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1  YLEISTÄ

Tämän määräyksen tarkoituksena on antaa sotilas- ja muun ilmailun turvallisuuden var-

mistamiseksi tarvittavat määräykset niistä vaatimuksista, jotka asetetaan luvan myöntämi-

selle Puolustusvoimien ulkopuolisen tahon antamaan sotilaslentokoulutukseen.

Tätä sotilasilmailumääräystä sovelletaan, kun Puolustusvoimien ulkopuolinen taho antaa

lentokoulutusta sotilasilmailussa. Tätä määräystä sovelletaan myös miehittämättömään il-

mailuun liittyvään lennätyskoulutukseen.

Mikäli Puolustusvoimien ulkopuolisen tahon antama lentokoulutus annetaan siviili-ilma-

aluksella ja koulutuksen tavoitteena on siviili-ilmailussa käytössä olevan kelpoisuusjärjes-

telmän mukaisen kelpoisuuden hankkiminen, ei tätä määräystä noudateta. Näissä tapauk-

sissa koulutuksen tulee täyttää EASA:n (European Aviation Safety Agency, Euroopan len-

toturvallisuusvirasto) lentomiehistöasetuksen ja kansallisen ilmailuviranomaisen vaatimuk-

set tai vastaavat muut vaatimukset.

Ilmailulain (864/2014) 7 §:n 1 mom 11-kohdan mukaisesti sotilasilmailuviranomainen

myöntää luvan Puolustusvoimien ulkopuolisen tahon antamaan sotilaslentokoulutukseen

ja asettaa lupia koskevat vaatimukset.

Mikäli lentokoulutus toteutetaan yhdistelmäorganisaatiossa, jossa Puolustusvoimien hen-

kilöstö vastaa osasta tämän määräyksen mukaisista tehtävistä, kuten esimerkiksi koulu-

tuspäällikön ja/tai päälennonopettajan tehtävistä, on lupahakemuksessa kuvattava vastui-

den jakautuminen Puolustusvoimien ja lupaa hakevan organisaation välillä.

Uusien suorituskykyjen hankintaan liittyvät lentokoulutukselliset kokonaisuudet voidaan

sopia hankkeen sopimusehdoissa tai vastaavassa järjestelyssä tämän sotilasilmailumää-

räyksen periaatteet huomioiden.

2 SOTILASLENTOKOULUTUKSEN ANTAMISEEN VAADITTAVA LUPA

Puolustusvoimien ulkopuolisen tahon antamaan sotilaslentokoulutukseen vaaditaan soti-

lasilmailuviranomaisen lupa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija täyttää kou-

lutusorganisaatiolle ja -välineille, kouluttajien ammattitaidolle sekä koulutusohjelmien ja
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opetustilojen osalta suunnitellun koulutustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät

vaatimukset.

Lentoa, joka tapahtuu tämän määräyksen mukaisessa koulutustarkoituksessa, ei samalla

saa suorittaa muuna ansiolentotoimintana.

3 SOTILASLENTOKOULUTUSLUVAN HAKEMINEN

Lupaa sotilaslentokoulutuksen antamiseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella soti-

lasilmailuviranomaiselta. Lupahakemus jätetään joko sähköisenä sähköpostiosoitteeseen

fimaa@mil.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Sotilasilmailun viranomaisyksikkö, PL 30,
41161 Tikkakoski. Sotilaslentokoulutusluvan hakijan on jätettävä lupahakemus sotilasil-

mailuviranomaiselle vähintään 60 vuorokautta ennen suunniteltua toiminnan aloituspäivää.

Lupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Lupahakemuksesta tai sen liitteistä on koulutustoiminnan laajuus huomioiden käytävä sel-

ville seuraavat seikat:

a) hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka, postiosoite, puhelinnumero ja muut

yhteystiedot

b) hakijan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

c) toiminnan suunniteltu aloituspäivä

d) lentopaikka, jolta koulutus pääasiallisesti tapahtuu, ja ko. lentopaikan

päällikön kirjallinen lausunto sekä Puolustusvoimien lausunto käytettävän

lentopaikan hyväksynnästä

e) luettelo koulutuksessa käytettävistä ilma-aluksista (luokka/tyyppi, rekiste-

ritunnus, omistaja, lentokelpoisuuden voimassaoloaika)

