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1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

 

1.1 Denna föreskrift avser anordnande av den utbildning som ger begränsad radiotelefo-

nistbehörighet. 

 

1.2 För att anordna utbildningen krävs ett särskilt tillstånd eller giltigt utbildningstillstånd 

som utfärdas av Trafiksäkerhetsverket för certifiering av piloter, flygledare eller AFIS-

tjänstemän. Förutsättningen för att ett sådant tillstånd ska utfärdas är att sökanden 

uppfyller de krav som fastställts i denna föreskrift i förhållande till den planerade ut-

bildningsverksamhetens natur och omfattning. 

 

1.3 Denna utbildning ska följa ett utbildningsprogram som godkänts av Trafiksäkerhets-

verket, exempelvis utbildningsprogrammet enligt luftfartsanvisningen TRG T1-17. 

 

2 UTBILDNINGSTILLSTÅND 

 

2.1 Ansökningen om utbildningstillstånd ska göras skriftligen på en blankett som erhålls 

från Trafiksäkerhetsverket. I samband med ansökningen ska en utredning ges över ut-

bildningsorganisationen, dess interna tillsyn, teoriinstruktörer, utbildningsprogram och 

de lokaler som används för utbildningen samt utrustningen i dessa lokaler. 
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2.2 Ett särskilt utbildningstillstånd utfärdas för en viss kurs eller för en bestämd tidsperiod, 

dock högst tre år per gång.  

 

2.3 Om det sker ändringar i omständigheterna som ligger till grund för det utfärdade ut-

bildningstillståndet under tillståndets giltighetstid, ska ett godkännande för dessa änd-

ringar inhämtas från Trafiksäkerhetsverket innan verksamheten inleds på grundval av 

de ändrade arrangemangen. Detta gäller dock inte godkännandet av teoriinstruktörer-

na enligt vad som avses i punkt 3.1 i denna föreskrift. Ett sådant godkännande kan 

ges av utbildningschefen. 

 

2.4 Beskrivningen av intern tillsyn ska innehålla ett av utbildningsorganisationen upprättat, 

på checklistor baserat program för intern kontroll, med hjälp av vilket utbildningstill-

ståndets innehavare själv övervakar sin verksamhet. De interna kontrollerna enligt 

programmet ska utföras minst en gång årligen, och kontrollerna samt de observationer 

som görs vid dem ska bokföras. Om avvikelser upptäcks i verksamheten, ska de han-

teras på vederbörligt sätt och de olika faserna av hanteringen ska dokumenteras. 

 

3 BESTÄMMELSER AVSEENDE INSTRUKTÖRER 

 

3.1 Sådan utbildning som avses i denna föreskrift får ges endast av instruktörer som god-

känts för detta uppdrag av utbildningschefen. Instruktören ska inneha giltig flyg-

instruktörsbehörighet, behörighet som flyginstruktörspraktikant eller ett giltigt certifi-

kat för flygledare eller AFIS-tjänstemän. Utbildningschefen kan dock som teoriinstruk-

tör godkänna en person vars behörighet eller certifikat som flyginstruktör, flyginstruk-

törspraktikant, flygledare eller AFIS-tjänsteman inte gäller, eller en sakkunnig på nå-

got annat specialområde inom luftfart, om denne på grundval av sin erfarenhet, sina 

kunskaper, sina färdigheter och sin lämplighet är behörig att fungera som instruktör. 

 

3.2 Den instruktör som ger utbildning för begränsad radiotelefonistbehörighet ska förutom 

det ovannämnda även uppfylla följande kompetenskrav: 

 

a) Den instruktör som ger utbildning för begränsad radiotelefonistbehörighet på finska ska 

inneha sådan begränsad radiotelefonistbehörighet som utbildningen syftar till. Behörig-

heten definieras enligt följande: 

1) Då utbildningen ges till sådana sökande som avses i föreskrift PEL M2-93 ska in-

struktören ha minst begränsad radiotelefonistbehörighet (R/T F, VFR-finska). 

2) Då utbildningen ges till sådana sökande som avses i föreskrift PEL M2-92 ska in-

struktören ha begränsad radiotelefonistbehörighet på finska och en giltig anteckning 

om språkkunskap i finska åtminstone på nivå 5. 

