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SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET 
KELPOISUUDET 

Tässä sotilasilmailumääräyksessä määritetään vaatimukset sotilasilmailun lääketieteelli-

siä kelpoisuustodistuksia myöntävälle organisaatiolle sekä sotilasilmailun lääketieteellisen 

kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytyksille.  

Määräyksen antamisen peruste: 
Ilmailulaki (1194/2009) 4 §, 46 § ja 187 § 
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta (1243/2005) 3 § ja 10 § 

Voimassaoloaika: 
1.1.2011 lukien toistaiseksi 
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1 SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISEN ORGANISAATION VAATIMUKSET 

  

Puolustusvoimilla on oltava käytössään sotilasilmailun lääketieteellinen organisaatio, jolla 

on oikeus myöntää sotilasilmailun lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia sekä päättää so-

tilasilmailun lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolon jatkamisesta, muutta-

misesta ja peruuttamisesta määräajaksi tai pysyvästi. Sotilasilmailun lääketieteellisellä 

organisaatiolla on oikeus tehdä lääketieteellisiin kelpoisuustodistuksiin liittyviä tutkimuk-

sia. Sotilasilmailun lääketieteellinen organisaatio hyväksytään hakemuksen perusteella ja 

hyväksyntä on voimassa toistaiseksi. Ilmavoimien esikunnan on hyväksytettävä sotilasil-

mailun lääketieteellinen organisaatio Sotilasilmailun viranomaisyksiköllä. 

 

Sotilasilmailun lääketieteellisen organisaation on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

a) Sen toimialaan on kuuluttava kliininen ilmailulääketiede ja siihen liittyvä 

toiminta; 

b) Sen henkilöstöön on kuuluttava riittävä määrä lääkäreitä, jotka ovat suo-

rittaneet ilmailulääketieteellisen jatkokoulutuksen ja joilla on koulutusta 

alalta; 

c) Sillä on oltava perusteellisiin sotilasilmailun lääketieteellisiin tutkimuksiin 

tarvittava tekninen varustus; 

d) Sillä on oltava käytössään lääketieteellisten kelpoisuuksien seuranta- ja 

hallintajärjestelmä, jonka avulla lääketieteellisten kelpoisuuksien myön-

tämiseen, uusimiseen, muuttamiseen tai peruuttamiseen liittyvä prosessi 

on jäljitettävissä; 

e) Menettelytavat ja organisaatiorakenne on oltava kuvattuna; 

f) Sillä on oltava nimetty henkilöstö, joka valvoo sotilasilmailun lääketieteel-

listen kelpoisuustodistusten myöntämistä ja voimassaoloa, vastaa lääke-

tieteellisten kelpoisuuksien seuranta- ja hallintajärjestelmän ylläpidosta 

sekä määrittää normeilla tarkemmin sotilasilmailun lääketieteellisten kel-

poisuusvaatimusten sisällön. 
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Sotilasilmailun viranomaisyksikkö myöntää hakemuksesta hyväksynnän sotilasilmailun 

lääketieteelliselle organisaatiolle, jonka on todettu täyttävän edellä esitetyt vaatimukset.  

 

Hyväksytyn organisaation on ilmoitettava Sotilasilmailun viranomaisyksikölle välittömästi 

oleellisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa myönnetyn hyväksynnän voimassaoloon. 

Oleellisilla muutoksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia vastuuhenkilöstössä, toimitiloissa, 

organisaatiossa tai toiminnan edellytyksissä, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi hy-

väksynnän mukaisten tehtävien suorittamiseen.  

 

Hyväksynnän voimassaolon edellytyksenä on, että sotilasilmailun lääketieteellinen orga-

nisaatio täyttää tämän määräyksen vaatimukset. 

 

 

2 SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLINEN KELPOISUUSTODISTUS 

 

Sotilasilmailun lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan on oltava fyysisesti ja 

psyykkisesti kykenevä käyttämään kelpoisuustodistuksensa mukaisia oikeuksia turvalli-

sesti sotilasilmailussa. 

 

Voimassaoleva sotilasilmailun lääketieteellinen kelpoisuustodistus on edellytys puolus-

tusvoimien lentopalvelukseen miehistön jäsenenä osallistumiselle sekä miehitettyjen että 

miehittämättömien ilma-alusten osalta. Sotilasilmailun lääketieteellinen kelpoisuustodis-

tus vaaditaan myös harjoitushävittäjän tai hävittäjän matkustajalta sekä laskuvarjohyp-

pääjiltä. Sotilasilmailun lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija ei saa suorittaa teh-

tävää miehitetyssä ilma-aluksessa tai miehittämättömällä ilma-aluksella (vast.) silloin, kun 

hän tietää lääketieteellisen kelpoisuutensa heikentyneen niin, että se saattaisi estää hän-

tä käyttämästä näitä oikeuksia turvallisesti. Sotilasilmailun lääketieteellisen kelpoisuusto-

distuksen haltija ei saa käyttää resepti- tai käsikauppalääkkeitä eikä saada muuta hoitoa, 

ellei hän ole täysin varma siitä, että kyseinen lääke tai muu hoito ei heikennä hänen ky-

kyään suorittaa tehtäväänsä turvallisesti. 
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Ilmavoimien esikunta voi harkintansa mukaan myöntää ulkomailla myönnetyn sotilasil-

mailun lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen perusteella oikeuden osallistua lentopalve-

lukseen suomalaisessa sotilasilmailussa. 

 

 

3 NORMINANTO 

 

Hyväksytyn sotilasilmailun lääketieteellisen organisaation on annettava tarkemmat mää-

räykset sotilasilmailun lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämisen edellytyksis-

tä, sisällöstä, voimassaolosta sekä tarkastusväleistä voimassaolon jatkamiseksi sekä toi-

mitettava antamansa määräykset tiedoksi Sotilasilmailun viranomaisyksikköön. 

 

 

4 VALVONTA 

 

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö valvoo hyväksyttyä sotilasilmailun lääketieteellistä or-

ganisaatiota ja voi laiminlyöntejä tai puutteita havaitessaan peruuttaa myöntämänsä hy-

väksynnän tai asettaa toiminnalle rajoituksia.  

 

Ilmavoimien esikunnan suorittamiin lääketieteellisiin toimialatarkastuksiin liittyvät raportit 

on toimitettava tiedoksi Sotilasilmailun viranomaisyksikölle. 

 

 

5 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 

 

Tällä hetkellä sotilasilmailun lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia puolustusvoimille 

myöntävät Sotilaslääketieteen keskus ja Ilmavoimien esikunta. Voidakseen myöntää soti-

lasilmailun lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia puolustusvoimille, on sotilasilmailun lää-

ketieteelliselle organisaatiolle haettava Sotilasilmailun viranomaisyksiköltä hyväksyntä 

viimeistään 1.5.2011 tässä määräyksessä esitetyllä tavalla. 
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Sotilaslääketieteen keskus ja Ilmavoimien esikunta voivat jatkaa sotilasilmailun lääketie-

teellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä 1.5.2011 saakka ennen tämän määräyksen 

voimaantuloa voimassaolleiden pysyväisasiakirjojen mukaisesti. 

 

 

6 POIKKEUKSET 

 

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksia tästä 

määräyksestä. Poikkeuslupaa on haettava kirjallisesti Sotilasilmailun viranomaisyksiköltä. 

 

 

 

 

Yksikön päällikkö    

Insinöörieversti  Paavo Heinonen 

 

Vastuualueen päällikkö 

Oikeustieteen maisteri  Virpi Honkanen 
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