f) luettelo mahdollisesti käytettävistä synteettisistä lentokoulutuslaitteista ja

muista koulutuslaitteista ja Puolustusvoimien lausunto niiden hyväksyn-

nästä

g) kouluttajan antaman koulutuksen lajit ja koulutuksen tavoitteet (kelpuutuk-

set tai muu vastaava)
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h) koulutusorganisaatio, jossa on oltava nimettyinä seuraavat vastuuhenki-

löt: koulutuspäällikkö, joka vastaa hakemuksessa tarkoitetusta koulutuk-

sesta kokonaisuudessaan, ja päälennonopettaja, joka vastaa lentokoulu-

tuksesta

i) edellä mainittujen vastuuhenkilöiden kirjalliset suostumukset tehtäviinsä

sekä selvitys heidän kokemuksestaan ja koulutuksestaan

j) lennonopettajien nimet, lupakirjan numerot, kelpuutukset ja kirjalliset

suostumukset tehtäviin

k) tiedot ilma-alusten vakuutuksista

l) käytettävät koulutusohjelmat sekä lausunto Puolustusvoimien hyväksyn-

nästä

m) mahdollisesti käytettävät koulutusjärjestelmät ja niiden käyttöön liittyvä oh-

jeistus sekä lausunto Puolustusvoimien hyväksynnästä

n) hakijan koulutustoimintaa koskeva yksityiskohtainen lentoturvallisuuden

hallintajärjestelmän, sisäisen valvonnan ja laadunvarmistuksen kuvaus.

Sotilasilmailuviranomainen voi vaatia edellä mainittujen lisäksi muita tarpeellisiksi katsomi-

aan selvityksiä.

Huom. Puolustusvoimien lausunnolla tarkoitetaan tässä koulutuksen tilaajan kirjallista to-

teamusta siitä, että lausuntoa edellyttävät kokonaisuudet vastaavat Puolustusvoimien len-

to- tai lennätyskoulutuksen vaatimuksia.

4 SOTILASLENTOKOULUTUSLUPA

Koulutuslupa annetaan määrättyä kurssia varten tai määräajaksi, mutta enintään kolmeksi

vuodeksi kerrallaan. Sotilasilmailuviranomainen voi tarvittaessa asettaa koulutukselle ra-

joituksia ja muita ehtoja. Mikäli ne seikat, joiden perusteella koulutuslupa on myönnetty,

muuttuvat luvan voimassaoloaikana, on muutoksille saatava sotilasilmailuviranomaisen

hyväksyntä ennen toiminnan aloittamista muutetuilla järjestelyillä.
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5 KOULUTUSORGANISAATIO

Jos lentokoulutusluvan haltija on yhtiö tai yhteisö, katsotaan hallituksen tai johtokunnan

puheenjohtaja vastuulliseksi johtajaksi, ellei vastuuta ole sopimuksella siirretty valtuutetulle

henkilölle, kuten toimitusjohtajalle. Jos luvan haltija on yksityinen henkilö, on hän vastuulli-

nen johtaja. Vastuullinen johtaja vastaa lentokoulutusorganisaation vastuuhenkilöiden va-

linnasta ja siitä, että kaikki toiminta voidaan rahoittaa ja toteuttaa sovellettavien vaatimus-

ten mukaisesti.

Koulutusorganisaatiossa on oltava koulutuspäällikkö ja koulutuspäällikön lisäksi kutakin

koulutettavaa ilma-alusryhmää kohti päälennonopettaja sekä riittävä määrä teoria- ja len-

nonopettajia. Sama henkilö voidaan hyväksyä toimimaan useammassa kuin yhdessä vas-

tuutehtävässä, jos lentokoulutusorganisaatiossa on enintään viisi lennonopettajaa.

5.1 Koulutuspäällikkö

Koulutuspäälliköllä on kokonaisvastuu lentokoulutuksen, synteettisen lentokoulutuksen ja

teoriakoulutuksen riittävästä yhteensovittamisesta sekä yksittäisten oppilaiden edistymi-

sen valvonnasta.

