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DTO toimintaraportti 
DTO.GEN.270 

DTO.GEN.270 Koulutusorganisaation nimi ja DTO -viitenumero

Vastuullisen edustajan nimi ja allekirjoitus

Koulutuspäällikön nimi ja allekirjoitus

Koulutusorganisaatio on 

Toimintaraportti on lähetettävä Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon toiminnan jatkamis- ja muutosilmoituksen yhteydessä viimeis-
tään seuraavan toimintavuoden maaliskuun loppuun mennessä. Koulutusorganisaation on säilytettävä toimintaraportti 3 vuotta.  
(DTO.GEN.220(b)).

PALAUTE

 Alla voit antaa Liikenne- ja viestintävirastolle palautetta ja kehitysehdotuksia lomakkeesta, määräyksistä tms

TOIMINTAKERTOMUS JA SISÄINEN ARVIOINTI VUODELTA 20 ________  

Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM • Y-tunnus 2924753-3 • www.traficom.fi

rekisteröity yhdistys

Koulutusorganisaation toiminta on

kaupallista ei-kaupallista

muu, mikä:

osakeyhtiö säätiö yksityinen elinkeinonharjoittaja



Nimi Syntymäaika Lupakirja

Kelpuutus voimassa Medikaali voimassa Lisätiedot

Nimi Syntymäaika Lupakirja

Kelpuutus voimassa Medikaali voimassa Lisätiedot

Nimi Syntymäaika Lupakirja

Kelpuutus voimassa Medikaali voimassa Lisätiedot

LUETTELO LENNON- JA TEORIAOPETTAJISTA

AMC1 
DTO.GEN.270(b) 

Lennonopettajat ja apulaiskoulutuspäälliköt

Nimi Syntymäaika Lupakirja

Kelpuutus voimassa Medikaali voimassa Lisätiedot

Nimi Syntymäaika Lupakirja

Kelpuutus voimassa Medikaali voimassa Lisätiedot

Nimi Syntymäaika Lupakirja

Kelpuutus voimassa Medikaali voimassa Lisätiedot

Nimi Syntymäaika Lupakirja

Kelpuutus voimassa Medikaali voimassa Lisätiedot

Nimi Syntymäaika Lupakirja

Kelpuutus voimassa Medikaali voimassa Lisätiedot

Nimi Syntymäaika Lupakirja

Kelpuutus voimassa Medikaali voimassa Lisätiedot

Teoriaopettajat

Nimi Syntymäaika Pätevyys

Oppiaineet Lisätiedot

Nimi Syntymäaika Pätevyys

Oppiaineet Lisätiedot

Nimi Syntymäaika Pätevyys

Oppiaineet Lisätiedot

Nimi Syntymäaika Pätevyys

Oppiaineet Lisätiedot



TIEDOT KOULUTUSTOIMINNASTA

AMC1 
DTO.GEN.270(b)

Oppilaiden lukumäärä toimintavuonna

Koulutusohjelmat, joissa oppilaita on koulutettu toimintavuonna

GM3 DTO.
GEN.210(d);(e) Aktiivisten lento-oppilaiden ja opettajien määrä on tasolla joka takaa riittävän turvallisuustason. Kyllä Ei     

KOULUTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT ILMA-ALUKSET, KOULUTUSTILAT JA LENTOPAIKAT

DTO.GEN. 
240(b)

Rekisteritunnus Tyyppi

Kuormattavuus Vakuutuksen voimassaolo (pvm)

Koulutusohjelma, johon ilma-alusta on käytettyTodistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta voimassa (pvm)

Rekisteritunnus Tyyppi

Kuormattavuus Vakuutuksen voimassaolo (pvm)

Koulutusohjelma, johon ilma-alusta on käytettyTodistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta voimassa (pvm)

Rekisteritunnus Tyyppi

Kuormattavuus Vakuutuksen voimassaolo (pvm)

Koulutusohjelma, johon ilma-alusta on käytettyTodistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta voimassa (pvm)

Rekisteritunnus Tyyppi

Kuormattavuus Vakuutuksen voimassaolo (pvm)

Koulutusohjelma, johon ilma-alusta on käytettyTodistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta voimassa (pvm)

Rekisteritunnus Tyyppi

Kuormattavuus Vakuutuksen voimassaolo (pvm)

Koulutusohjelma, johon ilma-alusta on käytettyTodistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta voimassa (pvm)

Kaksipaikkaisissa ilma-aluksissa on hallintalaitteet ja –mittarit, joita pystyy käyttämään sekä opettajan
että oppilaan paikalta normaali- ja hätätoimenpiteiden aikana.

