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Laki
ilmailulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ilmailulain (864/2014) 20 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 54, 70 ja 160 §, sel-

laisina kuin ne ovat, 20 §:n 1 momentin 1 kohta ja 160 § laissa 965/2018 sekä 54 ja 70 §
laissa 320/2018, seuraavasti:

20 §

Rekisteritiedoissa tapahtuneet muutokset

Ilma-aluksen omistajan on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle muutoksesta ja
liitettävä ilmoitukseen muuttuneiden tietojen yksilöimiseksi ja todentamiseksi riittävä sel-
vitys, jos:

1) liikenteen palveluista annetun lain VI osan 2 luvussa tarkoitetut rekisteriin tallennet-
tavat tiedot muuttuvat;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

54 §

Lento-oppilas

Lento-oppilaan oikeudesta lentää yksin säädetään liikenteen palveluista annetun lain
134 §:ssä.

70 §

Lentotyö ja lentomiehistön koulutus

Lentotyöstä ja lento- ja teoriakoulutuksesta, joka liittyy ilma-alusten ohjaamomiehistön
ja matkustamomiehistön lupakirjojen, kelpoisuustodistusten, kelpuutusten ja hyväksyntö-
jen hankkimiseen tai voimassa pitämiseen, säädetään liikenteen palveluista annetun lain
127 ja 135 §:ssä.

160 §

Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin

Seuraavien ilmailutoimintaan oikeuttavan Suomessa myönnetyn luvan tai hyväksynnän
haltijoiden on varauduttava normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin osallistu-
malla valmiussuunnitteluun ja valmistelemalla etukäteen poikkeusoloissa ja normaaliolo-
jen häiriötilanteissa tapahtuvaa toimintaa:

1) 35 §:ssä tarkoitettu lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, jonka tehtäväksi lento-
toimintaluvan haltija on antanut 34 §:n 1 momentissa tarkoitetut tehtävät;
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2) 82 §:ssä tarkoitetun lentoaseman hyväksyntätodistuksen haltija;
3) valtioneuvoston 108 §:n nojalla nimeämä ilmaliikennepalvelun ja sääpalvelun tarjo-

aja.
Lentoaseman pitäjän sekä ilmaliikennepalvelun ja sääpalvelun tarjoajan on sen lisäksi,

mitä 1 momentissa säädetään, varauduttava huolehtimaan siitä, että toiminta jatkuu mah-
dollisimman häiriöttömästi myös valmiuslain 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poik-
keusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luvan tai hyväksynnän haltijan on laadittava valmius-
suunnitelma, jonka laadinnassa sen on otettava huomioon lentoliikenteen erityispiirteet ja
toimijoiden näkemykset.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoi-
tetusta normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta. Lisäksi Lii-
kenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia teknisiä määräyksiä, jotka koskevat 3 mo-
mentissa tarkoitetun valmiussuunnitelman tarkempaa sisältöä ja laadintaa. Liikenne- ja
viestintävirasto valvoo, että tätä pykälää ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä
noudatetaan.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.
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