Koulutuspäällikkö vastaa siitä, että lupaehtoja ja voimassa olevia säännöksiä ja määräyk-

siä sekä Puolustusvoimien ja lentokoulutusluvan haltijan antamia ohjeita noudatetaan kou-

lutustoiminnassa ja että koulutus järjestetään sen koulutusohjelman mukaisesti, jonka nou-

dattamisesta lentokoulutusluvan haltija on sopinut Puolustusvoimien kanssa.

Koulutuspäällikön on valvottava koulutuksen edistymistä ja koulutustoimintaa ja välittö-

mästi puututtava havaitsemiinsa epäkohtiin ja poikkeamiin määräyksistä, lupaehdoista

ja/tai lentokoulun omista ohjeista tai vaatimuksista sekä ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin

toimenpiteisiin.

Koulutuspäällikön on huolehdittava ja valvottava, että koulutuksessa käytettävien ilma-

alusten huolto- ja korjaustoiminta sekä lentokelpoisuuden valvonta on järjestetty siten, että

määräysten mukaiset toimenpiteet tulevat asianmukaisesti suoritetuiksi ja että huolto- ja

korjaustehtäviä suorittavilla on tehtäväänsä riittävä kelpoisuus. Yhdistelmäorganisaatios-

sa, jossa Puolustusvoimat vastaa osasta tämän määräyksen alaisista tehtävistä on lupaa
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hakevan lentokoulun kuvattava lupahakemuksessaan koulutukseen käytettävien ilma-

alusten huolto- ja korjaustoiminnan sekä lentokelpoisuuden valvonnan vastuiden jakautu-

minen.

Koulutuspäälliköllä on oikeus päättää ilman sotilasilmailuviranomaiselta haettua erillistä lu-

paa koulutusluvan myöntämisen jälkeen tapahtuvista seuraavista muutoksista:

a) lennonopettajien ja teoriaopettajien lisäykset ja poistot

b) lennonopettajaharjoittelijoita valvovien lennonopettajien määrääminen

c) lentokoulutuksessa käytettävän lentokaluston lisäykset ja poistot

d) synteettisten lentokoulutuslaitteiden ja muiden koulutuslaitteiden käyttöön

ottaminen siitä erikseen annettujen määräysten mukaisesti.

Koulutuspäällikkö on kuitenkin velvollinen tekemään sotilasilmailuviranomaiselle ilmoituk-

sen hyväksymistään kohtien a), c) ja d) muutoksista ennen toiminnan aloittamista muute-

tuilla järjestelyillä. Koulutuspäällikön on pidettävä ajantasaista luetteloa hyväksymistään

muutoksista. Luetteloon on merkittävä hyväksymispäivämäärät, ja siihen on tarvittaessa

liitettävä:

a) lennonopettajien ja teoriaopettajien suostumukset

b) lentokoulutuskaluston käyttösopimukset

c) synteettisten lentokoulutuslaitteiden hyväksymisasiakirjat ja käyttösopi-

mukset.

Koulutuspäällikön on varmennettava luettelo ja siihen tehdyt merkinnät allekirjoituksellaan.

Koulutuspäällikön tulee olla järjestettävän lentokoulutuksen sisältö, laajuus ja vaativuus

huomioiden riittävän perehtynyt ilmailualan koulutukseen. Hänellä tulee olla järjestettävän

koulutuksen sisältö, laajuus ja vaativuus huomioiden lennonopettajan kelpuutus tai muu

riittävä osaaminen tehtävien hoitamiseen.

5.2 Päälennonopettaja

Päälennonopettajan on huolehdittava ja vastattava siitä, että lentokoulutus on järjestetty

säännösten, ilmailumääräysten ja koulutusluvan ehtojen mukaisesti. Päälennonopettaja
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vastaa lennonopettajien ja koulutettavien valvonnasta sekä kaiken lentokoulutuksen ja

synteettisen lentokoulutuksen yhdenmukaistamisesta.

