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Toistaiseksi

Lainsäädäntö, johon ohje perustuu:

Ohje on annettu ottaen huomioon Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 290/2012, LIITE
VI, luvun FCL, kohdan ARA.FCL.215 Voimassaoloaika, alakohdan d) ja LIITTEEN VI OSAN
ARA lisäys 1:n ohjaamomiehistön lupakirjoja koskevat vaatimukset.
Muutostiedot:

13.4.2022 Lisätty ilmoituksenvaraiset kouluttajat (DTO) ja koulutuspäälliköille ohje toimittaa
kopio kirjoitetusta käyttöoikeudesta. Päivitetty yhteystiedot ja soveltamisalaan lisätty SPL ja
BPL. Kielitaitomerkinnät siirretty omaan soveltamisohjeeseen.
Soveltamisala:

Väliaikaisen käyttöoikeuden merkitseminen ja käyttäminen (suomalaiset EASA tai JAR-FCL
lupakirjat)

Väliaikainen käyttöoikeus
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Määritelmä

Väliaikainen käyttöoikeus (Temporary privilege) on lentokokeen, tarkastuslennon, kielitaitokokeen tai hyväksytyn koulutuksen jälkeen lupakirjan haltijalle kuuluva oikeus käyttää uusien
kelpuutusten haltijana niitä oikeuksia, jotka tarkastuslentäjä, kielitaitotarkastaja tai koulutuspäällikkö on lyhytaikaisina merkinnyt hänelle annettavaan erilliseen lomakkeeseen (LU6002).

1.2

Soveltamisohje ja soveltamisala

Lupakirjaan tehtävät merkinnät uusien kelpuutusten osalta komission asetus (EU) N:o
1178/2011 kohta FCL.015 (b).
Menettely, jonka mukaan lupakirjan tai todistuksen haltija saa käyttää oikeuksiaan hyväksyttyjen koesuoritusten jälkeen, perustuu komission asetuksen (EU) N:o 290/2012 Liitteen VI
ARA.FCL.215, alakohtaan d) ja tähän ohjeeseen.
Menettelyä käytetään lentokoneen (A), helikopterin (H), purjelentokoneen (SPL) ja ilmapallojen (BPL) ohjaamomiehistön lupakirjoissa. Toimintatapa edellyttää hakijalta Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) myöntämää, käyttöoikeudellista Part-FCL, Part-SFCL tai Part-BFCL lupakirjaa.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ▪ PL 320, 00059 TRAFICOM
p. 029 534 5000 ▪ Y-tunnus 2924753-3

www.traficom.fi
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Menettely koskee kaikkia lupakirjaan merkittäviä uusia tyyppi-, luokka ja mittarilentokelpuutuksia sekä vanhentuneiden luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutuksen uusimisia, jotka eivät
ole merkittynä lupakirjaan sekä Osan - FCL I luvun mukaisia muita kelpuutuksia.
Kaikki Osan -FCL luvussa K esitetyt tarkastuslentäjät, joiden toimivaltainen viranomainen on
Traficom ja jotka ovat listattuina Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämässä tarkastuslentäjien
luettelossa tai tarkastuslentäjät, joiden toimivaltainen viranomainen on jokin muu EASA jäsenvaltio, ovat oikeutettuja myöntämään kelpuutuksen väliaikaisen käyttöoikeuden. Lisäksi hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden (ATO) tai ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden
(DTO) koulutuspäälliköllä on oikeus myöntää Osan - FCL I luvun mukaisen muun kelpuutuksen
väliaikainen käyttöoikeus.