Kyllä Ei    



DTO.GEN.250 Käytettävän lentopaikan tunnus Lisätiedot

AMC1 DTO.
GEN.215

Millaiset koulutustilat koulutusorganisaatiolla on teoria- ja lentokoulutukseen? Mitä varusteita tiloissa on?"

ML.A.201 Ilma-alusten huoltotoiminnasta vastaa

Ilma-alusten jatkuvasta lentokelpoisuudesta vastaa:

Yksittäinen huoltaja

 Huolto-organisaatio, mikä:



GM1 DTO.
GEN.210(a)
(1)(i)

Organisaatiossa on käytössä ohjeistus ja menettely Poikkeama-asetuksen (EU) No 376/2014 ja sen Kyllä Ei  
täytäntöönpanoasetuksen (EU) No 2015/1018 mukaisia viranomaiselle lähetettäviä 
poikkeamailmoituksia varten. Miten koulutusorganisaatio oheistaa henkilöstön (sis. oppilaat) tekemään 
viranomaiselle lähetettävän poikkeamailmoituksen?"

SISÄINEN VALVONTA

ARA.
GEN.305(ca)

Toimivaltainen viranomainen voi pidentää ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation valvontajaksoa jopa kuuteen vuoteen, mikäli 
organisaatio voi todentaa oman sisäisen turvallisuus- ja raportointikulttuurin olevan riittävällä tasolla.   

Koulutusohjelma

Revisio
Koulutusohjelma tarkastettu vastaavan voimassaolevaa asetusta

Koulutusohjelma

Revisio

Koulutusohjelma

Revisio

Koulutusohjelma

Revisio

Koulutusohjelma

Revisio

Organisaatiossa on kanava sisäisten turvallisuusaloitteiden ja poikkeamahavaintojen lähettämiseen.                              Kyllä             Ei     
Poikkeamahavainnon sisäinen raportointi ei vapauta tekemästä poikkeama-asetuksen mukaisia ilmoituksia  
viranomaiselle 72 tunnin kuluessa havainnosta. Miten koulutusorganisaatio ohjeistaa henkilöstön (sis. oppilaat) tekemään sisäisiä raportteja?                            

Kyllä Ei

Koulutusohjelma tarkastettu vastaavan voimassaolevaa asetusta Kyllä Ei

Koulutusohjelma tarkastettu vastaavan voimassaolevaa asetusta Kyllä Ei

Koulutusohjelma tarkastettu vastaavan voimassaolevaa asetusta Kyllä Ei

Koulutusohjelma tarkastettu vastaavan voimassaolevaa asetusta Kyllä Ei

Poikkeamahavaintojen riippumaton esittelijä (esim kerhon jäsen)

Nimi:



Poikkeamahavainnot ja toiminnassa tapahtuneet muutokset vuodelta ___________

AMC1 DTO.
GEN.270(a) 

Ilmoittaja:
• Jäsen
• Lennonopettaja
• Tarkastuslentäjä
• Hinaaja/vinttaaja
• Hyppylentäjä
• Kerhon toimihenkilö
• Huoltaja

Tapahtumatyyppi:
• Lentotoiminta
• Lentoa edeltävä tarkastus
• Maakäsittely
• Huolto
• Muu toiminta maassa
• Vakava/lievä

SUUNNITTELE
a) Aseta tavoitteet ja normit

TOIMI
b) Järjestä vastuunjako, 
resurssit ja organisaatio

SEURAA
c) Seuraa toimintaa, vertaa 

tavoitteisiin, havaitse
poikkeamat

KORJAA
d) Reagoi poikkeamiin

PARANNA
e) Arvioi toimintaa, ota opiksi, 

hallitse riskejä

Pvm Ilmoittaja Tapahtumatyyppi

Mitä tapahtui?

