan kyseistä tyyppikelpuutusta edellyttäen, että he täyttävät tyyp
pikelpuutuksen myöntämisen edellyttämät kokemusvaatimukset ja ehdot,
joista säädetään tässä luvussa kyseistä ilma-alusryhmää varten.

▼M12
f) Hakijalle, joka hakee TMG-luokkakelpuutusta ja jolla on myös komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukainen
SPL-lupakirja, johon on liitetty oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokonei
ta, hyvitetään a, b ja c alakohdan vaatimukset täysimääräisesti.
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FCL.740 Luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolo ja uusiminen
a) Voimassaolo
1) Luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaoloaika on yksi vuosi lukuun otta
matta yksimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten luokkakelpuutuksia,
joiden voimassaoloaika on kaksi vuotta, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa
toisin määrätä. Jos lentäjä haluaa täyttää voimassaolon jatkamista koskevat
vaatimukset aiemmin kuin FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL ja
FCL.740.As kohdassa säädetään, uusi voimassaoloaika alkaa tarkastuslen
non päivämäärästä.
2) Luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista hakevat saavat
täysimääräisen hyvityksen tässä luvussa vaadituista tarkastuslennoista,
kun he suorittavat EBT-koulutuksen käytännön arvioinnin lisäyksen 10
mukaisesti sellaisen lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa, joka on ot
tanut käyttöön EBT-koulutuksen kyseistä luokka- tai tyyppikelpuutusta
varten.
b) Uusiminen
Luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimista varten hakijan on täytettävä seu
raavat vaatimukset:
1) sen määrittämiseksi, onko kertauskoulutus tarpeen, jotta hakija voi saa
vuttaa ilma-aluksen turvalliseen lentämiseen tarvittavan taitotason, hänelle
on tehtävä arviointi jossain seuraavista organisaatioista:
i) hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa:
ii) ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulu
tusorganisaatiossa, jos kelpuutus, jonka voimassaolo on päättynyt, oli
muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilmaalusten luokkakelpuutus, TMG-luokkakelpuutus tai liitteessä VIII ole
van DTO.GEN.110 kohdan a alakohdan 2 alakohdan c alakohdassa
tarkoitettu yksimoottoristen helikoptereiden tyyppikelpuutus;
iii) ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa, hyväksytyssä koulutu
sorganisaatiossa tai opettajan kanssa, jos kelpuutuksen voimassaolon
päättymisestä on kulunut enintään kolme vuotta ja kyseessä oli muiden
kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten
luokkakelpuutus tai TMG-luokkakelpuutus;
iv) EBT-organisaatiossa, joka on erityisesti hyväksytty tällaista kerta
uskoulutusta varten;
2) hänen on suoritettava kertauskoulutus kyseisessä organisaatiossa tai kysei
sen opettajan kanssa, jos 1 kohdan mukaisen arvioinnin tekevä organisaa
tio tai opettaja katsoo sen tarpeelliseksi;
3) kun hän on täyttänyt 1 alakohdan ja tarvittaessa 2 alakohdan vaatimukset,
hänen on läpäistävä lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento tai suoritettava
EBT-koulutuksen käytännön arviointi lisäyksen 10 mukaisesti. EBT-kou
lutuksen käytännön arviointi voidaan yhdistää 2 alakohdassa määritettyyn
kertauskoulutukseen.
Poiketen siitä, mitä b alakohdan 1, 2 ja 3 alakohdassa säädetään, lentäjällä, jolla
on FCL.820 kohdan mukainen koelentokelpuutus ja joka on osallistunut ilmaalustyypin kehitys-, sertifiointi- tai tuotantokoelennoille ja jolla on joko 50
tuntia kokonaislentoaikaa tai 10 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä
koelennoilla kyseisellä tyypillä hakemuspäivää edeltäneenä vuonna, on oikeus
hakea asianomaisen tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista.
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Hakija vapautetaan b alakohdan 1 ja 2 alakohdan vaatimuksista, jos hänellä
on samaa ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä koskeva voimassa oleva kelpuutus
kolmannen maan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myöntä
mässä lentolupakirjassa ja hänellä on oikeus käyttää tämän kelpuutuksen oi
keuksia.
c) Lentäjä, joka lähtee lentotoiminnan harjoittajan EBT-ohjelmasta ilman, että
hän on osoittanut saavuttaneensa kyseisen EBT-ohjelman mukaisen hyväksyt
tävän taitotason, ei saa käyttää kyseisen tyyppikelpuutuksen mukaisia oikeuk
sia ennen kuin hän on täyttänyt jommankumman seuraavista vaatimuksista:
1) hän on suorittanut EBT-koulutuksen käytännön arvioinnin lisäyksen 10
mukaisesti;
2) hän on läpäissyt FCL.625 kohdan c alakohdan 3 alakohdan tai tarvittaessa
FCL.740 kohdan b alakohdan 3 alakohdan mukaisen tarkastuslennon. Täl
löin FCL.625 kohdan b alakohdan 4 alakohtaa ja FCL.740 kohdan a ala
kohdan 2 alakohtaa ei sovelleta.

▼B
2 JAKSO
Lentokoneita koskevat erityisvaatimukset

▼M8
FCL.720.A Kokemusvaatimukset ja edellytykset lentokoneen luokka- tai
tyyppikelpuutusten myöntämiseksi
Ellei asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa
käyttöönsoveltuvuustiedoissa (OSD) toisin määritetä, luokka- tai tyyppikelpuu
tuksen hakijan on täytettävä seuraavat kokemusvaatimukset ja edellytykset kel
puutuksen myöntämiseksi:
a) Yhden ohjaajan lentokoneet

▼M14
Les candidats à la délivrance initiale de privilèges pour l’exploitation d’un
avion monopilote en exploitation multipilote, soit lors de la demande de
délivrance d’une qualification de classe ou de type, soit lors de l’extension
des privilèges d’une qualification de classe ou de type déjà détenue en exp
loitation multipilote, devront satisfaire aux exigences du point b) 4) et, avant
de commencer le cours de formation correspondant, au point b) 5).

▼M8
Tämän lisäksi seuraavien osalta:
1) Monimoottoriset yhden ohjaajan lentokoneet
Ensimmäisen monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai
tyyppikelpuutuksen hakijan on oltava lentänyt ilma-aluksen päällikkönä
lentokoneilla vähintään 70 tuntia.
2) Muut kuin vaativat suorituskykyiset yhden ohjaajan lentokoneet
Ennen lentokoulutuksen aloittamista suorituskykyiseksi luokitellun yhden
ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutuksen hakijalla
i) on oltava vähintään 200 tunnin kokonaislentokokemus, josta 70 tuntia
ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla; ja
ii) hänen on täytettävä jokin seuraavista vaatimuksista:
A) hänellä on oltava todistus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa
hyväksytysti suoritetusta lisäteoriakurssista; tai
B) hänen on oltava läpäissyt ATPL(A)-teoriakokeet tämän liitteen (osa
FCL) mukaisesti; tai
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C) hänellä on oltava tämän liitteen (osa FCL) mukaisesti myönnetyn
lupakirjan lisäksi ATPL(A)- tai CPL(A)/IR-lupakirja sekä
ATPL(A)-teoriatietohyvitys, jotka on myönnetty Chicagon yleisso
pimuksen liitteen 1 mukaisesti.

▼M14
3) Vaativat suorituskykyiset yhden ohjaajan lentokoneet
Suorituskykyiseksi luokitellun vaativan yhden ohjaajan lentokoneen tyyppi
kelpuutuksen hakijan on sen lisäksi, että hänen on täytettävä 2 alakohdan
vaatimukset, täytettävä seuraavat vaatimukset:
i) hänellä on tapauksen mukaan oltava tai oltava aiemmin ollut yksi- tai
monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutus siten kuin luvussa G vah
vistetaan;
ii) hänen on ensimmäisen tyyppikelpuutuksen myöntämistä varten täytettävä
b alakohdan 5 alakohdan vaatimukset ennen tyyppikurssin aloittamista.

▼M8
b) Usean ohjaajan lentokoneet

▼M14
Hakijan, joka hakee ensimmäistä usean ohjaajan lentokoneen tyyppikelpuu
tusta, on oltava lento-oppilas, joka saa parhaillaan MPL-koulutusta, tai hänen
on ennen tyyppikurssin aloittamista täytettävä seuraavat vaatimukset

▼M8
1) hänellä on oltava vähintään 70 tunnin lentokokemus ilma-aluksen päällik
könä lentokoneilla;
2) hänellä on oltava tai oltava aiemmin ollut monimoottorisen lentokoneen
IR(A)-kelpuutus;
3) hänen on oltava läpäissyt ATPL(A)-teoriakokeet tämän liitteen (osa FCL)
mukaisesti;
4) ellei tyyppikurssia suoriteta miehistöyhteistyökurssin yhteydessä:
i) hänellä on oltava todistus hyväksytysti suoritetusta miehistöyhteistyö
kurssista lentokoneilla; tai
ii) hänellä on oltava todistus hyväksytysti suoritetusta miehistöyhteistyö
kurssista helikoptereilla ja yli 100 tunnin lentokokemus usean ohjaajan
helikopterin ohjaajana; tai
iii) hänellä on oltava vähintään 500 tuntia usean ohjaajan helikopterin
ohjaajana; tai
iv) hänellä on oltava vähintään 500 tuntia monimoottoristen yhden ohjaa
jan lentokoneiden ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa kaupalli
sessa ilmakuljetuksessa sovellettavien lentotoimintavaatimusten mukai
sesti; ja

▼M14
5) hänen on oltava suorittanut FCL.745.A kohdassa määritetty kurssi, jollei
hän täytä jotain seuraavista vaatimuksista:
i) hän on suorittanut edeltävien kolmen vuoden aikana asetuksen (EU)
N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) olevan ORO.FC.220 ja
ORO.FC.230 kohdan mukaisen koulutuksen ja tarkastuslennon;
ii) hän on suorittanut FCL.915 kohdan e alakohdan 1 alakohdan ii ala
kohdassa määritetyn koulutuksen.
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c) Sen estämättä, mitä b alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi myöntää usean
ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksen rajoitetuin oikeuksin, jolloin täl
laisen kelpuutuksen haltija voi toimia perämiehen matkalentosijaisena lento
pinnan 200 yläpuolella, jos kahdella muulla miehistön jäsenellä on b alakoh
dan mukainen tyyppikelpuutus.

d) Jos käyttöönsoveltuvuustiedoissa niin määritetään, tyyppikelpuutuksen oike
uksien käyttäminen voidaan aluksi rajoittaa lentämiseen kouluttajan valvon
nassa. Valvonnan alaisena suoritetut tunnit on merkittävä lentäjän lentopäivä
kirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja kouluttajan on allekirjoitettava merkinnät.
Rajoitus poistetaan, kun lentäjä osoittaa, että hän on suorittanut lentotunnit
valvonnan alaisena siten kuin käyttöönsoveltuvuustiedoissa vaaditaan.

FCL.725.A Teoria- ja lentokoulutus lentokoneen luokka- ja tyyppikelpuu
tusten myöntämistä varten
Ellei asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa
käyttöönsoveltuvuustiedoissa muuta määritetä:

a) Monimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden osalta

1) monimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokkakelpuutuksen teo
riakurssiin on kuuluttava vähintään 7 tuntia opetusta lentotoiminnasta mo
nimoottorisella lentokoneella; ja

2) lentokoulutukseen monimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokkatai tyyppikelpuutusta varten on kuuluttava vähintään 2 tuntia ja 30 minuut
tia koululentoja opettajan kanssa, joilla harjoitellaan lentotoimintaa moni
moottorisella lentokoneella normaaleissa olosuhteissa, ja vähintään 3 tuntia
ja 30 minuuttia koululentoja opettajan kanssa, joilla harjoitellaan mootto
rihäiriötilanteen menetelmiä ja lentämistä epäsymmetrisellä teholla.

b) yhden ohjaajan vesilentokoneiden osalta

1) yhden ohjaajan lentokoneen vesilentokelpuutuskurssiin on kuuluttava teo
ria- ja lentokoulutus; ja

2) yhden ohjaajan vesilentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutusta varten an
nettavaan lentokoulutukseen on kuuluttava vähintään 8 tuntia koululentoja
opettajan kanssa, jos hakijalla on kyseinen luokka- tai tyyppikelpuutus
maalentokoneita varten, tai 10 tuntia, jos hakijalla ei ole kyseistä kelpuu
tusta; ja

c) yhden ohjaajan vaativien muiden kuin suorituskykyisten lentokoneiden, yhden
ohjaajan vaativien suorituskykyisten lentokoneiden ja usean ohjaajan lentoko
neiden osalta koulutukseen on kuuluttava asianomaisen luokan tai tyypin
erityispiirteisiin liittyvä UPRT-teoria- ja lentokoulutus.

▼B
FCL.730.A Erityisvaatimukset lentäjille, jotka suorittavat tyyppikurssin ko
konaan lentosimulaattorilla (ZFTT) – lentokoneet
a) Lentäjän, joka suorittaa ZFTT-kurssin, on oltava suorittanut CS-25:n tai vas
taavan lentokelpoisuusvaatimuksen mukaisesti hyväksytyllä usean ohjaajan
suihkumoottorilentokoneella, tai usean ohjaajan potkuriturbiinilentokoneella,
jonka suurin hyväksytty lentoonlähtömassa on vähintään 10 tonnia tai hyväk
sytty matkustajapaikkaluku on yli 19, vähintään

1) ►C2 1 500 tuntia lentoaikaa tai 250 yksittäistä lentoa, jos kurssilla käy
tetään lentosimulaattoria, jonka taso on CG tai C tai jolla on väliaikainen
C-tason hyväksyntä; ◄
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2) 500 tuntia lentoaikaa tai 100 yksittäistä lentoa, jos kurssilla käytetään
lentosimulaattoria, jonka taso on DG tai D.
b) Kun lentäjä siirtyy potkuriturbiinilentokoneesta suihkumoottorilentokoneeseen
tai suihkumoottorilentokoneesta potkuriturbiinilentokoneeseen, vaaditaan täy
dentävää simulaattorikoulutusta.
FCL.735.A Miehistöyhteistyökurssi – lentokoneet
a) Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään
1) 25 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia, ja
2) 20 tuntia käytännön miehistöyhteistyökoulutusta, tai yhdistetylle ATPkurssille osallistuvien lento-oppilaiden osalta 15 tuntia.
Koulutuksessa on käytettävä FNPT II MCC -koulutuslaitetta tai lentosimu
laattoria. Jos miehistöyhteistyökoulutus annetaan ensimmäisen tyyppikoulu
tuksen yhteydessä, käytännön miehistöyhteistyökoulutus voidaan rajoittaa vä
hintään 10 tuntiin, jos miehistöyhteistyö- ja tyyppikoulutukseen käytetään
samaa lentosimulaattoria.
b) Miehistöyhteistyökurssi on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa
kuuden kuukauden kuluessa.
c) Ellei miehistöyhteistyökurssia suoriteta tyyppikurssin yhteydessä, hakijalle on
annettava miehistöyhteistyökurssin suorittamisesta todistus.
d) Hakija, joka on suorittanut miehistöyhteistyökoulutuksen muussa ilma-alus
ryhmässä, vapautetaan a kohdan 1 alakohdan vaatimuksesta.
FCL.740.A Luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkaminen – len
tokoneet
a) Monimoottoristen lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolon
jatkaminen. Monimoottoristen lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksen
voimassaolon jatkamiseksi hakijan on

▼M14
1) läpäistävä lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento tai suoritettava EBT-kou
lutuksen käytännön arviointi lisäyksen 10 mukaisesti asianomaisen luokan
tai tyypin lentokoneella tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edus
taa kyseistä luokkaa tai tyyppiä, kelpuutuksen voimassaolon päättymispäi
vää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana, ja

▼B
2) suoritettava kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään
i) 10 yksittäistä lentoa kyseisen lentokoneluokan tai -tyypin ohjaajana, tai
ii) yksi yksittäinen lento kyseisen luokan tai tyypin lentokoneella tai len
tosimulaattorilla tarkastuslentäjän kanssa. Tämä yksittäinen lento voi
daan lentää tarkastuslennon aikana.
3) Lentäjä, joka työskentelee sovellettavien lentotoimintaa koskevien vaa
timusten mukaisesti hyväksytyn kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan
palveluksessa ja joka on läpäissyt lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslen
non yhdistettynä tarkastuslentoon luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimas
saolon jatkamiseksi, vapautetaan 2 kohdan vaatimuksesta.
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4) Mahdollisen BIR- tai IR(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen voi
daan yhdistää luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista
koskevaan tarkastuslentoon.

▼M4
b) Yksimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokkakelpuutusten voimas
saolon jatkaminen.

▼M12
1) Yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutukset ja
TMG-luokkakelpuutukset. Yksimoottoristen yhden ohjaajan mäntämootto
rilentokoneiden luokkakelpuutusten tai TMG-luokkakelpuutusten voimas
saolon jatkamiseksi hakijan on

▼M4
i) kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien kolmen kuu
kauden aikana hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa ky
seisellä luokalla tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti, tai
ii) kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden
aikana 12 tuntia lentoaikaa kyseisellä luokalla, mukaan lukien
— 6 tuntia ilma-aluksen päällikkönä,
— 12 lentoonlähtöä ja 12 laskua, ja
— kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituinen kertauskou
lutus lennonopettajan (FI) tai luokkakelpuutuskouluttajan (CRI)
kanssa. Hakija saa vapautuksen tästä kertauskoulutuksesta, jos
hän on läpäissyt luokka- tai tyyppikelpuutuksen tarkastuslennon,
lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin muun luokan tai tyypin len
tokoneella.
2) Jos hakijalla on sekä yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalen
tokoneiden luokkakelpuutus että TMG-kelpuutus, hän voi täyttää 1 koh
dan vaatimukset kummassa tahansa luokassa tai niiden yhdistelmässä ja
jatkaa samalla kertaa kummankin kelpuutuksen voimassaoloa.
3) Yksimoottoriset yhden ohjaajan potkuriturbiinilentokoneet. Jatkaakseen
yksimoottoristen potkuriturbiinilentokoneiden luokkakelpuutuksen voimas
saoloa hakijan on suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän
kanssa kyseisellä luokalla tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kel
puutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien kolmen kuukauden
aikana.
4) Jos hakijalla on sekä yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalen
tokoneiden luokkakelpuutus että yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöis
ten vesilentokoneiden luokkakelpuutus, hän voi täyttää 1 kohdan ii ala
kohdan vaatimukset kummassa tahansa luokassa tai niiden yhdistelmässä
ja täyttää vaatimukset samalla kertaa kumpaakin kelpuutusta varten. Kum
massakin luokassa on suoritettava vähintään yksi tunti vaaditusta ajasta
ilma-aluksen päällikkönä ja kuusi vaadituista 12 lentoonlähdöstä ja las
kusta.

▼M12
5) Yksimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokkakelpuutuksen voi
massaolon jatkamiseksi suoritettava tarkastuslento voidaan FCL.835 koh
dan g alakohdan 8 alakohdan mukaisesti yhdistää tarkastuslentoon BIRkelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi.

▼B
c) Hakija, joka ei läpäise tarkastuslennon kaikkia osia ennen luokka- tai tyyp
pikelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kel
puutuksen oikeuksia ennen kuin on läpäissyt tarkastuslennon.
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FCL.745.A Edistyneen tason UPRT-kurssi – lentokoneet
a) Edistyneen tason UPRT-kurssi on suoritettava hyväksytyssä koulutusorgani
saatiossa ja siihen on sisällyttävä vähintään
1) 5 tuntia teoriakoulutusta;
2) lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto; ja
3) 3 tuntia koululentoaikaa sellaisen lennonopettajan (FI(A)) kanssa, jolla on
FCL.915 kohdan e alakohdan mukainen kelpoisuus; koululentoihin on
sisällyttävä edistyneen tason UPRT-koulutus lentokoneella, joka on hyväk
sytty tähän koulutustehtävään.
b) Kun UPRT-kurssi on suoritettu, hyväksytyn koulutusorganisaation on annet
tava hakijalle todistus kurssin suorittamisesta.

▼B
3 JAKSO
Helikoptereita koskevat erityisvaatimukset
FCL.720.H Kokemusvaatimukset ja edellytykset tyyppikelpuutusten myön
tämiseksi – helikopterit
Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa
toisin määrätä, ensimmäisen helikopterin tyyppikelpuutuksen hakijan on täytet
tävä seuraavat kokemusvaatimukset ja ehdot kyseisen kelpuutuksen myöntämi
seksi:
a) Usean ohjaajan helikopterit. Hakijalla, joka hakee ensimmäiselle usean ohjaa
jan helikopterin tyyppikurssille, on oltava
1) vähintään 70 lentotuntia ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla;
2) ellei tyyppikurssia suoriteta miehistöyhteistyökurssin yhteydessä:
i) todistus hyväksytysti suoritetusta miehistöyhteistyökurssista helikopte
reilla, tai
ii) vähintään 500 tuntia usean ohjaajan lentokoneiden ohjaajana, tai
iii) vähintään 500 tuntia monimoottoristen helikopterien ohjaajana usean
ohjaajan lentotoiminnassa;
3) hänen on oltava suorittanut hyväksytysti ATPL(H)-teoriakoe.
b) Hakija, joka hakee ensimmäiselle usean ohjaajan helikopterin tyyppikurssille,
valmistunut yhdistetyltä ATP(H)/IR-, ATP(H)-, CPL(H)/IR- tai CPL(H)-kurs
silta eikä täytä a kohdan 1 alakohdan vaatimusta, saa tyyppikelpuutuksensa
rajoitetuin oikeuksin siten, että se oikeuttaa toimimaan vain perämiehenä.
Rajoitus voidaan poistaa, kun lentäjä on suorittanut
1) 70 tuntia valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä helikop
tereilla;
2) usean ohjaajan lentokokeen hyväksytysti ilma-aluksen päällikkönä kysei
sellä helikopterityypillä.
c) Monimoottoriset yhden ohjaajan helikopterit. Hakijan, joka hakee monimoot
torisen yhden ohjaajan helikopterin ensimmäistä tyyppikelpuutusta, on
1) ennen lentokoulutuksen aloittamista
i) oltava suorittanut hyväksytysti ATPL(H)-teoriakoe, tai
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ii) oltava saanut todistus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa suoritetusta
valmistavasta kurssista. Kurssilla on käsiteltävä seuraavia ATPL(H)teoriakurssin oppiaineita:

— ilma-aluksen yleistuntemus: runko/järjestelmät/voimalaitteet ja mit
tarit/elektroniikka

— suoritusarvot ja lennonsuunnittelu: massa ja tasapaino, suoritus
arvot;

2) hakijan, joka ei ole suorittanut yhdistettyä ATP(H)/IR-, ATP(H)- tai
CPL(H)/IR-kurssia, on oltava lentänyt vähintään 70 tuntia ilma-aluksen
päällikkönä helikoptereilla.

FCL.735.H Miehistöyhteistyökurssi – helikopterit
a) Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään

1) MCC/IR:

i) 25 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia, ja

ii) 20 tuntia käytännön miehistöyhteistyökoulutusta, tai yhdistetylle
ATP(H)/IR-kurssille osallistuville lento-oppilaille 15 tuntia. Jos miehis
töyhteistyökoulutus suoritetaan ensimmäisen usean ohjaajan helikopte
rin tyyppikoulutuksen yhteydessä, käytännön miehistöyhteistyökoulutus
voidaan rajoittaa vähintään 10 tuntiin, jos miehistöyhteistyö- ja tyyppi
koulutukseen käytetään samaa simulaatiokoulutuslaitetta (FSTD);

2) MCC/VFR:

i) 25 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia, ja

ii) 15 tuntia käytännön miehistöyhteistyökoulutusta, tai yhdistetylle
ATP(H)/IR-kurssille osallistuville lento-oppilaille 10 tuntia. Jos miehis
töyhteistyökoulutus suoritetaan ensimmäisen usean ohjaajan helikopte
rin tyyppikoulutuksen yhteydessä, käytännön miehistöyhteistyökoulu
tus voidaan rajoittaa vähintään 7 tuntiin, jos miehistöyhteistyö- ja tyyp
pikoulutukseen käytetään samaa simulaatiokoulutuslaitetta (FSTD).

b) Miehistöyhteistyökurssi on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa
kuuden kuukauden kuluessa.

Koulutuksessa on käytettävä miehistöyhteistyökoulutukseen hyväksyttyä
FNPT II:ta tai III:a, FTD 2/3:a tai lentosimulaattoria.

c) Ellei miehistöyhteistyökurssia suoriteta usean ohjaajan tyyppikurssin yhtey
dessä, hakijalle on annettava miehistöyhteistyökurssin suorittamisesta todis
tus.

d) Hakija, joka on suorittanut miehistöyhteistyökoulutuksen muussa ilma-alus
ryhmässä, vapautetaan soveltuvin osin a kohdan 1 alakohdan i alakohdan ja 2
alakohdan i alakohdan vaatimuksesta.
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e) MCC/IR-kurssille pyrkivä hakija, joka on suorittanut MCC/VFR-koulutuksen,
vapautetaan a kohdan 1 alakohdan i alakohdan vaatimuksesta ja hänen on
saatava viisi tuntia käytännön MCC/IR-koulutusta.

FCL.740.H Tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkaminen – helikopterit
a) Voimassaolon jatkaminen. Helikopterin tyyppikelpuutuksen voimassaolon jat
kamiseksi hakijan on

1) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9
mukaisesti asianomaisella helikopterityypillä tai simulaatiokoulutuslait
teella (FSTD), joka edustaa kyseistä tyyppiä, kelpuutuksen voimassaolon
päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana, ja

2) lennettävä kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään 2 tuntia kyseisen
helikopterityypin ohjaajana. tarkastuslennon kesto voidaan laskea mukaan
näihin kahteen tuntiin.

3) Jos hakijalla on useampi kuin yksi yksimoottorisen mäntämoottorihelikop
terin tyyppikelpuutus, hän voi jatkaa kaikkien tyyppikelpuutusten voimas
saoloa suorittamalla tarkastuslennon vain yhdellä näistä tyypeistä edellyt
täen, että hän on lentänyt muilla tyypeillä kelpuutuksen voimassaoloaikana
vähintään 2 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä.

Tarkastuslento on suoritettava joka kerta eri tyypillä.

4) Jos hakijalla on tyyppikelpuutus useampaan kuin yhteen yksimoottoriseen
turbiinimoottorihelikopteriin, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on
korkeintaan 3 175 kilogrammaa, hän voi jatkaa kaikkien tyyppikelpuutus
ten voimassaoloa suorittamalla tarkastuslennon vain yhdellä näistä tyy
peistä edellyttäen, että hän on lentänyt

i) 300 tuntia ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla;

ii) 15 tuntia kullakin tyypillä, ja

iii) vähintään 2 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä jokaisella
muulla tyypillä kelpuutuksen voimassaoloaikana.

Tarkastuslento on suoritettava joka kerta eri tyypillä.

5) Jos ohjaaja on suorittanut hyväksytysti lentokokeen uutta tyyppikelpuu
tusta varten, jatketaan muiden saman ryhmän tyyppikelpuutusten voimas
saoloa 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

6) Mahdollisen IR(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen voidaan yhdis
tää tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevaan tarkastuslen
toon.

b) Hakija, joka ei läpäise tarkastuslennon kaikkia osia ennen tyyppikelpuutuksen
voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuk
sia, ennen kuin on läpäissyt tarkastuslennon. Edellä a kohdan 3 ja 4 alakoh
dassa tarkoitettujen tyyppien osalta hakija ei saa käyttää oikeuksiaan millään
näistä tyypeistä.
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▼B
4 JAKSO
Pystysuoraan nousevia lentokoneita koskevat erityisvaatimukset
FCL.720.PL Kokemusvaatimukset ja edellytykset tyyppikelpuutusten
myöntämiseksi – pystysuoraan nousevat lentokoneet
Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa
toisin määrätä, ensimmäisen pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikelpuu
tuksen hakijan on täytettävä seuraavat kokemusvaatimukset ja ehdot:
a) lentokoneen ohjaajalla on oltava
1) CPL/IR(A)-lupakirja ja ATPL-teoriatiedot tai ATPL(A)-lupakirja;
2) todistus suoritetusta miehistöyhteistyökurssista;
3) yli 100 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneen ohjaajana;
4) 40 tuntia lentokoulutusta helikoptereilla;
b) helikopterin ohjaajalla on oltava
1) CPL/IR(H)-lupakirja ja ATPL-teoriatiedot tai ATPL/IR(H)-lupakirja;
2) todistus suoritetusta miehistöyhteistyökurssista;
3) yli 100 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan helikopterin ohjaajana;
4) 40 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla;
c) sekä lentokoneen että helikopterin lupakirjan haltijalla on oltava
1) vähintään CPL(H)-lupakirja;
2) IR- ja ATPL-teoriatiedot tai lentokoneen tai helikopterin ATPL-lupakirja;
3) todistus suoritetusta miehistöyhteistyökurssista joko helikoptereilla tai len
tokoneilla;
4) vähintään 100 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan helikopterin tai lentokoneen
ohjaajana;
5) 40 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla tai helikoptereilla soveltuvin osin,
jos ohjaajalla ei ole ATPL-kokemusta tai kokemusta usean ohjaajan ilmaaluksista.
FCL.725.PL Lentokoulutus tyyppikelpuutusten myöntämistä varten – pys
tysuoraan nousevat lentokoneet
Pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikelpuutuksen lentokoulutusosuus on
suoritettava sekä ilma-aluksella että simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka
edustaa ilma-alusta ja on asianmukaisesti hyväksytty tätä tarkoitusta varten.
FCL.740.PL Tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkaminen – pystysuoraan
nousevat lentokoneet
a) Voimassaolon jatkaminen. Pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikelpuu
tuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on
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▼B
1) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9
mukaisesti kyseisellä pystysuoraan nousevan lentokoneen tyypillä kelpuu
tuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuu
kauden aikana;
2) suoritettava kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään
i) 10 yksittäistä lentoa kyseisen pystysuoraan nousevan lentokoneen tyy
pin ohjaajana, tai
ii) yksi yksittäinen lento ohjaajana kyseisellä pystysuoraan nousevan len
tokoneen tyypillä tai lentosimulaattorilla tarkastuslentäjän kanssa.
Tämä yksittäinen lento voidaan lentää tarkastuslennon aikana.
3) Lentäjä, joka työskentelee sovellettavien lentotoimintaa koskevien vaa
timusten mukaisesti hyväksytyn kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan
palveluksessa ja joka on läpäissyt lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslen
non yhdistettynä tarkastuslentoon tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatka
miseksi, vapautetaan 2 kohdan vaatimuksesta.
b) Hakija, joka ei läpäise tarkastuslennon kaikkia osia ennen tyyppikelpuutuksen
voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuk
sia ennen kuin on läpäissyt tarkastuslennon.
5 JAKSO
Ilmalaivoja koskevat erityisvaatimukset
FCL.720.As Tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellytykset – ilmalaivat
Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa
toisin määrätä, ensimmäisen ilmalaivan tyyppikelpuutuksen hakijan on täytettävä
seuraavat kokemusvaatimukset ja ehdot:
a) usean ohjaajan ilmalaivat:
1) 70 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä ilmalaivoilla;
2) todistus hyväksyttävästi suoritetusta miehistöyhteistyökoulutuksesta ilma
laivoja varten;
3) Hakija, joka ei täytä 2 kohdan vaatimusta, saa tyyppikelpuutuksen oike
uksin, jotka on rajoitettu vain perämiehenä toimimiseen. Rajoitus poiste
taan, kun ohjaaja on suorittanut 100 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen pääl
likkönä tai valvonnan alaisena toimivana ilma-aluksen päällikkönä ilmalai
voilla.
FCL.735.As Miehistöyhteistyökurssi – ilmalaivat

▼M3
a) Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään
1) 12 tuntia teoriakoulutusta ja harjoituksia, ja
2) 5 tuntia käytännön miehistöyhteistyökoulutusta.
Koulutuksessa on käytettävä miehistöyhteistyökoulutukseen hyväksyttyä
FNPT II- tai III -koulutuslaitetta, FTD 2/3 -koulutuslaitetta tai lentosimulaat
toria.

▼B
b) Miehistöyhteistyökurssi on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa
kuuden kuukauden kuluessa.
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▼B
c) Ellei miehistöyhteistyökurssia suoriteta usean ohjaajan tyyppikurssin yhtey
dessä, hakijalle on annettava miehistöyhteistyökurssin suorittamisesta todis
tus.
d) Hakija, joka on suorittanut miehistöyhteistyökoulutuksen muulla ilma-alus
ryhmällä, vapautetaan a kohdan vaatimuksista.
FCL.740.As Tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkaminen – ilmalaivat
a) Voimassaolon jatkaminen. Ilmalaivan tyyppikelpuutuksen voimassaolon jat
kamiseksi hakijan on
1) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tämän osan (FCL) lisäyksen 9
mukaisesti kyseisellä ilmalaivan tyypillä kelpuutuksen voimassaolon päät
tymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana, ja
2) lennettävä kelpuutuksen voimassaoloaikana vähintään 2 tuntia kyseisen
ilmalaivatyypin ohjaajana; tarkastuslennon kesto voidaan laskea mukaan
näihin kahteen tuntiin;
3) Mahdollisen IR(As)-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen voidaan yh
distää luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevaan
tarkastuslentoon.
b) Hakija, joka ei läpäise tarkastuslennon kaikkia osia ennen tyyppikelpuutuksen
voimassaolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuk
sia, ennen kuin on läpäissyt tarkastuslennon.
I LUKU
MUUT KELPUUTUKSET
FCL.800 Taitolentokelpuutus

▼M12
a) Lupakirjan haltija, jolla on oikeudet lentää lentokoneilla tai TMG-moottori
purjelentokoneilla, saa suorittaa taitolentoja vain, jos hänellä on tämän kohdan
mukainen taitolentokelpuutus.

▼B
b) Taitolentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut

▼M12
1) lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 30 tuntia lentoaikaa ilma-aluk
sen päällikkönä lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla;

▼M7
2) koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä
koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien

▼B
i) kelpuutuksen mukainen teoriakoulutus;

▼M12
ii) vähintään viisi tuntia taitolentokoulutusta lentokoneilla tai TMG-moot
toripurjelentokoneilla, joilla lennetään moottoriteholla.
c) Taitolentokelpuutuksen oikeudet rajoittuvat taitolentoon joko lentokoneilla tai
TMG-moottoripurjelentokoneilla, joilla lennetään moottoriteholla, riippuen sii
tä, millä ilma-aluksella b alakohdan 1 alakohdan ja 2 alakohdan ii alakohdan
vaatimukset on täytetty. Rajoitus poistetaan hakemuksesta, jos lentäjä on
suorittanut hyväksytysti opettajan kanssa tapauksen mukaan joko lentoko
neilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, joilla lennetään moottoriteholla,
vähintään kolme koululentoa, jotka kattavat taitolentokoulutusohjelman koko
naisuudessaan.

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 63
▼M12
d) Taitolentokelpuutuksen hakija, jolla on myös TMG-luokkakelpuutus sekä laa
jat purjelentokoneiden taitolento-oikeudet komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) olevassa SFCL.200 kohdan d ala
kohdassa määritetyin oikeuksin
1) vapautetaan c alakohdan mukaisesta taitolentokelpuutuksen rajoittamisesta
lentokoneisiin, jos hän on täyttänyt b alakohdan 1 alakohdan ja b ala
kohdan 2 alakohdan ii alakohdan vaatimukset lentokoneilla, tai
2) saa täyden hyvityksen b alakohdan vaatimuksista sellaisen taitolentokel
puutuksen myöntämiseksi, joka rajoitetaan TMG-moottoripurjelentokonei
siin, joilla lennetään moottoriteholla. Rajoitus poistetaan hakemuksesta, jos
lentäjä on suorittanut c alakohdassa määritetyn koulutuksen.

▼B
FCL.805 Purjelentokoneen hinauskelpuutus ja mainoshinauskelpuutus
a) Lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen lupakirjan haltija saa hinata
purjelentokoneita tai mainoksia vain, jos hänellä on asianmukainen purjelen
tokoneen hinauskelpuutus tai mainoshinauskelpuutus.
b) Purjelentokoneen hinauskelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut
1) lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 30 tuntia lentoaikaa ilma-aluk
sen päällikkönä sekä 60 lentoonlähtöä ja laskua lentokoneilla, jos toimintaa
harjoitetaan lentokoneilla, tai TMG-moottoripurjelentokoneilla, jos toimin
taa harjoitetaan TMG-moottoripurjelentokoneilla;

▼M7
2) koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä
koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien

▼B
i) teoriakoulutus hinaustoiminnasta ja –menetelmistä;
ii) vähintään 10 koululentoa, joilla hinataan purjelentokonetta, mukaan
lukien vähintään 5 koululentoa opettajan kanssa, ja

▼M12
iii) komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa
SFCL) mukaisen SPL-lupakirjan haltijoita lukuun ottamatta viisi pe
rehdyttämislentoa purjelentokoneella, joka lähtee lentoon ilma-aluksen
hinaamana.

▼B
c) Mainoshinauskelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut:
1) vähintään 100 tuntia lentoaikaa ja 200 lentoonlähtöä ja laskua ilma-aluksen
päällikkönä lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella lupakirjan
myöntämisen jälkeen; näistä tunneista vähintään 30 on oltava suoritettu
lentokoneilla, jos toimintaa harjoitetaan lentokoneilla, tai TMG-moottori
purjelentokoneilla, jos toimintaa harjoitetaan TMG-moottoripurjelentoko
neilla;

▼M7
2) koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä
koulutusorganisaatiossa, mukaan lukien

▼B
i) teoriakoulutus hinaustoiminnasta ja –menetelmistä;
ii) vähintään 10 koululentoa, joilla hinataan mainosta, mukaan lukien vä
hintään 5 koululentoa opettajan kanssa.
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▼M11
d) Purjelentokone- ja mainoshinauskelpuutusten oikeudet rajoitetaan lentokonei
siin tai TMG-moottoripurjelentokoneisiin sen mukaan, millä ilma-aluksella
lentokoulutus on suoritettu. Mainoshinauksessa oikeudet rajoitetaan vain sii
hen hinausmenetelmään, jota lentokoulutuksessa on käytetty. Oikeuksia laa
jennetaan, jos lentäjä on suorittanut hyväksytysti opettajan kanssa vähintään
kolme koululentoa, jotka kattavat hinauskoulutusohjelman kokonaan ilmaalus- tai mainoshinauksen hinausmenetelmän osalta.

▼B
e) Voidakseen käyttää purjelentokone- tai mainoshinauskelpuutuksen oikeuksia
kelpuutuksen haltijan on oltava suorittanut vähintään viisi hinausta viimeksi
kuluneiden 24 kuukauden aikana.
f) Jos ohjaaja ei täytä e kohdan vaatimusta, hänen on suoritettava puuttuvat
hinauslennot kouluttajan kanssa tai hänen valvonnassaan ennen kuin hän
voi jatkaa oikeuksiensa käyttämistä.

▼M12
g) Hakijalle, joka hakee tämän kohdan mukaista TMG-moottoripurjelentokonei
den purjelentokone- tai mainoshinauskelpuutusta, hyvitetään tapauksen mu
kaan b tai c alakohdan vaatimukset täysimääräisesti, jos hänellä on komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) olevan
SFCL.205 kohdan mukainen purjelentokoneen hinauskelpuutus tai mainoshi
nauskelpuutus tai jos hän täyttää kaikki kyseisen kelpuutuksen myöntämistä
koskevat vaatimukset.

▼B
FCL.810 Yölentokelpuutus
a) Lentokoneet, TMG-moottoripurjelentokoneet, ilmalaivat.

▼M12
1) Hakijan on enintään kuuden kuukauden kuluessa oltava suorittanut kurssi
ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusor
ganisaatiossa käyttääkseen lentokoneiden, TMG-moottoripurjelentokonei
den tai ilmalaivojen LAPL- tai PPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia VFRolosuhteissa yöllä. Kurssin on sisällettävä

▼B
i) teoriakoulutus;

▼M3
ii) vähintään 5 tuntia lentoaikaa yöllä kyseisellä ilma-alusryhmällä, mu
kaan lukien vähintään 3 tuntia koululentoja, joihin sisältyy vähintään
yksi tunti suunnistusmatkalentoa, vähintään yksi vähintään 50 kilomet
rin (27 NM) pituinen koulumatkalento sekä 5 lentoonlähtöä yksin ja 5
laskua pysähtymiseen asti yksin.

▼B
2) Ennen yölentokoulutuksen suorittamista LAPL-lupakirjan haltijan on ol
tava suorittanut perusmittarilentokoulutus, joka vaaditaan PPL-lupakirjan
myöntämistä varten.
3) Jos hakijalla on sekä yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalento
koneiden luokkakelpuutus että TMG-luokkakelpuutus, hän voi täyttää 1
kohdan vaatimukset kummalla tahansa luokalla tai molemmilla luokilla.

▼M12
4) Hakijalle, joka hakee tämän alakohdan mukaista yölentokelpuutusta lento
koneita tai TMG-moottoripurjelentokoneita varten, hyvitetään 1 ja 2 ala
kohdan vaatimukset täysimääräisesti, jos hänellä on komission täytäntöön
panoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) olevan SFCL.210
kohdan mukainen TMG-moottoripurjelentokoneiden yölentokelpuutus tai
jos hän täyttää kaikki kyseisen kelpuutuksen myöntämistä koskevat vaa
timukset.
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▼B
b) Helikopterit. Jos helikopterin PPL-lupakirjan oikeuksia käytetään VFR-olo
suhteissa yöllä, hakijan on oltava suorittanut
1) vähintään 100 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaajana lupakirjan myöntä
misen jälkeen, mukaan lukien vähintään 60 tuntia ilma-aluksen päällikkönä
ja 20 tuntia matkalentoa;

▼M7
2) koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä
koulutusorganisaatiossa. Kurssi on suoritettava kuuden kuukauden kulu
essa ja sen on sisällettävä

▼B
i) 5 tuntia teoriakoulutusta;
ii) 10 tuntia mittarikoululentoaikaa helikopterilla, ja
iii) 5 tuntia lentoaikaa yöllä, mukaan lukien vähintään 3 tuntia koululen
toja, joihin sisältyy vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa ja 5
laskukierrosta yöllä yksin lentäen. Jokaiseen laskukierrokseen on sisäl
lyttävä lentoonlähtö ja lasku.
3) Hakijalle, jolla on tai on aiemmin ollut lentokoneen tai moottoripurjelen
tokoneen mittarilentokelpuutus, hyvitetään 5 tuntia 2 kohdan ii alakohdan
vaatimuksesta.

▼M12

__________

▼B
FCL.815 Vuoristolentokelpuutus

▼M12
a) Oikeudet. Vuoristolentokelpuutuksen haltijalla on oikeus lentää lentokoneilla
tai TMG-moottoripurjelentokoneilla sellaisille pinnoille ja sellaisilta pinnoilta,
joiden jäsenvaltioiden nimeämät asianmukaiset viranomaiset ovat katsoneet
edellyttävän tällaista kelpuutusta.
LAPL- tai PPL-lupakirjan haltija, jolla on oikeudet lentää lentokoneilla tai
TMG-moottoripurjelentokoneilla, voi hankkia ensimmäisen vuoristolentokel
puutuksen joko

▼B
1) pyörälaskutelineellä, jolloin se sisältää oikeuden lentää tällaisille pinnoille
ja pinnoilta, kun ne eivät ole lumen peitossa, tai
2) suksilaskutelineellä, jolloin se sisältää oikeuden lentää lumen peittämille
pinnoille ja pinnoilta.
3) Ensimmäisen kelpuutuksen oikeudet voidaan laajentaa pyörä- tai suksilas
kutelineisiin, kun lentäjä on suorittanut vuoristolentokouluttajan kanssa
asiaankuuluvan perehdyttämiskurssin, johon kuuluu teoria- ja lentokoulu
tus.

▼M7
b) Koulutus. Vuoristolentokelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja
lentokoulutuskurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväk
sytyssä koulutusorganisaatiossa 24 kuukauden kuluessa. Kurssin sisällön on
vastattava haettavan vuoristolentokelpuutuksen oikeuksia.

▼B
c) Lentokoe. Koulutuksen suorittamisen jälkeen hakijan on läpäistävä lentokoe
tarkoitukseen pätevän tarkastuslentäjän kanssa. Lentokokeen on sisällettävä
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▼B
1) suullinen teoriakuulustelu;
2) 6 laskua vähintään kahdelle eri pinnalle, joiden on katsottu edellyttävän
vuoristolentokelpuutusta ja jotka eivät ole samoja kuin lentoonlähtöön
käytetty pinta.
d) Voimassaolo. Vuoristolentokelpuutus on voimassa 24 kuukautta.

▼M11
e) Voimassaolon jatkaminen
Vuoristolentokelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on joko
1) oltava suorittanut edeltävien kahden vuoden aikana kuusi laskua pinnalle,
jonka katsotaan edellyttävän vuoristolentokelpuutusta;
2) läpäistävä c alakohdan vaatimusten mukainen tarkastuslento.

▼B
f) Uusiminen. Jos kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on täytettävä
e kohdan 2 alakohdan vaatimus.
FCL.820 Koelentokelpuutus
a) Lentokoneen tai helikopterin lentäjän lupakirjan haltija saa toimia ilma-aluk
sen päällikkönä luokan 1 tai 2 koelennoilla, siten kuin ne määritellään osassa
21, vain jos hänellä on koelentokelpuutus.
b) Edellä a kohdassa tarkoitettua koelentokelpuutuksen vaatimusta sovelletaan
vain koelennoilla, jotka suoritetaan
1) helikoptereilla, jotka on hyväksytty tai hyväksytään CS-27:n, CS-29:n tai
vastaavien lentokelpoisuusvaatimusten mukaisesti, tai
2) lentokoneilla, jotka on hyväksytty tai hyväksytään seuraavien standardien
mukaisesti:
i) CS-25:n tai vastaavien lentokelpoisuusvaatimusten standardit, tai
ii) CS-23:n tai vastaavien lentokelpoisuusvaatimusten standardit, lukuun
ottamatta lentokoneita, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle
2 000 kilogrammaa.
c) Koelentokelpuutuksen haltijalla on oikeus kyseisessä ilma-alusryhmässä
1) luokan 1 koelentokelpuutuksella suorittaa kaikkien luokkien koelentoja,
siten kuin ne määritellään osassa 21, ilma-aluksen päällikkönä tai perä
miehenä;
2) luokan 2 koelentokelpuutuksella
i) suorittaa luokan 1 koelentoja, siten kuin ne määritellään osassa 21
— perämiehenä, tai
— ilma-aluksen päällikkönä b kohdan 2 ii alakohdassa tarkoitetuissa
lentokoneissa, lukuun ottamatta niitä, jotka kuuluvat kevytliikenne
luokkaan tai joiden suunniteltu syöksynopeus ylittää 0,6 machia tai
joiden lakikorkeus on yli 25 000 jalkaa;
ii) suorittaa kaikkien muiden luokkien koelentoja, siten kuin ne määritel
lään osassa 21, ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä;
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3) suorittaa lentoja ilman H luvussa määriteltyä luokka- tai tyyppikelpuu
tusta; koelentokelpuutusta ei kuitenkaan saa käyttää kaupalliseen ilmakul
jetustoimintaan.

▼B
d) Ensimmäistä koelentokelpuutusta haettaessa
1) hakijalla on oltava vähintään CPL-lupakirja ja mittarilentokelpuutus ky
seistä ilma-alusryhmää varten;
2) hakijan on oltava suorittanut kyseisellä ilma-alusryhmällä vähintään 1 000
tuntia lentoaikaa, josta vähintään 400 ilma-aluksen päällikkönä;
3) hakijan on oltava suorittanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa koulu
tus, joka soveltuu aiottuun ilma-alukseen ja lentojen luokkaan. Koulutuk
seen on kuuluttava vähintään seuraavat oppiaineet:
— suoritusarvot
— vakavuus ja ohjaus-/lento-ominaisuudet
— järjestelmät
— kokeen hallinta
— riskin/turvallisuuden hallinta;
e) Koelentokelpuutuksen haltijan oikeudet voidaan laajentaa toiseen koelento
luokkaan ja toiseen ilma-alusryhmään, kun hän on suorittanut lisäkurssin
hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

▼M3
FCL.825 Matkalento-osuuden mittarilentokelpuutus (EIR)
a) Oikeudet ja ehdot
1) Matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) haltijalla on oikeus
suorittaa mittarilentosääntöjen mukaisia päivälentoja matkalento-osuudella
sellaisella lentokoneella, johon hänellä on luokka- tai tyyppikelpuutus.
Oikeus voidaan ulottaa mittarilentosääntöjen mukaisiin yölentoihin matka
lento-osuudella, jos ohjaajalla on FCL.810 kohdan mukainen yölentokel
puutus.
2) EIR-kelpuutuksen haltija voi aloittaa lennon tai jatkaa lentoa, jolla hän
aikoo käyttää kelpuutukseen kuuluvaa oikeuttaan, vain jos uusimpien saa
tavilla olevien säätietojen mukaan
i) sääolosuhteet lähdön hetkellä ovat sellaiset, että lento voidaan lentoon
lähdöstä aina suunniteltuun näkölennosta mittarilentoon siirtymiseen
asti suorittaa näkölentosääntöjen mukaisesti; ja
ii) arvioituna määrälentopaikalle saapumisaikana sääolosuhteet ovat sellai
set, että lento mittarilennosta näkölentoon siirtymisestä aina laskeutu
miseen asti voidaan suorittaa näkölentosääntöjen mukaisesti.
b) Edellytykset. EIR-kelpuutuksen hakijalla on oltava vähintään PPL(A)-lupakir
ja, ja hänen on oltava suorittanut vähintään 20 tuntia matkalentoaikaa ilmaaluksen päällikkönä lentokoneilla.
c) Koulutus. EIR-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut edeltävien 36 kuu
kauden aikana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa
1) vähintään 80 tuntia teoriakoulutusta FCL.615 kohdan mukaisesti; ja
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2) mittarilentokoulutus, jonka aikana
i) yksimoottoristen lentokoneiden EIR-lentokoulutukseen on kuuluttava
vähintään 15 tuntia mittarilentokoulutusta; ja
ii) monimoottoristen lentokoneiden EIR-lentokoulutukseen on kuuluttava
vähintään 16 tuntia mittarilentokoulutusta, josta vähintään 4 tuntia on
annettu monimoottorisilla lentokoneilla.
d) Teoriatieto. Ennen lentokokeen suorittamista hakijan on osoitettava myönnet
täviä oikeuksia vastaava teoriatiedon taso FCL.615 kohdan b kohdassa mai
nituissa oppiaineissa.
e) Lentokoe. Koulutuksen suoritettuaan hakijan on läpäistävä lentokoe lentoko
neella mittaritarkastuslentäjän kanssa. Monimoottorisen lentokoneen EIR-kel
puutusta varten lentokoe on suoritettava monimoottorisella lentokoneella. Yk
simoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutusta varten lentokoe on suoritettava
yksimoottorisella lentokoneella.
f) Poiketen siitä, mitä edellä c ja d kohdassa säädetään, yksimoottorisen lento
koneen EIR-kelpuutuksen haltijan, jolla on myös monimoottorisen lentoko
neen luokka- tai tyyppikelpuutus ja joka haluaa saada monimoottorisen len
tokoneen EIR-kelpuutuksen ensimmäistä kertaa, on suoritettava hyväksytyssä
koulutusorganisaatiossa kurssi, joka sisältää monimoottorisilla lentokoneilla
vähintään kaksi tuntia mittarilentokoulutusta matkalento-osuudella, ja suoritet
tava hyväksytysti e kohdassa tarkoitettu lentokoe.
g) Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen.
1) EIR-kelpuutus on voimassa vuoden.
2) EIR-kelpuutuksen voimassaolon jatkamista hakevien on

▼C4
i) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento lentokoneella kelpuutuksen voi
massaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden
aikana; tai

▼M3
ii) lennettävä kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12
kuukauden aikana 6 tuntia ilma-aluksen päällikkönä mittarilentosääntö
jen mukaisesti ja suoritettava vähintään tunnin pituinen koululento sel
laisen kouluttajan kanssa, jolla on oikeus antaa koulutusta IR(A)- tai
EIR-kelpuutusta varten.
3) Joka toista voimassaolon jatkamista varten EIR-kelpuutuksen haltijan on
suoritettava hyväksytysti g kohdan 2 alakohdan i alakohdan mukainen
tarkastuslento.
4) Jos EIR-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, uusiakseen oikeutensa
hakijan on
i) suoritettava sellaisen kouluttajan, jolla on oikeus antaa koulutusta
IR(A)- tai EIR-kelpuutusta varten, antama kertauskoulutus tarvittavan
osaamistason saavuttamiseksi; ja
ii) suoritettava tarkastuslento.
5) Jos EIR-kelpuutuksen voimassaoloa ei ole jatkettu tai kelpuutusta ei ole
uusittu 7 vuoden kuluessa kelpuutuksen viimeisestä voimassaolopäivämää
rästä, hakijan on lisäksi suoritettava uudelleen EIR-kelpuutuksen teoriako
keet FCL.615 kohdan b kohdan mukaisesti.
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6) Monimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen
tai uusimiseen liittyvä tarkastuslento ja g kohdan 2 alakohdan ii alakoh
dassa vaadittu koululento on suoritettava monimoottorisella lentokoneella.
Jos ohjaajalla on lisäksi yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutus, sa
malla tarkastuslennolla voidaan jatkaa yksimoottorisen lentokoneen EIRkelpuutuksen voimassaoloa tai uusia kelpuutus. Monimoottorisella lento
koneella suoritettu koululento täyttää myös yksimoottorisen lentokoneen
EIR-kelpuutuksen koululentovaatimuksen.

▼M3
h) Kun EIR-kelpuutuksen hakija on suorittanut mittarikoululentoaikaa sellaisen
IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan kanssa, jolla on oikeus antaa koulutusta IR- tai
EIR-kelpuutusta varten, näistä tunneista voidaan hyvittää c kohdan 2 alakoh
dan i alakohdassa vaadittujen tuntien osalta enintään viisi tuntia ja ii alakoh
dassa vaadittujen tuntien osalta enintään kuusi tuntia. Tämä hyvitys ei koske c
kohdan 2 alakohdan ii alakohdassa vaadittuja neljää tuntia mittarilentokoulu
tusta monimoottorisella lentokoneella.
1) Hyvitettävien tuntien määrän määrittelemiseksi ja koulutustarpeiden selvit
tämiseksi hakijan on suoritettava hyväksytyn koulutusorganisaation ennen
kurssia järjestämä arviointi.
2) IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan antaman mittarilentokoulutuksen suorittami
nen on kirjattava erillisiin koulutustietoihin, jotka kouluttaja allekirjoittaa.
i) EIR-kelpuutuksen hakijalle, jolla on osan FCL mukainen PPL- tai CPL-lupa
kirja ja voimassa oleva IR(A)-kelpuutus, jonka kolmas maa on myöntänyt
Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 vaatimusten mukaisesti, voidaan hyvittää
c kohdassa mainitut koulutusvaatimukset kokonaisuudessaan. Saadakseen
EIR-kelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
1) hänen on suoritettava hyväksytysti EIR-kelpuutukseen vaadittava lentokoe;
2) poiketen siitä, mitä d kohdassa säädetään, hänen on osoitettava lentoko
keessa tarkastuslentäjälle, että hänellä on riittävä teoriatiedon taso ilmailun
säädöksistä, sääopista sekä lennonsuunnittelusta ja suoritusarvoista (IR);
3) hänellä on oltava vähintään 25 tunnin mittarilentokokemus ilma-aluksen
päällikkönä lentokoneilla.

▼M12

__________

▼B
J LUKU
KOULUTTAJAT
1 JAKSO
Yleiset vaatimukset
FCL.900 Opettajakelpuutukset
a) Yleistä. Henkilö saa antaa
1) lennonopetusta ilma-aluksella vain, jos hänellä on
i) tämän asetuksen mukaisesti myönnetty tai hyväksytty lentolupakirja;
ii) annettavaa koulutusta vastaava opettajakelpuutus, joka on myönnetty
tämän luvun mukaisesti;
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2) synteettistä lentokoulutusta tai miehistöyhteistyökoulutusta vain, jos hä
nellä on annettavaa koulutusta vastaava opettajakelpuutus, joka on myön
netty tämän luvun mukaisesti.
b) Erityisehdot

▼M8
1)

Toimivaltainen viranomainen voi myöntää lennonopetusta varten erityi
sen kelpuutuksen, jos tässä luvussa vahvistettujen vaatimusten noudatta
minen ei ole mahdollista silloin, kun otetaan käyttöön
i) uusi ilma-alus jäsenvaltiossa tai lentotoiminnan harjoittajan kalustos
sa; tai
ii) uusia tämän liitteen (osa FCL) mukaisia kursseja.
Tällainen kelpuutus on rajoitettava uuden ilma-alustyypin tai uuden kurs
sin käyttöönottoon tarvittaviin koulutuslentoihin eikä sen voimassaolo
aika saa missään tapauksessa ylittää yhtä vuotta.

▼B
2)

Edellä b kohdan 1 alakohdan mukaisesti myönnetyn kelpuutuksen halti
jan, joka haluaa hakea opettajakelpuutusta, on täytettävä voimassaolon
jatkamista koskevat ehdot ja vaatimukset, jotka koskevat kyseistä opet
tajakelpuutuksen luokkaa. Sen estämättä, mitä FCL.905.TRI kohdan b
kohdassa määrätään, tämän (ala)kohdan mukaisesti myönnettyyn TRIkelpuutukseen sisältyy oikeus antaa opetusta asianomaisen tyypin TRIkelpuutuksen tai SFI-valtuutuksen myöntämistä varten.

▼M11
c) Jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella annettava koulutus
1) Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, kun tämän liitteen mukaisesti
hyväksytyllä kurssilla annetaan koulutusta sen alueen ulkopuolella, josta
jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat, toimivaltai
sen viranomaisen on myönnettävä opettajakelpuutus hakijalle,
i) jolla on seuraavien kriteerien mukainen lentolupakirja:
A) se on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen;
B) se on joka tapauksessa vähintään kyseisen ilma-alusryhmän CPLlupakirja ja siinä on asiaankuuluva kelpuutus tai valtuutus;
ii) joka täyttää tässä luvussa asetetut vaatimukset opettajakelpuutuksen
myöntämiseksi;
iii) joka osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset
ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän liitteen
mukaisia opetusoikeuksia.
2) Kelpuutus rajoitetaan lentokoulutuksen antamiseen tämän liitteen mukai
sesti hyväksytyllä kurssilla, joka on seuraavien edellytysten mukainen:
i) kurssi järjestetään sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon
yleissopimuksen mukaisesti vastaavat;
ii) kurssi järjestetään lento-oppilaille, joilla on riittävä kielitaito siinä kie
lessä, jolla lentokoulutus annetaan.
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FCL.915 Kouluttajia koskevat yleiset edellytykset ja vaatimukset
a) Yleistä
Opettajakelpuutuksen hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.

b) Lisävaatimukset lennonopetusta ilma-aluksella antaville kouluttajille
Sellaisen opettajakelpuutuksen hakijalla tai haltijalla, joka oikeuttaa antamaan
lennonopetusta ilma-aluksella, on oltava

1) lupakirjakoulutuksessa vähintään se lupakirja, jota varten lennonopetusta
annetaan, tai FCL.900 kohdan c alakohdan tapauksessa vastaava lupakirja;

2) kelpuutuskoulutuksessa vähintään se kelpuutus, jota varten lennonopetusta
annetaan, tai FCL.900 kohdan c alakohdan tapauksessa vastaava kelpuu
tus;

3) koelentokouluttajia (FTI) lukuun ottamatta

i) oltava suorittanut vähintään 15 tuntia lentoaikaa sen luokan tai tyypin
ilma-aluksen ohjaajana, jolla lennonopetusta annetaan, ja niistä enin
tään 7 tuntia saa olla tarvittaessa lennetty kyseistä ilma-alusluokkaa tai
-tyyppiä edustavalla FSTD-laitteella; tai

ii) oltava läpäissyt pätevyyden arviointi kyseistä opettajakelpuutuksen
luokkaa varten kyseisen luokan tai tyypin ilma-aluksella; ja

4) oikeutettu toimimaan ilma-aluksen päällikkönä lennonopetuksen aikana.

▼M12
c) Hyvitys uusia opettajakelpuutuksia ja voimassaolon jatkamista varten
1) Opetusopista voidaan antaa täysi hyvitys

i) opettajakelpuutuksen haltijalle, joka hakee uusia opettajakelpuutuksia; ja

ii) opettajakelpuutuksen hakijalle, jolla on jo komission asetuksen (EU)
2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission täytäntöönpanoasetuk
sen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty opet
tajakelpuutus.

▼M8
2) Tunnit, jotka on lennetty tarkastuslentäjänä lentokokeen tai tarkastuslennon
aikana, hyvitetään täysimääräisesti kaikkien opettajakelpuutusten voimas
saolon jatkamista koskevia vaatimuksia varten.

d) Kun oikeuksia laajennetaan uusiin tyyppeihin, hyvityksessä otetaan huomioon
asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa käyt
töönsoveltuvuustiedoissa määritetyt asiaankuuluvat osatekijät.

e) Lisävaatimukset, jotka koskevat opettamista FCL.745.A kohdan mukaisella
kurssilla:

1) Edellä olevan b alakohdan lisäksi opettajakelpuutuksen haltijan on ennen
toimimista opettajana FCL.745.A kohdan mukaisella kurssilla täytettävä
seuraavat vaatimukset:
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i) hänellä on oltava vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen lentäjä
nä, mukaan lukien 200 tuntia lennonopetusta;
ii) hänen on e alakohdan 1 alakohdan i alakohdassa tarkoitetut kokemus
vaatimukset täytettyään oltava suorittanut hyväksytyssä koulutusorga
nisaatiossa UPRT-kouluttajakurssi, jonka aikana hakijan pätevyyttä on
jatkuvasti arvioitu; ja
iii) hänen on kurssin suorittamisen jälkeen oltava saanut kurssitodistus
hyväksytyltä koulutusorganisaatiolta, jonka koulutuspäällikkö on mer
kinnyt e alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetut oikeudet hakijan lento
päiväkirjaan.
2) Edellä e alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettuja oikeuksia saa käyttää ai
noastaan, jos kouluttaja on kuluneen vuoden aikana saanut hyväksytyssä
koulutusorganisaatiossa kertauskoulutusta, jonka aikana koulutuspäällikkö
on antanut tyydyttävän arvion FCL.745.A kohdan mukaisen kurssin opet
tamiseen vaadittavasta pätevyydestä.
3) Kouluttaja, jolla on e alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetut oikeudet, voi
toimia opettajana e alakohdan 1 alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulla
kurssilla, jos
i) hänellä on 25 tuntia lentokoulutuskokemusta FCL.745.A kohdan mu
kaisesta koulutuksesta;
ii) hän on läpäissyt pätevyyden arvioinnin tätä oikeutta varten; ja
iii) hän täyttää e alakohdan 2 alakohdan mukaiset viimeaikaisen kokemuk
sen vaatimukset.
4) Nämä oikeudet on merkittävä kouluttajan lentopäiväkirjaan, ja tarkastus
lentäjän on allekirjoitettava merkinnät.

▼B
FCL.920 Kouluttajan pätevyys ja sen arviointi
Kaikki opettajat on koulutettava niin, että he saavuttavat pätevyyden seuraavilla
osa-alueilla:
— resurssien valmistelu
— oppimista edistävän ilmapiirin luominen
— tietojen esittäminen
— uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan sekä miehistöyhteistyön yhdistäminen
opetukseen
— ajan hallinta koulutustavoitteiden saavuttamiseksi
— oppimisen helpottaminen
— oppilaiden suoritusten arviointi
— edistymisen seuranta ja arvostelu
— oppituntien arviointi
— tulosten raportointi.
FCL.925 Lisävaatimukset MPL-kouluttajille
a) Opettajan, joka antaa koulutusta MPL-lupakirjaa varten
1) on oltava suorittanut MPL-kouluttajakurssi hyväksytyssä koulutusorgani
saatiossa, ja
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2) sen lisäksi yhdistetyn MPL-kurssin perus- ja keskitasoa sekä edistynyttä
tasoa varten
i) hänellä on oltava kokemusta usean ohjaajan lentotoiminnasta, ja
ii) hänen on oltava suorittanut sovellettavien lentotoimintavaatimusten
mukaisesti hyväksytyn kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan järjes
tämä miehistöyhteistyön peruskoulutus.
b) MPL-kouluttajakurssi
1) MPL-kouluttajakurssin on sisällettävä vähintään 14 tuntia opetusta.
Kurssin päätteeksi kouluttajan pätevyys ja pätevyysperusteisen koulutus
menetelmän tuntemus on arvioitava.
2) Arviointia varten on suoritettava käytännön opetusnäyte MPL-kurssin asi
aankuuluvassa vaiheessa. Arvioinnin suorittaa tarkastuslentäjä, jolla on K
luvun mukainen kelpoisuus.
3) Kun MPL-kouluttajakurssi on suoritettu hyväksytysti, hyväksytty koulutu
sorganisaatio antaa hakijalle MPL-kouluttajan kelpoisuustodistuksen.
c) Oikeudet säilyttääkseen kouluttajan on oltava ohjannut viimeksi kuluneiden
12 kuukauden aikana MPL-kurssilla
1) yksi simulaattorikoulutuskerta, joka kestää vähintään kolme tuntia, tai
2) yksi lentoharjoitus, joka kestää vähintään yhden tunnin ja sisältää vähin
tään kaksi lentoonlähtöä ja laskua.
d) Jos kouluttaja ei täytä c kohdan vaatimuksia, hänen on ennen MPL-koulutusta
koskevien oikeuksiensa käyttämistä
1) osallistuttava kertauskoulutukseen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa
saavuttaakseen osaamistason, joka vaaditaan kouluttajan pätevyyden arvi
oinnin läpäisyyn, ja
2) läpäistävä b kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu kouluttajan pätevyyden ar
viointi.

▼M7
FCL.930 Koulutus
a) Opettajakelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutus
kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa. Purjelentokoneen tai ilmapallo
jen opettajakelpuutuksen hakijan on mahdollista suorittaa teoria- ja lentokou
lutuskurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa.
b) Kurssin on sisällettävä tässä liitteessä (osa FCL) kutakin opettajakelpuutuksen
luokkaa varten vahvistettujen erityisten osien lisäksi FCL.920 kohdassa vaa
ditut seikat.

▼B
FCL.935 Pätevyyden arviointi

▼M11
a) Lukuun ottamatta miehistöyhteistyökouluttajan (MCCI), maalaitekouluttajan
(STI), vuoristolentokouluttajan (MI) ja koelentokouluttajan (FTI) kelpuutuk
sia, opettajakelpuutuksen hakijan on läpäistävä pätevyyden arviointi kyseisen
ilma-alusryhmän asiaankuuluvan luokan tai tyypin ilma-aluksella tai asianmu
kaisella simulaatiokoulutuslaitteella osoittaakseen tämän liitteen K luvun mu
kaisesti pätevälle tarkastuslentäjälle, että hän kykenee kouluttamaan lento-op
pilaan kyseisen lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseen vaa
dittavalle tasolle.
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▼B
b) Arvioinnin on sisällettävä:
1) FCL.920 kohdassa kuvatun pätevyyden osoittaminen lentoa edeltävässä ja
lennon jälkeisessä opetuksessa ja teoriakoulutuksessa;
2) suulliset teoriakuulustelut maassa, lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jäl
keinen palautteenanto sekä lennon aikana tapahtuva näyttö asianomaisen
luokan tai tyypin ilma-aluksella tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD);
3) opettajan pätevyyden arvioinnin edellyttämät harjoitukset.
c) Arviointi on suoritettava saman luokan tai tyypin ilma-aluksella tai simulaa
tiokoulutuslaitteella (FSTD), jota käytetään lennonopetuksessa.
d) Jos opettajakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen vaaditaan pätevyyden ar
viointi, hakija, joka ei läpäise arviointia ennen opettajakelpuutuksen voimas
saolon päättymispäivää, ei saa käyttää kyseisen kelpuutuksen oikeuksia, ennen
kuin on suorittanut arvioinnin hyväksytysti.

▼M11
FCL.940 Opettajakelpuutuksen voimassaolo
Lukuun ottamatta vuoristolentokouluttajan kelpuutusta (MI) ja rajoittamatta
FCL.900 kohdan b alakohdan 1 alakohdan ja FCL.915 kohdan e alakohdan 2
alakohdan soveltamista opettajakelpuutukset ovat voimassa kolme vuotta.

▼M4
FCL.945 Kouluttajan velvollisuudet
Kun yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutuksen tai TMGluokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi tarvittava koululento on suoritettu
FCL.740.A kohdan b kohdan 1 alakohdan mukaisesti ja ainoastaan siinä tapauk
sessa, että kaikki muut FCL.740.A kohdan b kohdan 1 alakohdassa edellytetyt
kelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevat kriteerit täyttyvät, kouluttajan on
merkittävä hakijan lupakirjaan uusi kelpuutuksen tai todistuksen voimassaolon
päättymispäivä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen
on erikseen valtuuttanut hänet tätä tarkoitusta varten.

▼B
2 JAKSO
Lennonopettajan erityisvaatimukset – FI

▼M11
FCL.905.FI FI – Oikeudet ja ehdot
Lennonopettajan kelpuutus (FI) oikeuttaa antamaan lennonopetusta seuraavien
lupakirjojen ja kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista
varten:

▼M12
a) asianomaisen ilma-alusryhmän PPL- ja LAPL-lupakirjat;
b) yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- ja tyyppikelpuutukset lukuun ottamatta
suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita;

▼M11
c) yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutukset lukuun ottamatta
suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita, usean ohjaajan lento
toiminnassa edellyttäen, että lennonopettaja täyttää jonkin seuraavista ehdois
ta:
1) hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;
2) hän on suorittanut
i) vähintään 500 tuntia ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa lento
koneilla; ja
ii) miehistöyhteistyökurssin FCL.930.MCCI kohdan mukaisesti;
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▼M11
d) yhden tai usean ohjaajan ilmalaivojen tyyppikelpuutukset;
e) asianomaisen ilma-alusryhmän CPL-lupakirja edellyttäen, että lennonopettaja
on suorittanut vähintään 200 tuntia lentokoulutusta kyseisen ilma-alusryhmän
ilma-aluksella;
f) yölentokelpuutus, jos lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:
1) hänellä on kelpoisuus lentää yöllä asianomaisen ryhmän ilma-aluksella;
2) hän on osoittanut kykynsä opettaa yöllä sellaiselle lennonopettajalle, jolla
on j alakohdan mukainen kelpoisuus;
3) hän täyttää FCL.060 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa säädetyn yölen
tokokemusvaatimuksen;

▼M12
g) hinaus- tai taitolentokelpuutus edellyttäen, että lennonopettajalla on tällaiset
oikeudet ja että hän on osoittanut kykynsä antaa opetusta kyseistä kelpuutusta
varten sellaiselle lennonopettajalle, jolla on j alakohdan mukainen kelpoisuus;

▼M11
h) asianomaisen ilma-alusryhmän EIR- tai mittarilentokelpuutus edellyttäen, että
lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:
1) hänellä on vähintään 200 tuntia IFR-lentoaikaa, josta enintään 50 tuntia saa
olla mittariaikaa maassa lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II:lla;
2) hän on suorittanut lento-oppilaana mittarilentokouluttajan (IRI) kurssin ja
läpäissyt pätevyyden arvioinnin IRI-kelpuutusta varten;
3) hän täyttää monimoottoristen lentokoneiden osalta FCL.915.CRI kohdan a
alakohdan, FCL.930.CRI kohdan vaatimukset ja monimoottoristen heli
koptereiden osalta FCL.935 kohdan ja FCL.910.TRI kohdan c alakohdan
1 alakohdan ja FCL.915.TRI kohdan d alakohdan 2 alakohdan vaatimuk
set;
i) monimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- tai tyyppikelpuutukset,
lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita, edel
lyttäen että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:
1) hän täyttää lentokoneiden osalta FCL.915.CRI kohdan a alakohdan,
FCL.930.CRI kohdan ja FCL.935 kohdan vaatimukset;
2) hän täyttää helikoptereiden osalta FCL.910.TRI kohdan c alakohdan 1
alakohdan ja FCL.915.TRI kohdan d alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;
j) FI-, IRI-, CRI-, STI- tai MI-kelpuutus edellyttäen, että lennonopettaja täyttää
seuraavat ehdot:

▼M12
1)

hän on suorittanut vähintään 500 tuntia lentokoulutusta asianomaisessa
ilma-alusryhmässä;

2)

hän on läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asian
omaisella ilma-alusryhmällä osoittaakseen lennonopettajien tarkastuslen
täjälle (FIE), että hän kykenee antamaan opetusta kyseistä kelpuutusta
varten;

▼M11
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▼M11
k) MPL-kelpuutus edellyttäen, että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:
1) hänellä on koulutuksen alkeislentokoulutusvaihetta varten suoritettuna vä
hintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneiden ohjaajana, josta vähintään 200
tuntia lennonopetusta;
2) koulutuksen perustasoa varten
i) hänellä on monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutus ja oi
keus antaa opetusta mittarilentokelpuutusta varten;
ii) hän on suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan
lentotoiminnassa;
3) jos lennonopettajalla on jo kelpoisuus antaa opetusta yhdistetyllä ATP(A)tai CPL(A)/IR-kurssilla, 2 alakohdan ii alakohdan vaatimus voidaan kor
vata suorittamalla kurssi, johon sisältyy
i) miehistöyhteistyön kelpoisuus (MCC);
ii) viisi lentokoulutuskertaa tarkkailijana MPL-kurssin kolmannessa vai
heessa;
iii) viisi lentokoulutuskertaa tarkkailijana MPL-kurssin neljännessä vai
heessa;
iv) viisi kertaa tarkkailijana reittitoiminnan mukaisessa lentokoulutuksessa
lentotoiminnan harjoittajan määräaikaiskoulutuksen yhteydessä;
v) miehistöyhteistyökouluttajakurssin sisältö.
Tässä tapauksessa lennonopettajan on suoritettava ensimmäiset viisi opetusker
taansa sellaisen TRI(A)-, MCCI(A) tai SFI(A)-kouluttajan valvonnassa, jolla on
kelpoisuus MPL-lentokoulutukseen.

▼B
FCL.910.FI

FI – Rajoitetut oikeudet

▼M7
a) Lennonopettajan oikeudet on rajoitettu lentokoulutuksen antamiseen ilmoituk
senvaraisen koulutusorganisaation tai hyväksytyn koulutusorganisaation tätä
tarkoitusta varten nimeämän saman ilma-alusryhmän lennonopettajan valvon
nassa seuraavissa tapauksissa:

▼M12

1) PPL- ja LAPL-lupakirjojen myöntämistä varten;

▼B
2) kaikilla yhdistetyillä kursseilla PPL-tasolla lentokoneiden ja helikopterien
osalta;

▼M12
3) yksimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten, lukuun ottamatta vaativia
suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita, luokka- ja tyyppikelpuutuk
sia varten;

▼B
4) yölento-, hinaus- ja taitolentokelpuutuksia varten.
b) Kun lennonopettaja opettaa valvonnan alaisena a kohdan mukaisesti, hänellä
ei ole oikeutta antaa lento-oppilaille lupaa ensimmäiseen yksinlentoon ja en
simmäiseen yksinmatkalentoon.
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▼B
c) Edellä a ja b kohdan rajoitukset poistetaan FI-kelpuutuksesta, kun lennon
opettaja on antanut vähintään
1) FI(A)-kelpuutuksen osalta 100 tuntia lentokoulutusta lentokoneilla tai
moottoripurjelentokoneilla ja on lisäksi valvonut vähintään 25 lento-oppi
laan yksinlentoa;
2) FI(H)-kelpuutuksen osalta 100 tuntia lentokoulutusta helikoptereilla ja on
lisäksi valvonut vähintään 25 lento-oppilaan yksinlentoharjoitusta;

▼M12
3) FI(As)-kelpuutuksen osalta 15 tuntia tai 50 lentoonlähtöä lennonopetusta
niin, että se kattaa PPL(As)-lupakirjan koulutusohjelman kokonaisuudes
saan.

▼B
FCL.915.FI

FI – Edellytykset

FI-kelpuutuksen hakijan on
a) FI(A)- ja FI(H)-kelpuutuksen osalta
1) oltava saanut kyseisellä ilma-alusryhmällä vähintään 10 tuntia mittarilen
tokoulutusta, josta korkeintaan 5 tuntia saa olla mittariaikaa maassa simu
laatiokoulutuslaitteella (FSTD);
2) oltava suorittanut 20 tuntia VFR-matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä
kyseisen ryhmän ilma-aluksilla, ja
b) lisäksi FI(A)-kelpuutusta varten:
1) Hakijalla on oltava vähintään CPL(A)-lupakirja, tai
2) vähintään PPL(A)-lupakirja ja hänen on

▼M11
i) lukuun ottamatta FI(A)-kelpuutuksella ainoastaan LAPL(A)-lupakirjaa
varten annettavaa koulutusta, läpäistävä CPL-lupakirjan teoriakoe, joka
voidaan tehdä ilman CPL-teoriakurssin suorittamista ja joka ei ole
voimassa CPL-lupakirjan myöntämistä varten; ja

▼B
ii) oltava suorittanut lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla
vähintään 200 tuntia lentoaikaa, joista 150 tuntia ilma-aluksen
päällikkönä;
3) oltava lentänyt yksimoottorisilla mäntämoottorilentokoneilla vähintään 30
tuntia, joista vähintään 5 tuntia on oltava suoritettu FCL.930.FI kohdan a
kohdassa tarkoitettua arviointilentoa edeltävien kuuden kuukauden kulues
sa;
4) oltava suorittanut ilma-aluksen päällikkönä VFR-matkalento, mukaan lu
kien vähintään 540 kilometriä (300 NM) pitkä lento, jonka aikana suori
tetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle eri lentopaikalle;
c) lisäksi FI(H)-kelpuutusta varten hakijan on oltava suorittanut helikopterin
ohjaajana 250 tuntia kokonaislentoaikaa, josta
1) vähintään 100 tuntia on oltava lennetty ilma-aluksen päällikkönä, jos ha
kijalla on vähintään CPL(H), tai

▼M11
2) vähintään 200 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, jos hakijalla on vähintään
PPL(H)-lupakirja ja hän on läpäissyt CPL-lupakirjan teoriakokeen, joka
voidaan tehdä ilman CPL-teoriakurssin suorittamista ja joka ei ole voi
massa CPL-lupakirjan myöntämistä varten;
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▼B
d) FI(As)-kelpuutusta varten hänen on oltava suorittanut ilma-aluksen päällik
könä ilmalaivoilla 500 tuntia lentoaikaa, joista 400 tuntia CPL(As)-lupakirjan
haltijana;

▼M12

__________

▼B
FCL.930.FI

FI – Koulutus

a) FI-kelpuutuksen hakijan on oltava läpäissyt erityinen arviointilento sellaisen
lennonopettajan kanssa, jolla on FCL.905.FI kohdan i kohdan mukainen
kelpoisuus, kurssin alkua edeltävien kuuden kuukauden kuluessa. Kokeessa
arvioidaan hänen valmiutensa kurssin suorittamiseen. Arviointilennon on pe
rustuttava tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaiseen luokka- ja tyyppikelpuu
tuksen tarkastuslentoon.
b) FI-koulutuksen on sisällettävä
1) 25 tuntia opetusoppia;

▼M12
2) vähintään 100 tuntia teoriakoulutusta edistystä mittaavat kokeet mukaan
luettuina;

▼B
3) i) FI(A)- ja (H)-kelpuutuksia varten vähintään 30 tuntia lentokoulutusta,
josta 25 tuntia on oltava koululentoaikaa; tästä 5 tuntia voidaan suo
rittaa lentosimulaattorilla, FNPT I:lla tai II:lla tai FTD 2/3:lla;

▼M12
ii) FI(As)-kelpuutusta varten vähintään 20 tuntia lentokoulutusta, josta 15
tuntia on oltava koululentoaikaa opettajan kanssa.

__________
4) FI-kelpuutusta toisessa ilma-alusryhmässä hakevalle hakijalle, jolla on tai
on aiemmin ollut FI(A)-, (H)- tai (As)-kelpuutus, hyvitetään 55 tuntia b
alakohdan 2 alakohdan vaatimuksesta.

▼M11
c) FI-kelpuutuksen hakijan, jolla on tai on ollut muu tämän liitteen mukaisesti
myönnetty opettajakelpuutus, katsotaan täyttävän b alakohdan 1 alakohdan
vaatimukset.
FCL.940.FI FI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
a) Voimassaolon jatkaminen
1) FI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi sen haltijan on täytettävä vä
hintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta ennen FI-kelpuutuksen
voimassaolon päättymispäivää:
i) hän on suorittanut:
A) FI(A)- ja FI(H)-kelpuutuksen osalta vähintään 50 tuntia lentokou
lutusta asianomaisella ilma-alusryhmällä lennonopettajana, tyyppi
kouluttajana, luokkakelpuutuskouluttajana, mittarilentokouluttaja
na, vuoristolentokouluttajana tai tarkastuslentäjänä. Jos mittarilen
tokoulutusoikeuksien voimassaoloa halutaan jatkaa, näistä tun
neista vähintään 10 on oltava lennonopetusta mittarilentokelpuu
tusta varten ja ne on oltava suoritettu FI-kelpuutuksen voimassa
olon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana;
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▼M11
B) FI(As)-kelpuutuksen osalta vähintään 20 tuntia lentokoulutusta il
malaivoilla lennonopettajana, mittarilentokouluttajana tai tarkastus
lentäjänä. Jos mittarilentokoulutusoikeuksien voimassaoloa halu
taan jatkaa, näistä tunneista 10 on oltava lennonopetusta mittari
lentokelpuutusta varten ja ne on oltava suoritettu FI-kelpuutuksen
voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukau
den aikana;

▼M12

__________

▼M11
ii) hän on suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen
viranomaisen järjestämän lennonopettajien kertauskoulutuksen lennon
opettajana. FI(B)- ja FI(S)-kelpuutuksen haltija voi suorittaa tämän
lennonopettajien kertauskoulutuksen ilmoituksenvaraisessa koulutusor
ganisaatiossa;
iii) hän on läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin FIkelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12
kuukauden aikana.

▼M12
2) Vähintään joka toisessa FI(A)- tai FI(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatka
misessa tai joka kolmannessa FI(As)-kelpuutuksen voimassaolon jatkami
sessa asianomaisen FI-kelpuutuksen haltijan on läpäistävä FCL.935 koh
dan mukainen pätevyyden arviointi.

▼M11
b) Uusiminen.
Jos FI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on uusimisen hakupäi
vämäärää edeltävien 12 kuukauden aikana oltava suorittanut lennonopettajana
hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämä
lennonopettajien kertauskoulutus, tai FI(B)- tai FI(S)-kelpuutusta varten hy
väksytyn koulutusorganisaation, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai
toimivaltaisen viranomaisen järjestämä kertauskoulutus, sekä FCL.935 kohdan
mukainen pätevyyden arviointi.

▼B
4 JAKSO
Tyyppikouluttajan erityisvaatimukset – TRI

▼M14
FCL.905.TRI TRI – Oikeudet ja ehdot
a) Tyyppikouluttajalla (TRI) on oikeus antaa opetusta
1) mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edel
lyttäen, että TRI-kelpuutuksen haltijalla on voimassa oleva mittarilentokel
puutus;
2) TRI- tai SFI-kelpuutuksen myöntämistä varten edellyttäen, että haltija täyt
tää seuraavat ehdot:
i) hänellä on vähintään 50 tuntia opetuskokemusta tyyppikouluttajana tai
simulaattorikouluttajana tämän asetuksen tai asetuksen (EU) N:o
965/2012 mukaisesti;
ii) hän on hyväksytyn koulutusorganisaation päällikköä tyydyttävästi opet
tanut lentokoulutusohjelman TRI-kurssin asiaankuuluvan osan
FCL.930.TRI kohdan a alakohdan 3 alakohdan mukaisesti;
3) yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikouluttajan osalta:
i) suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikel
puutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten
edellyttäen, että hakija hakee oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan.
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▼M14
TRI(SPA)-oikeudet voidaan laajentaa lentokoulutukseen suorituskykyis
ten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksia varten
usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että tyyppikouluttaja täyt
tää jonkin seuraavista ehdoista:
A) hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;
B) hänellä on vähintään 500 tunnin lentokokemus lentokoneilla usean
ohjaajan lentotoiminnassa ja hän on suorittanut MCCI-kurssin
FCL.930.MCCI kohdan mukaisesti;
ii) perustason MPL-kurssia varten edellyttäen, että hänen oikeutensa on
laajennettu usean ohjaajan lentotoimintaan ja hänellä on tai on ollut
FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus;
4) usean ohjaajan lentokoneiden tyyppikouluttajan osalta:
i)

tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista
varten
A) usean ohjaajan lentokoneisiin;
B) vaativiin suorituskykyisiin yhden ohjaajan lentokoneisiin, kun ha
kija hakee oikeutta usean ohjaajan lentotoimintaan;

ii) miehistöyhteistyökoulutusta;
iii) MPL-kurssin perus- ja keskitasolla sekä edistyneellä tasolla edellyttä
en, että perustasoa varten hänellä on tai on aiemmin ollut FI(A)- tai
IRI(A)-kelpuutus;
5) helikopterin tyyppikouluttajan osalta:
i)

helikoptereiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatka
mista ja uusimista varten;

ii) miehistöyhteistyökoulutusta edellyttäen, että hänellä on usean ohjaajan
helikopterin tyyppikelpuutus;
iii) yksimoottoristen helikopterien IR(H)-kelpuutuksen laajentamiseksi mo
nimoottoristen helikopterien IR(H)-kelpuutukseksi;
6) pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikouluttajan osalta:
i) pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämis
tä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;
ii) miehistöyhteistyökoulutusta.
b) Tyyppikouluttajan oikeuksiin kuuluu oikeus suorittaa EBT-koulutuksen käy
tännön arviointi EBT-organisaatiossa edellyttäen, että kouluttaja täyttää ase
tuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) vahvistetut EBT-koulutta
jan standardointia koskevat vaatimukset kyseisessä EBT-organisaatiossa.

▼M11
FCL.910.TRI TRI – Rajoitetut oikeudet
a) Yleistä. Jos TRI-koulutus annetaan pelkästään simulaatiokoulutuslaitteella,
TRI-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat simulaatiokoulutuslaitteella annettavaan
koulutukseen. Tähän rajoitukseen on kuitenkin sisällyttävä seuraavat koulutus
oikeudet ilma-aluksella:
1) reittilentäminen valvonnan alaisena (LIFUS) edellyttäen, että TRI-kurssiin
on kuulunut FCL.930.TRI kohdan a alakohdan 4 alakohdan i alakohdassa
määrätty koulutus;
2) koulutus laskuja varten edellyttäen, että TRI-kurssiin on kuulunut
FCL.930.TRI kohdan a alakohdan 4 alakohdan ii alakohdassa määrätty
koulutus; tai
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▼M11
3) FCL.060 kohdan c alakohdan 2 alakohdassa määrätty koululento edellyt
täen, että TRI-kurssiin on kuulunut a alakohdan 1 tai 2 alakohdassa tar
koitettu koulutus.

Rajoitus ainoastaan simulaatiokoulutuslaitteisiin poistetaan, kun tyyppikoulut
taja on läpäissyt pätevyyden arvioinnin ilma-aluksella.

b) Lentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikouluttaja –
TRI(A) ja TRI(PL). Tyyppikouluttajan oikeudet rajoittuvat siihen lentokoneen
tai pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppiin, jolla koulutus ja pätevyyden
arviointi on suoritettu. Ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä, tyyp
pikouluttajan oikeuksien laajentaminen muihin tyyppeihin edellyttää, että
tyyppikouluttaja on

1) suorittanut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana kyseisellä ilmaalustyypillä vähintään 15 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt
ja laskut, ja niistä enintään seitsemän lentoa saa olla suoritettu simulaa
tiokoulutuslaitteella;

2) suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutu
sosuudet;

3) läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat
osat osoittaakseen tämän liitteen K luvun mukaisesti kelpuutetulle lennon
opettajien tarkastuslentäjälle (FIE) tai tyyppitarkastuslentäjälle (TRE) ky
kynsä kouluttaa lentäjä tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämälle
tasolle, mukaan lukien lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen pala
utteenanto sekä teoriakoulutus.

TRI-oikeudet laajennetaan muihin versioihin käyttöönsoveltuvuustietojen mu
kaisesti, jos tyyppikouluttaja on suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuu
luvat tekniset ja lentokoulutusosuudet.

c) Helikopterityyppikouluttaja – TRI(H)

1) TRI(H)-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat siihen helikopterityyppiin, jolla
pätevyyden arviointi TRI-kelpuutuksen myöntämiseksi on suoritettu. Ellei
käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä, tyyppikouluttajan oikeudet
laajennetaan muihin tyyppeihin, jos tyyppikouluttaja on

i) suorittanut TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuu
det;

ii) hankkinut hakupäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana kyseisellä
helikopterityypillä vähintään 10 tuntia lentokokemusta, josta enintään
viisi tuntia lentosimulaattorilla tai FTD 2/3:lla; ja

iii) läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asiaankuu
luvat osat osoittaakseen tämän liitteen K luvun mukaisesti kelpuu
tetulle lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE) tai tyyppitarkastuslen
täjälle (TRE) kykynsä kouluttaa lentäjä tyyppikelpuutuksen myöntämi
sen edellyttämälle tasolle, mukaan lukien lentoa edeltävä ohjeistus ja
lennon jälkeinen palautteenanto sekä teoriakoulutus.

TRI-oikeudet laajennetaan muihin versioihin käyttöönsoveltuvuustietojen
mukaisesti, jos tyyppikouluttaja on suorittanut kyseisen TRI-kurssin asi
aankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet.
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2) Ennen kuin TRI(H)-kelpuutuksen oikeudet laajennetaan yhden ohjaajan
oikeuksista usean ohjaajan oikeuksiin samassa helikopterityypissä, halti
jalla on oltava vähintään 100 tunnin kokemus usean ohjaajan lentotoimin
nasta kyseisellä tyypillä.
d) Sen estämättä, mitä edellisissä alakohdissa säädetään, TRI-kelpuutuksen hal
tija, jolla on FCL.725 kohdan e alakohdan mukainen tyyppikelpuutus, on
oikeutettu saamaan TRI-oikeutensa laajennetuiksi tähän uuteen ilma-alustyyp
piin.