 

b) Den instruktör som ger utbildning för begränsad radiotelefonistbehörighet på engelska 

ska inneha sådan begränsad radiotelefonistbehörighet som utbildningen syftar till. Be-

hörigheten definieras enligt följande: 

1) Då utbildningen ges till sådana sökande som avses i föreskrift PEL M2-93 ska in-

struktören ha minst begränsad radiotelefonistbehörighet (R/T E, VFR-engelska). 

2) Då utbildningen ges till sådana sökande som avses i föreskrift PEL M2-92 ska in-

struktören ha begränsad radiotelefonistbehörighet och en giltig anteckning om 

språkkunskap i engelska åtminstone på nivå 4. 
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3.3 Utbildningschefen ska i utbildningsbokföringen inkludera en förteckning över de in-

struktörer som denne godkänt för undervisningsuppdraget. I förteckningen ska datum 

för godkännande noteras och dessutom ska en anteckning om instruktörernas sam-

tycke bifogas. Denna förteckning och de ändringar som gjorts i förteckningen ska be-

kräftas genom utbildningschefens underskrift. 

 

4 UTBILDNINGSARRANGEMANGEN 

 

4.1 Utbildningen för begränsad radiotelefonistbehörighet ska anordnas enligt ett utbild-

ningsprogram som Trafiksäkerhetsverket har godkänt. 

 

4.2 Då utbildningen inleds ska var och en av eleverna beroende på syftet med utbildningen 

få antingen föreskriften PEL M2-92 eller PEL M2-93 om begränsad radiotelefonistbehö-

righet. Dessutom ska eleverna få utbildningsprogrammet, denna föreskrift TRG M1-11 

samt föreskriften GEN M1-8 om radiotelefoni inom luftfarten samt luftfartsanvisningen 

GEN T1-10 ”Fraser i radiotelefoni”. 

 

4.3 Förutom teoriundervisning ska det anordnas tillräckligt med simulerade praktiska 

övningar för eleverna så att de lär sig standardfraserna i radiotelefoni inom luftfarten 

samt de fraser som krävs i nöd- och ilsituationer. Dessutom måste eleverna ges till-

räckligt med skriftligt undervisningsmaterial för att repetera lektionsinnehållet samt yt-

terligare material för att eleverna vid sidan om lektionerna ska kunna bedriva självstu-

dier. 

 

4.4 Eleven ska delta i de lektioner som ingår i undervisningsprogrammet och i det muntliga 

och skriftliga provet i anslutning till lektionerna. Om eleven är tvungen att vara borta 

från lektionerna, måste han/hon få separat undervisning för att kunna uppnå utbild-

ningsmålet. Instruktören för det berörda ämnet och utbildningschefen ska tillsammans 

besluta om huruvida tilläggsundervisning behövs, på vilket sätt undervisningen ska 

genomföras och hur mycket undervisning som ska ges.  

 

4.5 På grundval av elevens tidigare motsvarande utbildning kan utbildningschefen befria 

eleven helt eller delvis från att delta i lektionerna. Elever som befriats från teoriunder-

visning ska emellertid delta i kursens slutprov. Sådana elever ska få en skriftlig utred-

ning av utbildningschefen över skälen till befrielsen från undervisning. Denna utredning 

ska bifogas till ansökan som lämnas till Trafiksäkerhetsverket för att behörighet ska 

kunna beviljas. 

 

4.6 Innehavaren av utbildningstillståndet ska föra dagbok över den undervisning som 

givits och de praktiska övningar som anordnats åt elever som eftersträvar behörighet 

som radiotelefonist. Ur dagboken bör följande uppgifter om lektionerna och övningarna 

i radiotelefoni framgå: datum, klockslag, temat för undervisningstillfället eller övning-

en, instruktörens namn samt vilka elever som närvarat på lektionerna eller vid öv-

ningstillfällena. 