1.3

Toimintatapa

Tarkastuslentäjä/kielitaitotarkastaja/koulutuspäällikkö:
Ennen hakijan suorituksen vastaanottamista tarkastuslentäjä tai koulutuspäällikkö varmistuu,
että hakija täyttää kaikki osan FCL, SFCL, tai BFCL pätevyyttä, koulutusta ja kokemusta ja lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevat vaatimukset, sen kelpuutuksen myöntämiseksi tai
uusimiseksi, jota varten lentokoe, tarkastuslento tai koulutus suoritetaan.
Hyväksyttynä vastaanotetun lentokokeen, tarkastuslennon tai koulutuksen jälkeen tarkastaja
toimii Part FCL.1030 kohtien b-c) ja tarvittaessa d) mukaisesti. Sen lisäksi hän hakijan pyynnöstä merkitsee tiedot väliaikaisesta käyttöoikeudesta Liikenne- ja viestintäviraston lomakkeelle LU6002 vaatimuksen ARA.FCL.215 (d) ja tämän soveltamisohjeen mukaisesti. Koulutuspäällikön tulee täyttää lomake LU6002.
Ennen väliaikaisesta käyttöoikeudesta tehtävää merkintää tarkastajan tai koulutuspäällikön tulee varmistua merkinnästä yhdessä hakijan kanssa. Oikeuden kirjoittajan ja hakijan on oltava
yksimielisiä merkintöjen tarkoituksesta ja oikeellisuudesta. Mikäli oikeuden kirjoittajan ja hakijan välille jää ristiriitaa oikeasta merkinnästä, sitä ei tehdä. Siinä tapauksessa hakija lähettää
asian Liikenne- ja viestintäviraston päätettäväksi lupakirjahakemuksella.
Väliaikaisen käyttöoikeuden voimassaoloaika on kahdeksan kalenteriviikkoa lentokokeen, tarkastuslennon tai hyväksytyn koulutuksen päättymispäivästä se mukaan luettuna. Viikonlopuilla
tai arkipyhillä ei ole vaikutusta voimassaolojaksoon.
Merkintä väliaikaisesta käyttöoikeudesta tehdään Liikenne- ja viestintäviraston lomakkeelle
LU6002. Lomake voidaan tulostaa Liikenne- ja viestintäviraston asiointipalvelusta.
Ilma-alustyyppien merkinnöissä käytetään listausten EASA LIST OF CLASS OR TYPE RATINGS,
AEROPLANES ja EASA LIST OF CLASS OR TYPE RATINGS, HELICOPTERS sarakkeiden 4, ”Licence Endorsement”, mukaisia merkintöjä. Nämä dokumentit ovet löydettävissä EASA verkkosivuilta.
Tarkastuslentäjä lähettää tiedot tekemistään väliaikaisen käyttöoikeuden merkinnöistä Liikenne- ja viestintäviraston tarkastuslentolausuntolomakkeen kopiolla. Koulutuspäällikkö ilmoittaa vastaavat tiedot lähettämällä kopion täyttämästään väliaikaisen käyttöoikeuden lomakkeesta LU6002. Tiedot tulee toimittaa viipymättä (saman päivän aikana) sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi.
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Hakija

Hakija voi halutessaan käyttää hyväksytyn lentokokeen, tarkastuslennon tai koulutuksen perusteella saavuttamiaan lupakirjan haltijan oikeuksia nopeammin kuin uusien kelpuutusten
merkitseminen lupakirjaan normaalimenettelyllä kestäisi. Hän pyytää tarkastuslentäjää tai
koulutuspäällikköä merkitsemään väliaikaisen käyttöoikeuden Liikenne- ja viestintäviraston lomakkeelle LU6002 Temporary privilege/Väliaikainen käyttöoikeus.
Tarkastuslentäjän tai koulutuspäällikön lomakkeelle LU6002 tekemän merkinnän jälkeen hakija
on oikeutettu käyttämään merkinnän mukaisia lupakirjan haltijan oikeuksiaan kahdeksan kalenteriviikon ajan lentokokeen tai tarkastuslennon suorituspäivästä, kyseinen päivä mukaan
luettuna.
Hakijan on ilman tarpeetonta viivytystä toimitettava Liikenne- ja viestintäviraston lupakirjahakemus kelpuutuksen (kelpuutusten) merkitsemiseksi lupakirjaan. Hakemus tulee toimittaa täydellisenä tarvittavine liitteineen osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi.

3

Huomioitava

Liikenne- ja viestintävirasto ei voi taata, että kaikki ulkomaiset viranomaiset hyväksyvät tarkastuslentäjän antaman väliaikaisen käyttöoikeuden. Näin ollen, mikäli hakija on tästä epävarma, on kiireellisissä tapauksissa syytä hakea edelleen uutta lupakirjaa nopeutetulla menettelyllä.

3.1

Lisätiedot

Lisätietoja tästä soveltamisohjeesta antaa Traficomin (ilmailun) Henkilöluvat -tiimi.

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

