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Tässä sotilasilmailumääräyksessä asetetaan vaatimukset sotilasilma-aluksen huoltohenki-

löstön kelpoisuuksiin kohdistettavalle muuntomenettelylle. 
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JOHDANTO 
 

Sotilasilmailuviranomainen antaa sotilasilmailun lentoturvallisuuden varmistamiseksi kan-

sallista sotilasilmailua ja kansainvälistä sotilasilmailua Suomessa koskevia määräyksiä il-

mailulain 6 §:n toimivallan kautta. Tässä määräyksessä sotilasilmailuviranomainen asettaa 

vaatimukset sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoisuuksiin kohdistettavalle muun-

tomenettelylle. 

Tämä määräys ei koske osien ja laitteiden huoltotodisteita antamaan valtuutettua huolto-

henkilöstöä. Osien ja laitteiden huoltotodisteen antajiin sovelletaan kansallisia normeja. 
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1 SOVELTAMISALA 

Tässä sotilasilmailumääräyksessä asetetaan vaatimukset, jotka koskevat sotilasilma-aluk-

sen huoltohenkilöstön kelpoisuuden muuntamista sotilasilmailumääräyksen SIM-He-Lt-

030:n mukaiseksi kelpoisuustodistukseksi. Kelpoisuustodistuksella tarkoitetaan sotilasvi-

ranomaisen rekisteriin taltioitua merkintää henkilön kelpoisuusluokasta. 

2 KELPOISUUSTODISTUKSEN LUOKAT 

Sotilasilmailumääräyksessä SIM-He-Lt-030 Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoi-

suusvaatimukset on vahvistettu kelpoisuustodistuksen luokat. 

3 MUUNTAMINEN 

Sotilasilma-aluksen huoltoon oikeuttava kelpoisuus, joka on myönnetty ennen 1.6.2020 tai 

jos tällaisen kelpoisuuden hankkimiseen johtava prosessi on ollut meneillään 1.6.2020, 

voidaan muuntaa SIM-He-Lt-030:n mukaiseksi sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kel-

poisuustodistukseksi sotilasviranomaisen määräämää menettelyä noudattaen. 

Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoisuuden muuntaminen voidaan toteuttaa sil-

loin, kun huoltohenkilöllä on kansallinen kelpuutus tai huoltohenkilö on saavuttanut hyväk-

sytyn huolto-organisaation valtuuttamisprosessin edellyttämän pätevyystason. 

Sotilasviranomaisen tulee dokumentoida muuntaminen muuntoraporttiin. Muuntorapor-

tissa tulee kuvailla kelpoisuuden laajuus (oikeuksineen ja tyyppimerkintöineen). Lisäksi 

muuntoraportista on käytävä ilmi, mikä on muuntamisen jälkeinen sotilasilma-aluksen huol-

tohenkilöstön kelpoisuustodistuksen luokka mahdollisine rajoituksineen. Muuntoraportin 

liitteenä on dokumentoitava muuntamisen kohteena olevien kelpoisuuksien määrittelevät 

normit (määräykset/ohjeet). 

4 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 

Tämä määräys tulee voimaan 1.1.2022. 

Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoisuuden muuntamista kelpoisuustodistukseksi 

on haettava sotilasviranomaiselta 31.12.2025 mennessä. 
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5 POIKKEUKSET 
Sotilasilmailun viranomaisyksikön määräyksiin voidaan toiminnan erityispiirteiden vuoksi 

hakea poikkeuksia perustelluin syin. Hakemusmenettely on ohjeistettu sotilasilmailun vi-

ranomaisohjeessa SIO-Pe-Yl-008 Poikkeuksen hakeminen sotilasilmailuviranomaisen 

päätökseen tai voimassaolevaan sotilasilmailumääräykseen. 

 

 

 

 

Yksikön päällikkö 

Insinöörieversti  Kim Juhala 

 

Tekninen johtaja 

Diplomi-insinööri  Kimmo Pelkonen 
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