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ys GEN M1-9, Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien sään-
nösten soveltaminen Suomessa (TRAFI/77726/03.04.00.00/2018). 
 

 

Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011  
sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa 

 
1 SOVELTAMISALA 

Tämä ilmailumääräys koskee siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaa-
timusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) n:o 216/2008 nojalla annetun komission asetuksen (EU) n:o 
1178/2011 (jäljempänä lentomiehistöasetus), sellaisena kuin se on muutettuna 
komission asetuksilla (EU) N:o 290/2012, (EU) N:o 70/2014, (EU) N:o 245/2014, 
(EU) 2015/445, (EU) 2016/539, (EU) 2018/1065, (EU) 2018/1119 ja (EU) 
2018/1974, soveltamista Suomessa. 

2 SUOMESSA SOVELLETTAVAT SIIRTYMÄAJAT 

Lentomiehistöasetuksen liitteiden I - VIII eräiden säännösten soveltamista Suomes-
sa siirretään lentomiehistöasetuksen 12 artiklan 2a ja 4 kohdissa sallitulla tavalla 
seuraavasti:  

1) liitteen I säännöksiä, jotka liittyvät purjelentokoneiden ja ilmapallojen lentäjien 
lupakirjoihin, sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2020 alkaen; 

2) liitteiden VII ja VIII säännöksiä sovelletaan koulutusorganisaatioon, joka antaa 
koulutusta ainoastaan sellaista kansallista lupakirjaa varten, joka voidaan lento-
miehistöasetuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti muuntaa osan FCL mukaiseksi 
kevyiden ilma-alusten lupakirjaksi (LAPL) purjelentokoneita tai ilmapalloja varten, 
osan FCL mukaiseksi purjelentäjän lupakirjaksi (SPL) tai osan FCL mukaiseksi ilma-
pallolentäjän lupakirjaksi (BPL), 8 päivästä huhtikuuta 2020 alkaen; 

3) liitteessä I olevan B luvun (Kevyiden ilma-alusten lupakirja – LAPL) säännöksiä 
sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2020 alkaen; 

4) lentomiehistöasetuksen säännöksiä sovelletaan lentäjiin, joilla on kolmannen 
maan myöntämä lupakirja ja siihen liittyvä lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja 
jotka osallistuvat asetuksen (EU) 2018/1139 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i tai ii 
alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan, 
20 päivästä kesäkuuta 2020 alkaen.  
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Soveltamisen käynnistymiseen saakka sovelletaan tämän määräyksen voimaan tul-
lessa voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä, mukaan lukien JAR-vaatimuksia 
sellaisina kuin ne on ilmailumääräyksellä Suomessa voimaansaatettu. 
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