Päälennonopettajalla on oltava voimassa oleva lennonopettajan kelpuutus sitä ilma-alus-

ryhmää varten, johon koulutuslupaa haetaan. Jos koulutusta harjoitetaan usean ilma-alus-

ryhmän ilma-aluksella, päälennonopettajalla on oltava voimassa oleva lennonopettajan

kelpuutus ko. ilma-alusryhmiä varten tai koulutusorganisaatioon on nimettävä vaatimukset

täyttävät päälennonopettajat erikseen kutakin ilma-alusryhmää varten. Annettaessa koulu-

tusta sellaisille ilma-alustyypeille, joille ei ole käytettävissä siviili- tai sotilaskelpoisuusjär-

jestelmää, voidaan lennonopettajan kelpoisuusvaatimuksesta luopua. Hakijan on tällöin

osoitettava hakemuksessaan päälennonopettajan riittävä osaaminen tehtäviensä hoitami-

seen.

6 TURVALLISUUDENHALLINTAJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

Sotilasilmailuviranomainen on asettanut vaatimukset sotilasilmailun lentoturvallisuuden-

hallintajärjestelmälle sotilasilmailumääräyksellä SIM-Er-Yl-023. Puolustusvoimien sotilas-

lentotoiminnassa noudatetaan edellä mainitun määräyksen mukaisesti laadittua sotilasil-

mailun lentoturvallisuuskäsikirjaa.

Lentokoulun on tämän määräyksen mukaisessa toiminnassa sovitettava turvallisuudenhal-

lintajärjestelmänsä yhteen Puolustusvoimien lentoturvallisuuden hallintajärjestelmän kans-

sa, toiminnan laajuus huomioiden. Lentokoulun on lupahakemuksessaan esitettävä edellä

mainittu yhteensovittaminen.

Lyhytaikaisessa koulutustoiminnassa voidaan poiketa yhteensovittamisvaatimuksesta.

Tällöin lentokoulun on esitettävä ne menettelyt, joilla se varmistaa ilmailun turvallisuuden

kyseisessä koulutustoiminnassa, sekä Puolustusvoimien lausunto menettelyiden hyväk-

syttävyydestä.
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7 KOULUTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT TEORIAOPETUS- JA LENNONVALMISTELU-
TILAT SEKÄ LENTOPAIKKA

Teoriaopetusta varten lentokoululla on oltava riittävät ja tarkoituksenmukaiset huonetilat

sekä opetus-, havainto- ja harjoitusvälineet.

Koulutuslupaan merkityllä lentopaikalla lentokoulutuksen antajalla on oltava käytössään

riittävät lennonvalmistelutilat ja lennonvalmistelussa tarvittava varustus.

Teoriaopetukseen käytettävien tilojen ja lennonvalmistelutilojen on täytettävä Puolustus-

voimien vaatimukset.

Koulutuslupaan merkityllä lentopaikalla on oltava lentokoulutukseen käytettävän lentoka-

luston ja sen ominaisuuksien kannalta riittävä ja Puolustusvoimien vaatimukset täyttävä

varustus.

Teoria- ja lentokoulutus voidaan antaa myös Puolustusvoimien tiloissa. Näissä tilanteissa

asia on kuvattava lupahakemuksessa.

Sotilasilmailuviranomainen voi koulutustoiminnan laadun ja laajuuden huomioon ottaen

määrätä kussakin tapauksessa erikseen, millaiset lisävaatimukset lentopaikan ja sen va-

rustuksen on täytettävä ennen lentokoulutuksen aloittamista.

8 OPETTAJIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Koulutusluvassa tarkoitettua koulutusta saa antaa vain koulutuspäällikön ao. tehtävään

hyväksymä lennonopettaja, lennonopettajaharjoittelija tai simulaattorikouluttaja. Koulutus-

päällikkö voi kuitenkin hyväksyä teoriaopettajaksi henkilön, jonka lennonopettajan tai len-

nonopettajaharjoittelijan kelpuutus ei ole voimassa, tai jonkun muun erikoisalan asiantunti-

jan, jos tämä kokemuksensa, tietonsa, taitonsa ja sopivuutensa puolesta on kelpoinen toi-

mimaan opettajana ja menettely on erikseen sovittu Puolustusvoimien kanssa.

9 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Koulutus on järjestettävä Puolustusvoimien hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti, ja

lentokoulutukseen liittyvä teoreettinen opetus on pyrittävä antamaan yhtenäisen kurssin
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muodossa ja toteuttamaan lentokoulutukseen yhdistettynä aina, kun näin on mahdollista

järjestää.