▼B
FCL.915.TRI TRI – Edellytykset
Tyyppikouluttajan (TRI) kelpuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat vaatimuk
set:
a) asianomaisen ilma-alusryhmän CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirja;
b) TRI(MPA)-kelpuutusta varten:
1) oltava suorittanut 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneen ohja
ajana, ja
2) oltava suorittanut hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana vähintään
30 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, kyseisellä
lentokonetyypillä ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä; näistä 15 len
toa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla, joka edustaa kyseistä tyyppiä;

▼M11
c) TRI(SPA)-kelpuutusta varten:
1) oltava suorittanut hakupäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana vähintään
30 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ilma-aluksen
päällikkönä kyseisellä lentokonetyypillä, ja näistä enintään 15 lentoa saa
olla suoritettu kyseistä tyyppiä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella; ja

▼B
2) i) oltava suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaaja
na, mukaan lukien 30 tuntia ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä lento
konetyypillä, tai
ii) hänellä on oltava tai oltava aiemmin ollut monimoottorisen lentokoneen
FI-kelpuutus IR(A)-oikeuksin;
d) TRI(H)-kelpuutusta varten:
1) oltava suorittanut yksimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin TRI(H)-kel
puutusta varten 250 tuntia helikopterin ohjaajana;
2) oltava suorittanut monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin TRI(H)kelpuutusta varten 500 tuntia helikopterin ohjaajana, mukaan lukien 100
tuntia ilma-aluksen päällikkönä monimoottorisilla yhden ohjaajan helikop
tereilla;
3) oltava usean ohjaajan helikopterin TRI(H)-kelpuutusta varten suorittanut
1 000 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaajana, mukaan lukien
i) 350 tuntia usean ohjaajan helikopterin ohjaajana, tai
ii) niiden hakijoiden osalta, joilla on jo monimoottorisen yhden ohjaajan
helikopterin TRI(H)-kelpuutus, 100 tuntia kyseisen tyypin ohjaajana
usean ohjaajan lentotoiminnassa;
4) FI(H)-kelpuutuksen haltijoille hyvitetään täysimääräisesti 1 ja 2 kohdan
vaatimukset kyseisessä yhden ohjaajan helikopterityypissä;
e) TRI(PL)-kelpuutusta varten:
1) oltava suorittanut 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneiden,
pystysuoraan nousevien lentokoneiden tai usean ohjaajan helikopterien
ohjaajana, ja
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2) oltava suorittanut hakemusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana vähintään
30 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ilma-aluksen
päällikkönä tai perämiehenä kyseisellä pystysuoraan nousevan lentokoneen
tyypillä; näistä 15 lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla, joka edus
taa kyseistä tyyppiä.
FCL.930.TRI TRI – Koulutus

▼M11
a) TRI-kurssi suoritetaan ilma-aluksella vain, jos simulaatiokoulutuslaitetta ei ole
saatavilla ja käytettävissä, ja kurssin on sisällettävä

▼B
1) 25 tuntia opetusoppia;
2) 10 tuntia teknistä koulutusta, mukaan lukien teknisten tietojen tarkistus,
tuntisuunnitelmien valmistelu ja luokkahuoneessa/simulaattorissa tarvitta
vien opetustaitojen kehittäminen;

▼M11
3) yhden ohjaajan ilma-alusten osalta viisi tuntia lentokoulutusta kyseisellä
ilma-aluksella tai sitä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella ja usean oh
jaajan ilma-alusten osalta 10 tuntia lentokoulutusta ilma-aluksella tai sitä
edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella;
4) seuraava koulutus tapauksen mukaan:
i) täydentävä erityiskoulutus ennen reittilentämistä valvonnan alaisena
(LIFUS);
ii) täydentävä erityiskoulutus ennen koulutuksen antamista laskuja varten.
Simulaatiokoulutuslaitteella annettavaan koulutukseen on kuuluttava il
ma-aluksen pakkotilannemenetelmiä koskeva koulutus.

▼B
b) Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut opettajakelpuutus, hyvitetään a koh
dan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.
c) TRI-kelpuutuksen hakijalle, jolla on kyseisen tyypin SFI-valtuutus, hyvitetään
tämän kohdan vaatimukset täysimääräisesti sellaisen TRI-kelpuutuksen myön
tämiseksi, joka on rajoitettu lennonopetukseen simulaattorilla.

▼M11
FCL.935.TRI TRI – Pätevyyden arviointi
a) Usean ohjaajan lentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyp
pikouluttajan pätevyyden arviointi suoritetaan lentosimulaattorilla. Jos lento
simulaattoria ei ole saatavilla tai käytettävissä, käytetään ilma-alusta.
b) Suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden ja helikoptereiden
tyyppikouluttajan pätevyyden arviointi suoritetaan jollakin seuraavista tavois
ta:
1) saatavilla ja käytettävissä olevalla lentosimulaattorilla;
2) jos lentosimulaattoria ei ole saatavilla tai käytettävissä, käyttäen simulaa
tiokoulutuslaitteen tai -laitteiden ja ilma-aluksen yhdistelmää;
3) jos simulaatiokoulutuslaitetta ei ole saatavilla tai käytettävissä, ilma-aluk
sella.
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FCL.940.TRI TRI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
a) Voimassaolon jatkaminen
1) Lentokoneet
TRI(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on kelpuutuksen
voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden ai
kana täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:
i) suoritettava toinen seuraavista kokonaisen tyyppi- tai määräaikaiskurs
sin osista: vähintään kolme tuntia kestävä simulaattorikoulutuskerta tai
yksi vähintään tunnin kestävä lentoharjoitus, johon kuuluu vähintään
kaksi lentoonlähtöä ja laskua;
ii) suoritettava lennonopettajien kertauskoulutus TRI(A)-kouluttajana hy
väksytyssä koulutusorganisaatiossa;
iii) läpäistävä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi. Hakijan,
joka täyttää FCL.910.TRI kohdan b alakohdan 3 alakohdan vaatimuk
set, katsotaan täyttävän tämän vaatimuksen.
2) Helikopterit ja pystysuoraan nousevat lentokoneet
TRI(H)- tai TRI(PL)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on
TRI-kelpuutuksen voimassaoloaikana täytettävä vähintään kaksi seuraa
vista kolmesta vaatimuksesta:
i) oltava antanut vähintään 50 tuntia lennonopetusta kullakin ilma-alus
tyypillä, jota varten hänellä on opetusoikeudet, tai näitä tyyppejä edus
tavalla simulaatiokoulutuslaitteella, ja niistä vähintään 15 tuntia on
oltava annettu TRI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välit
tömästi edeltävien 12 kuukauden aikana. TRI(PL)-kelpuutusta varten
nämä tunnit on suoritettava tyyppikouluttajana (TRI) tai tyyppitarkas
tuslentäjänä (TRE) taikka simulaattorikouluttajana (SFI) tai simulaat
toritarkastuslentäjänä (SFE). TRI(H)-kelpuutusta varten lennonopetta
jana (FI), mittarilentokouluttajana (IRI), maalaitekouluttajana (STI) tai
tarkastuslentäjänä lennetty aika lasketaan mukaan tähän tarkoitukseen;
ii) oltava suorittanut lennonopettajien kertauskoulutus tapauksen mukaan
TRI(H)- tai TRI(PL)-kouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatios
sa;
iii) oltava läpäissyt kelpoisuustodistuksen voimassaolon päättymispäivää
välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana tapauksen mukaan
FCL.935, FCL.910.TRI kohdan b alakohdan 3 alakohdan tai
FCL.910.TRI c alakohdan 3 alakohdan mukainen pätevyyden arviointi.
3) Vähintään joka toisessa TRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa hal
tijan on läpäistävä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.
4) Jos tyyppikouluttajalla on kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alustyyp
piin, pätevyyden arviointi yhdellä näistä ilma-alustyypeistä jatkaa muiden
saman ilma-alusryhmän tyyppien TRI-kelpuutuksen voimassaoloa, ellei
käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.
5) TRI(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisen erityisvaatimukset
TRI(H)-kouluttajan, jolla on kyseisen tyypin FI(H)-kelpuutus, katsotaan
täyttävän a alakohdan vaatimukset. Tässä tapauksessa TRI(H)-kelpuutus
on voimassa FI(H)-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivään asti.
b) Uusiminen
Hakijan on TRI-kelpuutuksen uusimiseksi hakupäivää välittömästi edeltävien
12 kuukauden aikana oltava läpäissyt FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden
arviointi ja täytettävä seuraavat vaatimukset:
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1) lentokoneilla:
i) vähintään 30 yksittäistä lentoa kyseisellä lentokonetyypillä, mukaan
lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä enintään 15 lentoa saa olla
suoritettu lentosimulaattorilla;
ii) lennonopettajien kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa
tyyppikouluttajana, ja koulutuksen on katettava kaikki TRI-kurssin asi
aankuuluvat osat.
2) helikoptereilla ja pystysuoraan nousevilla lentokoneilla:
i) vähintään 10 tuntia lentoaikaa kyseisellä ilma-alustyypillä, mukaan lu
kien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä enintään viisi lentoa saa olla
suoritettu lentosimulaattorilla tai FTD 2/3:lla;
ii) lennonopettajien kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa
tyyppikouluttajana, ja koulutuksen on katettava kaikki TRI-kurssin asi
aankuuluvat osat.
3) Jos hakijalla on ollut kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alustyyppiin,
pätevyyden arviointi yhdellä näistä ilma-alustyypeistä riittää muiden saman
ilma-alusryhmän tyyppien TRI-kelpuutuksen uusintaan, ellei käyttöönso
veltuvuustiedoissa toisin määrätä.

▼B
5 JAKSO
Luokkakelpuutuskouluttajan erityisvaatimukset – CRI
FCL.905.CRI CRI – Oikeudet ja ehdot
a)

Luokkakelpuutuskouluttajalla (CRI) on oikeus antaa opetusta

▼M3
1) yhden ohjaajan lentokoneiden, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä
yhden ohjaajan lentokoneita, luokka- tai tyyppikelpuutusten myöntämistä,
voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, kun hakija hakee oikeuksia
yhden ohjaajan lentotoimintaan;

▼B
2) lentokoneluokan hinaus- tai taitolentokelpuutuksia varten edellyttäen, että
luokkakelpuutuskouluttajalla on kyseinen kelpuutus ja hän on osoittanut
kykynsä opettaa kyseistä kelpuutusta varten sellaiselle lennonopettajalle,
jolla on FCL.905.FI kohdan i kohdan mukainen kelpoisuus;

▼M4
3) LAPL(A)-oikeuksien laajentamiseksi toiseen lentokoneluokkaan tai -ver
sioon.

▼B
b)

Luokkakelpuutuskouluttajan oikeudet rajoitetaan siihen lentokoneen luok
kaan tai tyyppiin, jolla opettajan pätevyyden arviointi on suoritettu; luokka
kelpuutuskouluttajan oikeudet laajennetaan muihin luokkiin tai tyyppeihin,
kun hän on suorittanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana
1) 15 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä kyseisen luokan tai tyypin
lentokoneella;
2) yhden koululennon istuen oikeanpuoleisella istuimella toisen kyseistä
luokkaa tai tyyppiä varten kelpuutetun, toisella ohjaajan istuimella istuvan
luokkakelpuutuskouluttajan (CRI) tai lennonopettajan (FI) valvonnassa.
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ba) Luokkakelpuutuskouluttajalla on oikeus antaa opetusta yhden ohjaajan len
tokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia varten, lukuun ottamatta suoritus
kykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita, usean ohjaajan lentotoimin
nassa edellyttäen, että luokkakelpuutuskouluttaja täyttää jonkin seuraavista
ehdoista:
1) hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;
2) hänellä on vähintään 500 tunnin lentokokemus lentokoneilla usean ohjaa
jan lentotoiminnassa ja hän on suorittanut MCCI-kurssin FCL.930.MCCI
kohdan mukaisesti.

▼M3
c)

Monimoottoristen lentokoneiden CRI-kelpuutuksen hakijan, jolla on yksi
moottoristen lentokoneiden CRI-kelpuutus, on oltava täyttänyt FCL.915.CRI
kohdan a kohdassa vahvistetut CRI-kelpuutuksen edellytykset ja
FCL.930.CRI kohdan a kohdan 3 alakohdan ja FCL.935 kohdan vaatimuk
set.

▼B
FCL.915.CRI CRI – Edellytykset
CRI-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut vähintään:
a) monimoottoristen lentokoneiden osalta
1) 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaajana;
2) 30 tuntia ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä lentokoneluokalla tai –tyy
pillä;
b) yksimoottoristen lentokoneiden osalta
1) 300 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaajana;
2) 30 tuntia ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä lentokoneluokalla tai tyypillä.
FCL.930.CRI CRI – Koulutus
a) CRI-kurssin on sisällettävä vähintään
1) 25 tuntia opetusoppia koskevaa koulutusta;
2) 10 tuntia teknistä koulutusta, mukaan lukien teknisten tietojen tarkistus,
tuntisuunnitelmien valmistelu ja luokkahuoneessa/simulaattorissa tarvitta
vien opetustaitojen kehittäminen;

▼M11
3) viisi tuntia lentokoulutusta monimoottorisilla lentokoneilla tai simulaatio
koulutuslaitteella, joka edustaa kyseistä lentokoneluokkaa tai -tyyppiä,
mukaan luettuna vähintään kolme tuntia lentokoneella, tai vähintään
kolme tuntia lentokoulutusta yksimoottorisilla lentokoneilla FCL.905.FI
kohdan j alakohdan mukaisesti kelpuutetun FI(A)-kouluttajan antamana.

▼B
b) Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut opettajakelpuutus, hyvitetään a
kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

▼M11
FCL.940.CRI CRI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
a) CRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on CRI-kelpuutuksen
voimassaoloaikana täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuk
sesta:
1) antanut vähintään 10 tuntia lennonopetusta luokkakelpuutuskouluttajana.
Jos hakijalla on CRI-oikeudet sekä yksimoottorisiin että monimoottorisiin
lentokoneisiin, nämä lennonopetustunnit on jaettava tasan yksimoottoristen
ja monimoottoristen lentokoneiden välillä;
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2) suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomai
sen järjestämän kertauskoulutuksen luokkakelpuutuskouluttajana;
3) läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin tarpeen mu
kaan monimoottorisilla tai yksimoottorisilla lentokoneilla.
b) Vähintään joka toisessa CRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan
on täytettävä a alakohdan 3 alakohdan vaatimus.
c) Uusiminen
Jos CRI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, se uusitaan, jos hakija on 12
kuukauden kuluessa ennen uusimista koskevan hakemuksen jättämistä
1) suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomai
sen järjestämän kertauskoulutuksen luokkakelpuutuskouluttajana;
2) läpäissyt FCL.935 kohdan mukaan vaadittavan pätevyyden arvioinnin.

▼B
6 JAKSO
Mittarilentokouluttajan erityisvaatimukset – IRI
FCL.905.IRI

IRI – Oikeudet ja ehdot

▼M3
a) Mittarilentokouluttajalla on oikeus antaa opetusta EIR- tai IR-kelpuutusten
myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten asianomaisessa
ilma-alusryhmässä.

▼B
b) MPL-kurssin erityisvaatimukset. Jotta IRI(A)-kouluttaja voisi antaa opetusta
MPL-kurssin perustasolla,
1) hänellä on oltava monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutus, ja
2) hänen on oltava suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaa
jan lentotoiminnassa.
3) Jos mittarilentokouluttajalla on jo kelpoisuus antaa opetusta yhdistetyllä
ATP(A)- tai CPL(A)/IR-kurssilla, b kohdan 2 alakohdan vaatimus voidaan
korvata suorittamalla FCL.905.FI kohdan j kohdan 3 alakohdassa tarkoi
tettu kurssi.

▼M12
FCL.915.IRI IRI – Edellytykset
IRI-kelpuutuksen hakijan on
a) IRI(A)-kelpuutusta varten:
1) oltava suorittanut BIR- tai mittarilentokelpuutuksen myöntämisen jälkeen
vähintään 200 tuntia IFR-lentoaikaa, josta vähintään 50 tuntia lentokoneil
la, antaakseen koulutusta FSTD-laitteilla hyväksytyn koulutusorganisaation
hyväksytyllä kurssilla;
2) oltava suorittanut vähintään 800 tuntia IFR-lentoaikaa, josta vähintään 400
tuntia lentokoneilla, antaakseen koulutusta lentokoneella;
3) täytettävä FCL.915.CRI kohdan a alakohdan, FCL.930.CRI kohdan ja
FCL.935 kohdan vaatimukset hakeakseen monimoottoristen lentokoneiden
IRI(A)-kelpuutusta;
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b) IRI(H)-kelpuutusta varten:
1) oltava suorittanut mittarilentokelpuutuksen myöntämisen jälkeen vähintään
125 tuntia IFR-lentoaikaa, josta vähintään 65 tuntia mittarilentoaikaa heli
koptereilla, antaakseen koulutusta FSTD-laitteilla hyväksytyn koulutusor
ganisaation hyväksytyllä kurssilla;
2) oltava suorittanut vähintään 500 tuntia IFR-lentoaikaa, josta vähintään 250
tuntia mittarilentoaikaa helikoptereilla, antaakseen koulutusta helikopteril
la; ja
3) täytettävä FCL.905.FI kohdan h alakohdan 2 alakohdan vaatimukset ha
keakseen monimoottoristen helikoptereiden IR(H)-kelpuutusta;
c) IRI(As)-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut vähintään 300 tuntia IFRlentoaikaa, josta vähintään 100 tuntia mittarilentoaikaa ilmalaivoilla.

▼B
FCL.930.IRI

IRI – Koulutus

a) IRI-kurssin on sisällettävä vähintään
1) 25 tuntia opetusoppia koskevaa koulutusta;
2) 10 tuntia teknistä koulutusta, mukaan lukien mittarilennon teoriatietojen
tarkistus, tuntisuunnitelmien valmistelu ja luokkahuoneessa tarvittavien
opetustaitojen kehittäminen;
3)

i) IRI(A)-kelpuutusta varten vähintään 10 tuntia lentokoulutusta lentoko
neella, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FPNT II:lla; jos hakijalla
on FI(A)-kelpuutus, tuntimäärä vähennetään viiteen;

▼M11
ii) IRI(H)-kelpuutusta varten vähintään 10 tuntia lentokoulutusta helikop
terilla, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FPNT II/III:lla. Jos haki
jalla on FI(H)-kelpuutus, tuntimäärä vähennetään vähintään viiteen;

▼B
iii) IRI(As)-kelpuutusta varten vähintään 10 tuntia lentokoulutusta ilma
laivalla, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FPNT II:lla.
b) Lentokoulutuksen on oltava FCL.905.FI kohdan i kohdan mukaisesti kelpuu
tetun lennonopettajan antamaa.
c) Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut opettajakelpuutus, hyvitetään a
kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.
FCL.940.IRI

IRI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

IRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi ja uusimiseksi hakijan on täytettävä
FI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamista ja uusimista koskevat vaatimukset
FCL.940.FI kohdan mukaisesti.
7 JAKSO
Simulaattorikouluttajan erityisvaatimukset – SFI

▼M11
FCL.905.SFI SFI – Oikeudet ja ehdot
a) Simulaattorikouluttajalla (SFI) on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla
asianomaisessa ilma-alusryhmässä
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1) mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edel
lyttäen, että hänellä on tai on ollut asianomaisen ilma-alusryhmän mittari
lentokelpuutus;
2) mittarilentokelpuutusten myöntämistä varten edellyttäen, että hänellä on tai
on ollut asianomaisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutus ja hän on
suorittanut IRI-kurssin.
b) Yhden ohjaajan lentokoneiden simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa len
tokoulutusta simulaattorilla
1) suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutus
ten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten, jos hakija
hakee oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan.
Simulaattorikouluttajan oikeudet voidaan laajentaa lentokoulutukseen suo
rituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksia
varten usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että simulaattorikoulut
taja täyttää seuraavat ehdot:
i) hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;
ii) hänellä on vähintään 500 tunnin lentokokemus lentokoneilla usean
ohjaajan lentotoiminnassa ja hän on suorittanut FCL.930.MCCI kohdan
mukaisen MCCI-kurssin;
2) MCC- ja MPL-kursseilla perustasolla edellyttäen, että SFI(SPA)-oikeudet
on laajennettu usean ohjaajan lentotoimintaan 1 alakohdan mukaisesti.
c) Usean ohjaajan lentokoneiden simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa lento
koulutusta simulaattorilla
1) tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista
varten usean ohjaajan lentokoneiden osalta sekä, jos hakija hakee oikeutta
toimia usean ohjaajan lentotoiminnassa, yhden ohjaajan suorituskykyisten
vaativien lentokoneiden osalta;
2) MCC-kurssilla;
3) MPL-kurssin perus- ja keskitasolla sekä edistyneellä tasolla edellyttäen,
että perustasoa varten hänellä on tai on ollut FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus;
d) Helikoptereiden simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta si
mulaattorilla
1) helikoptereiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista
ja uusimista varten;
2) miehistöyhteistyökoulutusta, jos simulaattorikouluttajalla on oikeudet antaa
opetusta usean ohjaajan helikoptereita varten.

▼M14
e) Simulaattorikouluttajan oikeuksiin kuuluu oikeus suorittaa EBT-koulutuksen
käytännön arviointi EBT-organisaatiossa edellyttäen, että kouluttaja täyttää
asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) vahvistetut EBT-kou
luttajan standardointia koskevat vaatimukset kyseisessä EBT-organisaatiossa.

▼M11
FCL.910.SFI SFI – Rajoitetut oikeudet
Simulaattorikouluttajan oikeudet rajoittuvat sen ilma-alustyypin FTD 2/3 -koulu
tuslaitteeseen tai lentosimulaattoriin, jolla SFI-kurssi on suoritettu.
Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin, jotka edustavat
muita tyyppejä samassa ilma-alusryhmässä, jos haltija on
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a) suorittanut asiaankuuluvan tyyppikurssin simulaattoriosuuden;
b) suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset koulutusosuudet ja
lentokoulutuksen simulaatiokoulutusosuuden;
c) antanut täysimittaisella tyyppikurssilla vähintään kolme tuntia lentokoulutusta,
joka liittyy simulaattorikouluttajan tehtäviin, asianomaisella tyypillä tätä tar
koitusta varten valtuutetun tyyppitarkastuslentäjän (TRE) tai simulaattorit
arkastuslentäjän (SFE) valvonnassa hyväksyttävästi.
SFI-oikeudet laajennetaan muihin versioihin käyttöönsoveltuvuustietojen mukai
sesti, jos simulaattorikouluttaja on suorittanut kyseisen TRI-kurssin tyyppikohtai
set tekniset koulutusosuudet ja lentokoulutuksen simulaatiokoulutusosuuden.

▼B
FCL.915.SFI SFI – Edellytykset
SFI-kelpuutuksen
a) hakijalla on oltava tai oltava aiemmin ollut CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirja
asianomaisessa ilma-alusryhmässä
b) hakijan on oltava hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana suorittanut ky
seisen ilma-aluksen tyyppikelpuutuksen myöntämistä koskeva tarkastuslento
lentosimulaattorilla, joka edustaa tätä tyyppiä, ja
c) lisäksi usean ohjaajan lentokoneen SFI(A) – tai SFI(PL)-kelpuutusta varten
1) Hakijan on oltava suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean oh
jaajan lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen ohjaajana;
2) hakijan on oltava suorittanut ohjaajana tai tarkkailijana hakemusta edeltä
vien 12 kuukauden aikana
i) kolme yksittäistä lentoa kyseisen ilma-alustyypin ohjaamossa, tai
ii) kaksi reittitoiminnan mukaiseen lentokoulutukseen perustuvaa simulaat
torikoulutuskertaa, jotka ohjaa asianmukaisesti kelpuutettu ohjaa
momiehistö sovellettavan tyypin ohjaamossa; näiden simulaattorikoulu
tuskertojen on sisällettävä kaksi vähintään kahden tunnin pituista lentoa
kahden eri lentopaikan välillä, sekä niihin liittyvä lennon suunnittelu ja
jälkiarviointi;
d) lisäksi vaativan suorituskykyisen yhden ohjaajan lentokoneen SFI(A)-kelpuu
tusta varten
1) hakijan on oltava suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen
päällikkönä yhden ohjaajan lentokoneilla;
2) hakijalla on oltava tai oltava aiemmin ollut monimoottorisen lentokoneen
IR(A)-kelpuutus, ja
3) hakijan on täytettävä c kohdan 2 alakohdan vaatimukset;
e) lisäksi SFI(H)-kelpuutusta varten
1) hakijan on oltava suorittanut vähintään yksi tunti lentoaikaa ohjaajana tai
tarkkailijana kyseisen tyypin ohjaamossa hakemusta edeltävien 12 kuukau
den aikana, ja
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2) usean ohjaajan helikopterien osalta hakijalla on oltava vähintään 1 000
tunnin lentokokemus helikopterin ohjaajana, mukaan lukien vähintään
350 tuntia monimoottorisen helikopterin ohjaajana;
3) monimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta hakijan on oltava
lentänyt 500 tuntia helikopterin ohjaajana, mukaan lukien 100 tuntia il
ma-aluksen päällikkönä monimoottorisilla yhden ohjaajan helikoptereilla;
4) yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta hakijan on oltava
lentänyt 250 tuntia helikopterin ohjaajana.
FCL.930.SFI SFI – Koulutus

▼M14
a) SFI-koulutuksen on sisällettävä
1) sovellettavan tyyppikurssin simulaatiokoulutusosuus;
2) kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset koulutusosuudet ja lentokou
lutuksen simulaatiokoulutusosuus;
3) 25 tuntia opetusoppia koskevaa koulutusta.

▼B
b) SFI-kelpuutuksen hakijalle, jolla on TRI-kelpuutus kyseistä tyyppiä varten,
hyvitetään tämän kohdan vaatimukset täysimääräisesti.

▼M11
FCL.940.SFI SFI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
a) Voimassaolon jatkaminen
SFI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on ennen SFI-kelpuu
tuksen voimassaolon päättymistä täytettävä vähintään kaksi seuraavista kol
mesta vaatimuksesta:
1) toiminut simulaatiokoulutuslaitteilla kouluttajana tai tarkastuslentäjänä vä
hintään 50 tuntia, joista vähintään 15 tuntia SFI-kelpuutuksen voimassa
olon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana;
2) suorittanut kertauskoulutuksen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa simu
laattorikouluttajana;
3) läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat
osat.
b) Lisäksi hakijan on oltava suorittanut lentosimulaattorilla tarkastuslennot, jotka
vaaditaan ilma-alustyyppikelpuutusten myöntämiseksi niihin tyyppeihin, joita
varten hakijalla on oikeudet.
c) Vähintään joka toisessa SFI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan
on täytettävä a alakohdan 3 alakohdan vaatimus.
d) Jos simulaattorikouluttajalla on kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alus
tyyppiin, pätevyyden arviointi yhdellä näistä tyypeistä jatkaa muiden saman
ilma-alusryhmän tyyppien SFI-kelpuutuksen voimassaoloa, ellei käyttöönso
veltuvuustiedoissa toisin määrätä.
e) Uusiminen
SFI-kelpuutuksen uusimiseksi hakijan on uusimishakemusta välittömästi edel
täneiden 12 kuukauden kuluessa oltava täyttänyt seuraavat edellytykset:
1) suorittanut kertauskoulutuksen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa simu
laattorikouluttajana;
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2) läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin;

3) suorittanut simulaatiokoulutuslaitteella lentokokeen ilma-alustyyppikelpuu
tusten myöntämiseksi niihin tyyppeihin, joiden oikeudet uusitaan.

▼B
8 JAKSO
Miehistöyhteistyökouluttajan erityisvaatimukset – MCCI
FCL.905.MCCI MCCI – Oikeudet ja ehdot
a) Miehistöyhteistyökouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta

1) miehistöyhteistyökurssin käytännön osassa, jos sitä ei suoriteta tyyppikou
lutuksen yhteydessä, ja

2) MCCI(A)-kelpuutuksen osalta yhdistetyn MPL-kurssin perustasolla edel
lyttäen, että hänellä on tai on aiemmin ollut FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus.

FCL.910.MCCI MCCI – Rajoitetut oikeudet
MCCI-valtuutuksen haltijan oikeudet rajoittuvat siihen FNPT II/III MCC-koulu
tuslaitteeseen, FTD 2/3-koulutuslaitteeseen tai lentosimulaattoriin, jolla MCCIkurssi on suoritettu.

Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin (FSTD), jotka
edustavat muita ilma-alustyyppejä, kun haltija on suorittanut MCCI-kurssin käy
tännön koulutuksen kyseisen tyypin FNPT II/III MCC:llä, FTD2/3:lla tai lento
simulaattorilla.

FCL.915.MCCI MCCI – Edellytykset
MCCI-valtuutuksen

a) hakijalla on oltava tai oltava aiemmin ollut CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirja
asianomaisessa ilma-alusryhmässä;

b) hänellä on oltava vähintään

▼M3
1) lentokoneiden, ilmalaivojen ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden
osalta 1 500 tunnin lentokokemus ohjaajana usean ohjaajan lentotoimin
nassa;

▼B
2) helikopterien osalta 1 000 tunnin lentokokemus ohjaajana usean ohjaajan
lentotoiminnassa, josta vähintään 350 tuntia usean ohjaajan helikoptereilla.

FCL.930.MCCI MCCI – Koulutus
a) MCCI-kurssin on sisällettävä vähintään

1) 25 tuntia opetusoppia koskevaa koulutusta;

2) teknistä koulutusta, joka liittyy siihen FSTD-tyyppiin, jolla hakija aikoo
opettaa;
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3) 3 tuntia käytännön koulutusta, joka voi olla lentokoulutusta tai MCCkoulutusta kyseisellä FNPT II/III MCC:llä, FTD 2/3:lla tai lentosimulaat
torilla hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän
tyyppikouluttajan (TRI), simulaattorikouluttajan (SFI) tai miehistöyhteis
työkouluttajan (MCCI) valvonnassa. Näihin valvottuihin lentokoulutustun
teihin sisältyy hakijan pätevyyden arviointi siten kuin se kuvataan
FCL.920 kohdassa;

b) Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut FI-, TRI-, CRI- tai IRI-kelpuutus tai
SFI-valtuutus, hyvitetään a kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

FCL.940.MCCI MCCI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
a) MCCI-valtuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on oltava täyttänyt
FCL.930.MCCI kohdan a kohdan 3 alakohdan vaatimukset kyseisellä
FNPT II/III-, FTD 2/3- tai lentosimulaattorityypillä MCCI-valtuutuksen voi
massaoloajan viimeisten 12 kuukauden aikana.

b) Uusiminen. Jos MCCI-valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on
täytettävä FCL.930.MCCI kohdan a kohdan 2 ja 3 alakohdan vaatimukset
kyseisellä FNPT II/III MCC-, FTD 2/3- tai lentosimulaattorityypillä.

9 JAKSO
Maalaitekouluttajan erityisvaatimukset – STI
FCL.905.STI STI – Oikeudet ja ehdot
a) Maalaitekouluttajalla on oikeus antaa synteettistä lentokoulutusta asianomai
sessa ilma-alusryhmässä

1) lupakirjan myöntämistä varten;

2) mittarilentokelpuutusten ja yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- tai tyyp
pikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten,
lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentokoneita.

b) STI(A)-kelpuutuksen muut oikeudet. STI(A)-kelpuutuksen oikeuksiin kuuluu
synteettinen lentokoulutus yhdistetyn MPL-kurssin alkeislentokoulutusvai
heessa.

▼M11
FCL.910.STI STI – Rajoitetut oikeudet
STI-kelpuutuksen haltijan oikeudet rajoittuvat siihen simulaatiokoulutuslaittee
seen, jolla STI-kurssi on suoritettu.

Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin, jotka edustavat
muita ilma-alustyyppejä, jos haltija on hakemusta välittömästi edeltäneiden 12
kuukauden kuluessa

a) suorittanut CRI- tai TRI-kurssin simulaatiokoulutusosuuden sillä ilma-alusluo
kalla tai tyypillä, jolle opetusoikeuksia haetaan;

b) läpäissyt sillä simulaatiokoulutuslaitteella, jolla lentokoulutusta on määrä an
taa, tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon soveltuvan osan ky
seistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten;
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Jos STI(A)-kelpuutuksen haltija antaa opetusta vain perusmittarilennon har
joituslaitteella (BITD), tarkastuslennon on sisällettävä vain PPL(A)-lupakirjan
myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät;
c) antanut CPL-, IR-, PPL- tai luokka- tai tyyppikelpuutuskurssilla vähintään
kolme tuntia lennonopetusta hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta
varten nimeämän lennonopettajan (FI), lentokoneiden luokkakelpuutuskoulut
tajan (CRI(A)), mittarilentokouluttajan (IRI) tai tyyppikelpuutuskouluttajan
(TRI) valvonnassa, mukaan lukien vähintään yksi tunti lentokoulutusta len
nonopettajien tarkastuslentäjän (FIE) valvonnassa asianomaisessa ilma-alus
ryhmässä.
FCL.915.STI STI – Edellytykset
a) Simulaattorikouluttajan kelpuutuksen (STI) hakijan on täytettävä seuraavat
vaatimukset:
1) hakijalla on tai on hakemusta edeltäneiden kolmen vuoden aikana ollut
lentolupakirja ja kouluttajaoikeudet, jotka vastaavat sitä kurssia, jolla ope
tusta on tarkoitus antaa;
2) hakija on suorittanut simulaatiokoulutuslaitteella kyseisen luokka- tai tyyp
pikelpuutuksen tarkastuslennon hakemusta välittömästi edeltäneiden 12
kuukauden aikana.
STI(A)-kelpuutuksen hakijan, joka aikoo opettaa vain perusmittarilennon har
joituslaitteella (BITD), on suoritettava vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi
vaadittavan lentokokeen tehtävät;
b) Edellä a alakohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi STI(H)-kelpuutuksen ha
kijan on oltava suorittanut vähintään yksi tunti lentoaikaa tarkkailijana kysei
sen helikopterityypin ohjaamossa hakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuu
kauden aikana.

▼B
FCL.930.STI STI – Koulutus
a) STI-kurssin on sisällettävä vähintään kolme tuntia lentokoulutusta, joka liittyy
maalaitekouluttajan tehtäviin, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT
II/III:lla lennonopettajien tarkastuslentäjän (FIE) valvonnan alaisena. Näihin
valvottuihin lentokoulutustunteihin sisältyy hakijan pätevyyden arviointi siten
kuin se kuvataan FCL.920 kohdassa;
STI(A)-kelpuutuksen hakijoiden, jotka aikovat opettaa vain perusmittarilen
non harjoituslaitteella (BITD), on suoritettava lentokoulutus perusmittarilen
non harjoituslaitteella.
b) STI(H)-kelpuutuksen hakijoiden osalta kurssin on sisällettävä myös kyseisen
TRI-kurssin lentosimulaattoriosuus.

▼M11
FCL.940.STI STI – kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
a) Voimassaolon jatkaminen
STI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on STI-kelpuutuksen
voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden kuluessa
täytettävä seuraavat edellytykset:
1) antanut vähintään kolme tuntia lentokoulutusta simulaatiokoulutuslaitteella
kokonaisen CPL-, IR- tai PPL-kurssin tai luokka- tai tyyppikelpuutuskurs
sin osana;
2) läpäissyt sillä simulaatiokoulutuslaitteella, jolla lentokoulutusta annetaan,
tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon soveltuvat osat ky
seistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten.
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Jos STI(A)-kelpuutuksen haltija antaa opetusta vain perusmittarilennon har
joituslaitteella (BITD), tarkastuslennon on sisällettävä vain PPL(A)-lupakirjan
myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät.

b) Uusiminen

STI-kelpuutuksen uusimiseksi hakijan on uusimishakemusta välittömästi edel
täneiden 12 kuukauden kuluessa

1) oltava suorittanut kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa
maalaitekouluttajana;

2) oltava läpäissyt tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon sovel
tuvat osat kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten sillä simulaatio
koulutuslaitteella, jolla lentokoulutusta annetaan.

Jos STI(A)-kelpuutuksen haltija antaa opetusta vain perusmittarilennon
harjoituslaitteella (BITD), tarkastuslennon on sisällettävä vain PPL(A)-lu
pakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät;

3) oltava antanut kokonaisella CPL-, IR-, PPL- tai luokka- tai tyyppikelpuu
tuskurssilla vähintään kolme tuntia lennonopetusta hyväksytyn koulutusor
ganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän lennonopettajan (FI), luokka
kelpuutuskouluttajan (CRI), mittarilentokouluttajan (IRI) tai tyyppikelpuut
uskouluttajan (TRI) valvonnassa, mukaan lukien vähintään yksi tunti len
tokoulutusta lennonopettajien tarkastuslentäjän (FIE) valvonnassa asian
omaisessa ilma-alusryhmässä.

▼B
10 JAKSO
Vuoristolentokouluttaja – MI
FCL.905.MI MI – Oikeudet ja ehdot
Vuoristolentokouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta vuoristolentokelpuu
tusta varten.

FCL.915.MI MI – Edellytykset
MI-kelpuutuksen hakijalla on oltava

a) FI-, CRI- tai TRI-kelpuutus ja oikeudet yhden ohjaajan lentokoneisiin;

b) vuoristolentokelpuutus.

FCL.930.MI MI – Koulutus
a) MI-kurssin on sisällettävä hakijan pätevyyden arviointi siten kuin se kuvataan
FCL.920 kohdassa.

b) Ennen kurssia hakijan on oltava läpäissyt FI-kelpuutuksen omaavan vuoris
tolentokouluttajan kanssa arviointilento, jolla arvioidaan hänen kokemuksensa
ja kykynsä suorittaa kurssi.

▼M3
FCL.940.MI MI-kelpuutuksen voimassaolo
MI-kelpuutus on voimassa niin kauan kuin FI- TRI- tai CRI-kelpuutus on voi
massa.
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11 JAKSO
Koelentokouluttajan erityisvaatimukset – FTI
FCL.905.FTI FTI – Oikeudet ja ehdot
a) Koelentokouluttajalla on oikeus antaa koulutusta asianomaisessa ilma-alus
ryhmässä
1) luokan 1 ja 2 koelentokelpuutusten myöntämistä varten edellyttäen, että
hänellä on kyseinen koelentokelpuutus;
2) koelentokouluttajan kelpuutusten myöntämistä varten kyseisessä koelento
kelpuutuksen luokassa edellyttäen, että kouluttajalla on vähintään kahden
vuoden kokemus koulutuksen antamisesta koelentokelpuutuksia varten.
b) Koelentokouluttajan oikeudet kouluttajalla, jolla on luokan 1 koelentokelpuu
tus, sisältävät lentokoulutuksen antamisen myös luokan 2 koelentokelpuutuk
sia varten.
FCL.915.FTI FTI – Edellytykset
FTI-kelpuutuksen
a) hakijalla on oltava koelentokelpuutus, joka on myönnetty FCL.820 kohdan
mukaisesti;
b) hakijan on oltava suorittanut vähintään 200 tuntia luokan 1 tai 2 koelentoja.
FCL.930.FTI FTI – Koulutus
a) FTI-kurssin on sisällettävä vähintään
1) 25 tuntia opetusoppia;
2) 10 tuntia teknistä koulutusta, mukaan lukien teknisten tietojen tarkistus,
tuntisuunnitelmien valmistelu ja luokkahuoneessa/simulaattorissa tarvitta
vien opetustaitojen kehittäminen;
3) 5 tuntia käytännön lentokoulutusta FCL.905.FTI kohdan b kohdan mukai
sesti kelpuutetun koelentokouluttajan (FTI) valvonnan alaisena. Näihin
valvottuihin lentokoulutustunteihin sisältyy hakijan pätevyyden arviointi
siten kuin se kuvataan FCL.920 kohdassa.
b) Hyvittäminen
1) Hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut opettajakelpuutus, hyvitetään a
kohdan 1 alakohdan vaatimus täysimääräisesti.
2) Lisäksi hakijoille, joilla on tai on aiemmin ollut FI- tai TRI-kelpuutus
asianomaisessa ilma-alusryhmässä, hyvitetään a kohdan 2 alakohdan vaa
timukset täysimääräisesti.
FCL.940.FTI FTI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
a) Voimassaolon jatkaminen. FTI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi haki
jan on FTI-kelpuutuksen voimassaoloaikana täytettävä yksi seuraavista vaa
timuksista:
1) suoritettava vähintään
i) 50 tuntia koelentoja, joista vähintään 15 tuntia on oltava suoritettu FTIkelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden
aikana, ja
ii) 5 tuntia koelentokoulutusta FTI-kelpuutuksen voimassaolon päättymis
päivää edeltävien 12 kuukauden aikana, tai
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2) saatava kertauskoulutus koelentokouluttajana hyväksytyssä koulutusorga
nisaatiossa. Kertauskoulutuksen on perustuttava FTI-kurssin käytännön
lentokoulutusosaan FCL.930.FTI kohdan a kohdan 3 alakohdan mukaisesti
ja sisällettävä vähintään yksi koulutuslento FCL.905.FTI kohdan b kohdan
mukaisesti kelpuutetun koelentokouluttajan valvonnan alaisena.
b) Uusiminen. Jos FTI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on saa
tava kertauskoulutusta koelentokouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaa
tiossa. Kertauskoulutuksen on täytettävä vähintään FCL.930.FTI kohdan a
kohdan 3 alakohdan vaatimukset.
K LUKU
TARKASTUSLENTÄJÄT
1 JAKSO
Yleiset vaatimukset

▼M11
FCL.1000 Tarkastuslentäjän valtuutukset
a) Yleistä
Tarkastuslentäjän valtuutuksen haltijalla on oltava
1) niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia vastaava lupakirja, kelpuutus
tai valtuutus, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita tai
tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, sekä oikeus antaa ope
tusta niitä varten, jollei tässä liitteessä muuta määrätä;
2) kelpoisuus toimia ilma-aluksen päällikkönä lentokokeen, tarkastuslennon
tai pätevyyden arvioinnin aikana, jos ne suoritetaan ilma-aluksella.
b) Erityisehdot:
1) Jos tässä luvussa asetettujen vaatimusten täyttäminen ei ole mahdollista,
toimivaltainen viranomainen voi antaa erityisvaltuutuksen, jolla annetaan
oikeudet lentokokeiden ja tarkastuslentojen suorittamiseen sekä pätevyy
den arviointiin, kun on otettu käyttöön
i) jäsenvaltiossa tai lentotoiminnan harjoittajan kalustossa uusi ilma-alus;
ii) tämän liitteen mukaisia uusia kursseja.
Tällainen valtuutus on rajoitettava uuden ilma-alustyypin käyttöönottoon
tarvittaviin lentokokeisiin, tarkastuslentoihin ja pätevyyden arviointeihin tai
uuteen kurssiin, eikä sen voimassaoloaika saa missään tapauksessa ylittää
yhtä vuotta.
2) Edellä b alakohdan 1 alakohdan mukaisesti myönnettyjen valtuutusten
haltijoiden, jotka aikovat hakea tarkastuslentäjän valtuutusta, on täytettävä
kyseistä tarkastuslentäjän valtuutuksen luokkaa koskevat edellytykset ja
voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset.
3) Jos pätevää tarkastuslentäjää ei ole käytettävissä, toimivaltaiset viranomai
set voivat tapauskohtaisesti antaa valtuutuksen lentokokeiden, tarkastuslen
tojen ja pätevyyden arviointien suorittamiseen sellaisille tarkastajille tai
tarkastuslentäjille, jotka eivät täytä asiaankuuluvia a alakohdan mukaisia
kouluttaja-, tyyppi- tai luokkakelpuutuksen vaatimuksia.
c) Jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella suoritettavat tarkastuslennot
1) Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, kun lentokoe tai tarkastus
lento suoritetaan niiden alueiden ulkopuolella, joista jäsenvaltiot ovat Chi
cagon yleissopimuksen mukaisesti vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen
on myönnettävä tarkastuslentäjän valtuutus hakijalle, jolla on Chicagon
yleissopimuksen liitteen 1 mukainen lentolupakirja, edellyttäen että
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i) hakijalla on vähintään niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia
vastaava lupakirja, kelpuutus tai valtuutus, joita varten hänellä on
oikeus ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja tai suorittaa päte
vyyden arviointeja, ja joka tapauksessa vähintään CPL-lupakirja;
ii) hakijalla on kelpoisuus toimia ilma-aluksen päällikkönä ilma-aluksella
suoritettavan lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin
aikana;
iii) hakija täyttää tässä luvussa asetetut vaatimukset kyseisen tarkastuslen
täjän valtuutuksen myöntämiselle; ja
iv) hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalai
set ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän
liitteen mukaisia tarkastuslentäjän oikeuksia.
2) Edellä 1 alakohdassa tarkoitettu valtuutus antaa oikeuden ottaa vastaan
lentokokeita ja tarkastuslentoja ainoastaan
i) niiden alueiden ulkopuolella, joista jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuk
sen mukaisesti vastaavat; ja
ii) lentäjiltä, joilla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lentokoe tai
tarkastuslento suoritetaan.
FCL.1005 Oikeuksien rajoittaminen eturistiriitojen vuoksi
Tarkastuslentäjä ei saa
a) ottaa vastaan lentokokeita tai pätevyyden arviointeja lupakirjan, kelpuutuksen
tai valtuutuksen myöntämiseksi hakijalta, jolle hän on antanut yli 25 prosent
tia sitä lupakirjaa, kelpuutusta tai valtuutusta varten vaaditusta lentokoulutuk
sesta, jota varten lentokoe tai pätevyyden arviointi suoritetaan; ja
b) ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arvioin
teja, jos hän arvioi jonkin asian saattavan vaikuttaa objektiivisuuteensa.

▼B
FCL.1010 Tarkastuslentäjän edellytykset
Tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on osoitettava
a) tarkastuslentäjän oikeuksiin soveltuvat tiedot, tausta ja kokemus;
b) että hänelle ei ole määrätty seuraamuksia, mukaan lukien tämän osan (FCL)
mukaisesti myönnetyn lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen rajoittaminen
tai peruuttaminen määräajaksi tai pysyvästi, perusasetuksen ja sen täytäntöön
panosääntöjen noudattamatta jättämisen takia viimeksi kuluneiden kolmen
vuoden aikana.
FCL.1015 Tarkastuslentäjien toiminnan yhdenmukaistaminen

▼M14
a) Tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on suoritettava toimivaltaisen viran
omaisen järjestämä tai hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämä ja toimi
valtaisen viranomaisen hyväksymä standardointikurssi.

▼B
b) Standardointikurssin on koostuttava teoriakoulutuksesta ja käytännön koulu
tuksesta ja sen on sisällettävä vähintään
1) kahden lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden
arvioinnin suorittaminen niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia
varten, joita varten hakija hakee oikeutta ottaa vastaan kokeita ja tarkas
tuksia;
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2) koulutus, joka koskee tämän osan sovellettavia vaatimuksia ja sovellettavia
lentotoimintavaatimuksia, lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanotta
mista ja pätevyyden arviointia sekä niiden dokumentointia ja raportointia;
3) ohjeistus kansallisista hallintomenettelyistä, henkilötietojen suojaa koske
vista vaatimuksista, vastuusta, vahinkovakuutuksesta ja maksuista;

▼M3
4) ohjeistus tarpeesta arvioida ja soveltaa 3 alakohdassa lueteltuja seikkoja,
kun otetaan vastaan lentokoe tai tarkastuslento tai suoritetaan pätevyyden
arviointi hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on
myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen; ja
5) koulutusta siitä, kuinka nämä muiden toimivaltaisten viranomaisten kan
salliset menettelyt ja vaatimukset ovat tarvittaessa saatavilla.
c) Tarkastuslentäjän valtuutuksen haltija ei saa ottaa vastaan lentokoetta tai tar
kastuslentoa tai suorittaa pätevyyden arviointia hakijalle, jonka toimivaltainen
viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen,
ellei hän ole tarkistanut uusimpia saatavilla olevia tietoja hakijan toimivaltai
sen viranomaisen asiaa koskevista kansallisista menettelyistä.

▼B
FCL.1020 Tarkastuslentäjien pätevyyden arviointi
Tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on osoitettava pätevyytensä toimivaltaisen
viranomaisen tarkastajalle tai kokeneelle tarkastuslentäjälle, jonka tarkastuslentä
jän valtuutuksesta vastaava toimivaltainen viranomainen on erityisesti valtuutta
nut tähän tarkoitukseen; pätevyys osoitetaan ottamalla vastaan lentokoe tai tar
kastuslento tai suorittamalla pätevyyden arviointi siinä tarkastuslentäjän tehtäväs
sä, jota varten oikeuksia haetaan; tähän kuuluvat lentoa edeltävä ohjeistus, len
tokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arviointi sekä sen
henkilön arviointi, josta koe, tarkastus tai arviointi tehdään, palautteenanto ja
asiakirjojen täyttäminen.

▼M11
FCL.1025 Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolo, voimassaolon jatka
minen ja uusiminen
a) Voimassaolo
Tarkastuslentäjän valtuutus on voimassa kolme vuotta.
b) Voimassaolon jatkaminen
Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolon jatkamiseksi haltijan on täytet
tävä seuraavat ehdot:

▼M14
1) hän on suorittanut ennen valtuutuksen voimassaoloajan päättymistä vähin
tään kuusi lentokoetta, tarkastuslentoa, pätevyyden arviointia tai EBT-ar
viointivaihetta asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) ole
vassa ORO.FC.231 kohdassa tarkoitetun EBT-moduulin yhteydessä;
2) hän on valtuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien
12 kuukauden aikana suorittanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän
tarkastuslentäjän kertauskurssin, jonka järjestää toimivaltainen viranomai
nen tai hyväksytty koulutusorganisaatio;
3) edellä olevan 1 alakohdan mukaisista lentokokeista, tarkastuslennoista,
pätevyyden arvioinneista tai EBT-arviointivaiheista yhden on oltava suo
ritettu tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolon päättymispäivää välit
tömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ja

▼M11
i) oltava toimivaltaisen viranomaisen tarkastajan tai tarkastuslentäjän val
tuutuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen erikseen valtuutta
man kokeneen tarkastuslentäjän arvioima; tai
ii) täytettävä FCL.1020 kohdan vaatimukset.
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Jos valtuutuksen voimassaolon jatkamisen hakijalla on oikeudet useam
massa kuin yhdessä tarkastuslentäjän luokassa, kaikkien tarkastuslentäjän
oikeuksien voimassaoloa voidaan toimivaltaisen viranomaisen suostumuk
sella jatkaa, jos hakija täyttää FCL.1020 kohdan b alakohdan 1 ja 2 ala
kohdan vaatimukset yhdessä tarkastuslentäjän valtuutuksen luokassa.
c) Uusiminen
Jos valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on oltava täyttänyt b
alakohdan 2 alakohdan ja FCL.1020 kohdan vaatimukset uusimishakemusta
välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ennen kuin hän voi jatkaa
oikeuksien käyttämistä.
d) Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaoloa jatketaan tai se uusitaan vain, jos
hakija osoittaa edelleen täyttävänsä FCL.1010 ja FCL.1030 kohdan vaatimuk
set.

▼B
FCL.1030 Lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottaminen ja pätevyy
den arviointien suorittaminen
a) Ottaessaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ja suorittaessaan pätevyy
den arviointeja tarkastuslentäjän on
1) varmistettava, että viestintä hakijan kanssa sujuu ilman kieliongelmia;
2) tarkistettava, että hakija täyttää kaikki tämän osan (FCL) pätevyyttä, kou
lutusta ja kokemusta koskevat vaatimukset sen lupakirjan, kelpuutuksen
tai valtuutuksen myöntämiseksi, voimassaolon jatkamiseksi tai uusimisek
si, jota varten lentokoe, tarkastuslento tai pätevyyden arviointi suoritetaan;
3) kerrottava hakijalle seurauksista, joita epätäydellisten, virheellisten tai vää
rien tietojen antaminen koulutuksesta ja lentokokemuksesta aiheuttaa.
b) Lentokokeen tai tarkastuslennon suorittamisen jälkeen tarkastuslentäjän on
1) kerrottava hakijalle kokeen tulos; jos koe on vain osittain hyväksytty tai
hylätty, tarkastuslentäjän on kerrottava hakijalle, että tämä ei saa käyttää
kelpuutuksen mukaisia oikeuksia, ennen kuin on läpäissyt koko kokeen;
tarkastuslentäjän on kerrottava mahdolliset lisäkoulutusvaatimukset ja se
litettävä hakijan muutoksenhakuoikeus;
2) jos tarkastuslento tai pätevyyden arviointi on läpäisty voimassaolon jatka
mista tai uusimista varten, tarkastuslentäjän on merkittävä hakijan lupakir
jaan tai todistukseen uusi kelpuutuksen tai lupakirjan voimassaolon päät
tymispäivä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen
on erikseen valtuuttanut hänet tätä tarkoitusta varten;
3) annettava hakijalle allekirjoitettu lausunto lentokokeesta tai tarkastuslen
nosta ja toimitettava viipymättä kopiot lausunnosta hakijan lupakirjasta
vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle ja sille toimivaltaiselle viran
omaiselle, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen. Lausunnon
on sisällettävä
i) ilmoitus siitä, että tarkastuslentäjä on saanut hakijalta tiedot tämän
kokemuksesta ja koulutuksesta ja katsonut, että kokemus ja koulutus
täyttävät tämän osan (FCL) sovellettavat vaatimukset;
ii) vahvistus siitä, että kaikki vaaditut lentoliikkeet ja tehtävät on suori
tettu, sekä tarvittaessa tiedot suullisesta teoriakokeesta; jos jokin kohta
on hylätty, tarkastuslentäjän on kirjattava kyseisen arvioinnin syyt;
iii) kokeen, tarkastuksen tai pätevyyden arvioinnin tulos;
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iv) ilmoitus siitä, että tarkastuslentäjä on tarkistanut hakijan toimivaltaisen
viranomaisen kansalliset menettelyt ja vaatimukset ja soveltanut niitä,
jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen ei ole
sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen;
v) jäljennös tarkastuslentäjän valtuutuksesta, johon sisältyy tieto hänen
tarkastuslentäjän oikeuksiensa laajuudesta, jos tarkastuslentäjä ottaa
vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arvi
ointeja hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka
on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen.

▼B
c) Tarkastuslentäjän on säilytettävä kaikkia lentokokeita, tarkastuslentoja ja pä
tevyyden arviointeja koskevat tiedot ja tulokset viisi vuotta.
d) Tarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen tai
hakijan lupakirjasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tarkas
tuslentäjän on toimitettava kaikki pyydetyt tiedot ja lausunnot valvontatarkoi
tuksia varten.
2 JAKSO
Tarkastuslentäjien erityisvaatimukset – FE
FCL.1005.FE FE – Oikeudet ja ehdot
a) FE(A). Lentokoneen tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan
1) lentokokeita PPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten sekä lentokokeita ja
tarkastuslentoja siihen liittyviä yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja
tyyppikelpuutuksia varten, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yh
den ohjaajan lentokoneita, edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut
lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana vähintään 1 000
tuntia lentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia lennonopetusta;
2) lentokokeita CPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten sekä lentokokeita ja
tarkastuslentoja siihen liittyviä yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja
tyyppikelpuutuksia varten, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yh
den ohjaajan lentokoneita, edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut
lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana vähintään 2 000
tuntia lentoaikaa, josta vähintään 250 tuntia lennonopetusta;
3) lentokokeita ja tarkastuslentoja LAPL(A)-lupakirjaa varten edellyttäen, että
tarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen
tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana, josta vähintään 100 tuntia
lennonopetusta;
4) lentokokeita vuoristolentokelpuutusta varten edellyttäen, että tarkastuslen
täjä on suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen tai TMGmoottoripurjelentokoneen ohjaajana, mukaan lukien vähintään 500 len
toonlähtöä ja laskua lennonopetuksena vuoristolentokelpuutusta varten;

▼M3
5) tarkastuslentoja EIR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista
varten edellyttäen, että tarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 1 500
tuntia lentokoneen ohjaajana ja täyttää FCL.1010.IRE kohdan a kohdan
2 alakohdan vaatimukset.

▼B
b) FE(H). Helikopterin tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan
1) lentokokeita PPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten sekä lentokokeita ja
tarkastuslentoja PPL(H)-lupakirjaan merkittyjä yksimoottoristen yhden oh
jaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten edellyttäen, että tarkastus
lentäjä on suorittanut helikopterin ohjaajana vähintään 1 000 tuntia lento
aikaa, josta vähintään 250 tuntia lennonopetusta;
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▼B
2) lentokokeita CPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten sekä lentokokeita ja
tarkastuslentoja CPL(H)-lupakirjaan merkittyjä yksimoottoristen yhden oh
jaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten edellyttäen, että tarkastus
lentäjä on suorittanut helikopterin ohjaajana vähintään 2 000 tuntia lento
aikaa, josta vähintään 250 tuntia lennonopetusta;

3) lentokokeita ja tarkastuslentoja PPL(H)- tai CPL(H)-lupakirjaan merkittyjä
monimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten
edellyttäen, että tarkastuslentäjä täyttää soveltuvin osin 1 tai 2 kohdan
vaatimukset ja että hänellä on CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja ja tarvitta
essa IR(H)-kelpuutus;

4) lentokokeita ja tarkastuslentoja LAPL(H)-lupakirjaa varten edellyttäen, että
tarkastuslentäjä on suorittanut vähintään 500 tuntia lentoaikaa helikopterin
ohjaajana, josta vähintään 150 tuntia lennonopetusta.

c) FE(As). Ilmalaivan tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita
PPL(As)- ja CPL(As)-lupakirjoja varten sekä lentokokeita ja tarkastuslentoja
niihin liittyviä ilmalaivan tyyppikelpuutuksia varten edellyttäen, että tarkas
tuslentäjä on suorittanut 500 tuntia lentoaikaa ilmalaivan ohjaajana, josta 100
tuntia lennonopetusta.

▼M12

__________

▼B
FCL.1010.FE FE – Edellytykset
FE-valtuutuksen hakijalla on oltava kyseisen ilma-alusryhmän FI-kelpuutus.

3 JAKSO
Tyyppitarkastuslentäjän erityisvaatimukset – TRE
FCL.1005.TRE TRE – Oikeudet ja ehdot
a) TRE(A) ja TRE(PL). Lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen
tyyppitarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan

1) lentokokeita lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen ensim
mäisen tyyppikelpuutuksen myöntämiseksi;

▼M3
2) tarkastuslentoja tyyppikelpuutusten sekä EIR- ja IR-kelpuutusten voimas
saolon jatkamista tai uusimista varten;

▼B
3) lentokokeita ATPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten;

4) lentokokeita MPL-lupakirjan myöntämistä varten edellyttäen, että tarkas
tuslentäjä täyttää FCL.925 kohdan vaatimukset;

▼M11
5) pätevyyden arviointeja TRI- tai SFI-kelpuutusten myöntämistä, voimassa
olon jatkamista tai uusimista varten kyseisessä ilma-alusryhmässä edellyt
täen, että hän on toiminut tyyppitarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta
ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen
pätevyyden arviointia varten.
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▼B
b) TRE(H). TRE(H)-tarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan
1) lentokokeita ja tarkastuslentoja helikopterin tyyppikelpuutusten myöntä
mistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;
2) tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uu
simista varten tai IR(H)-kelpuutuksen laajentamiseksi yksimoottorisista he
likoptereista monimoottorisiin helikoptereihin edellyttäen, että TRE(H)-tar
kastuslentäjällä on voimassa oleva IR(H)-kelpuutus;
3) lentokokeita ATPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten;

▼M11
4) pätevyyden arviointeja TRI(H)- tai SFI(H)-kelpuutusten myöntämistä, voi
massaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hän on toiminut
tyyppitarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015
kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia
varten.

▼B
FCL.1010.TRE TRE – Edellytykset
a) TRE(A) ja TRE(PL). Lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen
tyyppitarkastuslentäjän valtuutuksen
1) hakijan on usean ohjaajan lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien len
tokoneiden osalta oltava suorittanut usean ohjaajan lentokoneiden tai pys
tysuoraan nousevien lentokoneiden ohjaajana soveltuvin osin 1 500 tuntia
lentoaikaa, josta vähintään 500 tuntia on oltava lennetty ilma-aluksen
päällikkönä;
2) vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden osalta hakijan
on oltava suorittanut yhden ohjaajan lentokoneen ohjaajana 500 tuntia
lentoaikaa, josta vähintään 200 tuntia on oltava lennetty ilma-aluksen
päällikkönä;
3) hakijalla on oltava CPL- tai ATPL-lupakirja ja TRI-kelpuutus kyseiseen
tyyppiin;
4) TRE-valtuutuksen ensimmäistä myöntämistä varten hänen on oltava anta
nut vähintään 50 tuntia lentokoulutusta tyyppikouluttajana (TRI), lennon
opettajana (FI) tai simulaattorikouluttajana (SFI) kyseisellä ilma-alustyy
pillä tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä tyyppiä.
b) TRE(H). Helikopterin TRE(H)-valtuutuksen
1) hakijalla on oltava TRI(H)-kelpuutus tai yksimoottoristen yhden ohjaajan
helikopterien osalta voimassa oleva FI(H)-kelpuutus kyseiseen helikopte
rityyppiin;
2) TRE-valtuutuksen ensimmäistä myöntämistä varten hakijan on oltava an
tanut 50 tuntia lentokoulutusta tyyppikouluttajana (TRI), lennonopettajana
(FI) tai simulaattorikouluttajana (SFI) kyseisellä helikopterityypillä tai si
mulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä tyyppiä;
3) usean ohjaajan helikopterien osalta hakijalla on oltava CPL(H)- tai
ATPL(H)-lupakirja, ja hänen on oltava suorittanut usean ohjaajan helikop
terin ohjaajana 1 500 tuntia lentoaikaa, joista vähintään 500 tuntia ilmaaluksen päällikkönä;
4) monimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta
i) hakijan on oltava suorittanut helikopterin ohjaajana 1 000 tuntia lento
aikaa, joista vähintään 500 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;
ii) hakijalla on oltava CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja ja tarvittaessa voi
massa oleva IR(H)-kelpuutus;
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▼B
5) yksimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien osalta
i) hakijan on oltava suorittanut helikopterin ohjaajana 750 tuntia lento
aikaa, joista vähintään 500 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;

▼M3
ii) hakijalla on oltava CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja.

▼B
6) Ennen kuin TRE(H)-valtuutuksen oikeudet laajennetaan yhden ohjaajan
monimoottorisen helikopterin oikeuksista usean ohjaajan monimoottorisen
helikopterin oikeuksiin samassa helikopterityypissä, sen haltijalla on ol
tava vähintään 100 tunnin kokemus usean ohjaajan lentotoiminnasta ky
seisellä tyypillä.
7) Kun hakija hakee ensimmäistä monimoottorisen usean ohjaajan helikop
terin TRE-valtuutusta, b kohdan 3 alakohdassa vaadittu 1 500 tunnin len
tokokemus usean ohjaajan helikopterilla voidaan katsoa täyttyneeksi, jos
hän on suorittanut 500 tuntia lentoaikaa saman tyypin usean ohjaajan
helikopterilla ilma-aluksen päällikkönä.
4 JAKSO
Luokkakelpuutustarkastuslentäjän erityisvaatimukset – CRE
FCL.1005.CRE CRE –Oikeudet
Luokkakelpuutustarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan yhden ohjaajan len
tokoneilla, lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan lentoko
neita
a) lentokokeita luokka- ja tyyppikelpuutusten myöntämistä varten;

▼M11
b) tarkastuslentoja:
1) luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista var
ten;
2) mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista varten edellyttäen, että
hänellä on vähintään 1 500 tuntia lentokokemusta lentokoneen ohjaajana
ja vähintään 450 tuntia IFR-lentoaikaa;
3) mittarilentokelpuutusten uusimista varten edellyttäen, että hän täyttää
FCL.1010.IRE kohdan a alakohdan vaatimukset; ja
4) EIR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen,
että hänellä on vähintään 1 500 tuntia lentokokemusta lentokoneen ohja
ajana ja hän täyttää FCL.1010.IRE kohdan a alakohdan 2 alakohdan vaa
timukset.

▼M4
c) lentokokeita LAPL(A)-oikeuksien laajentamiseksi toiseen lentokoneluokkaan
tai -versioon.

▼B
FCL.1010.CRE CRE – Edellytykset
CRE-valtuutuksen
a) hakijalla on oltava tai oltava aiemmin ollut CPL(A)-, MPL(A)- tai ATPL(A)lupakirja yhden ohjaajan oikeuksin ja hänellä on oltava PPL(A)-lupakirja;

▼M11
b) hakijalla on oltava CRI- tai FI-kelpuutus opetusoikeuksilla kyseiseen luokkaan
tai tyyppiin;

▼B
c) hakijan on oltava suorittanut 500 tuntia lentoaikaa lentokoneen ohjaajana.
5 JAKSO
Mittaritarkastuslentäjän erityisvaatimukset – IRE

▼M3
FCL.1005.IRE IRE – Oikeudet
Mittaritarkastuslentäjän valtuutuksen haltijalla on oikeus ottaa vastaan lentoko
keita EIR- tai IR-kelpuutusten myöntämistä varten ja tarkastuslentoja EIR- tai IRkelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten.
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▼M11
FCL.1010.IRE IRE – Edellytykset
a) Lentokoneiden mittaritarkastuslentäjä (IRE(A))
Lentokoneiden IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(A)- tai FI(A)-kelpuu
tus ja oikeus antaa opetusta IR(A)-kelpuutusta varten, ja hänen on oltava
suorittanut
1) 2 000 tuntia lentoaikaa lentokoneiden ohjaajana; ja
2) 450 tuntia mittarilentoaikaa, ja siitä 250 tuntia kouluttajana.
b) Helikoptereiden mittaritarkastuslentäjä (IRE(H))
Helikoptereiden IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(H)- tai FI(H)-kel
puutus ja oikeus antaa opetusta IR(H)-kelpuutusta varten, ja hänen on oltava
suorittanut
1) 2 000 tuntia lentoaikaa helikoptereiden ohjaajana; ja
2) 300 tuntia mittarilentoaikaa helikoptereilla, ja siitä 200 tuntia kouluttajana.
c) Ilmalaivojen mittaritarkastuslentäjä (IRE(As))
Ilmalaivojen IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(As)- tai FI(As)-kelpuu
tus ja oikeus antaa opetusta IR(As)-kelpuutusta varten, ja hänen on oltava
suorittanut
1) 500 tuntia lentoaikaa ilmalaivojen ohjaajana; ja
2) 100 tuntia mittarilentoaikaa ilmalaivoilla, ja siitä 50 tuntia kouluttajana.

▼B
6 JAKSO
Simulaattoritarkastuslentäjän erityisvaatimukset – SFE

▼M11
FCL.1005.SFE SFE – Oikeudet ja ehdot
a) Lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(A)) ja pystysuoraan nouse
vien lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(PL))
Lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien lentokoneiden simulaattoritarkas
tuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lentosimulaattorilla, tai 5 alakohdassa
tarkoitettuja arviointeja varten soveltuvalla simulaatiokoulutuslaitteella
1) lentokokeita ja tarkastuslentoja lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien
lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista
tai uusimista varten;
2) tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uu
simista varten tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen tai uusimisen
yhteydessä edellyttäen, että hän on läpäissyt kyseisellä ilma-alustyypillä
viimeksi kuluneena vuonna tarkastuslennon, johon on sisältynyt mittarilen
tokelpuutus;
3) lentokokeita ATPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten;
4) lentokokeita MPL-lupakirjan myöntämistä varten edellyttäen, että hän täyt
tää FCL.925 kohdan vaatimukset; ja
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▼M11
5) pätevyyden arviointeja SFI-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatka
mista tai uusimista varten kyseisessä ilma-alusryhmässä edellyttäen, että
hän on toiminut lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjänä vähintään
kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen eri
tyiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.
b) Helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjä SFE(H)
Helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lento
simulaattorilla, tai 4 alakohdassa tarkoitettuja arviointeja varten soveltuvalla
simulaatiokoulutuslaitteella
1) lentokokeita ja tarkastuslentoja tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimas
saolon jatkamista ja uusimista varten;
2) tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista ja uu
simista varten tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen tai uusimisen
yhteydessä edellyttäen, että simulaattoritarkastuslentäjä on läpäissyt kysei
sellä ilma-alustyypillä tarkastuslentoa edeltäneenä vuonna tarkastuslennon,
johon on sisältynyt myös mittarilentokelpuutus;
3) lentokokeita ATPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten; ja
4) pätevyyden arviointeja SFI(H)-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon
jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hän on toiminut helikopte
reiden simulaattoritarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut
FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden
arviointia varten.
FCL.1010.SFE SFE – Edellytykset

▼M12
a) SFE(A)
SFE(A)-valtuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:
1) usean ohjaajan lentokoneiden osalta:
i) hänellä on tai on ollut ATPL(A)-lupakirja ja tyyppikelpuutus;

▼M14
ii) hänellä on SFI(A)-kelpuutus kyseiseen lentokonetyyppiin; ja

▼M12
iii) hänellä on vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentoko
neiden ohjaajana;
2) vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden osalta:
i) hänellä on tai on ollut CPL(A)- tai ATPL(A)-lupakirja ja tyyppikel
puutus;

▼M14
ii) hänellä on SFI(A)-kelpuutus kyseiseen lentokoneluokkaan tai -tyyp
piin; ja

▼M12
iii) hänellä on vähintään 500 tuntia lentoaikaa yhden ohjaajan lentokonei
den ohjaajana;

▼M11
3) SFE-valtuutuksen myöntämistä varten hakijan on oltava antanut vähintään
50 tuntia synteettistä lentokoulutusta TRI(A)- tai SFI(A)-kouluttajana ky
seisellä tyypillä.
b) Helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(H))
SFE(H)-valtuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:
1) hakijalla on oltava tai oltava ollut ATPL(H)-lupakirja ja tyyppikelpuutus
kyseiseen helikopterityyppiin;
2) hakijalla on oltava SFI(H)-kelpuutus kyseiseen helikopterityyppiin;
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▼M11
3) hakijalla on oltava vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan heli
kopterien ohjaajana;
4) SFE-valtuutuksen myöntämistä varten hakijan on oltava antanut vähintään
50 tuntia synteettistä lentokoulutusta TRI(H)- tai SFI(H)-kouluttajana ky
seisellä tyypillä.

▼B
7 JAKSO
Lennonopettajien tarkastuslentäjän erityisvaatimukset – FIE
FCL.1005.FIE FIE – Oikeudet ja ehdot
a) FIE(A). Lentokoneen lennonopettajien tarkastuslentäjällä on oikeus suorittaa
pätevyyden arviointeja FI(A)-, CRI(A)-, IRI(A)- ja TRI(A)-kelpuutusten
myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten yhden ohjaajan
lentokoneilla edellyttäen, että hänellä on kyseinen opettajakelpuutus.
b) FIE(H). Helikopterin lennonopettajien tarkastuslentäjällä on oikeus suorittaa
pätevyyden arviointeja FI(H)-, IRI(H)- ja TRI(H)-kelpuutuksia varten yhden
ohjaajan helikoptereilla edellyttäen, että hänellä on kyseinen opettajakelpuu
tus.

▼M12
c) FIE(As). Ilmalaivojen lennonopettajien tarkastuslentäjällä on oikeudet suorit
taa pätevyyden arviointeja ilmalaivojen opettajakelpuutusten myöntämistä,
voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hänellä on asi
aankuuluva opettajakelpuutus.

▼B
FCL.1010.FIE FIE – Edellytykset
a) FIE(A). Lentokoneen FIE-valtuutuksen,
jos hakija aikoo suorittaa pätevyyden arviointeja,
1) hakijalla on oltava kyseinen opettajakelpuutus;
2) hakijan on oltava suorittanut 2 000 tuntia lentoaikaa lentokoneen tai TMGmoottoripurjelentokoneen ohjaajana, ja
3) hakijan on oltava suorittanut vähintään 100 tuntia lentoaikaa opettaen
hakijoita opettajakelpuutusta varten.
b) FIE(H). Helikopterin FIE-valtuutuksen
1) hakijalla on oltava kyseinen opettajakelpuutus;
2) hakijan on oltava suorittanut 2 000 tuntia lentoaikaa helikopterin ohjaaja
na;
3) hakijan on oltava suorittanut vähintään 100 tuntia lentoaikaa opettaen
hakijoita opettajakelpuutusta varten.
c) FIE(As). Ilmalaivan FIE-valtuutuksen
1) hakijan on oltava suorittanut 500 tuntia lentoaikaa ilmalaivan ohjaajana;
2) hakijan on oltava suorittanut vähintään 20 tuntia lentoaikaa opettaen ha
kijoita FI(As)-kelpuutusta varten;
3) hakijalla on oltava kyseinen opettajakelpuutus.

▼M12

__________
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▼B
Lisäys 1
Teoriatiedon hyvittäminen

▼M4
A. TEORIATIEDON HYVITTÄMINEN LENTOLUPAKIRJAN MYÖN
TÄMISEKSI – SIIRTYMÄKOULUTUS JA KOEVAATIMUKSET

▼M12
1.

LAPL ja PPL

1.1 LAPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän LAPL-lupakir
jan haltijalle hyvitetään FCL.120 kohdan a alakohdassa lueteltujen yhteisten
oppiaineiden teoriatietoa koskevat vaatimukset täysimääräisesti.
1.2 LAPL- tai PPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän PPL-,
CPL- tai ATPL-lupakirjan haltijalle hyvitetään FCL.215 kohdan a alakoh
dassa lueteltujen yhteisten oppiaineiden teoriatietoa koskevat vaatimukset.
Hyvitystä sovelletaan myös LAPL- tai PPL-lupakirjan hakijoihin, joilla on
komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) mukaisesti
myönnetty BPL-lupakirja tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2018/1976 liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetty SPL-lupakirja,
paitsi että oppiainetta ’lentosuunnistus’ ei hyvitetä.

__________
1.3 PPL-lupakirjan myöntämistä varten saman ilma-alusryhmän LAPL-lupakir
jan haltijalle hyvitetään teoriakoulutuksen ja -kokeen vaatimukset täysimää
räisesti.
1.4 Poiketen siitä, mitä 1.2 kohdassa säädetään, LAPL(A)-lupakirjan myöntä
mistä varten täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa
SFCL) mukaisesti myönnetyn SPL-lupakirjan haltijan, jolla on oikeudet
lentää TMG-moottoripurjelentokoneita, on FCL.135.A kohdan a alakohdan
2 alakohdan mukaisesti osoitettava riittävä teoriatiedon taso yksimoottoristen
mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkaa varten.

▼B
2.

CPL

2.1 CPL-lupakirjan hakijan, jolla on CPL-lupakirja toisessa ilma-alusryhmässä,
on saatava tietopuolista siirtymäkoulutusta hyväksytyllä kurssilla eri ilmaalusryhmien CPL-koulutusohjelmissa havaittujen erojen mukaisesti.
2.2 Hakijan on suoritettava hyväksytysti tässä osassa (FCL) määritelty teoriakoe
asianomaisessa ilma-alusryhmässä seuraavista oppiaineista:
021 – ilma-aluksen yleistuntemus: runko ja järjestelmät, sähköjärjestelmä,
voimalaitteet, hätävarusteet
022 – ilma-aluksen yleistuntemus: mittarit
032/034 – lentokoneiden tai helikopterien suoritusarvot soveltuvin osin
070 – lentotoimintamenetelmät ja
080 – lennonteoria.
2.3 CPL-lupakirjan hakijalle, joka on läpäissyt mittarilentokelpuutuksen teoria
kokeet samassa ilma-alusryhmässä, hyvitetään teoriatietoa koskevat vaa
timukset seuraavista oppiaineista:
— ihmisen suorituskyky
— sääoppi.
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▼B
3.

ATPL

3.1 ATPL-lupakirjan hakijan, jolla on ATPL-lupakirja toisessa ilma-alusryhmäs
sä, on oltava saanut tietopuolista siirtymäkoulutusta hyväksytyssä koulutu
sorganisaatiossa eri ilma-alusryhmien ATPL-koulutusohjelmissa havaittujen
erojen mukaisesti.

▼M3
3.2 Hakijan on suoritettava hyväksytysti tässä osassa (FCL) määritelty teoriakoe
asianomaisen ilma-alusryhmän mukaan seuraavista oppiaineista:
021 – ilma-aluksen yleistuntemus: runko ja järjestelmät, sähköjärjestelmä,
voimalaitteet, hätävarusteet
022 – ilma-aluksen yleistuntemus: mittarit
032/034 – lentokoneiden tai helikopterien suoritusarvot soveltuvin osin
070 – lentotoimintamenetelmät, ja
080 – lennonteoria.

▼B
3.3 ATPL(A)-lupakirjan hakija, joka on läpäissyt CPL(A)-lupakirjan teoriako
keen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista VFR-radiopuhe
linliikenteessä.
3.4 ATPL(H)-lupakirjan hakija, joka on läpäissyt CPL(H)-lupakirjan teoriako
keen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista seuraavissa oppi
aineissa:
— ilmailun säädökset
— lennonteoria (helikopterit)
— VFR-radiopuhelinliikenne.
3.5 ATPL(A)-lupakirjan hakija, joka on läpäissyt IR(A)-kelpuutuksen teoriako
keen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista IFR-radiopuhe
linliikenteessä.
3.6 ATPL(H)-lupakirjan hakija, jolla on IR(H)-kelpuutus ja joka on läpäissyt
CPL(H)-lupakirjan teoriakokeen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaa
timuksista seuraavissa oppiaineissa:
— lennonteoria (helikopterit)
— VFR-radiopuhelinliikenne.
4.

IR

▼M3
4.1 IR- tai EIR-kelpuutuksen hakija, joka on läpäissyt CPL-lupakirjan teoriako
keet samassa ilma-alusryhmässä, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaa
timuksista seuraavissa oppiaineissa:
— ihmisen suorituskyky
— sääoppi.

▼B
4.2 IR(H)-kelpuutuksen hakijan, joka on suorittanut hyväksytysti ATPL(H)
VFR-teoriakokeen, on läpäistävä seuraavien oppiaineiden kokeet:
— ilmailun säädökset
— lennon suunnittelu ja seuranta
— radiosuunnistus
— IFR-radiopuhelinliikenne.

▼B
Lisäys 2
Kielitaidon arviointiasteikko – erinomainen, edistynyt ja toimiva taso
Taso

Rakenne

Sanasto

Sujuvuus

Ymmärtäminen

Vuorovaikutus

Erinomainen
(Taso 6)

Ääntämys, painotus, rytmi
ja intonaatio häiritsevät tus
kin koskaan ymmärtämistä,
vaikka puhujan ensimmäi
nen kieli tai alueellinen va
riantti saattavatkin vaikuttaa
niihin.

Niin perustason kuin vaa
tivammatkin kielioppi- ja
lauserakenteet ovat johdon
mukaisesti hyvin hallinnas
sa.

Sanavaraston laajuus ja täs
mällisyys riittävät tehokka
aseen viestintään monista
tutuista ja vieraista aiheista.
Sanavarasto on idiomaatti
nen ja vivahteikas ja mu
kautuu kielen käyttötilantee
seen.

Pystyy puhumaan pitkään
luontevasti ja vaivattomasti.
Vaihtelee puheen tempoa
tyylivaikutuksen aikaansaa
miseksi, esimerkiksi koros
taakseen jotain seikkaa.
Käyttää spontaanisti ja oi
kein eri jäsennys- ja sidesa
noja.

Ymmärtäminen on johdon
mukaisesti virheetöntä lähes
kaikissa yhteyksissä, ja
myös kielelliset ja kulttuu
riset vivahteet tulevat ym
märretyiksi.

Vuorovaikutus on vaivatonta
lähes kaikissa tilanteissa.
Ymmärtää helposti kielelliset
ja sanattomat vivahteet ja
reagoi niihin asiaankuu
luvalla tavalla.

Edistynyt
(Taso 5)

Ääntämys, painotus, rytmi
ja intonaatio häiritsevät har
voin ymmärtämistä, vaikka
puhujan ensimmäinen kieli
tai kielen alueellinen vari
antti vaikuttavatkin niihin.

Perustason kielioppi- ja lau
serakenteet ovat johdonmu
kaisesti hyvin hallinnassa.
Yrittää käyttää myös vaa
tivampia rakenteita mutta
tekee virheitä, jotka vaikut
tavat joskus merkitykseen.

Sanavaraston laajuus ja täs
mällisyys riittävät tehokka
aseen viestintään yleisistä,
konkreettisista ja työhön
liittyvistä aiheista. Pystyy
johdonmukaisesti ja onnis
tuneesti ilmaisemaan saman
asian toisin sanoin. Sanava
rasto on toisinaan idiomaat
tista.

Pystyy puhumaan pitkään
suhteellisen vaivattomasti
tutuista aiheista muttei vält
tämättä vaihtelemaan pu
heen tempoa tyylikeinona.
Osaa käyttää oikein eri jä
sennys- ja sidesanoja.

Ymmärtää oikein, kun kyse
on yleisistä, konkreettisista
ja työhön liittyvistä aiheista
ja ymmärtää useimmiten oi
kein joutuessaan kohtaa
maan kieleen tai tilantee
seen liittyvän ongelman tai
odottamattoman
tapahtu
man.
Pystyy ymmärtämään erilai
sia
puheen
variantteja
(murre ja/tai korostus) tai
tyylilajeja.

Vastaukset annetaan vii
pymättä ja ne ovat asianmu
kaisia ja informatiivisia. Hal
litsee hyvin puhujan ja kuun
telijan välisen suhteen.
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Ääntäminen

▼B
Taso

Toimiva
(Taso 4)

Ääntäminen

Rakenne

Sanasto

Sujuvuus

Ymmärtäminen

Puhujan ensimmäinen kieli
tai alueellinen variantti vai
kuttavat ääntämykseen, pai
notukseen, rytmiin ja into
naatioon, mutta häiritsevät
vain joskus ymmärtämistä.

Perustason kielioppi- ja lau
serakenteita käytetään luo
vasti, ja ne ovat yleensä hy
vin hallinnassa. Virheitä
saattaa esiintyä erityisesti
epätavallisissa tai odotta
mattomissa
tilanteissa,
mutta ne vaikuttavat har
voin merkitykseen.

Sanavaraston laajuus ja täs
mällisyys riittävät yleensä
tehokkaaseen
viestintään
yleisistä, konkreettisista ja
työhön liittyvistä aiheista.
Pystyy usein onnistuneesti
korvaamaan
sanavaraston
puutteita epätavallisissa tai
odottamattomissa tilanteissa
ilmaisemalla asian toisin.

Pystyy puhumaan suhteelli
sen pitkään asianmukaisella
tempolla.
Puheen sujuvuus voi ajoit
tain heiketä siirryttäessä
harjoitellusta tai kaavamai
sesta puheesta spontaaniin
vuorovaikutukseen, mutta
tämä ei estä tehokasta vies
tintää. Osaa käyttää jonkin
verran eri jäsennys- ja side
sanoja. Täytesanat eivät ole
häiritseviä.

Ymmärtää useimmiten oi
kein, kun kyse on yleisistä,
konkreettisista ja työhön
liittyvistä aiheista ja kun
käytetty korostus tai vari
antti on riittävän ymmärret
tävä kielen kansainväliselle
käyttäjäyhteisölle.
Kun puhuja kohtaa kieleen
tai tilanteeseen liittyvän on
gelman tai odottamattoman
tapahtuman, ymmärtäminen
voi olla hitaampaa tai edel
lyttää selventäviä strategioi
ta.

Vastaukset annetaan yleensä
viipymättä ja ne ovat asian
mukaisia ja informatiivisia.
Osaa aloittaa vuoropuhelun
ja ylläpitää sitä, vaikka kyse
olisi odottamattomasta tapah
tumasta. Selviytyy riittävän
hyvin
ilmeisistä
väärin
ymmärryksistä tarkistamalla,
vahvistamalla tai selventä
mällä asioita.
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Huomautus: Lisäyksen 2 alkuperäinen teksti on siirretty AMC:hen, katso myös selventävä huomautus.

Vuorovaikutus
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▼B
Lisäys 3
Koulutus ansiolentäjän ja liikennelentäjän lupakirjan myöntämistä
varten
1. Tässä lisäyksessä esitetään niitä erilaisia kursseja koskevat vaatimukset, joita
järjestetään ansiolentäjän ja liikennelentäjän lupakirjojen myöntämiseksi joko
ilman mittarilentokelpuutusta tai sen kanssa.
2. Hakijan, joka haluaa siirtyä toiseen hyväksyttyyn koulutusorganisaatioon, on
haettava toimivaltaiselta viranomaiselta virallista arviota edelleen tarvittavien
koulutustuntien määrästä.
A. Yhdistetty liikennelentäjäkurssi – lentokoneet
YLEISTÄ
1. Yhdistetyn ATP(A)-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle,
jolla hän voi toimia perämiehenä usean ohjaajan monimoottorisissa lentoko
neissa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja saada CPL(A)/IR-lupakirjan.
2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn ATP(A)-kurssin, on suoritettava
kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtä
jaksoisella kurssilla.
3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon
yleissopimuksen liitteen I mukaisesti myönnetyn PPL(A)- tai PPL(H)-lupa
kirjan haltijana. PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijalle annetaan ennen kurs
sia lennetyistä tunneista hyvitystä 50 prosenttia, kuitenkin korkeintaan 40
tuntia lentokokemusta tai 45 tuntia, jos oppilaalla on lentokoneen yölentokel
puutus, ja näistä 20 tuntia voidaan hyvittää koululentoaikaa koskevan vaa
timuksen täyttämiseksi.

▼M8
4. Kurssin on sisällettävä
a) teoriakoulutus ATPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle;
b) näkö- ja mittarilentokoulutus;
c) miehistöyhteistyökoulutus usean ohjaajan lentokoneita varten; ja
d) UPRT-koulutus FCL.745.A kohdan mukaisesti, ellei hakija ole jo suorit
tanut tätä koulutusta ennen yhdistetyn ATP-kurssin aloittamista.
5. Hakija, joka hylätään ATP(A)-kurssilla tai ei pysty suorittamaan sitä koko
naan, voi hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakokeen ja lentokokeen
suoritusta sellaista lupakirjaa varten, jossa on alemman tason oikeudet ja
mittarilentokelpuutus, jos sovellettavat vaatimukset täyttyvät.

▼B
TEORIATIETO
6. ATP(A)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 750 tuntia koulutus
ta.
►M8 7.1 ◄ Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään 25 tuntia teo
riakoulutusta ja harjoituksia.

▼M8
7.2 UPRT-teoriakoulutus on toteutettava FCL.745.A kohdan mukaisesti.

▼B
TEORIAKOE
8. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa ATPL(A)-lupakirjan haltijan oi
keuksia.
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▼B
LENTOKOULUTUS

▼M8
9. Lentokoulutuksen, tyyppikoulutusta lukuun ottamatta, on sisällettävä yhteensä
vähintään 195 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja siitä
korkeintaan 55 tuntia koko kurssilla saa olla mittariaikaa maassa. Hakijan on
195 tunnin kokonaisaikana suoritettava vähintään
a) 95 tuntia koululentoa, josta korkeintaan 55 tuntia saa olla mittariaikaa
maassa;

▼M11
b) 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta enintään 55 tuntia saa olla pääl
likköoppilaana. Mittarilentoaikaa päällikköoppilaana voidaan lukea lentoa
jaksi ilma-aluksen päällikkönä enintään 20 tuntia;

▼M8
c) 50 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien yksi VFRmatkalento, joka on vähintään 540 kilometriä (300 merimailia) pitkä ja
jonka aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle,
jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka; ja
d) 5 tuntia yölentoaikaa, joka käsittää 3 tuntia koululentoa, johon on sisällyt
tävä vähintään
1) 1 tunti suunnistusmatkalentoa;
2) 5 lentoonlähtöä yksin; ja
3) 5 laskua pysähtymiseen asti yksin;
e) UPRT-lentokoulutus FCL.745.A kohdan mukaisesti;
f) 115 tuntia mittarilentoaikaa, joka sisältää vähintään
1) 20 tuntia päällikköoppilaana;
2) 15 tuntia miehistöyhteistyötä, johon voidaan käyttää lentosimulaattoria
tai FNPT II:ta;
3) 50 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan
i) 25 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä; tai
ii) 40 tuntia saa olla mittariaikaa FNPT II:lla, FTD 2:lla tai lentosimu
laattorilla, ja siitä korkeintaan 10 tuntia saa olla suoritettu FNPT
I:llä.
Hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa
hyvitystä enintään 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta. Perusmit
tarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä; ja
g) 5 tuntia lentokoneella, joka
1) on hyväksytty vähintään neljän henkilön kuljettamiseen; ja
2) jossa on säätöpotkuri ja sisään vedettävä laskuteline.