 

4.7 För att eleven ska godkännas i det skriftliga provet krävs att minst 75 procent av prov-

frågorna besvarats rätt av eleven. För att eleven ska godkännas i det muntliga provet 

krävs att eleven har visat att denne behärskar radiotelefoni inom luftfarten. 
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5 INTYG ÖVER UTBILDNINGEN 

 

Efter att utbildningen avslutats, ska innehavaren av utbildningstillståndet ge ett intyg 

till de elever som avlagt utbildningskursen med godkänt vitsord. På detta intyg ska in-

nehavaren av utbildningstillståndet betyga att den berörda eleven har förvärvat de 

kunskaper och färdigheter som gäller för begränsad radiotelefonistbehörighet. Dessu-

tom ska intyget omfatta följande uppgifter: 

 

a)  kursperioden (datum då teoriundervisningen började och slutade) 

b)  mängden undervisning i olika läroämnen enligt utbildningsprogrammet 

c)  information om hur eleven har deltagit i undervisning och praktiska övningar i 

olika läroämnen 

d)  datum för det skriftliga slutprovet i varje läroämne och vitsordet i slutprovet ut-

tryckt i procent, och 

e)  datum för det muntliga provet samt bedömningen av elevens muntliga prov. 

 

Intyget gäller i två års tid från och med den dag då eleven utförde det första provet 

med godkänt resultat, och under denna tid kan eleven ansöka om behörighet. 

 

6 SPRÅKPROV 

 

Efter avslutad kurs ska innehavaren av utbildningstillståndet vid behov anordna ett språkkun-

skapsprov enligt vad som avses i föreskrift PEL M2-92 för att eleven ska erhålla den begrän-

sade radiotelefonistbehörigheten. Innehavaren av utbildningstillståndet är skyldig att lämna 

sådana uppgifter om eleven och dennes utbildning som mottagaren av språkprovet begär. 

 

7 FÖRVARING AV HANDLINGARNA 

 

Innehavaren av utbildningstillståndet ska förvara utbildningsbokföringen om varje elev i minst 

tre års tid efter att den berörda elevens utbildning avslutats. I den utbildningsbokföring som 

ska förvaras ingår följande handlingar: 

a)  bokföringen avseende teoriundervisning 

b)  frågorna i de skriftliga proven och godkända svar 

c)  de svar som eleven gett på provfrågorna, deras bedömning, bedömningsdatum, 

vitsord som givits och uppgift om instruktören som bedömt svaren 

d)  förteckningar över teoriinstruktörerna 

e)  handlingarna över utförda interna kontroller 

f)  utbildningsprogrammen, och 

g)  kopior av de utbildningsintyg som innehavaren av tillståndet för flygutbildning 

har utfärdat. 

 

Detta material ska på begäran uppvisas till Trafiksäkerhetsverket. 

 

8 FÖRLÄNGNING OCH FÖRNYELSE AV UTBILDNINGSTILLSTÅNDET 

 

8.1 För att förlänga utbildningstillståndets giltighetstid ska innehavaren av utbildningstill-

ståndet inlämna en anmälan till Trafiksäkerhetsverket om att utbildningsverksamheten 

fortsätter, dock innan det berörda tillståndet löper ut. Anmälan ska göras på den an-

mälningsblankett som Trafiksäkerhetsverket har utarbetat för detta ändamål. En aktu-

ell förteckning över teoriinstruktörerna ska undertecknas av utbildningschefen och bi-

fogas till denna anmälan. 
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8.2 För att förnya ett föråldrat utbildningstillstånd krävs en fullständig ansökan om utbild-

ningstillstånd enligt punkt 2.1 i denna föreskrift. Ansökan ska inlämnas till Trafiksäker-

hetsverket. 

 

9 DÅ INNEHAVAREN AV UTBILDNINGSTILLSTÅNDET AVSLUTAR SIN VERKSAMHET 

 

Om innehavaren av utbildningstillståndet avslutar sin verksamhet innan tidsfristen för utbild-

ningstillståndet löper ut, är tillståndsinnehavaren skyldig att anmäla detta till Trafiksäkerhets-

verket och organisera förvaringen av utbildningsbokföringen på ett sådant sätt att tidsfristen 

för förvaring av handlingar följs, enligt vad som avses i punkt 7 av denna föreskrift. 

 

10 ÄNDRING, BEGRÄNSNING ELLER ÅTERKALLANDE AV UTBILDNINGSTILLSTÅNDET 

 

I fråga om ändring, begränsning eller återkallande av utbildningstillståndet tillämpas bestäm-

melserna i luftfartslagens 14 kapitel. 

 

11 UNDANTAG 

 

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja undantag från kraven i denna föreskrift om det gäller utbild-

ning för beviljande av begränsad radiotelefonistbehörighet annars än i anknytning till flygcerti-

fikat, mekanikercertifikat eller certifikat för AFIS-tjänstemän, flygledarelever eller flygledare. 
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