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Laki liikenteen palveluista (320/2017) 242, 245 ja 255 § 

Ilmailulaki (864/2014) 142–143, 151 ja 175 § 

Muutostiedot: 

Tällä määräyksellä kumotaan Liikenteen turvallisuusviraston 23.12.2016 antama määräys 

PEL M2-93, Kansallisten vaatimusten mukainen rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus 

(TRAFI/70656/03.04.00.00/2016). 

 

Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus 

 

1. SOVELTAMISALA 

1.1  Tämä määräys koskee: 

a) lentolupakirjan haltijoita sekä lennonjohtajaoppilaita, lennonjohtajia ja 

lennontiedottajia, ja 

b) muita ilmailuradiotaajuuksia käyttäviä henkilöitä.  

 

1.2  Edellä mainituilla on oltava lupakirjassaan rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus 

tai Liikenne- ja viestintäviraston antama erillinen todistus, joka oikeuttaa käyttämään 

radiopuhelinta ilmailuradiotaajuuksilla. 

 

1.3 Lentokoneen ja helikopterin lentolupakirjojen1 haltijoilta sekä lennonjohtajaoppilailta, 

lennonjohtajilta ja lennontiedottajilta vaaditaan rajoitetun radiopuhelimenhoitajan 

kelpuutuksen lisäksi kielitaitomerkintä, josta määrätään erikseen määräyksessä PEL M2-

92.  

2. OIKEUDET JA RAJOITUKSET 

2.1  Jos kohdassa 1.3 tarkoitettua erillistä kielitaitomerkintää ei vaadita, rajoitetun 

radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksen haltija on oikeutettu käyttämään  

radiopuhelinta ilmailun radiotaajuuksilla niillä kielillä, jotka on kelpuutuksina  merkitty 

hänen lupakirjaansa tai Liikenne- ja viestintäviraston antamaan erilliseen todistukseen ja 

joiden ilmaliikennepalvelun tarjoaja on ilmoittanut olevan käytettävissä kyseisellä 

alueella. Radiopuhelinta on oikeus käyttää: 

a) suomen kielellä, jos ilmailuviestiliikennekoe on suoritettu vain suomen kielellä; 

b) englannin kielellä, jos ilmailuviestiliikennekoe on suoritettu englannin kielellä; 

c)  suomen ja englannin kielellä, jos ilmailuviestiliikennekoe on suoritettu englannin 

kielellä ja kelpuutuksen haltija hallitsee myös suomen kielen. 

 

                                                           
1 Kevyiden ilma-alusten lupakirja (LAPL (A/H)), yksityislentäjän lupakirja (PPL(A/H)), ansiolentäjän 
lupakirja (CPL(A/H)), liikennelentäjän lupakirja (ATPL(A/H)), usean ohjaajan miehistölupakirja (MPL(A)) 
sekä ilmalaivojen ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden ohjaamiseen oikeuttavat lupakirjat. 
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2.2  Lentolupakirjaa varten peruskoulutusta suorittava henkilö saa käyttää ilma-aluksen 

radiopuhelinta sekä harjoitella Suomessa ilmailun radiopuhelinliikenteessä käytettäväksi 

hyväksyttyä kieltä koululennolla ja hyväksytyn koulutusohjelman mukaisella 

yksinlennolla ilman radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta.  

 

2.3 Lennonjohtajaksi tai lennontiedottajaksi koulutettava saa käyttää koulutustyöpisteensä 

radiopuhelinta sekä harjoitella Suomessa ilmailun radiopuhelinliikenteessä käytettäväksi 

hyväksyttyä kieltä koulutustilanteessa kouluttajansa valvonnassa ilman 

radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta. 

3. KELPUUTUKSEN MYÖNTÄMINEN 

3.1  Rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksen myöntää hakemuksesta Liikenne- ja 

viestintävirasto. Myönnetystä kelpuutuksesta tehdään merkintä hakijan lupakirjaan tai 

siitä annetaan erillinen todistus. 

 

3.2  Hakijan on oltava suorittanut Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymän tai tunnustaman 

koulutusluvan haltijan tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation antama 

radiopuhelinliikenteen koulutus taikka lentäjän lupakirjaan tai lennonjohtajaoppilaan tai 

lennontiedottajan lupakirjaan johtavan koulutusohjelman mukaisesti annettu koulutus, 

joka on sisältänyt rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta varten vaadittavat 

oppiaineet.  

 

Koulutukseen ja kokeeseen on Kansainvälisen televiestintäliiton (International 

Telecommunication Union, ITU) radio-ohjesäännön 37 artiklan 9 §:n mukaisesti 

kuuluttava seuraavat osa-alueet: radiopuhelimen toiminta ja sen käyttöön liittyvät 

menettelyt, ilmailuviestiliikenne, radiopuhelinliikennettä koskevat säännökset.  

 

3.3 Rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksen myöntäminen edellyttää, että hakija 

esittää hakemuksessaan todistuksen hyväksytysti suoritetusta radiopuhelimenhoitajan 

kokeesta tai vastaavien vaatimusten täyttymisestä. 

4. VOIMASSAOLOAIKA 

Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus on voimassa toistaiseksi. Lentokoneen ja 

helikopterin lentolupakirjojen haltijoiden sekä lennonjohtajaoppilaiden, lennonjohtajien ja 

lennontiedottajien osalta radiopuhelimenhoitajan kelpuutus on käyttöoikeudellinen 

edellyttäen, että siihen liittyvät kielitaitomerkinnät ovat voimassa. 

 

5. POIKKEUKSET 

Liikenne- ja viestintävirasto voi perustellusta syystä myöntää määräajaksi hakemuksesta 

poikkeuksia tämän määräyksen vaatimuksista, mikäli virasto katsoo, että vastaava 

turvallisuustaso sekä vastaavat tiedot ja taidot voidaan muulla tavoin varmistaa. 

 