▼B
LENTOKOE
10. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(A)-lentokoe yksi
moottorisella tai monimoottorisella lentokoneella ja mittarilentokoe moni
moottorisella lentokoneella.
B. Osista koostuva liikennelentäjäkurssi – lentokoneet
1. ATPL(A)-lupakirjan hakijalla, joka suorittaa teoriakoulutuksensa osista koos
tuvalla kurssilla,
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▼B
a) on oltava vähintään PPL(A)-lupakirja, joka on myönnetty Chicagon yleis
sopimuksen liitteen 1 mukaisesti, ja
hänen on oltava suorittanut vähintään seuraava teoriakoulutuksen tunti
määrä
1) hakijoiden, joilla on PPL(A)-lupakirja: 650 tuntia;
2) hakijoiden, joilla on CPL(A)-lupakirja: 400 tuntia;
3) hakijoiden, joilla on IR(A)-kelpuutus: 500 tuntia;
4) hakijoiden, joilla on CPL(A)-lupakirja ja IR(A)-kelpuutus: 250 tuntia.
Teoriakoulutus on suoritettava ennen ATPL(A)-lupakirjan lentokoetta.
C. Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta
varten – lentokoneet
YLEISTÄ
1. Yhdistetyn CPL(A)- ja IR(A)-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaa
mistasolle, jolla hän voi lentää yhden ohjaajan yksimoottorisilla tai monimoot
torisilla lentokoneilla kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja saada CPL(A)/IR-lu
pakirjan.
2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(A)/IR-kurssin, on suoritettava
kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtä
jaksoisella kurssilla.
3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon
yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(A)- tai PPL(H)-lupa
kirjan haltijana. PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijalle annetaan ennen kurs
sia lennetyistä tunneista hyvitystä 50 prosenttia, kuitenkin korkeintaan 40
tuntia lentokokemusta tai 45 tuntia, jos oppilaalla on lentokoneen yölentokel
puutus, ja näistä 20 tuntia voidaan hyvittää koululentoaikaa koskevan vaa
timuksen täyttämiseksi.
4. Kurssin on sisällettävä
a) teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta vastaavalle tie
totasolle, ja
b) näkö- ja mittarilentokoulutus.
5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL/IR(A)-kurssia, voi
hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupa
kirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos
sovellettavat vaatimukset on täytetty.
TEORIATIETO
6. CPL(A)/IR-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 500 tuntia kou
lutusta.
TEORIAKOE
7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(A)-lupakirjan ja mittarilen
tokelpuutuksen haltijan oikeuksia.
LENTOKOULUTUS
8. Lentokoulutuksen, tyyppikoulutusta lukuun ottamatta, on sisällettävä yhteensä
vähintään 180 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja
niistä korkeintaan 40 tuntia koko kurssilla saa olla mittariaikaa maassa. 180
tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään
a) 80 tuntia koululentoaikaa, josta korkeintaan 40 tuntia saa olla mittariaikaa
maassa;
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▼M11
b) 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta enintään 55 tuntia saa olla pääl
likköoppilaana. Mittarilentoaikaa päällikköoppilaana voidaan lukea lentoa
jaksi ilma-aluksen päällikkönä enintään 20 tuntia;

▼B
c) 50 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-mat
kalento, joka on vähintään 540 kilometriä (300 merimailia) pitkä ja jonka
aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka
eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;
d) viisi tuntia yölentoaikaa; näistä kolme tuntia on oltava koululentoa, joka
sisältää vähintään yhden tunnin pituisen suunnistusmatkalennon ja viisi
lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymiseen asti yksin, ja
e) 100 tuntia mittarilentoaikaa, joka sisältää vähintään
1) 20 tuntia päällikköoppilaana, ja
2) 50 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan
i) 25 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä, tai
ii) 40 tuntia saa olla mittariaikaa FNPT II:lla, FTD 2:lla tai lentosimu
laattorilla, ja siitä korkeintaan 10 tuntia saa olla suoritettu FNPT
I:llä.
Hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa
hyvitystä korkeintaan 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta; perusmit
tarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä.
f) viisi tuntia on suoritettava lentokoneella, joka on hyväksytty vähintään
neljän henkilön kuljettamiseen ja jossa on säätöpotkuri ja sisään vedettävä
laskuteline.
LENTOKOKEET
9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(A)-lentokoe ja IRlentokoe monimoottorisella lentokoneella tai yksimoottorisella lentokoneella.
D. Yhdistetty ansiolentäjäkurssi – lentokoneet
YLEISTÄ
1. Yhdistetyn CPL(A)-kurssin tavoite on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle,
joka vaaditaan CPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten.
2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(A)-kurssin, on suoritettava
kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtä
jaksoisella kurssilla.
3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon
yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(A)- tai PPL(H)-lupa
kirjan haltijana. PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan haltijalle annetaan ennen kurs
sia lennetyistä tunneista hyvitystä 50 prosenttia, kuitenkin korkeintaan 40
tuntia lentokokemusta tai 45 tuntia, jos oppilaalla on lentokoneen yölentokel
puutus, ja näistä 20 tuntia voidaan hyvittää koululentoaikaa koskevan vaa
timuksen täyttämiseksi.
4. Kurssin on sisällettävä
a) teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja
b) näkö- ja mittarilentokoulutus.
5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL(A)-kurssia, voi hakea
toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa
varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, jos sovellettavat vaatimukset on täy
tetty.
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▼B
TEORIATIETO
6. CPL(A)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 350 tuntia koulutus
ta.

TEORIAKOE
7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(A)-lupakirjan haltijan oike
uksia.

LENTOKOULUTUS
8. Lentokoulutuksen, tyyppikoulutusta lukuun ottamatta, on sisällettävä yhteensä
vähintään 150 tuntia, mukaan lukien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja
niistä korkeintaan viisi tuntia koko kurssilla saa olla mittariaikaa maassa.
150 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vähintään

a) 80 tuntia koululentoaikaa, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittari
aikaa maassa;

▼M11
b) 70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta enintään 55 tuntia saa olla pääl
likköoppilaana;

▼B
c) 20 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-mat
kalento, joka on vähintään 540 kilometriä (300 merimailia) pitkä ja jonka
aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka
eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

d) viisi tuntia yölentoaikaa; näistä kolme tuntia on oltava koululentoa, joka
sisältää vähintään yhden tunnin pituisen suunnistusmatkalennon ja viisi
lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymiseen asti yksin;

e) 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mit
tariaikaa maassa FNPT I:llä, FTD 2:lla, FNPT II:lla tai lentosimulaattorilla.
Hakija, jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa
hyvitystä korkeintaan 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta; perusmit
tarilennon harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä.

f) Viisi tuntia on suoritettava lentokoneella, joka on hyväksytty vähintään
neljän henkilön kuljettamiseen ja jossa on säätöpotkuri ja sisään vedettävä
laskuteline.

LENTOKOE
9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(A)-lentokoe yksi
moottorisella tai monimoottorisella lentokoneella.

E. Osista koostuva ansiolentäjäkurssi – lentokoneet
YLEISTÄ
1. Osista koostuvan CPL(A)-kurssin tavoite on kouluttaa PPL(A)-lupakirjan hal
tija sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(A)-lupakirjan myöntämistä var
ten.

2. Ennen osista koostuvan CPL(A)-kurssin aloittamista hakijalla on oltava Chi
cagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetty PPL(A)-lupakirja.
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3. Ennen lentokoulutuksen aloittamista hakijan on

▼M12
a) oltava suorittanut 150 tuntia lentoaikaa; tähän on sisällyttävä ilma-aluksen
päällikkönä lentokoneilla 50 tuntia, joista 10 tuntia on oltava matkalentoa.
Lukuun ottamatta vaatimusta ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla len
netystä 50 tunnista, ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä len
netyt tunnit voidaan laskea mukaan 150 tunnin lentoaikaan lentokoneilla
seuraavasti:
1) 20 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on PPL(H)-lupakirja;
2) 50 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on CPL(H)-lupakirja;
3) 10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla;
4) 20 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja;
5) 50 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja.

▼B
b) täytettävä monimoottoristen lentokoneiden luokka- tai tyyppikelpuutuksen
myöntämisen edellytykset luvun H mukaisesti, jos lentokokeessa käytetään
monimoottorista lentokonetta.
4. Hakijan, joka haluaa suorittaa osista koostuvan CPL(A)-kurssin, on suoritet
tava kaikki lentokoulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestä
mällä yhtäjaksoisella kurssilla. Teoriakoulutus voidaan antaa hyväksytyssä
koulutusorganisaatiossa, jossa annetaan vain teoriakoulutusta.
5. Kurssin on sisällettävä
a) teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja
b) näkö- ja mittarilentokoulutus.
TEORIATIETO
6. CPL(A)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 250 tuntia koulutusta.
TEORIAKOE
7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(A)-lupakirjan haltijan oike
uksia.
LENTOKOULUTUS
8. Hakijoille, joilla ei ole mittarilentokelpuutusta, on annettava vähintään 25
tuntia lentokoulutusta, mukaan lukien 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta
korkeintaan viisi tuntia saa olla mittariaikaa maassa BITD:llä, FNPT I:llä tai
II:lla, FTD 2:lla tai lentosimulaattorilla.
9. Hakijoille, joilla on voimassa oleva IR(A)-kelpuutus, hyvitetään mittarikoulu
tusaika täysimääräisesti. Hakijoille, joilla on voimassa oleva IR(H)-kelpuutus,
hyvitetään korkeintaan viisi tuntia koululentoaikaa, missä tapauksessa vähin
tään viisi tuntia koululentoaikaa on suoritettava lentokoneella. Hakija, jolla on
todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa hyvitystä korkeintaan
10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta.
10. a) Hakijoille, joilla on voimassa oleva mittarilentokelpuutus, on annettava
vähintään 15 tuntia lentokoulutusta näkölentosääntöjen mukaan.
b) Hakijoille, joilla ei ole lentokoneen yölentokelpuutusta, on annettava li
säksi vähintään viisi tuntia yölentokoulutusta, johon sisältyy kolme tuntia
koululentoa; tähän on kuuluttava vähintään yhden tunnin pituinen suun
nistusmatkalento sekä viisi lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymi
seen asti yksin.
11. Vähintään viisi tuntia lentokoulutuksesta on annettava lentokoneella, joka on
hyväksytty vähintään neljän henkilön kuljettamiseen ja jossa on säätöpotkuri
ja sisään vedettävä laskuteline.
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KOKEMUS
12. CPL(A)-lupakirjan hakijalla on oltava vähintään 200 tuntia lentoaikaa, mu
kaan lukien vähintään
a) 100 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, ja siitä 20 tuntia matkalentoa ilmaaluksen päällikkönä, johon on kuuluttava vähintään 540 kilometriä (300
NM) pitkä VFR-matkalento; sen aikana on tehtävä laskut pysähtymiseen
asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;
b) viisi tuntia yölentoaikaa; näistä kolme tuntia on oltava koululentoa, joka
sisältää vähintään yhden tunnin pituisen suunnistusmatkalennon ja viisi
lentoonlähtöä yksin ja viisi laskua pysähtymiseen asti yksin, ja
c) 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mit
tariaikaa maassa FNPT I:llä, FNPT II:lla tai lentosimulaattorilla; hakija,
jolla on todistus perusmittarilennon kurssin suorittamisesta, saa hyvitystä
korkeintaan 10 tuntia vaaditusta mittarikoulutusajasta; perusmittarilennon
harjoituslaitteella (BITD) suoritettuja tunteja ei hyvitetä;

▼M3
d) kuusi tuntia lentoaikaa on suoritettava monimoottorisella lentokoneella, jos
lentokoe suoritetaan monimoottorisella lentokoneella.

▼B
e) ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan
laskea mukaan 200 lentotuntiin seuraavissa tapauksissa:
i) 30 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on PPL(H)-lupakirja, tai
ii) 100 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on CPL(H)-lupakirja, tai
iii) 30 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla, tai
iv) 30 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja, tai
v) 60 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja.
LENTOKOE
13. Suoritettuaan lentokoulutuksen ja täytettyään asianmukaiset kokemusvaa
timukset hakijan on suoritettava CPL(A)-lentokoe yksimoottorisella tai moni
moottorisella lentokoneella.

F. Yhdistetty kurssi liikennelentäjän lupakirjaa ja mittarilentokelpuu
tusta varten – helikopterit
YLEISTÄ
1. Yhdistetyn ATP(H)/IR-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä sellaiselle
osaamistasolle, jolla hän voi toimia perämiehenä usean ohjaajan monimootto
risissa helikoptereissa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja saada CPL(H)/IR-lu
pakirjan.
2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn ATP(H)/IR-kurssin, on suoritettava
kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtä
jaksoisella kurssilla.
3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon
yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(H)-lupakirjan haltijana.
PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta koke
muksesta, kuitenkin korkeintaan
a) 40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai
b) 50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on
helikopterin yölentokelpuutus.
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4. Kurssin on sisällettävä
a) teoriakoulutus ATPL(H)- ja IR-tietotasolle;
b) näkö- ja mittarilentokoulutus, ja
c) miehistöyhteistyökoulutus usean ohjaajan helikoptereiden käyttöä varten.
5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko ATP(H)/IR-kurssia, voi
hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupa
kirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos
sovellettavat vaatimukset on täytetty.
TEORIATIETO
6. ATP(H)/IR-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 750 tuntia kou
lutusta.
7. Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään 25 tuntia teoriaharjoituksia.
TEORIAKOE
8. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa ATPL(H)-lupakirjan ja mittari
lentokelpuutuksen haltijan oikeuksia.
LENTOKOULUTUS
9. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 195 tuntia, mukaan lu
kien edistystä mittaavat kokeet. 195 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on
suoritettava vähintään
a) 140 tuntia koululentoa, josta
1) 75 tunnin näkölentokoulutus saa sisältää
i) 30 tuntia tason C/D helikopterin lentosimulaattorilla, tai
ii) 25 tuntia FTD 2:lla, 3:lla, tai
iii) 20 tuntia helikopterin FNPT II:lla/III:lla, tai
iv) 20 tuntia lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella;
2) 50 tunnin mittarilentokoulutus saa sisältää
i) korkeintaan 20 tuntia helikopterin lentosimulaattorilla tai FTD 2:lla,
3:lla tai FNPT II:lla/III:lla tai
ii) 10 tuntia vähintään helikopterin FNPT 1:llä tai lentokoneella;
3) 15 tuntia miehistöyhteistyötä, johon saa käyttää helikopterin lentosimu
laattoria tai helikopterin FTD 2:ta, 3:a (MCC) tai FNPT II/III:a (MCC);
Jos lentokoulutukseen käytetty helikopteri on eri tyyppiä kuin näkölen
tokoulutukseen käytetty helikopterin lentosimulaattori, hyvitys rajoite
taan korkeintaan siihen, joka myönnetään helikopterin FNPT
II:lle/III:lle.
b) 55 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 40 tuntia saa olla päällikköoppi
laana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa
yöllä;
c) 50 tuntia matkalentoa, johon on kuuluttava vähintään 10 tuntia matkalen
toa päällikköoppilaana, mukaan lukien vähintään 185 kilometrin (100 NM)
pituinen VFR-matkalento, jonka aikana on tehtävä lasku kahdelle eri lento
paikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;
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d) viisi tuntia yölentoaikaa helikoptereilla, johon sisältyy vähintään kolme
tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatka
lentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrok
seen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;
e) 50 tuntia mittarikoululentoaikaa, johon kuuluu
i) 10 tuntia perusmittarikoulutusta, ja
ii) 40 tuntia koulutusta mittarilentokelpuutusta varten, joka sisältää vähin
tään 10 tuntia monimoottorisella IFR-hyväksytyllä helikopterilla.
LENTOKOKEET
10. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe moni
moottorisella helikopterilla ja lentokoe mittarilentokelpuutusta varten IFR-hy
väksytyllä monimoottorisella helikopterilla, ja hänen on täytettävä miehistö
yhteistyökoulutuksen vaatimukset.
G. Yhdistetty kurssi liikennelentäjän lupakirjaa varten – helikopterit
YLEISTÄ
1. Yhdistetyn ATP(H)-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle,
jolla hän voi toimia VFR-oikeuksiin rajoitettuna perämiehenä usean ohjaajan
monimoottorisissa helikoptereissa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja saada
CPL(H)-lupakirjan.
2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn ATP(H)-kurssin, on suoritettava
kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtä
jaksoisella kurssilla.
3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon
yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(H)-lupakirjan haltijana.
PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta koke
muksesta, kuitenkin korkeintaan
a) 40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai
b) 50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on
helikopterin yölentokelpuutus.
4. Kurssin on sisällettävä
a) teoriakoulutus ATPL(H)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle;
b) näkö- ja perusmittarilentokoulutus, ja
c) miehistöyhteistyökoulutus usean ohjaajan helikoptereiden käyttöä varten.
5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko ATP(H)-kurssia, voi hakea
toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa
varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, jos sovellettavat vaatimukset on täy
tetty.
TEORIATIETO
6. ATP(H)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 650 tuntia koulutus
ta.
7. Miehistöyhteistyökurssin on sisällettävä vähintään 20 tuntia teoriaharjoituksia.
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TEORIAKOE
8. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa ATPL(H)-lupakirjan haltijan oi
keuksia.

LENTOKOULUTUS
9. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 150 tuntia, mukaan lu
kien edistystä mittaavat kokeet. 150 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on
suoritettava vähintään

a) 95 tuntia koululentoa, josta

i) 75 tunnin näkölentokoulutus saa sisältää

1) 30 tuntia tason C/D helikopterin lentosimulaattorilla, tai

2) 25 tuntia FTD 2:lla, 3:lla, tai

3) 20 tuntia helikopterin FNPT II:lla/III:lla, tai

4) 20 tuntia lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella;

ii) 10 tunnin perusmittarilentokoulutus saa sisältää viisi tuntia vähintään
helikopterin FNPT I:llä tai lentokoneella;

iii) 10 tuntia miehistöyhteistyökoulutusta, johon saa käyttää joko helikop
teria, helikopterin lentosimulaattoria tai seuraavia koulutuslaitteita:
FTD 2, 3 (MCC) tai FNPT II/III (MCC);

Jos lentokoulutukseen käytetty helikopteri on eri tyyppiä kuin näkölento
koulutukseen käytetty helikopterin lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan
korkeintaan siihen, joka myönnetään helikopterin FNPT II:lle/III:lle.

b) 55 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 40 tuntia saa olla päällikköoppi
laana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa
yöllä;

c) 50 tuntia matkalentoa, johon on kuuluttava vähintään 10 tuntia matkalen
toa päällikköoppilaana, mukaan lukien vähintään 185 kilometrin (100 NM)
pituinen VFR-matkalento, jonka aikana on tehtävä lasku kahdelle eri lento
paikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

d) viisi tuntia yölentoaikaa helikoptereilla, johon sisältyy vähintään kolme
tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatka
lentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrok
seen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku.

LENTOKOKEET
10. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe moni
moottorisella helikopterilla ja täytettävä miehistöyhteistyövaatimukset.
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H. Osista koostuva kurssi liikennelentäjän lupakirjaa varten – helikop
terit
1. ATPL(H)-lupakirjan hakijalla, joka saa teoriakoulutuksensa osista koostuvalla
kurssilla, on oltava vähintään PPL(H)-lupakirja ja hänen on suoritettava vä
hintään seuraavat koulutustunnit 18 kuukauden aikana:

a) Hakija, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetty
PPL(H)-lupakirja: 550 tuntia;

b) hakija, jolla on CPL(H)-lupakirja: 300 tuntia.

2. ATPL(H)/IR-lupakirjan hakijalla, joka saa teoriakoulutuksensa osista koostu
valla kurssilla, on oltava vähintään PPL(H)-lupakirja ja hänen on suoritettava
vähintään seuraava määrä koulutustunteja:

a) hakija, jolla on PPL(H)-lupakirja: 650 tuntia;

b) hakija, jolla on CPL(H)-lupakirja: 400 tuntia;

c) hakija, jolla on IR(H)-kelpuutus: 500 tuntia;

d) hakija, jolla on CPL(H)-lupakirja ja IR(H)-kelpuutus: 250 tuntia.

I. Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta
varten – helikopterit
YLEISTÄ
1. Yhdistetyn CPL(H)/IR-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle,
jolla hän voi lentää yhden ohjaajan monimoottorisia helikoptereita ja saada
monimoottorisen helikopterin CPL(H)/IR-lupakirjan.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(H)/IR-kurssin, on suoritettava
kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtä
jaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon
yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(H)-lupakirjan haltijana.
PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta koke
muksesta, kuitenkin korkeintaan

a) 40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on
helikopterin yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus CPL(H)-lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta vastaavalle tie
totasolle, ja ensimmäinen monimoottorisen helikopterin tyyppikelpuutus, ja

b) näkö- ja mittarilentokoulutus.
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5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL(H)/IR-kurssia, voi
hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupa
kirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos
sovellettavat vaatimukset on täytetty.
TEORIATIETO
6. CPL(H)/IR-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 500 tuntia kou
lutusta.
TEORIAKOE
7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(H)-lupakirjan ja mittarilen
tokelpuutuksen haltijan oikeuksia.
LENTOKOULUTUS
8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 180 tuntia, mukaan lu
kien edistystä mittaavat kokeet. 180 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on
suoritettava vähintään
a) 125 tuntia koululentoa, josta
i) 75 tunnin näkölentokoulutus saa sisältää
1) 30 tuntia tason C/D helikopterin lentosimulaattorilla, tai
2) 25 tuntia FTD 2:lla, 3:lla, tai
3) 20 tuntia helikopterin FNPT II:lla/III:lla, tai
4) 20 tuntia lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella;
ii) 50 tunnin mittarilentokoulutus saa sisältää
1) korkeintaan 20 tuntia helikopterin lentosimulaattorilla tai FTD 2:lla,
3:lla tai FNPT II/III:lla, tai
2) 10 tuntia vähintään helikopterin FNPT 1:llä tai lentokoneella;
jos lentokoulutukseen käytetty helikopteri on eri tyyppiä kuin näkölen
tokoulutukseen käytetty lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan korkein
taan siihen, joka myönnetään helikopterin FNPT II:lle/III:lle;
b) 55 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 40 tuntia saa olla päällikköoppi
laana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa
yöllä;
c) 10 tuntia koulumatkalentoa;
d) 10 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-mat
kalento, joka on vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen ja jonka
aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka
eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;
e) viisi tuntia yölentoaikaa helikoptereilla, johon sisältyy vähintään kolme
tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatka
lentoa, ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrok
seen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;
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f) 50 tuntia mittarikoululentoaikaa, johon kuuluu

i) 10 tuntia perusmittarikoulutusta, ja

ii) 40 tuntia koulutusta mittarilentokelpuutusta varten, joka sisältää vähin
tään 10 tuntia monimoottorisella IFR-hyväksytyllä helikopterilla.

LENTOKOE
9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe moni
moottorisella tai yksimoottorisella helikopterilla ja mittarilentokoe IFR-hyväk
sytyllä monimoottorisella helikopterilla.

J. Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa varten – helikopterit
YLEISTÄ
1. Yhdistetyn CPL(H)-kurssin tavoite on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle,
joka vaaditaan CPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten.

2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(H)-kurssin, on suoritettava
kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtä
jaksoisella kurssilla.

3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon
yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(H)-lupakirjan haltijana.
PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta koke
muksesta, kuitenkin korkeintaan

a) 40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai

b) 50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on
helikopterin yölentokelpuutus.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) näkö- ja mittarilentokoulutus.

5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL(H)-kurssia, voi hakea
toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa
varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, jos sovellettavat vaatimukset on täy
tetty.

TEORIATIETO
6. Hyväksytyn CPL(H)-teoriakurssin on sisällettävä vähintään 350 tuntia koulu
tusta tai 200 tuntia, jos hakijalla on PPL-lupakirja.

TEORIAKOE
7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(H)-lupakirjan haltijan oike
uksia.
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LENTOKOULUTUS
8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 135 tuntia, mukaan lu
kien kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja niistä korkeintaan viisi tuntia saa
olla mittariaikaa maassa. 135 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritet
tava vähintään

a) 85 tuntia koululentoa, josta

i) korkeintaan 75 tuntia saa olla näkölentokoulutusta ja sisältää

1) 30 tuntia tason C/D helikopterin lentosimulaattorilla, tai

2) 25 tuntia FTD 2:lla, 3:lla, tai

3) 20 tuntia helikopterin FNPT II:lla/III:lla, tai

4) 20 tuntia lentokoneella tai TMG-moottoripurjelentokoneella;

ii) korkeintaan 10 tuntia saa olla mittarilentokoulutusta ja sisältää viisi
tuntia vähintään helikopterin FNPT I:llä tai lentokoneella;

jos lentokoulutukseen käytetty helikopteri on eri tyyppiä kuin näkölen
tokoulutukseen käytetty lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan korkein
taan siihen, joka myönnetään helikopterin FNPT II:lle/III:lle;

b) 50 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta 35 tuntia saa olla päällikköoppi
laana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlentoa
yöllä;

c) 10 tuntia koulumatkalentoa;

d) 10 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFR-mat
kalento, joka on vähintään 185 kilometrin (100 NM) pituinen ja jonka
aikana suoritetaan laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka
eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka;

e) viisi tuntia yölentoaikaa helikoptereilla, johon sisältyy vähintään kolme
tuntia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatka
lentoa ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrok
seen on sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;

f) 10 tuntia mittarikoulutusaikaa, josta vähintään viisi tuntia helikopterilla.

LENTOKOE
9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(H)-lentokoe.

K. Osista koostuva kurssi ansiolentäjän lupakirjaa varten – helikopterit
YLEISTÄ
1. Osista koostuvan CPL(H)-kurssin tavoite on kouluttaa PPL(H)-lupakirjan hal
tija sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(H)-lupakirjan myöntämistä var
ten.
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2. Ennen osista koostuvan CPL(H)-kurssin aloittamista hakijalla on oltava Chi
cagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetty PPL(H)-lupakirja.
3. Ennen lentokoulutuksen aloittamista hakijan on

▼M11
a) oltava suorittanut 155 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien 50 tuntia ilmaaluksen päällikkönä helikoptereilla, ja siitä 10 tuntia on oltava matkalen
toa.
Lukuun ottamatta vaatimusta ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla len
netystä 50 tunnista, ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä len
netyt tunnit voidaan laskea mukaan 155 tunnin lentoaikaan helikoptereilla
seuraavissa tapauksissa:
1) 20 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on PPL(A)-lupakirja;
2) 50 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on CPL(A)-lupakirja;
3) 10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla;
4) 20 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja;
5) 50 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja;

▼B
b) täytettävä FCL.725 ja FCL.720.H kohdan vaatimukset, jos lentokokeessa
käytetään monimoottorista helikopteria.
4. Hakijan, joka haluaa suorittaa osista koostuvan CPL(H)-kurssin, on suoritet
tava kaikki lentokoulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestä
mällä yhtäjaksoisella kurssilla. Teoriakoulutus voidaan antaa hyväksytyssä
koulutusorganisaatiossa, jossa annetaan vain teoriakoulutusta.
5. Kurssin on sisällettävä
a) teoriakoulutus CPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja
b) näkö- ja mittarilentokoulutus.
TEORIATIETO
6. CPL(H)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 250 tuntia koulutus
ta.
TEORIAKOE
7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(H)-lupakirjan haltijan oike
uksia.
LENTOKOULUTUS
8. Hakijoille, joilla ei ole mittarilentokelpuutusta, on annettava vähintään 30
tuntia lentokoulutusta, josta
a) 20 tuntia näkölentokoulutusta, joka saa sisältää viisi tuntia helikopterin
lentosimulaattorilla tai FTD 2:lla, 3:lla tai FNPT II:lla, III:lla, ja
b) 10 tuntia mittarilentokoulutusta, joka saa sisältää viisi tuntia vähintään
helikopterin FTD 1:llä tai FNPT I:llä tai lentokoneella.
9. Hakijalle, jolla on voimassa oleva IR(H)-kelpuutus, hyvitetään mittarikoulu
tusaika täysimääräisesti. Hakijan, jolla on voimassa oleva IR(A)-kelpuutus, on
suoritettava vähintään viisi tuntia mittarikoululentoa helikopterilla.
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10. Hakijalle, jolla ei ole helikopterin yölentokelpuutusta, on annettava lisäksi
vähintään viisi tuntia yölentokoulutusta, johon kuuluu kolme tuntia koululen
toa mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa sekä viisi las
kukierrosta yöllä yksin lentäen. Jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä
lentoonlähtö ja lasku.
KOKEMUS
11. CPL(H)-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut vähintään 185 tuntia lento
aikaa, mukaan lukien 50 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, joista 10 tuntia
matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä; tähän on kuuluttava yksi vähintään
185 kilometrin (100 NM) pituinen VFR-matkalento, jonka aikana tehdään
laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin
lähtölentopaikka.
Ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan
laskea mukaan 185 lentotuntiin seuraavissa tapauksissa:
a) 20 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on PPL(A)-lupakirja, tai
b) 50 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on CPL(A)-lupakirja, tai
c) 10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla, tai
d) 20 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja, tai
e) 50 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja.
LENTOKOE
12. Lentokoulutuksen päätyttyä ja tarvittavan kokemuksen hankittuaan hakijan on
suoritettava CPL(H)-lentokoe.
L. Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta
varten – ilmalaivat
YLEISTÄ
1. Yhdistetyn CPL(As)/IR-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasol
le, jolla hän voi lentää ilmalaivaa ja saada CPL(As)/IR-lupakirjan.
2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(As)/IR-kurssin, on suoritettava
kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtä
jaksoisella kurssilla.
3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon
yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myönnetyn PPL(As)-, PPL(A)- tai
PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(As)-, PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan halti
joille hyvitetään korkeintaan
a) 10 tuntia, joista korkeintaan viisi tuntia saa olla koululentoa, tai
b) 15 tuntia, joista enintään seitsemän tuntia saa olla koululentoa, jos haki
jalla on ilmalaivan yölentokelpuutus.
4. Kurssin on sisällettävä
a) teoriakoulutus CPL(As)-lupakirjaa ja mittarilentokelpuutusta vastaavalle
tietotasolle ja ensimmäinen ilmalaivan tyyppikelpuutus, ja
b) näkö- ja mittarilentokoulutus.
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5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL/IR(As)-kurssia, voi
hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupa
kirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos
sovellettavat vaatimukset on täytetty.
TEORIATIETO
6. CPL(As)/IR-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 500 tuntia kou
lutusta.
TEORIAKOE
7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(As)-lupakirjan ja mittarilen
tokelpuutuksen haltijan oikeuksia.
LENTOKOULUTUS
8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 80 tuntia, mukaan lukien
edistystä mittaavat kokeet. 80 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritet
tava vähintään
a) 60 tuntia koululentoa, josta
i) 30 tunnin näkölentokoulutus saa sisältää
1) 12 tuntia ilmalaivan lentosimulaattorilla tai
2) 10 tuntia ilmalaivan FTD:llä tai
3) 8 tuntia ilmalaivan FNPT II:lla/III:lla tai
4) 8 tuntia lentokoneella, helikopterilla tai TMG-moottoripurjelentoko
neella;
ii) 30 tunnin mittarilentokoulutus saa sisältää
1) korkeintaan 12 tuntia ilmalaivan lentosimulaattorilla tai FTD:llä tai
FNPT II:lla/III:lla, tai
2) 6 tuntia vähintään ilmalaivan FTD 1:llä tai FNPT I:llä tai lentoko
neella;
jos lentokoulutukseen käytetty ilmalaiva on eri tyyppiä kuin näkölentokou
lutukseen käytetty lentosimulaattori, hyvitys rajoitetaan kahdeksaan tuntiin;
b) 20 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta viisi tuntia saa olla päällikkö
oppilaana; vähintään 14 tuntia yksinlentoa päivällä ja yksi tunti yksinlen
toa yöllä;
c) viisi tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFRmatkalento, joka on vähintään 90 kilometrin (50 NM) pituinen ja jonka
aikana suoritetaan kaksi laskua pysähtymiseen asti määrälentopaikalle;
d) viisi tuntia yölentoaikaa ilmalaivoilla, johon sisältyy vähintään kolme tun
tia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa
ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on
sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;
e) 30 tuntia mittarikoululentoaikaa, johon kuuluu
i) 10 tuntia perusmittarikoulutusta, ja
ii) 20 tuntia koulutusta mittarilentokelpuutusta varten, joka sisältää vähin
tään 10 tuntia monimoottorisella IFR-hyväksytyllä ilmalaivalla.
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LENTOKOE
9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(As)-lentokoe moni
moottorisella tai yksimoottorisella ilmalaivalla ja mittarilentokoe IFR-hyväk
sytyllä monimoottorisella ilmalaivalla.
M. Yhdistetty kurssi ansiolentäjän lupakirjaa varten – ilmalaivat
YLEISTÄ
1. Yhdistetyn CPL(As)-kurssin tavoite on kouluttaa lentäjä sille osaamistasolle,
joka vaaditaan CPL(As)-lupakirjan myöntämistä varten.
2. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn CPL(As)-kurssin, on suoritettava
kaikki koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtä
jaksoisella kurssilla.
3. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen joko alusta alkavana tai Chicagon
yleissopimuksen liitteen I mukaisesti myönnetyn PPL(As)-, PPL(A)- tai
PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(As)-, PPL(A)- tai PPL(H)-lupakirjan halti
joille hyvitetään korkeintaan
a) 10 tuntia, joista korkeintaan viisi tuntia saa olla koululentoa, tai
b) 15 tuntia, joista enintään seitsemän tuntia saa olla koululentoa, jos haki
jalla on ilmalaivan yölentokelpuutus.
4. Kurssin on sisällettävä
a) teoriakoulutus CPL(As)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja
b) näkö- ja mittarilentokoulutus.
5. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko CPL(As)-kurssia, voi
hakea toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupa
kirjaa varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, jos sovellettavat vaatimukset on
täytetty.
TEORIATIETO
6. Hyväksytyn CPL(As)-teoriakurssin on sisällettävä vähintään 350 tuntia kou
lutusta tai 200 tuntia, jos hakijalla on PPL-lupakirja.
TEORIAKOE
7. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(As)-lupakirjan haltijan oi
keuksia.
LENTOKOULUTUS
8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 50 tuntia, mukaan lukien
kaikki edistystä mittaavat kokeet, ja niistä korkeintaan viisi tuntia saa olla
mittariaikaa maassa. 50 tunnin kokonaisaikana hakijoiden on suoritettava vä
hintään
a) 30 tuntia koululentoaikaa, josta korkeintaan viisi tuntia saa olla mittari
aikaa maassa;
b) 20 tuntia ilma-aluksen päällikkönä;
c) viisi tuntia koulumatkalentoa;
d) viisi tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien VFRmatkalento, joka on vähintään 90 kilometrin (50 NM) pituinen ja jonka
aikana suoritetaan kaksi laskua pysähtymiseen asti määrälentopaikalle;
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e) viisi tuntia yölentoaikaa ilmalaivoilla, johon sisältyy vähintään kolme tun
tia koululentoa, mukaan lukien vähintään yksi tunti suunnistusmatkalentoa
ja viisi laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on
sisällyttävä lentoonlähtö ja lasku;
f) 10 tuntia mittarikoulutusaikaa, josta vähintään viisi tuntia ilmalaivalla.
LENTOKOE
9. Lentokoulutuksen päätyttyä hakijan on suoritettava CPL(As)-lentokoe.
N. Osista koostuva kurssi ansiolentäjän lupakirjaa varten – ilmalaivat
YLEISTÄ
1. Osista koostuvan CPL(As)-kurssin tavoite on kouluttaa PPL(As)-lupakirjan
haltija sille osaamistasolle, joka vaaditaan CPL(As)-lupakirjan myöntämistä
varten.
2. Ennen osista koostuvan CPL(As)-kurssin aloittamista hakijalla on oltava
a) PPL(As)-lupakirja, joka on myönnetty Chicagon yleissopimuksen liitteen I
mukaisesti;
b) suoritettuna 200 tuntia lentoaikaa ilmalaivan ohjaajana, mukaan lukien 50
tuntia ilma-aluksen päällikkönä; näistä 10 tuntia on oltava matkalentoa.
3. Hakijan, joka haluaa suorittaa osista koostuvan CPL(As)-kurssin, on suoritet
tava kaikki lentokoulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestä
mällä yhtäjaksoisella kurssilla. Teoriakoulutus voidaan antaa hyväksytyssä
koulutusorganisaatiossa, jossa annetaan vain teoriakoulutusta.

4. Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus CPL(As)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle, ja

b) näkö- ja mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO
5. CPL(As)-lupakirjan teoriakurssin on sisällettävä vähintään 250 tuntia koulu
tusta.

TEORIAKOE
6. Hakijan on osoitettava tietotaso, joka vastaa CPL(As)-lupakirjan haltijan oi
keuksia.

LENTOKOULUTUS
7. Hakijoille, joilla ei ole mittarilentokelpuutusta, on annettava vähintään 20
tuntia lentokoulutusta, josta

10 tuntia näkölentokoulutusta, joka saa sisältää viisi tuntia ilmalaivan lento
simulaattorilla tai FTD 2:lla, 3:lla tai FNPT II:lla, III:lla, ja

10 tuntia mittarilentokoulutusta, joka saa sisältää viisi tuntia vähintään ilma
laivan FTD 1:llä tai FNPT I:llä tai lentokoneella.
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8. Hakijoille, joilla on voimassa oleva IR(As)-kelpuutus, hyvitetään mittarikou
lutusaika täysimääräisesti. Hakijan, jolla on voimassa oleva mittarilentokel
puutus toisessa ilma-alusryhmässä, on suoritettava vähintään viisi tuntia mit
tarikoululentoa ilmalaivalla.
9. Hakijoille, joilla ei ole ilmalaivan yölentokelpuutusta, on annettava lisäksi
vähintään viisi tuntia yölentokoulutusta, johon kuuluu kolme tuntia koululen
toa, mukaan lukien vähintään yhden tunnin suunnistusmatkalento sekä viisi
laskukierrosta yöllä yksin lentäen; jokaiseen laskukierrokseen on sisällyttävä
lentoonlähtö ja lasku.
KOKEMUS
10. CPL(As)-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut vähintään 250 tuntia lento
aikaa ilmalaivalla, mukaan lukien 125 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, joista
50 tuntia matkalentoa ilma-aluksen päällikkönä; tähän on kuuluttava yksi
vähintään 90 kilometrin (50 NM) pituinen VFR-matkalento, jonka aikana
tehdään lasku pysähtymiseen asti määrälentopaikalle.
Ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan
laskea mukaan 185 lentotuntiin seuraavissa tapauksissa:
a) 30 tuntia lentokoneilla tai helikoptereilla, jos hakijalla on PPL(A)- tai
PPL(H)-lupakirja, tai
b) 60 tuntia lentokoneilla tai helikoptereilla, jos hakijalla on CPL(A)- tai
CPL(H)-lupakirja, tai
c) 10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla, tai
d) 10 tuntia ilmapalloilla.
LENTOKOE
11. Lentokoulutuksen päätyttyä ja tarvittavan kokemuksen hankittuaan hakijan on
suoritettava CPL(As)-lentokoe.

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 132
▼B
Lisäys 4
Lentokoe ansiolentäjän lupakirjan myöntämistä varten
A. Yleistä
1. Ansiolentäjän lupakirjan hakijan on oltava saanut koulutusta saman luokan tai
tyypin ilma-aluksella, jota käytetään lentokokeessa.

2. Hakijan on suoritettava hyväksytysti kaikki lentokokeen asiaankuuluvat osat.
Jos hänen suorituksensa hylätään osan yhdessäkin kohdassa, koko osa katso
taan hylätyksi. Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin yhdessä osassa,
hänen on suoritettava koko koe uudelleen. Vain yhdessä osassa hylätyn ha
kijan on suoritettava hylätty osa uudelleen. Jos uusintakokeen jokin osa hy
lätään, hakijan on suoritettava koko koe uudelleen, vaikka hän olisi suorittanut
kyseisen osan hyväksytysti aiemmalla kerralla. Kaikki lentokokeen osat on
suoritettava kuuden kuukauden kuluessa. Jos hakija ei läpäise kaikkia lento
kokeen osia kahdella yrityksellä, vaaditaan lisäkoulutusta.

3. Lentokokeen hylkäyksen jälkeen voidaan vaatia lisäkoulutusta. Lentokokeen
suorittamista voi yrittää miten monta kertaa tahansa.

LENTOKOKEEN SUORITTAMINEN
4. Jos hakija keskeyttää lentokokeen sellaisesta syystä, jota tarkastuslentäjä (FE)
ei pidä riittävänä, hakijan on suoritettava koko lentokoe uudelleen. Jos koe
keskeytetään tarkastuslentäjän mielestä riittävästä syystä, vain ne osat, joita ei
ole suoritettu kokonaan, on suoritettava myöhemmin toisella lennolla.

5. Tarkastuslentäjän niin salliessa hakija voi suorittaa minkä tahansa lentokokee
seen kuuluvan liikkeen tai menetelmän kerran uudelleen. Tarkastuslentäjä voi
keskeyttää kokeen missä tahansa vaiheessa, jos hän katsoo, että hakijan osoit
tamat lentotaidot edellyttävät kokeen suorittamista kokonaan uudelleen.

6. Hakijan on ohjattava ilma-alusta sellaiselta paikalta, jolta ilma-aluksen pääl
likön tehtävät voi hoitaa, ja suoritettava koe siten kuin ilma-aluksessa ei olisi
muita miehistön jäseniä. Vastuu lennosta määräytyy kansallisten määräysten
mukaisesti.

7. Hakijan on ilmaistava tarkastuslentäjälle suorittamansa tarkistukset ja tehtävät,
mukaan lukien radiosuunnistuslaitteiden tunnistaminen. Tarkistukset on teh
tävä kokeessa käytettävän ilma-aluksen tarkistuslistan mukaisesti. Lentokoetta
edeltävän lennonvalmistelun aikana hakijan on valittava käytettävät tehoase
tukset ja nopeudet. Hakijan on laskettava suoritusarvotiedot lentoonlähtöä,
lähestymistä ja laskua varten toimintakäsikirjan tai ilma-aluksen lentokäsikir
jan mukaisesti.

8. Tarkastuslentäjä ei saa millään tavalla osallistua lennon suorittamiseen, paitsi
jos se on tarpeen turvallisuussyistä tai muulle liikenteelle aiheutuvan kohtuut
toman viivytyksen välttämiseksi.

B. Ansiolentäjän lupakirjaa varten vaadittavan lentokokeen sisältö – len
tokoneet
1. Lentokokeessa käytettävän lentokoneen on täytettävä koulutukseen käytettäviä
lentokoneita koskevat vaatimukset, sen on oltava hyväksytty vähintään neljän
henkilön kuljettamiseen ja siinä on oltava säätöpotkuri ja sisään vedettävä
laskuteline.

2. Tarkastuslentäjä valitsee lennettävän reitin, ja määräpaikan on oltava valvottu
lentopaikka. Hakija vastaa lennon suunnittelusta ja hänen on varmistettava,
että kaikki lennon suorittamiseen tarvittavat varusteet ja asiakirjat ovat lento
koneessa. Lennon on kestettävä vähintään 90 minuuttia.
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3. Hakijan on osoitettava, että hän
a) pystyy käyttämään lentokonetta sen rajoitusten mukaisesti;
b) pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;
c) toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;
d) osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön, ja
e) kykenee koko ajan säilyttämään lentokoneen hallinnan niin, että menetel
män tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä vakavasti
epäillä.
LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT
4. Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava
huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän lentokoneen käsittelyominai
suudet ja suorituskyky.
Korkeus
normaali lento

± 100 jalkaa

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

± 150 jalkaa

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen
seuraaminen

± 5°

Ohjaussuunta
normaali lento

± 10°
± 15°

moottorihäiriötä jäljiteltäessä
Nopeus
lentoonlähtö ja lähestyminen

± 5 solmua

kaikki muut lennon vaiheet

± 10 solmua

LENTOKOKEEN SISÄLTÖ
5. Osassa 2 oleva c kohta ja e kohdan iv alakohta sekä osat 5 ja 6 kokonaisuu
dessaan voidaan suorittaa FNPT II:lla tai lentosimulaattorilla.
Lentokoneen tarkistuslistojen käyttöä, hyvää ilmailutapaa, lentokoneen ohjaa
mista ulkoisten näköhavaintojen perusteella, jäänesto-/jäänpoistomenetelmiä
sekä uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan periaatteita tarkkaillaan kaikissa
lentokokeen osissa.
OSA 1 — TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LÄHTÖMENETEL
MÄT
a

Lennon valmistelu, mukaan lukien
lennon suunnittelu, asiakirjat, massan ja massakeskiön määritys,
säätietojen hankkiminen, NOTAMit

b

Lentokoneen tarkastus ja ohjaajan suorittamat huoltotoimenpiteet

c

Rullaus ja lentoonlähtö

d

Suoritusarvojen huomioon ottaminen ja trimmin käyttö

e

Toiminta lentopaikalla ja laskukierroksessa

f

Lähtömenetelmä, korkeusmittarin asetus, menetelmät yhteentörmä
yksen välttämiseksi (ilmatilan tarkkailu)

g

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne
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OSA 2 — LENTOKONEEN KÄSITTELY
a

Lentokoneen ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella:
suora vaakalento, nousu, liuku, ilmatilan tarkkailu

b

Lentäminen kriittisen pienellä ilmanopeudella sekä alkavan ja täy
den sakkauksen tunnistaminen ja oikaisu niistä

c

Kaartaminen, mukaan lukien kaarrot laskuasussa. Jyrkät kaarrot 45
asteen kallistuksella.

d

Lentäminen kriittisen suurilla ilmanopeuksilla sekä kierukan tunnis
taminen ja oikaisu
Lentäminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan lukien
i) Vaakalento matkalentoasussa, ohjaussuunnan, korkeuden ja il
manopeuden hallinta

e

ii) Nousu- ja liukukaarrot 10–30 asteen kallistuksella
iii) Oikaisu epätavallisista asennoista
iv) Lentäminen vajaalla mittaristolla

f

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

OSA 3 — MATKALENTO
a

Lentokoneen ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella.
Matkalentoasu, toimintamatkan ja toiminta-ajan huomioon ottami
nen

b

Näkösuunnistus, kartanluku

c

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta, ilmatilan tarkkailu

d

Korkeusmittarin asetus. Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten
noudattaminen, radiopuhelinliikenne

e

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polt
toaineenkulutuksen seuranta, lentoreitiltä poikkeaman arviointi ja
palaaminen takaisin oikealle lentoreitille

f

Säätilan seuranta ja sen kehityksen arviointi, lennon suunnittelu
varalentopaikalle

g

NDB- tai VOR-ohjauksen seuraaminen, paikanmääritys niiden
avulla, suunnistuslaitteiden tunnistaminen (mittarilento). Varalento
paikalle lentäminen suunnitelman mukaisesti (näkölento)

OSA 4 — LÄHESTYMIS- JA LASKUMENETELMÄT
a

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin asetus, tarkistukset, ilmatilan
tarkkailu

b

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

c

Ylösveto matalalta

d

Normaali lasku, sivutuulilasku (jos olosuhteet ovat sopivat)

e

Lasku lyhyelle kiitotielle

f

Lähestyminen ja lasku tyhjäkäynnillä (vain yksimoottorisilla lento
koneilla)

g

Lasku käyttämättä laskusiivekkeitä

h

Toimenpiteet lennon jälkeen
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OSA 5 — TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA
Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–4 yhteydessä.
a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen (turvallisessa kor
keudessa), palonsammutustoimenpiteet
Laitteiden toimintahäiriöt

b

muun muassa laskutelineen käyttö varajärjestelmän avulla, sähkö
järjestelmän ja jarrujen viat

c

Pakkolasku (simuloituna)

d

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

e

Suullinen kuulustelu

OSA 6 — TOIMINTA MOOTTORIHÄIRIÖTILANTEISSA JA LUOKKA-/
TYYPPIKOHTAISET SEIKAT
Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–5 yhteydessä.
a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdössä (turvallisessa korkeudes
sa, ellei suoriteta lentosimulaattorilla)

b

Lähestyminen ja ylösveto moottorihäiriötä jäljitellen

c

Lähestyminen ja lasku pysähtymiseen asti moottorihäiriötä jäljitel
len

d

Moottorin sammutus ja uudelleenkäynnistys

e

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne, hyvä ilmailutapa
Luokka- tai tyyppikelpuutukseen vaadittavan lentokokeen soveltu
vat kohdat tarkastuslentäjän harkinnan mukaan, muun muassa seu
raavat siltä osin kuin ne tulevat kyseeseen:

f

i) lentokoneen järjestelmät, automaattiohjauksen käyttö
ii) paineistusjärjestelmän käyttö
iii) jäänesto- ja jäänpoistojärjestelmän käyttö

g

Suullinen kuulustelu

C. Ansiolentäjän lupakirjaa varten vaadittavan lentokokeen sisältö – he
likopterit
1. Lentokokeessa käytettävän helikopterin on täytettävä koulutushelikoptereita
koskevat vaatimukset.
2. Tarkastuslentäjä valitsee lentoalueen ja reitin, ja kaikki matalalla tehtävät
harjoitukset ja leijunta on suoritettava hyväksytyllä lentopaikalla tai muulla
hyväksytyllä laskupaikalla. Osaan 3 käytettävät reitit saavat päättyä lähtölen
topaikalle tai muulle lentopaikalle, ja yhden kohteen on oltava valvottu lento
paikka. Lentokoe voidaan suorittaa kahdella lennolla. Lennon/lentojen on
kestettävä yhteensä vähintään 90 minuuttia.
3. Hakijan on osoitettava, että hän
a) pystyy käyttämään helikopteria sen rajoitusten mukaisesti;
b) pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;
c) toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;
d) osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön, ja
e) kykenee koko ajan säilyttämään helikopterin hallinnan siten, että menetel
män tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä vakavasti
epäillä.
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LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT
4. Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava
huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän helikopterin käsittelyominai
suudet ja suorituskyky.
Korkeus
normaali lento

± 100 jalkaa

hätätilannetta jäljiteltäessä

± 150 jalkaa

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen

± 10°

seuraaminen
Ohjaussuunta
normaali lento

± 10°

hätätilannetta jäljiteltäessä

± 15°

Nopeus
lentoonlähtö ja lähestyminen
monimoottorisella helikopterilla

± 5 solmua

kaikki muut lennon vaiheet

± 10 solmua

Maaliikehdinnän sivupoikkeama
lentoonlähtö leijunnasta

± 3 jalkaa

maavaikutuksessa
lasku ei liikettä taaksepäin tai sivulle
LENTOKOKEEN SISÄLTÖ
5. Osan 4 tehtävät voidaan suorittaa helikopterin FNPT:llä tai helikopterin len
tosimulaattorilla. Helikopterin tarkistuslistojen käyttöä, hyvää ilmailutapaa,
helikopterin ohjaamista ulkoisten näköhavaintojen perusteella, jäänesto-/jään
poistomenetelmiä sekä uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan periaatteita tark
kaillaan kaikissa lentokokeen osissa.
OSA 1 — TARKASTUKSET JA TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA
LENNON JÄLKEEN
a

Helikopterin yleistuntemus (esimerkiksi tekninen matkapäiväkirja,
polttoainelaskelmat, massa ja massakeskiö, suoritusarvot), lennon
suunnittelu, asiakirjat, NOTAMit, säätiedot

b

Lentoa edeltävä tarkastus ja toimenpiteet, tarkastuskohteet ja tar
kastuksen tarkoitus

c

Ohjaamotarkistukset, käynnistysmenetelmä

d

Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteiden tarkistus, taajuuksien valinta
ja asetus

e

Toimenpiteet ennen lentoonlähtöä, radiopuhelinliikenne, yhteyden
pito lennonjohtoon ja selvitysten noudattaminen

f

Pysäköinti, moottorien sammutus ja lennon jälkeiset toimenpiteet

OSA 2 — LEIJUNTA, HELIKOPTERIN KÄSITTELY JA TOIMINTA AH
TAISSA PAIKOISSA
a

Lentoonlähtö ja lasku (nosto leijuntaan ja lasku leijunnasta)

b

Rullaus, ilmarullaus
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c

Leijunta paikallaan vasta-, sivu- ja myötätuulessa

d

Leijuntakäännökset, 360° vasemmalle ja oikealle (poljinkäännök
set)

e

Liikkuminen leijunnassa eteenpäin, sivulle ja taaksepäin

f

Simuloitu moottorihäiriö leijunnasta

g

Pikapysäytykset vasta- ja myötätuuleen

h

Laskut kaltevalle pinnalle ja valmistelemattomille laskupaikoille,
lentoonlähdöt tällaisilta paikoilta

i

Lentoonlähdöt (eri profiileilla)

j

Lentoonlähtö sivu- ja myötätuulessa (jos mahdollista)

k

Lentoonlähtö suurimmalla sallitulla lentoonlähtömassalla (todelli
sella tai simuloidulla)

l

Lähestymiset (eri profiileilla)

m

Lentoonlähtö ja lasku rajoitetulla moottoriteholla

n

Autorotaatiot (tarkastuslentäjä valitsee kaksi seuraavista: perusauto
rotaatio, paras liitomatka, minimiautorotaationopeus, 360 asteen
käännökset)

o

Autorotaatiolasku

p

Pakkolaskuharjoitus, loivennuksen jälkeen tehoa käyttäen

q

Tehon tarkastus, lentoonlähtöprofiilit, lähestymis- ja lähtömenetel
mät

OSA 3 — SUUNNISTUS JA MATKALENTOMENETELMÄT
a

Suunnistus ja sijainnin määritys eri korkeuksilla, kartanluku

b

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta, ilmatilan tarkkai
lu, korkeusmittarin asetus

c

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polt
toaineenkulutuksen seuranta, toiminta-aika, arvioitu saapumisaika,
reitiltä poikkeaman arviointi ja paluu oikealle reitille, mittarien
valvonta

d

Säätilan tarkkailu, lennon suunnittelu varalentopaikalle

e

NDB- ja/tai VOR-ohjauksen seuraaminen, paikanmääritys niiden
avulla, suunnistuslaitteiden tunnistaminen

f

Yhteydenpito lennonjohtoon ja selvitysten noudattaminen ym.

OSA 4 — LENTOLIIKKEET JA -MENETELMÄT YKSINOMAAN MIT
TARIEN AVULLA
a

Vaakalento; ohjaussuunnan, korkeuden ja nopeuden hallinta

b

Perusmittarikaarrot, oikaisu määrättyyn suuntaan, 180°–360° va
semmalle ja oikealle

c

Nousu- ja liukukaarrot, mukaan lukien mittarikaarrot, oikaisu mää
rättyyn suuntaan

d

Oikaisu epätavallisista asennoista

e

Kaarrot 30 asteen kallistuksella, enintään 90° vasemmalle ja oike
alle
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OSA 5 — TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA (TARVIT
TAESSA SIMULOITUNA)
Huomautus 1: Jos lentokoe suoritetaan monimoottorisella helikopterilla, sii
hen on kuuluttava simuloitu moottorihäiriö sekä lähestyminen
ja lasku yhdellä moottorilla.
Huomautus 2: Tarkastuslentäjä valitsee neljä seuraavista kohdista:
a

Moottorihäiriöt, mukaan lukien kuvernöörivika, kaasuttimen/moot
torin jäätyminen, voitelujärjestelmän häiriö

b

Polttoainejärjestelmän häiriö

c

Sähköjärjestelmän häiriö

d

Hydraulijärjestelmän häiriö, mukaan lukien lähestyminen ja lasku
hydraulijärjestelmä toimimattomana

e

Pää- ja/tai pyrstöroottorijärjestelmän häiriö (lentosimulaattorilla tai
vain suullinen selvitys)

f

Palonsammutustoimenpiteet, mukaan lukien savun torjunta ja
poisto
Muut poikkeus- ja pakkotilannemenetelmät, jotka määrätään heli
kopterin lentokäsikirjassa. Monimoottorisilla helikoptereilla niihin
on kuuluttava
Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdössä:

g

lentoonlähdön keskeytys lentoonlähdön ratkaisupisteessä (TDP)
tai sitä ennen tai turvallinen pakkolasku määritellystä pisteestä
lentoonlähdön jälkeen (DPATO) tai aikaisemmin, pian TDP:n
tai DPATO:n saavuttamisen jälkeen
Lasku, jossa simuloitu moottorihäiriö:
lasku tai ylösveto moottorin vikaannuttua ennen kuin on saa
vutettu laskun ratkaisupiste (LDP) tai määritelty piste ennen
laskua (DPBL)
LDP:n saavuttamisen jälkeen, tai turvallinen pakkolasku
DPBL:n saavuttamisen jälkeen.

D. Ansiolentäjän lupakirjaa varten vaadittavan lentokokeen sisältö –
ilmalaivat
1. Lentokokeessa käytettävän ilmalaivan on täytettävä koulutusilmalaivoja kos
kevat vaatimukset.
2. Tarkastuslentäjä valitsee lentoalueen ja -reitin. Osaan 3 käytettävät reitit sa
avat päättyä lähtölentopaikalle tai muulle lentopaikalle, ja yhden kohteen on
oltava valvottu lentopaikka. Lentokoe voidaan suorittaa kahdella lennolla.
Lennon/lentojen on kestettävä yhteensä vähintään 60 minuuttia.
3. Hakijan on osoitettava, että hän
a) pystyy käyttämään ilmalaivaa sen rajoitusten mukaisesti;
b) pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;
c) toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;
d) osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön, ja
e) kykenee koko ajan säilyttämään ilmalaivan hallinnan siten, että menetel
män tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä vakavasti
epäillä.
LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT
4. Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava
huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän ilmalaivan käsittelyominai
suudet ja suorituskyky.
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Korkeus
normaali lento

± 100 jalkaa

hätätilannetta jäljiteltäessä

± 150 jalkaa

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen

± 10°

seuraaminen
Ohjaussuunta
normaali lento

± 10°

hätätilannetta jäljiteltäessä

± 15°

LENTOKOKEEN SISÄLTÖ
5. Osien 5 ja 6 tehtävät voidaan suorittaa ilmalaivan FNPT:llä tai ilmalaivan
lentosimulaattorilla. Ilmalaivan tarkistuslistojen käyttöä, hyvää ilmailutapaa,
ilmalaivan ohjaamista ulkoisten näköhavaintojen perusteella, jäänesto-/jään
poistomenetelmiä sekä uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan periaatteita tark
kaillaan kaikissa lentokokeen osissa.
OSA 1 — TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LÄHTÖMENETEL
MÄT
Lennon valmistelu, mukaan lukien
a

lennon suunnittelu, asiakirjat, massan ja massakeskiön määritys,
säätietojen hankkiminen, NOTAMit

b

Ilmalaivan tarkastus ja ohjaajan suorittamat huoltotoimenpiteet

c

Mastosta irrottaminen, liikehtiminen maassa ja lentoonlähtö

d

Suoritusarvojen huomioon ottaminen ja trimmin käyttö

e

Toiminta lentopaikalla ja laskukierroksessa

f

Lähtömenetelmä, korkeusmittarin asetus, menetelmät yhteentörmä
yksen välttämiseksi (ilmatilan tarkkailu)

g

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

OSA 2 — ILMALAIVAN KÄSITTELY
a

Ilmalaivan ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen perusteella: suora
vaakalento, nousu, liuku, ilmatilan tarkkailu

b

Lentäminen painekorkeudessa

c

Kaarrot

d

Jyrkät liu’ut ja nousut
Lentäminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan lukien
i) vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta

e

ii) nousu- ja liukukaarrot
iii) oikaisu epätavallisista asennoista
iv) lentäminen vajaalla mittaristolla

f

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

OSA 3 — MATKALENTO

a

Ilmalaivan ohjaaminen ulkoisten näköhavaintojen
perusteella,
toimintamatkan ja toiminta-ajan huomioon ottaminen

b

Näkösuunnistus, kartanluku

c

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta, ilmatilan tarkkailu
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d

Korkeusmittarin, asetus, yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten
noudattaminen, radiopuhelinliikenne

e

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polt
toaineenkulutuksen seuranta, lentoreitiltä poikkeaman arviointi ja
palaaminen takaisin oikealle lentoreitille

f

Säätilan seuranta ja sen kehityksen arviointi, lennon suunnittelu
varalentopaikalle

g

NDB- tai VOR-ohjauksen seuraaminen, paikanmääritys niiden
avulla, suunnistuslaitteiden tunnistaminen (mittarilento). Varalento
paikalle lentäminen suunnitelman mukaisesti (näkölento)

OSA 4 — LÄHESTYMIS- JA LASKUMENETELMÄT
a

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin asetus, tarkistukset, ilmatilan
tarkkailu

b

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

c

Ylösveto matalalta

d

Normaali lasku

e

Lasku lyhyelle kiitotielle

f

Lähestyminen ja lasku tyhjäkäynnillä (vain yksimoottorisilla ilma
laivoilla)

g

Lasku käyttämättä laskusiivekkeitä

h

Toimenpiteet lennon jälkeen

OSA 5 — TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA
Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–4 yhteydessä.
a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen (turvallisessa kor
keudessa), palonsammutustoimenpiteet

b

Laitteiden toimintahäiriöt

c

Pakkolasku (simuloituna)

d

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

e

Suullinen kuulustelu

OSA 6 — LUOKKA- TAI TYYPPIKOHTAISET SEIKAT
Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–5 yhteydessä.
a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdössä (turvallisessa korkeudes
sa, ellei suoriteta lentosimulaattorilla)

b

Lähestyminen ja ylösveto moottorihäiriötilanteessa

c

Lähestyminen ja lasku pysähtymiseen asti moottorihäiriötilanteessa

d

Toimintahäiriö kuoren painejärjestelmässä

e

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne, hyvä ilmailutapa
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f

Luokka- tai tyyppikelpuutukseen vaadittavan lentokokeen soveltu
vat kohdat tarkastuslentäjän harkinnan mukaan, muun muassa seu
raavat siltä osin kuin ne tulevat kyseeseen:
i) ilmalaivan järjestelmät
ii) kuoren painejärjestelmän toiminta

g

Suullinen kuulustelu
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Lisäys 5
Yhdistetty kurssi usean ohjaajan miehistölupakirjaa varten
YLEISTÄ
1. Yhdistetyn MPL-kurssin tavoitteena on kouluttaa lentäjä osaamistasolle, jolla
hän voi toimia perämiehenä usean ohjaajan monimoottorisessa turbiinikäyt
töisessä liikennelentokoneessa VFR- ja IFR-lennoilla ja saada usean ohjaajan
miehistölupakirjan.

▼M5
2. MPL-kurssin hyväksyntä voidaan myöntää vain hyväksytylle koulutusorga
nisaatiolle, joka on osan ORO mukaisesti sertifioidun kaupallisen lentolii
kenteen harjoittajan organisaation osa, tai sellaiselle hyväksytylle koulutusor
ganisaatiolle, joka on sopinut erityisjärjestelystä tällaisen lentoliikenteen har
joittajan kanssa.

▼B
3. Hakijan, joka haluaa suorittaa yhdistetyn MPL-kurssin, on suoritettava kaikki
koulutusvaiheet hyväksytyn koulutusorganisaation järjestämällä yhtäjaksoi
sella kurssilla. Koulutuksen on oltava pätevyysperusteinen ja se on suoritet
tava usean ohjaajan toimintaympäristössä.
4. Kurssille voidaan hyväksyä vain alusta aloittavia hakijoita.
5. Kurssin on sisällettävä
a) teoriakoulutus ATPL(A)-lupakirjaa vastaavalle tietotasolle;
b) näkö- ja mittarilentokoulutus;
c) miehistöyhteistyökoulutus usean ohjaajan lentokoneita varten, ja
d) tyyppikoulutus.
6. Hakija, joka ei onnistu tai pysty suorittamaan koko MPL-kurssia, voi hakea
toimivaltaiselta viranomaiselta teoriakoetta ja lentokoetta sellaista lupakirjaa
varten, jossa on vähäisemmät oikeudet, ja mittarilentokelpuutusta, jos sovel
lettavat vaatimukset on täytetty.
TEORIATIETO

▼M8
7. Hyväksytyn MPL-teoriakurssin on sisällettävä vähintään 750 tuntia koulu
tusta ATPL(A)-tietotasoa varten sekä seuraaviin vaadittavat tunnit:
a) asianomaisen tyyppikelpuutuksen teoriakoulutus H luvun mukaisesti; ja
b) UPRT-teoriakoulutus FCL.745.A kohdan mukaisesti.

▼B
LENTOKOULUTUS

▼M8
8. Lentokoulutuksen on sisällettävä yhteensä vähintään 240 tuntia, jotka koos
tuvat tunneista ohjaavana ohjaajana (PF) ja monitoroivana ohjaajana (PM)
todellisella ja simuloidulla lennolla, ja sen on katettava seuraavat neljä kou
lutusvaihetta:
a) Vaihe 1 – Alkeislentokoulutus
Peruskoulutus yhden ohjaajan lentotoimintaan lentokoneella.
b) Vaihe 2 – Perustaso
Johdatus toimintaan usean ohjaajan miehistössä ja mittarilentoon.
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c) Vaihe 3 – Keskitaso
Toiminta usean ohjaajan miehistössä monimoottorisella turbiinimoottorilen
tokoneella, joka on sertifioitu suorituskykyiseksi lentokoneeksi asetuksen
(EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti.
d) Vaihe 4 – Edistynyt
Tyyppikoulutus lentoyhtiölle ominaisessa toimintaympäristössä.
Miehistöyhteistyötä koskevat vaatimukset on yhdistettävä edellä mainittuihin
koulutusvaiheisiin.
Moottorihäiriötilanteita koskeva koulutus on annettava joko lentokoneella tai
lentosimulaattorilla.
8 a. Todellisilla lennoilla hankittuun lentokokemukseen on kuuluttava
a) kaikki H luvun kokemusvaatimukset;
b) UPRT-lentokoulutus FCL.745.A kohdan mukaisesti;
c) lentokoneella tehtävät UPRT-harjoitukset, jotka liittyvät asianomaisen
tyypin erityispiirteisiin FCL.725.A kohdan c kohdan mukaisesti;
d) yölento;
e) lentäminen yksinomaan mittarien avulla; ja
f) hyvän ilmailutavan edellyttämä kokemus.

▼B
9. Lentokoulutusohjelman jokaisen koulutusvaiheen on koostuttava perustieto
jen opettamisesta ja käytännön koulutusosioista.
10. Kurssin on sisällettävä jatkuva koulutusohjelman arviointiprosessi ja koulu
tusohjelmaa noudattavien oppilaiden jatkuva arviointi. Arvioinnilla on var
mistettava se, että:
a) pätevyys ja sen arviointi ovat usean ohjaajan lentokoneen perämiehen
tehtävään soveltuvia, ja
b) oppilaat omaksuvat tarvittavan pätevyyden asteittain ja tyydyttävällä ta
valla.

▼M6
11. Kurssin on sisällettävä vähintään 12 lentoonlähtöä ja laskua pätevyyden
varmistamiseksi. Lentoonlähtöjen ja laskujen lukumäärä voidaan vähentää
vähintään kuuteen edellyttäen, että koulutuksen järjestävä hyväksytty koulu
tusorganisaatio ja lentotoiminnan harjoittaja varmistavat ennen koulutuksen
antamista, että
a) käytössä on menettely lento-oppilaalta vaaditun pätevyystason arvioimi
seksi; ja
b) käytössä on menettely sen varmistamiseksi, että korjaaviin toimiin ryh
dytään, jos se koulutuksenaikaisen arvioinnin mukaan näyttää olevan
tarpeen.
Lentoonlähdöt ja laskut on suoritettava kouluttajan valvonnassa sillä lento
koneella, jota varten tyyppikelpuutus myönnetään.
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ARVIOINTITASO
12. ►C2 MPL-lupakirjan hakijan on oltava osoittanut edistyneen tason päte
vyys kaikissa yhdeksässä pätevyysyksikössä, jotka luetellaan 13 kohdassa.
Tämä osaamistaso vaaditaan perämiehenä toimimiseen ja vuorovaikutukseen
usean ohjaajan turbiinimoottorilentokoneessa näkö- ja mittarilento-olosuhteis
sa. Arvioinnin on osoitettava, että lentokoneen tai tilanteen hallinta säilyte
tään koko ajan niin, että menetelmän tai liikkeen onnistuminen on varmaa.
Hakijan on johdonmukaisesti osoitettava sellaista tietoa, taitoa ja asennetta,
jotka vaaditaan käytettävän lentokonetyypin turvalliseen käyttöön MPL-suo
rituskriteerien mukaisesti. ◄
PÄTEVYYSYKSIKÖT
13. Hakijan on osoitettava pätevyys seuraavissa yhdeksässä pätevyysyksikössä:
1) ihmisen suorituskyvyn periaatteiden soveltaminen, mukaan lukien uhka
tekijöiden ja virheiden hallinnan periaatteet;
2) lentokoneen käsittely maassa;
3) lentoonlähtö;
4) nousu;
5) matkalento;
6) korkeuden vähentäminen;
7) lähestyminen;
8) lasku, ja
9) toiminta laskun jälkeen ja lennon jälkeiset toimenpiteet.
SIMULOITU LENTO
14. FSTD:n vähimmäisvaatimukset:
a) Vaihe 1 – Alkeislentokoulutus
Verkkokoulutus- ja tehtäväkohtaiset koulutuslaitteet, jotka toimivaltainen
viranomainen on hyväksynyt ja joilla on seuraavat ominaisuudet:
— niissä on edistyneempiä lisälaitteita kuin tavallisissa pöytätietokoneis
sa, kuten toimivat kaasuvivun, ohjaussauvan tai FMS-näppäimistön
jäljitelmät, ja
— ne edellyttävät psykomotorista toimintaa sekä sopivaa voiman käyttöä
ja vasteiden ajoitusta.
b) Vaihe 2 – Perustaso
FNPT II MCC, joka jäljittelee yleisesti monimoottorista turbiinimoottori
lentokonetta.
c) Vaihe 3 – Keskitaso
FSTD, joka jäljittelee monimoottorista turbiinimoottorilentokonetta, jonka
käyttöön vaaditaan perämies ja joka on hyväksytty tasoa B vastaavaksi ja
sisältää lisäksi
— päivänvalo-, hämärä- ja yöolosuhteita jäljittelevän näyttöjärjestelmän,
joka antaa kummallekin ohjaajanpaikalle jatkuvan ja yhdenmukaisen
näkymän, jonka laajuus on vaakasuunnassa vähintään 180° ja pysty
suunnassa vähintään 40°.
— lennonjohdon radioliikenteen simulointi.
d) Vaihe 4 – Edistynyt
Lentosimulaattori, joka vastaa täysin tasoa D tai C ja jossa on kehittynyt
päivänvalonäkymäjärjestelmä, mukaan lukien lennonjohdon radioliiken
teen simulointi.
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Lisäys 6
Osista koostuva koulutus mittarilentokelpuutusta varten
A. IR(A) – Osista koostuva lentokoulutus
YLEISTÄ
1.

Osista koostuvan IR(A)-lentokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa lentäjä
sille osaamistasolle, joka vaaditaan lentokoneen lentämiseen mittarilento
sääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa. Kurssi koostuu kahdesta
osasta, jotka voidaan suorittaa erikseen tai yhdessä:

a) Perusmittarilento-osa

Sisältää 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi tuntia
saa olla mittariaikaa maassa BITD:llä, FNPT I:llä tai II:lla tai lentosimu
laattorilla. Perusmittarilento-osan suorittamisen jälkeen hakijalle on an
nettava todistus kurssin suorittamisesta.

b) Menetelmämittarilento-osa

Sisältää loput koulutusohjelmasta IR(A)-kelpuutusta varten, 40 tuntia
mittarilentokoulutusta yksimoottorisella tai 45 tuntia monimoottorisella
lentokoneella, sekä IR(A)-kelpuutuksen teoriakurssin.

▼M3
2.

Osista koostuvalle IR(A)-kurssille pyrkivällä hakijalla on oltava PPL(A)tai CPL(A)-lupakirja. Menetelmämittarilento-osaan pyrkivällä hakijalla,
jolla ei ole CPL(A)-lupakirjaa, on oltava todistus perusmittarilento-osan
suorittamisesta.

Hyväksytyn koulutusorganisaation on varmistettava, että monimoottorisen
lentokoneen IR(A)-kurssille pyrkivä hakija, jolla ei ole ollut monimootto
risen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutusta, on saanut H luvussa mää
ritellyn monimoottorikoulutuksen ennen IR(A)-kurssin lentokoulutuksen
aloittamista.

▼B
3.

Hakijan, joka haluaa osallistua osista koostuvan IR(A)-kurssin menetelmä
mittarilento-osaan, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet yhdellä yhtäjak
soisella hyväksytyllä kurssilla. Hyväksytyn koulutusorganisaation on var
mistettava ennen menetelmämittarilento-osan alkua hakijan pätevyys perus
mittarilentotaitojen osalta. Kertauskoulutusta on annettava tarpeen mukaan.

4.

Teoriakurssi on suoritettava 18 kuukauden kuluessa. Menetelmämittarilen
to-osa ja lentokoe on suoritettava hyväksytyn teoriakokeen voimassaolo
aikana.

5.

Kurssin on sisällettävä

a) teoriakoulutus mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle;

b) mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO
6.

Hyväksytyn osista koostuvan IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 150
tuntia teoriakoulutusta.
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LENTOKOULUTUS
7.

Yksimoottorisen lentokoneen IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 50
tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan 20 tuntia saa olla mittari
aikaa maassa FNPT I:llä tai korkeintaan 35 tuntia lentosimulaattorilla tai
FNPT II:lla. Korkeintaan 10 tuntia FNPT II:n tai lentosimulaattorin mitta
riajasta maassa voidaan suorittaa FNPT I:llä.

8.

Monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 55
tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan 25 tuntia saa olla mittari
aikaa maassa FNPT I:llä tai korkeintaan 40 tuntia lentosimulaattorilla tai
FNPT II:lla. Korkeintaan 10 tuntia FNPT II:n tai lentosimulaattorin mitta
riajasta maassa voidaan suorittaa FNPT I:llä. Jäljellä olevan mittarilento
koulutuksen on sisällettävä vähintään 15 tuntia monimoottorisilla lentoko
neilla.

9.

Yksimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutuksen haltijan, jolla on myös
monimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus ja joka haluaa
saada monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutuksen ensimmäistä ker
taa, on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kurssi, joka sisäl
tää monimoottorisilla lentokoneilla vähintään viisi tuntia mittarilentokoulu
tusta, josta kolme tuntia voidaan suorittaa lentosimulaattorilla tai FNPT
II:lla.

10.1 CPL(A)-lupakirjan tai perusmittarilento-osan todistuksen haltijan osalta
edellä olevissa 7 ja 8 kohdassa vaaditun koulutuksen kokonaismäärää voi
daan vähentää 10 tunnilla.

▼M3
10.2 IR(H)-kelpuutuksen haltijoilla 7 tai 8 kohdassa vaaditun koulutuksen ko
konaismäärä voidaan vähentää 10 tuntiin.

▼B
10.3 Lentokoneilla suoritettavan mittarilentokoulutuksen kokonaismäärän on ol
tava 7 tai 8 kohdan mukainen.
11.

Ennen IR(A)-kelpuutuksen lentokoetta suoritettavien lentoharjoitusten on
sisällettävä:
a) perusmittarilento-osuus perusmittarilennon menetelmät ja ohjausliikkeet,
joihin on kuuluttava vähintään
perusmittarilento ilman ulkoista näköyhteyttä:
— vaakalento
— nousu
— korkeuden vähentäminen
— vaaka-, nousu- ja liukukaarrot
mittarilentokuvio
jyrkkä kaarto
radiosuunnistus
oikaisu epätavallisista asennoista
lentäminen vajaalla mittaristolla
alkavan ja täyden sakkauksen tunnistaminen ja oikaisu niistä;
b) Menetelmämittarilento-osuus
i) IFR-lentojen valmistelutoimenpiteet, mukaan lukien lentokäsikirjan
ja tarvittavien ilmaliikennepalvelun asiakirjojen käyttö IFR-lento
suunnitelman laadinnassa;
ii) mittarilentotoiminnassa normaaliolosuhteissa sekä poikkeus- ja pak
kotilanteissa käytettävät menetelmät ja lentoliikkeet, joihin on kuu
luttava vähintään
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— siirtyminen näkölennosta mittarilentoon lentoonlähdössä
— vakiolähtö- ja tuloreitit
— matkalennon IFR-menetelmät
— odotusmenetelmät
— mittarilähestymiset minimikorkeuteen
— keskeytetyn lähestymisen menetelmät
— laskut mittarilähestymisistä, mukaan lukien kiertolähestymiset;
iii) normaalit lentoliikkeet ja käytettävän lentokoneen erityiset lentoominaisuudet;
iv) tarvittaessa edellä luetellut harjoitukset monimoottorisella lentoko
neella, mukaan lukien lentokoneen ohjaaminen yksinomaan mitta
rien avulla simuloidussa moottorihäiriötilanteessa sekä moottorin
pysäytys ja uudelleenkäynnistys (jälkimmäinen harjoitus on suori
tettava turvallisessa korkeudessa, ellei sitä tehdä lentosimulaattorilla
tai FNPT II:lla).

▼M3
Aa. IR(A) – Pätevyysperusteinen osista koostuva lentokoulutus
YLEISTÄ

▼M4
1.

Pätevyysperusteisen osista koostuvan lentokoulutuksen tavoitteena on antaa
PPL- tai CPL-lupakirjan haltijoille koulutusta mittarilentokelpuutusta varten
ottaen huomioon heidän aiemmin hankkimansa mittarilentokoulutus ja -ko
kemus. Koulutuksen tarkoituksena on saavuttaa osaamistaso, joka vaaditaan
lentokoneen lentämiseen mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuh
teissa. Koulutus on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai sii
hen on sisällyttävä sekä sellaisen IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan, jolla on
oikeus antaa koulutusta mittarilentokelpuutusta varten, antamaa mittarilento
koulutusta että hyväksytyn koulutusorganisaation antamaa lentokoulutusta.

2.

Tällaiseen pätevyysperusteiseen osista koostuvaan IR(A)-koulutukseen pyr
kivällä hakijalla on oltava PPL(A)- tai CPL(A)-lupakirja.

3.

Teoriakurssi on suoritettava 18 kuukauden kuluessa. Mittarilentokoulutus ja
lentokoe on suoritettava hyväksytyn teoriakokeen voimassaoloaikana.

4.

Kurssin on sisällettävä

▼M3

a) teoriakoulutus IR(A)-kelpuutusta vastaavalle tietotasolle;
b) mittarilentokoulutus.
TEORIATIETO
5.

Hyväksytyn pätevyysperusteisen osista koostuvan IR(A)-kurssin on sisället
tävä vähintään 80 tuntia teoriakoulutusta. Teoriakoulutukseen voi kuulua
tietokonepohjaista koulutusta ja verkko-opiskelua. Lähiopetusta on oltava
ORA.ATO.305 kohdassa vaadittu vähimmäismäärä.
LENTOKOULUTUS

6.

IR(A)-kelpuutus myönnetään tässä osista koostuvassa koulutuksessa päte
vyysperusteisesti. Hakijan on kuitenkin täytettävä jäljempänä esitetyt vähim
mäisvaatimukset. Vaadittavan pätevyyden saavuttaminen saattaa edellyttää
lisäkoulutusta.
a) Yksimoottorisen lentokoneen pätevyysperusteisen osista koostuvan
IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 40 tuntia mittarilentokoulutusta,
josta korkeintaan 10 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä tai
korkeintaan 25 tuntia lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla. Korkeintaan
viisi tuntia FNPT II:n tai lentosimulaattorin mittariajasta maassa voidaan
suorittaa FNPT I:llä.
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i) Kun hakija on
A) suorittanut sellaisen IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan, jolla on oikeus
antaa koulutusta IR-kelpuutusta varten, antaman mittarilentokou
lutuksen, tai

▼M4
B) hankkinut mittarilentokokemusta lentokoneilla ilma-aluksen pääl
likkönä sellaisen kelpuutuksen haltijana, joka antaa oikeuden len
tää mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa,

▼M3
näistä tunneista voidaan hyvittää vaadittavien 40 tunnin osalta enin
tään 30 tuntia.
ii) Kun hakija on saanut muuta kuin a kohdan i alakohdassa tarkoitettua
mittarilentokoulutusta, näistä tunneista voidaan hyvittää vaadittavien
40 tunnin osalta enintään 15 tuntia.
iii) Lentokoulutukseen on joka tapauksessa sisällyttävä vähintään 10 tun
tia mittarilentokoulutusta lentokoneella hyväksytyssä koulutusorgani
saatiossa.
iv) Mittarilentokoulutusta on oltava yhteensä vähintään 25 tuntia.
b) Monimoottorisen lentokoneen pätevyysperusteisen osista koostuvan
IR(A)-kurssin on sisällettävä vähintään 45 tuntia mittarilentokoulutusta,
josta korkeintaan 10 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä tai
korkeintaan 30 tuntia lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla. Korkeintaan
viisi tuntia FNPT II:n tai lentosimulaattorin mittariajasta maassa voidaan
suorittaa FNPT I:llä.
i) Kun hakija on
A) suorittanut sellaisen IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan, jolla on oikeus
antaa koulutusta IR-kelpuutusta varten, antaman mittarilentokou
lutuksen, tai

▼M4
B) hankkinut mittarilentokokemusta lentokoneilla ilma-aluksen pääl
likkönä sellaisen kelpuutuksen haltijana, joka antaa oikeuden len
tää mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa,

▼M3
näistä tunneista voidaan hyvittää vaadittavien 45 tunnin osalta enin
tään 35 tuntia.
ii) Kun hakija on saanut muuta kuin b kohdan i alakohdassa mainittua
mittarilentokoulutusta, näistä tunneista voidaan hyvittää vaadittavien
45 tunnin osalta enintään 15 tuntia.
iii) Lentokoulutukseen on joka tapauksessa sisällyttävä vähintään 10 tun
tia mittarilentokoulutusta monimoottorisella lentokoneella hyväksy
tyssä koulutusorganisaatiossa.
iv) Mittarilentokoulutusta on oltava yhteensä vähintään 25 tuntia, josta
vähintään 15 tuntia on suoritettava monimoottorisella lentokoneella.
c) Hyvitettävien tuntien määrän määrittelemiseksi ja koulutustarpeiden sel
vittämiseksi hakijan on suoritettava hyväksytyn koulutusorganisaation en
nen kurssia järjestämä arviointi.
d) IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan a kohdan i alakohdan tai b kohdan i ala
kohdan mukaisesti antaman mittarilentokoulutuksen suorittaminen on kir
jattava erillisiin koulutustietoihin, jotka kouluttaja allekirjoittaa.
7.

Pätevyysperusteiseen osista koostuvaan IR(A)-lentokoulutukseen on sisällyt
tävä
a) perusmittarilennon menetelmät ja ohjausliikkeet, joihin on kuuluttava vä
hintään
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i) perusmittarilento ilman ulkoista näköyhteyttä
ii) vaakalento
iii) nousu
iv) korkeuden vähentäminen
v) vaaka-, nousu- ja liukukaarrot
vi) mittarilentokuvio
vii) jyrkkä kaarto
viii) radiosuunnistus
ix) oikaisu epätavallisista asennoista
x) lentäminen vajaalla mittaristolla ja
xi) alkavan ja täyden sakkauksen tunnistaminen ja oikaisu niistä;b) IFR-lentojen valmistelutoimenpiteet, mukaan lukien lentokäsikirjan ja tar
vittavien ilmaliikennepalvelun asiakirjojen käyttö IFR-lentosuunnitelman
laadinnassa;
c) mittarilentotoiminnassa normaaliolosuhteissa sekä poikkeus- ja pakkoti
lanteissa käytettävät menetelmät ja lentoliikkeet, joihin on kuuluttava
vähintään
i) siirtyminen näkölennosta mittarilentoon lentoonlähdössä
ii) vakiolähtö- ja tuloreitit
iii) matkalennon IFR-menetelmät
iv) odotusmenetelmät
v) mittarilähestymiset minimikorkeuteen
vi) keskeytetyn lähestymisen menetelmät ja
vii) laskut mittarilähestymisistä, mukaan lukien kiertolähestymiset;
d) normaalit lentoliikkeet ja käytettävän lentokoneen erityiset lento-ominai
suudet;
e) tarvittaessa edellä luetellut harjoitukset monimoottorisella lentokoneella,
mukaan lukien
i) lentokoneen ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla simuloidussa ti
lanteessa, jossa yksi moottori on epäkunnossa;
ii) moottorin pysäytys ja uudelleenkäynnistys (harjoitus on suoritettava
turvallisessa korkeudessa, ellei sitä tehdä lentosimulaattorilla tai FNPT
II:lla).
8.

Pätevyysperusteisen osista koostuvan IR(A)-kelpuutuksen hakijalle, jolla on
osan FCL mukainen PPL- tai CPL-lupakirja ja voimassa oleva IR(A)-kelpuu
tus, jonka kolmas maa on myöntänyt Chicagon yleissopimuksen liitteen 1
vaatimusten mukaisesti, voidaan hyvittää 4 kohdassa mainitut koulutusvaa
timukset kokonaisuudessaan. Saadakseen IR(A)-kelpuutuksen hakijan on täy
tettävä seuraavat vaatimukset:
a) hänen on suoritettava hyväksytysti IR(A)-kelpuutukseen vaadittava lisä
yksen 7 mukainen lentokoe;
b) hänen on osoitettava lentokokeessa tarkastuslentäjälle, että hänellä on
riittävä teoriatiedon taso ilmailun säädöksistä, sääopista sekä lennonsuun
nittelusta ja suoritusarvoista (IR); ja
c) hänellä on oltava vähintään 50 tunnin mittarilentokokemus ilma-aluksen
päällikkönä lentokoneilla.
KOULUTUSTA EDELTÄVÄ ARVIOINTI

9.

Hyväksytty koulutusorganisaatio määrittelee koulutusta edeltävän arvioinnin
sisällön ja keston hakijan mittarilentokokemuksen perusteella.
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MONIMOOTTORISET LENTOKONEET
10. Yksimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutuksen haltijan, jolla on myös
monimoottorisen lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus ja joka haluaa
saada monimoottorisen lentokoneen IR(A)-kelpuutuksen ensimmäistä kertaa,
on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kurssi, joka sisältää
vähintään viisi tuntia mittarilentokoulutusta monimoottorisella lentokoneella,
josta kolme tuntia voidaan suorittaa lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla, ja
suoritettava hyväksytysti lentokoe.

▼B
B. IR(H) – Osista koostuva lentokoulutus
1.

Osista koostuvan IR(H)-lentokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa lentäjä
sille osaamistasolle, joka vaaditaan helikopterin lentämiseen mittarilento
sääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa.

2.

Osista koostuvalle IR(H)-kurssille pyrkivällä hakijalla on oltava PPL(H)-,
CPL(H)- tai ATPL(H)-lupakirja. Ennen IR(H)-kurssin ilma-aluksella annet
tavan koulutuksen aloittamista hakijalla on oltava IR(H)-lentokokeessa käy
tettävän helikopterin tyyppikelpuutus, tai hänen on oltava suorittanut kysei
sen tyypin hyväksytty tyyppikoulutus. Hakijalla on oltava todistus hyväksy
tysti suoritetusta miehistöyhteistyökurssista, jos lentokoe suoritetaan usean
ohjaajan toimintaympäristössä.

3.

Hakijan, joka haluaa suorittaa osista koostuvan IR(H)-kurssin, on suoritet
tava kaikki koulutusvaiheet yhdellä yhtäjaksoisella hyväksytyllä kurssilla.

4.

Teoriakurssi on suoritettava 18 kuukauden kuluessa. Lentokoulutus ja lento
koe on suoritettava hyväksytyn teoriakokeen voimassaoloaikana.

5.

Kurssin on sisällettävä

▼M3

▼B

a) teoriakoulutus mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle;
b) mittarilentokoulutus.

TEORIATIETO
6.

Hyväksytyn osista koostuvan IR(H)-kurssin on sisällettävä vähintään 150
tuntia koulutusta.

LENTOKOULUTUS
7.

Yksimoottorisen helikopterin IR(H)-kurssin on sisällettävä vähintään 50 tun
tia mittarilentokoulutusta, josta
a) korkeintaan 20 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I(H):lla tai
(A):lla. Nämä 20 tuntia koulutusta FNPT I (H):lla tai (A):lla voidaan
korvata 20 tunnilla koulutusta IR(H)-kelpuutusta varten lentokoneella,
joka on hyväksytty tätä kurssia varten, tai
b) korkeintaan 35 tuntia saa olla mittariaikaa maassa helikopterin FTD
2/3:lla, FNPT II/III:lla tai lentosimulaattorilla.
Mittarilentokoulutukseen on kuuluttava vähintään 10 tuntia IFR-hyväksy
tyllä helikopterilla.

8.

Monimoottorisen helikopterin IR(H)-kurssin on sisällettävä vähintään 55
tuntia mittarilentokoulutusta, josta
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a) korkeintaan 20 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I(H):lla tai
(A):lla. Nämä 20 tuntia koulutusta FNPT I(H):lla tai (A):lla voidaan
korvata 20 tunnilla koulutusta IR(H)-kelpuutusta varten lentokoneella,
joka on hyväksytty tätä kurssia varten, tai
b) korkeintaan 40 tuntia saa olla mittariaikaa maassa helikopterin FTD
2/3:lla, FNPT II/III:lla tai lentosimulaattorilla.
Mittarilentokoulutukseen on kuuluttava vähintään 10 tuntia IFR-hyväksy
tyllä monimoottorisella helikopterilla.
9.1 ATPL(H)-lupakirjan haltijoilta vaadittuja teoriatunteja vähennetään 50 tun
nilla.

▼M3
9.2 IR(A)-kelpuutuksen haltijalta vaadittava koulutus voidaan vähentää 10 tun
tiin.
9.3. PPL(H)-lupakirjan haltijalta, jolla on helikopterin yölentokelpuutus, tai
CPL(H)-lupakirjan haltijalta vaadittavaa mittarilentokoulutuksen kokonais
määrää voidaan vähentää viidellä tunnilla.

▼B
10. Ennen IR(H)-kelpuutuksen lentokoetta suoritettavien lentoharjoitusten on
sisällettävä
a) IFR-lentojen valmistelutoimenpiteet, mukaan lukien lentokäsikirjan ja
tarvittavien ilmaliikennepalvelun asiakirjojen käyttö IFR-lentosuunnitel
man laadinnassa;
b) mittarilentotoiminnassa normaaliolosuhteissa sekä poikkeus- ja pakkoti
lanteissa käytettävät menetelmät ja lentoliikkeet, joihin on kuuluttava
vähintään
siirtyminen näkölennosta mittarilentoon lentoonlähdössä
vakiolähtö- ja tuloreitit
matkalennon IFR-menetelmät
odotusmenetelmät
mittarilähestymiset minimikorkeuteen
keskeytetyn lähestymisen menetelmät
laskut mittarilähestymisistä, mukaan lukien kiertolähestymiset;
c) normaalit lentoliikkeet ja käytettävän helikopterin erityiset lento-ominai
suudet;
d) tarvittaessa edellä luetellut harjoitukset monimoottorisella helikopterilla,
mukaan lukien helikopterin ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla si
muloidussa moottorihäiriötilanteessa sekä moottorin pysäytys ja uudel
leenkäynnistys (jälkimmäinen harjoitus on suoritettava lentosimulaatto
rilla tai FNPT II:lla tai FTD 2/3:lla).