Teoriaopetus, synteettinen lentokoulutus ja muilla koulutuslaitteilla annettava koulutus ja

lentokoulutus on sovitettava tarkoituksenmukaisesti yhteen niin, että lentokoulutuksessa

voidaan soveltaa teoriaopetuksessa sekä muilla koulutuslaitteilla annetussa opetuksessa

saatuja tietoja ja taitoja.

Lentokoulu voi järjestää koulutuksen myös niin, että toinen lentokoulu antaa teoriakoulu-

tuksen sitä varten erikseen myönnetyn luvan mukaisesti, mikäli tämä on koulutustavoitteen

saavuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Lentokoulutuksen antava lentokoulu vastaa

kuitenkin siitä, että tässä tarkoitettu koulutuksen yhteensovittaminen toteutuu ja että kou-

lutustavoite kokonaisuudessaan saavutetaan.

Oppilaiden käytettävissä on koko koulutusajan oltava koulutuksen laajuuden kannalta riit-

tävä määrä opetusaineistoa oppituntien kertaamista sekä itseopiskelua varten. Oppilaiden

käytettävissä on lisäksi oltava kaikki ne ilmailumääräykset, normit, sotilaskäskyt ja muut

asiakirjat, joilla on merkitystä oppilaiden osaamiselle.

Huom. Puolustusvoimien hyväksynnällä tarkoitetaan tässä luvussa koulutuksen tilaajan

kirjallista toteamusta siitä, että lentokoulutukseen käytettävä kalusto ja lentokoulutusoh-

jelma täyttävät koulutuksen tilaajan kyseisille kokonaisuuksille asettamat vaatimukset.

9.1 Teoriakoulutus

Oppilaan on osallistuttava koulutusohjelman mukaisille oppitunneille ja niiden yhteydessä

pidettäviin lentokoulun järjestämiin kirjallisiin tasokokeisiin. Poissaolojen korvaamisesta

koulutustavoitteiden saavuttamiseksi on sovittava Puolustusvoimien kanssa.

Lentokoulun on pidettävä päiväkirjaa teoreettisten oppiaineiden opetuksesta, harjoitusteh-

tävistä ja koetilaisuuksista sen mukaisesti mitä asiasta on Puolustusvoimien kanssa erik-

seen sovittu.

Koulutuksen päätyttyä lentokoulun on annettava oppilaalle ja Puolustusvoimille ne todis-

tukset, jotka Puolustusvoimat edellyttää.
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9.2 Lentokoulutus

Lentokoulutus on annettava kaksoisohjaimilla, koulutustavoitteen mukaiseen ilma-alusryh-

mään kuuluvalla tyyppihyväksytyllä ilma-aluksella, ja koulutuksessa voidaan käyttää sel-

laista synteettistä lentokoulutuslaitetta, jonka käytön Puolustusvoimat on hyväksynyt. Mie-

hittämättömässä ilmailussa voidaan poiketa kaksoisohjain- ja tyyppihyväksyntävaatimuk-

sesta.

Lentokoulun käytössä on oltava riittävä määrä ilma-aluksia, jotka soveltuvat kyseessä ole-

vaan koulutukseen ja jotka on varustettu niin, että koulutustavoite voidaan kokonaisuu-

dessaan saavuttaa.

Tämän määräyksen alaisessa toiminnassa koulu- ja harjoituslennoilla saa ilma-aluksessa

ilma-alusta ohjaavan henkilöstön lisäksi olla mukana vain Puolustusvoimien lentotoimin-

nasta annettujen määräysten mukaisia henkilöitä.

Lentokoulun on pidettävä Puolustusvoimien kanssa erikseen sovittavalla tavalla koulutus-

ohjelman mukaista oppilaskohtaista kirjanpitoa lentokoulutuksesta, synteettisestä lento-

koulutuksesta ja muulla koulutuslaitteella annetusta koulutuksesta.

9.3 Yksinlento

Ennen ensimmäistä yksinlentoa oppilaan on suoritettava ne koulutuksessa käytettävän,

Puolustusvoimien hyväksymän koulutusohjelman mukaiset suoritukset, jotka kyseisessä

koulutusohjelmassa ovat yksinlennon edellytyksenä.

