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Toistaiseksi  

Lainsäädäntö, johon ohje perustuu: 

Komission asetuksen (EU) 2015/340 kohdat ATCO.C.045, ATCO.AR.D.001, sekä AMC1 

ATCO.AR.D.001(a). 

Muutostiedot: 

18.01.2022: Aiemmat erilliset ohjeet (TRAFI/17300/03.04.00.01/2016 ja 

TRAFI/17313/03.04.00.01/2016) yhdistetty samaan dokumenttiin. Ohje päivitetty. 

06.05.2022: Ohje TRAFICOM/750/03.04.00.04/2022 päivitetty. Tarkennettu väliaikaisen lu-

pakirjan myöntäminen sekä vaatimusten täyttymisen varmistaminen  
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1 Soveltamisala 

Tämä soveltamisohje koskee suomalaisen lennonjohtajan lupakirjan Assessor –

merkinnän haltijoiden (myöhemmin ”tarkastaja”) tekemää lupakirjamerkintää tai 

merkintöjä lupakirjan, kelpuutuksen tai merkinnän väliaikaiseksi käyttöoikeudeksi 

sekä tarkastajan tekemiä lupakirjamerkintöjä yksikön hyväksyntämerkintöjen voi-

massaolon jatkamiseksi tai uusimiseksi. Kielitaitotarkastajien tekemistä lupakirja-

merkinnöistä määrätään ilmailumääräyksessä PEL M2-92. 

2 Merkintöjen tekemiseen valtuutetut tarkastajat 

Tämän ohjeen myötä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom mahdollistaa kaikki tar-

kastajat tekemään merkintöjä lennonjohtajan lupakirjaan Komission asetuksen 

(EU) 2015/340 kohdan ATCO.AR.D.001(a)(2) sekä ohjemateriaalin kohdan AMC1 

ATCO.AR.D.001(a) mukaisesti. 

3 Tarkastajan tekemät lupakirjamerkinnät väliaikaisen lupakirjan, 

kelpuutuksen taikka merkinnän myöntämiseksi 

Väliaikainen merkintämenettely käsittää väliaikaiset lupakirjat, kelpuutukset, mer-

kinnät ja niiden yhdistelmät. Väliaikainen merkintämenettely ei koske väliaikaisia 

valtuutuksia (ATCO.C.025 ja ATCO.C.065).  

Tarkastajan tulee varmistua kyseisen oikeuden myöntämistä koskevien vaatimus-

ten täyttyminen ennen merkinnän tekemistä.  
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Väliaikaisen oikeuden merkitsemiseksi hyväksytyn pätevyyden arvioinnin jälkeen 

tarkastaja merkitsee arvioidun henkilön lupakirjaan uuden kelpuutuksen tai merkin-

nän, arviointipäivämäärän, voimassaolopäivämäärän, oman lupakirjansa numeron 

sekä allekirjoituksensa. Uuden väliaikaisen merkinnän eteen on tehtävä merkintä 

TEMPO. Tarkastajan tekemä AMC1 ATCO.AR.D.001(a) mukainen väliaikainen mer-

kintä on voimassa enintään 8 kalenteriviikkoa ja arvioidun henkilön on haettava 

uuttaa lupakirjaa, kelpuutusta tai merkintää tämän merkinnän ollessa voimassa. 

Väliaikaisen merkinnän saa tehdä vain kerran eikä sitä saa uusia.  

Väliaikaisen yksikön hyväksyntämerkinnän tekeminen lennonjohtajaoppilaan lupa-

kirjaan katsotaan väliaikaisen lennonjohtajalupakirjan myöntämiseksi vastaavine 

oikeuksineen. 

Toiminnon jälkeen tarkastaja toimittaa tarkastuslausunnon ja mahdolliset liitteet 

Liikenne- ja viestintävirastoon osoitteeseen "kirjaamo@traficom.fi", tai postilla 

osoitteeseen ”Liikenne- ja viestintävirasto, PL320, 00101 Helsinki". Tarkastajan tu-

lee taltioida lausunto ja liitteet palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti. 

4 Tarkastajan tekemät lupakirjamerkinnät yksikön hyväksyntämer-

kintöjen voimassaolon jatkamiseksi tai uusimiseksi hyväksytysti 

suoritetun arvioinnin perusteella 

Yksikön hyväksyntämerkinnän tekemiseksi tarkastajan, palveluntarjoajan tai koulu-

tusorganisaation on varmistettava ja lausuntolomakkeeseen vahvistettava yksikön 

hyväksyntämerkinnän voimassaolon jatkamisen tai uusimisen edellytyksenä ole-

vien, operatiivisten vähimmäistuntivaatimusten sekä mahdollisen kertauskoulutuk-

sen täyttyminen asetuksen kohtien ATCO.B.020(g) tai (j) mukaisesti.  

Yksikön hyväksyntämerkinnän jatkamiseksi tai uusimiseksi hyväksytyn arvioinnin 

jälkeen tarkastaja merkitsee arvioidun henkilön lupakirjaan tarkastuksen päivämää-

rän ja yksikön hyväksyntämerkinnän viimeisen voimassaolon päivämäärän, oman 

lupakirjansa numeron sekä allekirjoituksensa. 

Toiminnon jälkeen tarkastaja toimittaa arviointilausunnon ja mahdolliset liitteet Lii-

kenne- ja viestintävirastoon osoitteeseen "kirjaamo@traficom.fi", tai postilla osoit-

teeseen ”Liikenne- ja viestintävirasto, PL320, 00101 Helsinki". Tarkastajan tulee 

taltioida lausunto ja liitteet palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti. 

5 Lisätietoja 

Lisätietoja tästä soveltamisohjeesta antaa Liikenne- ja viestintäviraston ilmailun 

Henkilöluvat -tiimi: https://www.traficom.fi/fi/yhteydenottolomake-ilmailu 

 

Jani Kosonen 

Erityisasiantuntija, tiiminvetäjä 
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