C. IR(As) – Osista koostuva lentokoulutus
YLEISTÄ
1. Osista koostuvan IR(As)-lentokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa lentäjä
sille osaamistasolle, joka vaaditaan ilmalaivojen lentämiseen mittarilento
sääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa. Kurssi koostuu kahdesta osas
ta, jotka voidaan suorittaa erikseen tai yhdessä:
a) Perusmittarilento-osa
Sisältää 10 tuntia mittarilentokoulutusta, josta korkeintaan viisi
tuntia saa olla mittariaikaa maassa BITD:llä, FNPT I:llä tai II:lla tai
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lentosimulaattorilla. Perusmittarilento-osan suorittamisen jälkeen hakijalle
on annettava todistus kurssin suorittamisesta.
b) Menetelmämittarilento-osa
Sisältää loput koulutusohjelmasta IR(As)-kelpuutusta varten, 25 tuntia
mittarilentokoulutusta sekä IR(As)-kelpuutuksen teoriakurssin.
2. Osista koostuvalle IR(As)-kurssille pyrkivällä hakijalla on oltava PPL(As)lupakirja sekä yölento-oikeus tai CPL(As)-lupakirja. Menetelmämittarilentoosaan pyrkivällä hakijalla, jolla ei ole CPL(As)-lupakirjaa, on oltava todistus
perusmittarilento-osan suorittamisesta.
3. Hakijan, joka haluaa osallistua osista koostuvan IR(As)-kurssin menetelmä
mittarilento-osaan, on suoritettava kaikki koulutusvaiheet yhdellä yhtäjaksoi
sella hyväksytyllä kurssilla. Hyväksytyn koulutusorganisaation on varmistet
tava ennen menetelmämittarilento-osan alkua hakijan pätevyys perusmittari
lentotaitojen osalta. Kertauskoulutusta on annettava tarpeen mukaan.
4. Teoriakurssi on suoritettava 18 kuukauden kuluessa. Menetelmämittarilentoosa ja lentokoe on suoritettava hyväksytyn teoriakokeen voimassaoloaikana.
5. Kurssin on sisällettävä
a) teoriakoulutus mittarilentokelpuutusta vastaavalle tietotasolle;
b) mittarilentokoulutus.
TEORIATIETO
6. Hyväksytyn osista koostuvan IR(As)-kurssin on sisällettävä vähintään 150
tuntia teoriakoulutusta.
LENTOKOULUTUS
7. IR(As)-kurssin on sisällettävä vähintään 35 tuntia mittarilentokoulutusta,
josta korkeintaan 15 tuntia saa olla mittariaikaa maassa FNPT I:llä tai kor
keintaan 20 tuntia lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla. Korkeintaan 5 tuntia
FNPT II:n tai lentosimulaattorin mittariajasta maassa voidaan suorittaa
FNPT I:llä.
8. CPL(As)-lupakirjan tai perusmittarilento-osan todistuksen haltijan osalta 7
kohdassa vaaditun koulutuksen kokonaismäärää voidaan vähentää 10 tunnil
la. Ilmalaivalla suoritettavan mittarilentokoulutuksen kokonaismäärän on ol
tava 7 kohdan mukainen.
9. Jos hakijalla on mittarilentokelpuutus jossain muussa ilma-alusryhmässä,
vaaditun lentokoulutuksen kokonaismäärä voidaan vähentää 10 tuntiin ilma
laivalla.
10. Ennen IR(As)-kelpuutuksen lentokoetta suoritettavien lentoharjoitusten on
sisällettävä:
a) perusmittarilento-osuus
perusmittarilennon menetelmät ja ohjausliikkeet, joihin on kuuluttava
vähintään
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perusmittarilento ilman ulkoista näköyhteyttä:
— vaakalento
— nousu
— korkeuden vähentäminen
— vaaka-, nousu- ja liukukaarrot
mittarilentokuvio
radiosuunnistus
oikaisu epätavallisista asennoista
lentäminen vajaalla mittaristolla;
b) Menetelmämittarilento-osuus
i) IFR-lentojen valmistelutoimenpiteet, mukaan lukien lentokäsikirjan ja
tarvittavien ilmaliikennepalvelun asiakirjojen käyttö IFR-lentosuunni
telman laadinnassa;
ii) mittarilentotoiminnassa normaaliolosuhteissa sekä poikkeus- ja pak
kotilanteissa käytettävät menetelmät ja lentoliikkeet, joihin on kuu
luttava vähintään
— siirtyminen näkölennosta mittarilentoon lentoonlähdössä
— vakiolähtö- ja tuloreitit
— matkalennon IFR-menetelmät
— odotusmenetelmät
— mittarilähestymiset minimikorkeuteen
— keskeytetyn lähestymisen menetelmät
— laskut mittarilähestymisistä, mukaan lukien kiertolähestymiset;
iii) normaalit lentoliikkeet ja erityiset lento-ominaisuudet;
iv) edellä luetellut harjoitukset ilmalaivalla, mukaan lukien ilmalaivan
ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla simuloidussa moottorihäi
riötilanteessa sekä moottorin pysäytys ja uudelleenkäynnistys (jäl
kimmäinen harjoitus on suoritettava turvallisessa korkeudessa, ellei
sitä tehdä lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla).
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Lisäys 7
Lentokoe mittarilentokelpuutusta varten

▼M5
1. Mittarilentokelpuutuksen hakijan on oltava saanut koulutusta saman luokan
tai tyypin ilma-aluksella, jota käytetään lentokokeessa ja joka on varustettu
asianmukaisilla laitteilla koulutusta ja kokeita varten.

▼B
2. Hakijan on suoritettava hyväksytysti kaikki lentokokeen asiaankuuluvat osat.
Jos hänen suorituksensa hylätään osan yhdessäkin kohdassa, koko osa kat
sotaan hylätyksi. Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin yhdessä
osassa, hänen on suoritettava koko koe uudelleen. Vain yhdessä osassa hy
lätyn hakijan on suoritettava hylätty osa uudelleen. Jos uusintakokeen jokin
osa hylätään, hakijan on suoritettava koko koe uudelleen, vaikka hän olisi
suorittanut kyseisen osan hyväksytysti aiemmalla kerralla. Kaikki lentoko
keen osat on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa. Jos hakija ei läpäise
kaikkia lentokokeen osia kahdella yrityksellä, vaaditaan lisäkoulutusta.

3. Lentokokeen hylkäyksen jälkeen voidaan vaatia lisäkoulutusta. Lentokokeen
suorittamista voi yrittää miten monta kertaa tahansa.

LENTOKOKEEN SUORITTAMINEN
4. Lentokokeessa on tarkoitus jäljitellä normaalia lentoa. Tarkastuslentäjä valit
see lennettävän reitin. Kokeen oleellinen osa on selvittää hakijan kyky suun
nitella ja suorittaa lento käyttäen tavanomaista lennonvalmisteluaineistoa.
Hakijan on huolehdittava lennon suunnittelusta ja varmistettava, että kaikki
lennon suorittamiseen tarvittavat varusteet ja asiakirjat ovat ilma-aluksessa.
Lennon on kestettävä vähintään 1 tunti.

5. Jos hakija keskeyttää lentokokeen sellaisesta syystä, jota tarkastuslentäjä ei
pidä riittävänä, hakijan on suoritettava koko lentokoe uudelleen. Jos koe
keskeytetään tarkastuslentäjän mielestä riittävästä syystä, vain ne osat, joita
ei ole suoritettu kokonaan, on suoritettava myöhemmin toisella lennolla.

6. Tarkastuslentäjän niin salliessa hakija voi suorittaa minkä tahansa lentoko
keeseen kuuluvan liikkeen tai menetelmän kerran uudelleen. Tarkastuslentäjä
voi keskeyttää kokeen missä tahansa vaiheessa, jos hän katsoo, että hakijan
osoittamat lentotaidot edellyttävät sen suorittamista kokonaan uudelleen.

7. Hakijan on ohjattava ilma-alusta sellaiselta paikalta, jolta ilma-aluksen pääl
likön tehtävät voi hoitaa, ja suoritettava koe siten kuin ilma-aluksessa ei olisi
muita miehistön jäseniä. Tarkastuslentäjä ei saa millään tavalla osallistua
lennon suorittamiseen, paitsi jos se on tarpeen turvallisuussyistä tai muulle
liikenteelle aiheutuvan kohtuuttoman viivytyksen välttämiseksi. Vastuu len
nosta määräytyy kansallisten määräysten mukaisesti.

8. Hakijan on määritettävä ratkaisukorkeus, minimilaskeutumiskorkeus ja lähes
tymisen keskeytyspiste, ja tarkastuslentäjän on hyväksyttävä ne.

9. Mittarilentokelpuutuksen hakijan on ilmaistava tarkastuslentäjälle suoritta
mansa tarkistukset ja tehtävät, mukaan lukien radiosuunnistuslaitteiden tun
nistaminen. Tarkistukset on tehtävä kokeessa käytettävän ilma-aluksen hy
väksytyn tarkistuslistan mukaisesti. Lentokoetta edeltävän lennonvalmistelun
aikana hakijan on valittava käytettävät tehoasetukset ja nopeudet. Hakijan on
laskettava suoritusarvotiedot lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua varten toi
mintakäsikirjan tai ilma-aluksen lentokäsikirjan mukaisesti.
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LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT
10. Hakijan on osoitettava, että hän
— pystyy käyttämään ilma-alusta sen rajoitusten mukaisesti;
— pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;
— toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;
— osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön, ja
— kykenee koko ajan säilyttämään ilma-aluksen hallinnan siten, että mene
telmän tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä vakavasti
epäillä.

▼M5
11. Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava
huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän lentokoneen käsittelyomi
naisuudet ja suorituskyky:
Korkeus
yleisesti

± 100 jalkaa

ylösvedon aloitus ratkaisukorkeudesta

+ 50 jalkaa / – 0 jalkaa

minimilaskeutumiskorkeuden/MAP:n
minen

noudatta

+ 50 jalkaa / – 0 jalkaa

Lentoradan noudattaminen
radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen

± 5°

Astepoikkeamat

Puolet suuntasäteen ja liukupolun mak
simipoikkeamasta (esim. LPV, ILS,
MLS, GLS)

2D (LNAV) ja 3D (LNAV/VNAV) lineaariset lentoradan sivusuuntainen virhe/poik
sivuttaispoikkeamat
keama saa yleensä olla enintään ± ½12
menetelmän RNP-luvusta. Vähäiset
poikkeamat vaatimuksesta sallitaan
(enintään 1 × RNP-luku).
3D lineaariset pystysuuntaiset poikkeamat (esim. enintään – 75 jalkaa liukupolun alapuo
RNP APCH (LNAV/VNAV) käytettäessä lella missä tahansa vaiheessa ja enin
tään + 75 jalkaa liukupolun yläpuolella
BaroVNAV-toimintoa)
enintään 1 000 jalan korkeudella lento
paikan korkeustasosta.
Ohjaussuunta
kaikkien moottorien toimiessa

± 5°

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

± 10°

Nopeus
kaikkien moottorien toimiessa

± 5 solmua

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

+ 10 solmua / – 5 solmua,

LENTOKOKEEN SISÄLTÖ

▼M11
Lentokoneet

OSA 1 – TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LÄHTÖMENETEL
MÄT
Tarkistuslistan käyttöä, hyvää ilmailutapaa, jäänesto- ja jäänpoistomenetel
miä ym. tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa
a

Lentokäsikirjan (tai vastaavan) käyttö, erityisesti suoritusarvol
askelmat, massan ja massakeskiön määritys

b

Ilmaliikennepalvelun asiakirjojen ja säätietojen käyttö
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c

Operatiivisen ja ATC-lentosuunnitelman laatiminen IFR-lentoa
varten

d

Lähtö-, saapumis- ja lähestymismenetelmien edellyttämien suun
nistuslaitteiden tunnistus

e

Lentoa edeltävä tarkastus

f

Sääminimit

g

Rullaus

h

PBN-lähtömenetelmä (tarvittaessa):
– Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu
navigointijärjestelmään; ja – Navigointijärjestelmän näytön tieto
jen vertaaminen lähtömenetelmäkarttaan.

i

Lentoonlähdön valmistelu, lentoonlähtö

j (°)

Siirtyminen mittarilentoon

k (°)

Mittarilähtömenetelmät, PBN-menetelmät mukaan luettuina, ja
korkeusmittarin asetus

l (°)

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

OSA 2 – ILMA-ALUKSEN YLEINEN KÄSITTELY (°)
a

Lentokoneen ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan
lukien vaakalento eri nopeuksilla, trimmaus

b

Nousu- ja liukukaarrot mittarikaartona

c

Oikaisu epätavallisista asennoista, mukaan lukien kaarrot säilyt
täen 45 asteen kallistuksen ja jyrkät liukukaarrot

d (*)

Oikaisu lähestyvästä sakkauksesta vaakalennossa, nousu- tai liu
kukaarrossa ja laskuasussa

e

Lentäminen vajaalla mittaristolla: vakaa nousu tai laskeutuminen
mittarikaartona ennalta määrättyihin ohjaussuuntiin, oikaisu epä
tavallisista asennoista

OSA 3 – MATKALENNON IFR-MENETELMÄT (°)
a

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen ja hakeutuminen
määrätylle linjalle, esim. NDB, VOR, tai reittipisteiden välisen
lentosuunnan noudattaminen

b

Navigointijärjestelmän ja radiosuunnistuslaitteiden käyttö

c

Vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta,
tehonsäätö, trimmaus

d

Korkeusmittarin asetukset

e

Aika-arviot ja niiden korjaaminen (reittiodotus, jos tarpeen)

f

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma,
polttoaineenkulutuksen seuranta, järjestelmien valvonta

g

Jäänestomenetelmät, tarvittaessa simuloituina

h

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne
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OSA 3a – SAAPUMISMENETELMÄT
a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset ja asemien tunnistus
(tarvittaessa)

b

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin tarkistus

c

Korkeus- ja nopeusrajoitteet (tarvittaessa)

d

PBN-saapumismenetelmä (tarvittaessa):
– Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu
navigointijärjestelmään; ja – Navigointijärjestelmän näytön tieto
jen vertaaminen saapumismenetelmäkarttaan.

OSA 4 (°) – 3D-LÄHESTYMISET (+)
a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset
Liukukulman tarkistus
RNP APCH -lähestymisissä:
– Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu
navigointijärjestelmään; ja – Navigointijärjestelmän näytön tieto
jen vertaaminen lähestymismenetelmäkarttaan.

b

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden
vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset,
myös suunnistuslaitteiden tunnistaminen

c (+)

Odotusmenetelmä

d

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

e

Kellon käyttö lähestymisessä

f

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähesty
minen)

g (+)

Ylösveto

h (+)

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

i

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

OSA 5 (°) – 2D-LÄHESTYMISET (++)
a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset
RNP APCH -lähestymisissä:
– Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu
navigointijärjestelmään; ja – Navigointijärjestelmän näytön tieto
jen vertaaminen lähestymismenetelmäkarttaan.

b

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden
vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset,
myös suunnistuslaitteiden tunnistaminen

c (+)

Odotusmenetelmä

d

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

e

Kellon käyttö lähestymisessä

f

Korkeus/etäisyys lähestymisen keskeytyspisteestä (MAPT), no
peuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen), lento
korkeuden portaittainen vähentäminen (SDF) tarvittaessa

g (+)

Ylösveto

h (+)

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

i

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne
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OSA 6 – TOIMINTA MOOTTORIHÄIRIÖTILANTEISSA (vain moni
moottorisilla lentokoneilla) (°)
a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen tai ylösvedossa

b

Lähestyminen, ylösveto ja keskeytetty lähestyminen moottorihäi
riötä jäljitellen

c

Lähestyminen ja lasku moottorihäiriötä jäljitellen

d

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

(°) Suoritetaan yksinomaan mittarien avulla.
(*) Voidaan suorittaa lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II:lla.
(+) Voidaan suorittaa osassa 4 tai osassa 5.
►M12 (++) PBN-oikeuksien saamiseksi yhden lähestymisen osassa 4 tai osassa 5 on
oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei ole käytännössä mahdollinen, se on tehtävä
asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD). ◄

▼M5
Helikopterit
OSA 1 – LÄHTÖMENETELMÄT
Tarkistuslistan käyttöä, hyvää ilmailutapaa, jäänesto- ja jäänpoistomenetelmiä
ym. tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa
a

Lentokäsikirjan (tai vastaavan) käyttö, erityisesti suoritusarvol
askelmat; massan ja massakeskiön määritys

b

Ilmaliikennepalvelun asiakirjojen ja säätietojen käyttö

c

Operatiivisen ja ATC-lentosuunnitelman laatiminen IFR-lentoa
varten

d

Lähtö-, saapumis- ja lähestymismenetelmien edellyttämien suun
nistuslaitteiden tunnistus

e

Lentoa edeltävä tarkastus

f

Sääminimit

g

►C7 Rullaus/ilmarullaus lennonjohdon tai kouluttajan ohjeiden
mukaan ◄

h

PBN-lähtömenetelmä (tarvittaessa):
— Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu
navigointijärjestelmään; ja
— Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähtömene
telmäkarttaan.

i

Lentoonlähdön valmistelu, menetelmät ja tarkistukset

j

Siirtyminen mittarilentoon
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k

Mittarilähtömenetelmät, mukaan lukien PBN-menetelmät

OSA 2 – ILMA-ALUKSEN YLEINEN KÄSITTELY
a

Helikopterin ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan
lukien:

b

Nousu- ja liukukaarrot mittarikaartona

c

Oikaisu epätavallisista asennoista, mukaan lukien kaarrot säilyttäen
30 asteen kallistuksen ja jyrkät liukukaarrot

OSA 3 – MATKALENNON IFR-MENETELMÄT
a

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen ja hakeutuminen
määrätylle linjalle, esimerkiksi NDB, VOR, RNAV

b

Radiosuunnistuslaitteiden käyttö

c

Vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta,
tehonsäätö

d

Korkeusmittarin asetukset

e

Aika-arviot ja niiden korjaaminen

f

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma,
polttoaineenkulutuksen seuranta, järjestelmien valvonta

g

Jäänestomenetelmät, tarvittaessa simuloituina

h

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

OSA 3a – SAAPUMISMENETELMÄT
a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset (tarvittaessa)

b

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin tarkistus

c

Korkeus- ja nopeusrajoitteet (tarvittaessa)

d

PBN-saapumismenetelmä (tarvittaessa):
— Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu
navigointijärjestelmään; ja
— Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen saapumis
menetelmäkarttaan.

OSA 4–3D-LÄHESTYMISET (+)
a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset
Liukukulman tarkistus RHP APCH -lähestymisissä:
a) Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu
navigointijärjestelmään; ja
b) Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähestymis
karttaan.

b

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vä
hennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset

c (*)

Odotusmenetelmä

d

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen
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e

Kellon käyttö lähestymisessä

f

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähesty
minen)

g (*)

Ylösveto

h (*)

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

i

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

OSA 5–2D-LÄHESTYMISET (+)
a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset
RNP APCH -lähestymisissä:
— Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu
navigointijärjestelmään; ja
— Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähestymis
karttaan.

b

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vä
hennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset ja
suunnistuslaitteiden tunnistaminen

c (*)

Odotusmenetelmä

d

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

e

Kellon käyttö lähestymisessä

f

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähesty
minen)

g (*)

Ylösveto

h (*)

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä (*)/ lasku

i

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radio
puhelinliikenne

OSA 6 – TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA
Tämä osa voidaan yhdistää osiin 1–5. Lentokokeessa on otettava huomioon
helikopterin hallinta, vikaantuneen moottorin tunnistaminen, välittömät toimet
(toimenpiteitä jäljitellen; touch drills), seurantatoimet ja tarkistukset sekä len
totarkkuus seuraavissa tilanteissa:
a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen ja lähestymisen
aikana (**) (turvallisessa korkeudessa, ellei suoriteta lentosimu
laattorilla tai FNPT II/III-, FTD 2- tai FTD 3-laitteella)

b

Vakautusjärjestelmien/hydraulijärjestelmän häiriö (jos soveltuu)

c

Lentäminen vajaalla mittaristolla

d

Autorotaatio ja keskeytys määrättyyn korkeuteen
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e

3D-lähestyminen käsin ohjaten, ilman lennonohjausnäyttöä (***)
3D-lähestyminen käsin ohjaten, lennonohjausnäytön avulla (***)

►M12 (+) PBN-oikeuksien saamiseksi yhden lähestymisen osassa 4 tai osassa 5 on
oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei ole käytännössä mahdollinen, se on
tehtävä asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD). ◄
(*)
Suoritetaan osassa 4 tai osassa 5.
(**) Vain monimoottorisilla helikoptereilla.
(***) Vain toinen menetelmistä tarkastetaan.
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Lisäys 8
Mittarilento-osuuden hyvittäminen luokka- tai tyyppikelpuutusta varten
suoritettavalla tarkastuslennolla
A. Lentokoneet
Hyvitystä annetaan vain, jos kelpuutuksen haltija haluaa jatkaa yksimootto
risten yhden ohjaajan lentokoneiden tai monimoottoristen yhden ohjaajan
lentokoneiden mittarilento-oikeuksien voimassaoloa tai uusia ne.
Jos suoritetaan mittarilento-osuuden
sisältävä lentokoe tai tarkastuslento
ja haltijalla on voimassa oleva:

Hyvitys annetaan seuraavien tarkas
tuslentojen mittarilento-osuudesta:

Usean ohjaajan lentokoneen tyyppi
kelpuutus;

Yksimoottorisen lentokoneen luok
kakelpuutus (*), ja

Suorituskykyisen vaativan yhden oh
jaajan lentokoneen tyyppikelpuutus

Yksimoottorisen lentokoneen tyyppi
kelpuutus (*), ja
Monimoottorisen yhden ohjaajan
lentokoneen luokka- tai tyyppikel
puutus lukuun ottamatta suoritusky
kyisten vaativien lentokoneiden
tyyppikelpuutuksia, hyvitys vain li
säyksessä 9 olevan B osan 5 koh
dassa tarkoitetun tarkastuslennon
osasta 3B

Monimoottorisen yhden ohjaajan
lentokoneen luokka- tai tyyppikel
puutus lukuun ottamatta suoritusky
kyisten vaativien lentokoneiden
tyyppikelpuutuksia, suoritettu yhden
ohjaajan miehistöllä

Yksimoottorisen lentokoneen luok
kakelpuutus, ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan
lentokoneen luokka- tai tyyppikel
puutus lukuun ottamatta suoritusky
kyisten vaativien lentokoneiden
tyyppikelpuutuksia, rajoitettu usean
ohjaajan lentotoimintaan

Yksimoottorisen lentokoneen luok
kakelpuutus (*), ja

Yksimoottorisen yhden ohjaajan len
tokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus

Yksimoottorisen lentokoneen luok
kakelpuutus, ja

Yksimoottorisen lentokoneen tyyppi
kelpuutus, ja
Monimoottorisen yhden ohjaajan
lentokoneen luokka- tai tyyppikel
puutus lukuun ottamatta suoritusky
kyisten vaativien lentokoneiden
tyyppikelpuutuksia

Yksimoottorisen lentokoneen tyyppi
kelpuutus (*), ja
Monimoottorisen yhden ohjaajan
lentokoneen luokka- tai tyyppikel
puutus lukuun ottamatta suoritusky
kyisten vaativien lentokoneiden
tyyppikelpuutuksia (*).

Yksimoottorisen lentokoneen tyyppi
kelpuutus
(*) Edellyttäen, että hakija on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana suorittanut
PBN-oikeuksia käyttäen vähintään kolme IFR-lähtöä ja -lähestymistä, joista aina
kin yksi on RNP APCH -lähestyminen, yhden ohjaajan lentokoneluokalla tai -tyy
pillä yhden ohjaajan miehistöllä, tai että muiden kuin suorituskykyisten vaativien
monimoottoristen lentokoneiden osalta hakija on läpäissyt osan 6 lentokokeen
muita kuin suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita varten pelkästään
mittareiden avulla lennettynä yhden ohjaajan miehistöllä.

B. Helikopterit
Hyvitystä annetaan vain, jos kelpuutuksen haltija haluaa jatkaa yksimootto
risten helikoptereiden tai monimoottoristen yhden ohjaajan helikoptereiden
mittarilento-oikeuksien voimassaoloa.
Jos suoritetaan mittarilento-osuuden
sisältävä lentokoe tai tarkastuslento

Hyvitys annetaan seuraavien tarkas
tuslentojen

ja tarkastettavalla on voimassa oleva:

mittarilento-osuudesta:
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Usean ohjaajan helikopterin tyyppi
kelpuutus

Yksimoottorisen helikopterin tyyppi
kelpuutus (*) ja
Monimoottorisen yhden ohjaajan he
likopterin tyyppikelpuutus (*).

Monimoottorisen yhden ohjaajan he
likopterin tyyppikelpuutus, suoritettu
yhden ohjaajan miehistöllä

Yksimoottorisen helikopterin tyyppi
kelpuutus (*) ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan he
likopterin tyyppikelpuutus, rajoitettu
usean ohjaajan lentotoimintaan

Yksimoottorisen helikopterin tyyppi
kelpuutus (*); ja

Yksimoottorisen yhden ohjaajan he
likopterin tyyppikelpuutus, suoritettu
yhden ohjaajan miehistöllä

Yksimoottorisen yhden ohjaajan he
likopterin tyyppikelpuutus, suoritettu
yhden ohjaajan miehistöllä

Monimoottorisen yhden ohjaajan he
likopterin tyyppikelpuutus (*).

Monimoottorisen yhden ohjaajan he
likopterin tyyppikelpuutus (*).

(*) Edellyttäen, että hakija on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana suorittanut
PBN-oikeuksia käyttäen vähintään kolme IFR-lähtöä ja -lähestymistä, joista yksi
on RNP APCH lähestyminen (voi olla point in space -lähestyminen (PinS)), yhden
ohjaajan helikopterityypillä yhden ohjaajan miehistöllä.
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Lisäys 9
MPL-lupakirjaa, ATPL-lupakirjaa ja tyyppi- ja luokkakelpuutuksia varten
vaadittava koulutus, lentokoe ja tarkastuslento sekä mittaritarkastuslento
A. Yleistä
1.

Lentokokeen hakijan on oltava saanut koulutusta saman luokan tai tyypin
ilma-aluksella, jota käytetään lentokokeessa.
MPA- ja PL-tyyppikelpuutuksia koskeva koulutus on annettava lentosimu
laattorilla tai yhdistäen FSTD-laitteilla ja lentosimulaattorilla annettavaa kou
lutusta. Lentokoe tai tarkastuslento MPA- ja PL-tyyppikelpuutuksia sekä
ATPL-lupakirjan ja MPL-lupakirjan myöntämistä varten on suoritettava len
tosimulaattorilla, jos sellainen on käytettävissä.
Koulutus, lentokokeet ja tarkastuslennot yhden ohjaajan lentokoneiden ja
helikoptereiden luokka- tai tyyppikelpuutuksia varten on suoritettava
a) käytettävissä ja saatavilla olevalla lentosimulaattorilla, tai
b) käyttäen sekä FSTD-laitteita että ilma-alusta, jos lentosimulaattoria ei ole
käytettävissä tai saatavilla; tai
c) ilma-aluksella, jos FSTD-laitetta ei ole käytettävissä tai saatavilla.
Jos koulutukseen, lentokokeisiin tai tarkastuslentoihin käytetään FSTD-lait
teita, käytettävien FSTD-laitteiden soveltuvuus on tarkistettava käytettävän
laitteen ensisijaisen viiteasiakirjan toimintakokeiden ja subjektiivisten kokei
den sekä FSTD:n validointitestien taulukoista. Kaikki laitteen hyväksymisto
distukseen merkityt rajoitukset on otettava huomioon.

2.

Jos hakija ei läpäise kokeen kaikkia osia kahdella yrityksellä, hänen on
saatava lisäkoulutusta.

3.

Lentokokeen suorittamista voi yrittää miten monta kertaa tahansa.
KOULUTUKSEN, LENTOKOKEEN JA TARKASTUSLENNON SISÄLTÖ

4.

Ellei asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (osa 21) mukaisesti laadituissa
käyttöönsoveltuvuustiedoissa (OSD) toisin määritetä, lentokoulutusohjelman,
lentokokeen ja tarkastuslennon on oltava tämän lisäyksen mukainen. Koulu
tusohjelmaa, lentokoetta ja tarkastuslentoa voidaan käyttöönsoveltuvuustie
doissa määritetyn mukaisesti supistaa hyvityksenä samankaltaisilla ilma-alus
tyypeillä hankitusta aikaisemmasta kokemuksesta.

5.

Jos ohjaajalla on kelpoisuus myös muihin ilma-alustyyppeihin tai –versioi
hin, ATPL-lupakirjan myöntämistä varten suoritettavissa lentokokeissa voi
daan antaa hyvitystä niistä lentokokeen kohdista, jotka ovat samoja kuin
näiden tyyppien ja versioiden lentokokeissa, mikäli kyseisen ilma-aluksen
OSD-tiedoissa niin määritetään; tämä ei kuitenkaan koske lentokokeita
ATPL-lupakirjan myöntämistä varten.
LENTOKOKEEN/TARKASTUSLENNON SUORITTAMINEN

6.

Tarkastuslentäjä voi valita lentokoe- tai tarkastuslento-ohjelman eri toteutus
tapoja, joissa simuloidaan tarkastettavaa toimintaa. Lentosimulaattoreita ja
muita koulutuslaitteita on käytettävä tässä liitteessä (osa FCL) vahvistetun
mukaisesti.

7.

Tarkastuslennon aikana tarkastuslentäjän on tarkistettava, että luokka- tai
tyyppikelpuutuksen haltijalla on edelleen riittävä teoriatiedon taso.

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 165
▼M8
8.

Jos hakija keskeyttää lentokokeen sellaisesta syystä, jota tarkastuslentäjä ei
pidä riittävänä, hakijan on suoritettava koko lentokoe uudelleen. Jos koe
keskeytetään tarkastuslentäjän mielestä riittävästä syystä, vain ne osat, joita
ei ole suoritettu kokonaan, on suoritettava myöhemmin toisella lennolla.

9.

Tarkastuslentäjän niin salliessa hakija voi suorittaa minkä tahansa lentoko
keeseen kuuluvan liikkeen tai menetelmän kerran uudelleen. Tarkastuslentäjä
voi keskeyttää kokeen missä tahansa vaiheessa, jos hän katsoo, että hakijan
osoittamat lentotaidot edellyttävät sen suorittamista kokonaan uudelleen.

10. Hakijan on ohjattava ilma-alusta sellaiselta paikalta, jolta tarkastettavan teh
tävän mukaan ilma-aluksen päällikön tai perämiehen tehtävät voi hoitaa.
Yhden ohjaajan miehistöllä toimintaa varten koe on suoritettava niin kuin
muita miehistön jäseniä ei olisi läsnä.
11. Lentokoetta edeltävän lennonvalmistelun aikana hakijan on valittava käytet
tävät tehoasetukset ja nopeudet. Hakijan on ilmaistava tarkastuslentäjälle
suorittamansa tarkistukset ja tehtävät, mukaan lukien radiosuunnistuslaittei
den tunnistaminen. Tarkistukset on tehtävä kokeessa käytettävän ilma-aluk
sen tarkistuslistan mukaisesti ja tarvittaessa miehistön yhteistyömenetelmiä
noudattaen. Hakijan on laskettava suoritusarvotiedot lentoonlähtöä, lähesty
mistä ja laskua varten toimintakäsikirjan tai ilma-aluksen lentokäsikirjan
mukaisesti. Ratkaisukorkeudesta, minimilaskeutumiskorkeudesta ja lähesty
misen keskeytyspisteestä on sovittava tarkastuslentäjän kanssa.
12. Tarkastuslentäjä ei saa millään tavalla osallistua lennon suorittamiseen, paitsi
jos se on tarpeen turvallisuussyistä tai muulle liikenteelle aiheutuvan koh
tuuttoman viivytyksen välttämiseksi.
ERITYISVAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT LENTOKOETTA/
TARKASTUSLENTOA
USEAN
OHJAAJAN
ILMA-ALUSTEN
TYYPPIKELPUUTUKSIA
VARTEN,
YHDEN
OHJAAJAN
LENTOKONEIDEN TYYPPIKELPUUTUKSIA VARTEN, KUN NIITÄ
KÄYTETÄÄN USEAN OHJAAJAN LENTOTOIMINTAAN, SEKÄ
MPL-LUPAKIRJAA JA ATPL-LUPAKIRJAA VARTEN
13. Usean ohjaajan ilma-aluksen lentokoe tai sellaisen yhden ohjaajan lentoko
neen lentokoe, jota käytetään usean ohjaajan lentotoimintaan, on suoritettava
usean ohjaajan toimintaympäristössä. Toisena ohjaajana voi toimia toinen
hakija tai toinen pätevä ohjaaja, jolla on tarvittava tyyppikelpuutus. Jos len
tokoe tai tarkastuslento suoritetaan ilma-aluksella, toisen ohjaajan on oltava
tarkastuslentäjä tai kouluttaja.
14. Hakijan on toimittava kaikissa lentokokeen tai tarkastuslennon osissa ohjaa
vana ohjaajana (PF) lukuun ottamatta poikkeus- ja pakkotilannemenetelmiä,
jotka voidaan suorittaa ohjaavana tai monitoroivana ohjaajana (PM) miehis
töyhteistyömenetelmiä noudattaen. Kun lentokoe suoritetaan ensimmäistä
usean ohjaajan ilma-aluksen tyyppikelpuutusta tai liikennelentäjän lupakirjaa
varten, hakijan on myös osoitettava kykynsä toimia monitoroivana ohjaajana.
Hakija voi valintansa mukaan suorittaa lentokokeen tai tarkastuslennon joko
vasemmalta tai oikealta ohjaajan paikalta, mikäli kaikki siihen kuuluvat teh
tävät voidaan suorittaa valitulta istuimelta.
15. Kun lentokoe tai tarkastuslento koskee liikennelentäjän lupakirjaa tai usean
ohjaajan ilma-aluksen tyyppikelpuutusta tai yhden ohjaajan lentokoneen
käyttöä usean ohjaajan miehistöllä niin, että hakija tulee toimimaan ilmaaluksen päällikkönä, on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin
riippumatta siitä, toimiiko hakija ohjaavana vai monitoroivana ohjaajana:
a) ohjaamoyhteistyön johtaminen;
b) ilma-aluksen toiminnan yleinen valvonta asianmukaisin menetelmin; ja
c) kyky asettaa asiat tärkeysjärjestykseen ja tehdä päätöksiä ottaen huomioon
tilanteeseen liittyvät turvallisuusnäkökohdat, säännöt ja määräykset, myös
pakkotilanteissa.

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 166
▼M8
16. Lentokoe tai tarkastuslento olisi suoritettava mittarilentosääntöjen mukaisesti,
jos siihen sisältyy mittarilentokelpuutus, ja mahdollisimman tarkoin kaupal
lisen ilmakuljetuksen olosuhteita jäljitellen. Kokeen oleellinen osa on selvit
tää hakijan kyky suunnitella ja suorittaa lento käyttäen tavanomaista lennon
valmisteluaineistoa.
17. Jos tyyppikurssi on sisältänyt alle kaksi tuntia lentokoulutusta ilma-aluksella,
lentokoe voidaan suorittaa lentosimulaattorilla ennen ilma-aluksella annetta
vaa lentokoulutusta.
Hyväksytyn lentokoulutuksen antajalla on oltava opettajan kelpoisuus ja
koulutuksesta on oltava vastuussa
a) hyväksytty koulutusorganisaatio; tai
b) organisaatio, jolla on asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteen III (osa ORO)
mukainen lentotoimintalupa ja joka on erikseen hyväksytty tällaista kou
lutusta varten; tai
c) kouluttaja, jos millään hyväksytyllä koulutusorganisaatiolla tai lentotoi
mintaluvan haltijalla ei ole hyväksyttyä yhden ohjaajan ilma-aluksen len
tokoulutusta ja hakijan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt len
tokoulutuksen.
Toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettava todistus tyyppikurssin suorit
tamisesta, mukaan lukien ilma-aluksella suoritettu lentokoulutus, ennen kuin
uusi tyyppikelpuutus merkitään hakijan lupakirjaan.
18. Lentokoneen epätavallisista lentoasennoista oikaisun koulutuksessa ’sakkaus
tilanteella’ tarkoitetaan joko lähestyvää sakkausta tai sakkausta. Hyväksytty
koulutusorganisaatio voi käyttää lentosimulaattoria joko sakkauksesta oikai
sun harjoittelemiseen tai tyyppikohtaisten sakkausominaisuuksien esittämi
seen, jos
a) lentosimulaattorilla on CS-FSTD(A)-määräyksen erityisten arviointivaa
timusten mukainen hyväksyntä; ja
b) hyväksytty koulutusorganisaatio on osoittanut toimivaltaiselle viranomai
selle, että koulutuksen mahdollisia kielteisiä siirtovaikutuksia lievenne
tään.
B. Lentokoneita koskevat erityisvaatimukset
HYVÄKSYTTY SUORITUS
1.

Yhden ohjaajan lentokoneiden osalta hakijan on läpäistävä kaikki lentoko
keen tai tarkastuslennon osat; tämä ei kuitenkaan koske vaativia suoritusky
kyisiä yhden ohjaajan lentokoneita. Hylkäys osan yhdessä kohdassa aiheuttaa
koko osan hylkäyksen. Jos hakija hylätään vain yhdessä osassa, hänen on
uusittava vain kyseinen osa. Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin
yhdessä osassa, hänen on suoritettava koko lentokoe tai tarkastuslento uu
delleen. Jos uusintakokeen tai uusitun tarkastuslennon jokin osa hylätään,
hakijan on suoritettava koko lentokoe tai tarkastuslento uudelleen, vaikka
hän olisi läpäissyt kyseisen osan aiemmalla kerralla. Monimoottorisilla yhden
ohjaajan lentokoneilla on läpäistävä lentokokeen tai tarkastuslennon osa 6,
joka koskee moottorihäiriötilanteita.

2.

Usean ohjaajan ja yhden ohjaajan vaativien suorituskykyisten lentokoneiden
osalta hakijan on läpäistävä kaikki lentokokeen tai tarkastuslennon osat. Jos
hakijan suoritus hylätään useammassa kuin viidessä kohdassa, hänen on
suoritettava koko lentokoe tai tarkastuslento uudelleen. Korkeintaan viidessä
kohdassa hylätyn hakijan on suoritettava hylätyt kohdat uudelleen. Jos uu
sintakokeen tai uusitun tarkastuslennon jokin kohta hylätään, hakijan on
suoritettava koko lentokoe tai tarkastuslento uudelleen, vaikka hän olisi lä
päissyt kyseisen kohdan aiemmalla kerralla. Osa 6 ei kuulu ATPL- tai MPLlentokokeeseen. Jos hakija hylätään vain osassa 6 tai jos hän ei suorita sitä,
tyyppikelpuutus myönnetään ilman CAT II- tai CAT III -oikeuksia. Tyyppi
kelpuutuksen oikeuksien laajentamiseksi CAT II:een tai CAT III:een hakijan
on läpäistävä osa 6 asianomaisella ilma-alustyypillä.
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LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT
3.

Hakijan on osoitettava, että hän
a) pystyy käyttämään lentokonetta sen rajoitusten mukaisesti;
b) pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;
c) toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;
d) osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön;
e) kykenee koko ajan säilyttämään lentokoneen hallinnan siten, että mene
telmän tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä epäillä;
f) tuntee ja hallitsee käytännössä miehistöyhteistyön menetelmät sekä toi
menpiteet miehistön jäsenen menettäessä toimintakykynsä (jos soveltuu);
ja
g) pystyy viestimään tehokkaasti muiden miehistön jäsenten kanssa (jos
soveltuu).

4.

Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava
huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän ilma-aluksen käsittelyomi
naisuudet ja suorituskyky.
Korkeus
yleisesti

± 100 jalkaa

ylösvedon aloitus ratkaisukorkeudesta

+ 50 jalkaa / – 0 jalkaa

minimilaskeutumiskorkeuden/MAPt:n
nen

noudattami + 50 jalkaa / – 0 jalkaa

Lentoradan noudattaminen
Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen

± 5°

Astepoikkeamat

Puolet suuntasäteen ja liukupolun mak
simipoikkeamasta (esim. LPV, ILS,
MLS, GLS)

2D (LNAV) ja 3D (LNAV/VNAV) lineaariset sivut Lentoradan sivusuuntainen virhe/poik
taispoikkeamat
keama saa yleensä olla enintään ± 12
menetelmän RNP-luvusta. Lyhytaikaiset
poikkeamat vaatimuksesta sallitaan
(enintään 1 × RNP-luku).
3D
lineaariset
pystysuuntaiset
poikkeamat Enintään – 75 jalkaa liukupolun alapuo
(esim. RNP APCH (LNAV/VNAV) käytettäessä lella missä tahansa vaiheessa ja enin
BaroVNAV-toimintoa):
tään + 75 jalkaa liukupolun yläpuolella
enintään 1 000 jalan korkeudella lento
paikan korkeustasosta.
Ohjaussuunta
kaikkien moottorien toimiessa

± 5°

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

± 10°

Nopeus
kaikkien moottorien toimiessa

± 5 solmua

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

+ 10 solmua / – 5 solmua
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KOULUTUKSEN, LENTOKOKEEN JA TARKASTUSLENNON SISÄLTÖ
5.

Yhden ohjaajan lentokoneet lukuun ottamatta vaativia suorituskykyisiä len
tokoneita
a) Taulukon merkkien selitykset:

P =

Koulutetaan päällikön (PIC) tai perämiehen tehtävissä sekä oh
jaavana ohjaajana (PF) ja monitoroivana ohjaajana (PM)

OTD = Muiden koulutuslaitteiden käyttö mahdollista
X =

Suoritettava lentosimulaattorilla; muutoin on käytettävä lentoko
netta, jos se soveltuu kyseisen lentoliikkeen tai menetelmän
suorittamiseen.

P# =

Koulutukseen on kuuluttava valvottu lentokoneen tarkastus

b) Käytännön koulutus on annettava vähintään P-kirjaimella merkityllä kou
lutuslaitteella, ja se voidaan antaa nuolen (——>) osoittamilla korkeam
mantasoisilla laitteilla.
Koulutuslaitteista käytetään seuraavia lyhenteitä:

A =

lentokone

FFS =

lentosimulaattori

FSTD = simulaatiokoulutuslaite
c) Osan 3B ja monimoottorisilla lentokoneilla osan 6 tähdellä (*) merkityt
tehtävät on lennettävä yksinomaan mittarien avulla, jos lentokokeeseen tai
tarkastuslentoon sisältyy mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkami
nen tai uusiminen. Jos tähdellä (*) merkittyjä tehtäviä ei lennetä yksin
omaan mittarien avulla lentokokeen tai tarkastuslennon aikana ja jos IRoikeuksia ei hyvitetä, luokka- tai tyyppikelpuutus rajoitetaan vain VFRlentotoimintaan.
d) Osa 3A on suoritettava tyyppikelpuutuksen tai monimoottoristen lentoko
neiden luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi vain VFR-lento
toimintaa varten, jos viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ei ole
suoritettu vaadittuja 10 yksittäistä lentoa. Osaa 3A ei vaadita, jos osa
3B on suoritettu.
e) M-kirjain lentokoe/tarkastuslento-sarakkeessa osoittaa tehtävän olevan pa
kollinen, tai mahdollisuutta valita silloin kun sarakkeessa luetellaan use
ampi kuin yksi tehtävä.
f) Tyyppikelpuutuksen tai monimoottoristen lentokoneiden luokkakelpuu
tuksen käytännön koulutuksessa on käytettävä FSTD-laitetta, jos laitteen
käyttö kuuluu osana hyväksyttyyn luokka- tai tyyppikelpuutuskurssiin.
Kurssin hyväksymisessä otetaan huomioon
i) käytettävän FSTD-laitteen liitteen VI (osa ARA) ja liitteen VII (osa
ORA) vaatimusten mukainen hyväksyntä;
ii) kouluttajien kelpoisuus;
iii) kurssilla annettavan FSTD-koulutuksen määrä; ja
iv) koulutettavien ohjaajien kelpoisuus ja aiempi kokemus vastaavilla
tyypeillä.
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g) Jos oikeutta usean ohjaajan lentotoimintaan haetaan ensimmäistä kertaa,
ohjaajan, jolla on oikeus yhden ohjaajan lentotoimintaan, on

(1) suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa siirtymäkurssi, joka
sisältää lentoliikkeet ja menetelmät, mukaan lukien MCC sekä osan 7
harjoitukset, joissa hyödynnetään uhkatekijöiden ja virheiden hallintaa
(TEM), miehistöyhteistyötä (CRM) ja inhimillisten tekijöiden tunte
musta; ja

(2) läpäistävä tarkastuslento usean ohjaajan lentotoiminnassa.

h) Jos oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan haetaan ensimmäistä kertaa,
ohjaaja, jolla on oikeus usean ohjaajan lentotoimintaan, on koulutettava
hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa ja hänen on suoritettava tarkastus
lento seuraavien lisälentoliikkeiden ja -menetelmien osalta yhden ohjaajan
lentotoiminnassa:

(1) yksimoottorisia lentokoneita varten 1.6, 4.5, 4.6, 5.2 ja tarvittaessa
yksi lähestyminen osasta 3B; ja

(2) monimoottorisia lentokoneita varten 1.6, osa 6 ja tarvittaessa yksi
lähestyminen osasta 3B.

i) Ohjaaja, jolla on oikeudet sekä yhden ohjaajan että usean ohjaajan lento
toimintaan g ja h kohdan mukaisesti, voi jatkaa kummankin lentotoimin
nan oikeuksien voimassaoloa suorittamalla tarkastuslennon usean ohjaajan
lentotoiminnassa sekä lisäksi tapauksen mukaan h alakohdan 1 tai 2 ala
kohdassa tarkoitetut tehtävät yhden ohjaajan lentotoiminnassa.

j) Jos lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan ainoastaan usean ohjaajan
lentotoiminnassa, tyyppikelpuutus rajoitetaan usean ohjaajan lentotoimin
taan. Rajoitus poistetaan, kun ohjaaja täyttää h alakohdan vaatimukset.

k) Koulutus, lentokokeet ja tarkastuslennot on suoritettava jäljempänä olevan
taulukon mukaisesti.

(1) Koulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, lentokoetta ja tarkas
tuslentoa koskevat vaatimukset yhden ohjaajan oikeuksia varten

(2) Koulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, lentokoetta ja tarkas
tuslentoa koskevat vaatimukset usean ohjaajan oikeuksia varten

(3) Koulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, lentokoetta ja tarkas
tuslentoa koskevat vaatimukset ohjaajille, joilla on yhden ohjaajan
oikeudet ja jotka hakevat usean ohjaajan oikeuksia ensimmäistä ker
taa (siirtymäkurssi)

(4) Koulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, lentokoetta ja tarkas
tuslentoa koskevat vaatimukset ohjaajille, joilla on usean ohjaajan
oikeudet ja jotka hakevat yhden ohjaajan oikeuksia ensimmäistä ker
taa (siirtymäkurssi)

(5) Koulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa ja tarkastuslentoa kos
kevat vaatimukset, kun yhden ohjaajan ja usean ohjaajan oikeuksien
voimassaoloa jatketaan tai ne uusitaan samalla kertaa.

▼M14
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

MP → SP (ensimmäinen kerta)

SP + MP

Lentotoiminnan laji
Ilma-aluksen tyyppi

SP

MP

Koulutus

Lentokoe/tar
kastuslento

Kaikki (paitsi vaativa
yhden ohjaajan lento
kone)

Osat 1–6

Osat 1–6

Vaativa yhden ohjaajan
lentokone

1–7

Koulutus

SP → MP (ensimmäinen kerta)

Lentokoe/tar
kastuslento

Koulutus

Osat 1–6

MCC
CRM
Inhimilliset tekijät
TEM
Osa 7

Lentokoe/tarkastus
lento

Koulutus, lentokoe
ja tarkastuslento
(yksimoottoriset
lentokoneet)

Koulutus, lentokoe
ja tarkastuslento
(monimoottoriset
lentokoneet)

Yksimoottoriset len
tokoneet

Monimoottoriset
lentokoneet

Ei sovellu

MPO:
Osat 1–7 (koulu
tus)
Osat 1–6 (lento
koe)
SPO:
1.6, 4.5, 4.6, 5.2
ja tarvittaessa
yksi lähestymi
nen osasta 3B

MPO:
Osat 1–7 (koulu
tus)
Osat 1–6 (lento
koe)
SPO:
1.6, osa 6 ja tar
vittaessa yksi lä
hestyminen
osasta 3B

Ei sovellu

Koulutus:
Koulutus:
FCL.740
FCL.740
Tarkastuslento:
Tarkastuslento:
samoin kuin voi samoin kuin voi
massaolon jatka massaolon jatka
minen
minen

Myöntäminen ensim
mäisen kerran

Kaikki

Osat 1–6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 1.6, osa 6 ja tar
ja tarvittaessa
vittaessa yksi lä
yksi lähestymi
hestyminen
nen osasta 3B
osasta 3B

jatka

Ei sovellu

Osat 1–6

Ei sovellu

Osat 1–6

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu

Uusiminen

Kaikki

FCL.740

Osat 1–6

FCL.740

Osat 1–6

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu
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Voimassaolon
minen

1–6

MCC
CRM
Inhimilliset te
kijät
TEM
Osat 1–7
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l) PBN-oikeuksien saamiseksi tai säilyttämiseksi yhden lähestymisen on
oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei ole käytännössä mahdollinen, se
on tehtävä asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella
(FSTD).
Poiketen siitä, mitä edellä olevassa alakohdassa säädetään, jos tarkastus
lentoon PBN-oikeuksien voimassaolon jatkamiseksi ei sisälly RNP APCH
-harjoitusta, RNP APCH ei sisälly lentäjän PBN-oikeuksiin. Rajoitus
poistetaan, jos lentäjä on suorittanut RNP APCH -harjoituksen sisältävän
tarkastuslennon.

▼M8
TMG-MOOTTORIPURJELENTOKONEET JA YHDEN OH
JAAJAN LENTOKONEET, EI KUITENKAAN VAATIVAT
SUORITUSKYKYISET YHDEN OHJAAJAN LENTOKONEET

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

FSTD

A

Kouluttajan
kuittaus, kun
koulutus suori
tettu

LUOKKA- TAI TYYPPI
KELPUUTUKSEN LENTO
KOE TAI TARKASTUS
LENTO
Lentokoe tai Tarkastuslen
tarkastuslento täjän kuittaus,
FSTD-lait
kun lentokoe
teella tai len tai tarkastus
tokoneella
lento suoritettu

OSA 1
1

Lähtö

1.1

Lennonvalmistelu, mukaan lukien

OTD

— asiakirjat;
— massa ja tasapaino;
— säätietojen hankkiminen ja
— NOTAMit.
1.2

Tarkistukset ennen käynnistystä

1.2.1

Ulkopuoliset tarkistukset

OTD

P

M

P

M

P——>

——>

M

Rullaus

P——>

——>

M

Tarkistukset ennen lentoonlähtöä:

P——>

——>

M

P——>

——>

M

P——>

——>

M

P#
1.2.2

Sisäpuoliset tarkistukset

OTD
P#

1.3

Moottorin käynnistys:
normaali käynnistys/häiriöt

1.4
1.5

moottorin koekäyttö (jos soveltuu)
1.6

Lentoonlähtömenetelmä:
— normaali lentoonlähtö lentokäsikirjan
mukaisilla laippa-asetuksilla ja
— lentoonlähtö sivutuulessa (jos sopivat
olosuhteet)

1.7

Nousu:
— Vx/Vy;
— kaarrot määrättyihin ohjaussuuntiin; ja
— asettuminen vaakalentoon

1.8

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten
noudattaminen, radiopuhelinliikenne

P——>

Lentokoneen käsittely (näkösääolosuhteet
(VMC))

P——>

M

OSA 2
2
2.1

Suora vaakalento eri nopeuksilla, mukaan
lukien hidaslento sileänä ja laskusiivekkeet
ulkona (sekä hidastaminen pienimpään oh
jattavuusnopeuteen (V Vmca), jos soveltuu)

——>

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 172
▼M8
TMG-MOOTTORIPURJELENTOKONEET JA YHDEN OH
JAAJAN LENTOKONEET, EI KUITENKAAN VAATIVAT
SUORITUSKYKYISET YHDEN OHJAAJAN LENTOKONEET

Lentoliikkeet/menetelmät

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

FSTD

A

Kouluttajan
kuittaus, kun
koulutus suori
tettu

LUOKKA- TAI TYYPPI
KELPUUTUKSEN LENTO
KOE TAI TARKASTUS
LENTO
Lentokoe tai Tarkastuslen
tarkastuslento täjän kuittaus,
FSTD-lait
kun lentokoe
teella tai len tai tarkastus
tokoneella
lento suoritettu

2.2

Jyrkät kaarrot (360° vasemmalle ja oikealle
45° kallistuksella)

P——>

——>

M

2.3

Sakkaukset ja oikaisu:

P——>

——>

M

i)

sakkaus sileänä

ii) sakkaukseen lähestyminen liukukaar
rossa, lähestymisasussa ja -teholla
iii) sakkaukseen lähestyminen laskuasussa
ja laskuteholla ja
iv) sakkaukseen lähestyminen nousukaar
rossa, laipat lentoonlähtöasennossa ja
nousuteholla (vain yksimoottorisilla
lentokoneilla)
2.4

Lentokoneen käsittely automaattiohjauksen
ja lennonohjausnäytön (flight director)
avulla (voidaan suorittaa osassa 3), jos len
tokoneessa ovat nämä laitteet

P——>

——>

M

2.5

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten
noudattaminen, radiopuhelinliikenne

P——>

——>

M

3A

Matkalennon VFR-menetelmät

P——>

——>

3A.1

(ks. B5.c ja B5.d)

OSA 3A

Lentosuunnitelma, laskelmasuunnistus ja
kartanluku
3A.2

Korkeuden, ohjaussuunnan ja nopeuden
säilyttäminen

P——>

——>

3A.3

Suunnistus kartan avulla, aika-arviot ja nii
den korjaukset

P——>

——>

3A.4

Radiosuunnistuslaitteiden käyttö (jos sovel
tuu)

P——>

——>

3A.5

Lennon seuranta (operatiivinen lentosuunni
telma, rutiinitarkastukset, mm. polttoaine,
järjestelmät, jäänesto)

P——>

——>

3A.6

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten
noudattaminen, radiopuhelinliikenne

P——>

——>

3B

Mittarilento

P——>

——>

3B.1*

IFR-lähtömenetelmät

OSA 3B
M
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TMG-MOOTTORIPURJELENTOKONEET JA YHDEN OH
JAAJAN LENTOKONEET, EI KUITENKAAN VAATIVAT
SUORITUSKYKYISET YHDEN OHJAAJAN LENTOKONEET

Lentoliikkeet/menetelmät

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

FSTD

A

Kouluttajan
kuittaus, kun
koulutus suori
tettu

LUOKKA- TAI TYYPPI
KELPUUTUKSEN LENTO
KOE TAI TARKASTUS
LENTO
Lentokoe tai Tarkastuslen
tarkastuslento täjän kuittaus,
FSTD-lait
kun lentokoe
teella tai len tai tarkastus
tokoneella
lento suoritettu

3B.2*

IFR-matkalento

P——>

——>

M

3B.3*

Odotusmenetelmät

P——>

——>

M

3B.4*

3D-lähestyminen 200 jalan (60 m) ratkaisu
korkeuteen (DH/A) tai tarvittaessa suurem
paan menetelmäminimiin (automaattiohja
usta voidaan käyttää korkeussuuntaisen len
toradan loppulähestymissegmenttiin hakeu
tumiseen)

P——>

——>

M

3B.5*

2D-lähestyminen
keuteen (MDH/A)

minimilaskeutumiskor

P——>

——>

M

3B.6*

Lentotehtäviä kompassin ja keinohorisontin
häiriöitä jäljitellen:

P——>

——>

M

— mittarikaarrot ja
— oikaisut epätavallisista asennoista
3B.7*

Suunta- tai liukusäteen toimintahäiriö

P——>

——>

3B.8*

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten
noudattaminen, radiopuhelinliikenne

P——>

——>

M

P——>

——>

M

Tyhjä
OSA 4
4

Saapumismenetelmä ja laskut

4.1

Lentopaikan saapumismenetelmä

4.2

Normaali lasku

P——>

——>

M

4.3

Lasku käyttämättä laskusiivekkeitä

P——>

——>

M

4.4

Sivutuulilasku (jos sopivat olosuhteet)

P——>

——>

4.5

Lähestyminen ja lasku tyhjäkäynnillä enin
tään 2 000 jalan korkeudesta kiitotien ylä
puolelta (vain yksimoottorisilla lentokoneil
la)

P——>

——>

4.6

Ylösveto minimikorkeudesta

P——>

——>

4.7

Ylösveto ja lasku yöllä (jos soveltuu)

P——>

——>

4.8

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten
noudattaminen, radiopuhelinliikenne

P——>

——>

OSA 5
5

Toiminta poikkeus- ja pakkotilanteissa
(Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–4 yh
teydessä)

M

M
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TMG-MOOTTORIPURJELENTOKONEET JA YHDEN OH
JAAJAN LENTOKONEET, EI KUITENKAAN VAATIVAT
SUORITUSKYKYISET YHDEN OHJAAJAN LENTOKONEET

Lentoliikkeet/menetelmät

5.1

Lentoonlähdön keskeytys kohtuullisesta no
peudesta

5.2

5.3

5.4

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

FSTD

Lentokoe tai Tarkastuslen
tarkastuslento täjän kuittaus,
FSTD-lait
kun lentokoe
teella tai len tai tarkastus
tokoneella
lento suoritettu

——>

M

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jäl
keen (vain yksimoottorisilla lentokoneilla)

P

M

Simuloitu pakkolasku ilman moottoritehoa
(vain yksimoottorisilla lentokoneilla)

P

M

Muita simuloituja pakkotilanteita:

P——>

A

Kouluttajan
kuittaus, kun
koulutus suori
tettu

LUOKKA- TAI TYYPPI
KELPUUTUKSEN LENTO
KOE TAI TARKASTUS
LENTO

P——>

——>

P——>

——>

P——>

—>X

M

i) tulipalo tai savunmuodostus lennolla ja
ii) järjestelmävikoja
5.5

Vain monimoottori- ja TMG-koulutus:
moottorin pysäytys ja uudelleenkäynnistys
(turvallisessa korkeudessa, jos suoritetaan
lentokoneella)

5.6

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten
noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 6
6

Toiminta moottorihäiriötilanteissa

6.1*

(Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–5 yh
teydessä)
Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdössä
(turvallisessa korkeudessa, ellei suoriteta
lentosimulaattorilla tai FNPT II:lla)

6.2*

Lähestyminen ja ylösveto moottorihäiriötä
jäljitellen

P——>

——>

M

6.3*

Lähestyminen ja lasku pysähtymiseen asti
moottorihäiriötä jäljitellen

P——>

——>

M

6.4

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten
noudattaminen, radiopuhelinliikenne

P——>

——>

M

P———>

——>

P———>

——>

OSA 7
7

UPRT

7.1

Lentoliikkeet ja menetelmät

7.1.1

Lento manuaaliohjauksella lennonohjausnä
yttöjen avulla ja ilman niitä
(ei automaattiohjausta, ei työntövoiman las
kentajärjestelmää / automaattista tehonsää
töä ja erilaisilla ohjausmoodeilla, jos sovel
tuu)

7.1.1.1

Eri nopeuksilla (mukaan lukien hidas lento)
ja lentokorkeuksilla FSTD-koulutuksen sal
litulla lentoalueella.
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KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

FSTD

A

7.1.1.2

Jyrkät kaarrot 45° kallistuksella 180°–360°
vasemmalle ja oikealle

P———>

——>

7.1.1.3

Kaarrot spoilereita käyttäen ja ilman niitä

P———>

——>

7.1.1.4

Menetelmämittarilento ja lentoliikkeet, mu
kaan lukien mittarilähtö ja -saapuminen
sekä näkölähestyminen

P———>

——>

7.2

Epätavallisista
koulutus

P———>

——>

P

X

7.2.1

lentoasennoista

oikaisun

Sakkaustilanteesta oikaisu:
— lentoonlähtöasussa,
— sileänä matalalla korkeudella,
— sileänä lähellä suurinta sallittua lento
korkeutta ja
— laskuasussa

▼M14

7.2.2

Seuraavat oikaisuharjoitukset:
— oikaisu nokka ylös -asennosta eri kallis
tuskulmilla; ja

Tätä harjoi
tusta ei saa
suorittaa
lentokoneel
la.

— oikaisu nokka alas -asennosta eri kallis
tuskulmilla.

▼M8

7.3

Ylösveto kaikkien moottorien toimiessa*
mittarilähestymisen eri vaiheista

P—>

———>

7.4

Laskun keskeytys kaikkien moottorien toi
miessa:

P———>

———>

— eri korkeuksista, kun DH/MDH on alle
15 m (50 ft) kiitotien kynnyksen ylä
puolella
— maakosketuksen
lasku)

jälkeen

(keskeytetty

— Lentokoneilla, joita ei ole tyyppihyväk
sytty liikenneluokan (JAR/FAR 25) tai
kevytliikenneluokan (SFAR 23) lento
koneiksi, keskeytetty lasku kaikkien
moottorien toimiessa on aloitettava
MDH/A:n alapuolelta tai maakosketuk
sen jälkeen.

Kouluttajan
kuittaus, kun
koulutus suori
tettu

LUOKKA- TAI TYYPPI
KELPUUTUKSEN LENTO
KOE TAI TARKASTUS
LENTO
Lentokoe tai Tarkastuslen
tarkastuslento täjän kuittaus,
FSTD-lait
kun lentokoe
teella tai len tai tarkastus
tokoneella
lento suoritettu
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6.

Usean ohjaajan lentokoneet ja vaativat suorituskykyiset yhden ohjaajan len
tokoneet
a) Taulukon merkkien selitykset:
P =

Koulutetaan päällikön (PIC) tai perämiehen tehtävissä sekä oh
jaavana ohjaajana (PF) ja monitoroivana ohjaajana (PM) tyyp
pikelpuutuksen myöntämistä varten.

OTD = Muiden koulutuslaitteiden käyttö mahdollista
X =

Suoritettava lentosimulaattorilla; muutoin on käytettävä lento
konetta, jos se soveltuu kyseisen lentoliikkeen tai menetelmän
suorittamiseen.

P# =

Koulutukseen on kuuluttava valvottu lentokoneen tarkastus

b) Käytännön koulutus on annettava vähintään P-kirjaimella merkityllä kou
lutuslaitteella, ja se voidaan antaa nuolen (——>) osoittamilla korkeam
mantasoisilla laitteilla
Koulutuslaitteista käytetään seuraavia lyhenteitä:
A =

lentokone

FFS =

lentosimulaattori

FSTD = simulaatiokoulutuslaite
c) Tähdellä (*) merkityt kohdat on lennettävä yksinomaan mittarien avulla.

▼M12
d) M-kirjain lentokoe/tarkastuslento-sarakkeessa osoittaa harjoituksen olevan
pakollinen, tai mahdollisuutta valita silloin kun sarakkeessa luetellaan
useampi kuin yksi harjoitus.

▼M8
e) Käytännön koulutuksessa ja kokeissa on käytettävä lentosimulaattoria, jos
lentosimulaattori kuuluu osana hyväksyttyyn tyyppikurssiin. Kurssin hy
väksymisessä otetaan huomioon
i) kouluttajien kelpoisuus;
ii) FSTD-laitteella annettavan koulutuksen hyväksyntä ja määrä ja
iii) koulutettavien ohjaajien kelpoisuus ja aiempi kokemus vastaavilla
tyypeillä.
f) Usean ohjaajan lentokoneissa ja vaativissa suorituskykyisissä yhden oh
jaajan lentokoneissa, joita käytetään usean ohjaajan lentotoiminnassa, len
toliikkeisiin ja menetelmiin on kuuluttava miehistöyhteistyö.
g) Yhden ohjaajan lentotoiminnassa vaativilla suorituskykyisillä yhden oh
jaajan lentokoneilla lentoliikkeet ja menetelmät on suoritettava yhden
ohjaajan toimintaympäristössä.
h) Vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden osalta, kun
lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan usean ohjaajan lentotoiminnassa,
tyyppikelpuutus rajoitetaan usean ohjaajan lentotoimintaan. Jos haetaan
oikeuksia toimintaan yhden ohjaajan miehistöllä, kohtien 2.5, 3.8.3.4,
4.4, 5.5 lentoliikkeet/menetelmät ja vähintään yksi lentoliike/menetelmä
osasta 3.4 on suoritettava lisäksi ainoana ohjaajana.
i) Kun kyseessä on ►M14 FCL.720.A kohdan c alakohdan ◄ mukaisesti
myönnetty rajoitettu tyyppikelpuutus, hakijan on täytettävä samat vaa
timukset kuin muiden kyseisen tyyppikelpuutuksen hakijoiden, lukuun
ottamatta lentoonlähtö- ja laskuvaiheisiin liittyviä käytännön harjoituksia.
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j) PBN-oikeuksien saamiseksi tai säilyttämiseksi yhden lähestymisen on
oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei ole käytännössä mahdollinen, se
on tehtävä asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella
(FSTD).
Poiketen siitä, mitä edellä olevassa alakohdassa säädetään, jos tarkastus
lentoon PBN-oikeuksien voimassaolon jatkamiseksi ei sisälly RNP APCH
-harjoitusta, RNP APCH ei sisälly lentäjän PBN-oikeuksiin. Rajoitus
poistetaan, jos lentäjä on suorittanut RNP APCH -harjoituksen sisältävän
tarkastuslennon.

▼M8
USEAN OHJAAJAN LENTOKONEET JA VAATIVAT
SUORITUSKYKYISET YHDEN OHJAAJAN LENTO
KONEET

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

FSTD

A

Kouluttajan kuit
taus, kun koulu
tus suoritettu

LENTOKOE TAI TARKASTUS
LENTO ATPL- TAI
MPL-LUPAKIRJAA TAI TYYPPI
KELPUUTUSTA VARTEN
Lentokoe tai tar Tarkastuslentäjän
kastuslento
kuittaus, kun len
FSTD-laitteella tokoe tai tarkas
tai lentokoneella tuslento suoritettu

OSA 1
1

Lennon valmistelu

OTD

1.1

Suoritusarvolaskelmat

P

1.2

Lentokoneen ulkopuolinen tarkastus,
tarkastuskohteet ja tarkastuksen tarkoi
tus

OTD P#

P

1.3

Ohjaamotarkistukset

P———>

———>

1.4

Tarkistuslistan käyttö ennen moottorei
den käynnistystä, käynnistys, radio ja
suunnistuslaitteiden tarkistus, suunnis
tus- ja yhteydenpitotaajuuksien valinta
ja asetus

P———>

———>

1.5

Rullaus lennonjohdon tai kouluttajan
antamien ohjeiden mukaan

P———>

———>

1.6

Tarkistukset ennen lentoonlähtöä

P———>

———>

2

Lentoonlähdöt

P———>

———>

2.1

Normaalit lentoonlähdöt eri laippa-ase
tuksilla, myös pysähtymättä kiitotielle

2.2*

Mittarilentoonlähtö; siirtyminen mittari
lentoon rotaation aikana tai heti maasta
irtoamisen jälkeen

P———>

———>

2.3

Lentoonlähtö sivutuulessa

P———>

———>

2.4

Lentoonlähtö suurimmalla sallitulla len
toonlähtömassalla (todellisella tai simu
loidulla)

P———>

———>

2.5

Lentoonlähtö, jossa simuloitu moottori
häiriö:

P———>

———>

2.5.1*

pian V2:n saavuttamisen jälkeen

OSA 2

M

M
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USEAN OHJAAJAN LENTOKONEET JA VAATIVAT
SUORITUSKYKYISET YHDEN OHJAAJAN LENTO
KONEET

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

FSTD

A

Kouluttajan kuit
taus, kun koulu
tus suoritettu

LENTOKOE TAI TARKASTUS
LENTO ATPL- TAI
MPL-LUPAKIRJAA TAI TYYPPI
KELPUUTUSTA VARTEN
Lentokoe tai tar Tarkastuslentäjän
kastuslento
kuittaus, kun len
FSTD-laitteella tokoe tai tarkas
tai lentokoneella tuslento suoritettu

(Lentokoneilla, joita ei ole tyyppihyväksytty lii
kenneluokan tai kevytliikenneluokan lentokoneik
si, moottorihäiriötä ei saa simuloida ennen kuin
on saavutettu vähintään 500 jalan korkeus kii
totien pään korkeustasosta. Jos lentokoneen suori
tusarvot ovat lentoonlähtömassan ja tiheyskorkeu
den suhteen samat kuin liikenneluokan lentoko
neilla, kouluttaja voi simuloida moottorihäiriön
pian V2:n saavuttamisen jälkeen)

2.5.2*

V1:n ja V2:n välillä

P

X

M vain FFS

2.6

Lentoonlähdön keskeytys kohtuullisesta
nopeudesta ennen V1:n saavuttamista

P———>

——>X

M

3

Lentoliikkeet ja menetelmät

P———>

——>

3.1

Lento manuaaliohjauksella lennonohja
usnäyttöjen avulla ja ilman niitä

OSA 3

(ei automaattiohjausta, ei työntövoiman
laskentajärjestelmää / automaattista te
honsäätöä ja erilaisilla ohjausmoodeilla,
jos soveltuu)

3.1.1

Eri nopeuksilla (mukaan lukien hidas
lento) ja lentokorkeuksilla FSTD-koulu
tuksen sallitulla lentoalueella

P———>

——>

3.2.1

Jyrkät
kaarrot
45°
kallistuksella
180°–360° vasemmalle ja oikealle

P———>

——>

3.3.1

Kaarrot spoilereita käyttäen ja ilman
niitä

P———>

——>

3.4.1

Menetelmämittarilento ja lentoliikkeet,
mukaan lukien mittarilähtö ja -saapumi
nen sekä näkölähestyminen

P———>

——>

3.2

Pituuskallistuksen muutos ja Mach-no
peuteen liittyvä tärinä (jos soveltuu)
sekä lentokoneen muut erityiset lentoominaisuudet (esim. dutch roll)

P———>

——>X
Tätä harjoi
tusta ei saa
suorittaa
lentokoneel
la.

Vain FFS
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USEAN OHJAAJAN LENTOKONEET JA VAATIVAT
SUORITUSKYKYISET YHDEN OHJAAJAN LENTO
KONEET

Lentoliikkeet/menetelmät

3.3

Lentomekaanikon paneelin järjestelmien
ja hallintalaitteiden normaali käyttö (jos
soveltuu)

3.4

Seuraavien järjestelmien käyttö normaa
litoiminnassa ja poikkeustilanteissa:

3.4.0

Moottori (tarvittaessa potkuri)

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

FSTD

OTD

A

Kouluttajan kuit
taus, kun koulu
tus suoritettu

LENTOKOE TAI TARKASTUS
LENTO ATPL- TAI
MPL-LUPAKIRJAA TAI TYYPPI
KELPUUTUSTA VARTEN
Lentokoe tai tar Tarkastuslentäjän
kastuslento
kuittaus, kun len
FSTD-laitteella tokoe tai tarkas
tai lentokoneella tuslento suoritettu

———>

P———>

M

OTD

———>

P———>

3.4.1

Paineistus ja ilmastointi

OTD

———>

P———>

3.4.2

Pitot-staattinen järjestelmä

OTD

———>

P———>

3.4.3

Polttoainejärjestelmä

OTD

———>

P———>

3.4.4

Sähköjärjestelmä

OTD

———>

P———>

3.4.5

Hydraulijärjestelmä

OTD

———>

P———>

3.4.6

Ohjaimet ja trimmit

OTD

———>

P———>

3.4.7

3.4.8

3.4.9

Jäänesto- ja jäänpoistojärjestelmä, tuu
lilasin lämmitys

OTD

Autopilotti/ lennonohjausnäyttö (flight
director)

OTD

Sakkauksen varoitus- ja estojärjestelmät
ja vakautusjärjestelmät

OTD

———>

P———>

———>

P———>

P———>

M
(vain yhden
ohjaajan len
to-koneissa)

———>

Kohdista
3.4.0–3.4.14 on
valittava vähin
tään
kolme
poikkeustilan
netehtävää
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USEAN OHJAAJAN LENTOKONEET JA VAATIVAT
SUORITUSKYKYISET YHDEN OHJAAJAN LENTO
KONEET

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

FSTD

A

3.4.10

GPWS, säätutka, radiokorkeusmittari,
transponderi

P———>

———>

3.4.11

Radio, suunnistuslaitteet, mittarit, FMS

OTD

———>

Kouluttajan kuit
taus, kun koulu
tus suoritettu

LENTOKOE TAI TARKASTUS
LENTO ATPL- TAI
MPL-LUPAKIRJAA TAI TYYPPI
KELPUUTUSTA VARTEN
Lentokoe tai tar Tarkastuslentäjän
kastuslento
kuittaus, kun len
FSTD-laitteella tokoe tai tarkas
tai lentokoneella tuslento suoritettu

P———>
3.4.12

Laskuteline ja jarrut

OTD

———>

P———>
3.4.13

Solakot ja laskusiivekkeet

3.4.14

Apuvoimalaite (APU)

OTD

———>

OTD

———>

P———>
Tyhjä
3.6

Toiminta poikkeus- ja pakkotilanteissa:

M

3.6.1

Palonsammutustoimet,
esimerkiksi
moottorin, APU:n, matkustamon, rahtiti
lan, ohjaamon, siiven ja sähkölaitteiden
palot, mukaan lukien evakuointi

P———>

———>

3.6.2

Savun torjunta ja poisto

P———>

———>

3.6.3

Moottorihäiriöt, moottorin sammutus ja
uudelleenkäynnistys turvallisessa kor
keudessa

P———>

———>

3.6.4

Polttoaineen pikatyhjennys (simuloitu
na)

P———>

———>

3.6.5

Nopeat tuulen muutokset (wind shear)
lentoonlähdössä ja laskussa

P

X

3.6.6

Paineistushäiriö (simuloituna) ja nopea
korkeuden vähennys (emergency des
cent)

P———>

———>

3.6.7

Ohjaamomiehistön jäsenen toimintaky
vyn menetys

P———>

———>

3.6.8

Muut pakkotilannemenetelmät lentokäsi
kirjan (AFM) mukaisesti

P———>

———>

Vain FFS

Kohdista
3.6.1–3.6.9 on
valittava vähin
tään kolme teh
tävää
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USEAN OHJAAJAN LENTOKONEET JA VAATIVAT
SUORITUSKYKYISET YHDEN OHJAAJAN LENTO
KONEET

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

3.6.9

TCAS-varoitus

FSTD

OTD
P———>

3.7

Epätavallisista lentoasennoista oikaisun
koulutus

3.7.1

Sakkaustilanteista oikaisu:

A

Ei saa käyt
tää lentoko
netta

P

X

Ainoastaan
koulutusteh
tävään hy
väksytyllä
lentosimu
laattorilla

Tätä harjoi
tusta ei saa
suorittaa
lentokoneel
la.

Seuraavat oikaisuharjoitukset:

P

X

— oikaisu nokka ylös -asennosta eri
kallistuskulmilla ja

Ainoastaan
koulutusteh
tävään hy
väksytyllä
lentosimu
laattorilla

Tätä harjoi
tusta ei saa
suorittaa
lentokoneel
la.

— lentoonlähtöasussa,
— sileänä matalalla korkeudella,
— sileänä lähellä suurinta sallittua len
tokorkeutta ja

Kouluttajan kuit
taus, kun koulu
tus suoritettu

LENTOKOE TAI TARKASTUS
LENTO ATPL- TAI
MPL-LUPAKIRJAA TAI TYYPPI
KELPUUTUSTA VARTEN
Lentokoe tai tar Tarkastuslentäjän
kastuslento
kuittaus, kun len
FSTD-laitteella tokoe tai tarkas
tai lentokoneella tuslento suoritettu

Vain FFS

— laskuasussa

3.7.2

— oikaisu nokka alas -asennosta eri
kallistuskulmilla

3.8

Mittarilentomenetelmät

3.8.1*

Lähtö- ja saapumisreittien sekä lennon
johdon ohjeiden noudattaminen

P———>

———>

3.8.2*

Odotusmenetelmät

P———>

———>

3.8.3*

3D-lähestymiset 200 jalan (60 m) ratkai
sukorkeuteen tai tarvittaessa suurem
paan menetelmäminimiin

Vain FFS

M

Huom. RNP APCH -lähestymismenetelmät saattavat lentokäsikirjan mukaan edellyttää automaattiohjauksen tai lennonohjausnäytön
käyttöä. Manuaaliohjauksella lennettävän menetelmän valinnassa on otettava huomioon lentokäsikirjan rajoitukset (esim. kohtaan
3.8.3.1 valitaan ILS, jos lentokäsikirjassa on tällainen rajoitus).

3.8.3.1

*Käsin ohjaten, ilman lennonohjausnä
yttöä

P———>

———>

M
(vain
koe)

lento
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Lentoliikkeet/menetelmät

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

FSTD

A

Kouluttajan kuit
taus, kun koulu
tus suoritettu

LENTOKOE TAI TARKASTUS
LENTO ATPL- TAI
MPL-LUPAKIRJAA TAI TYYPPI
KELPUUTUSTA VARTEN
Lentokoe tai tar Tarkastuslentäjän
kastuslento
kuittaus, kun len
FSTD-laitteella tokoe tai tarkas
tai lentokoneella tuslento suoritettu

3.8.3.2* Käsin ohjaten, lennonohjausnäytön avulla

P———>

———>

3.8.3.3* Automaattiohjauksella

P———>

———>

3.8.3.4* Käsin ohjaten, yksi moottori epäkun
nossa (simuloituna) loppulähestymisen
aikana, joko maakosketukseen asti tai
keskeytetyn lähestymisen menetelmän
loppuun asti (tapauksen mukaan), alkaen

P —>

—>

M

M

▼M12

i) ennen kuin ylitetään 1 000 jalan kor
keus lentopaikan korkeustasosta; ja
ii) sen jälkeen, kun 1 000 jalan korkeus
lentopaikan korkeustasosta on ylitet
ty.
Lentokoneilla, joita ei ole tyyppihyväk
sytty liikenneluokan (JAR/FAR 25) tai
kevytliikenneluokan (SFAR 23) lento
koneiksi, lähestyminen moottorihäiriötä
jäljitellen ja sitä seuraava ylösveto on
aloitettava kohdan 3.8.4 mukaisen 2Dlähestymisen yhteydessä. Ylösveto on
aloitettava, kun saavutetaan julkaistu es
tevarakorkeus (OCH/A), mutta kuiten
kin viimeistään saavutettaessa MDH/A
500 jalkaa kiitotien kynnyksen korkeus
tasosta. Jos lentokoneen suoritusarvot
ovat lentoonlähtömassan ja tiheyskor
keuden suhteen samat kuin liikenneluo
kan lentokoneilla, kouluttaja voi simu
loida
moottorihäiriön
harjoituksen
3.8.3.4 mukaisesti.

__________

▼M8

3.8.4*

2D-lähestyminen minimilaskeutumiskor
keuteen

P*—>

———>

3.8.5

Kiertolähestyminen seuraavasti:

P*—>

———>
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KONEET

Lentoliikkeet/menetelmät

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

FSTD

A

Kouluttajan kuit
taus, kun koulu
tus suoritettu

LENTOKOE TAI TARKASTUS
LENTO ATPL- TAI
MPL-LUPAKIRJAA TAI TYYPPI
KELPUUTUSTA VARTEN
Lentokoe tai tar Tarkastuslentäjän
kastuslento
kuittaus, kun len
FSTD-laitteella tokoe tai tarkas
tai lentokoneella tuslento suoritettu

a)* mittarilähestyminen kyseisen lento
paikan kiertolähestymisen minimi
laskeutumiskorkeuteen lentopaikan
mittarilähestymislaitteiden mukai
sesti simuloiduissa IMC-olosuhteis
sa,
jota seuraa:
b) kiertolähestyminen minimilaskeutu
miskorkeudessa toiselle kiitotielle,
jonka suunta poikkeaa vähintään
90° a alakohdan mittarilähestymisen
loppulähestymissuunnasta.
Huomautus: Jos a ja b alakohdan tehtä
viä ei voida lennonjohdollisista syistä
suorittaa, huonon näkyvyyden kuvio
voidaan lentää simuloituna.

3.8.6

Näkölähestymiset

P——>

———>

OSA 4

4

Keskeytetyn lähestymisen menetelmät

4.1

Ylösveto kaikkien moottorien toimies
sa* 3D-lähestymisessä ratkaisukorkeu
desta

P*—>

———>

4.2

Ylösveto kaikkien moottorien toimies
sa* mittarilähestymisen eri vaiheista

P*—>

———>

4.3

Muita keskeytettyjä lähestymisiä

P*—>

———>

4.4*

Ylösveto käsin ohjaten kriittinen moot
tori epäkunnossa (simuloituna) mittarilä
hestymisen jälkeen DH:sta, MDH:sta tai
MAPt:sta

P———>

———>

4.5

Laskun keskeytys kaikkien moottorien
toimiessa:

P———>

———>

— eri korkeuksista DH/MDH:n ala
puolelta;
— maakosketuksen jälkeen (keskey
tetty lasku)

M
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KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

FSTD

A

Kouluttajan kuit
taus, kun koulu
tus suoritettu

LENTOKOE TAI TARKASTUS
LENTO ATPL- TAI
MPL-LUPAKIRJAA TAI TYYPPI
KELPUUTUSTA VARTEN
Lentokoe tai tar Tarkastuslentäjän
kastuslento
kuittaus, kun len
FSTD-laitteella tokoe tai tarkas
tai lentokoneella tuslento suoritettu

Lentokoneilla, joita ei ole tyyppihyväk
sytty liikenneluokan (JAR/FAR 25) tai
kevytliikenneluokan (SFAR 23) lento
koneiksi, keskeytetty lasku kaikkien
moottorien toimiessa on aloitettava
MDH/A:n alapuolelta tai maakosketuk
sen jälkeen.
OSA 5

5

Laskut

P

5.1

Normaalit laskut* siten, että näköyhteys
on saavutettu mittarilähestymisessä rat
kaisukorkeuteen tultaessa

5.2

Lasku, jossa korkeusohjaimen trimmi on
simuloitu lukkiutuneeksi
sellaiseen
asentoon, jossa lentokone ei ole trim
mattuna

P———>

Tätä harjoi
tusta ei saa
suorittaa
lentokoneel
la.

5.3

Sivutuulilaskuja
mahdollista)

jos

P———>

———>

5.4

Laskukierros ja lasku laipat ja solakot
sisällä tai vain osittain ulkona

P———>

———>

5.5

Lasku kriittinen moottori epäkunnossa
(simuloituna)

P———>

———>

M

5.6

Lasku kaksi moottoria epäkunnossa:

P

X

M

(ilma-aluksella,

— kolmimoottorisilla
lentokoneilla
keskimmäinen ja toinen ulompi
moottori, jos se on mahdollista len
tokäsikirjan tietojen mukaan ja

Vain FFS

Vain FFS
(vain
koe)

lento

— nelimoottorisilla lentokoneilla kaksi
moottoria toisella sivulla

Yleiset huomautukset:
Tyyppikelpuutuksen laajentamiselle mittarilähestymisiin alle 200 jalan (60 metrin) ratkaisukorkeutta käyttäen (Cat II/III -toimintaan)
on erilliset vaatimukset.
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Lentoliikkeet/menetelmät

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

FSTD

A

Kouluttajan kuit
taus, kun koulu
tus suoritettu

LENTOKOE TAI TARKASTUS
LENTO ATPL- TAI
MPL-LUPAKIRJAA TAI TYYPPI
KELPUUTUSTA VARTEN
Lentokoe tai tar Tarkastuslentäjän
kastuslento
kuittaus, kun len
FSTD-laitteella tokoe tai tarkas
tai lentokoneella tuslento suoritettu

OSA 6

Tyyppikelpuutukseen liitettävä lisä
oikeus mittarilähestymisiin, joissa käyte
tään alle 60 metrin (200 jalan) ratkaisu
korkeutta (CAT II/III)
Mittarilähestymisiin, joissa ratkaisukor
keus on alle 60 metriä (200 jalkaa), vaa
ditaan koulutus vähintään seuraavissa
lentoliikkeissä ja menetelmissä. Seuraa
vassa tarkoitettujen mittarilähestymisten
ja keskeytettyjen lähestymisten aikana
on käytettävä kaikkia lentokoneen lait
teita, jotka tyyppihyväksynnän mukaan
vaaditaan mittarilähestymisiin käyttäen
alle 60 metrin (200 jalan) ratkaisukorke
utta.

6.1*

6.2*

——>X

M*

Keskeytetty lentoonlähtö pienimmällä
sallitulla kiitotienäkyvyydellä (RVR)

P———>

CAT II/III -lähestymiset:

P———>

———>

M

P———>

———>

M*

Tätä harjoi
tusta ei saa
suorittaa
lentokoneel
la.

simuloiduissa mittarilento-olosuhteissa
siihen ratkaisukorkeuteen asti, johon hy
väksyntää haetaan, käyttäen lennonohja
usjärjestelmää. Normaaleja miehistö
yhteistyömenetelmiä (tehtävänjako, va
kiosanonnat ja niiden käyttö, keskinäi
nen valvonta, tiedonvaihto ja avustami
nen) on noudatettava.

6.3*

Ylösveto:
6.2 kohdassa tarkoitettujen lähestymis
ten jälkeen ratkaisukorkeudesta.
Koulutukseen on kuuluttava myös ylös
veto, jonka syynä on (simuloitu) riittä
mätön kiitotienäkyvyys, nopeat tuulen
muutokset (wind shear), lentokoneen
poikkeaminen liiaksi onnistuneen lähes
tymisen rajoista ja maalaitteiden tai il
ma-aluksen laitteiden häiriö ennen rat
kaisukorkeuden saavuttamista, sekä
ylösveto, jossa simuloitu ilma-aluksen
laitehäiriö.
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KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

6.4*

FSTD

P———>

Lasku(t):

A

Kouluttajan kuit
taus, kun koulu
tus suoritettu

———>

LENTOKOE TAI TARKASTUS
LENTO ATPL- TAI
MPL-LUPAKIRJAA TAI TYYPPI
KELPUUTUSTA VARTEN
Lentokoe tai tar Tarkastuslentäjän
kastuslento
kuittaus, kun len
FSTD-laitteella tokoe tai tarkas
tai lentokoneella tuslento suoritettu

M

siten, että näköyhteys on saavutettu mit
tarilähestymisessä
ratkaisukorkeuteen
tultaessa. Jos se on kyseisellä lennon
ohjausjärjestelmällä mahdollista, on suo
ritettava automaattilasku.

HUOMAUTUS: CAT II/III-lähestymiset on suoritettava kyseistä toimintaa kos
kevien lentotoimintamääräysten mukaisesti.
7.

Luokkakelpuutukset – vesi
Osa 6 on suoritettava monimoottoristen vesilentokoneiden luokkakelpuutuk
sen voimassaolon jatkamiseksi ja rajoitetaan vain VFR-lentotoimintaan, jos
vaadittuja 10 yksittäistä lentoa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ei
ole suoritettu.

LUOKKAKELPUUTUS – VESI

KÄYTÄNNÖN KOULU
TUS

LUOKKAKELPUUTUK
SEN LENTOKOE TAI
TARKASTUSLENTO

Lentoliikkeet/menetelmät

Kouluttajan kuittaus, kun
koulutus suoritettu

Tarkastuslentäjän kuittaus,
kun tarkastuslento suori
tettu

OSA 1
1

Lähtö

1.1

Lennonvalmistelu, mukaan lukien
— asiakirjat;
— massa ja tasapaino;
— säätietojen hankkiminen ja
— NOTAMit.

1.2

Tarkistukset ennen käynnistystä
Ulkopuoliset/sisäpuoliset

1.3

Moottorin käynnistys ja sammutus
Normaali käynnistys/häiriöt

1.4

Rullaus

1.5

Rullaus portaalla

1.6

Kiinnittyminen:

Ranta
Laituri
Poiju

1.7

Liikkuminen vedessä moottori sammutettuna
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1.8

LUOKKAKELPUUTUS – VESI

KÄYTÄNNÖN KOULU
TUS

LUOKKAKELPUUTUK
SEN LENTOKOE TAI
TARKASTUSLENTO

Lentoliikkeet/menetelmät

Kouluttajan kuittaus, kun
koulutus suoritettu

Tarkastuslentäjän kuittaus,
kun tarkastuslento suori
tettu

Tarkistukset ennen lentoonlähtöä:
moottorin koekäyttö (jos soveltuu)

1.9

Lentoonlähtömenetelmä:
— normaali lentoonlähtö lentokäsikirjan mukaisilla laippaasetuksilla ja
— lentoonlähtö sivutuulessa (jos sopivat olosuhteet)

1.10 Nousu:
— kaarrot määrättyihin ohjaussuuntiin
— asettuminen vaakalentoon

1.11 Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen,
radiopuhelinliikenne
OSA 2
2

Lentokoneen käsittely (VFR)

2.1

Suora vaakalento eri nopeuksilla, mukaan lukien hidaslento
sileänä ja laskusiivekkeet ulkona (sekä hidastaminen pie
nimpään ohjattavuusnopeuteen (VMCA), jos soveltuu)

2.2

Jyrkät kaarrot (360° vasemmalle ja oikealle 45° kallistuk
sella)

2.3

Sakkaukset ja oikaisu:
i)

sakkaus sileänä

ii) sakkaukseen lähestyminen liukukaarrossa, lähestymisa
sussa ja -teholla
iii) sakkaukseen lähestyminen laskuasussa ja laskuteholla ja
iv) sakkaukseen lähestyminen nousukaarrossa, laipat len
toonlähtöasennossa ja nousuteholla (vain yksimoottori
silla lentokoneilla)

2.4

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen,
radiopuhelinliikenne

OSA 3
3

Matkalennon VFR-menetelmät

3.1

Lentosuunnitelma, laskelmasuunnistus ja kartanluku

3.2

Korkeuden, ohjaussuunnan ja nopeuden säilyttäminen
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LUOKKAKELPUUTUS – VESI

KÄYTÄNNÖN KOULU
TUS

LUOKKAKELPUUTUK
SEN LENTOKOE TAI
TARKASTUSLENTO

Lentoliikkeet/menetelmät

Kouluttajan kuittaus, kun
koulutus suoritettu

Tarkastuslentäjän kuittaus,
kun tarkastuslento suori
tettu

3.3

Suunnistus kartan avulla, aika-arviot ja niiden korjaukset

3.4

Radiosuunnistuslaitteiden käyttö (jos soveltuu)

3.5

Lennon seuranta (operatiivinen lentosuunnitelma, rutiinit
arkastukset, mm. polttoaine, järjestelmät, jäänesto)

3.6

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen,
radiopuhelinliikenne

OSA 4
4

Saapumismenetelmä ja laskut

4.1

Lentopaikan saapumismenetelmä (vain amfibiot)

4.2

Normaali lasku

4.3

Lasku käyttämättä laskusiivekkeitä

4.4

Sivutuulilasku (jos sopivat olosuhteet)

4.5

Lähestyminen ja lasku tyhjäkäynnillä enintään 2 000 jalan
korkeudesta vedenpinnan yläpuolelta (vain yksimoottorisilla
lentokoneilla)

4.6

Ylösveto minimikorkeudesta

4.7

Lasku tyyneen veteen
Lasku voimakkaaseen aallokkoon

4.8

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen,
radiopuhelinliikenne

OSA 5
5

Toiminta poikkeus- ja pakkotilanteissa
(Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–4 yhteydessä)

5.1

Lentoonlähdön keskeytys kohtuullisesta nopeudesta

5.2

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen (vain yksi
moottorisilla lentokoneilla)

5.3

Simuloitu pakkolasku ilman moottoritehoa (vain yksimoot
torisilla lentokoneilla)

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 189
▼M8

5.4

LUOKKAKELPUUTUS – VESI

KÄYTÄNNÖN KOULU
TUS

LUOKKAKELPUUTUK
SEN LENTOKOE TAI
TARKASTUSLENTO

Lentoliikkeet/menetelmät

Kouluttajan kuittaus, kun
koulutus suoritettu

Tarkastuslentäjän kuittaus,
kun tarkastuslento suori
tettu

Muita simuloituja pakkotilanteita:
i) tulipalo tai savunmuodostus lennolla ja
ii) järjestelmävikoja

5.5

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen,
radiopuhelinliikenne

OSA 6

6

Toiminta moottorihäiriötilanteissa

6.1

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdössä (turvallisessa kor
keudessa, ellei suoriteta lentosimulaattorilla ja FNPT II:lla)

6.2

Moottorin sammutus ja uudelleenkäynnistys (vain lentoko
keessa monimoottorisilla lentokoneilla)

6.3

Lähestyminen ja ylösveto moottorihäiriötä jäljitellen

6.4

Lähestyminen ja lasku pysähtymiseen asti moottorihäiriötä
jäljitellen

6.5

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen,
radiopuhelinliikenne

(Tämä osa voidaan suorittaa osien 1–5 yhteydessä)

C. Helikoptereita koskevat erityisvaatimukset
1.

Lentokokeessa tai tarkastuslennolla tyyppikelpuutuksia ja ATPL-lupakirjaa
varten hakijan on läpäistävä lentokokeen tai tarkastuslennon osat 1–4 ja 6
(soveltuvin osin). Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin viidessä
kohdassa, hänen on suoritettava koko lentokoe tai tarkastuslento uudelleen.
Korkeintaan viidessä kohdassa hylätyn hakijan on suoritettava hylätyt kohdat
uudelleen. Jos uusintakokeen jokin kohta hylätään, hakijan on suoritettava
koko koe uudelleen, vaikka hän olisi läpäissyt kyseiset kohdat aiemmalla
kerralla. Kaikki lentokokeen tai tarkastuslennon osat on suoritettava kuuden
kuukauden kuluessa.