Lennonopettaja saa antaa oppilaalleen ensimmäisen yksinlentotehtävän vasta, kun oppi-

las on hyväksytty siihen käytössä olevan lentokoulutusohjelman vaatimusten perusteella.

Lennonopettajan on valvottava oppilaan yksinlentoja siten kuin kyseisen koulutuksen osal-

ta lento- tai lennätyskoulutusohjelmissa on määritetty.

Valvovan lennonopettajan on tarkastettava vaadittavat lentoa koskevat lentosuunnitelmat

ja ilmoitukset. Lentosuunnitelmaan on tehtävä ne merkinnät, joita Puolustusvoimat edellyt-

tää, kun kyseessä on lento-oppilas.
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Peruslentokoulutukseen liittyvät oppilaan yksinlennot on suoritettava olosuhteissa, joissa

lentotehtävä on turvallista suorittaa, kun otetaan huomioon oppilaan koulutustaso.

10 VAKUUTUKSET

Koulutukseen käytettävillä ilma-aluksilla on oltava vakuutukset sen mukaan kuin siitä on

erikseen säädetty. Ennen lentokoulutuksen aloittamista lentokoulu on velvollinen anta-

maan Puolustusvoimille kirjallisesti tiedot koulutuksen aikana voimassa olevista toimintaa

koskevista vakuutuksista, niiden ehdoista ja korvaussummista.

11 ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS

Lentokoulun on sovittava Puolustusvoimien kanssa koulutuskirjanpidon säilyttämisestä en-

nen koulutuksen aloittamista.

12 KOULUTUSLUVAN VOIMASSAOLON JATKAMINEN JA UUSIMINEN

Koulutusluvan voimassaolon jatkamista varten lentokoulun on toimitettava sotilasilmailuvi-

ranomaiselle ilmoitus koulutustoiminnan jatkamisesta vähintään 30 vuorokautta ennen lu-

van päättymistä. Ilmoituksen liitteenä on oltava koulutuspäällikön allekirjoittama voimassa

oleva luettelo lennonopettajista, teoriaopettajista, lentokoulutuskalustosta, synteettisistä

lentokoulutuslaitteista ja muista koulutuslaitteista.

Jos edellä mainittu ilmoitus tehdään määräajan jälkeen, koulutusluvan voimassaolon jat-

kaminen samoin kuin vanhentuneen koulutusluvan uusiminen edellyttää tämän määräyk-

sen luvun 3 mukaisen täydellisen koulutuslupahakemuksen jättämistä sotilasilmailuviran-

omaiselle.

13 KOULUTUSLUVAN HALTIJAN TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN

Mikäli lentokoulu lopettaa toimintansa tai jättää uusimatta koulutuslupansa, on lentokoulu

velvollinen ilmoittamaan tästä sotilasilmailuviranomaiselle ja järjestämään koulutuskirjanpi-

don säilytyksen siten kuin siitä on Puolustusvoimien kanssa erikseen sovittu.
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14 KOULUTUSLUVAN MUUTTAMINEN, OIKEUKSIEN RAJOITTAMINEN JA PE-
RUUTTAMINEN

Koulutusluvan muuttamiseen, oikeuksien rajoittamiseen ja peruuttamiseen sovelletaan,

mitä Ilmailulain 146–148 §:ssä säädetään.

15 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

Ne lentokoulut, joilla on tämän määräyksen voimaan tullessa sopimus Puolustusvoimien

kanssa sotilaslentokoulutuksen antamisesta, voivat jatkaa toimintaansa 1.7.2020 tai sopi-

muksen päättymiseen saakka (kumpi tapahtuu aiemmin) ilman tämän määräyksen mu-

kaista lupaa. Sopimuksen päättymisen jälkeen tai viimeistään 1.7.2020 alkaen tämän mää-

räyksen mukainen lupa vaaditaan myös niiltä.

16 POIKKEUKSET

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö voi perustellusta hakemuksesta myöntää toiminnan eri-

tyispiirteiden vuoksi poikkeuksia tästä määräyksestä.

Yksikön päällikkö

Insinöörieversti Kimmo Nortaja

Lentotoimintapäällikkö

Everstiluutnantti Markku Suomela
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