Korjaavat toimenpiteet

Poikkeama viety riskirekisteriin seurattavaksi Poikkeamailmoitus tehty viranomaiselle
Pvm Ilmoittaja Tapahtumatyyppi

Mitä tapahtui?

Korjaavat toimenpiteet

Poikkeama viety riskirekisteriin seurattavaksi Poikkeamailmoitus tehty viranomaiselle
Pvm Ilmoittaja Tapahtumatyyppi

Mitä tapahtui?

Korjaavat toimenpiteet

Poikkeama viety riskirekisteriin seurattavaksi Poikkeamailmoitus tehty viranomaiselle
Pvm Ilmoittaja Tapahtumatyyppi

Mitä tapahtui?

Korjaavat toimenpiteet

Poikkeama viety riskirekisteriin seurattavaksi Poikkeamailmoitus tehty viranomaiselle



RISKIREKISTERI VUODELTA 20 _______
AMC1 DTO.
GEN.270(a) 

Sivu talletetaan erilliseen riskirekisteriin, jossa ylläpidetään ja seurataan myös edellisten vuosien toiminnassa havaitut riskit. 
Tarvittaessa voi jatkaa useammalle sivulle.

Asia (uhka) Mikä on lopputulos? (seuraus)

Kuinka paha lopputulos on?
5 Onnettomuus, 3 Vakava vaaratilanne, 1 Merkityksetön

Kuinka todennäköisesti se tapahtuu?
3 Todennäköinen, 2 Mahdollinen, 1 Epätodennäköinen

Mitä teemme? (kuka ja milloin)

Miten riskiä seurataan ja kuka seurannasta vastaa?

Asia (uhka) Mikä on lopputulos? (seuraus)

Kuinka paha lopputulos on?
5 Onnettomuus, 3 Vakava vaaratilanne, 1 Merkityksetön

Kuinka todennäköisesti se tapahtuu?
3 Todennäköinen, 2 Mahdollinen, 1 Epätodennäköinen

Mitä teemme? (kuka ja milloin)

Miten riskiä seurataan ja kuka seurannasta vastaa?

Asia (uhka) Mikä on lopputulos? (seuraus)

Kuinka paha lopputulos on?
5 Onnettomuus, 3 Vakava vaaratilanne, 1 Merkityksetön

Kuinka todennäköisesti se tapahtuu?
3 Todennäköinen, 2 Mahdollinen, 1 Epätodennäköinen

Mitä teemme? (kuka ja milloin)

Miten riskiä seurataan ja kuka seurannasta vastaa?

Asia (uhka) Mikä on lopputulos? (seuraus)

Kuinka paha lopputulos on?
5 Onnettomuus, 3 Vakava vaaratilanne, 1 Merkityksetön

Kuinka todennäköisesti se tapahtuu?
3 Todennäköinen, 2 Mahdollinen, 1 Epätodennäköinen

Mitä teemme? (kuka ja milloin)

Miten riskiä seurataan ja kuka seurannasta vastaa?

Riskitason arvioinnissa voit käyttää apuna alla olevia taulukkoja.

Todennäköisyys

Epätodennäköinen
(1)

Mahdollinen
(2)

Todennäköinen
(3)

Vakavuus Onnettomuus
(5)

Tarkastele
(5)

Ei hyväksyttävä
(10)

Ei hyväksyttävä
(15)

Vakava vaaratilanne
(3)

Tarkastele
(3)

Tarkastele
(6)

Ei hyväksyttävä
(9)

Merkityksetön
(1)

Hyväksyttävä
(1)

Hyväksyttävä
(2)

Tarkastele
(3)

Ei hyväksyttävä
Sietämätön riski. Saatettava heti ylimmän johdon tietoon ja ryhdyttävä toimiin riskin pienentämiseksi 
siedettävälle tasolle.

Tarkastele Riskin vähentämistä/lieventämistä on harkittava. Jollei riskin vähentäminen/lieventäminen ole 
tarkoituksenmukaista tai mahdollista, ylin johto voi hyväksyä riskin.

Hyväksyttävä Riski katsotaan hyväksyttäväksi, mutta toistuessaan otetaan tarkasteltavaksi uudelleen.

Aiempien vuosien riskirekisteri uudelleenarvioitu    ___________ . ___________ . 20___________       Kyllä Ei
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