2.

Mittarilentokelpuutusta varten suoritettavalla tarkastuslennolla hakijan on lä
päistävä tarkastuslennon osa 5. Jos hakijan suoritus hylätään useammassa
kuin kolmessa kohdassa, hänen on suoritettava koko osa 5 uudelleen. Kor
keintaan kolmessa kohdassa hylätyn hakijan on suoritettava hylätyt kohdat
uudelleen. Jos jokin uusitun tarkastuslennon kohta hylätään tai mikä tahansa
muu osan 5 kohta hylätään, hakijan on suoritettava koko tarkastuslento uu
delleen, vaikka hän olisi läpäissyt kyseiset kohdat aiemmalla kerralla.
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LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT
3.

Hakijan on osoitettava, että hän
a) pystyy käyttämään helikopteria sen rajoitusten mukaisesti;
b) pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;
c) toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;
d) osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön;
e) kykenee koko ajan säilyttämään helikopterin hallinnan siten, että mene
telmän tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä epäillä;
f) tuntee ja hallitsee käytännössä miehistöyhteistyön menetelmät sekä toi
menpiteet miehistön jäsenen menettäessä toimintakykynsä (jos soveltuu);
ja
g) pystyy viestimään tehokkaasti muiden miehistön jäsenten kanssa (jos
soveltuu).

4.

Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava
huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän ilma-aluksen käsittelyomi
naisuudet ja suorituskyky.
a) IFR-lennon raja-arvot
Korkeus
yleisesti

± 100 jalkaa

ylösvedon aloitus ratkaisukorkeudesta

+ 50 jalkaa / – 0 jalkaa

minimilaskeutumiskorkeuden/MAPt:n
noudattaminen

+ 50 jalkaa / – 0 jalkaa

Lentoradan noudattaminen
Radiosuunnistuslaitteiden
seuraaminen

ohjauksen

± 5°

Astepoikkeamat

Puolet suuntasäteen ja liukupolun maksimi
poikkeamasta (esim. LPV, ILS, MLS, GLS)

2D (LNAV) ja 3D (LNAV/VNAV) li
neaariset sivuttaispoikkeamat

Lentoradan sivusuuntainen virhe/poikkeama
saa yleensä olla enintään ± 12 menetelmän
RNP-luvusta. Lyhytaikaiset poikkeamat vaa
timuksesta sallitaan (enintään 1 × RNP-luku).

3D lineaariset pystysuuntaiset poikkea
mat (esim. RNP APCH (LNAV/
VNAV) käytettäessä BaroVNAV-toi
mintoa):

Enintään – 75 jalkaa liukupolun alapuolella
missä tahansa vaiheessa ja enintään + 75 jalkaa
liukupolun yläpuolella enintään 1 000 jalan
korkeudella lentopaikan korkeustasosta.

Ohjaussuunta
kaikkien moottorien toimiessa

± 5°

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

± 10°

Nopeus
kaikkien moottorien toimiessa

± 5 solmua

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

+ 10 solmua / – 5 solmua
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b) VFR-lennon raja-arvot

Korkeus
yleisesti

± 100 jalkaa

Ohjaussuunta
normaalitoiminnassa

± 5°

poikkeus- ja pakkotilanteissa

± 10°

Nopeus
yleisesti

± 10 solmua

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

+ 10 solmua / – 5 solmua

Maaliikehdinnän sivupoikkeama
lentoonlähtö leijunnasta maavaikutuk
sessa

± 3 jalkaa

Lasku

± 2 jalkaa (0 jalkaa taaksepäin tai sivulle)

KOULUTUKSEN, LENTOKOKEEN JA TARKASTUSLENNON SISÄLTÖ
YLEISTÄ
5.

Taulukon merkkien selitykset:

P = Koulutetaan päällikön tehtävissä yhden ohjaajan helikopterin tyyppikel
puutuksen (SPH) myöntämistä varten tai päällikön tai perämiehen teh
tävissä sekä ohjaavana ohjaajana (PF) ja monitoroivana ohjaajana (PM)
usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutuksen (MPH) myöntämistä
varten.

6.

Käytännön koulutus on annettava vähintään P-kirjaimella merkityllä koulu
tuslaitteella, ja se voidaan antaa nuolen (——>) osoittamilla korkeammanta
soisilla laitteilla.

Koulutuslaitteista käytetään seuraavia lyhenteitä:

FFS =

lentosimulaattori

FTD = lentokoulutuslaite
H =

helikopteri

7.

Tähdellä (*) merkityt tehtävät on lennettävä todellisissa tai simuloiduissa
mittarisääolosuhteissa; nämä tehtävät vaaditaan vain niiltä hakijoilta, jotka
haluavat uusia IR(H)-kelpuutuksen tai jatkaa sen voimassaoloa tai laajentaa
kelpuutuksen oikeudet toiseen tyyppiin.

8.

Mittarilentomenetelmät (osa 5) suorittavat vain ne hakijat, jotka haluavat
uusia IR(H)-kelpuutuksen tai jatkaa sen voimassaoloa tai laajentaa kelpuu
tuksen oikeudet toiseen tyyppiin. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää len
tosimulaattoria tai FTD 2/3-laitetta.

▼M12
8a. PBN-oikeuksien saamiseksi tai säilyttämiseksi yhden lähestymisen on oltava
RNP APCH. Jos RNP APCH ei ole käytännössä mahdollinen, se on tehtävä
asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD).

Poiketen siitä, mitä edellä olevassa alakohdassa säädetään, jos tarkastuslen
toon PBN-oikeuksien voimassaolon jatkamiseksi ei sisälly RNP APCH -har
joitusta, RNP APCH ei sisälly lentäjän PBN-oikeuksiin. Rajoitus poistetaan,
jos lentäjä on suorittanut RNP APCH -harjoituksen sisältävän tarkastuslen
non.
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9.

M-kirjain lentokoe/tarkastuslento-sarakkeessa osoittaa tehtävän olevan pakol
linen.

10. Käytännön koulutuksessa ja lentokokeissa on käytettävä FSTD-laitetta, jos
FSTD kuuluu osana hyväksyttyyn tyyppikurssiin. Kurssin hyväksymisessä
otetaan huomioon
a) käytettävän FSTD-laitteen liitteen VI (osa ARA) ja liitteen VII (osa ORA)
vaatimusten mukainen hyväksyntä;
b) kouluttajan ja tarkastuslentäjän kelpoisuus;
c) kurssilla annettavan FSTD-koulutuksen määrä;
d) koulutettavien ohjaajien kelpoisuus ja aiempi kokemus vastaavilla tyy
peillä ja
e) uuden tyyppikelpuutuksen myöntämisen jälkeen valvonnan alaisena han
kittavan lentokokemuksen määrä.
USEAN OHJAAJAN HELIKOPTERIT
11. Lentokokeessa usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutusta ja ATPL(H)lupakirjaa varten lentokokeessa hakijan on läpäistävä vain osat 1–4 ja sovel
tuvin osin osa 6.
12. Tarkastuslennolla usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutuksen voimassa
olon jatkamista tai uusimista varten hakijan on läpäistävä vain osat 1–4 ja
soveltuvin osin osa 6.
YHDEN/USEAN OHJAAJAN HELIKOPTERIT

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

FSTD

H

LENTOKOE TAI TARKAS
TUSLENTO

Tarkastuslento
Kouluttajan
suoritettu
kuittaus, kun
FSTD-lait
koulutus suori
teella tai heli
tettu
kopterilla

OSA 1 – Toimenpiteet ja tarkistukset ennen lentoa

1.1

Helikopterin ulkopuolinen tarkastus, tarkas
tuskohteet ja tarkastuksen tarkoitus

P

M (jos suo
ritetaan he
likopterilla)

1.2

Ohjaamotarkistukset

P

——>

M

1.3

Moottorien käynnistys, radio- ja suunnistus
laitteiden tarkistus, suunnistus- ja yhteyden
pitotaajuuksien valinta ja asetus

P

——>

M

1.4

Rullaus/ilmarullaus lennonjohdon tai kou
luttajan antamien ohjeiden mukaan

P

——>

M

1.5

Toimenpiteet ja tarkistukset ennen lentoon
lähtöä

P

——>

M

Tarkastuslen
täjän kuittaus,
kun tarkastus
lento suoritettu
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YHDEN/USEAN OHJAAJAN HELIKOPTERIT

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

FSTD

H

LENTOKOE TAI TARKAS
TUSLENTO

Tarkastuslento
Kouluttajan
suoritettu
kuittaus, kun
FSTD-lait
koulutus suori
teella tai heli
tettu
kopterilla

Tarkastuslen
täjän kuittaus,
kun tarkastus
lento suoritettu

OSA 2 – Lentoliikkeet ja menetelmät
2.1

Lentoonlähdöt (eri profiileilla)

P

——>

2.2

Lentoonlähdöt kaltevilta pinnoilta tai sivu
tuulessa, laskut tällaisissa olosuhteissa

P

——>

2.3

Lentoonlähtö suurimmalla sallitulla len
toonlähtömassalla (todellisella tai simuloi
dulla)

P

——>

2.4

Lentoonlähtö, jossa simuloitu moottorihäi
riö hieman ennen kuin saavutetaan lentoon
lähdön ratkaisupiste (TDP) tai määrätty
piste lentoonlähdön jälkeen (DPATO)

P

——>

M

2.4.1

Lentoonlähtö, jossa simuloitu moottorihäi
riö pian TDP:n tai DPATO:n saavuttamisen
jälkeen

P

——>

M

2.5

Nousu- ja liukukaarrot määrättyihin ohjaus
suuntiin

P

——>

M

2.5.1

Kaarrot 30° kallistuksella, 180°–360° va
semmalle ja oikealle pelkästään mittarien
avulla

P

——>

M

2.6

Autorotaatioliuku

P

——>

M

2.6.1

Yksimoottorisilla helikoptereilla (SEH) au
torotaatiolasku tai monimoottorisilla heli
koptereilla (MEH) oikaisu autorotaatiosta
tehoa käyttäen

P

——>

M

2.7

Laskut erilaisilla profiileilla

P

——>

M

2.7.1

Ylösveto tai lasku, jossa simuloitu mootto
rihäiriö ennen kuin on saavutettu laskun
ratkaisupiste (LDP) tai määrätty piste ennen
laskua (DPBL)

P

——>

M

2.7.2

Lasku, jossa simuloitu
LDP:n tai DPBL:n jälkeen

P

——>

M

moottorihäiriö

M

OSA 3 – Seuraavien järjestelmien ja menetelmien käyttö normaaliolosuhteissa ja poikkeustilanteissa
3

Seuraavien järjestelmien ja menetelmien
käyttö normaaliolosuhteissa sekä poikkeus
tilanteissa:

M

3.1

Moottori

P

——>

3.2

Ilmastointi (lämmitys, tuuletus)

P

——>

Tästä osasta
on valittava
vähintään
kolme koh
taa
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YHDEN/USEAN OHJAAJAN HELIKOPTERIT

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

FSTD

H

3.3

Pitot-staattinen järjestelmä

P

——>

3.4

Polttoainejärjestelmä

P

——>

3.5

Sähköjärjestelmä

P

——>

3.6

Hydraulijärjestelmä

P

——>

3.7

Ohjaimet ja trimmit

P

——>

3.8

Jäänesto- ja jäänpoistojärjestemä

P

——>

3.9

Autopilotti/ lennonohjausnäyttö (flight di
rector)

P

—>

3.10

Vakautusjärjestelmät (SAS)

P

——>

3.11

Säätutka, radiokorkeusmittari, transponderi

P

——>

3.12

Aluesuunnistusjärjestelmä

P

——>

3.13

Laskutelinejärjestelmä

P

———>

3.14

APU

P

——>

3.15

Radio, suunnistuslaitteet, mittarit ja FMS

P

——>

LENTOKOE TAI TARKAS
TUSLENTO

Tarkastuslento
Kouluttajan
suoritettu
kuittaus, kun
FSTD-lait
koulutus suori
teella tai heli
tettu
kopterilla

Tarkastuslen
täjän kuittaus,
kun tarkastus
lento suoritettu

OSA 4 – Toiminta poikkeus- ja pakkotilanteissa
4

Toiminta poikkeus- ja pakkotilanteissa

M

4.1

Toimenpiteet tulipalotilanteissa (mukaan lu
kien evakuointi, jos soveltuu)

P

——>

4.2

Savun torjunta ja poisto

P

——>

4.3

Moottorihäiriöt, moottorin sammutus ja uu
delleenkäynnistys turvallisessa korkeudessa

P

——>

4.4

Polttoaineen pikatyhjennys (simuloituna)

P

——>

4.5

Pyrstöroottorin ohjaushäiriö (jos mahdolli
nen)

P

——>

4.5.1

Pyrstöroottorin ohjauksen täydellinen me
netys (jos mahdollinen)

P

Tätä harjoi
tusta ei saa
suorittaa he
likopterilla.

Tästä osasta
on valittava
vähintään
kolme koh
taa
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YHDEN/USEAN OHJAAJAN HELIKOPTERIT

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

FSTD

H

4.6

Miehistön jäsenen toimintakyvyn menetys
– vain usean ohjaajan helikopterit

P

——>

4.7

Voimansiirron häiriöt

P

——>

4.8

Muut pakkotilannemenetelmät lentokäsikir
jan mukaisesti

P

——>

LENTOKOE TAI TARKAS
TUSLENTO

Tarkastuslento
Kouluttajan
suoritettu
kuittaus, kun
FSTD-lait
koulutus suori
teella tai heli
tettu
kopterilla

OSA 5 – Mittarilentomenetelmät (lennettävä todellisissa tai simuloiduissa mittarisääolosuhteissa)

5.1

Mittarilentoonlähtö: siirtyminen mittarilen
toon mahdollisimman pian ilmaan nousun
jälkeen

P*

——>*

5.1.1

Simuloitu moottorihäiriö lähdön aikana

P*

——>*

M*

5.2

Lähtö- ja saapumisreittien sekä lennonjoh
don ohjeiden noudattaminen

P*

——>*

M*

5.3

Odotusmenetelmät

P*

——>*

5.4

3D-lähestymiset 200 jalan (60 m) ratkaisu
korkeuteen tai tarvittaessa suurempaan me
netelmäminimiin

P*

——>*

5.4.1

Käsin ohjaten, ilman lennonohjausnäyttöä

P*

——>*

M*

M*

Huom. RNP APCH -lähestymismenetelmät
saattavat lentokäsikirjan mukaan edellyttää
automaattiohjauksen tai lennonohjausnäy
tön käyttöä. Manuaaliohjauksella lennettä
vän menetelmän valinnassa on otettava
huomioon lentokäsikirjan rajoitukset (esim.
kohtaan 5.4.1 valitaan ILS, jos lentokäsikir
jassa on tällainen rajoitus)

5.4.2

Käsin ohjaten, lennonohjausnäytön avulla

P*

——>*

5.4.3

Automaattiohjauksella

P*

——>*

5.4.4

Käsin ohjaten, yksi moottori epäkunnossa
(simuloituna); moottorihäiriö on oltava si
muloituna loppulähestymisen aikana ennen
kuin saavutetaan 1 000 jalan korkeus lento
paikan korkeustasosta, ja sitä on simuloi
tava maakosketukseen asti tai keskeytetyn
lähestymisen menetelmän loppuun asti

P*

——>*

M*

Tarkastuslen
täjän kuittaus,
kun tarkastus
lento suoritettu
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YHDEN/USEAN OHJAAJAN HELIKOPTERIT

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät

FSTD

H

LENTOKOE TAI TARKAS
TUSLENTO

Tarkastuslento
Kouluttajan
suoritettu
kuittaus, kun
FSTD-lait
koulutus suori
teella tai heli
tettu
kopterilla

5.5

2D-lähestyminen
keuteen

minimilaskeutumiskor

P*

——>*

5.6

Ylösveto kaikkien moottorien toimiessa rat
kaisukorkeudesta tai minimilaskeutumiskor
keudesta

P*

——>*

5.6.1

Muita keskeytettyjä lähestymisiä

P*

——>*

5.6.2

Ylösveto moottorihäiriötilanteessa ratkaisu
korkeudesta tai minimilaskeutumiskorkeu
desta

P*

——>*

M*

5.7

IMC-autorotaatio, oikaisu tehoa käyttäen

P*

——>*

M*

5.8

Oikaisu epätavallisista asennoista

P*

——>*

M*

P

——>

OSA 6 – Lisävarusteiden käyttö

6

Lisävarusteiden käyttö

D. Pystysuoraan nousevia lentokoneita koskevat erityisvaatimukset
1.

Lentokokeessa tai tarkastuslennolla pystysuoraan nousevien lentokoneiden
tyyppikelpuutuksia varten hakijan on läpäistävä lentokokeen tai tarkastuslen
non osat 1–5 ja 6 (soveltuvin osin). Jos hakijan suoritus hylätään useam
massa kuin viidessä kohdassa, hänen on suoritettava koko lentokoe tai tar
kastuslento uudelleen. Korkeintaan viidessä kohdassa hylätyn hakijan on
suoritettava hylätyt kohdat uudelleen. Jos uusintakokeen jokin kohta hylä
tään, hakijan on suoritettava koko lentokoe tai tarkastuslento uudelleen,
vaikka hän olisi läpäissyt kyseiset kohdat aiemmalla kerralla. Kaikki lento
kokeen tai tarkastuslennon osat on suoritettava kuuden kuukauden kuluessa.
LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT

2.

Hakijan on osoitettava, että hän
a) pystyy käyttämään ilma-alusta sen rajoitusten mukaisesti;
b) pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;
c) toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;
d) osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön;

M*

Tarkastuslen
täjän kuittaus,
kun tarkastus
lento suoritettu

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 197
▼M8
e) kykenee koko ajan säilyttämään ilma-aluksen hallinnan siten, että mene
telmän tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä epäillä;
f) tuntee ja hallitsee käytännössä miehistöyhteistyön menetelmät sekä toi
menpiteet miehistön jäsenen menettäessä toimintakykynsä; ja
g) pystyy viestimään tehokkaasti muiden miehistön jäsenten kanssa.
3.

Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava
huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän ilma-aluksen käsittelyomi
naisuudet ja suorituskyky.
a) IFR-lennon raja-arvot
Korkeus
yleisesti

± 100 jalkaa

ylösvedon aloitus ratkaisukorkeudesta

+ 50 jalkaa / – 0 jalkaa

minimilaskeutumiskorkeuden noudat
taminen

+ 50 jalkaa / – 0 jalkaa

Lentoradan noudattaminen
Radiosuunnistuslaitteiden
seuraaminen

ohjauksen

Tarkkuuslähestyminen

± 5°
puolet suuntasäteen ja liukupolun maksimi
poikkeamasta

Ohjaussuunta
normaalitoiminnassa

± 5°

poikkeus- ja pakkotilanteissa

± 10°

Nopeus
yleisesti

± 10 solmua

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

+ 10 solmua / – 5 solmua

b) VFR-lennon raja-arvot:
Korkeus
yleisesti

± 100 jalkaa

Ohjaussuunta
normaalitoiminnassa

± 5°

poikkeus- ja pakkotilanteissa

± 10°

Nopeus
yleisesti

± 10 solmua

moottorihäiriötä jäljiteltäessä

+ 10 solmua / – 5 solmua

Maaliikehdinnän sivupoikkeama
lentoonlähtö leijunnasta maavaikutuk
sessa

± 3 jalkaa

Lasku

± 2 jalkaa (0 jalkaa taaksepäin tai sivulle)

KOULUTUKSEN, LENTOKOKEEN JA TARKASTUSLENNON SISÄLTÖ
4.

Taulukon merkkien selitykset:
P = Koulutetaan päällikön (PIC) tai perämiehen tehtävissä sekä ohjaavana
ohjaajana (PF) ja monitoroivana ohjaajana (PM) tyyppikelpuutuksen
myöntämistä varten.

5.

Käytännön koulutus on annettava vähintään P-kirjaimella merkityllä koulu
tuslaitteella, ja se voidaan antaa nuolen (——>) osoittamilla korkeammanta
soisilla laitteilla.
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6.

Koulutuslaitteista käytetään seuraavia lyhenteitä:
FFS = lentosimulaattori
FTD = lentokoulutuslaite
OTD = muu koulutuslaite
PL =

pystysuoraan nouseva lentokone

a) Lentokokeessa pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikelpuutuksen
myöntämistä varten hakijan on läpäistävä vain osat 1–5 ja tarvittaessa
osa 6.
b) Tarkastuslennolla pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppikelpuutuk
sen voimassaolon jatkamista tai uusimista varten hakijan on läpäistävä
vain osat 1–5 ja tarvittaessa osa 6 ja/tai 7.
c) Tähdellä (*) merkityt kohdat on lennettävä yksinomaan mittarien avulla.
Jos tämä ehto ei täyty lentokokeen tai tarkastuslennon aikana, tyyppikel
puutus rajoitetaan vain VFR-toimintaan.
7.

M-kirjain lentokoe/tarkastuslento-sarakkeessa osoittaa tehtävän olevan pakol
linen.

8.

Käytännön koulutuksessa ja kokeissa on käytettävä FSTD-laitteita, jos ne
kuuluvat osana hyväksyttyyn tyyppikurssiin. Kurssin hyväksymisessä otetaan
huomioon
a) käytettävän FSTD-laitteen liitteen VI (osa ARA) ja liitteen VII (osa ORA)
vaatimusten mukainen hyväksyntä; ja
b) kouluttajan kelpoisuus.

PYSTYSUORAAN NOUSEVAT LENTOKONEET

LENTOKOE TAI TAR
KASTUSLENTO

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät
OTD

FTD

FFS

PL

Kouluttajan
kuittaus,
kun koulu
tus suori
tettu

Tarkas Tarkastuslentä
tuslento
jän kuittaus,
FFS PL kun tarkastus
-laitteella lento suoritettu

OSA 1 – Toimenpiteet ja tarkistukset ennen lentoa

1.1

Ilma-aluksen ulkopuolinen tarkastus;

P

tarkastuskohteet ja tarkastuksen tarkoitus

1.2

Ohjaamotarkistukset

P

——>

——>

——>

1.3

Moottorien käynnistys, radio- ja suunnis
tuslaitteiden tarkistus, suunnistus- ja yh
teydenpitotaajuuksien valinta ja asetus

P

——>

——>

——>

1.4

Rullaus lennonjohdon tai kouluttajan an
tamien ohjeiden mukaan

P

——>

——>

1.5

Toimenpiteet ja tarkistukset ennen len
toonlähtöä, mukaan lukien tehojen tarkis
tukset

——>

——>

——>

P

M

M
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PYSTYSUORAAN NOUSEVAT LENTOKONEET

LENTOKOE TAI TAR
KASTUSLENTO

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät
OTD

FTD

FFS

PL

Kouluttajan
kuittaus,
kun koulu
tus suori
tettu

Tarkas Tarkastuslentä
tuslento
jän kuittaus,
FFS PL kun tarkastus
-laitteella lento suoritettu

OSA 2 – Lentoliikkeet ja menetelmät

2.1

P

——>

Lentoonlähtö suurimmalla sallitulla len
toonlähtömassalla (todellisella tai simu
loidulla)

P

——>

Lentoonlähdön keskeytys:

P

——>

M

P

——>

M

——>

——>

M

Normaalit VFR-lentoonlähtöprofiilit:

——>

M

Toiminta kiitotiellä (lyhyt nousu- ja las
kukiito (STOL) sekä pystysuora lentoon
lähtö- ja nousu (VTOL)), myös sivutuu
lessa
Korkealla sijaitsevat helikopterikentät
Maan pinnalla sijaitsevat helikopteriken
tät

2.2

2.3.1

— lentoonlähdössä kiitotieltä;
— lentoonlähdössä korkealla sijaitsevalta
helikopterikentältä; ja
— lentoonlähdössä maan pinnan tasolta

2.3.2

Lentoonlähtö, jossa simuloitu moottori
häiriö ratkaisupisteen saavuttamisen jäl
keen:
lentoonlähdössä kiitotieltä;
lentoonlähdössä korkealla
helikopterikentältä; ja

sijaitsevalta

lentoonlähdössä maan pinnan tasolta

2.4

Autorotaatiolasku
helikopterimoodissa
maahan asti (tätä harjoitusta ei saa suo
rittaa ilma-aluksella)

P

FFS
ainoas
taan

2.4.1

Laskeutuminen lentokonemoodissa pot
kurien pyöriessä tuulimyllynä (tätä har
joitusta ei saa suorittaa ilma-aluksella)

P

——>

M
FFS
ainoas
taan

2.5

Normaalit VFR-laskuprofiilit:
toiminta kiitotiellä (STOL ja VTOL)
korkealla sijaitsevalla helikopterikentällä
maan pinnalla sijaitsevalla helikopteri
kentällä

P

——>

——>

M
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PYSTYSUORAAN NOUSEVAT LENTOKONEET

Lentoliikkeet/menetelmät
OTD

2.5.1

LENTOKOE TAI TAR
KASTUSLENTO

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

FTD

FFS

PL

Kouluttajan
kuittaus,
kun koulu
tus suori
tettu

Tarkas Tarkastuslentä
tuslento
jän kuittaus,
FFS PL kun tarkastus
-laitteella lento suoritettu

Lasku, jossa simuloitu moottorihäiriö rat
kaisupisteen saavuttamisen jälkeen
— laskussa kiitotielle;
— laskussa korkealla sijaitsevalle heli
kopterikentälle; ja
— laskussa maan pinnan tasolle

2.6

Ylösveto tai lasku, jossa simuloitu moot
torihäiriö ennen laskun ratkaisupistettä

P

——>

M

OSA 3 – Seuraavien järjestelmien ja menetelmien käyttö normaaliolosuhteissa ja poikkeustilanteissa

M

3

Seuraavien järjestelmien ja menetelmien
käyttö normaalitoiminnassa ja poikkeusti
lanteissa (voidaan suorittaa FSTD:llä, jos
se on hyväksytty harjoitusta varten):

3.1

Moottori

P

——>

——>

3.2

Paineistus ja ilmastointi (lämmitys, tuu
letus)

P

——>

——>

3.3

Pitot-staattinen järjestelmä

P

——>

——>

3.4

Polttoainejärjestelmä

P

——>

——>

3.5

Sähköjärjestelmä

P

——>

——>

3.6

Hydraulijärjestelmä

P

——>

——>

3.7

Ohjaimet ja trimmit

P

——>

——>

3.8

Jäänesto- ja jäänpoistojärjestelmä, tuulila
sin lämmitys (jos asennettu)

P

——>

——>

3.9

Autopilotti/ lennonohjausnäyttö
director)

(flight

P

—>

—>

3.10

Sakkauksen varoitus- ja estojärjestelmät,
vakautusjärjestelmät

P

——>

——>

Tästä osasta
on valittava
vähintään
kolme kohtaa
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PYSTYSUORAAN NOUSEVAT LENTOKONEET

LENTOKOE TAI TAR
KASTUSLENTO

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät
OTD

FTD

FFS

——>

3.11

Säätutka, radiokorkeusmittari, transpon
deri, GPWS (jos asennettu)

P

——>

3.12

Laskutelinejärjestelmä

P

———> ———>

3.13

APU

P

——>

——>

3.14

Radio, suunnistuslaitteet, mittarit ja FMS

P

——>

——>

3.15

Siivekejärjestelmä

P

——>

——>

PL

Kouluttajan
kuittaus,
kun koulu
tus suori
tettu

Tarkas Tarkastuslentä
tuslento
jän kuittaus,
FFS PL kun tarkastus
-laitteella lento suoritettu

OSA 4 – Toiminta poikkeus- ja pakkotilanteissa

4

Toiminta poikkeus- ja pakkotilanteissa

M

(voidaan suorittaa FSTD:llä, jos se on
hyväksytty harjoitusta varten)

4.1

Toimenpiteet tulipalotilanteissa; moottori,
APU, rahtitila, ohjaamo- ja sähköpalot,
mukaan lukien evakuointi, jos soveltuu

P

——>

——>

4.2

Savun torjunta ja poisto

P

——>

——>

4.3

Moottorihäiriöt, sammutus ja uudelleen
käynnistys

P

——>

——>

ainoas
taan

(tätä harjoitusta ei saa suorittaa ilmaaluksella), myös siirtyminen helikopteri
moodista lentokonemoodiin ja päinvas
toin yhden moottorin ollessa epäkun
nossa

4.4

Polttoaineen pikatyhjennys (simuloituna,
jos järjestelmä on asennettu)

4.5

Nopeat tuulen muutokset (windshear)
lentoonlähdössä ja laskussa (tätä harjoi
tusta ei saa suorittaa ilma-aluksella)

4.6

Simuloitu matkustamon paineistushäiriö /
nopea korkeuden vähennys hätätilan
teessa (tätä harjoitusta ei saa suorittaa il
ma-aluksella)

FFS

P

——>

——>

P

FFS
ainoas
taan

P

——>

——>

FFS
ainoas
taan

Tästä osasta
on valittava
vähintään
kolme kohtaa
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PYSTYSUORAAN NOUSEVAT LENTOKONEET

Lentoliikkeet/menetelmät
OTD

4.7

ACAS-varoitus

LENTOKOE TAI TAR
KASTUSLENTO

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

P

FTD

FFS

——>

——>

PL

Kouluttajan
kuittaus,
kun koulu
tus suori
tettu

(tätä harjoitusta ei saa suorittaa ilmaaluksella)

Tarkas Tarkastuslentä
tuslento
jän kuittaus,
FFS PL kun tarkastus
-laitteella lento suoritettu

FFS
ainoas
taan

4.8

Miehistön jäsenen toimintakyvyn mene
tys

P

——>

——>

4.9

Voimansiirron häiriöt

P

——>

——>

FFS
ainoas
taan

4.10

4.11

Oikaisu täydestä sakkauksesta (tehoa
käyttäen ja ilman tehoa) tai sakkausvaroi
tusjärjestelmän aktivoitumisen jälkeen
nousu-, matkalento- ja lähestymisasussa
(tätä harjoitusta ei saa suorittaa ilmaaluksella)

P

Muut pakkotilannemenetelmät lentokäsi
kirjan mukaisesti

P

——>

——>

FFS
ainoas
taan

——>

——>

OSA 5 –Mittarilentomenetelmät (lennettävä todellisissa tai simuloiduissa mittarisääolosuhteissa)

5.1

Mittarilentoonlähtö: siirtyminen mittari
lentoon mahdollisimman pian ilmaan
nousun jälkeen

P*

——>*

——>*

5.1.1

Simuloitu moottorihäiriö lähdön aikana
ratkaisupisteen jälkeen

P*

——>*

——>*

M*

5.2

Lähtö- ja saapumisreittien sekä lennon
johdon ohjeiden noudattaminen

P*

——>*

——>*

M*

5.3

Odotusmenetelmät

P*

——>*

——>*

5.4

Tarkkuuslähestyminen vähintään 60 met
rin (200 jalan) ratkaisukorkeuteen

P*

——>*

——>*

5.4.1

Käsin ohjaten, ilman lennonohjausnäyt
töä

P*

——>*

——>*

5.4.2

Käsin ohjaten, lennonohjausnäytön avulla

P*

——>*

——>*

5.4.3

Automaattiohjauksella

P*

——>*

——>*

M*
(vain
lento
koe)
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LENTOKOE TAI TAR
KASTUSLENTO

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät
OTD

FTD

FFS

PL

Kouluttajan
kuittaus,
kun koulu
tus suori
tettu

Tarkas Tarkastuslentä
tuslento
jän kuittaus,
FFS PL kun tarkastus
-laitteella lento suoritettu

5.4.4

Käsin ohjaten, yksi moottori epäkunnossa
(simuloituna); moottorihäiriön on oltava
simuloituna loppulähestymistä varten en
nen ulkomerkin ylitystä, ja sitä on jälji
teltävä maakosketukseen asti tai kunnes
keskeytetyn lähestymisen menetelmä on
suoritettu loppuun

P*

——>*

——>*

M*

5.5

Ei-tarkkuuslähestyminen minimilaskeutu
miskorkeuteen

P*

——>*

——>*

M*

5.6

Ylösveto kaikkien moottorien toimiessa
ratkaisukorkeudesta tai minimilaskeutu
miskorkeudesta

P*

——>*

——>*

5.6.1

Muita keskeytettyjä lähestymisiä

P*

——>*

——>*

5.6.2

Ylösveto moottorihäiriötilanteessa ratkai
sukorkeudesta tai minimilaskeutumiskor
keudesta

P*

5.7

IMC-autorotaatio ja oikaisu tehoa käyt
täen laskeuduttaessa kiitotielle, vain heli
kopterimoodissa (tätä harjoitusta ei saa
suorittaa ilma-aluksella)

P*

Oikaisu epätavallisista asennoista (lento
simulaattorin laadun mukaan)

P*

5.8

M*

——>*

——>*

M*
Vain
FFS

——>*

——>*

M*

OSA 6 – Tyyppikelpuutukseen liitettävä lisävaltuutus mittarilähestymisiin, joissa käytetään alle 60 metrin (200 jalan) ratkaisukor
keutta (CAT II/III)

6

Tyyppikelpuutukseen liitettävä lisävaltuu
tus mittarilähestymisiin, joissa käytetään
alle 60 metrin ratkaisukorkeutta (CAT II/
III).
Tyyppikelpuutuksen laajentamiseksi mit
tarilähestymisiin, joissa ratkaisukorkeus
on alle 60 metriä (200 jalkaa), on annet
tava koulutusta vähintään seuraavissa
lentoliikkeissä ja menetelmissä. Seuraa
vassa tarkoitettujen mittarilähestymisten
ja keskeytettyjen lähestymisten aikana
on käytettävä kaikkia ilma-aluksen lait
teita, jotka tyyppihyväksynnän mukaan
vaaditaan mittarilähestymisiin käyttäen
alle 60 metrin (200 jalan) ratkaisukorke
utta.
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Lentoliikkeet/menetelmät
OTD

6.1
6.2

LENTOKOE TAI TAR
KASTUSLENTO

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

FTD

FFS

PL

Kouluttajan
kuittaus,
kun koulu
tus suori
tettu

Tarkas Tarkastuslentä
tuslento
jän kuittaus,
FFS PL kun tarkastus
-laitteella lento suoritettu

Keskeytetty lentoonlähtö pienimmällä
sallitulla kiitotienäkyvyydellä

P

——>

M*

ILS-lähestymiset:

P

——>

——>

M*

P

——>

——>

M*

P

——>

P

——>

simuloiduissa
mittarilento-olosuhteissa
siihen ratkaisukorkeuteen asti, johon hy
väksyntää haetaan, käyttäen lennonohja
usjärjestelmää. Miehistön vakiotoiminta
menetelmiä (SOP) on noudatettava.
6.3

Ylösveto:
6.2 kohdassa tarkoitettujen lähestymisten
jälkeen ratkaisukorkeudesta. Koulutuk
seen on kuuluttava myös ylösveto, jonka
syynä on (simuloitu) riittämätön kiitotie
näkyvyys, nopeat tuulen muutokset
(wind shear), ilma-aluksen poikkeaminen
liiaksi onnistuneen lähestymisen rajoista
ja maalaitteiden tai ilma-aluksen laittei
den häiriö ennen ratkaisukorkeuden saa
vuttamista, sekä ylösveto, jossa simuloitu
ilma-aluksen laitehäiriö.

6.4

Lasku(t):

M*

siten, että näköyhteys on saavutettu mit
tarilähestymisessä ratkaisukorkeuteen tul
taessa. Jos se on kyseisellä lennonohjaus
järjestelmällä mahdollista, on suoritettava
automaattilasku.
OSA 7 – Lisävarusteiden käyttö
7

Lisävarusteiden käyttö

——>

E. Ilmalaivoja koskevat erityisvaatimukset
1.

Lentokokeessa tai tarkastuslennolla ilmalaivan tyyppikelpuutuksia varten ha
kijan on läpäistävä lentokokeen tai tarkastuslennon osat 1–5 ja 6 (soveltuvin
osin). Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin viidessä kohdassa,
hänen on suoritettava koko lentokoe tai tarkastuslento uudelleen. Korkein
taan viidessä kohdassa hylätyn hakijan on suoritettava hylätyt kohdat uudel
leen. Jos uusintakokeen jokin kohta hylätään, hakijan on suoritettava koko
lentokoe tai tarkastuslento uudelleen, vaikka hän olisi läpäissyt kyseiset
kohdat aiemmalla kerralla. Kaikki lentokokeen tai tarkastuslennon osat on
suoritettava kuuden kuukauden kuluessa.

LENTOKOKEEN HYVÄKSYMISRAJAT
2.

Hakijan on osoitettava, että hän

a) pystyy käyttämään ilmalaivaa sen rajoitusten mukaisesti;

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 205
▼M8
b) pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti;
c) toimii harkitusti ja noudattaa hyvää ilmailutapaa;
d) osaa soveltaa ilmailutietämystään käytäntöön;
e) kykenee koko ajan säilyttämään ilmalaivan hallinnan siten, että menetel
män tai liikkeen onnistumista ei ole missään vaiheessa syytä epäillä;
f) tuntee ja hallitsee käytännössä miehistöyhteistyön menetelmät sekä toi
menpiteet miehistön jäsenen menettäessä toimintakykynsä; ja
g) pystyy viestimään tehokkaasti muiden miehistön jäsenten kanssa.
3.

Seuraavat raja-arvot on tarkoitettu yleisohjeiksi. Tarkastuslentäjän on otettava
huomioon turbulenssiolosuhteet sekä käytettävän ilma-aluksen käsittelyomi
naisuudet ja suorituskyky.
a) IFR-lennon raja-arvot:
Korkeus
yleisesti

± 100 jalkaa

ylösvedon aloitus ratkaisukorkeudesta

+ 50 jalkaa / – 0 jalkaa

minimilaskeutumiskorkeuden noudat
taminen

+ 50 jalkaa / – 0 jalkaa

Lentoradan noudattaminen
Radiosuunnistuslaitteiden
seuraaminen

ohjauksen

Tarkkuuslähestyminen

± 5°
puolet suuntasäteen ja liukupolun maksimi
poikkeamasta

Ohjaussuunta
normaalitoiminnassa

± 5°

poikkeus- ja pakkotilanteissa

± 10°

b) VFR-lennon raja-arvot:
Korkeus
yleisesti

± 100 jalkaa

Ohjaussuunta
normaalitoiminnassa

± 5°

poikkeus- ja pakkotilanteissa

± 10°

KOULUTUKSEN, LENTOKOKEEN JA TARKASTUSLENNON SISÄLTÖ
4.

Taulukon merkkien selitykset:
P = Koulutetaan päällikön (PIC) tai perämiehen tehtävissä sekä ohjaavana
ohjaajana (PF) ja monitoroivana ohjaajana (PM) tyyppikelpuutuksen
myöntämistä varten.

5.

Käytännön koulutus on annettava vähintään P-kirjaimella merkityllä koulu
tuslaitteella, ja se voidaan antaa nuolen (——>) osoittamilla korkeammanta
soisilla laitteilla.

6

Koulutuslaitteista käytetään seuraavia lyhenteitä:
FFS = lentosimulaattori
FTD = lentokoulutuslaite
OTD = muu koulutuslaite
As =

ilmalaiva
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a) Lentokokeessa ilmalaivan lupakirjaa varten hakijan on läpäistävä osat 1–5
ja tarvittaessa osa 6.
b) Tarkastuslennolla ilmalaivan tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista
tai uusimista varten hakijan on läpäistävä osat 1–5 ja tarvittaessa osa 6.
c) Tähdellä (*) merkityt kohdat on lennettävä yksinomaan mittarien avulla.
Jos tämä ehto ei täyty lentokokeen tai tarkastuslennon aikana, tyyppikel
puutus rajoitetaan vain VFR-toimintaan.
7.

M-kirjain lentokoe/tarkastuslento-sarakkeessa osoittaa tehtävän olevan pakol
linen.

8.

Käytännön koulutuksessa ja kokeissa on käytettävä FSTD-laitteita, jos ne
kuuluvat osana tyyppikurssiin. Kurssin osalta otetaan huomioon
a) käytettävän FSTD-laitteen liitteen VI (osa ARA) ja liitteen VII (osa ORA)
vaatimusten mukainen hyväksyntä; ja
b) kouluttajan kelpoisuus.

ILMALAIVAT

LENTOKOE TAI TAR
KASTUSLENTO

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät
OTD

FTD

FFS

As

Kouluttajan
kuittaus,
kun koulu
tus suori
tettu

Tarkas
tuslento
suoritettu
FFS As

OSA 1 – Toimenpiteet ja tarkistukset ennen lentoa
1.1

Lentoa edeltävä tarkastus

1.2

Ohjaamotarkistukset

1.3

Moottorien käynnistys, radio- ja suunnis
tuslaitteiden tarkistus, suunnistus- ja yh
teydenpitotaajuuksien valinta ja asetus

1.4

Mastosta irrottaminen ja liikehtiminen
maassa

1.5

Toimenpiteet ja tarkistukset ennen len
toonlähtöä

P
P

P

——>

——>

——>

P

——>

——>

M

P

——>

M

——>

——>

M

——>

OSA 2 – Lentoliikkeet ja menetelmät
2.1

Normaali VFR-lentoonlähtöprofiili

P

——>

M

2.2

Lentoonlähtö, jossa simuloitu moottorihäi
riö

P

——>

M

2.3

Lentoonlähtö ilmaa raskaampana (raskas
lentoonlähtö)

P

——>

2.4

Lentoonlähtö ilmaa kevyempänä (kevyt
lentoonlähtö)

P

——>

2.5

Normaali nousumenetelmä

P

——>

Tarkastuslentä
jän kuittaus,
kun tarkastus
lento suoritettu
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ILMALAIVAT

LENTOKOE TAI TAR
KASTUSLENTO

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät
OTD

FTD

FFS

As

Kouluttajan
kuittaus,
kun koulu
tus suori
tettu

Tarkas
tuslento
suoritettu
FFS As

2.6

Nousu painekorkeuteen

P

——>

2.7

Painekorkeuden tunnistaminen

P

——>

2.8

Lento painekorkeudessa tai lähellä sitä

P

——>

2.9

Normaali liuku ja lähestyminen

P

——>

2.10

Normaali VFR-laskuprofiili

P

——>

M

2.11

Lasku ilmaa raskaampana (raskas lasku)

P

——>

M

2.12

Lasku ilmaa kevyempänä (kevyt lasku)

P

——>

M

Tarkastuslentä
jän kuittaus,
kun tarkastus
lento suoritettu

M

Tyhjä
OSA 3 – Seuraavien järjestelmien ja menetelmien käyttö normaaliolosuhteissa ja poikkeustilanteissa
M

3

Seuraavien järjestelmien ja menetelmien
käyttö normaalitoiminnassa ja poikkeusti
lanteissa (voidaan suorittaa FSTD:llä, jos
se on hyväksytty harjoitusta varten):

3.1

Moottori

P

——>

——>

——>

3.2

Kuoren paineistus

P

——>

——>

——>

3.3

Pitot-staattinen järjestelmä

P

——>

——>

——>

3.4

Polttoainejärjestelmä

P

——>

——>

——>

3.5

Sähköjärjestelmä

P

——>

——>

——>

3.6

Hydraulijärjestelmä

P

——>

——>

——>

3.7

Ohjaimet ja trimmit

P

——>

——>

——>

3.8

Ballonet-järjestelmä (ilmasäiliöt)

P

——>

——>

——>

3.9

Autopilotti/ lennonohjausnäyttö (flight di
rector)

P

—>

—>

——>

3.10

Vakautusjärjestelmät (SAS)

P

——>

——>

——>

3.11

Säätutka, radiokorkeusmittari, transponde
ri, GPWS (jos asennettu)

P

——>

——>

——>

Tästä osasta
on valittava
vähintään
kolme kohtaa
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ILMALAIVAT

LENTOKOE TAI TAR
KASTUSLENTO

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät
OTD

FTD

FFS

As

3.12

Laskutelinejärjestelmä

P

——
->

——
->

——>

3.13

APU

P

——>

——>

——>

3.14

Radio, suunnistuslaitteet, mittarit ja FMS

P

——>

——>

——>

Kouluttajan
kuittaus,
kun koulu
tus suori
tettu

Tarkas
tuslento
suoritettu
FFS As

Tarkastuslentä
jän kuittaus,
kun tarkastus
lento suoritettu

Tyhjä
OSA 4 – Toiminta poikkeus- ja pakkotilanteissa
4

Toiminta poikkeus- ja pakkotilanteissa

M

(voidaan suorittaa FSTD:llä, jos se on hy
väksytty harjoitusta varten)

4.1

Toimenpiteet tulipalotilanteissa; moottori,
APU, rahtitila, ohjaamo ja sähköpalot,
mukaan lukien evakuointi, jos soveltuu

P

——>

——>

——>

4.2

Savun torjunta ja poisto

P

——>

——>

——>

4.3

Moottorihäiriöt, sammutus ja uudelleen
käynnistys:

P

——>

——>

——>

tietyissä lennon vaiheissa, mukaan lukien
usean moottorin vikaantuminen
4.4

Miehistön jäsenen toimintakyvyn menetys

P

——>

——>

——>

4.5

Voimansiirron/ vaihteiston toimintahäiriöt

P

——>

——>

——>

4.6

Muut pakkotilannemenetelmät lentokäsi
kirjan mukaisesti

P

——>

——>

——>

Vain
FFS

OSA 5 – Mittarilentomenetelmät (lennettävä todellisissa tai simuloiduissa mittarisääolosuhteissa)
5.1

Mittarilentoonlähtö: siirtyminen mittarilen
toon mahdollisimman pian ilmaan nousun
jälkeen

P*

——>*

——>*

——>*

5.1.1

Simuloitu moottorihäiriö lähdön aikana

P*

——>*

——>*

——>*

M*

5.2

Lähtö- ja saapumisreittien sekä lennonjoh
don ohjeiden noudattaminen

P*

——>*

——>*

——>*

M*

Tästä osasta
on valittava
vähintään
kolme kohtaa
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ILMALAIVAT

LENTOKOE TAI TAR
KASTUSLENTO

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät
OTD

FTD

FFS

As

5.3

Odotusmenetelmät

P*

——>*

——>*

——>*

5.4

Tarkkuuslähestyminen vähintään 60 met
rin (200 jalan) ratkaisukorkeuteen

P*

——>*

——>*

——>*

5.4.1

Käsin ohjaten, ilman lennonohjausnäyttöä

P*

——>*

——>*

——>*

Kouluttajan
kuittaus,
kun koulu
tus suori
tettu

Tarkas
tuslento
suoritettu
FFS As

M*
(vain
lento
koe)

5.4.2

Käsin ohjaten, lennonohjausnäytön avulla

P*

——>*

——>*

——>*

5.4.3

Automaattiohjauksella

P*

——>*

——>*

——>*

5.4.4

Käsin ohjaten, yksi moottori epäkunnossa
(simuloituna); moottorihäiriön on oltava
simuloituna loppulähestymistä varten en
nen ulkomerkin ylitystä ja sitä on jäljitel
tävä maakosketukseen asti tai kunnes kes
keytetyn lähestymisen menetelmä on suo
ritettu loppuun

P*

——>*

——>*

——>*

M*

5.5

Ei-tarkkuuslähestyminen minimilaskeutu
miskorkeuteen

P*

——>*

——>*

——>*

M*

5.6

Ylösveto kaikkien moottorien toimiessa
ratkaisukorkeudesta tai minimilaskeutu
miskorkeudesta

P*

——>*

——>*

——>*

5.6.1

Muita keskeytettyjä lähestymisiä

P*

——>*

——>*

——>*

5.6.2

Ylösveto moottorihäiriötilanteessa ratkai
sukorkeudesta tai minimilaskeutumiskor
keudesta

P*

5.7

Oikaisu epätavallisista asennoista

P*

(lentosimulaattorin laadun mukaan)

M*

——>*

——>*

——>*

M*

Tarkastuslentä
jän kuittaus,
kun tarkastus
lento suoritettu
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▼M8
ILMALAIVAT

LENTOKOE TAI TAR
KASTUSLENTO

KÄYTÄNNÖN KOULUTUS

Lentoliikkeet/menetelmät
OTD

FTD

FFS

As

Kouluttajan
kuittaus,
kun koulu
tus suori
tettu

Tarkas
tuslento
suoritettu
FFS As

Tarkastuslentä
jän kuittaus,
kun tarkastus
lento suoritettu

OSA 6 – Tyyppikelpuutukseen liitettävä lisäoikeus mittarilähestymisiin, joissa käytetään alle 60 metrin (200 jalan) ratkaisukorkeutta
(CAT II/III)
6

Tyyppikelpuutukseen liitettävä lisäoikeus
mittarilähestymisiin, joissa käytetään alle
60 metrin (200 jalan) ratkaisukorkeutta
(CAT II/III)
Mittarilähestymisiin, joissa ratkaisukor
keus on alle 60 metriä (200 jalkaa), vaa
ditaan koulutus vähintään seuraavissa len
toliikkeissä ja menetelmissä. Seuraavassa
tarkoitettujen mittarilähestymisten ja kes
keytettyjen lähestymisten aikana on käy
tettävä kaikkia ilmalaivan laitteita, jotka
tyyppihyväksynnän mukaan vaaditaan
mittarilähestymisiin käyttäen alle 60 metrin
(200 jalan) ratkaisukorkeutta.

6.1

Keskeytetty lentoonlähtö pienimmällä sal
litulla kiitotienäkyvyydellä

P

——>

M*

6.2

ILS-lähestymiset:

P

——>

M*

P

——>

M*

P

——>

M*

P

——>

simuloiduissa mittarilento-olosuhteissa sii
hen ratkaisukorkeuteen asti, johon hyväk
syntää haetaan, käyttäen lennonohjausjär
jestelmää. Miehistöyhteistyön vakiotoi
mintamenetelmiä (SOP) on noudatettava.
6.3

Ylösveto
6.2 kohdassa tarkoitettujen lähestymisten
jälkeen ratkaisukorkeudesta.
Koulutukseen on kuuluttava myös ylösve
to, jonka syynä on (simuloitu) riittämätön
kiitotienäkyvyys, nopeat tuulen muutokset
(wind shear), ilma-aluksen poikkeaminen
liiaksi onnistuneen lähestymisen rajoista
ja maalaitteiden tai ilma-aluksen laitteiden
häiriö ennen ratkaisukorkeuden saavutta
mista, sekä ylösveto, jossa simuloitu il
ma-aluksen laitehäiriö.

6.4

Lasku(t):
siten, että näköyhteys on saavutettu mitta
rilähestymisessä ratkaisukorkeuteen tulta
essa. Jos se on kyseisellä lennonohjausjär
jestelmällä mahdollista, on suoritettava au
tomaattilasku.

OSA 7 – Lisävarusteiden käyttö
7

Lisävarusteiden käyttö
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▼M14
Lisäys 10
Tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkaminen ja uusimiseen sekä
mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkaminen ja uusiminen, kun se on
yhdistetty tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkamiseen tai uusimiseen –
EBT-koulutuksen käytännön arviointi
A – Yleistä
1. Tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkaminen ja uusiminen sekä mittarilento
kelpuutusten voimassaolon jatkaminen ja uusiminen, kun se on yhdistetty
tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkamiseen tai uusimiseen tämän lisäyksen
mukaisesti, voidaan suorittaa ainoastaan EBT-organisaatioissa, jotka täyttävät
seuraavat vaatimukset:
a) ne ovat asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa ORO) olevan
ORO.FC.231 kohdan mukaisesti ottaneet käyttöön kyseisen tyyppikelpuu
tuksen tai mittarilentokelpuutuksen kannalta merkityksellisen EBT-ohjel
man;
b) niillä on vähintään kolmen vuoden kokemus yhdistetystä EBT-ohjelmasta;
c) organisaatio on nimittänyt kutakin EBT-ohjelmaan kuuluvaa tyyppikelpuu
tusta varten EBT-johtajan. EBT-johtajan on täytettävä seuraavat vaatimuk
set:
i)

hänellä on oltava tarkastuslentäjän oikeudet kyseistä tyyppikelpuutusta
varten;

ii) hänellä on oltava laaja kokemus opettamisesta kyseisen tyyppikelpuu
tuksen kouluttajana;
iii) hänen on oltava joko asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III (osa
ORO) olevan ORO.AOC.135 kohdan a alakohdan 2 alakohdan mukai
sesti nimetty henkilö tai tämän sijainen.
2. Kyseisestä tyyppikelpuutuksesta vastaavan EBT-johtajan on varmistettava, että
hakija täyttää kaikki tässä liitteessä esitetyt pätevyyttä, koulutusta ja koke
musta koskevat vaatimukset kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi tai uu
simiseksi.
3. Hakijan, joka haluaa jatkaa kelpuutuksen voimassaoloa tai uusia kelpuutuksen
tämän lisäyksen mukaisesti, on täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) hänen on oltava rekisteröity lentotoiminnan harjoittajan EBT-ohjelmaan;
b) kun kyseessä on kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen, hänen on saatet
tava päätökseen lentotoiminnan harjoittajan EBT-ohjelma asianomaisen
kelpuutuksen voimassaoloaikana;
c) kun kyseessä on kelpuutuksen uusiminen, hänen on noudatettava menetel
miä, jotka EBT-organisaatio on laatinut asetuksen (EU) N:o 965/2012
liitteessä III (osa ORO) olevan ORO.FC.231 kohdan a alakohdan 5 ala
kohdan mukaisesti.
4. Tämän lisäyksen mukaiseen kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen tai uu
simiseen on kuuluttava seuraavat:
a) EBT-koulutuksen jatkuva käytännön arviointi EBT-ohjelmassa;
b) hyväksyttävän suoritustason osoittaminen kaikilla osaamisaloilla;
c) lupakirjan voimassaolon jatkamista tai uusimista koskevat hallinnolliset
toimet, joiden osalta kyseisestä tyyppikelpuutuksesta vastaavan EBT-johta
jan on huolehdittava seuraavista tehtävistä:
1) varmistettava, että FCL.1030 kohdan vaatimuksia noudatetaan;
2) vahvistettava hakijan lupakirja merkitsemällä siihen uusi kelpuutuksen
voimassaolon päättymispäivä toimiessaan FCL.1030 kohdan b alakoh
dan 2 alakohdan mukaisesti. Vahvistuksen voi antaa EBT-johtajan puo
lesta toinen henkilö, jos kyseinen henkilö on saanut EBT-johtajalta
valtuutuksen tehdä niin EBT-ohjelmassa vahvistettujen menettelyjen
mukaisesti.
B – EBT-KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖN ARVIOINNIN SUORITTAMI
NEN
EBT-koulutuksen käytännön arviointi on suoritettava lentotoiminnan harjoitta
jan EBT-ohjelman mukaisesti.
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▼B
LIITE II
HELIKOPTERIEN
KANSALLISTEN
LENTOKONEIDEN
JA
LUPAKIRJOJEN JA KELPUUTUSTEN MUUNTAMISTA KOSKEVAT
EDELLYTYKSET
A. LENTOKONEET
1. Lentolupakirjat
Jäsenvaltion kansallisten vaatimusten mukaisesti myöntämä lentolupakirja on
muunnettava osan FCL lupakirjaksi edellyttäen, että hakija:

a) ATPL(A)- ja CPL(A)-lupakirjaa varten täyttää tarkastuslennolla ne osan
FCL vaatimukset tyyppi-/luokka- ja mittarilentokelpuutuksen voimassaolon
jatkamiseksi, jotka liittyvät kyseisen lupakirjan oikeuksiin;

▼M3
b) osoittaa tietonsa asiaankuuluvista lentotoimintavaatimusten ja osan FCL
kohdista;

▼B
c) osoittaa kielitaitonsa FCL.055 kohdan mukaisesti;

▼M4
d) täyttää seuraavassa taulukossa esitetyt vaatimukset:

Kansallinen
lupakirja

Lentotunnit yhteensä

Muut vaatimukset

Korvaava osan FCL
lupakirja ja ehdot (tar
vittaessa)

Ehtojen poistaminen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ATPL(A)

> 1 500 päällik
könä usean ohjaa
jan lentokoneilla

Ei ole

ATPL(A)

Ei sovelleta

a)

ATPL(A)

> 1 500 usean oh
jaajan
lentoko
neilla

Ei ole

Kuten kohdassa
c) 4)

Kuten
c) 5)

kohdassa

b)

ATPL(A)

> 500 usean ohjaa
jan lentokoneilla

Osoitettava tiedot
suoritusarvoista ja
lennonsuunnitte
lusta FCL.515 koh
dan
vaatimusten
mukaisesti

ATPL(A),
tyyppikelpuutus
rajoitettu
perämiehen
tehtäviin

Osoitettava kyky
toimia ilma-aluk
sen
päällikkönä
osan FCL lisäyk
sen 9 mukaisesti

c)

i) osoitettava tie
dot
suoritus
arvoista ja len
nonsuunnitte
lusta FCL.310
kohdan
ja
FCL.615 koh
dan b kohdan
vaatimusten
mukaisesti

CPL/IR(A) ja
ATPLteoriahyvitys

Ei sovelleta

d)

CPL/IR(A)
ja läpäissyt
ICAO
ATPL -teo
riakokeen
lupakirjan
myöntä
neessä jä
senvaltiossa

ii) täytettävä muut
FCL.720.A
kohdan c koh
dan vaatimukset
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▼M4
Kansallinen
lupakirja

Lentotunnit yhteensä

Muut vaatimukset

Korvaava osan FCL
lupakirja ja ehdot (tar
vittaessa)

Ehtojen poistaminen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

> 500 usean ohjaa
jan lentokoneilla,
tai usean ohjaajan
lentotoiminnassa
CS-23 kevytliiken
neluokan tai vas
taavilla yhden oh
jaajan
lentoko
neilla osan CAT
ja osan ORO kau
pallista ilmakulje
tusta
koskevien
asiaankuuluvien
vaatimusten mu
kaisesti

i) suoritettava
ATPL(A)-teo
riakoe lupakir
jan
myöntä
neessä jäsenval
tiossa (*)

CPL/IR(A)

CPL/IR(A) ja
ATPLteoriahyvitys

Ei sovelleta

e)

ii) täytettävä muut
FCL.720.A
kohdan c koh
dan vaatimukset

CPL/IR(A)

> 500 päällikkönä
yhden
ohjaajan
lentokoneilla

Ei ole

CPL/IR(A),
luokka- ja
tyyppikelpuutukset
rajoitettu yhden
ohjaajan
lentokoneisiin

Hankittava usean
ohjaajan tyyppi
kelpuutus
osan
FCL mukaisesti

f)

CPL/IR(A)

< 500 päällikkönä
yhden
ohjaajan
lentokoneilla

Osoitettava CPL/
IR-tason
tiedot
suoritusarvoista ja
lennonsuunnitte
lusta

Kuten kohdassa 4)
f)

Kuten kohdassa 5)
f)

g)

CPL(A)

> 500 päällikkönä
yhden
ohjaajan
lentokoneilla

Yölentokelpuutus,
tarvittaessa

CPL(A), tyyppi-/

h)

luokkakelpuutukset
rajoitettu yhden
ohjaajan
lentokoneisiin
CPL(A)

PPL/IR(A)

< 500 päällikkönä
yhden
ohjaajan
lentokoneilla

≥ 75 mittarilentoa

i) yölentokelpuu
tus, tarvittaessa

Kuten kohdassa 4)
h)

i)

ii) osoitettava tie
dot
suoritus
arvoista ja len
nonsuunnitte
lusta FCL.310
kohdan
vaa
timusten mukai
sesti

PPL/IR(A) (IR
rajoitettuna PPLlupakirjaan)

Osoitettava tiedot
suoritusarvoista ja
lennonsuunnitte
lusta
FCL.615
kohdan b kohdan
vaatimusten mu
kaisesti

j)
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Kansallinen
lupakirja

Lentotunnit yhteensä

Muut vaatimukset

Korvaava osan FCL
lupakirja ja ehdot (tar
vittaessa)

Ehtojen poistaminen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

≥ 70 lentokoneilla

Osoitettava
taito
käyttää radiosuun
nistuslaitteita

PPL(A)

PPL(A)

k)

(*) CPL-lupakirjan haltijoilta, joilla on jo tyyppikelpuutus usean ohjaajan lentokoneeseen, ei vaadita ATPL(A)-teoriakokeen
läpäisyä, jos he lentävät edelleen samalla lentokonetyypillä, mutta heille ei anneta ATPL(A)-teoriahyvitystä osan FCL
mukaiseen lupakirjaan. Jos he hakevat toista tyyppikelpuutusta eri usean ohjaajan lentokoneeseen, heidän on täytettävä edellä
olevan taulukon 3 sarakkeen rivillä e olevan i kohdan ehdot.

▼B
2. Opettajakelpuutukset
Jäsenvaltion kansallisten vaatimusten mukaisesti myöntämä opettajakelpuutus
on muunnettava osan FCL kelpuutukseksi edellyttäen, että hakija täyttää seu
raavat vaatimukset:
Kansallinen kelpuutus tai
oikeudet

Kokemus

Muut vaatimukset

Korvaava osan FCL kel
puutus

(1)

(2)

(3)

(4)

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/
CRI(A)

kuten osassa FCL vaa
ditaan kyseistä kelpuu
tusta varten

ei sovelleta

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/
CRI(A)

3. Simulaattorikouluttajan valtuutus
Jäsenvaltion kansallisten vaatimusten mukaisesti myöntämä simulaattorikou
luttajan valtuutus on muunnettava osan FCL valtuutukseksi edellyttäen, että
hakija täyttää seuraavat vaatimukset:

Kansallinen valtuutus

Kokemus

Muut vaatimukset

Korvaava osan FCL val
tuutus

(1)

(2)

(3)

(4)

SFI(A)

> 1 500 tuntia usean
ohjaajan lentokoneen
ohjaajana

i) Hakijalla on tai on aiemmin ollut
jäsenvaltion myöntämä lentokoneen
CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirja
ii) Hakija on suorittanut kyseisen tyyp
pikurssin simulaattoriosuuden, mu
kaan lukien MCC

SFI(A)

SFI(A)

3 vuotta viimeaikaista
kokemusta SFI:nä

Hakija on suorittanut kyseisen tyyppi
kurssin simulaattoriosuuden, mukaan
lukien MCC

SFI(A)

Muunnettu valtuutus on voimassa korkeintaan kolme vuotta. Voimassaoloa
jatketaan osassa FCL esitettyjen asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.
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4. Maalaitekouluttajan valtuutus
Jäsenvaltion kansallisten vaatimusten mukaisesti myöntämä maalaitekoulutta
jan valtuutus on muunnettava osan FCL valtuutukseksi edellyttäen, että hakija
täyttää seuraavat vaatimukset:
Kansallinen valtuutus

Kokemus

Muut vaatimukset

Korvaava valtuutus

(1)

(2)

(3)

(4)

STI(A)

> 500 tuntia yhden
ohjaajan lentokoneen
ohjaajana

i) Hakijalla on oltava tai oltava aiem
min ollut jäsenvaltion myöntämä
lentolupakirja
ii) Hakijan on oltava suorittanut tarkas
tuslento osan FCL lisäyksen 9 mu
kaisesti FSTD:llä, joka soveltuu ai
ottuun koulutukseen

STI(A)

STI(A)

Kolme vuotta viimeai
kaista
kokemusta
STI:nä

Hakijan on oltava suorittanut tarkastus
lento osan FCL lisäyksen 9 mukaisesti
FSTD:llä, joka soveltuu aiottuun koulu
tukseen

STI(A)

Valtuutuksen voimassaoloa jatketaan osassa FCL esitettyjen asiaa koskevien
vaatimusten mukaisesti.
B. HELIKOPTERIT
1. Lentolupakirjat
Jäsenvaltion kansallisten vaatimusten mukaisesti myöntämä lentolupakirja on
muunnettava osan FCL lupakirjaksi edellyttäen, että hakija:
a) täyttää tarkastuslennolla ne osan FCL vaatimukset tyyppi- ja mittarilento
kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi, jotka liittyvät kyseisen lupakirjan
oikeuksiin;

▼M3
b) osoittaa tietonsa asiaankuuluvista lentotoimintavaatimusten ja osan FCL
kohdista;

▼B
c) osoittaa kielitaitonsa FCL.055 kohdan mukaisesti;

▼M3
d) täyttää seuraavassa taulukossa esitetyt vaatimukset:

Kansallinen lupakirja

Lentotunnit yhteensä

Muut vaatimukset

Korvaava osan FCL
lupakirja ja ehdot
(tarvittaessa)

Ehtojen poistaminen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ATPL(H), voimassa
oleva IR(H)

> 1 000 päällik
könä usean ohjaa
jan helikoptereilla

Ei ole

ATPL(H) ja IR

ATPL(H), ei IR(H)oikeuksia

> 1 000 päällik
könä usean ohjaa
jan helikoptereilla

Ei ole

ATPL(H)

Ei sovelleta

a)

b)
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Kansallinen lupakirja

Lentotunnit yhteensä

Muut vaatimukset

Korvaava osan FCL
lupakirja ja ehdot
(tarvittaessa)

Ehtojen poistaminen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ATPL(H), voimassa
oleva IR(H)

> 1 000 usean oh
jaajan
helikopte
reilla

Ei ole

ATPL(H) ja IR,
tyyppikelpuutus
rajoitettu
perämiehen
tehtäviin

Osoitettava kyky
toimia ilma-aluk
sen
päällikkönä
osan FCL lisäyk
sen 9 mukaisesti

c)

ATPL(H), ei IR(H)oikeuksia

> 1 000 usean oh
jaajan
helikopte
reilla

Ei ole

ATPL(H),
tyyppikelpuutus
rajoitettu
perämiehen
tehtäviin

Osoitettava kyky
toimia ilma-aluk
sen
päällikkönä
osan FCL lisäyk
sen 9 mukaisesti

d)

ATPL(H), voimassa
oleva IR(H)

> 500 usean ohjaa
jan helikoptereilla

Osoitettava tiedot
suoritusarvoista ja
lennonsuunnitte
lusta
FCL.515
kohdan
ja
FCL.615 kohdan
b kohdan vaa
timusten
mukai
sesti

Kuten kohdassa
(4)(c)

Kuten
(5)(c)

kohdassa

e)

ATPL(H), ei IR(H)oikeuksia

> 500 usean ohjaa
jan helikoptereilla

Kuten
(3)(e)

Kuten kohdassa
(4)(d)

Kuten
(5)(d)

kohdassa

f)

i) osoitettava tie
dot
suoritus
arvoista ja len
nonsuunnitte
lusta FCL.310
kohdan
ja
FCL.615 koh
dan b kohdan
vaatimusten
mukaisesti
ii) täytettävä muut
FCL.720.H
kohdan b koh
dan vaatimuk
set

CPL/IR(H) ja
ATPL(H)teoriahyvitys
edellyttäen, että
ICAO ATPL(H)
-teoriakokeen on
arvioitu olevan
osan FCL
mukaisen ATPL:n
tasoinen

Ei sovelleta

g)

CPL/IR(H) ja ICAO
ATPL(H) -teoriakoe
suoritettu lupakirjan
myöntäneessä jäsen
valtiossa

kohdassa

CPL/IR(H)

> 500 usean ohjaa
jan helikoptereilla

i) suoritettava
osan FCL mu
kainen
ATPL(H)-teo
riakoe lupakir
jan
myöntä
neessä jäsen
valtiossa (*)
ii) täytettävä muut
FCL.720.H
kohdan b koh
dan vaatimuk
set

CPL/IR(H) ja osan
FCL mukainen
ATPL(H)teoriahyvitys

Ei sovelleta

h)

CPL/IR(H)

> 500 päällikkönä
yhden ohjaajan he
likoptereilla

Ei ole

CPL/IR(H),
tyyppikelpuutukset
rajoitettu yhden
ohjaajan
helikoptereihin

Hankittava usean
ohjaajan tyyppi
kelpuutus
osan
FCL mukaisesti

i)
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Kansallinen lupakirja

Lentotunnit yhteensä

Muut vaatimukset

Korvaava osan FCL
lupakirja ja ehdot
(tarvittaessa)

Ehtojen poistaminen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CPL/IR(H)

< 500 päällikkönä
yhden ohjaajan he
likoptereilla

Osoitettava tiedot
suoritusarvoista ja
lennonsuunnitte
lusta
FCL.310
kohdan
ja
FCL.615 kohdan
b kohdan vaa
timusten
mukai
sesti

Kuten kohdassa
(4)(i)

j)

CPL(H)

> 500 päällikkönä
yhden ohjaajan he
likoptereilla

Yölentokelpuutus

CPL(H),
tyyppikelpuutukset
rajoitettu yhden
ohjaajan
helikoptereihin

k)

CPL(H)

< 500 päällikkönä
yhden ohjaajan he
likoptereilla

Yölentokelpuutus,
osoitettava tiedot
suoritusarvoista ja
lennonsuunnitte
lusta
FCL.310
kohdan vaatimus
ten mukaisesti

Kuten kohdassa
(4)(k)

l)

CPL(H) ilman yö
lentokelpuutusta

> 500 päällikkönä
yhden ohjaajan he
likoptereilla

CPL(H) ilman yö
lentokelpuutusta

< 500 päällikkönä
yhden ohjaajan he
likoptereilla

PPL/IR(H)

≥ 75 mittarilentoa

PPL (H)

≥ 75 helikoptereilla

Kuten kohdassa
(4)(k) ja
rajoitettuna VFRtoimintaan päivällä

Osoitettava tiedot
suoritusarvoista ja
lennonsuunnitte
lusta
FCL.310
kohdan vaatimus
ten mukaisesti

PPL (H)

m)

n)

Kuten kohdassa
(4)(k) ja
rajoitettuna VFRtoimintaan päivällä

PPL/IR(H) (IR
rajoitettuna PPLlupakirjaan)

Osoitettava taito
käyttää radiosuun
nistuslaitteita

Hankittava usean
ohjaajan tyyppi
kelpuutus
osan
FCL mukaisesti ja
yölentokelpuutus

Osoitettava tiedot
suoritusarvoista ja
lennonsuunnitte
lusta
FCL.615
kohdan b kohdan
vaatimusten mu
kaisesti

o)

p)

(*) CPL-lupakirjan haltijoilta, joilla on jo tyyppikelpuutus usean ohjaajan helikopteriin, ei vaadita ATPL(H)-teoriakokeen läpäi
syä, jos he lentävät edelleen samalla helikopterityypillä, mutta heille ei anneta ATPL(H)-teoriahyvitystä osan FCL mukaiseen
lupakirjaan. Jos he hakevat toista tyyppikelpuutusta eri usean ohjaajan helikopteriin, heidän on täytettävä edellä olevan
taulukon 3 sarakkeen h rivillä olevan i kohdan ehdot.

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 218
▼B
2. Opettajakelpuutukset
Jäsenvaltion kansallisten vaatimusten mukaisesti myöntämä opettajakelpuutus
on muunnettava osan FCL kelpuutukseksi edellyttäen, että hakija täyttää seu
raavat vaatimukset:

Kansallinen kelpuutus tai
oikeudet

Kokemus

Muut vaatimukset

Korvaava kelpuutus

(1)

(2)

(3)

(4)

FI(H)/IRI(H)/TRI(H)

FI(H)/IRI(H)/TRI(H)*

kuten osassa FCL vaa
ditaan kyseistä kel
puutusta varten

Kelpuutuksen voimassaoloa jatketaan osassa FCL esitettyjen asiaa koskevien
vaatimusten mukaisesti.

3. Simulaattorikouluttajan valtuutus
Jäsenvaltion kansallisten vaatimusten mukaisesti myöntämä simulaattorikou
luttajan kelpuutus on muunnettava osan FCL kelpuutukseksi edellyttäen, että
hakija täyttää seuraavat vaatimukset:

Kansallinen valtuutus

Kokemus

Muut vaatimukset

Korvaava valtuutus

(1)

(2)

(3)

(4)

SFI(H)

> 1 000 tuntia usean
ohjaajan helikopterin
ohjaajana

i) Hakijalla on oltava tai oltava aiem
min ollut jäsenvaltion myöntämä
CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirja
ii) Hakijan on oltava suorittanut kysei
sen tyyppikurssin simulaattoriosuus,
mukaan lukien MCC

SFI(H)

SFI(H)

Kolme vuotta vii
meaikaista kokemusta
SFI:nä

Hakijan on oltava suorittanut kyseisen
tyyppikurssin simulaattoriosuus, mukaan
lukien MCC

SFI(H)

Valtuutuksen voimassaoloa jatketaan osassa FCL esitettyjen asiaa koskevien
vaatimusten mukaisesti.

4. Maalaitekouluttajan valtuutus
Jäsenvaltion kansallisten vaatimusten mukaisesti myöntämä maalaitekoulutta
jan valtuutus on muunnettava osan FCL valtuutukseksi edellyttäen, että hakija
täyttää seuraavat vaatimukset:

Kansallinen valtuutus

Kokemus

Muut vaatimukset

Korvaava valtuutus

(1)

(2)

(3)

(4)

> 500 tuntia yhden
ohjaajan helikopterin
ohjaajana

i) Hakijalla on oltava tai oltava aiem
min ollut jäsenvaltion myöntämä len
tolupakirja
ii) Hakijan on oltava suorittanut tarkas
tuslento osan FCL lisäyksen 9 mu
kaisesti FSTD:llä, joka soveltuu aiot
tuun koulutukseen

STI(H)

STI(H)
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Kansallinen valtuutus

Kokemus

Muut vaatimukset

Korvaava valtuutus

(1)

(2)

(3)

(4)

Kolme vuotta vii
meaikaista kokemusta
STI:nä

Hakijan on oltava suorittanut tarkastus
lento osan FCL lisäyksen 9 mukaisesti
FSTD:llä, joka soveltuu aiottuun koulu
tukseen

STI(H)

Valtuutuksen voimassaoloa jatketaan osassa FCL esitettyjen asiaa koskevien
vaatimusten mukaisesti.

STI(H)
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LIITE IV
LÄÄKETIETEELLISET VAATIMUKSET (OSA MED)

▼M9
A LUKU
YLEISET VAATIMUKSET
1 JAKSO
Yleistä
MED.A.001 Toimivaltainen viranomainen
Tässä liitteessä (osa MED) toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan
a) ilmailulääketieteen keskusten (AeMC) osalta
1) sen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jossa ilmailulääketieteen keskuk
sen päätoimipaikka sijaitsee;
2) virastoa, jos ilmailulääketieteen keskus sijaitsee kolmannessa maassa;
b) ilmailulääkäreiden (AME) osalta
1) sen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jossa ilmailulääkärin pääasialli
nen vastaanotto sijaitsee;
2) jos ilmailulääkärin pääasiallinen vastaanotto sijaitsee kolmannessa maassa,
sen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jolta ilmailulääkäri hakee ilmai
lulääkärin hyväksyntätodistusta;
c) yleislääkäreiden osalta sen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jossa yleislää
käri on ilmoittanut harjoittavansa toimintaansa;
d) matkustamomiehistön lääketieteellistä kelpoisuutta arvioivien työterveyslää
käreiden osalta sen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jossa työterveyslää
käri on ilmoittanut harjoittavansa toimintaa.
MED.A.005 Soveltamisala
Tässä liitteessä (osa MED) määritetään seuraavia seikkoja koskevat vaatimukset:
a) lentolupakirjan mukaisten tai lento-oppilaan oikeuksien käyttämiseen vaadit
tavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntäminen, voimassaolo, voi
massaolon jatkaminen ja uusiminen;
b) matkustamomiehistön lääketieteellinen kelpoisuus;
c) ilmailulääkäreiden hyväksyntätodistukset;
d) yleislääkäreiden ja työterveyslääkäreiden kelpoisuus.
MED.A.010 Määritelmät
Tässä liitteessä (osa MED) tarkoitetaan:
— ’rajoituksella’ lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen tai matkustamomiehis
tön terveydentilatodistukseen merkittävää ehtoa, jota lupakirjan tai matkusta
momiehistön kelpoisuustodistuksen mukaisten oikeuksien käyttämisessä on
noudatettava;
— ’ilmailulääketieteellisellä tarkastuksella’ tarkastelua, tunnustelua, koputtelua,
kuuntelua tai muuta lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämisen tai turval
lisuuteen liittyvien matkustamomiehistön tehtävien suorittamisen edellyttämän
lääketieteellisen kelpoisuuden määrittämiseksi suoritettavaa tutkimusta;
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— ’ilmailulääketieteellisellä arvioinnilla’ hakijan lääketieteellistä kelpoisuutta
koskevien päätelmien tekemistä tämän liitteen (osa MED) vaatimusten mu
kaisten tarkastusten ja muiden kliinisesti tarkoituksenmukaisten tarkastusten
ja lääketieteellisten kokeiden perusteella;
— ’merkittävällä’ sellaista lääketieteellisen tilan astetta, joka estäisi lupakirjan
mukaisten oikeuksien käyttämisen tai turvallisuuteen liittyvien matkustamo
miehistön tehtävien suorittamisen turvallisesti;
— ’hakijalla’ lääketieteellistä kelpoisuustodistusta hakevaa henkilöä tai lääketie
teellisen kelpoisuustodistuksen haltijaa, jonka kelpoisuus lupakirjan mukais
ten oikeuksien käyttämiseen tai turvallisuuteen liittyvien matkustamomiehis
tön tehtävien suorittamiseen arvioidaan ilmailulääketieteellisessä arvioinnissa;
— ’lääketieteellisillä esitiedoilla’ kertomusta tai tietoja hakijan nykyiseen tervey
dentilaan ja ilmailulääketieteelliseen kelpoisuuteen vaikuttavista tai mahdolli
sesti vaikuttavista aiemmista sairauksista, loukkaantumisista, hoidoista tai
muista lääketieteellisistä tosiseikoista, terveydentilan vuoksi kelpaamatto
maksi arvioinnit tai lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen rajoitukset mukaan
luettuina;
— ’lupakirjaviranomaisella’ lupakirjan myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaista
viranomaista tai tahoa, jolta lupakirjaa on haettava, tai jos henkilö ei ole
vielä hakenut lupakirjaa, liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.001 kohdan mu
kaisesti määritettyä toimivaltaista viranomaista;
— ’turvallisuuden kannalta riittävällä värinäöllä’ sitä, että hakija kykenee hel
posti erottamaan lennonvarmistuksessa käytettävät värit ja tunnistamaan il
mailussa käytettävät värivalot oikein;
— ’tutkimuksella’ hakijan epäillyn sairauteen viittaavan tilan arviointia tarkas
tusten ja kokeiden avulla lääketieteellisen tilan toteamiseksi tai sen poissul
kemiseksi;
— ’vahvistetulla lääkärinlausunnolla’ päätelmää, johon yksi tai useampi lupakir
javiranomaisen hyväksymä lääketieteen asiantuntija on kyseisessä tapauksessa
päätynyt objektiivisin ja syrjimättömin perustein ja tarvittaessa lentotoiminnan
asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden kanssa neuvoteltuaan ja jota var
ten toiminnallinen riskinarviointi voi olla aiheellinen;
— ’aineiden väärinkäytöllä’ tarkoitetaan yhden tai useamman psykoaktiivisen
aineen käyttöä lentomiehistön keskuudessa tavalla, joka voi yksinään tai
yhdessä
a) aiheuttaa suoranaista vaaraa käyttäjälleen tai vaarantaa toisten hengen,
terveyden tai hyvinvoinnin;
b) aiheuttaa tai pahentaa ammatillisia, sosiaalisia, henkisiä tai fyysisiä ongel
mia tai häiriöitä;
— ’psykoaktiivisilla aineilla’ alkoholia, opioideja, kannabinoideja, rauhoittavia
lääkkeitä ja unilääkkeitä, kokaiinia, muita psykostimulantteja, hallusinogee
nejä ja liuottimia, mutta ei kofeiinia eikä tupakkaa;
— ’taittovirheellä’ suurimman taittovirheen meridiaanin poikkeamaa normaalinä
östä dioptrioissa vakiomenetelmillä mitattuna.
MED.A.015 Lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuus
Kaikkien ilmailulääketieteellisiin tarkastuksiin, arviointeihin ja kelpoisuustodis
tusten myöntämiseen osallistuvien henkilöiden on varmistettava, että lääketieteel
listen tietojen luottamuksellisuutta noudatetaan aina.
MED.A.020 Lääketieteellisen kelpoisuuden heikkeneminen
a) Lupakirjan haltija ei saa käyttää lupakirjansa ja siihen liittyvien kelpuutusten
tai todistusten mukaisia oikeuksia eikä lento-oppilas lentää yksin, jos hän
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1) tietää lääketieteellisen kelpoisuutensa heikentyneen niin, että se saattaisi
estää häntä käyttämästä näitä oikeuksia turvallisesti;
2) ottaa tai käyttää lääkärin määräyksellä tai ilman sitä saatavia lääkkeitä,
jotka todennäköisesti haittaavat kyseisen lupakirjan mukaisten oikeuksien
turvallista käyttöä;
3) saa lääketieteellistä, kirurgista tai muunlaista hoitoa, joka todennäköisesti
haittaa kyseisen lupakirjan mukaisten oikeuksien turvallista käyttöä.
b) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan on lisäksi ilman tarpeetonta
viivytystä ja ennen lupakirjansa mukaisten oikeuksien käyttämistä otettava
yhteyttä tapauksen mukaan ilmailulääketieteen keskukseen, ilmailulääkäriin
tai yleislääkäriin, jos
1) hänelle on tehty kirurginen tai invasiivinen (elimistön sisälle ulottuva)
toimenpide;
2) hän on aloittanut säännöllisen lääkityksen;
3) hänelle on aiheutunut merkittävä henkilökohtainen vamma, joka vaikuttaa
hänen kykyynsä toimia ohjaamomiehistön jäsenenä;
4) hän kärsii merkittävästä sairaudesta, joka vaikuttaa hänen kykyynsä toimia
ohjaamomiehistön jäsenenä;
5) hän on raskaana;
6) hän on joutunut sairaalaan tai muuhun sairaanhoitolaitokseen;
7) hän tarvitsee silmälasit ensimmäisen kerran.
c) Edellä b kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
1) luokan 1 ja luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten haltijoiden on
käännyttävä ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin puoleen. Täl
löin ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri arvioi lupakirjan haltijan
lääketieteellisen kelpoisuuden ja päättää, kykeneekö tämä jatkamaan oike
uksiensa käyttämistä;
2) kevyiden ilma-alusten lupakirjaan (LAPL) liittyvän lääketieteellisen kelpoi
suustodistuksen haltijan on käännyttävä todistuksen allekirjoittaneen ilmai
lulääketieteen keskuksen, ilmailulääkärin tai yleislääkärin puoleen. Tällöin
ilmailulääketieteen keskus, ilmailulääkäri tai yleislääkäri arvioi lupakirjan
haltijan lääketieteellisen kelpoisuuden ja päättää, kykeneekö tämä jatka
maan oikeuksiensa käyttämistä.
d) Matkustamomiehistön jäsen ei saa suorittaa tehtäviä ilma-aluksessa tai käyttää
matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksensa mukaisia oikeuksia, jos hän on
tietoinen jostakin sellaisesta lääketieteellistä kelpoisuuttaan heikentävästä lää
ketieteellisestä tilasta, joka saattaa vaikuttaa hänen kykyynsä suorittaa turval
lisuuteen liittyviä tehtäviään ja velvollisuuksiaan.
e) Jos matkustamomiehistön jäsen on jossain b kohdan 1–5 alakohdassa tarkoi
tetussa tilanteessa, hänen on lisäksi ilman tarpeetonta viivytystä käännyttävä
tapauksen mukaan ilmailulääkärin, ilmailulääketieteen keskuksen tai työterve
yslääkärin puoleen. Tällöin ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen keskus tai työ
terveyslääkäri arvioi matkustamomiehistön jäsenen lääketieteellisen kelpoisuu
den ja päättää, kykeneekö tämä jatkamaan turvallisuuteen liittyvien tehtävi
ensä hoitamista.
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MED.A.025 Ilmailulääketieteen keskusten, ilmailulääkäreiden, yleislääkärei
den ja työterveyslääkäreiden velvollisuudet
a) Tehdessään tämän liitteen (osa MED) vaatimusten mukaisia ilmailulääketie
teellisiä tarkastuksia ja ilmailulääketieteellisiä arviointeja ilmailulääketieteen
keskusten, ilmailulääkäreiden, yleislääkäreiden ja työterveyslääkäreiden on
1) varmistettava, että viestintä hakijan kanssa sujuu ilman kieliongelmia;
2) selvitettävä hakijalle, mitä seurauksia on puutteellisten, epätarkkojen tai
väärien lääketieteellisten esitietojen antamisesta;
3) ilmoitettava lupakirjaviranomaiselle tai matkustamomiehistön kelpoisuusto
distusten haltijoiden tapauksessa toimivaltaiselle viranomaiselle, jos hakija
antaa puutteellisia, epätarkkoja tai vääriä lääketieteellisiä esitietoja;
4) ilmoitettava lupakirjaviranomaiselle, jos hakija peruuttaa missä tahansa
vaiheessa lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevan hakemuksen.
b) Ilmailulääketieteelliset tarkastukset ja arvioinnit tehtyään ilmailulääketieteen
keskuksen, ilmailulääkärin, yleislääkärin tai työterveyslääkärin on
1) ilmoitettava hakijalle, onko tämä hyväksytty vai hylätty vai onko hänen
kelpoisuutensa jätetty tapauksen mukaan lupakirjaviranomaisen lääketie
teellisen asiantuntijan, ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin
ratkaistavaksi;
2) kerrottava hakijalle mahdollisista rajoitteista, joiden vuoksi tämän lento
koulutusta taikka lupakirjan tai matkustamomiehistön kelpoisuustodistuk
sen mukaisia oikeuksia saatetaan tapauksen mukaan joutua rajoittamaan;
3) kerrottava hakijalle hänen oikeudestaan päätöksen uudelleen arviointiin
toimivaltaisen viranomaisen menettelyjä noudattaen, jos hänet on katsottu
terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi;
4) lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden osalta toimitettava vii
vytyksettä lupakirjaviranomaisen lääketieteelliselle asiantuntijalle allekirjoi
tettu tai sähköisesti varmennettu lausunto, joka sisältää lääketieteellisen
kelpoisuustodistuksen luokan mukaan lääketieteellistä kelpoisuustodistusta
varten vaadittavien ilmailulääketieteellisten tarkastusten ja arviointien yk
sityiskohtaiset tulokset sekä kopion hakemuslomakkeesta, tarkastuslomak
keesta ja lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta;
5) tiedotettava hakijalle tämän velvollisuuksista, jos hakijan lääketieteellinen
kelpoisuus heikkenee MED.A.020 kohdassa täsmennetyllä tavalla.
c) Jos tämän liitteen (osa MED) mukaisesti vaaditaan neuvottelua lupakirjaviran
omaisen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa, ilmailulääketieteen keskuksen
ja ilmailulääkärin on noudatettava toimivaltaisen viranomaisen vahvistamaa
menettelyä.
d) Ilmailulääketieteen keskusten, ilmailulääkäreiden, yleislääkäreiden ja työterve
yslääkäreiden on säilytettävä tämän liitteen (osa MED) mukaisesti suoritettu
jen ilmailulääketieteellisten tarkastusten ja arviointien yksityiskohtaiset tiedot
sekä niiden tulokset vähintään 10 vuoden ajan tai kansallisessa lainsäädän
nössä vahvistetun ajan, jos se on pidempi.
e) Ilmailulääketieteen keskusten, ilmailulääkäreiden, yleislääkäreiden ja työterve
yslääkäreiden on toimitettava toimivaltaisen viranomaisen lääketieteelliselle
asiantuntijalle pyydettäessä kaikki ilmailulääketieteelliset tallenteet ja lausun
not sekä kaikki muut tiedot, jotka ovat tarpeen
1) lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten;
2) valvontatehtäviä varten.
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f) Ilmailulääketieteen keskusten ja ilmailulääkäreiden on vietävä tiedot Euroopan
ammattilentäjien lääketieteelliseen kelpoisuusrekisteriin tai päivitettävä siinä
olevat tiedot ARA.MED.160 kohdan d kohdan mukaisesti.
2 JAKSO
Lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia koskevat vaatimukset
MED.A.030 Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset
a) Lento-oppilas ei saa lentää yksin, ellei hänellä ole kyseisen lupakirjan edel
lyttämää lääketieteellistä kelpoisuustodistusta.
b) Liitteen I (osa FCL) mukaisen lupakirjan hakijalla on oltava tämän liitteen
(osa MED) mukaisesti myönnetty lääketieteellinen kelpoisuustodistus, joka on
haettaviin oikeuksiin nähden asianmukainen.

