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1 SOVELTAMISALA 
 
1.1 Tämä määräys koskee rajoitettua radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta varten annetta-

vaa koulutusta. 
 
1.2 Koulutuksen antamiseen vaaditaan Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä erillinen 

lupa tai voimassaoleva koulutuslupa lentäjän, lennonjohtajan tai lennontiedottajan lu-
pakirjaa varten. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija täyttää suunnitellun 
koulutustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tässä määräyksessä asetetut vaati-
mukset. 

 
1.3 Koulutuksessa on noudatettava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymää, esimer-

kiksi ilmailutiedotuksen TRG T1-17 mukaista, koulutusohjelmaa. 
 
2 KOULUTUSLUPA 

 
2.1 Koulutuslupaa on haettava kirjallisesti Liikenteen turvallisuusvirastolta saatavalla lo-

makkeella. Lupahakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys koulutusorganisaatios-
ta, sen sisäisestä valvonnasta, teoriaopettajista, koulutusohjelmista ja koulutukseen 
käytettävistä huonetiloista ja niiden varustelusta. 
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2.2 Erillinen koulutuslupa annetaan määrätylle kurssille tai määräajaksi, kuitenkin enintään 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan.  

 
2.3 Mikäli ne seikat, joiden perusteella koulutuslupa on myönnetty, muuttuvat luvan voi-

massaoloaikana, on muutoksille saatava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntä 
ennen toiminnan aloittamista muutetuilla järjestelyillä. Tämä ei kuitenkaan koske koh-
dan 3.1 tarkoittamaa teoriaopettajien hyväksymistä, jonka koulutuspäällikkö on oikeu-
tettu tekemään. 

 
2.4 Sisäisen valvonnan kuvaukseen on sisällyttävä koulutusorganisaation laatima, tarkas-

tuslistoihin perustuva sisäisen valvonnan ohjelma, jonka avulla koulutusluvan haltija 
valvoo itse toimintaansa. Ohjelmaan kuuluvat sisäiset tarkastukset on tehtävä vähin-
tään kerran vuodessa, ja tarkastukset ja niissä tehdyt havainnot on kirjattava. Mikäli 
toiminnassa havaitaan poikkeamia, ne on käsiteltävä asianmukaisesti ja käsittelyvai-
heet on taltioitava. 
 

 
3 OPETTAJIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
3.1 Tässä määräyksessä tarkoitettua koulutusta saa antaa vain koulutuspäällikön tehtä-

vään hyväksymä opettaja. Opettajalla on oltava voimassa oleva lennonopettajakelpuu-
tus, lennonopettajaharjoittelijan kelpuutus tai voimassa oleva lennonjohtajan tai -
tiedottajan lupakirja.  Koulutuspäällikkö voi kuitenkin hyväksyä teoriaopettajaksi hen-
kilön jonka lennonopettajan, lennonopettajaharjoittelijan, lennonjohtajan tai tiedotta-
jan kelpuutus tai lupakirja ei ole voimassa tai jonkun muun ilmailun erikoisalan asian-
tuntijan, jos tämä kokemuksensa, tietojensa, taitonsa ja sopivuutensa puolesta on kel-
poinen toimimaan opettajana. 

 
3.2 Rajoitettua radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta varten koulutusta antavan opettajan 

on edellä sanotun lisäksi täytettävä seuraavat pätevyysvaatimukset: 
 

a) suomenkielistä rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta varten koulutusta anta-
valla opettajalla on oltava koulutuksen tavoitteen mukainen rajoitettu radiopuhelimen-
hoitajan kelpuutus seuraavasti: 
1) annettaessa koulutusta määräyksen PEL M2-93 tarkoittamille hakijoille vähintään 

rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus (R/T F, VFR-suomi), 
2) annettaessa koulutusta määräyksen PEL M2-92 tarkoittamille hakijoille suomenkieli-

nen rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus ja voimassaoleva, vähintään tason 
5 suomen kielen kielitaitomerkintä, 
 

b) englanninkielistä rajoitettua radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta varten antavalla opet-
tajalla on oltava koulutuksen tavoitteen mukainen rajoitettu radiopuhelimenhoitajan 
kelpuutus seuraavasti: 
1) annettaessa koulutusta ilmailumääräyksen PEL M2-93 tarkoittamille hakijoille vähin-

tään rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus (R/T E, VFR-englanti), 
2) annettaessa koulutusta ilmailumääräyksen PEL M2-92 tarkoittamille hakijoille rajoi-

tettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus ja voimassa oleva, vähintään tason 4 eng-
lannin kielen kielitaitomerkintä. 
 

