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1 ALLMÄNT 

Avsikten med den militära luftfartsmyndighetens publikationer är att förmedla myndighets-

kraven, -förfaranden och -direktiven för samarbetspartnerna. Dessutom används  

publikationerna för att informera om den militära luftfartsmyndighetens verksamhet samt 

om andra viktiga ärenden som hänför sig till den militära flygsäkerheten. 

2 PUBLIKATIONER 

Myndighetsenheten för militär luftfart utger 

- militära luftfartsföreskrifter 

- militära luftfartsdirektiv 

- militära luftfartsmeddelanden 

- offentliga utredningsrapporter om militära flygsäkerhetsutredningar 

- andra publikationer i samband med den militära luftfartsmyndighetens 

verksamhet eller säkerhetssituationen. 

Militära luftfartsföreskrifter och luftfartsdirektiv publiceras i författningsdatabanken Finlex, 

på Försvarsmaktens intranät (Torni), i Pv PANOS – databasen samt på Försvarsmaktens 

webbplats. 

Militära luftfartsmeddelanden publiceras på Försvarsmaktens intranät (Torni) och på  

Försvarsmaktens webbplats. 

Offentliga utredningsrapporter om militära flygsäkerhetsutredningar publiceras på  

Försvarsmaktens intranät. 

2.1 Militära luftfartsföreskrifter (SIM) 

Den militära luftfartsmyndigheten meddelar förpliktande föreskrifter om ärenden som i luft-

fartslagen (864/2014) stadgas som myndighetens uppgifter. De militära luftfartsföreskrif-

terna innehåller minimikraven för verksamheten i syfte att upprätthålla och utveckla 
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flygsäkerheten inom militär luftfart. De militära luftfartsföreskrifterna utges på finska, 

svenska och vid behov även på engelska. 

2.2  Militära luftfartsdirektiv (SIO) 

Militära luftfartsdirektiv behandlar praktiska tillvägagångssätt och förfaringssätt som den 

militära luftfartsmyndigheten förutsätter och som riktar sig till samarbetspartnernas  

verksamhet, samt ärenden som påverkar myndighetens egen verksamhet på lång sikt. De 

militära luftfartsdirektiven utges på finska, svenska och vid behov även på engelska. 

2.3 Militära luftfartsmeddelanden (SIT), offentliga utredningsrapporter och andra 
publikationer  

Genom militära luftfartsmeddelanden tillkännages publicering eller ändringar av militära 

luftfartsföreskrifter och – direktiv samt andra aktuella ärenden inom militär luftfart. De 

militära luftfartsmeddelandena utges på finska och svenska. 

Om militära luftfartsolyckor och allvarliga tillbud ska en offentlig utredningsrapport skrivas 

enligt den militära luftfartsföreskriften ”Flygsäkerhetsutredning inom militär luftfart”  

SIM-Er-Yl-016. 

Vid behov publicerar Myndighetsenheten för militär luftfart rapporter, sammandrag och re-

dogörelser gällande säkerheten inom militär luftfart eller sin egen verksamhet. 

2.4 Uppdatering eller upphävande av militära luftfartsföreskrifter eller militära luft-
fartsdirektiv 

När militära luftfartsföreskrifter och -direktiv uppdateras, nämns ändringarna till dokumen-

tet närmare i promemorian, i versionshanteringstabellen på normens framsida och i med-

delandet om normen. Publikationernas beteckning förblir densamma i uppdateringen,  

endast föreskriftens eller direktivets utgivningsdag ändras. 

Myndighetsenheten för militär luftfart informerar om uppdateringen eller upphävandet av  

militära luftfartsföreskrifter och – direktiv genom ett militärt luftfartsmeddelande. 
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3 BETECKNINGEN FÖR PUBLIKATIONER 

Militära luftfartsföreskrifter och -direktiv registreras med en fyrdelad beteckning. Militära 

luftfartsmeddelanden har ingen beteckning. 

 

FIGUR 1. Ett exempel på publikationens beteckning. 

Beteckningens första del anger, om det är frågan om en föreskrift eller ett direktiv: 

- SIM, militär luftfartsföreskrift 

- SIO, militärt luftfartsdirektiv. 

 

Beteckningens andra del beskriver föreskriftens eller direktivets innehåll: 

- Pe, grunder 

- To, verksamhet 

- He, personal 

- Ma, material 

- Er, särskilda funktioner. 

 

I grunderna beskrivs publikationssystemets struktur, förfarandet för utfärdande av  

föreskrifter samt organiseringen av myndighetsverksamheten. 
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Under verksamheten samlas dokumentation över förfaringssätten för den militära luftfar-

tens flygverksamhet, flygtrafiktjänst-, bas- och underhållsverksamhet samt annan verk-

samhet. 

Personaldelen omfattar materialet som berör utbildnings- och behörighetskraven.  

Personalgruppen, som publikationen gäller, anges på ett lämpligt sätt i publikationens titel 

i beteckningens tredje del och/ eller textdelen som berör tillämpningen. Detta hänför sig till 

t.ex. flygande eller flygteknisk personal samt flygledare eller personalen inom signaltekni-

ken. 

Materialdelen omfattar dokumentation över materialkraven, godkännandeförfarandet och 

uppsikt över behörighet. 

Särskilda funktioner omfattar den militära luftfartens funktioner som inte hör till de ovan-

nämnda, såsom flygsäkerhetsverksamhet, juridisk verksamhet och miljöfrågor. 

Beteckningens tredje del bestäms på basis av verksamheten på följande sätt: 

-  Lt, flygteknik 

-  Lnt, flygverksamhet 

-  Lv, flygtrafiktjänst (ärenden som hänför sig till verksamheten och systemen 

inom flygtrafiktjänst) 

-  Tu, baser (militära flygplatser och utrustningen på militära flygfält, hanga-

rer, basens konstruktioner och bränsleförsörjning)  

-  Yl, generell (ärenden som inte hör till de ovannämnda eller hör till flera 

kategorier). 

Beteckningens fjärde del är löpande numrering, som ges till nya föreskrifter eller direktiv. 

När föreskriften eller direktivet uppdateras förblir numreringen densamma. 
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Beteckningen för detta direktiv formas enligt det som beskrivs ovan: 

SIO Militärt luftfartsdirektiv 

Pe Grunder 

Yl Generell 

002 Dokumentens nummer. 

Dokumentets beteckning är SIO-Pe-Yl-002. 

 

 

Enhetschef      

Ingenjöröverste  Kim Juhala   
   

 

Forskningschef 

Ingenjöröverstelöjtnant  Juha Vantila  
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