▼M12
c) Käyttäessään
1) kevyiden ilma-alusten lupakirjan (LAPL), komission asetuksen (EU)
2018/395 liitteen III (osa BFCL) mukaisesti myönnetyn ilmapallolentäjän
lupakirjan (BPL) tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976
liitteen III (osa SFCL) mukaisesti myönnetyn purjelentäjän lupakirjan
(SPL) mukaisia oikeuksia lentäjällä on oltava voimassa oleva vähintään
LAPL-lupakirjaan vaadittava lääketieteellinen kelpoisuustodistus;
2) yksityislentäjän lupakirjan (PPL) mukaisia oikeuksia lentäjällä on oltava
voimassa oleva vähintään luokan 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus;
3) BPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia:
i) matkustajien kaupallisessa ilmapallolennätyksessä lentäjällä on oltava
voimassa oleva vähintään luokan 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus;
ii) muussa kaupallisessa lentotoiminnassa kuin matkustajien kaupallisessa
ilmapallolennätyksessä, kun ilma-aluksessa on enemmän kuin neljä
henkilöä, lentäjällä on oltava voimassa oleva vähintään luokan 2 lää
ketieteellinen kelpoisuustodistus;
4) SPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia muussa purjelentokoneilla harjoitetta
vassa kaupallisessa lentotoiminnassa kuin komission täytäntöönpanoase
tuksen (EU) 2018/1976 3 artiklan 2 kohdassa määritetyssä lentotoimin
nassa lentäjällä on oltava voimassa oleva vähintään luokan 2 lääketieteel
linen kelpoisuustodistus;
5) ansiolentäjän lupakirjan (CPL), usean ohjaajan miehistölupakirjan (MPL)
tai liikennelentäjän lupakirjan (ATPL) mukaisia oikeuksia, lentäjällä on
oltava voimassa oleva luokan 1 lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

▼M9
d) Jos PPL-lupakirjaan tai LAPL-lupakirjaan lisätään yölentokelpuutus, lupakir
jan haltijalla on oltava turvallisuuden kannalta riittävä värinäkö.
e) Jos PPL-lupakirjaan lisätään mittarilentokelpuutus tai matkalento-osuuden mit
tarilentokelpuutus, lupakirjan haltijan on osallistuttava puhdasääniaudiometria
tutkimuksiin luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijoita koske
vien määräaikojen ja vaatimusten mukaisesti.
f) Lupakirjan haltijalla saa olla kerrallaan vain yksi tämän liitteen (osa MED)
mukaisesti myönnetty lääketieteellinen kelpoisuustodistus.
MED.A.035 Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakeminen
a) Lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevat hakemukset on tehtävä toimi
valtaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla.
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b) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan on toimitettava tapauksen mu
kaan ilmailulääketieteen keskukseen, ilmailulääkärille tai yleislääkärille
1) henkilöllisyystodistus;
2) allekirjoitettu ilmoitus, josta käyvät ilmi seuraavat seikat:
i) hakijan lääketieteelliset esitiedot;
ii) tieto siitä, onko hakija aiemmin hakenut lääketieteellistä kelpoisuusto
distusta tai ollut lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen edellyttämässä
ilmailulääketieteellisessä tarkastuksessa, ja jos on, tieto tarkastuksen
suorittajasta ja sen tuloksesta;
iii) tieto siitä, onko hakija joskus arvioitu terveydentilansa vuoksi kelpaa
mattomaksi tai onko hakijan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen
voimassaolo joskus keskeytetty tai peruutettu.
c) Hakiessaan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon jatkamista tai
uusimista hakijan on esitettävä uusin lääketieteellinen kelpoisuustodistuksensa
tapauksen mukaan ilmailulääketieteen keskukselle, ilmailulääkärille tai yleis
lääkärille ennen varsinaisia ilmailulääketieteellisiä tarkastuksia.
MED.A.040 Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntäminen, voimas
saolon jatkaminen ja uusiminen
a) Lääketieteellinen kelpoisuustodistus myönnetään, sen voimassaoloa jatketaan
tai se uusitaan vasta, kun kaikki tarvittavat ilmailulääketieteelliset tarkastukset
ja arvioinnit on suoritettu ja hakija on arvioitu kelpoisuusvaatimukset täyttä
väksi.
b) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntäminen ensimmäisen kerran
1) Luokan 1 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset myöntää ilmailulääketie
teen keskus.
2) Luokan 2 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset myöntää ilmailulääketie
teen keskus tai ilmailulääkäri.
3) Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan (LAPL) vaadittavat lääketieteelliset kel
poisuustodistukset myöntää ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri.
Ne voi myöntää myös yleislääkäri, jos tämä on kansallisten lakien mukaan
sallittua siinä jäsenvaltiossa, jonka lupakirjaviranomaiselle lääketieteellisen
kelpoisuustodistuksen hakemus on jätetty.
c) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon jatkaminen ja uusiminen
1) Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloa
jatkaa ja kelpoisuustodistukset uusii ilmailulääketieteen keskus tai ilmailu
lääkäri.
2) LAPL-lupakirjaan vaadittavien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voi
massaoloa jatkaa ja kelpoisuustodistukset uusii ilmailulääketieteen keskus
tai ilmailulääkäri. Myös yleislääkäri voi jatkaa niiden voimassaoloa tai
uusia ne, jos tämä on kansallisten lakien mukaan sallittua siinä jäsenval
tiossa, jonka lupakirjaviranomaiselle lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen
hakemus on jätetty.
d) Ilmailulääketieteen keskus, ilmailulääkäri tai yleislääkäri saa myöntää lääketie
teellisen kelpoisuustodistuksen, jatkaa sen voimassaoloa tai uusia sen ainoas
taan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
1) hakija on toimittanut kaikki itseään koskevat lääketieteelliset esitiedot sekä
ilmailulääketieteen keskuksen, ilmailulääkärin tai yleislääkärin vaatimuk
sesta hakijan omalääkärin tai muun lääketieteen asiantuntijan suorittamien
lääkärintarkastusten ja kokeiden tulokset;
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2) ilmailulääketieteen keskus, ilmailulääkäri tai yleislääkäri on suorittanut
ilmailulääketieteellisen arvioinnin kyseisen lääketieteellisen kelpoisuusto
distuksen edellyttämien lääkärintarkastusten ja kokeiden perusteella sen
todentamiseksi, että hakija täyttää kaikki tämän liitteen (osa MED) mukai
set asiaa koskevat vaatimukset.
e) ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen keskus tai, jos asia on siirretty toimivaltai
sen viranomaisen ratkaistavaksi, lupakirjaviranomaisen lääketieteellinen asian
tuntija voi ennen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämistä, voimas
saolon jatkamista tai uusimista edellyttää, että hakijalle tehdään lisää lääkärin
tarkastuksia ja tutkimuksia, jos on viitteitä siitä, että se olisi kliinisesti tai
epidemiologisesti tarkoituksenmukaista.
f) Lupakirjaviranomaisen lääketieteellinen asiantuntija voi myöntää lääketieteel
lisen kelpoisuustodistuksen tai palauttaa sen voimaan.
MED.A.045 Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolo, voimassa
olon jatkaminen ja uusiminen
a) Voimassaolo
1) Luokan 1 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat voimassa 12 kuukaut
ta.
2) Poiketen siitä, mitä 1 alakohdassa säädetään, luokan 1 lääketieteellisten
kelpoisuustodistusten voimassaoloaika lyhennetään kuuteen kuukauteen
niiden lupakirjan haltijoiden osalta, jotka
i) toimivat kaupallisessa ilmakuljetuksessa yhden ohjaajan miehistöllä
kuljettaen matkustajia ja ovat täyttäneet 40 vuotta;
ii) ovat täyttäneet 60 vuotta.
3) Luokan 2 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat voimassa
i) 60 kuukautta siihen saakka, kunnes lupakirjan haltija täyttää 40 vuotta.
Ennen lupakirjan haltijan 40. ikävuoden täyttymistä myönnetyn lää
ketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo päättyy, kun lupakir
jan haltija täyttää 42 vuotta;
ii) 24 kuukautta ikävuosien 40–50 välillä. Ennen lupakirjan haltijan 50.
ikävuoden täyttymistä myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuk
sen voimassaolo päättyy, kun lupakirjan haltija täyttää 51 vuotta;
iii) 12 kuukautta sen jälkeen, kun lupakirjan haltija on täyttänyt 50 vuotta.
4) LAPL-lupakirjaan vaadittavat lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat
voimassa
i) 60 kuukautta siihen saakka, kunnes lupakirjan haltija täyttää 40 vuotta.
Ennen lupakirjan haltijan 40. ikävuoden täyttymistä myönnetyn lää
ketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo päättyy, kun lupakir
jan haltija täyttää 42 vuotta;
ii) 24 kuukautta sen jälkeen, kun lupakirjan haltija on täyttänyt 40 vuotta.
5) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen ja siihen liittyvien tarkastusten tai
erikoistutkimusten voimassaoloaika lasketaan ilmailulääketieteellisen tar
kastuksen suorittamispäivästä, kun kelpoisuustodistus myönnetään ensim
mäistä kertaa tai uusitaan, ja edellisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuk
sen voimassaolon päättymispäivästä, kun kelpoisuustodistuksen voimas
saoloa jatketaan.
b) Voimassaolon jatkaminen
Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon jatkamista koskevat tar
vittavat ilmailulääketieteelliset tarkastukset ja arvioinnit voidaan tehdä enin
tään 45 päivää ennen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon
päättymispäivää.
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c) Uusiminen
1) Jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija ei täytä b kohdan vaa
timusta, vaaditaan tapauksen mukaan tarkastus ja arviointi kelpoisuusto
distuksen uusimista varten.
2) Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten osalta:
i) jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo on päättynyt
alle kaksi vuotta sitten, on tehtävä rutiininomainen ilmailulääketieteel
linen tarkastus todistuksen voimassaolon jatkamiseksi;
ii) jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo on päättynyt
yli kaksi mutta alle viisi vuotta sitten, ilmailulääketieteen keskus tai
ilmailulääkäri tekee ilmailulääketieteellisen tarkastuksen todistuksen
uusimiseksi vasta hakijan ilmailulääketieteellisten tietojen arvioinnin
jälkeen;
iii) jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo on päättynyt
yli viisi vuotta sitten, on noudatettava ensimmäisen kelpoisuustodis
tuksen myöntämistä koskevia ilmailulääketieteellisiä tarkastusvaa
timuksia, ja arvioinnin on perustuttava voimassaolon jatkamista kos
keviin vaatimuksiin.
3) LAPL-lupakirjaan vaadittavien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten
osalta ilmailulääketieteen keskuksen, ilmailulääkärin tai yleislääkärin on
arvioitava hakijan lääketieteelliset esitiedot ja suoritettava tarvittavat ilmai
lulääketieteelliset tarkastukset ja arvioinnit MED.B.005 ja MED.B.095
kohdan mukaisesti.
MED.A.046 Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolon keskeyttä
minen tai peruuttaminen
a) Lupakirjaviranomainen voi keskeyttää tai peruuttaa lääketieteellisen kelpoi
suustodistuksen voimassaolon.
b) Kun lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo keskeytetään, haltijan
on palautettava se lupakirjaviranomaiselle tämän pyynnöstä.
c) Kun lääketieteellinen kelpoisuustodistus peruutetaan, haltijan on palautettava
se välittömästi lupakirjaviranomaiselle.
MED.A.050 Asian siirtäminen ratkaistavaksi
a) Jos luokan 1 tai luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan kel
poisuus siirretään lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan ratkais
tavaksi MED.B.001 kohdan mukaisesti, ilmailulääketieteen keskuksen tai il
mailulääkärin on siirrettävä asiaa koskevat lääketieteelliset asiakirjat lupakir
javiranomaiselle.
b) Jos LAPL-lupakirjaan vaadittavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen ha
kijan kelpoisuus siirretään ilmailulääkärin tai ilmailulääketieteen keskuksen
ratkaistavaksi MED.B.001 kohdan mukaisesti, yleislääkärin on siirrettävä
asiaa koskevat lääketieteelliset asiakirjat ilmailulääketieteen keskukseen tai
ilmailulääkärille.
B LUKU
LENTÄJIEN

LÄÄKETIETEELLISIÄ
KELPOISUUSTODISTUKSIA
KOSKEVAT VAATIMUKSET
1 JAKSO
Yleistä

MED.B.001 Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten rajoitukset
a) Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten rajoitukset
1) Jos hakija ei täytä kaikkia kyseisen luokan lääketieteellisen kelpoisuusto
distuksen vaatimuksia mutta lupakirjan mukaisten oikeuksien turvallisen
käytön ei silti katsota vaarantuvan, ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmai
lulääkärin on
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i) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden osalta siir
rettävä päätös hakijan kelpoisuudesta lupakirjaviranomaisen lääketie
teellisen asiantuntijan ratkaistavaksi tässä luvussa esitetyn mukaisesti;

ii) tapauksissa, joissa tässä luvussa ei edellytetä asian siirtämistä lupakir
javiranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan ratkaistavaksi, arvioitava,
voiko hakija suorittaa tehtävänsä turvallisesti noudattaen yhtä tai use
ampaa lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen merkittyä rajoitusta, ja
myönnettävä lääketieteellinen kelpoisuustodistus, johon on tarvittaessa
merkitty rajoitus tai rajoituksia;

iii) luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden osalta arvi
oitava tässä luvussa esitetyn mukaisesti lupakirjaviranomaisen lääketie
teellisen asiantuntijan kanssa neuvotellen, voiko hakija suorittaa tehtä
vänsä turvallisesti noudattaen yhtä tai useampaa lääketieteelliseen kel
poisuustodistukseen merkittyä rajoitusta, ja myönnettävä lääketieteelli
nen kelpoisuustodistus, johon on tarvittaessa merkitty rajoituksia.

2) Ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri voi jatkaa lääketieteellisen
kelpoisuustodistuksen voimassaoloa tai uusia sen samoin rajoituksin ilman
hakijan kelpoisuuden siirtämistä lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen
asiantuntijan ratkaistavaksi tai neuvottelua tämän kanssa.

b) LAPL-lupakirjaan vaadittavien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten rajoi
tukset

1) Jos yleislääkäri hakijan lääketieteelliset esitiedot huolellisesti arvioituaan
katsoo, ettei LAPL-lupakirjaan vaadittavan lääketieteellisen kelpoisuusto
distuksen hakija täytä kaikkia lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimuksia,
yleislääkärin on siirrettävä hakijan kelpoisuus ilmailulääketieteen keskuk
sen tai ilmailulääkärin ratkaistavaksi, lukuun ottamatta niitä hakijoita, joi
den kelpoisuustodistukseen on merkittävä vain silmälasien käyttöä tai lää
ketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaoloa koskevia rajoituksia.

2) Jos LAPL-lupakirjaan vaadittavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen
hakijan kelpoisuus on 1 alakohdan mukaisesti siirretty ilmailulääketieteen
keskuksen tai ilmailulääkärin ratkaistavaksi, näiden on otettava tarkasti
huomioon MED.B.005 ja MED.B.095 kohta ja arvioitava, pystyykö hakija
suorittamaan tehtävänsä turvallisesti noudattaen lääketieteelliseen kelpoi
suustodistukseen merkittyä yhtä tai useampaa rajoitusta, ja myönnettävä
lääketieteellinen kelpoisuustodistus, johon on tarvittaessa merkitty rajoitus
tai rajoituksia. Ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin on aina
harkittava, onko hakijalle asetettava rajoitus, joka kieltää matkustajien
kuljettamisen (operational passenger limitation, OPL).

3) Yleislääkäri voi jatkaa LAPL-lupakirjaan vaadittavan lääketieteellisen kel
poisuustodistuksen voimassaoloa tai uusia sen samoin rajoituksin ilman
hakijan kelpoisuuden siirtämistä ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailu
lääkärin ratkaistavaksi.

c) Arvioitaessa rajoituksen tarpeellisuutta on kiinnitettävä huomiota erityisesti
seuraaviin seikkoihin:

1) voidaanko vahvistetun lääkärinlausunnon perusteella olettaa, ettei lupakir
jan mukaisten oikeuksien käyttäminen erityisolosuhteissa todennäköisesti
vaaranna lentoturvallisuutta, vaikka hakija ei täytä kaikkia lukuarvoja tai
muita vaatimuksia;

2) hakijan kyvyt, taidot ja kokemus suoritettavassa tehtävässä.

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 229
▼M9
d) Toimintarajoitusten koodit

1) Rajoitus toimintaan usean ohjaajan miehistössä (OML – vain luokka 1)

i) mikäli CPL-, ATPL- tai MPL-lupakirjan haltija ei täytä kaikkia luokan
1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen vaatimuksia ja jos hakijan
kelpoisuus on siirretty lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantun
tijan ratkaistavaksi, kyseisen lääketieteellisen asiantuntijan on arvioita
va, voidaanko lääketieteellinen kelpoisuustodistus myöntää OML-rajoi
tuksella ”voimassa vain perämiehenä tai tehtävään hyväksytyn perä
miehen kanssa”;

ii) OML-rajoituksella myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen
haltija saa lentää ilma-alusta ainoastaan usean ohjaajan miehistön jä
senenä, kun toisella lentäjällä on täysi kelpoisuus kyseiseen ilma-alus
luokkaan ja -tyyppiin, toisen lentäjän lupakirjassa ei ole OML-rajoi
tusta ja hän on alle 60-vuotias;

iii) luokan 1 lääketieteellisiin kelpoisuustodistuksiin OML-rajoituksen saa
määrätä ensimmäisellä kerralla lupakirjaviranomaisen lääketieteellinen
asiantuntija, ja hän on myös ainoa, joka saa poistaa sen.

2) Rajoitus toimintaan varmistusohjaajan kanssa (OSL – luokka 2 ja LAPLlupakirjojen mukaiset oikeudet)

i) OSL-rajoituksella myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen
haltija saa lentää ilma-alusta ainoastaan, jos ilma-aluksessa on mukana
toinen ohjaaja, jolla on kelpoisuus toimia kyseisen luokan ja tyypin
ilma-aluksen päällikkönä, ja jos ilma-aluksessa on kaksoisohjaimet ja
toinen lentäjä istuu ohjaimin varustetulla paikalla;

ii) luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevan OSL-rajoituk
sen saa määrätä ja poistaa joko lupakirjaviranomaisen lääketieteellinen
asiantuntija taikka ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri lupakir
javiranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa neuvotellen;

iii) LAPL-lupakirjaan vaadittavaa lääketieteellistä kelpoisuustodistusta
koskevan OSL-rajoituksen saa määrätä ja poistaa lupakirjaviranomai
sen lääketieteellinen asiantuntija, ilmailulääketieteen keskus tai ilmai
lulääkäri.

3) Matkustajien kuljettamisen kieltävä rajoitus (OPL – luokka 2 ja LAPLlupakirjojen mukaiset oikeudet)

i) OPL-rajoituksella myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen
haltija saa ohjata vain ilma-alusta, jossa ei ole matkustajia;

ii) luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevan OPL-rajoituk
sen saa määrätä ja poistaa joko lupakirjaviranomaisen lääketieteellinen
asiantuntija taikka ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri lupakir
javiranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa neuvotellen;

iii) LAPL-lupakirjaan vaadittavaa lääketieteellistä kelpoisuustodistusta
koskevan OPL-rajoituksen saa määrätä ja poistaa lupakirjaviranomai
sen lääketieteellinen asiantuntija, ilmailulääketieteen keskus tai ilmai
lulääkäri.
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4) Ohjaajan toiminnallinen rajoitus (ORL – luokka 2 ja LAPL-lupakirjojen
mukaiset oikeudet)
i) ORL-rajoituksella myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen
haltija saa ohjata ilma-alusta ainoastaan, jos yksi seuraavista kahdesta
ehdosta täyttyy:
A) ilma-aluksessa on mukana toinen ohjaaja, jolla on kelpoisuus toi
mia kyseisen luokan ja tyypin ilma-aluksen päällikkönä, ilma-aluk
sessa on kaksoisohjaimet ja toinen lentäjä istuu ohjaimin varuste
tulla paikalla;
B) ilma-aluksessa ei ole mukana matkustajia.
ii) Luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevan ORL-rajoituk
sen saa määrätä ja poistaa joko lupakirjaviranomaisen lääketieteellinen
asiantuntija taikka ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri lupakir
javiranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa neuvotellen.
iii) LAPL-lupakirjaan vaadittavaa lääketieteellistä kelpoisuustodistusta
koskevan ORL-rajoituksen saa määrätä ja poistaa lupakirjaviranomai
sen lääketieteellinen asiantuntija, ilmailulääketieteen keskus tai ilmai
lulääkäri.
5) Erikseen määritetty muu rajoitus (SSL)
Lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen merkityn SSL-rajoituksen pe
rässä on oltava rajoituksen kuvaus.
e) Tapauksen mukaan lupakirjaviranomaisen lääketieteellinen asiantuntija, ilmai
lulääketieteen keskus, ilmailulääkäri tai yleislääkäri voi määrätä lääketieteel
lisen kelpoisuustodistuksen haltijalle minkä tahansa muun rajoituksen, jos se
on tarpeen lentoturvallisuuden varmistamiseksi.
f) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijalle määrätty rajoitus on yksilöi
tävä todistuksessa.
MED.B.005 Yleiset lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset
Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakija on arvioitava 2 ja 3 jaksossa vah
vistettujen yksityiskohtaisten lääketieteellisten kelpoisuusvaatimusten mukaisesti.
Hakija on lisäksi arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi, jos hä
nellä on jokin seuraavista lääketieteellisistä tiloista, joka aiheuttaa sellaista toi
mintakyvyn heikkenemistä, joka todennäköisesti haittaa haetun lupakirjan mu
kaisten oikeuksien turvallista käyttöä tai joiden vuoksi hakija todennäköisesti
voisi äkillisesti menettää kykynsä käyttää näitä oikeuksia:
a) synnynnäinen tai hankittu poikkeavuus;
b) aktiivinen, piilevä, akuutti tai krooninen sairaus tai vamma;
c) haava, vamma tai leikkauksen jälkitila;
d) lääkärin määräyksellä tai ilman sitä käytetyn hoidollisen, diagnostisen tai
ennaltaehkäisevän lääkkeen vaikutus tai sivuvaikutus.
2 JAKSO
Luokan

1

ja

luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta
lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset

koskevat

MED.B.010 Sydän ja verisuonisto
a) Tutkimukset
1) Normaali 12-kytkentäinen lepo-EKG-tutkimus (sydämen sähkökäyrä) ja
lausunto siitä on tehtävä, jos se on kliinisesti tarkoituksenmukaista, sekä
seuraavina aikoina:
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i) luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten ensimmäisessä tar
kastuksessa, minkä jälkeen viiden vuoden välein 30 ikävuoteen saakka,
kahden vuoden välein 40 ikävuoteen saakka, kerran vuodessa 50 ikä
vuoteen saakka ja sen jälkeen kaikissa todistuksen voimassaolon jatka
miseen tai sen uusimiseen liittyvissä tarkastuksissa;
ii) luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten ensimmäisessä tar
kastuksessa, minkä jälkeen ensimmäisessä tarkastuksessa henkilön täy
tettyä 40 vuotta ja sen jälkeen ensimmäisessä tarkastuksessa henkilön
täytettyä 50 vuotta ja kahden vuoden välein siitä lähtien.
2) Laajennettu sydämen ja verisuoniston arviointi on tehtävä, mikäli se on
kliinisesti tarkoituksenmukaista.
3) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten laajennettu sydämen
ja verisuoniston arviointi on tehtävä ensimmäisessä todistuksen voimassa
olon jatkamiseen tai sen uusimiseen liittyvässä tarkastuksessa 65 ikävuoden
jälkeen ja sen jälkeen neljän vuoden välein.
4) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten seerumin rasva-arvot
ja kolesteroli on tutkittava ensimmäisessä tarkastuksessa sekä ensimmäi
sessä 40 ikävuoden jälkeen tehtävässä tarkastuksessa.
b) Sydän ja verisuonisto – yleistä
1) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakija, jolla on jokin
seuraavista lääketieteellisistä tiloista, on arvioitava terveydentilansa vuoksi
kelpaamattomaksi:
i) rinta-aortan tai vatsa-aortan suprarenaalisen osan pullistuma ennen
leikkausta;
ii) jonkin sydänläpän merkittävä toiminnallinen tai oireileva poikkeavuus;
iii) sydämen siirto tai sydän-keuhkosiirto;
iv) oireita aiheuttava hypertrofinen kardiomyopatia.
2) Jos luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan lääketieteelli
sissä esitiedoissa on dokumentoitu tai hakijalla on diagnosoitu jokin seu
raavista lääketieteellisistä tiloista, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviran
omaisen lääketieteellisen asiantuntijan ratkaistavaksi ennen kuin hakemuk
sen käsittelyä jatketaan:
i) perifeerinen valtimosairaus ennen leikkausta tai sen jälkeen;
ii) rinta-aortan tai vatsa-aortan suprarenaalisen osan pullistuma leikkauk
sen jälkeen;
iii) vatsa-aortan infrarenaalisen osan pullistuma ennen leikkausta tai sen
jälkeen;
iv) toiminnan kannalta merkityksettömät sydänläpän poikkeavuudet;
v) sydänläppäleikkauksen jälkitila;
vi) sydänpussin, sydänlihaksen tai sydämen sisäkalvon poikkeavuus;
vii) synnynnäinen sydämen poikkeavuus, ennen korjausleikkausta tai sen
jälkeen;
viii) tuntemattomasta syystä johtuvia toistuvia pyörtymisiä (vasovagaa
linen synkopee);
ix) valtimo- tai laskimotukos;
x) keuhkolaajentuma;
xi) sydän- ja verisuonitauti, joka vaatii systeemistä veren hyytymistä
ehkäisevää hoitoa.
3) Ennen kuin sellaisen luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen ha
kijan, jolla on diagnosoitu jokin 1 tai 2 alakohdassa mainittu tila, voidaan
katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset, sydäntautien
erikoislääkärin on arvioitava hänet lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen
asiantuntijan kanssa neuvotellen.
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4) Hakija, jolla on muita kuin 1 ja 2 alakohdassa mainittuja sydänvaivoja,
voidaan katsoa lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi, jos kar
diologinen arviointi on tyydyttävä.
c) Verenpaine
1) Hakijan verenpaine on mitattava jokaisessa lääkärintarkastuksessa.
2) Hakijalle, jonka verenpaine ei ole normaaliarvojen rajoissa, on tehtävä
sydän- ja verisuonitaudin ja lääkityksen osalta lisäarviointi sen määrittä
miseksi, onko hänet katsottava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi
3 ja 4 alakohdan mukaisesti.
3) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakija, jolla on jokin
seuraavista lääketieteellisistä tiloista, on arvioitava terveydentilansa vuoksi
kelpaamattomaksi:
i) oireita aiheuttava matala verenpaine;
ii) verenpaine tarkastuksessa jatkuvasti yli 160 mmHg (yläpaine) tai 95
mmHg (alapaine) verenpainelääkityksen kanssa tai ilman sitä.
4) Hakija, joka on alkanut käyttää verenpainelääkitystä, on arvioitava tervey
dentilansa vuoksi kelpaamattomaksi, kunnes on todettu, ettei hänelle ai
heudu siitä merkittäviä sivuvaikutuksia.
d) Sepelvaltimotauti
1) Jos luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on jokin seu
raavista lääketieteellisistä tiloista, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviran
omaisen lääketieteellisen asiantuntijan ratkaistavaksi ja hakijalle on tehtävä
kardiologinen arviointi sydänlihasiskemian poissulkemiseksi ennen kuin
hakemuksen käsittelyä jatketaan:
i) epäilty sydänlihasiskemia;
ii) oireeton lievä sepelvaltimotauti, joka ei vaadi antianginaalista lääkitys
tä.
2) Jos luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on jokin 1
alakohdassa mainituista lääketieteellisistä tiloista, hänen on saatava tyy
dyttävä tulos kardiologisesta arvioinnista ennen kuin hakemuksen käsitte
lyä jatketaan.
3) Hakija, jolla on jokin seuraavista lääketieteellisistä tiloista, on arvioitava
terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi:
i) sydänlihasiskemia;
ii) oireileva sepelvaltimotauti;
iii) sepelvaltimotaudin oireita, joita hoidetaan lääkkeillä.
4) Ensimmäisen luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakija, jonka
lääketieteellisistä esitiedoista ilmenee tai jolla on diagnosoitu jokin seuraa
vista lääketieteellisistä tiloista, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kel
paamattomaksi:
i) sydänlihasiskemia;
ii) sydäninfarkti;
iii) ohitusleikkaus tai stentti sepelvaltimotaudin vuoksi.
5) Jos luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on oireeton
sydäninfarktin jälkitila tai sepelvaltimotaudin vuoksi tehdyn leikkauksen
jälkitila, hänen on saatava tyydyttävä tulos kardiologisesta arvioinnista
ennen kuin hakemuksen käsittelyä jatketaan lupakirjaviranomaisen lää
ketieteellisen asiantuntijan kanssa neuvotellen. Tällaisten luokan 1 lää
ketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon jatkamista hakevien kel
poisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan
ratkaistavaksi.
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e) Rytmi-/johtumishäiriöt
1) Hakija, jolla on jokin seuraavista lääketieteellisistä tiloista, on arvioitava
terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi:
i) oireileva sinoatriaalinen sairaus;
ii) täydellinen eteis-kammiokatkos;
iii) oireileva pidentynyt QT-aika;
iv) automaattisesti reagoiva, elimistöön sijoitettava rytminsiirtolaite;
v) kammioon asennettu antitakykardiatahdistin.
2) Jos luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on merkittä
viä sydämen johtumis- tai rytmihäiriöitä, jokin seuraavista mukaan luettu
na, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asian
tuntijan ratkaistavaksi ennen kuin hakemuksen käsittelyä jatketaan:
i) supraventrikulaarinen rytmihäiriö, mukaan luettuna ajoittainen tai jat
kuva sinoatriaalinen toimintahäiriö, eteisvärinä ja/tai eteislepatus sekä
oireettomat sinuskatkokset;
ii) täydellinen vasemman puolen haarakatkos;
iii) Mobitz 2 -tyypin eteis-kammiokatkos.
iv) leveä- ja/tai kapeakompleksinen tiheälyöntisyys;
v) sydänkammion ennenaikainen aktivaatio;
vi) oireeton pidentynyt QT-aika;
vii) Brugadan oireyhtymän mukainen sydänsähkökäyrä.
3) Jos luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on jokin 2
alakohdassa mainituista lääketieteellisistä tiloista, hänen on saatava tyy
dyttävä tulos kardiologisesta arvioinnista ennen kuin hakemuksen käsitte
lyä jatketaan lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa
neuvotellen.
4) Hakijan, jolla on jokin seuraavista lääketieteellisistä tiloista, voidaan katsoa
täyttävän lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat vaatimukset, mikäli kardio
logisen arvioinnin tulos on tyydyttävä eikä hänellä ole muita poikkeavuuk
sia:
i) epätäydellinen haarakatkos;
ii) täydellinen oikean puolen haarakatkos;
iii) pysyvä vasenvoittoinen sähköinen akseli;
iv) oireeton sinusbradykardia (sinusperäinen harvalyöntisyys);
v) oireeton sinustakykardia (sinusperäinen tiheälyöntisyys);
vi) oireettomat yhdentyyppiset yksittäiset supraventrikulaariset tai ventri
kulaariset ektooppiset lyönnit;
vii) ensimmäisen asteen eteis-kammiokatkos;
viii) Mobitz 1 -tyypin eteis-kammiokatkos.
5) Jos hakijalla on ollut jokin seuraavista lääketieteellisistä tiloista, hänen on
saatava tyydyttävä tulos kardiologisesta arvioinnista ennen kuin hänen
voidaan katsoa täyttävän lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat vaatimuk
set:
i) hänelle on tehty ablaatiohoito;
ii) hänelle on asennettu sydämentahdistin.
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Tällaisten luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kel
poisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan
ratkaistavaksi. Tällaisten luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen
hakijoiden kelpoisuus on arvioitava lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen
asiantuntijan kanssa neuvotellen.
MED.B.015 Hengityselimet
a) Hakija, jonka keuhkojen toiminta on merkittävästi heikentynyt, on arvioitava
terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi. Hänen voidaan kuitenkin katsoa
täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset, kun keuhkojen toiminta
on parantunut ja se on hyväksyttävällä tasolla.
b) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoille on tehtävä keuh
kojen morfologiset ja toimintakokeet ensimmäisessä tarkastuksessa ja kun se
on kliinisesti tarkoituksenmukaista.
c) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoille on tehtävä keuh
kojen morfologiset ja toimintakokeet kun se on kliinisesti tarkoituksenmukais
ta.
d) Jos hakijan lääketieteellisistä esitiedoista ilmenee tai hakijalla on diagnosoitu
jokin seuraavista lääketieteellisistä tiloista, hänen on saatava tyydyttävä tulos
hengityselinten arvioinnista ennen kuin hänen voidaan katsoa täyttävän lää
ketieteellistä kelpoisuutta koskevat vaatimukset:
1) lääkitystä vaativa astma;
2) aktiivinen tulehdussairaus hengityselimissä;
3) aktiivinen sarkoidoosi;
4) ilmarinta;
5) uniapneaoireyhtymä;
6) suuri rintakehän alueen leikkaus;
7) keuhkonpoistoleikkaus;
8) keuhkoahtaumatauti.
Jos hakijalla on diagnosoitu jokin 3 tai 5 alakohdassa mainituista lääketieteel
lisistä tiloista, hänen on saatava tyydyttävä tulos kardiologisesta arvioinnista
ennen kuin hakemuksen käsittelyä jatketaan.
e) Ilmailulääketieteellinen arviointi
1) Jos luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on jokin d
kohdassa mainittu lääketieteellinen tila, kelpoisuus on siirrettävä lupakirja
viranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan ratkaistavaksi.
2) Jos luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on jokin d
kohdassa mainittu lääketieteellinen tila, kelpoisuus on arvioitava lupakir
javiranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa neuvotellen.
f) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakija, jolle on tehty keuh
konpoistoleikkaus, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi.
MED.B.020 Ruoansulatuselimet
a) Hakija, jolla on jossain ruoansulatuskanavan tai sen sivuelinten osassa sel
lainen sairauden tai kirurgisen toimenpiteen jälkitila, joka todennäköisesti
aiheuttaa toimintakyvyn menetyksen lennon aikana etenkin kurouman tai pur
istuman aiheuttamien ahtaumien vuoksi, on arvioitava terveydentilansa vuoksi
kelpaamattomaksi.
b) Hakija, jolla on toimintakyvyttömyyteen mahdollisesti johtavia oireita aiheut
tava tyrä, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi.
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c) Hakija, jolla on jokin seuraavista mahasuolikanavan häiriöistä, voidaan katsoa
lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi, mikäli hän saa tyydyttävän
tuloksen gastroenterologisesta arvioinnista sen jälkeen, kun hoito on onnistu
nut tai hän on toipunut leikkauksesta täysin:
1) toistuva ruoansulatushäiriö, joka vaatii lääkitystä;
2) haimatulehdus;
3) oireilevat sappikivet:
4) kliinisesti diagnosoitu tai lääketieteellisissä esitiedoissa dokumentoitu
krooninen tulehduksellinen suolistosairaus;
5) ruoansulatuskanavaan tai sen sivuelimiin kohdistunut leikkaus, mukaan
luettuina näiden elinten täydellinen tai osittainen poisto tai siirto.
d) Ilmailulääketieteellinen arviointi
1) Jos luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on diagno
soitu jokin c kohdan 2, 4 tai 5 alakohdassa mainittu lääketieteellinen tila,
kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantunti
jan ratkaistavaksi.
2) Jos luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on diagno
soitu jokin c kohdan 2 alakohdassa mainittu lääketieteellinen tila, kelpoi
suus on arvioitava lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan
kanssa neuvotellen.
MED.B.025 Aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmät
a) Hakija, jolla on aineenvaihdunnallinen, ravitsemuksellinen tai umpieritysjär
jestelmään liittyvä häiriö, voidaan katsoa lääketieteelliset kelpoisuusvaatimuk
set täyttäväksi, mikäli lääketieteellisen tilan osoitetaan olevan vakaa ja ilmai
lulääketieteellisen arvioinnin tulos on tyydyttävä.
b) Diabetes
1) Insuliinihoitoa vaativaa diabetesta sairastava hakija on arvioitava tervey
dentilansa vuoksi kelpaamattomaksi.
2) Hakija, jonka diabetes ei vaadi insuliinihoitoa, on arvioitava terveydenti
lansa vuoksi kelpaamattomaksi, ellei voida osoittaa, että verensokerin tasa
paino on hallinnassa ja vakaa.
c) Ilmailulääketieteellinen arviointi
1) Jos luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan verensokeria
hoidetaan muulla lääkityksellä kuin insuliinilla, kelpoisuus on siirrettävä
lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan ratkaistavaksi.
2) Jos luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan verensokeria
hoidetaan muulla lääkityksellä kuin insuliinilla, kelpoisuus on arvioitava
lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa neuvotellen.
MED.B.030 Veritaudit
a) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalle on tehtävä hemog
lobiinitesti jokaisessa ilmailulääketieteellisessä tarkastuksessa.
b) Hakijan, jolla on hematologisia häiriöitä, voidaan katsoa täyttävän lääketie
teellisen kelpoisuuden vaatimukset, mikäli ilmailulääketieteellisen arvioinnin
tulos on tyydyttävä.
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c) Jos luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on jokin seuraa
vista hematologisista häiriöistä, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomai
sen lääketieteellisen asiantuntijan ratkaistavaksi:
1) epänormaali hemoglobiini, mukaan lukien esimerkiksi anemia, erytrosy
toosi tai hemoglobinopatia;
2) merkittävästi suurentuneet imusolmukkeet;
3) suurentunut perna;
4) hyytymis-, vuoto- tai tukoshäiriö;
5) leukemia.
d) Jos luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on jokin c koh
dan 4 tai 5 alakohdassa mainituista hematologisista häiriöistä, kelpoisuus on
arvioitava lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa neuvo
tellen.
MED.B.035 Virtsatiet ja sukupuolielimet
a) Virtsanäyte on tutkittava jokaisessa ilmailulääketieteellisessä tarkastuksessa.
Hakija on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi, jos hänen
virtsassaan on merkittäviä sairauteen viittaavia poikkeavuuksia, jotka voivat
aiheuttaa sellaista toimintakyvyn heikkenemistä, joka todennäköisesti vaaran
taa lupakirjan mukaisten oikeuksien turvallisen käytön tai joiden vuoksi hakija
todennäköisesti voisi äkillisesti menettää kykynsä käyttää lupakirjan mukaisia
oikeuksia.
b) Hakija, jolla on virtsa- tai sukupuolielimissä tai niiden sivuelimissä sellainen
sairauden tai kirurgisen toimenpiteen jälkitila, joka todennäköisesti aiheuttaa
toimintakyvyn menetyksen etenkin kurouman tai puristuman aiheuttamien
ahtaumien vuoksi, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi.
c) Jos hakijalla on diagnosoitu tai hakijan lääketieteellisistä esitiedoista ilmenee
jokin seuraavista, hänen voidaan katsoa täyttävän lääketieteellistä kelpoisuutta
koskevat vaatimukset, mikäli tarvittavan virtsa- ja sukupuolielinten arvioinnin
tulos on tyydyttävä:
1) munuaissairaus;
2) yksi tai useampi virtsakivi tai sairastettu munuaiskoliikki.
d) Hakija, jolle on tehty virtsa- tai sukupuolielimiin tai niiden sivuelimiin koh
distunut suuri leikkaus, jossa elimiä on poistettu tai siirretty kokonaan tai
osittain, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi. Hänen voi
daan kuitenkin katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset
täydellisen toipumisen jälkeen.
e) Edellä c ja d kohdassa tarkoitettujen luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuusto
distuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen lääketie
teellisen asiantuntijan ratkaistavaksi.
MED.B.040 Infektiotaudit
a) Hakija on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi, jos hänellä on
kliinisesti diagnosoitu tai lääketieteellisissä esitiedoissa dokumentoitu infek
tiotauti, joka aiheuttaa sellaista toimintakyvyn heikkenemistä, joka todennä
köisesti vaarantaa lupakirjan mukaisten oikeuksien turvallisen käytön.
b) HIV-positiivisen hakijan voidaan katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuu
den vaatimukset, mikäli ilmailulääketieteellisen arvioinnin tulos on tyydyttävä.
Tällaisten luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoi
suus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan rat
kaistavaksi.
MED.B.045 Naistentaudit ja raskaus
a) Hakija, jolle on tehty suuri gynekologinen leikkaus, on arvioitava terveyden
tilansa vuoksi kelpaamattomaksi. Hänen voidaan kuitenkin katsoa täyttävän
lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset täydellisen toipumisen jälkeen.
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b) Raskaus
1) Raskaana oleva hakija voi jatkaa oikeuksiensa käyttämistä 26. raskausvii
kon loppuun asti ainoastaan, jos ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulää
käri katsoo hänen kykenevän siihen.
2) Raskaana olevan luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan
kelpoisuustodistukseen on merkittävä OML-rajoitus. Sen estämättä, mitä
MED.B.001 kohdassa säädetään, OML-rajoituksen voi tässä tapauksessa
määrätä tai poistaa ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri.
3) Hakija voi jatkaa oikeuksiensa käyttämistä, kun hän on toipunut raskauden
päätyttyä.
MED.B.050 Tuki- ja liikuntaelimet
a) Hakija, jonka istumakorkeus, käsivarsien ja jalkojen pituus sekä lihasvoima
eivät ole riittäviä lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämiseen turvallisesti,
on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi. Jos hakijan istu
makorkeus, käsivarsien ja jalkojen pituus sekä lihasvoima ovat kuitenkin
riittävät oikeuksien käyttämiseen tietyssä ilma-alustyypissä, mikä voidaan tar
vittaessa osoittaa lääketieteellisen kelpoisuuden selvittämiseksi tehtävällä tar
kastuslennolla tai simulaattorikoelennolla, hakijan voidaan katsoa täyttävän
lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset ja hänen oikeuksiaan on rajoitettava
vastaavasti.
b) Hakija, jonka tuki- ja liikuntaelinten toiminta ei ole hyväksyttävää lupakirjan
mukaisten oikeuksien turvallisen käyttämisen kannalta, on arvioitava tervey
dentilansa vuoksi kelpaamattomaksi. Jos hakijan tuki- ja liikuntaelinten toi
minta kuitenkin riittää oikeuksien käyttämiseen tietyssä ilma-alustyypissä,
mikä voidaan tarvittaessa osoittaa lääketieteellisen kelpoisuuden selvittämi
seksi tehtävällä tarkastuslennolla tai simulaattorikoelennolla, hakijan voidaan
katsoa täyttävän lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset ja hänen oikeuksiaan
on rajoitettava vastaavasti.
c) Jos a ja b kohdassa tarkoitettujen arviointien yhteydessä herää epäilyjä, luo
kan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan kelpoisuus on siirrettävä
lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan ratkaistavaksi ja luokan 2
lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan kelpoisuus on arvioitava lupa
kirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa neuvotellen.
MED.B.055 Mielenterveys
a) Ensimmäiseen luokan 1 ilmailulääketieteelliseen tarkastukseen on sisällyttävä
laaja mielenterveyden arviointi.
b) Ensimmäiseen luokan 1 ilmailulääketieteelliseen tarkastukseen on sisällyttävä
huume- ja alkoholitesti.
c) Hakija, jolla on alkoholin tai muiden psykoaktiivisten aineiden käytöstä tai
väärinkäytöstä johtuva mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriö, on arvioi
tava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi, kunnes hän on raitis ja lopet
tanut psykoaktiivisen aineen käytön tai väärinkäytön ja kun onnistuneen hoi
don jälkeisen psykiatrisen arvioinnin tulos on tyydyttävä.
d) Jos hakijalla on kliinisesti diagnosoitu tai hänen lääketieteellisissä esitiedois
saan on dokumentoitu jokin seuraavista psykiatrisista tiloista, hänen on saa
tava tyydyttävä tulos psykiatrisesta arvioinnista ennen kuin hänen voidaan
katsoa täyttävän lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat vaatimukset:
1) mielialahäiriö;
2) neuroottinen häiriö;
3) persoonallisuushäiriö;
4) mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriö;
5) psykoaktiivisen aineen väärinkäyttö.
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e) Hakija, joka on lääketieteellisissä esitiedoissa dokumentoidun mukaan tahal
lisesti vahingoittanut itseään kerran tai useammin tai yrittänyt itsemurhaa, on
arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi. Hakijan voidaan kuiten
kin katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset, kun psykiat
risen arvioinnin tulos on tyydyttävä.
f) Ilmailulääketieteellinen arviointi
1) Jos luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on jokin c, d
tai e kohdassa mainituista tiloista, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviran
omaisen lääketieteellisen asiantuntijan ratkaistavaksi.
2) Jos luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on jokin c, d
tai e kohdassa mainituista tiloista, kelpoisuus on arvioitava lupakirjaviran
omaisen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa neuvotellen.
g) Hakija, jonka lääketieteellisissä esitiedoissa on dokumentoitu tai jolla on klii
nisesti diagnosoitu skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö tai harhaluuloisuushäi
riö, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi.
MED.B.065 Hermosto
a) Jos hakijalla on kliinisesti diagnosoitu tai hänen lääketieteellisissä esitiedois
saan on dokumentoitu jokin seuraavista lääketieteellisistä tiloista, hänet on
arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi:
1) epilepsia, b kohdan 1 ja 2 alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun otta
matta;
2) uusiutuvia, tuntemattomasta syystä johtuvia tajunnanhäiriötiloja.
b) Jos hakijalla on kliinisesti diagnosoitu tai hänen lääketieteellisissä esitiedois
saan on dokumentoitu jokin seuraavista lääketieteellisistä tiloista, hänelle on
tehtävä lisätarkastuksia ennen kuin hänen voidaan katsoa täyttävän lääketie
teellistä kelpoisuutta koskevat vaatimukset:
1) epilepsia, joka ei ole uusiutunut viidennen ikävuoden jälkeen;
2) epilepsia, joka ei ole uusiutunut ja johon hakija ei ole käyttänyt lääkitystä
yli 10 vuoteen;
3) epileptiformisia poikkeavuuksia aivosähkökäyrässä ja fokaalista hidasaal
totoimintaa;
4) etenevä tai ei-etenevä hermostosairaus;
5) keskus- tai ääreishermoston tulehdussairaus;
6) migreeni;
7) yksittäinen, tuntemattomasta syystä johtunut tajunnanhäiriötila;
8) päävammasta johtunut tajuttomuus;
9) penetroiva aivovaurio;
10) selkäytimen tai ääreishermoston vamma;
11) hermostojärjestelmän häiriö, joka johtuu vaskulaarisista puutteista, veren
vuoto ja iskeemiset tapahtumat mukaan luettuina.
Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on
siirrettävä lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan ratkaistavaksi.
Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on
arvioitava lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa neuvo
tellen.

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 239
▼M9
MED.B.070 Näkö
a) Tutkimukset
1) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten
i) ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa on tehtävä perusteellinen silmä
tutkimus, joka on suoritettava silloin kun se on kliinisesti tarkoituksen
mukaista sekä uusittava määräajoin silmän taittovirheen ja toimintaky
vyn mukaan;
ii) todistuksen voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen liittyvissä tarkas
tuksissa on tehtävä rutiininomainen silmätutkimus.
2) Luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten
i) ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa sekä kaikissa todistuksen voimas
saolon jatkamiseen ja uusimiseen liittyvissä tarkastuksissa on tehtävä
rutiininomainen silmätutkimus;
ii) perusteellinen silmätutkimus on tehtävä, jos se on kliinisesti tarkoituk
senmukaista.
b) Näöntarkkuus
1) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten
i) vaadittavan kaukonäkötarkkuuden, joko silmälaseilla korjattuna tai il
man korjausta, on oltava 6/9 (0,7) tai parempi kummassakin silmässä
erikseen; molempien silmien näöntarkkuuden on oltava 6/6 (1,0) tai
parempi;
ii) kelpoisuustodistuksen hakija, jonka näöntarkkuus ei ensimmäisessä
tarkastuksessa täytä vaatimusta yhden silmän osalta, on katsottava
terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi;
iii) kelpoisuustodistuksen voimassaoloa tai uusimista koskevissa tarkastuk
sissa, sen estämättä, mitä b kohdan 1 alakohdan i alakohdassa sää
detään, jos hakijan toisen silmän näöntarkkuus on heikentynyt vaa
timustason alapuolelle tai hakija on menettänyt näkökyvyn toisesta
silmästä, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen lääketieteelli
sen asiantuntijan ratkaistavaksi ja hakijan voidaan katsoa täyttävän
lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat vaatimukset, mikäli silmälää
ketieteellisen tarkastuksen tulos on tyydyttävä.
2) Luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten
i) vaadittavan kaukonäkötarkkuuden, joko silmälaseilla korjattuna tai il
man korjausta, on oltava 6/12 (0,5) tai parempi kummassakin silmässä
erikseen; molempien silmien näöntarkkuuden on oltava 6/9 (0,7) tai
parempi;
ii) sen estämättä, mitä b kohdan 2 alakohdan i alakohdassa säädetään,
hakija, jonka toisen silmän näöntarkkuus ei täytä vaatimuksia tai joka
ei näe toisella silmällä, voidaan katsoa lääketieteellistä kelpoisuutta
koskevat vaatimukset täyttäväksi lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen
asiantuntijan kanssa neuvotellen, mikäli silmälääketieteellisen tarkas
tuksen tulos on tyydyttävä.
3) Hakijan on kyettävä lukemaan N5-taulua (tai vastaavaa) 30–50 cm:n etäi
syydeltä ja N14-taulua (tai vastaavaa) 100 cm:n etäisyydeltä tarvittaessa
silmälaseilla korjattuna.
c) Taittovirhe ja oikean ja vasemman silmän eritaittoisuus (anisometropia)
1) Hakijan, jolla on taittovirhe tai oikean ja vasemman silmän eritaittoisuus,
voidaan katsoa täyttävän lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat vaatimuk
set, jos silmälääketieteellisen arvioinnin tulos on tyydyttävä.
2) Sen estämättä, mitä c kohdan 1 alakohdassa säädetään, jos luokan 1 lää
ketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on jokin seuraavista lääketie
teellisistä tiloista, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen lääketie
teellisen asiantuntijan ratkaistavaksi, ja hakijan voidaan katsoa täyttävän
lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat vaatimukset, mikäli silmälääketie
teellisen tarkastuksen tulos on tyydyttävä:
i) likitaittoisuus, joka on yli –6,0 dioptriaa;
ii) hajataittoisuus, joka on yli 2,0 dioptriaa;
iii) oikean ja vasemman silmän eritaittoisuus, joka on yli 2,0 dioptriaa.
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3) Sen estämättä, mitä c kohdan 1 alakohdassa säädetään, jos luokan 1 lää
ketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan kaukotaittoisuus on yli +5,0
dioptriaa, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen
asiantuntijan ratkaistavaksi ja hakijan voidaan katsoa täyttävän lääketieteel
listä kelpoisuutta koskevat vaatimukset, mikäli silmälääketieteellisen tar
kastuksen tulos on tyydyttävä, edellyttäen että yhteisnäkö on riittävä, sil
mänpaineet ja kammiokulma normaalit eikä merkittävää sairautta tai vikaa
ole todettu. Sen estämättä, mitä b kohdan 1 alakohdan i alakohdassa sää
detään, korjatun näkötarkkuuden on kummassakin silmässä oltava 6/6 tai
parempi.
4) Hakijan, jolla on kliinisesti diagnosoitu keratokonus (sarveiskalvon kartio
pullistuma), voidaan katsoa täyttävän lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat
vaatimukset, jos silmälääkärin tekemän tutkimuksen tulos on tyydyttävä.
Tällaisten luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kel
poisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan
ratkaistavaksi.
d) Yhteisnäkö
1) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakija on katsottava ter
veydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi, jos hänen yhteisnäkönsä ei ole
normaali, ja tämä lääketieteellinen tila todennäköisesti vaarantaa lupakirjan
mukaisten oikeuksien turvallisen käytön, kun asianmukaiset korjaavat toi
menpiteet on otettu huomioon.
2) Hakija, joka näkee kaksoiskuvia (diplopia), on arvioitava terveydentilansa
vuoksi kelpaamattomaksi.
e) Näkökentät
Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakija on katsottava tervey
dentilansa vuoksi kelpaamattomaksi, jos hänen näkökenttänsä eivät ole nor
maalit, ja tämä lääketieteellinen tila todennäköisesti vaarantaa lupakirjan mu
kaisten oikeuksien turvallisen käytön, kun asianmukaiset korjaavat toimenpi
teet on tarvittaessa otettu huomioon.
f) Silmäleikkaukset
Hakija, jolle on tehty silmäleikkaus, on arvioitava terveydentilansa vuoksi
kelpaamattomaksi. Hakija voidaan kuitenkin katsoa lääketieteellistä kelpoi
suutta koskevat vaatimukset täyttäväksi, kun hänen näkökykynsä on täysin
palautunut ja silmälääketieteellisen tarkastuksen tulos on tyydyttävä.
g) Silmälasit ja piilolinssit
1) Jos tyydyttävä näkökyky saavutetaan vain korjauksella, silmälaseilla tai
piilolinsseillä on saavutettava optimaalinen näkökyky ja niiden on oltava
hyvin siedetyt ja sovelluttava ilmailutehtäviin.
2) Näkövaatimusten täyttämiseksi lupakirjan tai lupakirjojen mukaisia oike
uksia käytettäessä saa käyttää vain yksiä silmälaseja.
3) Kaukonäön osalta hakijan on käytettävä silmälaseja tai piilolinssejä lupa
kirjan tai lupakirjojen mukaisia oikeuksia käyttäessään.
4) Lähinäön osalta hakijan on pidettävä silmälasit käyttövalmiina lupakirjan
tai lupakirjojen mukaisia oikeuksia käyttäessään.
5) Kauko- tai lähinäön korjaamiseen tarkoitetut, samalla tavoin korjaavat var
alasit on oltava välitöntä käyttöä varten saatavilla lupakirjan tai lupakirjo
jen mukaisia oikeuksia käytettäessä.
6) Jos lupakirjan tai lupakirjojen mukaisia oikeuksia käytettäessä käytetään
piilolinssejä, niiden on oltava kaukonäön korjaamiseen tarkoitetut, yksite
hoiset, kirkkaat (värittömät) ja hyvin siedetyt.
7) Hakijan, jolla on voimakas taittovirhe, on käytettävä piilolinssejä tai hänen
silmälaseissaan on oltava ohennetut linssit.
8) Ortokeratologisia (sarveiskalvoa muotoilevia) linssejä ei saa käyttää.
MED.B.075 Värinäkö
a) Hakija on katsottava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi, jos hän ei
kykene osoittamaan näkevänsä oikein värejä, jotka ovat tarpeen lupakirjan
mukaisten oikeuksien käyttämiseen turvallisesti.
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b) Tutkimukset ja arviointi
1) Hakijalle on tehtävä Ishiharan koe lääketieteellistä kelpoisuustodistusta
ensimmäistä kertaa myönnettäessä. Kokeen läpäisseen hakijan voidaan
katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset.
2) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten
i) jos hakija ei läpäise Ishiharan koetta, kelpoisuus on siirrettävä lupa
kirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan ratkaistavaksi ja haki
jalle on tehtävä muita värien erottelukykyä mittaavia kokeita sen mää
rittämiseksi, onko hänen värinäkönsä turvallisuuden kannalta riittävä;
ii) hakijalla on oltava tavanomainen kolmivärinäkö (trikromaattinen väri
näkö) ja turvallisuuden kannalta riittävä värinäkö;
iii) hakija, joka ei läpäise värien erottelukykyä mittaavia lisäkokeita, on
arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi.
3) Luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten
i) jos hakija ei läpäise Ishiharan koetta, hänelle on tehtävä muita värien
erottelukykyä mittaavia kokeita sen määrittämiseksi, onko hänen väri
näkönsä turvallisuuden kannalta riittävä;
ii) jos hakijan värinäkö ei ole tyydyttävä, hänen oikeutensa käyttää lupa
kirjan mukaisia oikeuksia on rajoitettava vain päivällä lentämiseen.
MED.B.080 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
a) Tutkimukset
1) Hakijan kuulo on tutkittava kaikissa lääkärintarkastuksissa.
i) Luokan 1 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten osalta, sekä luokan 2
lääketieteellisten kelpoisuustodistusten osalta silloin kun lupakirjaan
haetaan lisättäväksi mittarilentokelpuutus tai matkalento-osuuden mitta
rilentokelpuutus, kuulo on testattava puhdasääniaudiometrin avulla en
simmäisessä lääkärintarkastuksessa, sen jälkeen viiden vuoden välein
40 vuoden ikään saakka ja sen jälkeen kahden vuoden välein.
ii) Puhdasääniaudiometrillä testattaessa ensimmäisen lääketieteellisen kel
poisuustodistuksen hakijalla kuulonalenema saa olla 500, 1 000 tai
2 000 hertsin taajuuksilla enintään 35 dB ja 3 000 hertsin taajuudella
enintään 50 dB kummassakin korvassa erikseen mitattuna. Kelpoisuus
todistuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista hakevan henkilön,
jonka kuulonalenema on tätä suurempi, on osoitettava, että hänen toi
minnallinen kuulonsa on riittävä.
2) Korvat, nenä ja kurkku on tutkittava perusteellisesti luokan 1 lääketieteel
listä kelpoisuustodistusta ensimmäistä kertaa myönnettäessä ja sen jälkeen
määräajoin, jos se on kliinisesti tarkoituksenmukaista.
b) Jos hakijalla on jokin seuraavista lääketieteellisistä tiloista, hänelle on tehtävä
lisätutkimuksia sen varmistamiseksi, ettei tila haittaa lupakirjan tai lupakirjo
jen mukaisten oikeuksien turvallista käyttöä:
1) huonokuuloisuus;
2) sisä- tai välikorvan aktiivinen sairaus;
3) tärykalvon toimintahäiriö tai puhkeama, joka ei ole parantunut;
4) korvatorven toimintahäiriö;
5) tasapainoelimen toimintahäiriö;
6) nenäkäytävien merkittävä ahtauma;
7) sivuonteloiden toimintahäiriö;

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 242
▼M9
8) suuontelon tai ylähengitysteiden merkittävä epämuodostuma tai merkit
tävä infektio;
9) puheen tai äänenmuodostuksen merkittävä häiriö;
10) sisä- tai välikorvan leikkauksen jälkitila.
c) Ilmailulääketieteellinen arviointi
1) Jos luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on jokin b
kohdan 1, 4 tai 5 alakohdassa mainituista lääketieteellisistä tiloista, kelpoi
suus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan rat
kaistavaksi.
2) Jos luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla on jokin b
kohdan 4 tai 5 alakohdassa mainituista lääketieteellisistä tiloista, kelpoi
suus on arvioitava lupakirjaviranomaisen lääketieteellisen asiantuntijan
kanssa neuvotellen.
3) Jos luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakija hakee mittari
lentokelpuutuksen tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen lisää
mistä lupakirjaan, ja hänellä on b kohdan 1 alakohdassa mainittu lääketie
teellinen tila, kelpoisuus on arvioitava lupakirjaviranomaisen lääketieteel
lisen asiantuntijan kanssa neuvotellen.
MED.B.085 Ihotaudit
Hakija on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomaksi, jos hänellä on
todettu ihotauti, joka todennäköisesti vaarantaa lupakirjan mukaisten oikeuksien
turvallisen käytön.
MED.B.090 Syöpätaudit
a) Jos hakijalla on primaarinen tai sekundaarinen pahanlaatuinen sairaus, hänen
on saatava tyydyttävä tulos syöpätautilääkärin arvioinnista ennen kuin hake
muksen käsittelyä jatketaan. Tällaisten luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuus
todistuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen lää
ketieteellisen asiantuntijan ratkaistavaksi. Tällaisten luokan 2 lääketieteellisen
kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on arvioitava lupakirjaviranomai
sen lääketieteellisen asiantuntijan kanssa neuvotellen.
b) Hakija, jonka lääketieteellisissä esitiedoissa on dokumentoitu tai jolla on klii
nisesti diagnosoitu pahanlaatuinen aivokasvain, on arvioitava terveydentilansa
vuoksi kelpaamattomaksi.
3 JAKSO
LAPL-lupakirjaan

vaadittavien
lääketieteellisten
erityisvaatimukset

kelpoisuustodistusten

MED.B.095 LAPL-lupakirjaan vaadittavien lääketieteellisten kelpoisuusto
distusten hakijoiden lääkärintarkastukset ja arviointi
a) LAPL-lupakirjaan vaadittavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat
on arvioitava ilmailulääketieteen parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
b) Erityistä huomiota on kiinnitettävä hakijan lääketieteellisiin esitietoihin koko
naisuudessaan.
c) Ensimmäiseen arviointiin, kaikkiin lupakirjan haltijan 50 ikävuoden jälkeen
tehtäviin uudelleenarviointeihin sekä arviointeihin, joissa hakijan lääketieteel
liset esitiedot eivät ole lääkärin saatavilla, on kuuluttava ainakin seuraavat
tutkimukset:
1) kliininen tarkastus;
2) verenpaineen mittaus;
3) virtsakoe;
4) näöntarkastus;
5) kuulotutkimus.
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d) Kaikkiin ensimmäisen arvioinnin jälkeen tehtäviin uudelleenarviointeihin on
kuuluttava vähintään seuraavat tutkimukset siihen asti, kun lupakirjan haltija
täyttää 50 vuotta:
1) LAPL-lupakirjan haltijan lääketieteellisten esitietojen arviointi;
2) c kohdassa mainitut tutkimukset, siltä osin kuin ilmailulääketieteen keskus,
ilmailulääkäri tai yleislääkäri katsoo ne tarpeellisiksi parhaiden ilmailulää
ketieteellisten käytäntöjen perusteella.

▼B
C LUKU
MATKUSTAMOMIEHISTÖN LÄÄKETIETEELLISTÄ
KOSKEVAT VAATIMUKSET

KELPOISUUTTA

1 JAKSO
Yleiset vaatimukset
MED.C.001 Yleistä
Matkustamomiehistön jäsenet saavat suorittaa ilmailun turvallisuussääntöjen mu
kaisia tehtäviä ja velvollisuuksia ilma-aluksessa vain, jos he täyttävät tämän osan
mukaiset sovellettavat vaatimukset.
MED.C.005 Ilmailulääketieteelliset arvioinnit
a) Matkustamomiehistön jäsenille on tehtävä ilmailulääketieteellinen arviointi
sen varmistamiseksi, ettei heillä ole sellaisia fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia,
jotka saattavat johtaa toimintakyvyn menetykseen tai kyvyttömyyteen suorit
taa heille osoitettuja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä ja velvollisuuksia.
b) Jokaiselle matkustamomiehistön jäsenelle on tehtävä ilmailulääketieteellinen
arviointi, ennen kuin hänelle voidaan osoittaa ilma-aluksessa suoritettavia
tehtäviä, ja sen jälkeen korkeintaan 60 kuukauden välein.
c) Ilmailulääketieteelliset arvioinnit suorittaa ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen
keskus tai työterveyslääkäri, jos kohdan MED.D.040 vaatimukset täyttyvät.
2 JAKSO
Matkustamomiehistön ilmailulääketieteellistä arviointia koskevat vaatimukset
MED.C.020 Yleistä
Matkustamomiehistön jäsenillä ei saa olla
a) synnynnäistä tai hankittua poikkeavuutta;
b) aktiivista, piilevää, akuuttia tai kroonista sairautta tai vammaa;
c) haavaa, vammaa tai leikkauksen jälkitilaa; eikä
d) lääkärin määräyksellä tai ilman sitä käytetyn hoidollisen, diagnostisen tai
ennalta ehkäisevän lääkkeen vaikutusta tai sivuvaikutusta, joka heikentää toi
mintakykyä siinä määrin, että se voisi johtaa toimintakyvyn menetykseen tai
kyvyttömyyteen suoriutua turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuk
sista.
MED.C.025 Ilmailulääketieteellisten arviointien sisältö
a) Ensimmäiseen ilmailulääketieteelliseen arviointiin on kuuluttava vähintään
seuraavat osat:
1) matkustamomiehistön jäseneksi hakevan henkilön lääketieteellisten esitie
tojen arviointi; ja
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2) seuraavien kehonosien ja aistien kliiniset tarkastukset:
i) sydän ja verisuonisto;
ii) hengityselimet;
iii) tuki- ja liikuntaelimet;
iv) korvat, nenä ja kurkku;
v) näkö; ja
vi) värinäkö.
b) Kuhunkin seuraavaan ilmailulääketieteelliseen arviointiin on kuuluttava
1) matkustamomiehistön jäsenen lääketieteellisten esitietojen arviointi; ja
2) kliininen tarkastus, jos se katsotaan tarpeelliseksi parhaiden ilmailulää
ketieteellisten käytäntöjen perusteella.
c) Jos terveydentilasta on epävarmuutta tai jos se on kliinisesti tarkoituksenmu
kaista, a ja b kohdan mukaiseen matkustamomiehistön jäsenen ilmailulääketie
teelliseen arviointiin on kuuluttava myös kaikki lääketieteelliset lisätarkastuk
set, kokeet ja tutkimukset, joita ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen keskus tai
työterveyslääkäri pitää tarpeellisina.
3 JAKSO
Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen hakijoita ja haltijoita koskevat
lisävaatimukset
MED.C.030 ►C2 Matkustamomiehistön terveydentilatodistus ◄
a) Kun ilmailulääketieteellinen arviointi on suoritettu, matkustamomiehistön kel
poisuustodistuksen hakijoiden ja haltijoiden on
1) ►C2 saatava ilmailulääkäriltä, ilmailulääketieteen keskukselta tai työter
veyslääkäriltä matkustamomiehistön terveydentilatodistus; ja ◄
2) ►C2 toimitettava kopio saamastaan matkustamomiehistön terveydentila
todistuksesta tai vastaavat tiedot heidän palveluitaan käyttäville lentotoi
minnan harjoittajille. ◄
b) ►C2 Matkustamomiehistön terveydentilatodistus ◄

▼C2
Matkustamomiehistön terveydentilatodistuksessa on oltava ilmailulääketieteel
lisen arvioinnin päivämäärä, tieto siitä, täyttääkö matkustamomiehistön jäsen
lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset vai ei, seuraavan vaadittavan ilmailu
lääketieteellisen arvioinnin ajankohta ja mahdolliset rajoitukset. Kaikki muut
tiedot kuuluvat lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuuden piiriin kohdan
MED.A.015 mukaisesti.

▼B
MED.C.035 Rajoitukset
a) Jos matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen haltijat eivät täytä kaikkia 2
jaksossa määrättyjä lääketieteellisiä vaatimuksia, ilmailulääkärin, ilmailulää
ketieteen keskuksen tai työterveyslääkärin on arvioitava, voivatko he suoriu
tua matkustamomiehistön tehtävistään turvallisesti yhtä tai useampaa rajoitusta
noudattaen.
b) ►C2 Kaikki matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen mukaisten oikeuk
sien harjoittamisen rajoitukset on yksilöitävä matkustamomiehistön terveyden
tilatodistuksessa, ja rajoitukset voi poistaa ainoastaan ilmailulääkäri, ilmailulää
ketieteen keskus, tai työterveyslääkäri ilmailulääkärin kanssa neuvotellen. ◄

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 245
▼M9
D LUKU
ILMAILULÄÄKÄRIT, YLEISLÄÄKÄRIT JA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT
1 JAKSO
Ilmailulääkärit
MED.D.001 Oikeudet
a) Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen haltijoilla on oikeus myöntää luokan 2
lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia sekä LAPL-lupakirjaan vaadittavia lää
ketieteellisiä kelpoisuustodistuksia, jatkaa niiden voimassaoloa ja uusia niitä
sekä suorittaa asiaankuuluvia lääkärintarkastuksia ja arviointeja.
b) Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen haltijat voivat hakea oikeuksiensa laa
jentamista luokan 1 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolon jat
kamista ja uusimista koskeviin lääkärintarkastuksiin, jos he täyttävät
MED.D.015 kohdassa vahvistetut vaatimukset.
c) Edellä a ja b kohdassa tarkoitettuihin ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen
haltijoiden oikeuksiin kuuluvat oikeudet tehdä matkustamomiehistön jäsenten
ilmailulääketieteellisiä tarkastuksia ja arviointeja sekä antaa niihin liittyvät
matkustamomiehistön jäsenten terveydentilatodistukset tämän liitteen (osa
MED) mukaisesti.
d) Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen haltijoiden oikeuksien laajuus ja mah
dolliset ehdot on määritettävä hyväksyntätodistuksessa.
e) Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen haltijalla saa olla kerrallaan vain yksi
tämän asetuksen mukaisesti myönnetty ilmailulääkärin hyväksyntätodistus.
f) Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen haltija ei saa suorittaa ilmailulääketie
teellisiä tarkastuksia ja arviointeja muussa jäsenvaltiossa kuin hänen hyväk
syntätodistuksensa myöntäneessä jäsenvaltiossa, ellei
1) kyseinen toinen jäsenvaltio ole myöntänyt hänelle oikeutta harjoittaa am
mattitoimintaa erikoislääkärinä;
2) hän ole ilmoittanut kyseisen toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomai
selle aikomuksestaan suorittaa ilmailulääketieteellisiä tarkastuksia ja arvi
ointeja sekä myöntää lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia ilmailulääkärin
oikeuksiensa laajuuden mukaisesti;
3) hän ole saanut ohjeistusta kyseisen toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta vi
ranomaiselta.
MED.D.005 Hakemus
a) Ilmailulääkärin hyväksyntätodistusta tai ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen
mukaisten oikeuksien laajentamista koskeva hakemus on tehtävä toimivaltai
sen viranomaisen määrittämässä muodossa ja määrittämällä tavalla.
b) Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen hakijan on annettava toimivaltaiselle
viranomaiselle seuraavat tiedot:
1) henkilötiedot ja työpaikan osoite;
2) asiakirjat, joista käy ilmi hakijan täyttävän MED.D.010 kohdan mukaiset
vaatimukset ja joissa on todisteet hyväksytysti suoritetusta, haettaviin oi
keuksiin nähden tarkoituksenmukaisesta ilmailulääketieteen koulutuksesta;
3) kirjallinen vakuutus siitä, että ilmailulääkäri, jolle on myönnetty ilmailulää
kärin hyväksyntätodistus, myöntää lääketieteelliset kelpoisuustodistukset
tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.
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c) Jos ilmailulääkäri suorittaa ilmailulääketieteellisiä tarkastuksia useammassa
kuin yhdessä paikassa, hänen on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle
kaikki tarvittavat tiedot kaikista toimipisteistä ja tiloista, joissa hän harjoittaa
toimeaan.
MED.D.010 Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen myöntämistä koskevat
vaatimukset
Hakijalle myönnetään ilmailulääkärin hyväksyntätodistus, jos seuraavat edellytyk
set täyttyvät:
a) hakija on lääketieteen harjoittamiseen täysin pätevä ja hänellä on siihen lupa
sekä todisteet erikoislääkärikoulutuksen suorittamisesta;
b) hakija on suorittanut hyväksytysti ilmailulääketieteen peruskurssin, johon kuu
lui tarkastusmenetelmiä ja ilmailulääketieteellisiä arviointeja koskeva käytän
nön koulutus;
c) hakija on osoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle, että hänellä on
1) ilmailulääketieteellisten tarkastusten suorittamiseen tarvittavat soveltuvat
tilat, menettelyt, dokumentaatio ja toimivat laitteet;
2) lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseen tarvittavat
menetelmät ja edellytykset.
MED.D.011 Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen haltijan oikeudet
Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen myöntämisen myötä sen haltija saa oikeu
den myöntää seuraavia todistuksia ensimmäisen kerran, jatkaa niiden voimassao
loa ja uusia ne:
a) luokan 2 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset;
b) kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavat lääketieteelliset kelpoisuustodis
tukset;
c) matkustamomiehistön terveydentilatodistukset.
MED.D.015 Oikeuksien laajentamista koskevat vaatimukset
Hakijalle voidaan myöntää ilmailulääkärin hyväksyntätodistus, jossa hänen oike
utensa laajennetaan luokan 1 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassa
olon jatkamiseen ja todistusten uusimiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) hakijalla on voimassa oleva ilmailulääkärin hyväksyntätodistus;
b) hakija on suorittanut vähintään 30 luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodis
tuksen tai vastaavan todistuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai
todistuksen uusimista koskevaa lääkärintarkastusta enintään kolmen hake
musta edeltäneen vuoden aikana;
c) hakija on suorittanut hyväksytysti ilmailulääketieteen jatkokurssin, johon kuu
lui tarkastusmenetelmiä ja ilmailulääketieteellisiä arviointeja koskeva käytän
nön koulutus;
d) hakija on hyväksytysti suorittanut vähintään kaksipäiväisen käytännön koulu
tuksen joko ilmailulääketieteen keskuksessa tai toimivaltaisen viranomaisen
valvonnassa.
MED.D.020 Ilmailulääketieteen kurssit
a) MED.D.010 kohdan b kohdassa ja MED.D.015 kohdan c kohdassa tarkoitet
tuja ilmailulääketieteen kursseja saa järjestää vasta, kun sen jäsenvaltion toi
mivaltainen viranomainen, jossa koulutusorganisaation päätoimipaikka on, on
hyväksynyt kurssin. Tällaisen hyväksynnän saamiseksi koulutusorganisaation
on osoitettava, että kurssin opetusohjelma sisältää oppimistavoitteet tarvittavan
pätevyyden hankkimiseksi ja että koulutuksesta vastaavilla henkilöillä on riit
tävä tieto ja kokemus.
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b) Kertauskursseja lukuun ottamatta kurssien päätteeksi on suoritettava kirjalli
nen koe kurssin sisältöön kuuluvissa oppiaineissa.
c) Koulutusorganisaation on annettava kokeen läpäisseille osallistujille todistus
hyväksytysti suoritetusta kurssista.
MED.D.025 Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen muutokset
a) Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen haltijan on ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä seuraavista olosuhteista, jotka saat
tavat vaikuttaa hänen hyväksyntätodistukseensa:
1) lääkäreitä valvova toimielin on aloittanut ilmailulääkäriin kohdistuvan ku
rinpitomenettelyn tai tutkinnan;
2) hyväksyntätodistuksen myöntämisen perustana olleissa seikoissa on tapah
tunut muutoksia, mukaan lukien hakemuksen mukana toimitettujen lausun
tojen sisältö;
3) ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen myöntämistä koskevat vaatimukset
eivät enää täyty;
4) ilmailulääkärin vastaanoton toimipaikka tai postiosoite on muuttunut.
b) Jos toimivaltaiselle viranomaiselle ei tehdä ilmoitusta a kohdan mukaisesti,
ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen voimassaolo keskeytetään tai todistus
peruutetaan liitteessä II (osa ARA) olevan ARA.MED.250 kohdan mukaisesti.
MED.D.030 Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen voimassaoloaika
Ilmailulääkärin hyväksyntätodistus on voimassa kolme vuotta, ellei toimivaltai
nen viranomainen päätä lyhentää tätä aikaa yksittäistapaukseen liittyvistä asian
mukaisesti perustelluista syistä.
Hyväksyntätodistuksen haltijan hakemuksesta
a) hyväksyntätodistuksen voimassaoloa jatketaan edellyttäen, että haltija
1) täyttää edelleen yleiset lääkärin ammatin harjoittamista koskevat edellytyk
set ja hänellä on edelleen lupa lääkärin ammatin harjoittamiseen;
2) on suorittanut ilmailulääketieteen kertauskurssin viimeksi kuluneiden kol
men vuoden aikana;
3) on suorittanut vähintään 10 ilmailulääketieteellistä tai vastaavaa tarkastusta
joka vuosi;
4) täyttää edelleen hyväksyntätodistuksen edellytykset;
5) käyttää oikeuksiaan tämän liitteen (osa MED) vaatimusten mukaisesti;
6) on osoittanut ylläpitävänsä ilmailulääketieteellistä pätevyyttään toimivaltai
sen viranomaisen vahvistaman menettelyn mukaisesti.
b) hyväksyntätodistus uusitaan edellyttäen, että haltija täyttää joko a kohdassa
vahvistetut voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset tai seuraavat vaa
timukset:
1) täyttää edelleen yleiset lääkärin ammatin harjoittamista koskevat edellytyk
set ja hänellä on edelleen lupa lääkärin ammatin harjoittamiseen;
2) on suorittanut ilmailulääketieteen kertauskurssin viimeksi kuluneen vuoden
aikana;
3) on viimeksi kuluneen vuoden aikana suorittanut hyväksytysti käytännön
koulutuksen joko ilmailulääketieteen keskuksessa tai toimivaltaisen viran
omaisen valvonnassa;
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4) täyttää edelleen MED.D.010 kohdan vaatimukset;
5) on osoittanut ylläpitävänsä ilmailulääketieteellistä pätevyyttään toimivaltai
sen viranomaisen vahvistaman menettelyn mukaisesti.
2 JAKSO
Yleislääkärit
MED.D.035 Yleislääkäreitä koskevat vaatimukset
Yleislääkärit voivat toimia LAPL-lupakirjaan vaadittavia lääketieteellisiä kelpoi
suustodistuksia myöntävinä ilmailulääkäreinä, jos he täyttävät seuraavat edelly
tykset:
a) harjoittavat ammattiaan jäsenvaltiossa, jossa yleislääkäreillä on kaikki haki
joita koskevat lääketieteelliset tiedot käytettävissään;
b) harjoittavat ammattiaan toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion kansallisessa
lainsäädännössä vahvistettujen mahdollisten lisävaatimusten mukaisesti;
c) ovat lääketieteen harjoittamiseen täysin päteviä ja heillä on toimivaltaisen
viranomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukainen lupa lääketie
teen harjoittamiseen;
d) ovat tehneet ilmoituksen toimivaltaiselle viranomaiselle ennen tällaisen toi
minnan aloittamista.
3 JAKSO
Työterveyslääkärit
MED.D.040 Työterveyslääkäreitä koskevat vaatimukset
Jäsenvaltioissa, joissa toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että työ
terveyslääkäreihin sovellettavan kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän vaa
timukset ovat sellaiset, että ne riittävät varmistamaan tässä liitteessä (osa MED)
vahvistettujen työterveyslääkäreitä koskevien vaatimusten täyttymisen, työterve
yslääkärit voivat tehdä matkustamomiehistön ilmailulääketieteellisiä arviointeja,
mikäli
a) he ovat lääketieteen harjoittamiseen täysin päteviä ja heillä on sekä lupa lää
ketieteen harjoittamiseen että työterveyslääkärin pätevyys;
b) työterveyshuoltoon pätevöittävä opetusohjelma taikka muu heidän saamansa
koulutus tai käytännön kokemus kattaa matkustamomiehistön lennonaikaisen
työympäristön ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät;
c) he ovat tehneet ilmoituksen toimivaltaiselle viranomaiselle ennen tällaisen
toiminnan aloittamista.
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LIITE V
KAUPALLISEEN ILMAKULJETUSTOIMINTAAN OSALLISTUVAN
MATKUSTAMOMIEHISTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET
[OSA CC]
LUKU GEN
YLEISET VAATIMUKSET
CC.GEN.001 Toimivaltainen viranomainen
Tässä osassa toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan sen jäsenvaltion nimeä
mää viranomaista, jossa henkilö hakee matkustamomiehistön kelpoisuustodistus
ta.
CC.GEN.005 Soveltamisala
Tässä osassa määritetään matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten myöntä
mistä koskevat vaatimukset sekä niiden voimassaoloa ja käyttöä koskevat edel
lytykset.
CC.GEN.015 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen hakeminen
Matkustamomiehistön kelpoisuustodistusta koskeva hakemus on tehtävä toimival
taisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla.
CC.GEN.020 Vähimmäisikä
Matkustamomiehistön kelpoisuustodistusta hakevan on oltava vähintään 18-vuo
tias.
CC.GEN.025 Oikeudet ja ehdot
a) Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen haltijalla on oikeus toimia mat
kustamomiehistön jäsenenä asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan
b ja c alakohdassa tarkoitetuilla ilma-aluksilla suoritettavassa kaupallisessa
ilmakuljetustoiminnassa.
b) Matkustamomiehistön jäsen voi käyttää a alakohdassa vahvistettua oikeuttaan
vain, jos
(1) hänellä on voimassa oleva kohdassa CC.CCA.105 tarkoitettu matkusta
momiehistön kelpoisuustodistus, ja
(2) hän täyttää kohtien CC.GEN.030 ja CC.TRA.225 säännökset sekä osan
MED sovellettavat vaatimukset.
CC.GEN.030 Asiakirjat ja tietojen tallentaminen
Osoittaakseen kohdan CC.GEN.025 b alakohdassa vahvistettujen sovellettavien
vaatimusten täyttymisen jokaisen kelpoisuustodistuksen haltijan on säilytettävä
matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksensa ja pidettävä luetteloa ilma-alus
tyyppi- tai versiokohtaisista kelpoisuuksistaan sekä niihin liittyvästä koulutuk
sesta ja kokeista ja esitettävä nämä tiedot pyynnöstä, ellei hänen palvelujaan
käyttävä lentotoiminnan harjoittaja pidä kyseistä kirjanpitoa ja pysty antamaan
sitä pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen tai todistuksen haltijan saataville.
LUKU CCA
MATKUSTAMOMIEHISTÖN KELPOISUUSTODISTUSTA
ERITYISVAATIMUKSET

KOSKEVAT

CC.CCA.100 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen myöntäminen
a) Matkustamomiehistön kelpoisuustodistus voidaan myöntää ainoastaan haki
joille, jotka ovat läpäisseet peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen kokeen
tämän osan mukaisesti.
b) Matkustamomiehistön kelpoisuustodistukset myöntää
1) toimivaltainen viranomainen ja/tai
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2) organisaatio, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän teh
tävään.
CC.CCA.105 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen voimassaolo
Matkustamomiehistön kelpoisuustodistus myönnetään rajoittamattomaksi ajaksi,
ja se pysyy voimassa,
a) ellei toimivaltainen viranomainen keskeytä sen voimassaoloa tai peruuta sitä,
tai
b) jos sen haltija on käyttänyt todistukseen kuuluvia oikeuksia 60 edeltävän
kuukauden aikana vähintään yhdessä ilma-alustyypissä.
CC.CCA.110 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen voimassaolon kes
keyttäminen tai peruuttaminen
a) Jos matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen haltija ei täytä tämän osan
vaatimuksia, toimivaltainen viranomainen voi keskeyttää todistuksen voimas
saolon tai peruuttaa sen.
b) Jos toimivaltainen viranomainen keskeyttää matkustamomiehistön kelpoisuus
todistuksen voimassaolon tai peruuttaa todistuksen, haltijan on
1) saatava kirjallinen ilmoitus kyseisestä päätöksestä ja oikeudesta muutok
senhakuun kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
2) pidätyttävä käyttämästä matkustamomiehistön
myönnettyjä oikeuksiaan;

kelpoisuustodistuksella

3) ilmoitettava asiasta hänen palvelujaan käyttävälle yhdelle tai useammalle
lentotoiminnan harjoittajalle ilman aiheetonta viivytystä; ja
4) palautettava todistuksensa toimivaltaisen viranomaisen määräämän menet
telyn mukaisesti.
LUKU TRA
MATKUSTAMOMIEHISTÖN KELPOISUUSTODISTUKSEN HAKIJOIDEN
JA HALTIJOIDEN KOULUTUSVAATIMUKSET
CC.TRA.215 Koulutuksen järjestäminen
Tässä osassa vaaditun koulutuksen on oltava
a) sellaisen koulutusorganisaation tai kaupallisen lentotoiminnan harjoittajan jär
jestämää, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän tehtävään;
b) sellaisen henkilöstön antamaa, jolla on koulutuksessa käsiteltävien aiheiden
kannalta soveltuva kokemus ja kelpoisuus; ja
c) organisaation hyväksymistodistuksessa esitetyn koulutusohjelman ja -suunni
telman mukaisesti toteutettua.
CC.TRA.220 Peruskoulutus ja koe
a) Matkustamomiehistön kelpoisuustodistusta hakevan on suoritettava peruskou
lutus perehtyäkseen ilmailun toimintaympäristöön ja hankkiakseen riittävät
yleistiedot ja perusammattitaidon, jotka vaaditaan matkustajien ja lennon tur
vallisuuteen normaalitoiminnassa sekä poikkeus- ja hätätilanteissa liittyvien
tehtävien suorittamiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen.
b) Peruskurssin ohjelmaan on sisällyttävä vähintään tämän osan lisäyksessä 1
vahvistetut osat. Kurssiin on kuuluttava sekä teoria- että käytännön koulutus
ta.
c) Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen hakijan on osallistuttava kokee
seen, joka kattaa kaikki b alakohdassa tarkoitetut koulutusohjelman osat,
miehistöyhteistyökoulutusta lukuun ottamatta, osoittaakseen, että hänen tie
tonsa ja ammattitaitonsa ovat a alakohdassa vaaditulla tasolla.
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CC.TRA.225 Ilma-alustyyppi- tai versiokohtainen kelpoisuus
a) Voimassa olevan matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen haltija voi toi
mia ilma-aluksessa vain, jos hänellä on osan ORO sovellettavien vaatimusten
mukainen kelpoisuus.
b) Saadakseen ilma-alustyyppi- tai versiokohtaisen kelpoisuuden todistuksen hal
tijan on
1) täytettävä sovellettavat koulutus-, koe- ja voimassaolovaatimukset, jotka
kattavat kyseessä olevan ilma-aluksen mukaan
i) ilma-alustyyppikohtaisen koulutuksen, lentotoiminnan harjoittajan siir
tymäkoulutuksen ja perehdyttämisen;
ii) eroavuuskoulutuksen;
iii) määräaikaiskoulutuksen; ja
2) oltava työskennellyt kyseisessä ilma-alustyypissä kuuden edeltävän kuukau
den aikana tai oltava suorittanut asiaankuuluva kertauskoulutus ja -koe
ennen työskentelyn aloittamista uudelleen kyseisessä ilma-alustyypissä.
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Osan CC lisäys 1
Peruskoulutus ja koe
KOULUTUSOHJELMA
Peruskurssin koulutusohjelmaan on sisällyttävä vähintään seuraavat osa-alueet:
1.

Ilmailualan ja ilmailumääräysten yleinen teoreettinen tuntemus siltä
osin kuin ne liittyvät matkustamomiehistön tehtäviin ja velvollisuuksiin:

1.1 ilmailuterminologia, lennonteoria, matkustajien sijoittaminen, toiminta-alu
eet, sääoppi ja ilma-aluksen pinnalla olevien epäpuhtauksien vaikutus;
1.2 matkustamomiehistön kannalta olennaiset ilmailumääräykset ja toimivaltai
sen viranomaisen rooli;
1.3 matkustamomiehistön tehtävät ja velvollisuudet lentotoiminnan aikana ja
nopean ja tehokkaan toiminnan tarpeellisuus hätätilanteissa;
1.4 matkustamomiehistön jäsenenä työskentelyyn tarvittavan pätevyyden ja toi
mintakunnon jatkuva säilyttäminen, myös lento- ja työaikarajoituksia ja le
poa koskevat vaatimukset;
1.5 asiakirjojen ja käsikirjojen ajan tasalla pitämisen varmistaminen niin, että
lentotoiminnan harjoittajan mahdollisesti toimittamat muutokset on otettu
huomioon;
1.6 lentotoiminnan harjoittajan toimintakäsikirjan noudattaminen matkustamo
miehistön tehtävien suorittamisessa;
1.7 ennen lentoa annettava matkustamomiehistön ohjeistus ja tarvittavien turval
lisuustietojen antaminen ottaen huomioon heidän erityistehtävänsä;
1.8 sen tilanteen tunnistaminen, milloin matkustamomiehistöllä on valtuudet ja
velvollisuus aloittaa evakuointi ja muut hätätilannemenettelyt.
2.

Yhteydenpito:
Koulutuksen aikana on korostettava matkustamomiehistön ja ohjaamomie
histön välisen tehokkaan yhteydenpidon merkitystä, mukaan luettuina yhtey
denpidossa käytettävät menetelmät, yhteinen kieli ja terminologia.

3.

Inhimillisten tekijöiden vaikutusta ilmailussa ja miehistöyhteistyötä
(CRM) koskeva johdantokurssi
Kurssin opettajana on oltava vähintään yksi matkustamomiehistön miehistö
yhteistyökouluttaja. Koulutettavat asiat on käsiteltävä perusteellisesti ja nii
hin on sisällyttävä vähintään seuraavaa:

3.1 Yleistä: inhimillisten tekijöiden vaikutus ilmailussa, yleiset ohjeet miehistö
yhteistyön periaatteista ja tavoitteista, ihmisen suorituskyky ja rajoitukset.
3.2 Yksittäisen matkustamomiehistön jäsenen kannalta: tietoisuus persoonalli
suustekijöistä, inhimilliset virheet ja luotettavuus, asenteet ja käyttäytyminen,
itsearviointi; stressi ja stressin hallinta, väsymys ja tarkkaavaisuus; määrätie
toisuus; tilannetietoisuus, tiedonhankinta ja tiedon käsittely.
4.