3.3 Koulutuspäällikön on pidettävä koulutuskirjanpidossa luetteloa opetustehtäviin hyväk-
symistään opettajista. Luetteloon on merkittävä hyväksymispäivämäärät ja liitettävä 
opettajien suostumukset. Koulutuspäällikön on varmennettava luettelo ja siihen tehdyt 
muutokset nimikirjoituksellaan. 
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4 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
4.1 Koulutus rajoitettua radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta varten on järjestettävä Liiken-

teen turvallisuusviraston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti. 
 
4.2 Koulutuksen alkaessa on kullekin oppilaalle annettava koulutustavoitteen mukainen 

rajoitettua radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta koskeva määräys PEL M2-92 tai PEL 
M2-93, koulutusohjelma, tämä määräys TRG M1-11 sekä ilmailuradiopuhelinliikennettä 
koskeva määräys GEN M1-8 ja ilmailutiedote GEN T1-10 ”Radiopuhelinliikenteen sa-
nonnat”. 

 
4.3 Teoriaopetuksen lisäksi on oppilaille järjestettävä riittävä määrä simuloituja käytännön 

harjoituksia ilmailun radiopuhelinliikenteen vakiosanontojen sekä hätä- ja pakkotilan-
teiden edellyttämien sanontojen omaksumiseksi. Lisäksi oppilaille on annettava riittävä 
määrä kirjallista opetusaineistoa oppituntien kertaamiseksi sekä niiden lisäksi suoritet-
tavaa itseopiskelua varten. 

 
4.4 Oppilaan on osallistuttava koulutusohjelman mukaisille oppitunneille ja niiden yhtey-

dessä pidettävään kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen. Mikäli oppilas joutuu olemaan 
poissa oppitunneilta, hänelle on erikseen annettava opetusta koulutustavoitteen saa-
vuttamiseksi. Tarvittavasta lisäopetuksesta ja sen toteuttamistavasta ja määrästä on 
kyseisen aineen opettajan ja koulutuspäällikön päätettävä yhdessä.  
 

4.5 Koulutuspäällikkö voi vapauttaa oppilaan aiemman vastaavan koulutuksen perusteella 
osaksi tai kokonaan osallistumisesta oppitunneille. Teoriaopetuksesta vapautetun oppi-
laan on kuitenkin osallistuttava kurssin loppukokeisiin. Koulutuspäällikön on annettava 
opetuksesta vapautetulle oppilaalle vapauttamisen syistä kirjallinen selvitys liitettäväk-
si Liikenteen turvallisuusvirastolle esitettävään hakemukseen kelpuutuksen myöntämi-
seksi. 

 
4.6 Koulutusluvan haltijan on pidettävä päiväkirjaa radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta 

varten annetusta opetuksesta ja käytännön harjoituksista. Siitä on ilmettävä oppitunti-
en ja radiopuhelinliikenteen harjoitusten päivämäärät, kellonajat, opetuksen tai harjoi-
tuksen aihe, opettaja sekä oppitunneilla tai harjoituksissa läsnä olleet oppilaat. 

 
4.7 Kirjallisen kokeen hyväksymiseen vaaditaan, että oppilas vastaa vähintään 75 prosent-

tiin koekysymyksistä oikein. Suullisen kokeen hyväksymiseen vaaditaan, että oppilas 
on osoittanut hallitsevansa ilmailuradioliikenteen. 

 
5 KOULUTUKSESTA ANNETTAVA TODISTUS 
 

Koulutuksen päätyttyä koulutusluvan haltijan on annettava koulutuksen hyväksytysti 
suorittaneelle oppilaalle todistus, jossa koulutusluvan haltija vakuuttaa, että oppilas on 
saavuttanut rajoitettua radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta koskevat tiedot ja taidot. 
Lisäksi todistuksessa on oltava seuraavat tiedot: 

 
a)  kurssiaika (teoriakoulutuksen alkamis- ja päättymispäivämäärät), 
b)  koulutusohjelman mukainen opetuksen määrä eri oppiaineissa, 
c)  oppilaan osallistuminen eri oppiaineiden opetukseen ja käytännön harjoituksiin 
d)  kunkin oppiaineen kirjallisen loppukokeen päivämäärä ja loppukokeesta saatu ar-

vosana prosentteina, ja 
e)  suullisen kokeen päivämäärä sekä arvio oppilaan suullisesta kokeesta. 
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Todistus on voimassa kelpuutuksen hakemista varten kahden vuoden ajan ensimmäi-
sen hyväksytysti suoritetun kokeen suorituspäivästä lukien. 

