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1 MÄÄRITELMÄT 
 
Harrasteilmailu: käsittää purjelentokone, ilmapallo, ultrakevyt, autogiro ilma-alusryhmät sekä 
kansallisen moottoripurjelentokoneen lupakirjan mukaisen lentotoiminnan 
 
2 SOVELTAMISALA 
 
Tämä soveltamisohje koskee lentokokeista sekä opettajakelpuutuksien ja tarkastuslentäjä 
pätevyyden arvioinneista ilmoittamista Liikenteen turvallisuusvirastolle, tarkastuslentäjän 
nimeämistä lentokokeeseen tai pätevyyden arviointiin sekä tarkastuslennoista, lentokokeista ja 
pätevyyden arvioinneista suoritettavia korvauksia tämän ohjeen antamisesta lukien. 
 
2.1 Lentokokeesta tai pätevyyden arvioinnista ilmoittaminen 
 
Liikenteen turvallisuusvirastolle on tehtävä ilmoitus seuraavista lentokokeista ja pätevyyden 
arvioinneista. 
 

• Harrasteilmailun opettajakelpuutuksien pätevyyden arvioinnit kelpuutuksen vuomassa-
olon jatkamista ja uusimista varten 

• Harrasteilmailun tarkastuslentäjien pätevyyden arvioinnit, voimassaolon jatkamiseksi ja 
vanhentuneen uusimiseksi 
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2.2 Tarkastuslentäjän nimeäminen lentokokeeseen tai pätevyyden arviointiin 
 
Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää tarkastuslentäjän seuraaviin lentokokeisiin ja pätevyyden 
arviointeihin: 
 

• Liikennelentäjän lupakirja (ATPL) lentokoe 
• Usean ohjaajan miehistölupakirjan (MPL) lentokoe 
• Ansiolentäjän lupakirja (CPL) lentokoe 
• Mittarilentokelpuutus (IR) lentokoe 
• Lentokoneiden (A) opettajakelpuutuksien pätevyyden arvioinnit 
• Helikoptereiden (H) opettajakelpuutuksien pätevyyden arvioinnit 
• Harrasteilmailun opettajakelpuutuksien pätevyyden arvioinnit uutta kelpuutusta varten 
• Tarkastuslentäjien pätevyyden arvioinnit, (A) ja (H) sekä harrasteilmailu vain uudet 

tarkastuslentäjät 
 
 
3 MENETTELY 
 
CPL, MPL ja IR lentokokeiden sekä uusien opettajakelpuutuksien pätevyyden arviointien osalta 
koulutuksesta vastaavan koulutusorganisaation on haettava tarkastuslentäjän nimeämistä. 
ATPL lentokokeen ja muiden pätevyyden arviointien osalta tarkastuslentäjän nimeämisen voi 
hakea myös tarkastettava. 
 
Harrasteilmailun osalta pätevyyden arvioinnin tarkastuslentäjän nimeämistä varten on haetta-
va vähintään 7 vuorokautta ennen pätevyyden arvioinnin suunniteltua ajankohtaa. Muiden 
lentokokeiden ja pätevyyden arviointien osalta tarkastuslentäjän nimeämistä on haettava 14 
vuorokautta ennen lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin suunniteltua ajankohtaa. 
 
Lentokoetta tai pätevyyden arviointia ei tule suorittaa ennen kuin Liikenteen turvallisuusvirasto 
on vahvistanut tarkastuslentäjän nimeämisen. Lentokoe tai pätevyyden arviointi voidaan tar-
vittaessa suorittaa välittömästi kun Liikenteen turvallisuusvirasto on vahvistanut tarkastuslen-
täjän nimeämisen. 
 
Kouluttajan tai tarkastettavan tulee esittää Liikenteen turvallisuusvirastolle soveltuvaa tarkas-
tuslentäjää. Liikenteen turvallisuusvirasto julkaisee www.trafi.fi verkkosivuilla listan tarkastus-
lentäjistä oikeuksineen. Mikäli tarkastettava ei esitä tarkastuslentäjää tai Liikenteen turvalli-
suusvirasto ei hyväksy esitystä, Liikenteen turvallisuusvirasto valitsee ja nimeää tarkastuslen-
täjän. 
 
 
3.1 Hakeminen/ilmoittaminen 
 
Tarkastuslentäjän nimeäminen ja ilmoittaminen tehdään sähköisellä ilmoituslomakkeella joka 
löytyy Trafin verkkosivuilta osoitteesta: 
 

• http://www.trafi.fi/ilmailu/henkiloluvat/lentajat/lentokokeet_ja_tarkastuslennot/tarkast
uslentajan_nimeaminen 

 
Mikäli ilmoituslomaketta ei perustellusta syystä voi käyttää, voidaan ilmoitus tai nimeäminen 
hakea lähettämällä seuraavat tiedot kirjaamo@trafi.fi osoitteeseen. 
Tilaajan tiedot: 
 

• Organisaatio 
• Tilaajan nimi 
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• Tilaajan sähköpostiosoite 
 

Tarkastajan tiedot: 
 

• Tarkastuslentäjän suku- ja etunimi 
• Tarkastuslentäjän lupakirjan numero 
• Tarkastuslentäjän toimivaltainen viranomainen (jos ei ole Suomi) 
• Tarkastuslentäjän yhteystiedot (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) 

 
Tarkastettavan tiedot: 
 

• Tarkastettavan suku- ja etunimi 
• Tarkastettavan lupakirjan numero 

 
Lentokokeen/pätevyyden arvioinnin tiedot 
 

• Lentokokeen/pätevyyden arvioinnin tyyppi 
• Lentokonetyyppi tai –luokka 
• Suoritetaanko FSTD laitteella vai lentokoneella 
• FSTD laitteen operaattori ja hyväksyntänumero 
• Lentokoneen rekisterinumero 
• Suorituspäivämäärä 
• Suorituspaikka 

 
 
4 VIRANOMAISEN TARKASTUSLENTÄJIEN KÄYTTÄMINEN 
 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi koulutuksen laadun tarkkailemiseksi sekä tarkastuslentotoi-
minnan valvonnan perusteella määritellä muunkin tarkastuslentäjän kuin sen jota tarkastetta-
va on esittänyt tai josta on Liikenteen turvallisuusvirastolle ilmoitettu. Mikäli viranomainen 
nimeää oman tarkastuslentäjän, ilmoitetaan hakijalle tästä hyvissä ajoin ennen tarkastuslen-
toa. 
 
5 LASKUTUS 
 
Liikenteen turvallisuusvirasto ei laskuta lentokokeista, tarkastuslennoista tai pätevyyden arvi-
oinneista vaan tarkastaja ja tarkastettava sopivat keskenään kustannuksista ja maksutavasta. 
 
Ainoastaan, mikäli tarkastuslennon ottaa vastaan Liikenteen turvallisuusviraston virkamies 
virkatyönään kohdan 3. mukaisesti, laskuttaa Liikenteen turvallisuusvirasto maksuasetuksen 
mukaisen maksun ja kulut tarkastettavalta. 
 
Tarkastuslentäjän nimeämisestä laskutetaan voimassaolevan maksuasetuksen mukainen mak-
su nimeämispyynnön tilaajalta. Jos Liikenteen turvallisuusvirasto valvonnan perusteella määrit-
telee jonkun muun tarkastuslentäjän kun sen jota on esitetty, ei nimeämistä laskuteta. 