Matkustajien käsittely ja matkustamon valvonta:

4.1 matkustajien oikean sijoittamisen tärkeys lentokoneen massan ja massakes
kiön kannalta, matkustajien erityisryhmät ja toimintakyvyltään normaalien
matkustajien sijoittaminen valvomattomien uloskäyntien viereen;

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 253
▼M1
4.2 säännöt, jotka koskevat matkustamossa kuljetettavien matkatavaroiden ja
matkustamopalvelutarvikkeiden turvallista sijoittamista sekä näistä tavaroista
matkustamossa oleville henkilöille mahdollisesti aiheutuvat vaarat, mukaan
luettuina hätävarusteiden käyttöön saamisen estyminen, uloskäyntien tukkeu
tuminen tai varusteiden ja uloskäyntien vaurioituminen;
4.3 ohjeet niiden matkustajien tunnistamista ja hallintaa varten, jotka ovat päih
tyneitä, huumaavien aineiden vaikutuksen alaisia tai aggressiivisia tai tulevat
sellaisiksi lennon aikana;
4.4 varotoimet, joita on noudatettava, kun matkustamossa kuljetetaan eläviä eläi
miä;
4.5 toimet, joihin on ryhdyttävä turbulenssiin jouduttaessa, mukaan luettuna mat
kustamon varmistaminen;
4.6 menetelmät matkustajien rohkaisemiseksi toimimaan ja ihmisjoukon hallinta
hätäevakuoinnin nopeuttamiseksi.
5.

Ilmailulääketiede ja ensiapu:

5.1 ilmailulääketieteellisiä näkökohtia ja hengissä selviytymistä koskevat yleiset
ohjeet;
5.2 lentämisen fysiologiset vaikutukset ja erityisesti happivajaus, happivaatimuk
set, korvatorven toiminta ja painevauriot;
5.3 perusensiapukoulutus, mukaan luettuna seuraavien tilojen hoitaminen:
a. matkapahoinvointi;
b. ruoansulatuselimistön häiriöt;
c. ylihengitys;
d. palovammat;
e. haavat;
f. tajuttomuus; ja
g. murtumat ja pehmytkudosvauriot;
5.4 lääketieteelliset hätätilanteet lennon aikana ja niihin liittyvä ensiapu, mukaan
luettuina vähintään seuraavat:
a. astma;
b. stressireaktiot ja allergiset reaktiot;
c. sokki;
d. diabetes;
e. tukehtuminen;
f. epilepsia;
g. synnytys;
h. aivoverenkiertohäiriö; ja
i. sydäninfarkti;
5.5 asianmukaisten varusteiden käyttö, mukaan luettuina ensiapuhappi, ensiapuja hätälääkintäpakkaukset ja niiden tarvikkeet;
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5.6 jokaisen matkustamomiehistön jäsenen suorittamat käytännön puhallus-pai
neluelvytysharjoitukset, joissa otetaan huomioon toimintaympäristö ilmaaluksessa ja käytetään tarkoitusta varten suunniteltua nukkea; ja
5.7 matkustamiseen liittyvä terveys ja hygienia, mukaan luettuina seuraavat sei
kat:
a. hygienia lennolla;
b. tartuntatautiriskit ja näiden riskien torjuminen;
c. kliinisten jätteiden käsittely;
d. ilma-aluksen desinfiointi;
e. kuolema lennon aikana; ja
f. vireystilan hallinta, väsymyksen fysiologiset vaikutukset, unen fysiologia,
vuorokausirytmi ja aikavyöhykemuutokset.
6.

Vaaralliset aineet sovellettavien
(ICAO-TI) mukaisesti

teknisten

ilmakuljetusmääräysten

7.

Ilmailun turvatoimien yleiset näkökohdat, mukaan luettuna asetuksen
(EY) N:o 300/2008 säännösten tuntemus

8.

Palo- ja savukoulutus:

8.1 matkustamomiehistön velvollisuus toimia ripeästi hätätilanteessa, johon liit
tyy tulipalo tai savua, painottaen erityisesti varsinaisen palolähteen tunnista
misen tärkeyttä;
8.2 välitön ilmoittaminen ohjaamomiehistölle ja tarvittavat koordinointi- ja avus
tustoimet, kun tulipalo tai savua havaitaan;
8.3 palovaarallisten alueiden, käymälät mukaan luettuina, ja niiden palovaroitti
mien säännöllinen tarkistaminen;
8.4 tulipalojen luokittelu ja eri palotilanteissa käytettävät sammutusainetyypit ja
–menetelmät;
8.5 sammutusaineiden käyttötekniikat sekä seuraukset, joita voi aiheutua väärästä
käytöstä ja käytöstä suljetussa tilassa, mukaan luettuna käytännön koulutus
palonsammutuksessa sekä ilmailussa käytettävien savulta suojaavien varus
teiden päälle pukemisessa ja käytössä; ja
8.6 lentopaikkojen pelastuspalvelun yleiset toimintamenetelmät.
9.

Pelastautumiskoulutus:

9.1 pelastautumisen periaatteet vaarallisilla alueilla (esimerkiksi napaseutu, autio
maa, viidakko tai meri); ja
9.2 vesipelastautumiskoulutus, johon sisältyy henkilökohtaisten kelluntavarustei
den päälle pukeminen ja käyttö vedessä, pelastuslauttana käytettävien eva
kuointiliukumäkien tai vastaavien varusteiden käyttö sekä käytännön harjoit
telu vedessä.

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 255
▼M1
LIITE VI
VIRANOMAISIA KOSKEVAT VAATIMUKSET LENTOMIEHISTÖN
OSALTA
[OSA ARA]
LUKU GEN
YLEISET VAATIMUKSET
I JAKSO
Yleistä

▼M7

__________

▼M1
ARA.GEN.115 Valvonta-asiakirjat
Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kaikki säädökset, standardit, sään
nöt, tekniset julkaisut ja niihin liittyvät asiakirjat asiaankuuluvalle henkilöstölle,
jotta tämä voi hoitaa tehtävänsä ja täyttää velvollisuutensa.
ARA.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät
a) Viraston on laadittava hyväksyttävät vaatimusten täyttämisen menetelmät
(AMC), joita voidaan käyttää asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöön
panosääntöjen vaatimusten täyttämiseen. Kun hyväksyttäviä vaatimusten täyt
tämisen menetelmiä noudatetaan, myös niihin liittyvät täytäntöönpanosääntö
jen vaatimukset täyttyvät.
b) Täytäntöönpanosäännöissä asetettujen vaatimusten täyttämiseen voidaan käyt
tää vaihtoehtoisia vaatimusten täyttämisen menetelmiä.
c) Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava järjestelmä, jonka avulla voidaan
yhtenäisellä tavalla arvioida, että kaikilla sen itsensä tai sen valvonnassa
olevien organisaatioiden ja henkilöiden käyttämillä vaihtoehtoisilla vaatimus
ten täyttämisen menetelmillä pystytään täyttämään asetuksen (EY) N:o
216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset.
d) Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kaikki organisaation kohdan
ORA.GEN.120 mukaisesti ehdottamat vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen
menetelmät analysoimalla toimitetut asiakirjat ja tarvittaessa tarkastamalla or
ganisaatio.
Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että vaihtoehtoiset vaatimusten täyt
tämisen menetelmät vastaavat täytäntöönpanosääntöjä, sen on ilman aihee
tonta viivytystä
1) ilmoitettava hakijalle, että vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetel
mät voidaan panna täytäntöön, ja tarvittaessa muutettava hakijan hyväk
syntää tai hyväksymistodistusta vastaavasti; ja
2) ilmoitettava virastolle niiden sisällöstä ja toimitettava tälle kaikkien asiaan
kuuluvien asiakirjojen jäljennökset;
3) ilmoitettava muille jäsenvaltioille hyväksytyistä vaihtoehtoisista vaatimus
ten täyttämisen menetelmistä.
e) Kun toimivaltainen viranomainen käyttää itse vaihtoehtoisia vaatimusten täyt
tämisen menetelmiä täyttääkseen asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytän
töönpanosääntöjen vaatimukset, sen on
1) annettava ne kaikkien valvonnassaan olevien organisaatioiden ja henkilöi
den saataville ja
2) ilmoitettava niistä virastolle ilman aiheetonta viivytystä.
Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava virastolle täydellinen kuvaus
vaihtoehtoisista vaatimusten täyttämisen menetelmistä, mukaan luettuina mah
dolliset asiaankuuluvien menettelyjen tarkistukset, sekä arviointi, jolla osoite
taan, että täytäntöönpanosääntöjä noudatetaan.
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ARA.GEN.125 Virastolle toimitettavat tiedot
a) Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle asetuksen (EU)
2018/1139 sekä sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täy
täntöönpanosäädösten täytäntöönpanossa ilmenneistä merkittävistä ongelmista
30 päivän kuluessa siitä, kun ongelmat tulevat viranomaisen tietoon.
b) Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava virastolle mahdollisimman pian
kansalliseen tietokantaan tallennetuista poikkeamailmoituksista ilmenevät tur
vallisuuden kannalta merkittävät tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Eu
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 376/2014 (1) sekä sen
perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten
soveltamista.

▼M1
ARA.GEN.135 Välitön reagointi turvallisuusongelmaan

▼M14
a) Toimivaltaisen viranomaisen on otettava käyttöön järjestelmä, jonka avulla
kerätään, analysoidaan ja jaetaan turvallisuustiedot tarkoituksenmukaisella ta
valla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 376/2014 sekä sen
perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten
soveltamista.
b) Viraston on otettava käyttöön järjestelmä, jonka avulla se voi asianmukaisesti
analysoida kaikki vastaanotetut asiaankuuluvat turvallisuustiedot ja toimittaa
jäsenvaltioille ja komissiolle ilman aiheetonta viivytystä sellaiset tiedot, myös
suositukset tai toteutettavat korjaavat toimenpiteet, joita nämä tarvitsevat rea
goidakseen nopeasti turvallisuusongelmaan, joka koskee asetuksen (EU)
2018/1139 sekä sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täy
täntöönpanosäädösten soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, osia, irrallisia varus
teita, henkilöitä tai organisaatioita.

▼M1
c) Vastaanottaessaan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja toimivaltaisen viran
omaisen on toteutettava riittävät toimenpiteet turvallisuusongelman ratkaisemi
seksi.

▼M14
d) Edellä c alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava välittömästi
kaikille henkilöille ja organisaatioille, joiden on asetuksen (EU) 2018/1139
sekä sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpano
säädösten mukaan noudatettava niitä. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoi
tettava näistä toimenpiteistä myös virastolle ja, jos ne edellyttävät yhteistä
toimintaa, muille jäsenvaltioille, joita asia koskee.

▼M1
II JAKSO
Hallinto
ARA.GEN.200 Hallintojärjestelmä
a) Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava hallintojärjestelmä ja pidettävä
sitä yllä; järjestelmään on kuuluttava vähintään

▼M14
1) dokumentoidut periaatteet ja menettelyt, jotka kuvaavat sen organisaatiota
sekä niitä välineitä ja menetelmiä, joilla täytetään asetuksen (EU)
2018/1139 sekä sen perusteella hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja
täytäntöönpanosäädösten mukaiset vaatimukset. Menettelyt on pidettävä
ajan tasalla ja niitä on käytettävä perustyöasiakirjoina kyseisen toimival
taisen viranomaisen kaikissa asiaankuuluvissa tehtävissä;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014, annettu 3 päivänä huh
tikuuta 2014, poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta siviili-ilmailun
alalla, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY, komission asetusten
(EY) N:o 1321/2007 ja (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014,
s. 18).
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2) riittävä määrä henkilöstöä suorittamaan sille asetetut tehtävät ja täyttämään
sille asetetut velvollisuudet. Henkilöstöllä on oltava tarvittava kelpoisuus
sille annettujen tehtävien suorittamiseen sekä tarpeelliset tiedot, kokemus
ja perus- ja määräaikaiskoulutus jatkuvan pätevyyden varmistamiseksi.
Henkilöstön käytettävyyden suunnittelemista varten käytössä on oltava
järjestelmä, jonka avulla varmistetaan kaikkien tehtävien asianmukainen
toteuttaminen;

3) riittävät välineet ja toimistotilat annettujen tehtävien suorittamista varten;

4) toiminto, jolla valvotaan, että hallintojärjestelmä vastaa asiaankuuluvia
vaatimuksia ja että menettelyt ovat riittäviä, sisäisen auditointimenettelyn
ja turvallisuusriskien hallintamenettelyn laatiminen mukaan luettuna. Vaa
timustenmukaisuuden valvontaan on liityttävä palautejärjestelmä, jolla au
ditoinneissa tehdyt havainnot ilmoitetaan toimivaltaisen viranomaisen
ylimmälle johdolle mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen
varmistamiseksi; ja

5) henkilö tai henkilöryhmä, joka viime kädessä vastaa toimivaltaisen viran
omaisen ylimmälle johdolle vaatimustenmukaisuuden valvontatoimista.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä jokaiselle toimialalle, hallintojär
jestelmä mukaan luettuna, yksi tai useampi henkilö, jolla on kokonaisvastuu
asiaankuuluvien tehtävien hallinnoinnista.

▼M14
c) Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava menettelyt, joilla voidaan osal
listua tarvittavaan vastavuoroiseen tiedonvaihtoon ja avustamiseen muiden
toimivaltaisten viranomaisten kanssa joko samassa jäsenvaltiossa tai muissa
jäsenvaltioissa, mukaan lukien seuraavat tiedot:

1) tiedot havainnoista, jotka ovat tulleet esiin sellaisten henkilöiden tai orga
nisaatioiden valvonnassa, jotka harjoittavat toimintaa yhden jäsenvaltion
alueella mutta ovat saaneet hyväksyntänsä virastolta tai toisen jäsenvaltion
toimivaltaiselta viranomaiselta tai tehneet toiminnastaan ilmoituksen viras
tolle tai toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, sekä tällaisten
havaintojen seurauksena toteutetuista korjaavista seurantatoimista ja täytän
töönpanon varmistamistoimenpiteistä;

2) tiedot, jotka ovat peräisin liitteessä VII olevassa ORA.GEN.160 kohdassa
vaaditusta pakollisesta ja vapaaehtoisesta poikkeamien ilmoittamisesta.

▼M1
d) Hallintojärjestelmään liittyvien menettelyiden ja niiden muutosten jäljennökset
on annettava viraston saataville standardisointia varten.

ARA.GEN.205 Tehtävien antaminen päteville yksiköille
a) Jäsenvaltiot voivat antaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpano
sääntöjen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden tai organisaatioiden ensim
mäiseen hyväksyntään tai jatkuvaan valvontaan liittyvät tehtävät ainoastaan
päteville yksiköille. Tehtäviä antaessaan toimivaltaisen viranomaisen on var
mistettava, että sillä on
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1) käytössään järjestelmä, jonka avulla se voi arvioida, että pätevä yksikkö
täyttää aluksi ja jatkuvasti asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteen V vaa
timukset.
Järjestelmä ja arviointien tulokset on dokumentoitava;
2) pätevän yksikön kanssa tehty dokumentoitu sopimus, joka on hyväksytty
kummankin osapuolen asiaankuuluvalla johtotasolla ja jossa määritellään
selvästi
i) suoritettavat tehtävät;
ii) toimitettavat ilmoitukset, raportit ja tiedot;
iii) kyseisiä tehtäviä suoritettaessa noudatettavat tekniset ehdot;
iv) asiaankuuluva vastuuvakuutus; ja
v) kyseisiä tehtäviä toteutettaessa saatujen tietojen suojaus.
b) Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kohdan ARA.GEN.200 a
alakohdan 4 alakohdassa vaadittua sisäistä auditointimenettelyä ja turvalli
suusriskien hallintamenettelyä sovelletaan kaikkiin sen puolesta suoritettaviin
hyväksymistä tai jatkuvaa valvontaa koskeviin tehtäviin.

▼M14
ARA.GEN.210 Hallintojärjestelmän muutokset
a) Toimivaltaisella viranomaisella on oltava käytössään järjestelmä sellaisten
muutosten tunnistamiseksi, jotka vaikuttavat sen valmiuksiin suorittaa tehtä
viään ja täyttää sille asetuksessa (EU) 2018/1139 sekä sen perusteella hyväk
sytyissä delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä asetetut vel
vollisuudet. Tämän järjestelmän avulla viranomaisen on pystyttävä toteutta
maan tarkoituksenmukaisia toimia sen varmistamiseksi, että hallintojärjestelmä
pysyy riittävänä ja tehokkaana.
b) Toimivaltaisen viranomaisen on tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi
saatettava hallintojärjestelmänsä nopeasti ajan tasalle niin, että se vastaa ase
tukseen (EU) 2018/1139 sekä sen perusteella hyväksyttyihin delegoituihin
säädöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin mahdollisesti tehtäviä muutoksia.
c) Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle muutoksista, jotka vai
kuttavat sen valmiuksiin suorittaa tehtäviään ja täyttää sille asetuksessa (EU)
2018/1139 sekä sen perusteella hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä ja
täytäntöönpanosäädöksissä asetetut velvollisuudet.

▼M1
ARA.GEN.220 Tietojen tallentaminen
a) Toimivaltaisen viranomaisen on perustettava tietojen tallennusjärjestelmä,
jonka avulla taataan seuraavien tietojen asianmukainen säilytys, saatavuus ja
luotettava jäljitettävyys:
1) hallintojärjestelmän dokumentoidut periaatteet ja menettelyt;
2) henkilöstön koulutus, kelpoisuus ja valtuudet;
3) tehtävien siirron periaatteet, jotka kattavat kohdassa ARA.GEN.205 vaa
ditut asiat ja siirrettyjä tehtäviä koskevat tiedot;
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4) hyväksyntä- ja ilmoittamismenettelyt ja hyväksyttyjen ja ilmoituksen teh
neiden organisaatioiden valvonta;

▼M1
5) lupakirjojen, kelpuutusten, hyväksymistodistusten ja kelpoisuustodistusten
myöntämismenettelyt sekä kyseisten lupakirjojen, kelpuutusten, hyväksy
mistodistusten ja kelpoisuustodistusten haltijoiden jatkuvan valvonnan
menettelyt;
6) FSTD:n hyväksymistodistusten myöntämismenettelyt ja FSTD-laitteen ja
sitä käyttävän organisaation jatkuvan valvonnan menettelyt;
7) yhden jäsenvaltion alueella toimintaa harjoittavien mutta toisen jäsenval
tion toimivaltaisen viranomaisen tai viraston valvomien tai hyväksymien
henkilöiden ja organisaatioiden valvonta asianomaisten viranomaisten vä
lisen sopimuksen mukaisesti;
8) organisaatioiden ehdottamien vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen me
netelmien arviointi ja niistä ilmoittaminen virastolle sekä toimivaltaisen
viranomaisen itsensä käyttämien vaihtoehtoisten vaatimusten täyttämisen
menetelmien arviointi;
9) poikkeamahavainnot, korjaavat toimenpiteet ja toimenpiteiden sulkemi
nen;
10) toteutetut toimenpiteet täytäntöönpanon varmistamiseksi;

▼M11
11) turvallisuustiedot ja seurantatoimenpiteet;
12) asetuksen (EU) 2018/1139 71 artiklan mukaisten joustavuussäännösten
käyttäminen; ja
13) ORA.ATO.135 kohdan a alakohdassa ja DTO.GEN.240 kohdan a ala
kohdassa säädetty ilma-alusten arviointi- ja hyväksyntämenettely.

▼M12
b) Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla luettelo
kaikista myöntämistään organisaation toimiluvista, FSTD:n hyväksyntätodis
tuksista ja henkilöille myönnetyistä lupakirjoista, hyväksyntätodistuksista ja
kelpoisuustodistuksista sekä vastaanottamistaan koulutusorganisaatioiden il
moituksista ja ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden koulutusohjel
mista, joiden osalta se on tarkastanut tai hyväksynyt liitteen I (osa FCL),
komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimusten
täyttymisen.

▼M1
c) Tiedot on säilytettävä tässä asetuksessa määritetyn vähimmäisajan. Jos aikaa
ei ilmoiteta, tiedot on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan, jollei sovel
lettavassa tietosuojalainsäädännössä toisin säädetä.
III JAKSO
Valvonta, hyväksyminen ja täytäntöönpanon varmistaminen
ARA.GEN.300 Valvonta
a) Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että
1) organisaatioihin tai henkilöihin sovellettavat vaatimukset täyttyvät ennen
organisaation hyväksymistodistuksen, hyväksynnän, FSTD:n hyväksymis
todistuksen tai henkilön lupakirjan, hyväksymistodistuksen, kelpuutuksen
tai kelpoisuustodistuksen myöntämistä;
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2) sen hyväksymät organisaatiot, henkilöt ja FSTD:n hyväksyntätodistuksen
haltijat sekä organisaatiot, joilta se on vastaanottanut ilmoituksen, täyttävät
lupakirjojen, kelpuutusten ja hyväksyntätodistusten haltijoihin sovellettavat
vaatimukset jatkuvasti;

▼M1
3) toimivaltaisen viranomaisen kohdan ARA.GEN.135 c ja d alakohdan mu
kaisesti määräämät asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet toteutetaan.
b) Tämän varmistamisen on
1) tukeuduttava asiakirjoihin, jotka on tarkoitettu erityisesti turvallisuuden
valvonnasta vastaavalle henkilöstölle ohjeiksi näiden tehtävien hoitamista
varten;
2) annettava asiaankuuluville henkilöille ja organisaatioille turvallisuuden val
vonnan tulokset;
3) perustuttava auditointeihin ja tarkastuksiin, mukaan luettuina asemataso
tarkastukset ja ennalta ilmoittamattomat tarkastukset; ja
4) annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tarvittavat todisteet, mikäli jatko
toimia vaaditaan, mukaan luettuina kohdissa ARA.GEN.350 ja
ARA.GEN.355 tarkoitetut toimenpiteet.
c) Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetun valvonnan laajuudessa on otettava huo
mioon aikaisempien valvontatoimien tulokset ja ensisijaiset turvallisuustavoit
teet.
d) Yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneiden organisaatioiden tai yhdessä jäsenvalti
ossa asuvien henkilöiden toisen jäsenvaltion alueella harjoittaman toiminnan
valvonnan laajuus määritetään ensisijaisten turvallisuustavoitteiden ja aikai
sempien valvontatoimien perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsen
valtioiden toimivaltaa ja niiden luvussa ARO.RAMP tarkoitettuja velvoitteita.
e) Jos henkilön tai organisaation toimintaan liittyy useampia jäsenvaltioita tai
virasto, a alakohdan nojalla valvonnasta vastaava toimivaltainen viranomainen
voi suostua siihen, että virasto tai sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomai
nen (toimivaltaiset viranomaiset), jossa toimintaa harjoitetaan, toteuttaa val
vontatehtävät. Tällaisen sopimuksen olemassaolosta ja soveltamisalasta on
ilmoitettava henkilölle tai organisaatiolle, johon sopimusta sovelletaan.
f) Toimivaltaisen viranomaisen on kerättävä ja käsiteltävä kaikki tiedot, jotka
katsotaan valvonnan kannalta tarpeellisiksi, asematasotarkastukset ja ennalta
ilmoittamattomat tarkastukset mukaan luettuina.
ARA.GEN.305 Valvontaohjelma
a)

Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava valvontaohjelma ja pidettävä sitä
yllä, ja valvontaohjelmaan on sisällyttävä kohdassa ARA.GEN.300 ja lu
vussa ARA.RAMP vaaditut valvontatoimet.

b) Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymien organisaatioiden ja FSTD:n hy
väksymistodistuksen haltijoiden valvontaohjelma on kehitettävä ottaen huo
mioon organisaation erityisluonne, sen toiminnan monipuolisuus ja aikaisem
pien hyväksyntä- ja valvontatoimien tulokset, ja valvontaohjelman on perus
tuttava organisaatioon liittyvien riskien arviointiin. Siihen on kunakin val
vonnan suunnittelujaksona sisällyttävä seuraavat toimet:
1) auditoinnit ja tarkastukset, mukaan luettuina asematasotarkastukset ja en
nalta ilmoittamattomat tarkastukset; ja
2) vastuullisen johtajan ja toimivaltaisen viranomaisen väliset kokoukset,
joilla varmistetaan, että molemmat ovat tietoisia tärkeistä asioista.
c)

Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiin organisaatioihin ja FSTD:n hy
väksymistodistuksen haltijoihin sovelletaan valvonnan suunnittelujaksoa,
jonka pituus on enintään 24 kuukautta.
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Valvonnan suunnittelujaksoa voidaan lyhentää, jos on havaittavissa merkkejä
siitä, että organisaation tai FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijan turvalli
suustaso on heikentynyt.
Valvonnan suunnittelujaksoa voidaan pidentää enintään 36 kuukauteen, jos
toimivaltainen viranomainen on todennut, että edellisten 24 kuukauden ai
kana
1) organisaatio on osoittanut tunnistavansa ilmailun turvallisuuteen vaikutta
vat vaaratekijät tehokkaasti ja hallitsevansa niihin liittyvät riskit;
2) organisaatio on jatkuvasti osoittanut kohdan ORA.GEN.130 mukaisesti,
että kaikki muutokset ovat sen täydessä hallinnassa;
3) tason 1 poikkeamahavaintoja ei ole tehty; ja
4) kaikki korjaavat toimenpiteet on toteutettu toimivaltaisen viranomaisen
hyväksymässä tai pidentämässä määräajassa kohdan ARA.GEN.350 d
alakohdan 2 alakohdan mukaisesti.
Valvonnan suunnittelujaksoa voidaan pidentää edelleen enintään 48 kuukau
teen, jos edellä tarkoitetun lisäksi organisaatio on ottanut käyttöön tehokkaan
jatkuvaan raportointiin perustuvan järjestelmän, jolla toimivaltaiselle viran
omaiselle tiedotetaan organisaation turvallisuustasosta ja säännösten mukai
suudesta, ja toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tämän järjestelmän.

▼M4
ca) Sen estämättä, mitä c kohdassa määrätään, organisaatioihin, jotka antavat
koulutusta ainoastaan LAPL-, PPL-, SPL- tai BPL-lupakirjaa ja niihin liitty
viä kelpuutuksia ja todistuksia varten, sovelletaan valvonnan suunnittelujak
soa, jonka pituus on enintään 48 kuukautta. Valvonnan suunnittelujaksoa on
lyhennettävä, jos on näyttöä siitä, että haltijaorganisaation turvallisuustaso on
heikentynyt.
Valvonnan suunnittelujaksoa voidaan pidentää enintään 72 kuukauteen, jos
toimivaltainen viranomainen on todennut, että edellisten 48 kuukauden ai
kana
1) organisaatio on osoittanut tunnistavansa ilmailun turvallisuuteen vaikutta
vat vaaratekijät tehokkaasti ja hallitsevansa niihin liittyvät riskit, mikä käy
ilmi ORA.GEN.200 kohdan c kohdan mukaisen vuosikatselmuksen tu
loksista;
2) organisaatio on jatkuvasti pitänyt hallinnassa kaikki muutokset
ORA.GEN.130 kohdan mukaisesti, mikä käy ilmi ORA.GEN.200 kohdan
c kohdan mukaisen vuosikatselmuksen tuloksista;
3) tason 1 poikkeamahavaintoja ei ole tehty; ja
4) kaikki korjaavat toimenpiteet on toteutettu toimivaltaisen viranomaisen
hyväksymässä tai pidentämässä määräajassa ARA.GEN.350 kohdan d
kohdan 2 alakohdan mukaisesti.

▼M1
d) Sellaisten henkilöiden valvontaohjelmaan, joilla on toimivaltaisen viranomai
sen myöntämä lupakirja, hyväksymistodistus, kelpuutus tai kelpoisuustodis
tus, on kuuluttava tarpeen mukaan tarkastuksia, ennalta ilmoittamattomat
tarkastukset mukaan luettuina.
e)

Valvontaohjelmaan on sisällyttävä tiedot päivämääristä, jolloin auditoinnit,
tarkastukset ja kokoukset on tarkoitus toteuttaa tai pitää ja milloin kyseiset
auditoinnit ja tarkastukset toteutettiin ja kokoukset pidettiin.

f)

Sen estämättä, mitä b, c ja ca kohdassa säädetään, ilmoituksenvaraisten
koulutusorganisaatioiden valvontaohjelmaa laadittaessa on otettava huomioon
organisaation erityisluonne, sen toiminnan vaativuus sekä aikaisempien val
vontatoimien tulokset, ja valvontaohjelman on perustuttava annettavaan kou
lutukseen liittyvien riskien arviointiin. Valvontatoimiin on sisällyttävä tarkas
tuksia, ennalta ilmoittamattomat tarkastukset mukaan luettuina, ja auditoin
teja, jos toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

▼M7

▼M1
ARA.GEN.310 Ensimmäinen hyväksyntämenettely – organisaatiot
a) Saadessaan organisaation ensimmäistä hyväksymistodistusta koskevan hake
muksen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että organisaatio täyttää
sovellettavat vaatimukset.
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b) Kun toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että organisaatio täyttää
sovellettavat vaatimukset, sen on myönnettävä tämän osan lisäyksissä III ja V
esitetty hyväksymistodistus (hyväksymistodistukset). Hyväksymistodistus
myönnetään rajoittamattomaksi voimassaoloajaksi. Oikeudet ja niiden toimien
laajuus, jotka organisaatio on hyväksytty toteuttamaan, on määritettävä hyväksy
mistodistukseen liitetyissä hyväksymisehdoissa.
c) Jotta organisaatio voi tehdä muutoksia ilman toimivaltaisen viranomaisen ennak
kohyväksyntää kohdan ORA.GEN.130 mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen
on hyväksyttävä organisaation esittämä menettely, jolla määritellään tällaisten
muutosten laajuus ja kuvataan, kuinka muutokset toteutetaan ja kuinka niistä
ilmoitetaan.
ARA.GEN.315 Lupakirjojen, kelpuutusten, hyväksymistodistusten tai kel
poisuustodistusten myöntämisen, voimassaolon jatkamisen,
uusimisen tai muuttamisen menettely – henkilöt
a) Saadessaan henkilön lupakirjan, kelpuutuksen, hyväksymistodistuksen, kelpoi
suustodistuksen tai niihin liittyvän asiakirjan myöntämistä, voimassaolon jatka
mista, uusimista tai muuttamista koskevan hakemuksen toimivaltaisen viran
omaisen on tarkistettava, täyttääkö hakija sovellettavat vaatimukset.
b) Kun toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että hakija täyttää sovel
lettavat vaatimukset, sen on myönnettävä lupakirja, hyväksymistodistus, kelpuu
tus tai kelpoisuustodistus, jatkettava sen voimassaoloa tai uusittava se tai muu
tettava sitä.
ARA.GEN.330 Muutokset – organisaatiot
a) Saadessaan sellaista muutosta koskevan hakemuksen, jonka osalta vaaditaan
ennakkohyväksyntää, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava ennen hy
väksynnän myöntämistä, että organisaatio täyttää sovellettavat vaatimukset.
Toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä ehdot, joiden mukaisesti organi
saatio voi toimia muutoksen aikana, ellei toimivaltainen viranomainen päätä,
että organisaation hyväksymistodistuksen voimassaolo on keskeytettävä.
Kun toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että organisaatio täyt
tää sovellettavat vaatimukset, sen on hyväksyttävä muutos.
b) Toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä organisaation hyväksymistodis
tuksen voimassaolo, rajoitettava sitä tai peruutettava se, jos organisaatio toteuttaa
ennakkohyväksyntää edellyttäviä muutoksia ilman, että se on saanut a alakoh
dassa tarkoitettua toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta muita täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteitä.
c) Jos muutokseen ei vaadita ennakkohyväksyntää, toimivaltaisen viranomaisen on
arvioitava organisaation kohdan ORA.GEN.130 mukaisesti lähettämässä ilmoi
tuksessa annetut tiedot varmistaakseen sovellettavien vaatimusten täyttymisen.
Jos vaatimukset eivät täyty, toimivaltaisen viranomaisen on
1) ilmoitettava organisaatiolle vaatimusten täyttymättä jäämisestä ja vaadit
tava lisämuutoksia ja
2) tason 1 tai 2 poikkeamahavaintojen
ARA.GEN.350 mukaisesti.

osalta

toimittava

kohdan

▼M7
d) Sen estämättä, mitä a, b ja c kohdassa säädetään, jos ilmoituksenvaraiselta
koulutusorganisaatiolta vastaanotettuihin ilmoituksiin sisältyvät tiedot tai sen
käyttämä, toimivaltaiselle viranomaiselle liitteen VIII (osa DTO)
DTO.GEN.116 kohdan mukaisesti ilmoitettu koulutusohjelma muuttuvat, toi
mivaltaisen viranomaisen on soveltuvin osin toimittava ARA.DTO.105 ja
ARA.DTO.110 kohdan vaatimusten mukaisesti.

▼M1
ARA.GEN.350 Poikkeamahavainnot ja korjaavat toimenpiteet – organisaa
tiot
a) Toimivaltaisella viranomaisella on oltava kohdan ARA.GEN.300 a alakohdassa
tarkoitettua valvontaa varten järjestelmä, jonka avulla analysoidaan poikkea
mahavaintojen merkitys turvallisuuden kannalta.
b) Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tason 1 poikkeamahavainto, jos toimin
nassa havaitaan merkittävä poikkeama asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen
täytäntöönpanosääntöjen sovellettavista vaatimuksista, organisaation menetel
mistä ja käsikirjoista tai hyväksynnän tai hyväksymistodistuksen ehdoista, joka
heikentää turvallisuutta tai vaarantaa vakavasti lentoturvallisuuden.
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Tason 1 poikkeamahavaintoja ovat muun muassa seuraavat:
1) toimivaltaiselle viranomaiselle ei anneta pääsyä organisaation tiloihin
kohdassa ORA.GEN.140 määritetyllä tavalla tavallisina toiminta-aikoina
ja asiasta on esitetty kaksi kirjallista pyyntöä;
2) organisaation hyväksymistodistus on saatu tai pidetty voimassa toimitet
tuja asiakirjatodisteita väärentämällä;
3) organisaation hyväksymistodistuksen väärinkäytöstä tai vilpillisestä käy
töstä on olemassa todisteita; ja
4) vastuullista johtajaa ei ole.
c) Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tason 2 poikkeamahavainto, jos toi
minnassa havaitaan poikkeama asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täy
täntöönpanosääntöjen sovellettavista vaatimuksista, organisaation menetel
mistä ja käsikirjoista tai hyväksynnän tai hyväksymistodistuksen ehdoista,
joka saattaisi heikentää turvallisuutta tai vaarantaa lentoturvallisuuden.
d) Kun poikkeamahavainto tehdään valvonnan aikana tai muulla tavalla, toimi
valtaisen viranomaisen on ilmoitettava havainnosta organisaatiolle kirjalli
sesti ja vaadittava toimenpiteitä havaittujen puutteiden korjaamiseksi, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta mitään asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täy
täntöönpanosäännöissä vaadittua lisätoimea. Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava asiasta tarvittaessa sille jäsenvaltiolle, jossa ilma-alus on rekis
teröity.
1) Tehdessään tason 1 poikkeamahavainnon toimivaltaisen viranomaisen on
toteutettava välittömästi tarkoituksenmukaiset toimenpiteet kieltääkseen
toiminnan tai rajoittaakseen sitä ja toteutettava tarvittaessa toimenpiteet
hyväksymistodistuksen tai erillishyväksynnän peruuttamiseksi tai rajoitta
miseksi tai sen voimassaolon keskeyttämiseksi kokonaan tai osittain tason
1 poikkeamahavainnon laajuuden mukaan, kunnes organisaatio on toteut
tanut korjaavat toimenpiteet onnistuneesti.
2) Tehdessään tason 2 poikkeamahavainnon toimivaltaisen viranomaisen on
i) asetettava organisaatiolle korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen
määräaika, joka vastaa poikkeamahavainnon luonnetta ja saa aluksi
olla joka tapauksessa enintään kolme kuukautta. Tämän määräajan
päätyttyä ja poikkeamahavainnon luonne huomioon ottaen toimivaltai
nen viranomainen voi pidentää kolmen kuukauden määräaikaa toimi
valtaisen viranomaisen hyväksymän tyydyttävän korjaustoimenpide
suunnitelman perusteella; ja
ii) arvioitava organisaation ehdottamat korjaavia toimenpiteitä ja niiden
toteuttamista koskevat suunnitelmat ja hyväksyttävä ne, jos niitä pide
tään arvioinnin perusteella riittävinä puutteiden korjaamiseksi.
3) Jos organisaatio ei toimita hyväksyttävää korjaustoimenpidesuunnitelmaa
tai toteuta korjaavia toimenpiteitä toimivaltaisen viranomaisen hyväksy
män tai pidentämän määräajan kuluessa, poikkeamahavainnon taso on
nostettava tasolle 1 ja on toteutettava d alakohdan 1 alakohdan mukaiset
toimenpiteet.
4) Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä kirjaa kaikista poikkeamah
avainnoista, jotka se on tehnyt tai joista on ilmoitettu sille, ja tarvittaessa
sen toteuttamista täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteistä sekä kaikista
korjaavista toimenpiteistä ja poikkeamahavaintojen sulkemispäivämääris
tä.

▼M12
da) Poiketen siitä, mitä a–d alakohdassa säädetään, jos toimivaltainen viranomai
nen havaitsee ilmoituksenvaraisissa koulutusorganisaatioissa valvonnan ai
kana tai muulla tavoin näyttöä siitä, ettei ilmoituksenvarainen koulutusorga
nisaatio täytä asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistettuja keskeisiä
vaatimuksia, tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO)
vaatimuksia tai komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL)
ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa
SFCL) vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen on

▼M7
1) tehtävä poikkeamahavainto, kirjattava se, ilmoitettava siitä kirjallisesti
ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajalle ja asetettava koh
tuullinen määräaika, jonka kuluessa ilmoituksenvaraisen koulutusorgani
saation on toteutettava liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.150 kohdassa
määritetyt toimet;
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▼M7
2) toteutettava välittömät ja asianmukaiset toimenpiteet, joiden tavoitteena
on rajoittaa tai kieltää koulutustoiminta, johon vaatimusten täyttymättä
jääminen vaikuttaa, kunnes ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on
toteuttanut 1 kohdassa tarkoitetut korjaavat toimet, kun
i) on havaittu turvallisuusongelma;
ii) ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ei toteuta korjaavia toimen
piteitä DTO.GEN.150 kohdan mukaisesti;
3) rajoitettava liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.230 kohdan c kohdassa
tarkoitettujen koulutusohjelmien hyväksyntää taikka keskeytettävä tai pe
ruutettava se;
4) toteutettava muut täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteet, jotka ovat
tarpeen sen varmistamiseksi, että puutteet vaatimusten noudattamisessa
korjataan ja että siitä aiheutuneisiin seurauksiin puututaan tarvittaessa.

▼M12
e) Sanotun rajoittamatta lisätoimenpiteitä täytäntöönpanon varmistamiseksi, kun
jäsenvaltion viranomainen ARA.GEN.300 kohdan d alakohdan mukaisesti
toimiessaan havaitsee, ettei jokin viraston tai toisen jäsenvaltion toimivaltai
sen viranomaisen hyväksymä taikka virastolle tai toisen jäsenvaltion toimi
valtaiselle viranomaiselle ilmoituksen tehnyt organisaatio täytä asetuksen
(EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistettuja keskeisiä vaatimuksia, tämän ase
tuksen liitteen I (osa FCL), liitteen VII (osa ORA) ja liitteen VIII (osa DTO)
vaatimuksia taikka komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa
BFCL) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III
(osa SFCL) vaatimuksia, viranomaisen on ilmoitettava vaatimusten täytty
mättä jäämisestä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

▼M1
ARA.GEN.355 Poikkeamahavainnot ja täytäntöönpanon varmistamistoi
menpiteet – henkilöt
a) Jos kohdan ARA.GEN.300 a alakohdan mukaisesti valvonnasta vastaava toi
mivaltainen viranomainen löytää valvonnan aikana tai muulla tavalla todistei
ta, joiden mukaan henkilö, jolla on asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen
täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti myönnetty lupakirja, hyväksymistodistus,
kelpuutus tai kelpoisuustodistus, ei täytä sovellettavia vaatimuksia, toimival
taisen viranomaisen on tehtävä poikkeamahavainto, kirjattava se ja ilmoitet
tava siitä kirjallisesti lupakirjan, hyväksymistodistuksen, kelpuutuksen tai kel
poisuustodistuksen haltijalle.
b) Kun poikkeamahavainto on tehty, toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava
asia. Jos poikkeamahavainto varmistuu, sen on
1) rajoitettava lupakirjaa, hyväksymistodistusta, kelpuutusta tai kelpoisuusto
distusta, keskeytettävä sen voimassaolo tai peruutettava se, jos on todettu
jokin turvallisuuteen vaikuttava seikka; ja
2) toteutettava muut tarpeelliset täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteet es
tääkseen vaatimusten täyttymättä jäämisen jatkumisen.
c) Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta tarvittaessa lääketieteelli
sen kelpoisuustodistuksen tai muun todistuksen myöntäneelle henkilölle tai
organisaatiolle.
d) Jos kohdan ARA.GEN.300 d alakohdan säännösten nojalla toimiva jäsenval
tion viranomainen löytää todisteita siitä, että henkilö, jolla on toisen jäsenval
tion toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupakirja, hyväksymistodistus,
kelpuutus tai kelpoisuustodistus, ei täytä sovellettavia vaatimuksia, sen on
ilmoitettava asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, sanotun kuiten
kaan rajoittamatta muita täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteitä.
e) Jos valvonnan aikana tai muulla tavalla löydetään todisteita siitä, että henkilö,
johon sovelletaan asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntö
jen vaatimuksia ja jolla ei ole kyseisen asetuksen ja sen täytäntöönpanosään
töjen mukaisesti myönnettyä lupakirjaa, hyväksymistodistusta, kelpuutusta tai
kelpoisuustodistusta, ei täytä sovellettavia vaatimuksia, vaatimusten täytty
mättä jäämisen havainneen toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tar
peelliset täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteet estääkseen vaatimusten
täyttymättä jäämisen jatkumisen.
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▼M11
ARA.GEN.360 Toimivaltaisen viranomaisen vaihtaminen

▼M12
a) Saatuaan lupakirjan haltijalta komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä I
(osa FCL) olevan FCL.015 kohdan e alakohdan, komission asetuksen (EU)
2018/395 liitteessä III (osa BFCL) olevan BFCL.015 kohdan f alakohdan tai
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL)
olevan SFCL.015 kohdan f alakohdan mukaisen pyynnön, joka koskee toimi
valtaisen viranomaisen vaihtamista, vastaanottavan toimivaltaisen viranomai
sen on ilman aiheetonta viivytystä pyydettävä lupakirjan haltijan toimivaltaista
viranomaista siirtämään
1) lupakirjan varmennus;
2) jäljennökset toimivaltaisen viranomaisen ARA.GEN.220 ja ARA.MED.150
kohdan mukaisesti säilyttämistä lupakirjan haltijan terveystiedoista. Terve
ystiedot on siirrettävä liitteessä IV (osa MED) olevan MED.A.015 kohdan
mukaisesti, ja niihin on sisällyttävä lääketieteellisen asiantuntijan tarkis
tama ja allekirjoittama yhteenveto hakijan tarvittavista lääketieteellisistä
esitiedoista.

▼M11
b) Siirtävän toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä ARA.GEN.220 kohdan,
ARA.FCL.120 kohdan ja ARA.MED.150 kohdan mukaisesti lupakirjan hal
tijan alkuperäiset lupakirja- ja terveystiedot.
c) Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä
myönnettävä lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus uudelleen edel
lyttäen, että se on vastaanottanut ja käsitellyt kaikki a alakohdassa tarkoitetut
asiakirjat. Kun vastaanottava toimivaltainen viranomainen on myöntänyt lupa
kirjan ja lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen uudelleen, sen on välittömästi
pyydettävä lupakirjan haltijaa luovuttamaan sille siirtävän toimivaltaisen vi
ranomaisen myöntämä lupakirja ja siihen liittyvä lääketieteellinen kelpoisuus
todistus.
d) Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava siir
tävälle toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että se on myöntänyt lupakirjan ja
lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen uudelleen lupakirjan haltijalle ja että
lupakirjan haltija on luovuttanut lupakirjan ja lääketieteellisen kelpoisuusto
distuksen c alakohdan mukaisesti. Siirtävä toimivaltainen viranomainen vastaa
kyseiselle lupakirjan haltijalle alun perin annetusta lupakirjasta ja lääketieteel
lisestä kelpoisuustodistuksesta, kunnes tällainen ilmoitus on vastaanotettu.

▼M1
LUKU FCL
OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJOJA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUK
SET
I JAKSO
Yleistä
ARA.FCL.120 Tietojen tallentaminen
Kohdan ARA.GEN.220 a alakohdassa vaadittujen tietojen lisäksi toimivaltaisen
viranomaisen on tallennettava järjestelmäänsä tulokset teoriakokeista ja lentäjien
taitojen arvioinneista.
II JAKSO
Lupakirjat, kelpuutukset ja hyväksymistodistukset
ARA.FCL.200 Lupakirjan, kelpuutuksen tai hyväksymistodistuksen myön
tämisen, voimassaolon jatkamisen tai uusimisen menettely

▼M6
a) Lupakirjojen ja kelpuutusten myöntäminen. Toimivaltaisen viranomaisen on
myönnettävä ohjaamomiehistön lupakirja ja siihen liittyvät kelpuutukset käyt
täen tämän osan lisäyksessä I esitettyä lomaketta.
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▼M6
Jos lentäjä aikoo lentää unionin alueen ulkopuolella ilma-aluksella, joka on
rekisteröity muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, joka on myöntänyt hänen ohjaa
momiehistön lupakirjansa, toimivaltaisen viranomaisen on
1) lisättävä seuraava huomautus ohjaamomiehistön lupakirjan kohtaan XIII:
”Tämä lupakirja on siihen liitetyn ICAO-lisäyksen mukaisesti automaatti
sesti hyväksytty”; ja
2) annettava mainittu ICAO-lisäys lentäjän saataville painetussa tai sähköi
sessä muodossa.

▼M1
b) Opettajakelpuutusten ja tarkastuslentäjän valtuutusten myöntäminen. Toimi
valtaisen viranomaisen on myönnettävä lennonopettajan kelpuutus tai tarkas
tuslentäjän valtuutus
1) merkitsemällä asiaankuuluvat oikeudet lentäjän lupakirjaan tämän osan
lisäyksessä I esitetyllä tavalla tai
2) erillisenä asiakirjana toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa
ja määräämällä tavalla.

▼M14
c) Tarkastuslentäjien tekemät lupakirjamerkinnät. Ennen kuin toimivaltainen vi
ranomainen valtuuttaa tarkastuslentäjän jatkamaan kelpuutusten tai valtuutus
ten voimassaoloa tai uusimaan niitä, sen on laadittava tarkoitukseen sopivat
menettelyt.

▼M4
d) Kouluttajien tekemät lupakirjamerkinnät. Ennen kuin toimivaltainen viran
omainen valtuuttaa tietyt kouluttajat jatkamaan yksimoottoristen mäntämoot
torilentokoneiden luokkakelpuutuksen tai TMG-luokkakelpuutuksen voimas
saoloa, sen on laadittava tarkoitukseen sopivat menettelyt.

▼M12
e) Kouluttajat FI(B)- tai FI(S)-kelpuutuksia varten: Toimivaltaisen viranomaisen
on laadittava asianmukaiset menettelyt seuraavissa alakohdissa määritettyjen
valvottujen koulutuslentojen suorittamista varten:

▼M14
1) asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä III (osa BFCL) oleva BFCL.315 koh
dan a alakohdan 4 alakohdan ii alakohta ja BFCL.360 kohdan a alakohdan
2 alakohta; ja

▼M12
2) komission asetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) oleva
SFCL.315 kohdan a alakohdan 7 alakohdan ii alakohta ja SFCL.360 koh
dan a alakohdan 2 alakohta.

▼M1
ARA.FCL.205 Tarkastuslentäjien valvonta
a) Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava valvontaohjelma tarkastuslentäjien
toiminnan ja suoritusten valvomiseksi ja otettava tässä huomioon seuraavat
seikat:
1) sen hyväksymien tarkastuslentäjien määrä; ja
2) muiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien sellaisten tarkastuslen
täjien määrä, jotka käyttävät oikeuksiaan toimivaltaisen viranomaisen val
vonnan piiriin kuuluvalla alueella.

▼M3
b) Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä luetteloa hyväksymistään tarkastus
lentäjistä. Luettelossa on ilmoitettava tarkastuslentäjien oikeudet, ja toimival
taisen viranomaisen on julkaistava se ja pidettävä se ajan tasalla.

▼M1
c) Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava menettelyt sellaisten tarkastuslen
täjien nimeämiseksi, jotka saavat ottaa vastaan lentokokeita.

▼M3
ARA.FCL.210 Tarkastuslentäjille toimitettavat tiedot
a) Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle alueellaan sovelletta
vista kansallisista hallintomenettelyistä, henkilötietojen suojaa koskevista vaa
timuksista, vastuusta, vahinkovakuutuksesta ja maksuista, joita tarkastuslentä
jät soveltavat ottaessaan vastaan lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittaes
saan pätevyyden arviointia hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole
sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen.
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▼M3
b) Helpottaakseen a kohdan mukaisesti toimivaltaisilta viranomaisilta saatujen
tietojen jakamista ja mahdollisuuksia käyttää näitä tietoja virasto julkaisee
tiedot itse määrittelemässään muodossa.
c) Toimivaltainen viranomainen voi toimittaa hyväksymilleen tarkastuslentäjille
ja sen alueella oikeuksiaan käyttäville muiden toimivaltaisten viranomaisten
hyväksymille tarkastuslentäjille tiedot turvallisuusedellytyksistä, joita on nou
datettava suoritettaessa lentokokeita ja tarkastuslentoja ilma-aluksella.

▼M1
ARA.FCL.215 Voimassaoloaika
a) Myöntäessään tai uusiessaan kelpuutusta tai valtuutusta toimivaltaisen viran
omaisen tai, kun kyseessä on uusiminen, toimivaltaisen viranomaisen erikseen
valtuuttaman tarkastuslentäjän on jatkettava voimassaoloaikaa asianomaisen
kuukauden loppuun asti.
b) Jatkaessaan kelpuutuksen taikka opettajakelpuutuksen tai tarkastuslentäjän
valtuutuksen voimassaoloa toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisen vi
ranomaisen erikseen valtuuttaman tarkastuslentäjän on jatkettava kelpuutuksen
tai valtuutuksen voimassaoloaikaa asianomaisen kuukauden loppuun asti.
c) Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen kyseistä tehtävää
varten erikseen valtuuttaman tarkastuslentäjän on merkittävä voimassaolon
päättymispäivämäärä lupakirjaan tai todistukseen.
d) Toimivaltainen viranomainen voi laatia menettelyt, joiden mukaan lupakirjan
tai todistuksen haltija saa käyttää oikeuksiaan asiaankuuluvien kokeiden hy
väksytyn suorittamisen jälkeen enintään kahdeksan viikon ajan lupakirjaan tai
todistukseen lisättävää merkintää odottaessaan.
ARA.FCL.220 Menettely lentolupakirjan uudelleen kirjoittamiseksi
a) Toimivaltaisen viranomaisen on kirjoitettava lupakirja uudelleen, kun se on
tarpeellista hallinnollisten syiden vuoksi ja
1) uuden kelpuutuksen myöntämisen jälkeen tai
2) kun tämän osan lisäyksessä I esitetyn lupakirjan kohta XII on täyttynyt
eikä tyhjiä rivejä ole jäljellä.
b) Uuteen lupakirjaan siirretään vain voimassa olevat kelpuutukset ja valtuutuk
set.
ARA.FCL.250 Lupakirjojen, kelpuutusten ja valtuutusten rajoittaminen,
voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen
a) Toimivaltaisen viranomaisen on tarpeen mukaan rajoitettava lentolupakirjan ja
siihen liittyvien kelpuutusten tai valtuutusten mukaisia oikeuksia, keskeytet
tävä niiden voimassaolo tai peruutettava ne kohdan ARA.GEN.355 mukaisesti
muun muassa seuraavissa tapauksissa:
1) lentolupakirja, kelpuutus tai valtuutus on saatu toimitettuja asiakirjatodis
teita väärentämällä;
2) lentopäiväkirjaa ja lupakirjaa tai todistusta koskevia tietoja on väärennetty;

▼M12
3) lupakirjan haltija ei enää täytä liitteen I (osa FCL), komission asetuksen
(EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission täytäntöönpanoase
tuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) sovellettavia vaatimuksia;

▼M1
4) lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen mukaisia oikeuksia on käytetty
alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena;
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▼M1
5) sovellettavia lentotoimintavaatimuksia ei ole noudatettu;
6) todistuksen väärinkäytöstä tai vilpillisestä käytöstä on olemassa todisteita;
tai
7) toiminta on ollut epäasianmukaista tarkastuslentäjän tehtävien tai velvolli
suuksien hoitamisen aikana.
b) Toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa lupakirjaa, kelpuutusta tai valtuu
tusta, keskeyttää sen voimassaolon tai peruuttaa sen myös lupakirjan tai to
distuksen haltijan kirjallisen pyynnön perusteella.
c) Kaikki tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolon keskeytyksen aikana tai
sen peruuttamisen jälkeen vastaanotetut lentokokeet, tarkastuslennot ja päte
vyyden arvioinnit ovat mitättömiä.
III JAKSO
Teoriakokeet
ARA.FCL.300 Koemenettelyt

▼M12
a) Toimivaltaisen viranomaisen on otettava käyttöön tarpeelliset järjestelyt ja
menettelyt, jotta hakijat voivat osallistua teoriakokeisiin liitteen I (osa FCL),
komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) sovelletta
vien vaatimusten mukaisesti.

▼M1
b) ATPL- ja MPL-lupakirjojen, ansiolentäjän lupakirjan (CPL) ja mittarilentokel
puutuksen osalta menettelyjen on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:
1) Kokeet on tehtävä kirjallisesti tai tietokoneella.
2) Toimivaltaisen viranomaisen on valittava kokeen kysymykset yhteisestä
eurooppalaisesta kysymyspankista (European Central Question Bank,
ECQB) sellaisen yhteisen menetelmän mukaisesti, jonka avulla voidaan
kattaa kunkin oppiaineen koko koulutusohjelma. ECQB on viraston yllä
pitämä monivalintakysymysten tietokanta.
3) Radiopuhelinliikenteen kokeet voidaan järjestää muiden oppiaineiden ko
keista erillisinä. Hakijan, joka on aikaisemmin läpäissyt joko VFR-radio
puhelinliikenteen tai IFR-radiopuhelinliikenteen kokeen tai molemmat niis
tä, ei tarvitse osallistua uudelleen kyseiseen osakokeeseen.
c) Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hakijoille ne kielet, joilla kokeet
voidaan suorittaa.
d) Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava tarkoituksenmukaiset menettelyt
kokeiden luotettavuuden varmistamiseksi.
e) Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee, että hakija ei noudata koemenet
telyjä kokeen aikana, asia on arvioitava, ja hakija voidaan hylätä joko yhden
oppiaineen kokeessa tai koko teoriakokeessa.
f) Toimivaltaisen viranomaisen on kiellettävä todistetusti vilpillisellä tavalla toi
mineita hakijoita osallistumasta muihin kokeisiin vähintään 12 kuukauden
ajan laskettuna sen kokeen päivämäärästä, jossa heidän havaittiin toimineen
vilpillisesti.
LUKU CC
MATKUSTAMOMIEHISTÖÄ KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET
I JAKSO
Matkustamomiehistön kelpoisuustodistukset
ARA.CC.100 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksia koskevat menette
lyt
a) Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava menettelyt matkustamomiehistön
kelpoisuustodistusten myöntämistä, tietojen tallennusta ja valvontaa varten
kohtien ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 ja ARA.GEN.300 mukaisesti.
b) Matkustamomiehistön kelpoisuustodistukset myöntää tämän osan lisäyksessä
II esitettyä mallia ja ohjeita käyttäen
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▼M1
joko
1) toimivaltainen viranomainen
ja/tai, jos jäsenvaltio niin päättää,
2) organisaatio, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän teh
tävään.
c) Toimivaltaisen viranomaisen on julkistettava
1) mikä elin / mitkä elimet myöntävät matkustamomiehistön kelpoisuustodis
tuksia niiden alueella, ja
2) jos tähän tehtävään on hyväksytty organisaatioita, luettelo tällaisista orga
nisaatioista.
ARA.CC.105 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten voimassaolon kes
keyttäminen tai niiden peruuttaminen
Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava kohdan ARA.GEN.355 mukaiset
toimenpiteet, mukaan luettuna matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen voi
massaolon keskeyttäminen tai sen peruuttaminen, vähintään seuraavissa tapauk
sissa:
a) osan CC vaatimukset tai osien ORO ja CAT sovellettavat vaatimukset eivät
täyty, ja on todettu jokin turvallisuuteen vaikuttava seikka;
b) matkustamomiehistön kelpoisuustodistus on saatu tai pidetty voimassa toimi
tettuja asiakirjatodisteita väärentämällä;
c) matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen mukaisia oikeuksia on käytetty
alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena; ja
d) matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen väärinkäytöstä tai vilpillisestä
käytöstä on olemassa todisteita.
II JAKSO
Matkustamomiehistön
koulutusta
antavat
tai
matkustamomiehistön
kelpoisuustodistuksia myöntävät organisaatiot
ARA.CC.200 Organisaatioiden hyväksyminen matkustamomiehistön koulu
tusta tai matkustamomiehistön kelpoisuustodistusten myöntä
mistä varten
a) Ennen kuin toimivaltainen viranomainen myöntää koulutusorganisaatiolle tai
kaupallisen lentoliikenteen harjoittajalle hyväksynnän matkustamomiehistön
koulutuksen antamista varten, sen on varmistettava, että
1) organisaation tarjoamien kurssien toteutus, opetussuunnitelmat ja niihin
liittyvät ohjelmat vastaavat osan CC asiaankuuluvia vaatimuksia;
2) organisaation käyttämät koulutuslaitteet vastaavat todenmukaisesti ilmaalustyypin matkustamoa ja matkustamomiehistön käyttämien laitteiden tek
nisiä ominaisuuksia; ja
3) koulutusta antavilla kouluttajilla ja opettajilla on koulutettavaan oppiainee
seen soveltuva kokemus ja kelpoisuus.
b) Jos jäsenvaltiossa voidaan hyväksyä organisaatioita myöntämään matkustamo
miehistön kelpoisuustodistuksia, toimivaltaisen viranomaisen on annettava täl
laiset hyväksynnät ainoastaan a alakohdan vaatimukset täyttäville organisaa
tioille. Ennen hyväksynnän antamista toimivaltaisen viranomaisen on
1) arvioitava organisaation valmiudet ja luotettavuus kyseisten tehtävien hoi
tamiseen;
2) varmistettava, että organisaatio on laatinut dokumentoidut menettelyt asi
aankuuluvien tehtävien toteuttamista varten, mukaan luettuna sen varmis
taminen, että teoriakokeita järjestävällä henkilöstöllä on tehtävään tarvit
tava kelpoisuus eikä heillä ole asiassa eturistiriitaa, sekä matkustamomie
histön kelpoisuustodistusten myöntämistä varten kohdan ARA.GEN.315 ja
kohdan ARA.CC.100 b alakohdan mukaisesti;
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3) vaadittava organisaatiota toimittamaan sen myöntämiä matkustamomiehis
tön kelpoisuustodistuksia ja niiden haltijoita koskevat tiedot ja asiakirjat,
jotka toimivaltainen viranomainen tarvitsee kirjanpitoaan sekä valvonnan
ja täytäntöönpanon varmistamistoimien toteuttamista varten.
LUKU ATO
HYVÄKSYTTYJÄ KOULUTUSORGANISAATIOITA KOSKEVAT ERITYIS
VAATIMUKSET
I JAKSO
Yleistä
ARA.ATO.105 Valvontaohjelma
Hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden valvontaohjelmaan on kuuluttava kurs
sien tason seuranta sekä oppilaiden koululentojen tarkkailu pistokoeluonteisesti,
jos se on tarkoituksenmukaista käytettävän ilma-aluksen osalta.

▼M12
ARA.ATO.110 Minimivarusteluettelojen hyväksyminen
Kun toimivaltainen viranomainen vastaanottaa asetuksen (EU) N:o 965/2012
liitteessä III (osa ORO) olevan ORO.MLR.105 kohdan ja liitteessä VI (osa
NCC) olevan NCC.GEN.101 kohdan mukaisen minimivarusteluettelon hyväksyn
tää koskevan hakemuksen, sen on toimittava mainitun asetuksen liitteessä II (osa
ARO) olevan ARO.OPS.205 kohdan mukaisesti.

▼M1
ARA.ATO.120 Tietojen tallentaminen
Kohdassa ARA.GEN.220 vaadittujen tietojen lisäksi toimivaltaisen viranomaisen
on tallennettava järjestelmäänsä tiedot hyväksytyn koulutusorganisaation tarjoa
mista kursseista ja tarvittaessa koulutukseen käytettävien FSTD-laitteiden tiedot.
LUKU FSTD
LENTOA SIMULOIVIEN KOULUTUSLAITTEIDEN (FSTD-LAITTEET)
HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET
I JAKSO
Yleistä
ARA.FSTD.100 Ensimmäinen arviointimenettely
a) Saadessaan FSTD-laitteen hyväksymistodistusta koskevan hakemuksen toimi
valtaisen viranomaisen on
1) arvioitava ensimmäistä arviointia tai hyväksyntätason korotusta varten esi
tetty FSTD-laite sovellettavien hyväksymisperusteiden mukaisesti;
2) arvioitava FSTD-laitteen ne osa-alueet, jotka ovat oleellisia ohjaamomie
histön jäsenten koulutus-, lentokoe- ja tarkastuslentomenettelyn toteuttami
sen kannalta;
3) toteutettava objektiiviset ja subjektiiviset kokeet sekä toimintakokeet hy
väksymisperusteiden mukaisesti ja arvioitava näiden tulokset hyväksyntä
testioppaan (QTG) laatimista varten ja
4) tarkistettava, täyttääkö FSTD-laitetta käyttävä organisaatio sovellettavat
vaatimukset. Tämä ei koske perusmittarilennon harjoituslaitteiden (BITD)
ensimmäistä arviointia.
b) Toimivaltainen viranomainen hyväksyy hyväksyntätestioppaan vasta FSTDlaitteen ensimmäisen arvioinnin toteuttamisen jälkeen ja kun kaikki hyväksyn
tätestioppaan virheet on korjattu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä
tavalla. Ensimmäisen arvioinnin perusteella laadittu hyväksyntätestiopas on
hyväksyntätestauksen pääohjeisto (MQTG), joka on FSTD:n hyväksynnän ja
sitä seuraavien määräajoin toistuvien FSTD:n arviointien perusta.
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c) Hyväksyntäperusta ja erityisehdot.

1) Toimivaltainen viranomainen voi määrätä FSTD:n hyväksyntäperustalle
erityisehtoja, jos kohdan ORA.FSTD.210 a alakohdan vaatimukset täytty
vät ja jos osoitetaan, että erityisehdoilla varmistetaan sovellettavissa hy
väksyntäspesifikaatioissa asetettua tasoa vastaava turvallisuustaso.

2) Jos toimivaltainen viranomainen, joka ei ole virasto, on asettanut FSTD:n
hyväksymisperustalle erityisehtoja, sen on ilmoitettava niistä virastolle il
man aiheetonta viivytystä. Ilmoitukseen on liitettävä täydellinen kuvaus
määrätyistä erityisehdoista ja turvallisuusarviointi, jolla osoitetaan, että so
vellettavissa hyväksyntäspesifikaatioissa asetettua tasoa vastaava turvalli
suustaso on saavutettu.

ARA.FSTD.110 FSTD:n hyväksymistodistuksen myöntäminen
a) Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä FSTD:n hyväksymistodistus ra
joittamattomaksi ajaksi käyttäen tämän osan lisäyksessä IV esitettyä lomaketta
sen jälkeen, kun se on arvioinut FSTD:n ja todennut, että FSTD-laite vastaa
sovellettavia hyväksymisperusteita kohdan ORA.FSTD.210 mukaisesti ja että
FSTD-laitetta käyttävä organisaatio täyttää sovellettavat vaatimukset FSTD:n
hyväksynnän voimassa pitämiseksi kohdan ORA.FSTD.100 mukaisesti.

ARA.FSTD.115 FSTD:n väliaikainen hyväksyntä
a) Jos kyseessä on uusien ilma-alusohjelmien käyttöönotto ja jos tässä luvussa
asetettujen FSTD:n hyväksyntää koskevien vaatimusten täyttäminen ei ole
mahdollista, toimivaltainen viranomainen voi myöntää väliaikaisen FSTD:n
hyväksyntätason.

b) Lentosimulaattoreiden (FFS) väliaikainen hyväksyntä myönnetään ainoastaan
tasolla A, B tai C.

c) Väliaikainen hyväksyntätaso on voimassa, kunnes lopullinen hyväksyntätaso
voidaan myöntää, ja sen voimassaoloaika on joka tapauksessa enintään kolme
vuotta.

ARA.FSTD.120 FSTD:n hyväksynnän voimassa pitäminen
a) Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava FSTD-laitetta käyttävää organisaa
tiota jatkuvasti varmistaakseen, että

1) kaikki hyväksyntätestauksen pääohjeiston (MQTG) testit suoritetaan vai
heittain uudelleen 12 kuukauden jakson aikana;

2) toistuvien arviointien tulokset vastaavat edelleen hyväksymisstandardeja ja
ne on päivätty ja tallennettu; ja

3) käytössä on konfiguraation valvontajärjestelmä hyväksytyn FSTD-laitteen
laitteiston ja ohjelmiston jatkuvan eheyden varmistamiseksi.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava määräajoin toistuvia FSTD-lait
teen arviointeja kohdassa ARA.FSTD.100 vahvistettujen menettelyjen mukai
sesti. Nämä arvioinnit on tehtävä
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1) lentosimulaattorin (FFS), lentokoulutuslaitteen (FTD) tai lento- ja suunnis
tusmenetelmien koulutuslaitteen (FNPT) osalta joka vuosi; kukin 12 kuu
kauden jakso alkaa ensimmäisen hyväksynnän päivämäärästä. FSTD-lait
teen määräaikaisarvioinnin on tapahduttava 12 kuukauden arviointijakson
päättymistä edeltävien 60 päivän aikana;
2) perusmittarilennon harjoituslaitteen (BITD) osalta joka kolmas vuosi.
ARA.FSTD.130 Muutokset
a) Saatuaan FSTD:n hyväksymistodistuksen muutosta koskevan hakemuksen toi
mivaltaisen viranomaisen on noudatettava kohdan ARA.FSTD.100 a ja b
alakohdassa kuvattuja ensimmäisen arviointimenettelyn vaatimuksia soveltu
vin osin.
b) Toimivaltainen viranomainen voi tehdä erityisarvioinnin suurten muutosten
jälkeen tai kun FSTD-laite ei näytä toimivan sen alkuperäisellä hyväksyntä
tasolla.
c) Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä erityisarviointi aina ennen FSTD:n
hyväksyntätason korotuksen myöntämistä.
ARA.FSTD.135 Poikkeamahavainnot ja korjaavat toimenpiteet – FSTD:n
hyväksymistodistus
Toimivaltaisen viranomaisen on tarpeen mukaan rajoitettava FSTD:n hyväksy
mistodistusta, keskeytettävä sen voimassaolo tai peruutettava se kohdan
ARA.GEN.350 mukaisesti muun muassa seuraavissa tapauksissa:
a) FSTD:n hyväksymistodistus on saatu toimitettuja asiakirjatodisteita väärentä
mällä;
b) FSTD-laitetta käyttävä organisaatio ei voi enää osoittaa, että FSTD-laite vas
taa sen hyväksymisperustaa; tai
c) FSTD-laitetta käyttävä organisaatio ei enää täytä osan ORA sovellettavia vaa
timuksia.
ARA.FSTD.140 Tietojen tallentaminen
Kohdassa ARA.GEN.220 vaadittujen tietojen lisäksi toimivaltaisen viranomaisen
on laadittava luettelo sen valvonnassa olevista hyväksytyistä FSTD-laitteista sekä
päivistä, jolloin arvioinnit on tarkoitus toteuttaa ja jolloin kyseiset arvioinnit
toteutettiin, ja pidettävä tämä luettelo ajan tasalla.
LUKU AeMC
ILMAILULÄÄKETIETEEN KESKUKSIA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUK
SET
I JAKSO
Yleistä
ARA.AeMC.110 Ensimmäinen hyväksyntämenettely
Ilmailulääketieteen keskuksen hyväksyntämenettelyssä on noudatettava kohdan
ARA.GEN.315 säännöksiä.
ARA.AeMC.150 Poikkeamahavainnot ja korjaavat toimenpiteet – ilmailu
lääketieteen keskukset
Sanotun rajoittamatta kohdan ARA.GEN.350 soveltamista, tason 1 poikkeamah
avaintoja ovat muun muassa seuraavat:
a) ilmailulääketieteen keskuksen johtajan nimeämättä jättäminen;
b) ilmailulääketieteellisten tietojen luottamuksellisuuden varmistamatta jättämi
nen ja
c) lääketieteellisten ja tilastollisten tietojen toimittamatta jättäminen toimivaltai
selle viranomaiselle valvontatarkoituksia varten.
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LUKU MED
ILMAILULÄÄKETIETEELLISTEN
KELPOISUUSTODISTUSTEN
MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET
I JAKSO
Yleistä
ARA.MED.120 Lääketieteelliset asiantuntijat
Toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä yksi tai useampi lääketieteellinen
asiantuntija huolehtimaan tässä jaksossa kuvatuista tehtävistä. Lääketieteellisellä
asiantuntijalla on oltava asianmukainen lääketieteellinen lupa ja kelpoisuus sekä
a) vähintään viisi vuotta valmistumisen jälkeistä työkokemusta lääketieteen alal
ta;
b) ilmailulääketieteen alan erityistuntemusta ja -kokemusta; ja
c) erityiskoulutus lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä varten.
ARA.MED.125 Siirtäminen lupakirjaviranomaiselle
Jos ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri on siirtänyt hakijan kelpoisuutta
koskevan päätöksen lupakirjaviranomaiselle,
a) toimivaltaisen viranomaisen nimeämän lääketieteellisen asiantuntijan tai lää
ketieteellisen henkilökunnan on arvioitava asiaankuuluvat lääketieteelliset
asiakirjat ja pyydettävä tarvittaessa muita lääketieteellisiä asiakirjoja, tutki
muksia ja kokeita; ja
b) lääketieteellisen asiantuntijan on määritettävä hakijan kelpoisuus lääketieteel
lisen kelpoisuustodistuksen myöntämistä varten ja liitettävä todistukseen tar
vittaessa yksi tai useampi rajoitus.

▼M3
ARA.MED.130 Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen malli
Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) Sisältö
1) Valtio, jossa lentolupakirja on myönnetty tai jossa sitä on haettu (I)
2) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen luokka (II)
3) Todistuksen numero, jonka alussa on lentolupakirjan myöntäneen valtion
tai sen valtion, jossa lentolupakirjaa on haettu, YK-maatunnus, jota seu
raa arabialaisista numeroista ja/tai latinalaisista aakkosista muodostuva
tunnus (III)
4) Haltijan nimi (IV)
5) Haltijan kansallisuus (VI).
6) Haltijan syntymäaika: (pp/kk/vvvv) (XIV)
7) Haltijan allekirjoitus (VII)
8) Rajoitukset (XIII)
9) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon päättymispäivä (IX)
seuraavien osalta:
i) Luokka 1, kaupallinen matkustajien kuljetus yhden ohjaajan miehis
töllä
ii) Luokka 1, muu kaupallinen lentotoiminta
iii) Luokka 2
iv) LAPL-lupakirja
10) Lääkärintarkastuksen päivämäärä
11) Päivämäärä, jolloin sydänsähkökäyrä (EKG) on viimeksi otettu
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12) Edellisen kuulonmittauksen päivämäärä
13) Myöntämispäivämäärä ja kelpoisuustodistuksen myöntävän ilmailulää
kärin tai lääketieteellisen asiantuntijan allekirjoitus. Yleislääkäri voidaan
merkitä tähän kenttään, jos hänellä on pätevyys myöntää lääketieteellisiä
kelpoisuustodistuksia sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla,
jossa lupakirja on myönnetty.
14) Sinetti tai leima (XI)
b) Materiaali: Yleislääkärin myöntämää kevyiden ilma-alusten lupakirjaa (LAPL)
lukuun ottamatta, käytettävän paperin tai muun materiaalin on oltava sellaista,
ettei tietoja voida muuttaa tai poistaa, tai jossa muutokset ja poistot näkyvät
helposti. Lomakkeeseen tehtyjen lisäysten tai poistojen on oltava selvästi
lupakirjaviranomaisen hyväksymiä.
c) Kieli: Todistukset on laadittava kansallisella kielellä (kansallisilla kielillä) ja
englanniksi sekä muilla kielillä, jotka lupakirjaviranomainen katsoo tarkoituk
senmukaisiksi.
d) Kaikki lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen päivämäärät on esitettävä muo
dossa pp/kk/vvvv.

▼M1
ARA.MED.135 Ilmailulääketieteelliset lomakkeet
Toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä seuraavia lomakkeita:
a) lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakulomake;
b) luokan 1 ja luokan 2 kelpoisuustodistuksen hakijoiden lääkärinlausuntoloma
ke; ja
c) kevyiden ilma-alusten lupakirjan (LAPL) hakijoiden lääkärinlausuntolomake.
ARA.MED.145 Yleislääkärin ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle
Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa laadittava yleislääkäreitä koskeva
ilmoitusmenettely sen varmistamiseksi, että yleislääkäri on tietoinen kohdassa
MED.B.095 asetetuista lääketieteellisistä vaatimuksista.
ARA.MED.150 Tietojen tallentaminen
a) Kohdassa ARA.GEN.220 vaadittujen tietojen lisäksi toimivaltaisen viranomai
sen on tallennettava järjestelmäänsä tiedot ilmailulääkäreiden, ilmailulääketie
teen keskusten ja yleislääkärien suorittamista ilmailulääketieteellisistä tarkas
tuksista ja arvioinneista.
b) Jokaisen lupakirjanhaltijan ilmailulääketieteelliset tiedot on säilytettävä vähin
tään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun hänen viimeisen lääketieteellisen kelpoi
suustodistuksensa voimassaolo päättyy.
c) Ilmailulääketieteellisen arvioinnin ja standardoinnin tarkoituksiin ilmailulää
ketieteelliset tiedot saa luovuttaa hakijan tai lupakirjanhaltijan kirjallisella
suostumuksella ainoastaan
1) ilmailulääketieteen keskukselle, ilmailulääkärille tai yleislääkärille ilmailu
lääketieteellisen arvioinnin suorittamista varten;
2) lääketieteelliselle tarkastuslautakunnalle, jonka toimivaltainen viranomai
nen voi perustaa rajatapausten uudelleen arviointia varten;
3) asiaankuuluville erikoislääkäreille ilmailulääketieteellisen arvioinnin lop
puun saattamista varten;
4) toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lääketieteelliselle asiantun
tijalle yhteistyöhön perustuvaa valvontaa varten;
5) kyseiselle hakijalle tai lupakirjanhaltijalle tämän kirjallisen pyynnön perus
teella; ja
6) hakijan tai lupakirjanhaltijan henkilötietojen poistamisen jälkeen virastolle
standardisointitarkoituksia varten.
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d) Toimivaltainen viranomainen voi luovuttaa ilmailulääketieteellisiä tietoja mui
hin kuin c alakohdassa mainittuihin tarkoituksiin direktiivin 95/46/EY mukai
sesti, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä.
e) Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä luetteloa seuraavista:
1) kaikki ilmailulääkärit, joilla on kyseisen viranomaisen myöntämä voimassa
oleva hyväksymistodistus; ja
2) tarvittaessa kaikki yleislääkärit, jotka toimivat ilmailulääkäreinä niiden alu
eella.
Nämä luettelot on toimitettava pyynnöstä muille jäsenvaltioille ja virastolle.

▼M9
ARA.MED.160 Lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia koskeva tiedonvaihto
keskitetyn kelpoisuusrekisterin välityksellä
a) Virasto perustaa keskitetyn kelpoisuusrekisterin, Euroopan ammattilentäjien
lääketieteellisen kelpoisuusrekisterin (EAMR), ja hallinnoi sitä.
b) Lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia ja luokan 1 lääketieteellisten kelpoi
suustodistusten hakijoiden ja haltijoiden valvontaa sekä ilmailulääkäreiden ja
ilmailulääketieteen keskusten valvontaa varten c kohdassa tarkoitettujen hen
kilöiden on Euroopan ammattilentäjien lääketieteellisen kelpoisuusrekisterin
välityksellä vaihdettava seuraavat tiedot:
1) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan tai haltijan perus
tiedot: lupakirjaviranomainen; sukunimi ja etunimi; syntymäaika; kansalai
suus; sähköpostiosoite ja hakijan toimittaman yhden tai useamman tunnis
tusasiakirjan (kansallinen henkilökortti tai passi) numero;
2) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen osalta: lääkärintarkastuk
sen päivämäärä tai, jos tarkastusta ei vielä ole saatu päätökseen, lääkärin
tarkastuksen aloituspäivämäärä; luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodis
tuksen myöntämispäivä ja voimassaolon päättymispäivä; tarkastuksen suo
rituspaikka; rajoitusten tilanne; kelpoisuustodistuksen tilanne (uusi, palau
tettu, voimassaolo keskeytetty tai peruutettu); lupakirjaviranomaisen lää
ketieteellisen asiantuntijan yksilöllinen tunnistenumero; kelpoisuustodistuk
sen myöntänyt ilmailulääkäri tai ilmailulääketieteen keskus ja sen toimi
valtainen viranomainen.
c) Seuraavilla henkilöillä on b kohdassa mainittuja tarkoituksia varten oltava
pääsy Euroopan ammattilentäjien lääketieteelliseen kelpoisuusrekisteriin ja
siinä oleviin tietoihin:
1) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan tai haltijan lupa
kirjaviranomaisen lääketieteelliset asiantuntijat sekä muu kyseisen viran
omaisen asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö, joka vastaa kyseisen haki
jan tai haltijan rekisteritietojen luomisesta tai ylläpitämisestä tämän asetuk
sen vaatimusten mukaisesti;
2) ilmailulääkärit ja ilmailulääketieteen keskusten asianmukaisesti valtuutettu
henkilöstö, jolle hakija tai haltija on toimittanut MED.A.035 kohdan b
kohdan 2 alakohdan mukaisen ilmoituksen;
3) kyseisten hakijoiden tai haltijoiden ilmailulääketieteellisiä arviointeja teke
vien ilmailulääkäreiden tai ilmailulääketieteen keskusten valvonnasta vas
taavan toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti valtuutettu henkilöstö.
Virasto ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat lisäksi antaa pääsyn
Euroopan ammattilentäjien lääketieteelliseen kelpoisuusrekisteriin ja siinä ole
viin tietoihin muille henkilöille, jos se on tarpeen Euroopan ammattilentäjien
lääketieteellisen kelpoisuusrekisterin toimivuuden varmistamisen ja erityisesti
sen teknisen ylläpidon kannalta. Tällöin virasto tai asianomainen kansallinen
toimivaltainen viranomainen varmistaa, että näillä henkilöillä on asianmukai
nen valtuutus ja pätevyys, että pääsy rajataan vain niihin tarkoituksiin, joiden
vuoksi se on annettu, ja että he ovat saaneet etukäteen koulutusta sovelletta
vasta henkilötietojen suojaa koskevasta lainsäädännöstä ja siihen liittyvistä
tietosuojatoimista. Jos toimivaltainen viranomainen myöntää tällaisen pääsyn
jollekin henkilölle, sen on ilmoitettava asiasta virastolle etukäteen.
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d) Edellä c kohdassa tarkoitettujen lupakirjaviranomaisten, ilmailulääkäreiden ja
ilmailulääketieteen keskusten on aina luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuusto
distuksen hakijaa tai haltijaa koskevan lääkärintarkastuksen tehtyään syötet
tävä heti b kohdassa tarkoitetut tiedot Euroopan ammattilentäjien lääketieteel
liseen kelpoisuusrekisteriin tai päivitettävä nämä tiedot tarpeen mukaan.
e) Jos tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) 2 artiklassa määritellyn mu
kaisesti henkilötietoja, näiden on aina tietoja syöttäessään tai päivittäessään
ilmoitettava tästä etukäteen luokan 1 kelpoisuustodistuksen hakijalle tai halti
jalle.
f) Virasto varmistaa Euroopan ammattilentäjien lääketieteellisessä kelpoisuusre
kisterissä olevien tietojen eheyden ja turvallisuuden asianmukaisen tietotekni
sen infrastruktuurin avulla. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa
neuvotellen virasto vahvistaa protokollat ja tekniset toimenpiteet, jotka ovat
tarpeen sen varmistamiseksi, että pääsy Euroopan ammattilentäjien lääketie
teelliseen kelpoisuusrekisteriin ja siinä oleviin tietoihin on laillista ja turvattua,
ja soveltaa niitä.
g) Virasto varmistaa, että Euroopan ammattilentäjien lääketieteellisessä kelpoi
suusrekisterissä olevat tiedot poistetaan kymmenen vuoden ajanjakson kulut
tua. Tämä ajanjakso alkaa päivästä, jona viimeisen hakijalle tai haltijalle
myönnetyn luokan 1 kelpoisuustodistuksen voimassaolo päättyy, tai päivästä,
jona viimeiset kyseistä hakijaa tai haltijaa koskevat tiedot on syötetty tai
tietoja on viimeksi päivitetty, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhäisem
pi.
h) Virasto varmistaa, että luokan 1 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten haki
joilla tai haltijoilla on pääsy kaikkiin heitä koskeviin tietoihin Euroopan am
mattilentäjien lääketieteellisessä kelpoisuusrekisterissä ja että he ovat tietoisia
siitä, että he voivat pyytää näiden tietojen oikaisemista tai poistamista. Lupa
kirjaviranomaiset arvioivat tällaiset pyynnöt ja varmistavat, että tiedot oikais
taan tai poistetaan, jos ne katsovat, että kyseiset tiedot ovat virheellisiä tai
niitä ei tarvita b kohdassa mainittuja tarkoituksia varten.

▼M1
II JAKSO
Ilmailulääkärit
ARA.MED.200 Ilmailulääkärin hyväksymistodistuksen myöntämistä, voi
massaolon jatkamista, uusimista tai muuttamista koskeva
menettely
a) Ilmailulääkärin
hyväksyntämenettelyssä
on
noudatettava
kohdan
ARA.GEN.315 säännöksiä. Ennen hyväksymistodistuksen myöntämistä toimi
valtaisella viranomaisella on oltava todisteet siitä, että ilmailulääkärin vastaan
otolla on kaikki tarvittavat välineet ja laitteet ilmailulääketieteellisten lääkärin
tarkastusten suorittamista varten haetun ilmailulääkärin hyväksymistodistuksen
laajuuden mukaisesti.

▼M3
b) Kun toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilmailulääkäri
täyttää sovellettavat vaatimukset, sen on myönnettävä ilmailulääkärin hyväk
symistodistus, jatkettava sen voimassaoloa, uusittava se tai muutettava sitä
enintään kolmen vuoden ajaksi käyttäen tämän osan lisäyksessä VII esitettyä
lomaketta.

▼M1
ARA.MED.240 Ilmailulääkäreinä toimivat yleislääkärit
Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava virastolle ja muiden
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos yleislääkärit voivat tehdä ke
vyiden ilma-alusten lupakirjaa (LAPL) varten vaadittavia ilmailulääketieteellisiä
lääkärintarkastuksia sen alueella.
ARA.MED.245 Ilmailulääkäreiden ja yleislääkäreiden jatkuva valvonta
Laatiessaan kohdassa ARA.GEN.305 tarkoitettua jatkuvaa valvontaohjelmaa toi
mivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon harjoittamansa valvonnan piiriin
kuuluvalla alueella oikeuksiaan käyttävien ilmailulääkäreiden ja yleislääkärien
määrä.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä jou
lukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa hen
kilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EUVL L 8,
12.1.2001, s. 1).
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ARA.MED.250 Ilmailulääkärin hyväksymistodistuksen rajoittaminen, voi
massaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen
a) Toimivaltaisen viranomaisen on rajoitettava ilmailulääkärin hyväksymistodis
tusta, keskeytettävä sen voimassaolo tai peruutettava se seuraavissa tapauk
sissa:
1) ilmailulääkäri ei enää täytä sovellettavia vaatimuksia;
2) hyväksymistodistuksen saamisen tai sen voimassaolon jatkumisen edelly
tykset eivät täyty;
3) ilmailulääketieteellisten tietojen tallentamisessa on puutteita tai on toimi
tettu virheellisiä tietoja;
4) lääketieteellisiä tietoja, todistuksia tai asiakirjoja on väärennetty;
5) lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevassa hakemuksessa esitettyjä tai
lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijaan liittyviä tietoja on salattu
taikka toimivaltaiselle viranomaiselle on esitetty vääriä tai vilpillisiä lau
suntoja tai kuvauksia;
6) ilmailulääkärin vastaanoton auditoinnissa tehtyjä poikkeamahavaintoja ei
ole korjattu; ja
7) hyväksytty ilmailulääkäri pyytää tätä.
b) Ilmailulääkärin hyväksymistodistus peruutetaan automaattisesti kummassa ta
hansa seuraavista tapauksista:
1) lääkäriluvan peruuttaminen tai
2) lääkärirekisteristä poistaminen.
ARA.MED.255 Täytäntöönpanon varmistamistoimenpiteet
Jos valvonnan aikana tai muulla tavalla löydetään todisteita siitä, että ilmailulää
ketieteen keskus, ilmailulääkäri tai yleislääkäri ei täytä vaatimuksia, lupakirjavi
ranomaisella on oltava menettely, jolla arvioidaan kyseisen ilmailulääketieteen
keskuksen, ilmailulääkärin tai yleislääkärin myöntämät lääketieteelliset kelpoi
suustodistukset, ja se voi tarvittaessa mitätöidä ne lentoturvallisuuden varmista
miseksi.
III JAKSO
Lääketieteellinen kelpoisuustodistus
ARA.MED.315 Lääkärinlausuntojen arviointi
Lupakirjaviranomaisella on oltava käytössään menettely, jolla
a) arvioidaan ilmailulääketieteen keskuksilta, ilmailulääkäreiltä ja yleislääkäreiltä
saadut lääkärintarkastus- ja arviointilausunnot ja ilmoitetaan niille mahdolli
sista arviointiprosessissa havaituista epäjohdonmukaisuuksista, erehdyksistä
tai virheistä ja
b) autetaan pyynnöstä ilmailulääkäreitä tai ilmailulääketieteen keskuksia teke
mään päätös ilmailulääketieteellisestä kelpoisuudesta epäselvissä tapauksissa.
ARA.MED.325 Uudelleenarviointimenettely
Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava menettely rajatapausten ja epäselvien
tapausten arvioimiseksi sellaisten riippumattomien lääketieteellisten neuvonanta
jien kanssa, joilla on kokemusta ilmailulääketieteen harjoittamisesta, hakijan lää
ketieteellisen kelpoisuuden harkintaa ja sitä koskevien neuvojen antamista varten.

▼M4
ARA.MED.330 Lääketieteelliset erityisolosuhteet

a) Kun kehitetään sellaista uutta lääketieteellistä teknologiaa tai uusia lääkkeitä
tai menettelyjä, jotka saattavat mahdollistaa muutoin vaatimuksia täyttämättö
mien hakijoiden hyväksymisen, voidaan tehdä tutkimuksia näytön kerää
miseksi lupakirjan mukaisten oikeuksien turvallisesta käytöstä.
b) Tutkimuksen suorittamiseksi toimivaltainen viranomainen voi yhteistyössä vä
hintään yhden muun toimivaltaisen viranomaisen kanssa kehittää ja evaluoida
lääketieteellisen arviointikäytännön, jonka perusteella kyseiset toimivaltaiset
viranomaiset voivat myöntää määrätyn määrän lentäjien lääketieteellisiä kel
poisuustodistuksia asianmukaisin rajoituksin.

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 278
▼M4
c) Ilmailulääketieteen keskukset ja ilmailulääkärit voivat myöntää lääketieteelli
siä kelpoisuustodistuksia tutkimuskäytännön perusteella ainoastaan, jos toimi
valtainen viranomainen on antanut tätä koskevan ohjeen.
d) Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on sovittava tutkimuskäytännös
tä, ja siihen on sisällyttävä vähintään
1) riskinarviointi;
2) lähdeaineiston tarkastelu ja arviointi näytön saamiseksi siitä, että lääketie
teellisen kelpoisuustodistuksen myöntäminen tutkimuskäytännön perus
teella ei vaarantaisi lupakirjan mukaisten oikeuksien turvallista käyttöä;
3) niiden lentäjien yksityiskohtaiset valintaperusteet, joihin käytäntöä sovel
letaan;
4) lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen merkittävät rajoitukset;
5) seurantamenettelyt, jotka asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on
toteutettava;
6) niiden päätetapahtumien määrittely, jotka johtavat käytännön lopettami
seen.
e) Tutkimuskäytännön on oltava asiaa koskevien eettisten periaatteiden mukai
nen.
f) Sellaisten lupakirjan haltijoiden, joilla on tutkimuskäytännön perusteella
myönnetty lääketieteellinen kelpoisuustodistus, lupakirjan mukaisten oikeuk
sien käyttäminen rajoitetaan lentoihin tutkimuskäytäntöön osallistuvassa jäsen
valtiossa rekisteröidyillä ilma-aluksilla. Tämä rajoitus on merkittävä lääketie
teelliseen kelpoisuustodistukseen.
g) Osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on
1) toimitettava virastolle
i) tutkimuskäytäntö ennen sen täytäntöönpanoa;
ii) kunkin osallistuvan toimivaltaisen viranomaisen nimetyn yhteyshenki
lön yhteystiedot ja pätevyys;
iii) dokumentoidut raportit tutkimuskäytännön toimivuuden säännöllisistä
arvioinneista;
2) toimitettava hallintoalueellaan toimiville ilmailulääketieteen keskuksille ja
ilmailulääkäreille tiedoksi yksityiskohtaiset tiedot tutkimuskäytännöstä en
nen sen täytäntöönpanoa.

▼M7
OSA DTO
ILMOITUKSENVARAISIA
KOULUTUSORGANISAATIOITA
KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

(DTO)

ARA.DTO.100 Toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävä ilmoitus
a) Saatuaan ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta ilmoituksen toimival
taisen viranomaisen on tarkastettava, että ilmoitus sisältää kaikki liitteen
VIII (osa DTO) DTO.GEN.115 kohdassa määritellyt tiedot, ja annettava il
moituksen vastaanottovahvistus, jossa on ilmoituksenvaraisen koulutusorgani
saation edustajalle annettava yksilöllinen DTO-viitenumero.