 
6 KIELIKOE 
 
Koulutusluvan haltijan on kurssin päätyttyä tarvittaessa järjestettävä oppilaalle määräyksen 
PEL M2-92 tarkoittama kielitaitokoe rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksen saamisek-
si. Koulutusluvan haltija on velvollinen antamaan kielitaitokokeen vastaanottajalle tämän pyy-
tämät tiedot oppilaasta ja hänen koulutuksestaan. 
 
7 ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS 
 
Koulutusluvan haltija on säilytettävä kunkin oppilaan koulutusta koskeva koulutuskirjanpito 
vähintään kolmen vuoden ajan oppilaan koulutuksen päättymisestä lukien. Säilytettävään 
koulutuskirjapitoon kuuluvat seuraavat asiakirjat: 
 

a)  teoriakoulutusta koskeva kirjanpito, 
b)  kirjallisten kokeiden kysymykset ja niihin hyväksyttävät vastaukset, 
c)  oppilaan koekysymyksiin antamat vastaukset, niiden arvioinnit, arviointipäivä, 

annettu arvosana ja tieto vastaukset arvioineesta teoriaopettajasta, 
d)  luettelot teoriaopettajista, 
e)  sisäisen valvonnan asiakirjat, 
f)  koulutusohjelmat, ja 
g)  lentokoulutusluvan haltijan antamien koulutustodistusten jäljennökset. 

 
Tämä aineisto on pyydettäessä esitettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle. 
 
8 KOULUTUSLUVAN VOIMASSAOLON JATKAMINEN JA UUSIMINEN 
 
8.1 Koulutusluvan voimassaolon jatkamista varten koulutusluvan haltijan on toimitettava 

Liikenteen turvallisuusvirastolle ennen luvan päättymistä ilmoitus koulutustoiminnan 
jatkamisesta Liikenteen turvallisuusviraston tätä tarkoitusta varten laatimalla ilmoitus-
lomakkeella. Ilmoituksen liitteenä on oltava koulutuspäällikön allekirjoittama voimassa 
oleva luettelo teoriaopettajista. 

 
8.2 Vanhentuneen koulutusluvan uusiminen edellyttää tämän määräyksen kohdan 2.1 

mukaisen täydellisen koulutuslupahakemuksen jättämistä Liikenteen turvallisuusviras-
tolle. 

 
9 KOULUTUSLUVAN HALTIJAN TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN 
 
Mikäli koulutusluvan haltija lopettaa toimintansa ennen koulutusluvan määräajan päättymistä, 
on luvanhaltija velvollinen ilmoittamaan siitä Liikenteen turvallisuusvirastolle ja järjestämään 
koulutuskirjanpidon säilytyksen siten, että tämän määräyksen kohdassa 7 mainittu asiakirjojen 
säilytystä koskeva määräaika täyttyy. 
 
10 KOULUTUSLUVAN MUUTTAMINEN, RAJOITTAMINEN TAI PERUUTTAMINEN 
 
Koulutusluvan muuttamiseen, rajoittamiseen tai peruuttamiseen sovelletaan, mitä ilmailulain 
14 luvussa säädetään. 
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11 POIKKEUKSET 
 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää poikkeuksia tämän määräyksen vaatimuksista sil-
loin, kun on kysymys muusta kuin lentolupakirjaan, mekaanikon lupakirjaan, lennontiedotta-
jan, lennonjohtaja-oppilaan tai lennonjohtajan lupakirjaan liittyvästä rajoitetun radiopuheli-
menhoitajan kelpuutukseen tähtäävästä koulutuksesta. 
 
 
 
 
 
Pekka Henttu 
ilmailujohtaja 
 
 
 
 
Maija Mansikkaniemi 
lakimies 
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