
 Soveltamisohje 

1 (2) 

TRAFI/16071/03.04.00.01/2013 
  

  
 

 

Liikenteen turvallisuusvirasto • PL 320, 00101 Helsinki  

puh. 029 534 5000, faksi 029 534 5095 • Y-tunnus 1031715-9 
/ rwww.trafi.fi

 

Antopäivä: 

28.8.2013 
Voimaantulopäivä: 

01.09.2013 
Voimassa: 

Toistaiseksi 
Säädösperusta: 

Ohje on annettu ottaen huomioon Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 koh-

dan AMC1 FCL.1020; FCL.1025 kokeneita tarkastuslentäjiä koskevat edellytykset 

Muutostiedot: 

Uusi ohje 

 

Kokeneet tarkastuslentäjät (senior examiners) 
 

 

 

Soveltamisala 

Tämä soveltamisohje koskee Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin asettamia vaatimuksia koke-

neille tarkastuslentäjille ja kuvaa kokeneen tarkastuslentäjän valtuutuksen hakumenettelyn. 

 

Soveltamisohje 

Komission asetuksessa 1178/2011 kohdissa FCL.1020 Tarkastuslentäjien pätevyyden arviointi 

ja FCL.1025 b)3) Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja 

uusiminen määrätään, että tarkastuslentäjän hyväksyntätodistuksen hakijan on osoitettava 

pätevyytensä toimivaltaisen viranomaisen tarkastajalle tai kokeneelle tarkastuslentäjälle, jonka 

tarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaava toimivaltainen viranomainen on erityisesti valtuut-

tanut tähän tarkoitukseen. Edellytykset kokeneen tarkastuslentäjän tehtävään on kuvattu 

kohdassa AMC1 FCL.1020; FCL.1025 

 

Edellytykset kokeneen tarkastuslentäjän tehtävään ja valtuutuksen hakeminen 

Kokeneen tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijalla on oltava FI ja/tai TRI-kelpuutus ja hänen 

on oltava toiminut tarkastuslentäjänä (FE/FIE/TRE) vähintään kolme vuotta.  

 

Liikenteen turvallisuusvirasto ilmoittaa ajankohdista jolloin kokeneita tarkastuslentäjiä koulute-

taan ja kehottaa tässä yhteydessä edellytykset täyttäviä henkilöitä hakeutumaan koulutuk-

seen. Hakemuksia otetaan siten vastaan vain ilmoituksessa kerrottuna aikana. 

 

Kokeneen tarkastuslentäjän valtuutusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee 

käydä ilmi hakijan kokemus kouluttajana lupakirjaan merkityn opettajakelpuutuksen antamin 

oikeuksin ja tarkastuslentäjänä tai tyyppitarkastuslentäjänä. Hakemukseen merkitään lisäksi 

vapaamuotoiset perustelut hakijan pätevyydestä ja sopivuudesta kokeneen tarkastuslentäjän 

tehtävään.  

 

Liikenteen turvallisuusvirasto käsittelee hakemukset ja osoittaa kokeneiksi tarkastuslentäjiksi 

valtuutettavat henkilöt viranomaisen järjestämään koulutukseen sekä pätevyyden arviointiin 

ennen valtuutuksen myöntämistä. Kokeneen tarkastuslentäjän valtuutus on voimassa yhtä 

kauan kuin tarkastuslentäjän hyväksyntätodistus, kuitenkin enintään kolme (3) vuotta. 

 

Kokeneelle tarkastuslentäjälle asetettujen vaatimusten täyttäminen ei yksin oikeuta kokeneen 

tarkastuslentäjän valtuutuksen saamiseen, vaan valtuutuksia myöntäessään Liikenteen turval-
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lisuusvirasto ottaa huomioon kokeneiden tarkastuslentäjien määrällisen tarpeen sekä hakijan 

soveltuvuuden tehtävään. 

 

 

 

Lisätiedot  

 

Lisätietoja tästä soveltamisohjeesta antaa Lupakirjat–yksikkö.  
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