▼M12
b) Jos ilmoitus ei sisällä vaadittuja tietoja tai se sisältää tietoja, jotka viittaavat
asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistettujen keskeisten vaatimusten,
tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimusten tai
komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) ja komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimusten
täyttymättä jäämiseen, toimivaltaisen viranomaisen on toimittava
ARA.GEN.350 kohdan da alakohdan mukaisesti.
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ARA.DTO.105 Ilmoitusten muuttaminen
Saatuaan tiedon, että ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation ilmoituksen si
sältämät tiedot muuttuvat, toimivaltaisen viranomaisen on toimittava
ARA.DTO.100 kohdan mukaisesti.
ARA.DTO.110 Koulutusohjelman vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

▼M12
a) Saatuaan ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelmat ja nii
den muutokset, jotka on ilmoitettu sille liitteessä VIII (osa DTO) olevan
DTO.GEN.115 kohdan c alakohdan mukaisesti, tai ilmoituksenvaraisen kou
lutusorganisaation koulutusohjelmien hyväksyntää koskevan hakemuksen,
joka on toimitettu sille mainitussa liitteessä olevan DTO.GEN.230 kohdan c
alakohdan mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava, että kysei
set koulutusohjelmat ovat tapauksen mukaan liitteen I (osa FCL), komission
asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission täytäntöönpa
noasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimusten mukaisia.

▼M7
b) Kun toimivaltainen viranomainen on varmistunut siitä, että ilmoituksenvarai
sen koulutusorganisaation koulutusohjelma ja siihen myöhemmin mahdolli
sesti tehdyt muutokset täyttävät mainitut vaatimukset, toimivaltaisen viran
omaisen on ilmoitettava tästä ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edus
tajalle kirjallisesti tai, jos on kyse liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.230
kohdan c kohdassa tarkoitetusta tapauksesta, hyväksyttävä koulutusohjelma.
Hyväksynnässä on käytettävä tämän liitteen (osa ARA) lisäyksessä VIII ole
vaa lomaketta.
c) Jos vaatimukset eivät täyty, toimivaltaisen viranomaisen on toimittava
ARA.GEN.350 kohdan da kohdan mukaisesti tai liitteen VIII (osa DTO)
DTO.GEN.230 kohdan c kohdassa tarkoitetussa tapauksessa hylättävä koulu
tusohjelman hyväksymistä koskeva hakemus.
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▼M4
Lisäys I
Ohjaamomiehistön lupakirja

▼M12
Jäsenvaltion liitteen I (osa FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III
(osa BFCL) tai komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III
(osa SFCL) mukaisesti myöntämän ohjaamomiehistön lupakirjan on vastattava
seuraavia vaatimuksia:

▼M4
a) Sisältö. Kohdan numero on esitettävä aina kohdan otsikon yhteydessä. Kohdat
I–XI ovat ”pysyviä” kohtia ja kohdat XII–XIV ovat ”muuttuvia” kohtia, jotka
voivat olla päälomakkeesta erillisessä tai irrotettavassa osassa. Mahdollisen
erillisen tai irrotettavan osan on oltava selvästi tunnistettavissa lupakirjan
osaksi.
1) Pysyvät kohdat
I) lupakirjan myöntäjävaltio;
II) lupakirjalaji;

▼M12
III) lupakirjan sarjanumero, joka koostuu lupakirjan myöntäneen valtion
YK-maatunnuksesta, jota seuraavat tapauksen mukaan kirjaimet
’FCL’, ’BFCL’ tai ’SFCL’, ja arabialaisista numeroista ja/tai latin
alaisista aakkosista muodostettu tunnus;

▼M4
IV) haltijan nimi (latinalaisilla aakkosilla kirjoitettuna, vaikka kansallisen
kielen (kansallisten kielten) kirjainjärjestelmä ei olisi latinalainen);
IVa) syntymäaika;
V) haltijan osoite;
VI) haltijan kansallisuus;
VII) haltijan allekirjoitus;
VIII) toimivaltainen viranomainen ja tarvittaessa edellytykset, joiden mu
kaisesti lupakirja on myönnetty;
IX) voimassaolo ja lupakirjan antamien oikeuksien todistaminen;
X) lupakirjan myöntäneen virkailijan allekirjoitus ja myöntämispäivä
määrä ja
XI) toimivaltaisen viranomaisen sinetti tai leima.
2) Muuttuvat kohdat

▼M12
XII) kelpuutukset ja todistukset sekä ilmapallojen ja purjelentokoneiden
osalta oikeudet: luokka-, tyyppi-, opettajakelpuutukset jne. ja tarvit
taessa niiden voimassaolon päättymispäivät. Radiopuhelinliikenteen
(R/T) oikeudet voidaan merkitä lupakirjaan tai erilliseen todistuk
seen;

▼M6
XIII) huomautukset: rajoituksiin liittyvät erityismerkinnät ja oikeuksia
koskevat merkinnät, myös kielitaitomerkinnät, lupakirjan automaat
tista hyväksyntää koskevat huomautukset sekä liitteen II ilma-alusten
kelpuutukset, kun niitä käytetään kaupallisessa ilmakuljetuksessa; ja

▼M4
XIV) muut toimivaltaisen viranomaisen vaatimat tiedot (esimerkiksi syn
tymä-/alkuperäpaikka).
b) Materiaali. Käytettävän paperin tai muun materiaalin on oltava sellaista, ettei
tietoja voi muuttaa eikä poistaa tai jossa muutokset ja poistot näkyvät helpos
ti. Lomakkeeseen tehtyjen lisäysten tai poistojen on oltava selvästi toimival
taisen viranomaisen hyväksymiä.
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c) Kieli. Lupakirjat on laadittava kansallisella kielellä (kansallisilla kielillä) ja
englanniksi sekä niillä muilla kielillä, jotka toimivaltainen viranomainen kat
soo tarkoituksenmukaisiksi.
Etusivu

►(1) M12
Sivu 2

►(1) M12
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▼M4
Sivu 3

►(1) (2) M12
►(3) C8
►(4) M14
Lisäsivut – Vaatimukset
Lupakirjan sivujen 1, 2 ja 3 on oltava tässä kohdassa esitetyn mallin mukaiset.
Toimivaltaisen viranomaisen on lisäksi käytettävä yksilöllisesti suunniteltuja si
vuja, joilla olevien taulukoiden on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:
— Kelpuutukset, todistukset, merkinnät ja oikeudet;
— Kelpuutusten, opettajakelpuutusten ja tarkastuslentäjän valtuutusten voimas
saolon päättymispäivät;
— Lentokokeen tai tarkastuslennon päivämäärät;
— Huomautukset ja rajoitukset (toimintaa koskevat rajoitukset);
— Kentät tarkastuslentäjän valtuutuksen ja/tai opettajakelpuutuksen numerolle ja
allekirjoitukselle, tapauksen mukaan;
— Lyhenteet.
Lisäsivut on tarkoitettu toimivaltaisen viranomaisen tai erikseen valtuutettujen
opettajien tai tarkastuslentäjien käyttöön.
Merkinnät kelpuutusten tai valtuutusten myöntämisestä tekee toimivaltainen vi
ranomainen. Kelpuutusten tai valtuutusten voimassaolon jatkamisen tai uusimisen
voi merkitä toimivaltainen viranomainen tai tähän erikseen valtuutettu opettaja tai
tarkastuslentäjä.
Toimintaa koskevat rajoitukset merkitään asianomaista rajoitettua oikeutta vastaa
vaan ”Huomautukset ja rajoitukset” -kohtaan, esim. mittarilentokoe suoritettu
perämiehen kanssa tai opetusoikeudet rajoitettu yhteen ilma-alustyyppiin.
Toimivaltainen viranomainen voi poistaa lupakirjasta kelpuutukset, joiden voi
massaoloa ei ole jatkettu.
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▼M1
LIITTEEN VI OSAN ARA lisäys II
EASAn matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen vakiomalli
Osan CC mukaisesti jäsenvaltiossa myönnetyn matkustamomiehistön kelpoisuus
todistuksen on vastattava seuraavia vaatimuksia:

Ohjeet:

▼M3
a) Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksessa on oltava kaikki EASA 142
-lomakkeessa esitetyt kohdat siten kuin jäljempänä olevissa kohdissa 1–12
luetellaan ja selitetään.
b) Todistuksen koko on joko 105 mm × 74 mm (1/8 A4-sivusta) tai 85 mm × 54
mm, ja käytettävän materiaalin on oltava sellaista, ettei tietoja voida muuttaa
eikä poistaa, tai jossa muutokset ja poistot näkyvät helposti.

▼M1
c) Asiakirja on tulostettava englanniksi ja muilla kielillä, jotka toimivaltainen
viranomainen katsoo tarkoituksenmukaisiksi.
d) Asiakirjan myöntää toimivaltainen viranomainen tai matkustamomiehistön
kelpoisuustodistuksia myöntämään hyväksytty organisaatio. Jälkimmäisessä
tapauksessa asiakirjassa on viitattava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
hyväksyntään.
e) Matkustamomiehistön kelpoisuustodistus tunnustetaan kaikissa jäsenvaltioissa,
eikä asiakirjan vaihtaminen ole tarpeellista työskenneltäessä toisessa jäsenval
tiossa.
Kohta 1:

Otsikko ”MATKUSTAMOMIEHISTÖN KELPOISUUSTO
DISTUS” ja viittaus osaan CC.

Kohta 2:

Todistuksen numeron alussa on oltava jäsenvaltion YK-maa
tunnus, jota seuraavat myöntämisvuoden vähintään kaksi vii
meistä numeroa ja toimivaltaisen viranomaisen määrittämään
koodiin perustuva yksilöllinen tunnus/numero (esimerkiksi
BE-08-xxxx).

Kohta 3:

Jäsenvaltio, jossa todistus on myönnetty.

Kohta 4:

Haltijan viralliseen henkilötodistukseen merkitty koko nimi
(sukunimi ja etunimi).
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Kohdat 5 ja 6:

Syntymäaika ja -paikka sekä kansallisuus, siten kuin ne on
merkitty haltijan viralliseen henkilötodistukseen.

Kohta 7:

Haltijan allekirjoitus.

Kohta 8:

Todistuksen myöntävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomai
sen tunnistetiedot, joihin kuuluvat toimivaltaisen viranomaisen
koko nimi, postiosoite ja virallinen sinetti, leima tai mahdolli
nen logo.

Kohta 9:

Jos todistuksen myöntää toimivaltainen viranomainen, merki
tään ”toimivaltainen viranomainen” sekä virallinen sinetti,
leima tai logo. Ainoastaan tässä tapauksessa toimivaltainen vi
ranomainen voi päättää, merkitäänkö sen virallinen sinetti,
leima tai logo myös kohtaan 8.

Kohta 10:

Todistuksen myöntävää viranomaista tai organisaatiota edusta
van virkailijan allekirjoitus.

Kohta 11:

Käytetään vakiomuotoista päivämäärää eli päivä/kuukau
si/vuosi kaikilla numeroilla (esim. 22/02/2008)

Kohta 12:

Sama virke englanniksi ja sen täydellinen ja tarkka käännös
muille kielille, jotka toimivaltainen viranomainen katsoo tarkoi
tuksenmukaisiksi.

▼M3

▼M4

▼M1
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LIITTEEN VI OSAN ARA lisäys III
HYVÄKSYTYN KOULUTUSORGANISAATION TOIMILUPA
Euroopan unioni *
Toimivaltainen viranomainen
HYVÄKSYTYN KOULUTUSORGANISAATION TOIMILUPA
[TOIMILUVAN NUMERO/TUNNUS]
Komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 [ja komission asetuksen (EU) 2018/395 / komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 (MUKAUTETAAN TARPEEN MUKAAN)] nojalla ja
jäljempänä esitettyjen ehtojen täyttyessä [toimivaltainen viranomainen] vahvistaa, että
[KOULUTUSORGANISAATION NIMI]
[KOULUTUSORGANISAATION OSOITE]
on osan ORA mukaisesti hyväksytty koulutusorganisaatio, jolla on oikeus antaa osan FCL / osan
BFCL / osan SFCL [MUKAUTETAAN TARPEEN MUKAAN] mukaista koulutusta ja käyttää
FSTD-laitteita liitteenä olevan kurssihyväksynnän mukaisesti.
EHDOT:
Tämä toimilupa rajoittuu oikeuteen tarjota koulutusta ja käyttää FSTD-laitteita liitteenä olevan
kurssihyväksynnän mukaisesti.
Tämä toimilupa on voimassa, kun hyväksytty organisaatio täyttää osan ORA, osan FCL, osan
BFCL, osan SFCL [MUKAUTETAAN TARPEEN MUKAAN] ja muiden sovellettavien määräys
ten vaatimukset.
Jos edellä esitetyt ehdot täyttyvät, tämä toimilupa pysyy voimassa, ellei sitä ole luovutettu, korvattu
uudella tai rajoitettu tai ellei sen voimassaoloa ole keskeytetty tai sitä ole peruutettu.
Myöntämispäivämäärä:
Allekirjoitus:
[Toimivaltainen viranomainen]

* ”Euroopan unioni” poistetaan, jos kyseessä on muu kuin EU:n jäsenvaltio
EASA 143 -lomake, versio 2 – sivu 1/2
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HYVÄKSYTYN KOULUTUSORGANISAATION TOIMILUPA
KURSSIHYVÄKSYNTÄ
Liite hyväksytyn koulutusorganisaation toimilupaan numero:
[TOIMILUVAN NUMERO/TUNNUS]
[KOULUTUSORGANISAATION NIMI]
on saanut oikeuden tarjota ja toteuttaa seuraavia osan FCL / osan BFCL / osan SFCL [MUKAU
TETAAN TARPEEN MUKAAN] kursseja ja käyttää seuraavia FSTD-laitteita:
Kurssi

Käytettävät FSTD-laitteet kirjaintunnuksineen (1)

(1) sellaisena kuin se ilmoitetaan laitteen hyväksymistodistuksessa

Tämä kurssihyväksyntä on voimassa, jos
a) hyväksytyn koulutusorganisaation toimilupaa ei ole luovutettu, korvattu uudella tai rajoitettu eikä
sen voimassaoloa ole keskeytetty eikä sitä ole peruutettu; ja
b) toiminta toteutetaan osan ORA, osan FCL, osan BFCL, osan SFCL [MUKAUTETAAN TAR
PEEN MUKAAN] ja muiden sovellettavien määräysten mukaisesti ja tarvittaessa niiden mene
telmien mukaisesti, jotka kuvataan osassa ORA vaadituissa organisaation asiakirjoissa.
Myöntämispäivämäärä:
Allekirjoitus: [Toimivaltainen viranomainen]
Jäsenvaltion/EASAn puolesta
EASA 143 -lomake, versio 2 – sivu 2/2
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LIITTEEN VI osan ARA lisäys IV
LENTOA SIMULOIVAN KOULUTUSLAITTEEN HYVÄKSYMISTODIS
TUS
Johdanto
FSTD:n hyväksymistodistusta varten käytetään EASA 145 -lomaketta. Asiakir
jassa on esitettävä FSTD:n tekniset tiedot sekä kyseistä FSTD-laitetta koskevat
mahdolliset rajoitukset ja erityisluvat tai -hyväksynnät. Hyväksymistodistus on
tulostettava englanniksi ja muilla toimivaltaisen viranomaisen määrittämillä kie
lillä.
Muunneltavilla FSTD-laitteilla on oltava erillinen hyväksymistodistus kunkin
ilma-alustyypin osalta. Yhteen FSTD-laitteeseen asennetuille eri moottoreille ja
laitteille ei vaadita erillisiä hyväksymistodistuksia. Kaikissa hyväksymistodistuk
sissa on oltava kullekin FSTD-laitteelle yksilöllinen sarjanumero, jota edeltää
kirjaintunnus. Kirjaintunnus on hyväksynnän myöntävän toimivaltaisen viran
omaisen oma tunnus.
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LIITTEEN VI OSAN ARA lisäys V
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LIITTEEN VI OSAN ARA lisäys VI

▼M3
(TYHJÄ SIVU)
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LIITTEEN VI OSAN ARA lisäys VII
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LIITTEEN VI (OSA ARA) lisäys VIII
Koulutusohjelman hyväksyntä
ilmoituksenvaraiselle koulutusorganisaatiolle (DTO)
Euroopan unioni (*)
Toimivaltainen viranomainen
Myöntävä viranomainen:
DTO:n nimi:
DTO:n tunnus:

Asiakirjaviite:

Hyväksytyt koulutusohjelmat:
Tarkastuslentäjien
FE(B) (**)

standardointikoulutus

–

Huomautukset:

FE(S),

Tarkastuslentäjien kertauskoulutus – FE(S), FE(B) (**)
Edellä mainittu toimivaltainen viranomainen on tarkastanut edellä mainitut koulutusohjelmat ja
todennut, että ne täyttävät komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL), komis
sion asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimukset.
Myöntämispäivämäärä:
Allekirjoitus: [toimivaltainen viranomainen]
(*) ”Euroopan unioni” poistetaan, jos kyseessä on muu kuin EU:n jäsenvaltio.
(**) Mukautetaan tarpeen mukaan.

►M14 EASA 157 -lomake, versio 2. ◄ – sivu 1/1
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LIITE VII
ORGANISAATIOITA KOSKEVAT VAATIMUKSET LENTOMIEHISTÖN
OSALTA
(OSA ORA)
LUKU GEN
YLEISET VAATIMUKSET
I JAKSO
Yleistä
ORA.GEN.105 Toimivaltainen viranomainen
a) Tässä osassa toimivaltaisella viranomaisella, joka valvoo
1) organisaatioita, joita hyväksymisvaatimus koskee, tarkoitetaan
i) sellaisten organisaatioiden osalta, joiden päätoimipaikka on jäsenvalti
ossa, kyseisen jäsenvaltion nimeämää viranomaista;
ii) sellaisten organisaatioiden osalta, joiden päätoimipaikka on kolman
nessa maassa, virastoa;
2) FSTD-laitteita, tarkoitetaan
i) virastoa sellaisten FSTD-laitteiden osalta, jotka
— sijaitsevat jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella tai
— sijaitsevat jäsenvaltioiden alueella ja joita käyttävät organisaatiot,
joiden päätoimipaikka on kolmannessa maassa;
ii) niiden FSTD-laitteiden osalta, jotka sijaitsevat jäsenvaltioiden alueella
ja joita käyttävät organisaatiot, joiden päätoimipaikka on jäsenvaltiossa,
tarkoitetaan sen jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jossa laitetta käyt
tävän organisaation päätoimipaikka on, tai virastoa, jos kyseinen jäsen
valtio sitä pyytää.
b) Kun jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella sijaitsevaa FSTD-laitetta käyttää jä
senvaltion hyväksymä organisaatio, viraston on hyväksyttävä tämä FSTD-laite
yhteistyössä sen jäsenvaltion kanssa, joka on hyväksynyt tätä FSTD-laitetta
käyttävän organisaation.
ORA.GEN.115 Organisaation hyväksymistodistuksen hakeminen
a) Organisaation hyväksymistodistusta tai voimassa olevan hyväksymistodistuk
sen muuttamista koskeva hakemus on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen
määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla ottaen huomioon asetuksen
(EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen sovellettavat vaatimukset.
b) Ensimmäistä hyväksymistodistusta hakevien on toimitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle asiakirjat, joilla osoitetaan, kuinka ne täyttävät asetuksessa
(EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetetut vaatimukset.
Kyseisissä asiakirjoissa on kuvattava menettely niiden muutosten toteuttami
seksi, joiden osalta ei vaadita ennakkohyväksyntää, ja niistä ilmoittamiseksi
toimivaltaiselle viranomaiselle.
ORA.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät
a) Organisaatio voi käyttää viraston hyväksymille vaatimusten täyttämisen me
netelmille vaihtoehtoisia menetelmiä täyttääkseen asetuksen (EY) N:o
216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset.
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b) Jos organisaatio haluaa käyttää vaihtoehtoista vaatimusten täyttämisen mene
telmää, sen on ennen menetelmän täytäntöönpanoa toimitettava toimivaltai
selle viranomaiselle täydellinen kuvaus vaihtoehtoisesta vaatimusten täyttämi
sen menetelmästä. Kuvauksen on sisällettävä käsikirjoihin tai menetelmin
mahdollisesti tarvittavat muutokset ja arviointi, joka osoittaa asetuksen (EY)
N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen noudattamisen.
Organisaatio voi panna nämä vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetel
mät täytäntöön toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksynnän perusteella
saatuaan tästä kohdan ARA.GEN.120 d alakohdan mukaisen ilmoituksen.
ORA.GEN.125 Organisaation hyväksymisehdot ja oikeudet
Hyväksytyn organisaation on noudatettava organisaation hyväksymistodistuksen
liitteenä olevissa hyväksymisehdoissa määritettyjä oikeuksia ja toiminnan laajuut
ta.
ORA.GEN.130 Organisaatioiden muutokset
a) Kaikki muutokset, jotka vaikuttavat
1) organisaation hyväksymistodistuksen laajuuteen tai hyväksymisehtoihin tai
2) kohdan ORA.GEN.200 a alakohdan 1 ja 2 alakohdassa tarkoitetun orga
nisaation hallintojärjestelmän osiin,
edellyttävät toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää.
b) Organisaation on haettava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää ja saatava
se kaikkia sellaisia muutoksia varten, joiden osalta vaaditaan ennakkohyväk
syntää asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukai
sesti. Hakemus on toimitettava ennen kyseisten muutosten tekemistä, jotta
toimivaltainen viranomainen voi todeta, että asetuksen (EY) N:o 216/2008
ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset edelleen täyttyvät, ja tarvittaessa
muuttaa organisaation hyväksymistodistusta ja sen liitteenä olevia hyväksymi
sehtoja.
Organisaation on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki asiaan
kuuluvat asiakirjat.
Muutos voidaan toteuttaa vasta, kun toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu
virallinen hyväksyntä kohdan ARA.GEN.330 mukaisesti.
Organisaation on toimittava muutosten aikana toimivaltaisen viranomaisen
määräämien ehtojen mukaisesti.
c) Kaikki muutokset, joiden osalta ei vaadita ennakkohyväksyntää, on toteutet
tava ja niistä on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tämän hyväksy
män, kohdan ARA.GEN.310 c alakohdan mukaisen menettelyn mukaisesti.
ORA.GEN.135 Voimassa pitäminen
a) Organisaation hyväksymistodistus pysyy voimassa, jos
1) organisaatio täyttää asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpano
sääntöjen vaatimukset ottaen huomioon kohdassa ORA.GEN.150 täsmen
netyt poikkeamahavaintojen käsittelyä koskevat säännökset;
2) toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy organisaatioon kohdan
ORA.GEN.140 mukaisesti, jotta se voi todeta asetuksen (EY) N:o
216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten edelleen täyttyvän;
ja
3) hyväksymistodistusta ei luovuteta tai peruuteta.
b) Kun hyväksymistodistus peruutetaan tai luovutetaan, se on palautettava vii
pymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.
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ORA.GEN.140 Pääsy tiloihin ja asiakirjojen tarkastelu
Asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyt
tymisen toteamiseksi organisaation on annettava pääsy tiloihin ja ilma-aluksiin
sekä mahdollisuus tarkastella asiakirjoja, kirjanpitoa, tietoja, menettelyjä ja muuta
hyväksymistodistuksessa tarkoitetun toiminnan kannalta olennaista aineistoa, riip
pumatta siitä, onko toimintaa siirretty sopimuksella toisen tehtäväksi, sellaisille
henkilöille, jotka on valtuuttanut
a) kohdassa ORA.GEN.105 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen tai
b) kohdan ARA.GEN.300 d alakohdan, kohdan ARA.GEN.300 e alakohdan tai
kohdan ARO.RAMP säännösten nojalla toimiva viranomainen.
ORA.GEN.150 Poikkeamahavainnot
Saatuaan poikkeamahavaintoja koskevan ilmoituksen organisaation on
a) määritettävä vaatimusten täyttymättä jäämisen perimmäinen syy;
b) tehtävä suunnitelma korjaavista toimenpiteistä; ja
c) osoitettava korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen toimivaltaista viran
omaista tyydyttävällä tavalla kyseisen viranomaisen kanssa sovitun ajanjakson
aikana kohdan ARA.GEN.350 d alakohdan mukaisesti.
ORA.GEN.155 Välitön reagointi turvallisuusongelmaan
Organisaation on pantava täytäntöön
a) toimivaltaisen viranomaisen kohdan ARA.GEN.135 c alakohdan mukaisesti
määräämät turvallisuustoimenpiteet ja
b) viraston asiasta julkaisemat pakolliset turvallisuustiedot, mukaan luettuina len
tokelpoisuusmääräykset.

▼M14
ORA.GEN.160 Poikkeamista ilmoittaminen
a) Organisaation on perustettava osana hallintojärjestelmäänsä poikkeamien il
moitusjärjestelmä, johon sisältyy pakollinen ja vapaaehtoinen ilmoittaminen,
ja ylläpidettävä sitä. Organisaatioissa, joiden päätoimipaikka on jäsenvaltiossa,
järjestelmän on täytettävä asetuksen (EU) N:o 376/2014 ja asetuksen (EU)
2018/1139 sekä näiden asetusten perusteella hyväksyttyjen delegoitujen sää
dösten ja täytäntöönpanosäädösten vaatimukset.
b) Organisaation on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ja, jos ilmaalusta ei ole rekisteröity jäsenvaltiossa, rekisteröintivaltiolle kaikista turvalli
suuteen liittyvistä tapahtumista tai olosuhteista, jotka vaarantavat tai, jos niihin
ei puututa tai jos niitä ei käsitellä, voisivat vaarantaa ilma-aluksen, siinä
olevien henkilöiden tai muiden henkilöiden turvallisuuden, ja erityisesti kai
kista onnettomuuksista tai vakavista vaaratilanteista.
c) Organisaation on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilma-aluksen
suunnitteluhyväksynnän haltijalle vaaratilanteesta, toimintahäiriöstä, teknisestä
viasta, teknisten rajoitusten ylittymisestä ja komission asetuksen (EU) N:o
748/2012 mukaisesti vahvistettujen tietojen epätarkkuutta, puutteellisuutta tai
epäselvyyttä ilmentävästä poikkeamasta sekä muista epätavallisista seikoista,
jotka ovat vaarantaneet tai olisivat voineet vaarantaa ilma-aluksen, siinä ole
vien henkilöiden tai muiden henkilöiden turvallisuuden mutta eivät ole johta
neet onnettomuuteen tai vakavaan vaaratilanteeseen, sanotun kuitenkaan ra
joittamatta b alakohdan säännösten soveltamista.
d) Sanotun rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 376/2014 sekä sen perusteella hy
väksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten soveltamista, c
alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset
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1) on tehtävä niin pian kuin käytännössä mahdollista ja joka tapauksessa
viimeistään 72 tunnin kuluttua siitä, kun organisaatio on havainnut ilmoi
tuksen aiheena olevan tapahtuman tai olosuhteen, elleivät poikkeukselliset
olosuhteet tätä estä;
2) on tehtävä ORA.GEN.105 kohdassa määritellyn toimivaltaisen viranomai
sen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla;
3) niihin on sisällyttävä kaikki organisaation tiedossa olevat tilanteeseen liit
tyvät tiedot.
e) Organisaatioissa, joiden päätoimipaikka ei ole jäsenvaltiossa,
1) ensimmäiset pakolliset ilmoitukset
i) on käsiteltävä siten, että turvataan asianmukaisesti ilmoituksen tekijän
ja ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilöllisyyden luottamuk
sellisuus;
ii) on tehtävä niin pian kuin käytännössä mahdollista ja joka tapauksessa
viimeistään 72 tunnin kuluttua siitä, kun organisaatio on saanut tiedon
poikkeamasta, elleivät poikkeukselliset olosuhteet tätä estä;
iii) on tehtävä viraston määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla;
iv) niihin on sisällyttävä kaikki organisaation tiedossa olevat tilanteeseen
liittyvät tiedot;
2) on tarvittaessa laadittava seurantaraportti yksityiskohtaisista toimista, joita
organisaatio aikoo toteuttaa estääkseen vastaavanlaiset tapaukset jatkossa,
heti kun kyseiset toimet on määritetty, ja nämä seurantaraportit
i) on lähetettävä asiaankuuluville tahoille, joille asiasta on alun perin
ilmoitettu b ja c alakohdan mukaisesti;
ii) on laadittava viraston määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla.

▼M1
II JAKSO
Hallinto
ORA.GEN.200 Hallintojärjestelmä
a) Organisaation on perustettava, toteutettava ja pidettävä yllä hallintojärjestelmä,
johon sisältyvät
1) selvästi määritellyt vastuut ja velvollisuudet koko organisaatiossa, myös
vastuullisen johtajan suora vastuu turvallisuudesta;
2) kuvaus organisaation yleisistä turvallisuuteen liittyvistä toimintalinjoista ja
periaatteista (turvallisuuspolitiikka);
3) organisaation toimintaan sisältyvien ilmailuturvallisuusriskien tunnistami
nen, niiden arviointi ja riskien hallinta, mukaan luettuina toimenpiteet
riskin lieventämiseksi ja niiden tehokkuuden varmistaminen;
4) henkilöstön tehtävien edellyttämän koulutuksen ja pätevyyden ylläpito;
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5) hallintojärjestelmän kaikkien keskeisten prosessien dokumentointi, mukaan
luettuna prosessi, jolla varmistetaan henkilöstön tietoisuus vastuustaan, ja
dokumentoinnin muutosmenettely;

6) toiminto, jolla valvotaan, että organisaatio täyttää asiaankuuluvat vaa
timukset. Vaatimustenmukaisuuden valvontaan on sisällyttävä järjestelmä
poikkeamahavaintoja koskevan palautteen antamiseksi vastuulliselle johta
jalle, jotta voidaan varmistaa tarvittavien korjaavien toimenpiteiden teho
kas toteuttaminen; ja

▼M14
7) mahdolliset muut lisävaatimukset, joista säädetään asetuksessa (EU)
2018/1139 ja asetuksessa (EU) N:o 376/2014 sekä näiden asetusten perus
teella hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä.

▼M1
b) Hallintojärjestelmän on vastattava organisaation kokoa sekä sen toiminnan
luonnetta ja monipuolisuutta, ja siinä on otettava huomioon toimintaan liitty
vät vaarat ja riskit.

▼M4
c) Sen estämättä, mitä a kohdassa määrätään, organisaatiossa, joka antaa koulu
tusta ainoastaan LAPL-, PPL-, SPL- tai BPL-lupakirjoja ja niihin liittyviä
kelpuutuksia ja todistuksia varten, edellä a kohdan 3 alakohdassa määritelty
turvallisuusriskien hallinta ja a kohdan 6 alakohdassa määritelty vaatimusten
mukaisuuden valvonta voidaan toteuttaa organisaation katselmuksella, joka
tehdään vähintään kerran kalenterivuodessa. Organisaation on viipymättä il
moitettava katselmuksen tuloksista toimivaltaiselle viranomaiselle.

▼M1
ORA.GEN.205 Alihankinta
a) Alihankinnalla tarkoitetaan kaikkea organisaation hyväksynnän piiriin kuu
luvaa toimintaa, jonka suorittaa joko toinen tällaiseen toimintaan hyväksytty
organisaatio tai hyväksymätön organisaatio alihankintatyön teettävän organi
saation hyväksynnän nojalla. Kun organisaatio teettää osan toiminnastaan
alihankintana tai ostopalveluna, sen on varmistettava, että alihankitut tai os
tetut palvelut tai tuotteet ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia.

b) Kun hyväksytty organisaatio tekee osasta toimintaansa alihankintasopimuksen
sellaisen organisaation kanssa, jota ei ole hyväksytty tämän osan mukaisesti
harjoittamaan kyseistä toimintaa, alihankintatyön tekevä organisaatio toimii
alihankintasopimuksen tehneen organisaation hyväksynnän nojalla. Alihankin
tasopimuksen tehneen organisaation on varmistettava, että toimivaltaiselle vi
ranomaiselle annetaan pääsy alihankintatyötä tekevään organisaatioon, jotta se
voi todeta sovellettavien vaatimusten edelleen täyttyvän.

ORA.GEN.210 Henkilöstövaatimukset
a) Organisaation on nimitettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa,
että kaikki toiminta voidaan rahoittaa ja toteuttaa sovellettavien vaatimusten
mukaisesti. Vastuullinen johtaja on vastuussa tehokkaan hallintojärjestelmän
perustamisesta ja ylläpitämisestä.

b) Organisaation on nimettävä henkilö tai henkilöryhmä, jonka vastuulla on
varmistaa, että organisaatio täyttää sovellettavat vaatimukset. Nämä henkilöt
vastaavat toiminnastaan viime kädessä vastuulliselle johtajalle.
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c) Organisaatiolla on oltava riittävä henkilöstö, jolla on vaadittava kelpoisuus
suunniteltujen tehtävien ja toimintojen suorittamiseen sovellettavien vaatimus
ten mukaisesti.
d) Organisaation on pidettävä asianmukaisesti kirjaa henkilöstön kokemuksesta,
kelpoisuudesta ja koulutuksesta c alakohdassa asetettujen vaatimusten täytty
misen osoittamiseksi.
e) Organisaation on varmistettava, että koko henkilöstö tuntee tehtäviensä tote
uttamiseen liittyvät säännöt ja menettelyt.
ORA.GEN.215 Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset
Organisaatiolla on oltava tilat ja välineet, joiden avulla kaikki suunnitellut teh
tävät ja toiminnot voidaan toteuttaa ja niitä voidaan hallinnoida sovellettavien
vaatimusten mukaisesti.
ORA.GEN.220 Tietojen tallentaminen
a) Organisaation on perustettava tietojen tallennusjärjestelmä, jonka avulla toi
mintaa koskevat tiedot voidaan asianmukaisesti säilyttää ja luotettavasti jäljit
tää ja joka kattaa erityisesti kaikki kohdassa ORA.GEN.200 luetellut seikat.
b) Tietojen tallennusmuoto on määritettävä organisaation menettelyissä.
c) Tiedot on säilytettävä niin, että ne ovat suojassa vahingoittumiselta, muutok
silta ja varkaudelta.
LUKU ATO
HYVÄKSYTYT KOULUTUSORGANISAATIOT
I JAKSO
Yleistä
ORA.ATO.100 Soveltamisala
Tässä luvussa määritetään sellaisia organisaatioita koskevat vaatimukset, jotka
tarjoavat koulutusta lentolupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia ja hyväksy
mistodistuksia varten.
ORA.ATO.105 Hakeminen
a) Koulutusorganisaation hyväksymistodistuksen hakijan on toimitettava toimi
valtaiselle viranomaiselle
1) seuraavat tiedot:
i) koulutusorganisaation nimi ja osoite;
ii) toiminnan aiottu aloittamispäivämäärä;
iii) koulutuspäällikön, lennonopettajien, simulaattorikouluttajien ja teoria
kouluttajien henkilötiedot ja kelpoisuus;
iv) niiden lentopaikkojen tai toimipaikkojen nimet ja osoitteet, joissa kou
lutus toteutetaan;
v) luettelo koulutuksessa käytettävistä ilma-aluksista, mukaan luettuna
niiden ryhmä, luokka tai tyyppi, rekisteritunnus, omistajat ja tarvitta
essa lentokelpoisuustodistuksen luokka;
vi) tarvittaessa luettelo lentoa simuloivista koulutuslaitteista (FSTD-lait
teet), joita koulutusorganisaatio aikoo käyttää;
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vii) koulutusorganisaation tarjoaman koulutuksen tyyppi ja sitä vastaava
koulutusohjelma; ja
2) toiminta- ja koulutuskäsikirjat.
b) Koelentokoulutusorganisaatiot. Edellä a alakohdan 1 alakohdan iv ja v ala
kohdan säännöksistä poiketen koelentokoulutusta tarjoavien koulutusorgani
saatioiden on toimitettava ainoastaan seuraavat tiedot:
1) niiden tärkeimpien lentopaikkojen tai toimipaikkojen nimet ja osoitteet,
joissa koulutus toteutetaan; ja
2) luettelo koelentokoulutuksessa käytettävien ilma-alusten tyypeistä tai luo
kista.
c) Jos kyseessä on hyväksymistodistuksen muuttaminen, hakijan on toimitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle asiaankuuluvat osat a alakohdassa mainituista
tiedoista ja asiakirjoista.
ORA.ATO.110 Henkilöstövaatimukset
a) Organisaation on nimettävä koulutuspäällikkö. Koulutuspäälliköllä on oltava
laaja kokemus opettamisesta hyväksytyn koulutusorganisaation tarjoaman
koulutuksen kannalta asiaankuuluvilla aloilla ja hyvät johtamisvalmiudet.
b) Koulutuspäällikön tehtävänä on

▼M12
1) ”varmistaa, että annettava koulutus vastaa tapauksen mukaan liitteen I (osa
FCL), komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa
SFCL) vaatimuksia, ja koelentokoulutuksen osalta varmistaa, että komis
sion asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) asiaankuuluvat vaa
timukset täyttyvät ja koulutusohjelma on laadittu;”

▼M1
2) varmistaa teoriakoulutuksen ja ilma-aluksella tai lentoa simuloivalla kou
lutuslaitteella (FSTD-laite) annettavan lentokoulutuksen yhdistäminen tyy
dyttävällä tavalla; ja
3) valvoa yksittäisten oppilaiden edistymistä.
c) Teoriakouluttajilla on oltava
1) käytännön ilmailutausta niiltä osa-alueilta, jotka ovat koulutuksen kannalta
olennaisia, ja suoritettu opetusmenetelmiä koskeva kurssi; tai
2) aiempaa kokemusta teoriaopetuksesta ja soveltuva teoreettinen tausta siinä
oppiaineessa, jossa he antavat teoriakoulutusta.

▼M12
d) Lennonopettajilla ja simulaattorikouluttajilla on oltava liitteessä I (osa FCL),
komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä III (osa BFCL) ja komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) vaadittu
kelpoisuus antamaansa koulutusta varten.

▼M1
ORA.ATO.120 Tietojen tallentaminen

▼M7
Seuraavat tiedot on säilytettävä koko koulutuksen ajan ja kolmen vuoden ajan
koulutuksen suorittamisen jälkeen:

▼M1
a) tiedot yksittäisille oppilaille annetusta maa-, lento- ja simulaattorikoulutukses
ta;
b) opettajien laatimat yksityiskohtaiset ja säännölliset seurantaraportit arviointei
neen, mukaan luettuina oppilaan edistymisen seuraamiseksi säännöllisesti suo
ritettavat välitarkastuslennot ja maassa tehtävät kokeet; ja
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c) tiedot oppilaiden lupakirjoista ja niihin liittyvistä kelpuutuksista ja hyväksy
mistodistuksista, mukaan luettuina lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja
kelpuutusten voimassaolon päättymispäivät.
ORA.ATO.125 Koulutusohjelma
a) Koulutusohjelma on laadittava jokaista tarjolla olevaa kurssityyppiä varten.

▼M12
b) ”Koulutusohjelman on täytettävä tapauksen mukaan liitteen I (osa FCL), ko
mission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission täy
täntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimukset ja
koelentokoulutuksen osalta komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I
(21 osa) asiaankuuluvat vaatimukset.”

▼M1
ORA.ATO.130 Koulutuskäsikirja ja toimintakäsikirja
a) Hyväksytyn koulutusorganisaation on laadittava koulutuskäsikirja ja toiminta
käsikirja, jotka sisältävät tiedot ja ohjeet, joiden avulla henkilöstö voi suorittaa
tehtävänsä ja oppilaat saavat ohjausta kurssivaatimusten täyttämiseksi, ja pi
dettävä nämä käsikirjat ajan tasalla.
b) Hyväksytyn koulutusorganisaation on saatettava koulutuskäsikirjassa, toimin
takäsikirjassa ja hyväksytyn koulutusorganisaation hyväksymisasiakirjoissa
olevat tiedot henkilöstön ja tarvittaessa oppilaiden saataville.
c) Jos kyseessä on koelentokoulutusta tarjoava hyväksytty koulutusorganisaatio,
toimintakäsikirjan on vastattava osassa 21 asetettuja koelentotoiminnan käsi
kirjan vaatimuksia.
d) Toimintakäsikirjassa on määrättävä lennonopettajien lentoaikarajoitukset, mu
kaan luettuina lentotuntien ja lentotyötuntien enimmäismäärät sekä opetusteh
tävien välinen vähimmäislepoaika osan ORO mukaisesti.
ORA.ATO.135 Koulukseen käytettävät ilma-alukset ja FSTD-laitteet

▼M11
a) Hyväksytyn koulutusorganisaation on käytettävä annettavan koulutuksen kan
nalta asianmukaisin laittein varustettuja ilma-aluksia tai simulaatiokoulutuslait
teita. Lentokaluston on koostuttava ilma-aluksista, jotka täyttävät kaikki ase
tuksessa (EU) 2018/1139 määritellyt vaatimukset. Ilma-alusta, joka kuuluu
asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä I olevan a, b, c tai d alakohdan sovelta
misalaan, voidaan käyttää koulutukseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
1) toimivaltainen viranomainen on arviointimenettelyssä vahvistanut turvalli
suustason, joka on verrattavissa asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä II
asetetuissa keskeisissä vaatimuksissa määritettyyn tasoon;
2) toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ilma-aluksen käytön koulutuk
seen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.

▼M1
b) Hyväksytty koulutusorganisaatio saa tarjota koulutusta FSTD-laitteilla vain,
jos se osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, että
1) FSTD:n spesifikaatiot ovat kyseisen koulutusohjelman kannalta riittävät;
2) käytettävät FSTD-laitteet vastaavat osan FCL asiaankuuluvia vaatimuksia;
3) jos kyseessä on lentosimulaattori, laite vastaa riittävän hyvin kyseistä ilmaalustyyppiä; ja
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4) se on perustanut järjestelmän FSTD-laitteen muutosten riittävää valvontaa
varten ja varmistaakseen, että muutokset eivät vaikuta koulutusohjelman
riittävyyteen.
c) Jos lentokokeessa käytettävä ilma-alus on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutuk
seen käytettävä lentosimulaattori, lentokoulutusohjelmasta annettava hyvitys
rajoittuu enintään siihen, joka annettaisiin tyypin II lento- ja suunnistusmene
telmien koulutuslaitetta (FNTP II) käytettäessä lentokoneiden osalta ja tyypin
II tai III lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitetta (FNTP II/III) käy
tettäessä helikoptereiden osalta.
d) Koelentokoulutusorganisaatiot. Koelentokoulutukseen käytettävissä ilma-aluk
sissa on oltava koulutuksen tarkoitukseen sopiva asianmukainen koelentolait
teisto.
ORA.ATO.140 Lentopaikat ja toimipaikat
Tarjotessaan lentokoulutusta ilma-aluksella hyväksytyn koulutusorganisaation on
käytettävä sellaisia lentopaikkoja tai toimipaikkoja, joilla on kyseisten lentoliik
keiden koulutukseen soveltuvat alueet ja ominaisuudet, ottaen huomioon tarjot
tava koulutus ja käytettävän ilma-aluksen luokka ja tyyppi.

▼M2
ORA.ATO.145 Koulutukseen osallistumisen edellytykset
a) Hyväksytyn koulutusorganisaation on varmistettava, että oppilaat täyttävät
kaikki osissa MED ja FCL asetetut koulutukseen osallistumisen edellytykset
tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti laadittujen käyttöönso
veltuvuustietojen pakollisessa osassa määritetyllä tavalla.
b) Kun kyseessä ovat koelentokoulutusta tarjoavat hyväksytyt koulutusorganisaa
tiot, oppilaiden on täytettävä kaikki asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti
vahvistetut koulutukseen osallistumisen edellytykset.

▼M1
ORA.ATO.150 Koulutus kolmansissa maissa
Jos hyväksytty koulutusorganisaatio on hyväksytty tarjoamaan mittarilentokoulu
tusta kolmansissa maissa,
a) koulutusohjelmaan on sisällyttävä lentoharjoittelua jäsenvaltiossa ennen mit
tarilentokokeen suorittamista ja
b) mittarilentokoe on suoritettava jäsenvaltiossa.
II JAKSO
Lisävaatimukset hyväksytyille koulutusorganisaatioille, jotka tarjoavat
koulutusta CPL-, MPL- ja ATPL-lupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia
ja hyväksymistodistuksia varten
ORA.ATO.210 Henkilöstövaatimukset
a) Koulutuspäällikkö. Koelentokoulutusta tarjoavia hyväksyttyjä koulutusorgani
saatioita lukuun ottamatta nimetyllä koulutuspäälliköllä on oltava laaja koke
mus opettamisesta ammattilentäjän lupakirjoja sekä niihin liittyviä kelpuutuk
sia tai hyväksymistodistuksia varten.
b) Päälennonopettaja. Lennonopetusta tarjoavan hyväksytyn koulutusorganisaa
tion on nimettävä päälennonopettaja, joka vastaa lennonopettajien ja simu
laattorikouluttajien valvonnasta sekä lento- ja simulaattorikoulutuksen standar
disoinnista. Päälennonopettajalla on oltava korkein ammattilentäjän lupakirja
ja siihen liittyvät kelpuutukset, jotka tarvitaan annettavaan lentokoulutukseen,
sekä opettajakelpuutus, johon kuuluu oikeus opettaa vähintään yhtä tarjotuista
kursseista.
c) Pääteoriakouluttaja. Teoriakoulutusta tarjoavan hyväksytyn koulutusorgani
saation on nimettävä pääteoriakouluttaja, joka vastaa kaikkien teoriakoulutta
jien valvonnasta ja teoriakoulutuksen standardisoinnista. Pääteoriakouluttajalla
on oltava laaja kokemus teoriakouluttajana niillä aloilla, jotka ovat olennaisia
hyväksytyn koulutusorganisaation tarjoaman koulutuksen kannalta.
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ORA.ATO.225 Koulutusohjelma
a) Koulutusohjelmaan on sisällyttävä lento- ja teoriakoulutuksen jaottelu esitet
tynä viikoittain tai jaksoittain, luettelo vakioharjoituksista ja yhteenveto ope
tussuunnitelmasta.
b) Koulutusohjelman sisältö ja opetusjärjestys määrätään koulutuskäsikirjassa.
ORA.ATO.230 Koulutuskäsikirja ja toimintakäsikirja
a) Koulutuskäsikirjassa on esitettävä jokaisen koulutusvaiheen vaatimukset, pää
määrät ja oppimistavoitteet, jotka oppilaiden on saavutettava, ja siinä on
käsiteltävä seuraavat asiat:
— koulutussuunnitelma,
— lentoa edeltävä ohjeistus (briefing) ja lentoharjoitukset,
— tarvittaessa lentokoulutus FSTD-laitteella,
— teoriaopetus.
b) Toimintakäsikirjassa on annettava asiaankuuluvat tiedot tietyille henkilöstö
ryhmille, kuten lennonopettajille, simulaattorikouluttajille, teoriakouluttajille
sekä lentotoiminnasta ja huollosta vastaavalle henkilöstölle, ja siihen on sisäl
lyttävä yleiset, tekniset, reittikohtaiset ja henkilöstön koulutusta koskevat tie
dot.
III JAKSO
Tietyntyyppistä

koulutusta tarjoavia hyväksyttyjä
koskevat lisävaatimukset

koulutusorganisaatioita

1 luku
Etäopetuskurssi
ORA.ATO.300 Yleistä
Hyväksytty koulutusorganisaatio voidaan hyväksyä järjestämään moduuleista
koostuvia kurssiohjelmia etäopetuksen avulla seuraavissa tapauksissa:
a) moduuleista koostuvat teoriakurssit;
b) lisäteoriakurssit luokka- tai tyyppikelpuutusta varten tai
c) hyväksytyt valmistavat teoriakurssit ensimmäistä monimoottorisen helikopte
rin tyyppikelpuutusta varten.
ORA.ATO.305 Luokkaopetus
a) Kaikkiin moduuleista koostuvien etäopetuskurssien oppiaineisiin on sisällyt
tävä myös luokkaopetusta.
b) Varsinaisen luokkaopetusajan on oltava vähintään 10 prosenttia kurssin koko
kestosta.
c) Tätä varten hyväksytyn koulutusorganisaation päätoimipaikassa tai muissa
sopivissa tiloissa on oltava käytettävissä luokkahuoneet.
ORA.ATO.310 Opettajat
Kaikkien opettajien on tunnettava etäopetuskurssiohjelman vaatimukset.

2 luku
Kokonaan

simulaattorilla annettava
(ZFTT)

lentokoulutus

ORA.ATO.330 Yleistä
a) Osassa FCL tarkoitettu kokonaan simulaattorilla annettavaa lentokoulutusta
koskeva hyväksyntä annetaan ainoastaan hyväksytyille koulutusorganisaatioil
le, joilla on oikeudet harjoittaa myös kaupallista lentoliikennettä, tai hyväk
sytyille koulutusorganisaatioille, jotka ovat sopineet erityisjärjestelyistä kau
pallisen lentoliikenteen harjoittajien kanssa.
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b) Kokonaan simulaattorilla annettavaa lentokoulutusta koskeva hyväksyntä an
netaan ainoastaan, jos lentoliikenteen harjoittajalla on vähintään 90 päivää
lentotoimintakokemusta kyseisellä lentokonetyypillä.
c) Jos kokonaan simulaattorilla annettavaa lentokoulutusta tarjoaa sellainen hy
väksytty koulutusorganisaatio, joka on sopinut erityisjärjestelyistä lentoliiken
teen harjoittajan kanssa, 90 päivän lentotoimintakokemusta koskevaa vaa
timusta ei sovelleta, jos tyyppikouluttajalla, joka osallistuu lisäksi vaadittaviin
lentoonlähtöihin ja laskuihin osan ORO mukaisesti, on lentotoimintakoke
musta kyseisellä lentokonetyypillä.
ORA.ATO.335 Lentosimulaattori
a) Kokonaan simulaattorilla annettavaa lentokoulutusta varten hyväksytyn lento
simulaattorin on oltava toimintakuntoinen hyväksytyn koulutusorganisaation
hallintojärjestelmässä asetettujen edellytysten mukaisesti.
b) Lentosimulaattorin liike- ja näkymäjärjestelmien on oltava täysin toimintakun
toisia kohdassa ORA.FSTD.205 tarkoitettujen FSTD-laitteisiin sovellettavien
hyväksyntäspesifikaatioiden mukaisesti.

3 luku
Usean

ohjaajan

miehistölupakirjaa
kurssit

(MPL)

koskevat

ORA.ATO.350 Yleistä
Oikeus järjestää MPL-lupakirjan integroituja kursseja ja MPL-kouluttajakursseja
annetaan hyväksytylle koulutusorganisaatiolle ainoastaan, jos sillä on myös oi
keus harjoittaa kaupallista lentoliikennettä tai se on sopinut erityisjärjestelyistä
kaupallisen lentoliikenteen harjoittajan kanssa.

4 luku
Koelentokoulutus
ORA.ATO.355 Koelentokoulutusorganisaatiot
a) Hyväksytty koulutusorganisaatio, joka on hyväksytty tarjoamaan koelentokou
lutusta luokan 1 tai 2 koelentokelpuutusta varten osan FCL mukaisesti, voi
saada laajemmat oikeudet muiden luokkien koelentoja ja muiden luokkien
koelentohenkilöstöä koskevan koulutuksen tarjoamista varten edellyttäen, että
1) osan 21 asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät ja
2) hyväksytty koulutusorganisaatio ja osassa 21 tarkoitettu organisaatio, jonka
palveluksessa nämä henkilöt ovat tai joka aikoo ottaa heidät palvelukseen
sa, ovat sopineet erityisjärjestelyistä.
b) Koulutuskirjanpitoon on sisällyttävä koulutusohjelmassa vaaditut oppilaiden
kirjalliset raportit sekä tarvittaessa koelennon tyypin kannalta asiaankuuluvien
tallennettujen parametrien käsittely ja analysointi.
LUKU FSTD
LENTOA SIMULOIVIA KOULUTUSLAITTEITA (FSTD) KÄYTTÄVIÄ OR
GANISAATIOITA KOSKEVAT VAATIMUKSET JA LAITTEIDEN HYVÄK
SYNTÄ
I JAKSO
FSTD-laitteita käyttäviä organisaatioita koskevat vaatimukset
ORA.FSTD.100 Yleistä
a) FSTD:n hyväksymistodistuksen hakijan on osoitettava toimivaltaiselle viran
omaiselle perustaneensa kohdan ORA.GEN II jakson mukaisen hallintojärjes
telmän. Näin varmistetaan, että hakijalla on suoraan tai alihankintasopimuksen
kautta valmiudet ylläpitää suorituskykyä, toimintoja ja muita FSTD:n hyväk
syntätasoa varten määritettyjä ominaisuuksia ja valvoa FSTD-laitteen asennusta.
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b) Jos hakija on tämän osan mukaisesti myönnetyn hyväksymistodistuksen hal
tija, FSTD:n spesifikaatiot on esitettävä
1) koulutusorganisaation hyväksymistodistuksen ehdoissa tai
2) koulutuskäsikirjassa, jos kyseessä on lentotoimintaluvan haltija.
ORA.FSTD.105 FSTD:n hyväksymistodistuksen voimassa pitäminen
a) FSTD:n hyväksynnän voimassa pitämiseksi FSTD:n hyväksymistodistuksen
haltijan on suoritettava kaikki hyväksyntätestauksen pääohjeistossa (MQTG)
tarkoitetut kokeet, toimintakokeet ja subjektiiviset kokeet vaiheittain 12 kuu
kauden aikana.
b) Tulokset on päivättävä, merkittävä analysoiduiksi ja arvioiduiksi ja säilytet
tävä kohdan ORA.FSTD.240 mukaisesti sen osoittamiseksi, että FSTD:n taso
pidetään yllä.
c) Käyttöön on otettava konfiguraation valvontajärjestelmä hyväksytyn FSTDlaitteen laitteiston ja ohjelmiston jatkuvan eheyden varmistamiseksi.
ORA.FSTD.110 Muutokset
a) FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijan on perustettava järjestelmä, jonka
avulla tunnistetaan, arvioidaan ja toteutetaan sen käyttämien FSTD-laitteiden
merkittävät muutokset, ja pidettävä yllä tätä järjestelmää ottaen huomioon
erityisesti
1) ilma-aluksen muutokset, jotka ovat olennaisia koulutuksen, lentokokeiden
ja tarkastuslentojen kannalta, riippumatta siitä, vaaditaanko niitä lentokel
poisuusmääräyksessä; ja
2) FSTD-laitteen, myös liike- ja näkymäjärjestelmien, muutokset, jotka ovat
olennaisia koulutuksen, lentokokeiden ja tarkastuslentojen kannalta, kuten
tietojen muutosten tapauksessa.
b) FSTD-laitteen laitteiston ja ohjelmiston muutokset, jotka vaikuttavat käsitte
lyominaisuuksiin, suorituskykyyn ja järjestelmien toimintaan, tai liike- tai
näkymäjärjestelmän merkittävät muutokset on arvioitava, jotta niiden vaikutus
alkuperäisiin hyväksymiskriteereihin voidaan määrittää. Organisaation on laa
dittava muutokset validointikokeisiin, joihin muutoksilla on ollut vaikutusta.
Organisaation on testattava FSTD-laite uusien kriteerien mukaisesti.
c) Organisaation on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle etukäteen mer
kittävistä muutoksista, jotta voidaan määrittää, ovatko suoritetut testit tyydyt
täviä. Toimivaltainen viranomainen päättää, onko FSTD-laitteen erityisarvi
ointi tarpeellista, ennen kuin sitä voidaan käyttää koulutuksessa muutoksen
jälkeen.
ORA.FSTD.115 Asennukset
a) FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijan on varmistettava, että
1) FSTD-laite sijoitetaan sopivaan ympäristöön, jossa se toimii turvallisesti ja
luotettavasti;
2) kaikille FSTD-laitteen käyttäjille ja huoltohenkilöstölle annetaan FSTDlaitteen turvallisuutta koskevat ohjeet sen varmistamiseksi, että he ovat
tietoisia kaikista FSTD-laitteen turvallisuusvarusteista ja -menetelmistä hä
tätilanteessa, ja
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3) FSTD-laite ja sen asennukset vastaavat paikallisia terveys- ja turvallisuus
määräyksiä.
b) FSTD-laitteen turvallisuusominaisuudet, kuten hätäpysäytys ja hätävalaistus,
on tarkastettava vähintään vuosittain ja tarkastuksista on pidettävä kirjaa.
ORA.FSTD.120 Lisälaitteet
Jos FSTD-laitteeseen on asennettu lisälaitteita, vaikka se ei olisi hyväksynnän
kannalta tarpeellista, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava ne varmistaak
seen, että ne eivät heikennä koulutuksen laatua.
II JAKSO
FSTD:n hyväksyntää koskevat vaatimukset
ORA.FSTD.200 FSTD:n hyväksynnän hakeminen
a) FSTD:n hyväksymistodistusta koskevan hakemuksen tekee toimivaltaisen vi
ranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla
1) perusmittarilennon harjoituslaitteen osalta kyseisen laitteen valmistaja;
2) kaikissa muissa tapauksissa organisaatio, joka aikoo käyttää FSTD-laitetta.
b) Ensimmäistä hyväksyntää hakevien on toimitettava toimivaltaiselle viranomai
selle asiakirjat, joilla osoitetaan, kuinka ne aikovat täyttää tässä asetuksessa
asetetut vaatimukset. Kyseisiin asiakirjoihin on sisällyttävä menettely, joka on
laadittu kohdissa ORA.GEN.130 ja ORA.FSTD.230 asetettujen vaatimusten
täyttymisen varmistamiseksi.
ORA.FSTD.205 FSTD-laitteiden hyväksyntäspesifikaatiot
a) Viraston on annettava asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan mukaisesti
hyväksyntäspesifikaatiot, jotka ovat vakiomuotoinen menetelmä sen osoitta
miseksi, että FSTD-laitteet täyttävät asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteen III
keskeiset vaatimukset.
b) Hyväksyntäspesifikaatioiden on oltava riittävän yksityiskohtaisia ja täsmälli
siä, jotta niillä voidaan osoittaa hakijoille ehdot, joiden nojalla hyväksynnät
myönnetään.
ORA.FSTD.210 Hyväksymisperusta
a) FSTD:n hyväksymistodistuksen myöntämisen hyväksymisperusta koostuu
seuraavista:
1) viraston laatimat sovellettavat hyväksyntäspesifikaatiot, jotka ovat voi
massa ensimmäisen hyväksynnän hakemispäivänä;

▼M2
2) tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 748/2012 nojalla hyväksyttyjen käyttöso
veltuvuustietojen pakollisessa osassa määritetyt ilma-aluksen hyväksyntä
tiedot, ja
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3) mahdolliset toimivaltaisen viranomaisen määräämät erityisehdot, jos hy
väksyntäspesifikaatioissa ei ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia standar
deja FSTD-laitetta varten, koska FSTD-laitteessa on uusia tai erilaisia
ominaisuuksia verrattuna laitteeseen, johon sovellettavat hyväksyntäspesi
fikaatiot perustuvat.
b) Tätä hyväksymisperustaa sovelletaan jatkossa FSTD-laitteen hyväksyntää uu
sittaessa, ellei sen luokkaa muuteta.
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ORA.FSTD.225 Voimassaoloaika ja voimassa pitäminen
a) Lentosimulaattorin (FFS), lentokoulutuslaitteen (FTD) tai lento- ja suunnistus
menetelmien koulutuslaitteen (FNPT) hyväksyntä pysyy voimassa, jos
1) FSTD-laite ja sitä käyttävä organisaatio täyttävät sovellettavat vaatimukset;
2) toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy organisaatioon kohdan
ORA.GEN.140 mukaisesti, jotta se voi todeta asetuksen (EY) N:o 216/2008
ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten edelleen täyttyvän; ja
3) hyväksymistodistusta ei luovuteta tai peruuteta.
b) Kohdan ARA.FSTD.210 b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettua 12 kuukau
den jaksoa voidaan pidentää enintään 36 kuukauteen seuraavissa tapauksissa:
1) FSTD-laitteelle on tehty ensimmäinen ja vähintään yksi määräaikaisarvi
ointi, joissa sen on todettu vastaavan hyväksyntäperustaa;
2) FSTD:n hyväksymistodistuksen haltija on suoriutunut hyväksytysti sään
nöllisistä FSTD-laitteen arvioinneista vähintään edellisten 36 kuukauden
ajan;
3) toimivaltainen viranomainen suorittaa kohdan ORA.GEN.200 a alakohdan
6 alakohdassa määritetyn organisaation vaatimustenmukaisuuden valvonta
järjestelmän virallisen auditoinnin 12 kuukauden välein; ja
4) organisaation nimeämä riittävän kokenut henkilö arvioi hyväksyntätestiop
paan (QTG) säännölliset uusintapainokset ja toteuttaa asiaankuuluvat toi
mintakokeet ja subjektiiviset kokeet 12 kuukauden välein sekä lähettää
toimivaltaiselle viranomaiselle raportin näiden tuloksista.
c) Perusmittarilennon harjoituslaitteen hyväksyntä pysyy voimassa edellyttäen,
että toimivaltainen viranomainen tekee sovellettavan hyväksyntäperustan mu
kaisuutta koskevan säännöllisen arvioinnin kohdan ARA.FSTD.120
mukaisesti.
d) Kun hyväksynnästä luovutaan tai se peruutetaan, FSTD:n hyväksymistodistus
on palautettava toimivaltaiselle viranomaiselle.
ORA.FSTD.230 Hyväksyttyyn FSTD-laitteeseen tehtävät muutokset
a) FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijan on ilmoitettava toimivaltaiselle viran
omaiselle kaikista FSTD-laitteeseen ehdotetuista muutoksista, joita ovat muun
muassa
1) suuret muutostyöt;
2) FSTD-laitteen sijainnin muuttuminen ja
3) FSTD-laitteen käytöstä poistaminen.
b) FSTD:n hyväksyntätason korotusta varten organisaation on haettava toimival
taiselta viranomaiselta hyväksyntätason korotusta koskevaa arviointia. Orga
nisaation on tehtävä kaikki vaadittua hyväksyntätasoa varten edellytettävät
validointikokeet. Aikaisempien arviointien tuloksia ei saa käyttää arvioitaessa
FSTD:n suorituskykyä hyväksyntätason korotusta varten.
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c) Kun FSTD-laite siirretään uuteen paikkaan, organisaation on ilmoitettava toi
mivaltaiselle viranomaiselle asiasta ennen siirron toteutusta ja toimitettava
siirtoon liittyvien toimien aikataulu.

Ennen FSTD-laitteen käyttöönottoa uudessa paikassa organisaation on suori
tettava vähintään kolmasosa validointikokeista sekä toimintakokeet ja subjek
tiiviset kokeet varmistaakseen, että FSTD:n suorituskyky vastaa alkuperäistä
hyväksyntästandardia. Jäljennös testausasiakirjoista on säilytettävä FSTD:n
asiakirjojen kanssa toimivaltaisen viranomaisen tarkastelua varten.

Toimivaltainen viranomainen voi arvioida FSTD-laitteen siirron jälkeen. Ar
viointi on toteutettava FSTD-laitteen alkuperäisen hyväksyntäperustan mukai
sesti.

d) Jos organisaatio suunnittelee FSTD-laitteen poistamista aktiivisesta käytöstä
pitkiksi ajanjaksoiksi, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomai
selle ja järjestettävä sopivat varmistustoimet ajanjaksolle, jolloin FSTD-laite ei
ole käytössä.

Organisaation on sovittava toimivaltaisen viranomaisen kanssa käytöstä pois
tamista, säilytystä ja uudelleen käyttöön ottamista koskevasta suunnitelmasta
sen varmistamiseksi, että FSTD-laite voidaan palauttaa toimintatilaan sen al
kuperäisellä hyväksyntätasolla.

ORA.FSTD.235 FSTD:n hyväksynnän siirtäminen
a) Kun FSTD-laitetta käyttävä organisaatio vaihtuu, uuden organisaation on il
moitettava toimivaltaiselle viranomaiselle asiasta etukäteen sopiakseen
FSTD:n siirtämistä koskevasta suunnitelmasta.

b) Toimivaltainen viranomainen voi suorittaa arvioinnin FSTD-laitteen alkupe
räisen hyväksyntäperustan mukaisesti.

c) Jos FSTD-laite ei enää vastaa sen alkuperäistä hyväksyntäperustaa, organisaa
tion on haettava uutta FSTD:n hyväksymistodistusta.

ORA.FSTD.240 Tietojen tallentaminen
FSTD:n hyväksymistodistuksen haltijan on tallennettava

a) kaikki asiakirjat, joilla kuvataan ja todistetaan FSTD-laitteen alkuperäinen
hyväksyntäperusta ja -taso FSTD:n käyttöiän ajan; ja

b) kuhunkin FSTD-laitteeseen ja vaatimustenmukaisuusvalvontaan liittyvät tois
tuvat asiakirjat ja raportit vähintään viiden vuoden ajalta.

LUKU AeMC
ILMAILULÄÄKETIETEEN KESKUKSET
I JAKSO
Yleistä
ORA.AeMC.105 Soveltamisala
Tässä luvussa asetetaan lisävaatimukset, jotka organisaation on täytettävä saadak
seen ilmailulääketieteen keskukselle myönnettävän hyväksynnän tai jatkaakseen
sen voimassaoloa, jotta se voi myöntää lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia, en
simmäiset luokan 1 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset mukaan luettuina.
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ORA.AeMC.115 Hakemus
Ilmailulääketieteen keskuksen hyväksymistodistuksen hakijoiden on
a) täytettävä kohdan MED.D.005 vaatimukset ja
b) kohdassa ORA.GEN.115 vaadittujen organisaation hyväksyntää varten toimi
tettavien asiakirjojen lisäksi toimitettava tiedot sidoksistaan tai yhteyksistään
sairaaloihin tai lääketieteellisiin laitoksiin erikoislääkärin suorittamia lääkärin
tarkastuksia varten.
ORA.AeMC.135 Voimassa pitäminen
Ilmailulääketieteen keskuksen hyväksymistodistus myönnetään rajoittamattomaksi
voimassaoloajaksi. Se pysyy voimassa, jos todistuksen haltija ja organisaation
ilmailulääkärit
a) täyttävät kohdan MED.D.030 vaatimukset ja
b) varmistavat jatkuvan kokemuksensa ylläpidon suorittamalla riittävän määrän
luokan 1 lääkärintarkastuksia joka vuosi.
II JAKSO
Hallinto
ORA.AeMC.200 Hallintojärjestelmä
Ilmailulääketieteen keskuksen on perustettava hallintojärjestelmä, johon sisältyvät
kohdassa ORA.GEN.200 tarkoitetut seikat, ja pidettävä yllä tätä järjestelmää;
lisäksi sen on perustettava menettelyt
a) osan MED mukaisia lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia varten ja
b) lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi kaikkina
aikoina.
ORA.AeMC.210 Henkilöstövaatimukset
a) Ilmailulääketieteen keskuksella on oltava
1) ilmailulääkäri, joka on nimetty ilmailulääketieteen keskuksen päälliköksi ja
jolla on oikeus myöntää luokan 1 lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia
sekä riittävä kokemus ilmailulääketieteestä tehtäviensä suorittamiseksi; ja
2) henkilöstö, johon kuuluu riittävä määrä täysin päteviä ilmailulääkäreitä ja
muuta teknistä henkilöstöä ja asiantuntijoita.
b) Ilmailulääketieteen keskuksen päällikkö vastaa lääkärintarkastusten tulosten
arvioinnin koordinoimisesta ja lausuntojen, todistusten ja ensimmäisten luokan
1 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten allekirjoittamisesta.
ORA.AeMC.215 Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset
Ilmailulääketieteen keskuksella on oltava lääketieteellistekniset tilat ja välineet,
jotka soveltuvat hyväksyttyyn toimialaan kuuluvien oikeuksien käyttämistä varten
tarvittavien ilmailulääketieteellisten tarkastusten suorittamiseen.
ORA.AeMC.220 Tietojen tallentaminen
Kohdassa ORA.GEN.200 vaadittujen tietojen lisäksi ilmailulääketieteen keskuk
sen on
a) säilytettävä asiakirjat, joissa on tiedot lääketieteellisten kelpoisuustodistusten
myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten suoritetuista lää
kärintarkastuksista ja arvioinneista ja niiden tuloksista, vähintään 10 vuoden
ajan viimeisen tarkastuksen päivämäärän jälkeen; ja
b) säilytettävä kaikki lääketieteelliset tiedot siten, että niiden luottamuksellisuus
varmistetaan kaikkina aikoina.
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LIITE VIII
ILMOITUKSENVARAISIA KOULUTUSORGANISAATIOITA
KOSKEVAT VAATIMUKSET

(DTO)

[OSA DTO]
DTO.GEN.100 Yleistä
Tässä liitteessä (osa DTO) vahvistetaan 10 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
mukaisesti vaatimukset, joita sovelletaan DTO.GEN.115. kohdan mukaisesti teh
dyn ilmoituksen perusteella DTO.GEN.110 kohdassa tarkoitettua koulutusta an
taviin lentokoulutusorganisaatioihin.
DTO.GEN.105 Toimivaltainen viranomainen
Tämän liitteen (osa DTO) soveltamiseksi ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaa
tion osalta toimivaltainen viranomainen on sen jäsenvaltion nimeämä viranomai
nen, jonka alueella ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation päätoimipaikka on.
DTO.GEN.110 Koulutuksen laajuus
a) Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on oikeus antaa seuraavanlaista
koulutusta edellyttäen, että se on tehnyt ilmoituksen DTO.GEN.115 kohdan
mukaisesti:
1) Lentokoneita varten:
a) LAPL(A)- ja PPL(A)-teoriakoulutus;
b) LAPL(A)- ja PPL(A)-lentokoulutus;
c) SEP(land)-, SEP(sea)- ja TMG-luokkakelpuutukseen tähtäävä koulutus;
d) muihin kelpuutuksiin tähtäävä koulutus: yölentokelpuutus, taitolento
kelpuutus, vuoristolentokelpuutus, purjelentokoneen hinauskelpuutus
ja mainoshinauskelpuutus;
2) helikoptereita varten:
a) LAPL(H)- ja PPL(H)-teoriakoulutus;
b) LAPL(H)- ja PPL(H)-lentokoulutus;
c) tyyppikelpuutus yksimoottorisiin helikoptereihin, joiden hyväksytty
matkustajapaikkaluku on enintään viisi istuinpaikkaa;
d) yölentokelpuutukseen tähtäävä koulutus;

▼M12
3) purjelentokoneita varten komission asetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III
(osa SFCL) vaatimusten mukaisesti:
a) SPL-teoriakoulutus;
b) SPL-lentokoulutus;
c) koulutus, joka tähtää oikeuksien laajentamiseen purjelentokoneisiin tai
TMG-moottoripurjelentokoneisiin SFCL.150 kohdan mukaisesti;
d) koulutus muihin lentoonlähtömenetelmiin SFCL.155 kohdan mukaisesti;
e) lisäkelpuutuksiin tai -oikeuksiin tähtäävä koulutus: perustason ja laajat
taitolento-oikeudet, purjelentokoneen hinauskelpuutus ja mainoshinaus
kelpuutus, TMG-moottoripurjelentokoneen yölentokelpuutus ja purje
lentäjän pilvilento-oikeudet;
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f) koulutus purjelentokoneiden lennonopettajakelpuutusta (FI(S)) varten;
g) FI(S)-kertauskurssi;
4) ilmapalloja varten komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976
liitteen III (osa BFCL) vaatimusten mukaisesti:
a) BPL-teoriakoulutus;
b) BPL-lentokoulutus;
c) koulutus, joka tähtää oikeuksien laajentamiseen toiseen ilmapalloluok
kaan tai -ryhmään BFCL.150 kohdan mukaisesti;
d) lisäkelpuutuksiin tähtäävä koulutus: ankkuroitujen kuumailmapallojen
kelpuutus, yölentokelpuutus ja kaupallisen lentotoiminnan kelpuutus;
g) koulutus ilmapallojen lennonopettajakelpuutusta (FI(B)) varten;
h) FI(B)-kertauskurssi.”
b) Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on oikeus antaa myös komission
asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä III (osa BFCL) olevassa BFCL.430 koh
dassa ja BFCL.460 kohdan b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettua tarkastus
lentäjien FE(B)-koulutusta sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) olevassa SFCL.430 kohdassa ja SFCL.460
kohdan b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettua tarkastuslentäjien FE(S)-kou
lutusta edellyttäen, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on tehnyt
DTO.GEN.115 kohdan mukaisen ilmoituksen ja toimivaltainen viranomainen
on hyväksynyt koulutusohjelman DTO.GEN.230 kohdan c alakohdan mukai
sesti.

▼M7
DTO.GEN.115 Ilmoitus
a) Ennen kuin mitään DTO.GEN.110 kohdassa määriteltyä koulutusta annetaan,
organisaation, joka aikoo antaa tällaista koulutusta, on tehtävä ilmoitus toimi
valtaiselle viranomaiselle. Ilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:
1) ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation nimi;
2) ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation päätoimipaikan yhteystiedot
sekä lentopaikkojen ja toimintapaikkojen yhteystiedot, jos sellaisia on;
3) seuraavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot:
i) ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustaja;
ii) ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö; ja
iii) ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation apulaiskoulutuspäälliköt, jos
näitä edellytetään DTO.GEN.250 kohdan b kohdan 1 alakohdassa;
4) koulutusorganisaation kullakin lentopaikalla ja/tai toimintapaikalla antaman
koulutuksen tyyppi, sellaisena kuin se määritellään DTO.GEN.110 kohdassa;
5) luettelo kaikista koulutuksessa käytettävistä ilma-aluksista ja FSTD-laitteis
ta, jos sellaisia on;
6) koulutustoiminnan aiottu aloittamispäivämäärä;
7) lausunto, jossa vahvistetaan, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio
on laatinut DTO.GEN.210 kohdan a kohdan 1 alakohdan ii alakohdan
mukaisesti turvallisuuspolitiikan, jota se soveltaa kaikessa ilmoituksen kat
tamassa koulutustoiminnassa;

02011R1178 — FI — 12.01.2021 — 015.001 — 313
▼M12
8) lausunto siitä, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio täyttää nyt ja
ilmoituksen kattaman koulutustoiminnan ajan asetuksen (EU) 2018/1139
liitteessä IV vahvistetut keskeiset vaatimukset, tämän asetuksen liitteen I
(osa FCL) ja liitteen VIII (osa DTO) vaatimukset sekä komission asetuk
sen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) ja komission täytäntöönpano
asetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimukset.

▼M7
b) Ilmoitus ja kaikki siihen myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset on
tehtävä lomakkeella, jonka malli esitetään lisäyksessä 1.
c) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on toimitettava ilmoituksen mu
kana toimivaltaiselle viranomaiselle koulutusohjelmat, joita se käyttää tai ai
koo käyttää koulutuksen antamiseen, sekä yhden tai useamman koulutusohjel
man hyväksyntää koskeva hakemuksensa, jos sellaista vaaditaan
DTO.GEN.230 kohdan c kohdan mukaisesti.
d) Poiketen siitä, mitä c kohdassa säädetään, organisaatio, jolla on liitteen VII
(osa ORA) luvun ATO mukaisesti myönnetty hyväksyntä, voi ilmoituksen
yhteydessä pelkästään viitata yhteen tai useampaan jo hyväksyttyyn käsikir
jaan.
DTO.GEN.116 Muutosten ja koulutustoiminnan lopettamisen tiedoksi anta
minen
Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on ilman aiheetonta viivytystä annet
tava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi seuraavat:
a) DTO.GEN.115 kohdan a kohdassa määriteltyjen ilmoitukseen sisältyvien tie
tojen muutokset ja DTO.GEN.115 kohdan c kohdassa tarkoitettujen ohjelmien
tai d kohdassa tarkoitettujen käsikirjojen muutokset;
b) ilmoituksen kattaman koulutustoiminnan lopettaminen osittain tai kokonaan.
DTO.GEN.135 Koulutusoikeuden päättyminen
Ilmoituksenvaraisen organisaation oikeus antaa sen ilmoituksen kattamaa koulu
tusta osittain tai kokonaan kyseisen ilmoituksen perusteella päättyy seuraavissa
tapauksissa:
a) ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on antanut toimivaltaiselle viran
omaiselle DTO.GEN.116 kohdan b alakohdan mukaisesti tiedoksi ilmoituk
sessa tarkoitetun koulutustoiminnan lopettamisen osittain tai kokonaan;
b) ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ei ole antanut koulutusta yli 36 pe
räkkäisen kuukauden aikana.
DTO.GEN.140 Pääsy tiloihin ja asiakirjojen tarkastelu
Sen määrittämiseksi, toimiiko ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ilmoituk
sensa mukaisesti, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on milloin tahansa
annettava pääsy mihin tahansa tiloihin, ilma-aluksiin, asiakirjoihin, kirjanpitoon,
tietoihin, menettelyihin tai muuhun ilmoituksen kattaman toiminnan kannalta
olennaiseen aineistoon kaikille toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamille henki
löille.
DTO.GEN.150 Havainnot
Sen jälkeen, kun toimivaltainen viranomainen on ARA.GEN.350 kohdan da
kohdan 1 alakohdan mukaisesti ilmoittanut havainnosta ilmoituksenvaraiselle
koulutusorganisaatiolle, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on toteutet
tava seuraavat toimet toimivaltaisen viranomaisen vahvistamassa määräajassa:
a) määritettävä vaatimusten täyttymättä jäämisen juurisyy;
b) toteutettava tarvittavat korjaavat toimet vaatimusten täyttymättä jäämisen ja
tarvittaessa sen seurausten korjaamiseksi;
c) ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle toteuttamistaan korjaavista toimista.
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DTO.GEN.155 Turvallisuusongelmaan reagoiminen
Turvallisuusongelmaan reagoimiseksi ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation
on
a) toteutettava toimivaltaisen viranomaisen ARA.GEN.135 kohdan c alakohdan
mukaisesti määräämät turvallisuustoimenpiteet;
b) noudatettava viraston julkaisemia asiaankuuluvia pakollisia turvallisuustietoja,
mukaan lukien lentokelpoisuusmääräykset.
DTO.GEN.210 Henkilöstövaatimukset
a) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on nimettävä
1) vastuullinen edustaja, jolla on asianmukaiset valtuudet suorittaa ainakin
seuraavat tehtävät:
i) varmistaa, että ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ja sen toi
minta täyttävät sovellettavat vaatimukset ja ovat sen ilmoituksen mu
kaisia;
ii) laatia ja ottaa käyttöön turvallisuuspolitiikka sen varmistamiseksi, että
ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation toiminta toteutetaan turval
lisesti, ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio noudattaa laadittua
turvallisuuspolitiikkaa ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet turvallisuus
politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi;
iii) edistää turvallisuutta ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa;
iv) varmistaa, että ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa on saa
tavilla riittävät resurssit i, ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen toimien
tehokkaaseen suorittamiseen.
2) vastuullinen koulutuspäällikkö, jolla on pätevyys ainakin seuraavien var
mistamiseen:
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i) annettava koulutus täyttää liitteen I (osa FCL), komission asetuksen
(EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) ja komission täytäntöönpano
asetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimukset sekä
noudattaa ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjel
maa;
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ii) teoriakoulutus ja ilma-aluksella tai lentoa simuloivalla koulutuslaitteella
(FSTD) annettava lentokoulutus yhdistetään tyydyttävällä tavalla;
iii) oppilaiden edistymisen valvonta;
iv) apulaiskoulutuspäällikön tai apulaiskoulutuspäälliköiden valvonta
DTO.GEN.250 kohdan b kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.
b) Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio voi nimetä yhden henkilön sekä
edustajakseen että koulutuspäällikökseen.
c) Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ei saa nimetä henkilöä edustajak
seen tai koulutuspäällikökseen, jos on olemassa objektiivista näyttöä siitä,
ettei hänen voida luottaa hoitavan a kohdassa lueteltuja tehtäviä tavalla,
joka turvaa ja edistää ilmailun turvallisuutta. Sen, että henkilöön on kolmen
viime vuoden aikana kohdistunut kohdan ARA.GEN.355 mukaisesti toteutettu
täytäntöönpanon varmistamistoimenpide, katsotaan muodostavan tällaisen ob
jektiivisen näytön, jollei hän pysty osoittamaan, ettei toimenpiteeseen johtanut
huomautus luonteeltaan, laajuudeltaan tai vaikutuksiltaan ilmailun turvallisuu
teen ole omiaan osoittamaan, ettei hänen voitaisi luottaa hoitavan näitä teh
täviä mainitulla tavalla.
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d) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on varmistettava, että sen teoria
kouluttajilla on jompikumpi seuraavista pätevyyksistä:
1) käytännön ilmailutausta niiltä osa-alueilta, jotka ovat koulutuksen kannalta
olennaisia, ja suoritettu opetusmenetelmiä koskeva kurssi;
2) aiempaa kokemusta teoriaopetuksesta ja soveltuva teoreettinen tausta siinä
oppiaineessa, jossa he antavat teoriakoulutusta.
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e) Lennonopettajilla ja simulaattorikouluttajilla on oltava liitteessä I (osa FCL),
komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteessä III (osa BFCL) ja komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteessä III (osa SFCL) vaadittu
kelpoisuus antamaansa koulutusta varten.
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DTO.GEN.215 Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset
Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation käytössä on oltava tilat ja välineet,
jotka mahdollistavat sen toiminnan suorittamisen ja hallinnoinnin asetuksen
(EY) N:o 216/2008 liitteessä III vahvistettujen keskeisten vaatimusten ja tämän
liitteen (osa DTO) vaatimusten mukaisesti.
DTO.GEN.220 Tietojen säilyttäminen
a) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on säilytettävä seuraavat tiedot
kunkin yksittäisen oppilaan koko koulutuksen ajan ja kolmen vuoden ajan
viimeisen koulutusosion suorittamisen jälkeen:
1) yksityiskohtaiset tiedot maa-, lento- ja simulaattorikoulutuksesta;
2) tiedot kunkin oppilaan edistymisestä;
3) tiedot lupakirjoista sekä niihin liittyvistä kelpuutuksista, jotka ovat koulu
tuksen kannalta merkityksellisiä, mukaan lukien kelpuutusten ja lääketie
teellisten kelpoisuustodistusten voimassaolon päättymispäivät.
b) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on säilytettävä DTO.GEN.270
kohdan a kohdassa tarkoitettu kertomus vuotuisesta sisäisestä arvioinnista ja
DTO.GEN.270 kohdan b kohdassa tarkoitettu toimintakertomus kolmen vuo
den ajan päivästä, jona ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio vahvisti
nämä kertomukset.
c) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on säilytettävä koulutusohjelmansa
kolmen vuoden ajan siitä päivästä alkaen, jona se on viimeksi antanut kou
lutusta kyseisen ohjelman mukaisesti.
d) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on henkilötietojen suojaa koskevan
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tallennettava a kohdassa tarkoitetut
tiedot siten, että niiden suojaaminen asianmukaisilla työkaluilla ja menette
lyillä varmistetaan, ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla pääsy näihin
tietoihin rajoitetaan henkilöihin, joilla on asianmukaiset valtuudet tutustua
niihin.
DTO.GEN.230 Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutusohjelma
a) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on laadittava koulutusohjelma ku
takin antamaansa DTO.GEN.110 kohdassa määriteltyä koulutusta varten.
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b) Koulutusohjelman on tapauksen mukaan täytettävä liitteen I (osa FCL), ko
mission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai komission täy
täntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimukset.
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c) Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on oikeus antaa DTO.GEN.110
kohdan b alakohdassa tarkoitettua koulutusta vain siinä tapauksessa, että toi
mivaltainen viranomainen on ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation hake
muksesta myöntänyt tässä koulutuksessa käytettävälle koulutusohjelmalle ja
sen mahdollisille muutoksille ARA.DTO.110 kohdan mukaisen hyväksynnän,
jossa vahvistetaan, että koulutusohjelma ja sen mahdolliset muutokset täyttä
vät tapauksen mukaan liitteen I (osa FCL), komission asetuksen (EU)
2018/395 liitteen III (osa BFCL) ja komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2018/1976 liitteen III (osa BFCL) vaatimukset. Ilmoituksenvaraisen
koulutusorganisaation on haettava hyväksyntää antamalla DTO.GEN.115 koh
dan mukainen ilmoitus.
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d) Edellä olevaa c kohtaa ei kuitenkaan sovelleta organisaatioon, jolla on myös
liitteen VII (osa ORA) luvun ATO mukaisesti myönnetty hyväksyntä, jossa
on tätä koulutusta koskevat oikeudet.
DTO.GEN.240 Koulutukseen käytettävät ilma-alukset ja FSTD-laitteet

▼M11
a) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on käytettävä annettavan koulutuk
sen kannalta asianmukaisin laittein varustettuja ilma-aluksia tai simulaatiokou
lutuslaitteita. Lentokaluston on koostuttava ilma-aluksista, jotka täyttävät
kaikki asetuksessa (EU) 2018/1139 määritellyt vaatimukset. Ilma-alusta,
joka kuuluu asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä I olevan a, b, c tai d ala
kohdan soveltamisalaan, voidaan käyttää koulutukseen, jos seuraavat ehdot
täyttyvät:
1) toimivaltainen viranomainen on arviointimenettelyssä vahvistanut turvalli
suustason, joka on verrattavissa asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä II
asetetuissa keskeisissä vaatimuksissa määritettyyn tasoon;
2) toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ilma-aluksen käytön koulutuk
seen ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa.
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b) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on laadittava ja pidettävä ajan ta
salla luettelo kaikista sen antamaan koulutukseen käytettävistä ilma-aluksista,
rekisteritunnukset mukaan luettuina.
DTO.GEN.250 Lentopaikat ja toimipaikat
a) Antaessaan lentokoulutusta ilma-aluksella ilmoituksenvaraisen koulutusorgani
saation on käytettävä ainoastaan sellaisia lentopaikkoja tai toimipaikkoja,
joilla on kyseisten lentoliikkeiden koulutukseen soveltuva varustus ja ominai
suudet, ottaen huomioon annettava koulutus ja käytettävän ilma-aluksen
luokka ja tyyppi.
b) Kun ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio käyttää useampaa kuin yhtä
lentopaikkaa DTO.GEN.110 kohdan a kohdan 1 ja 2 alakohdassa määritellyn
koulutuksen antamiseen, sen on
1) nimettävä jokaiselle lentopaikalle apulaiskoulutuspäällikkö, joka vastaa
DTO.GEN.210 kohdan a kohdan 2 alakohdan i–iii kohdassa tarkoitetuista
tehtävistä kyseisellä lentopaikalla; ja
2) varmistettava, että käytettävissä on riittävät resurssit tämän liitteen (osa
DTO) vaatimukset täyttävään turvalliseen toimintaan kaikilla lentopaikoilla.
DTO.GEN.260 Teoriakoulutus
a) Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio voi antaa teoriaopetusta paikan
päällä tai etäopetuksena.
b) Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on seurattava kaikkien teoriakoulu
tuksessa olevien oppilaiden edistymistä ja pidettävä siitä kirjaa.
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DTO.GEN.270 Vuotuinen sisäinen arviointi ja vuotuinen toimintakertomus
Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on toteutettava seuraavat toimenpiteet:
a) tehtävä vuosittain sisäinen arviointi DTO.GEN.210 kohdassa määriteltyjen
tehtävien ja vastuualueiden tarkastelemiseksi ja laadittava siitä kertomus;
b) laadittava vuotuinen toimintakertomus;
c) toimitettava kertomus vuotuisesta sisäisestä arvioinnista ja vuotuinen toimin
takertomus toimivaltaiselle viranomaiselle sen määräämänä päivänä.
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Liitteen VIII (osa DTO) lisäys 1

ILMOITUS
Komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 mukaisesti

□ Ensimmäinen ilmoitus
□ Ilmoitus muutoksista (1) – DTO-viitenumero:
1.

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio (DTO)
Nimi:

2.

Toimipaikat
Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation päätoimipaikan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite):

3

Henkilöstö
Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajan nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoi
te):
Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön ja apulaiskoulutuspäällikön tai -päälliköiden, jos
sellaisia on, nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite):

4.

Koulutuksen laajuus
Luettelo annettavasta koulutuksesta:
Luettelo koulutusta annettaessa käytettävistä koulutusohjelmista (asiakirjat on liitettävä tähän ilmoitukseen) tai
asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa DTO) DTO.GEN.230 kohdan a kohdassa tarkoitetussa tapauk
sessa viittaus kaikkiin koulutusta annettaessa käytettäviin hyväksyttyihin koulutuskäsikirjoihin:

5.

Koulukseen käytettävät ilma-alukset ja FSTD-laitteet
Luettelo koulutukseen käytettävistä ilma-aluksista:
Luettelo koulutukseen käytettävistä hyväksytyistä FSTD-laitteista (tarvittaessa myös kirjaintunnus sellaisena kuin
se ilmoitetaan laitteen hyväksymistodistuksessa):

6.

Lentopaikat ja toimintapaikat
Kaikkien ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutukseen käyttämien lentopaikkojen ja toimintapaikkojen
yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite):
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Koulutustoiminnan aiottu aloittamispäivämäärä:

8.

Tarkastuslentäjien standardointikurssien ja kertauskoulutuksen hyväksyntää koskeva hakemus (tarvittaes
sa)

□ Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio hakee hyväksyntää edellä mainituille purjelentokoneiden tai ilmapal
lojen tarkastuslentäjäkurssien koulutusohjelmille asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa DTO)
DTO.GEN.110 kohdan b kohdan ja DTO.GEN.230 kohdan c kohdan mukaisesti.
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9.

Lausunto
Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio on komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa DTO)
mukaisesti ja erityisesti sen DTO.GEN.210 kohdan a kohdan 1 alakohdan ii alakohdan mukaisesti laatinut turvalli
suuspolitiikan ja soveltaa sitä kaikessa ilmoituksen kattamassa koulutustoiminnassa.
Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio täyttää nyt ja ilmoituksen kattaman koulutustoiminnan ajan asetuksen
(EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistetut keskeiset vaatimukset, tämän asetuksen liitteen I (osa FCL) ja liitteen
VIII (osa DTO) vaatimukset sekä komission asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) ja komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 liitteen III (osa SFCL) vaatimukset.
Vahvistamme, että kaikki tähän ilmoitukseen sisältyvät tiedot, mukaan lukien sen mahdolliset liitteet, ovat täy
delliset ja paikkansapitävät.
Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation edustajan nimi, päiväys ja allekirjoitus.
Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön nimi, päiväys ja allekirjoitus.
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(1)

Muutoksia tehtäessä täytetään ainoastaan 1 kohta ja muutoksia sisältävät kentät.

