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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ilmailolain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

V aitioneuvoston yleisistunnon työskentelyn 
kehittämiseen liittyvänä hankkeena ehdotetaan 
ilmailulakia muutettavaksi siten, että eräitä 
ilma-alusten rekisteröintiin ja ansiolentotoi
mintaan liittyviä poikkeuslupa-asioita siirret-

täisiin valtioneuvoston yleisistunnosta liikenne
ministeriön päätettäviksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Ilmailulain (595/64) 8 §:n 3 momentin nojal
la valtioneuvosto voi erityisistä syistä myöntää 
luvan siihen, että ilma-alus, jonka pääasial
linen lähtöpaikka on tässä maassa, rekisteröi
dään sen estämättä, mitä 8 §:n 1 momentin 1 
kohdassa on säädetty. Mainitussa 1 kohdassa 
säädetään, että ilma-alus voidaan rekisteröidä 
Suomessa vain, jos aluksen omistaa Suomen 
valtio taikka muu suomalainen julkinen yhdys
kunta tai laitos, Suomen kansalainen, Suomes
sa rekisteröity yhtiö, osuuskunta tai yhdistys 
taikka sellainen muu suomalainen yhteisö tai 
Suomessa rekisteröity säätiö, jonka hallituksen 
jäsenet ovat tässä maassa asuvia Suomen kan
salaisia. 

Ilmailulain 43 §:n 3 momentin nojalla valtio
neuvosto voi erityisistä syistä myöntää luvan 
matkustajien tai tavaran kuljetukseen korvaus
ta vastaan Suomen paikkakuntien välillä tai 
muuhun ansiotarkoituksessa harjoitettavaan 
lentotoimintaan Suomessa hakijalle, joka ei 
täytä pykälän 1 momentissa säädettyjä kansa
laisuutta tai suomalaisuutta koskevia edellytyk
siä. 

390277P 

Molemmat edellä tarkoitetut valtioneuvos
ton myönnettävät luvat ovat erityisistä syistä 
myönnettäviä poikkeuslupia. Normaalisti ilma
aluksen rekisteröintiluvan ja luvan lentotoi
minnan harJoittamiseen myöntää ilmailuhalli
tus. 

Hallinnon kehittämisen ministerivalio-
kunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti 
siirretään yksittäisiä kansalaisia tai yhteisöjä 
koskevat lupa-asiat pääsääntöisesti valtioneu
voston yleisistunnoita ministeriölle tai sitäkin 
aiemmalle hallinnon tasolle. 

Ilmailulain 8 §:n 3 momentissa ja 43 §:n 3 
momentissa tarkoitettuja poikkeuslupa-asioita 
koskevan päätöksenteon siirtämistä pidetään 
tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna, koska 
nämä lupa-asiat ovat useimmiten yleisen edun 
kannalta vähämerkityksellisiä ja koska niitä 
koskevilla päätöksillä ei myöskään ole vaiku
tusta valtion talouteen. Lisäksi päätöksenteon 
siirtäminen liikenneministeriölle merkitsee jos
sain määrin joustavampaa ja kiireellisimmissä 
tapauksissa nopeampaa päätöksentekoa. 

Nyt puheena olevia lupa-asioita on käytän
nössä ollut vireillä varsin vähän. Näistä luvista 
on 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuja lupia haet
tu vuosittain muutamia ja 43 §:n 3 momentissa 
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tarkoitettuja lupia kaiken kaikkiaan hyvin har
voin. Viime vuosina poikkeuslupahakemukset 
ovat etupäässä aiheutuneet siitä, että liikenne
koneita on hankittu Suomeen niin sanotuilla 
leasing-sopimuksilla, jolloin koneen omistus
oikeus on jäänyt esimerkiksi ulkomaalaiselle 
rahoitusyhtiölle, mistä johtuen on sitten tarvit
tu poikkeuslupa koneen saamiseksi suomalai
seen rekisteriin. Koneen merkitsemistä suoma
laiseen rekisteriin on puolestaan pidetty viran
omaistahalla tärkeänä lentotoiminnan valvon
nan kannalta. 

Edellä ehdotettujen muutosten johdosta tu
lee myös ilmailulain muutoksenhakua koske
vaa säännöstä muuttaa. Tämän vuoksi ehdote
taan, että ilmailulain 71 §:n 1 momenttia muu
tetaan siten, että valtioneuvoston ja ilmailuhal
lituksen ohella myös liikenneministeriö kuuluu 
niihin säännöksessä tarkoitettuihin viranomai
siin, joiden ilmailulain nojalla antamista pää-

töksistä voidaan hakea muutosta muutoksen
hausta hallintoasioissa annetun lain (154/50) 
mukaisesti. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole taloudellisia 
vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ilmailolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1964 annetun ilmailulain 
(595/64) 8 §:n 3 momentti, 43 §:n 3 momentti ja 71 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

8 § 

Liikenneministeriö voi erityisistä syistä 
myöntää luvan siihen, että ilma-alus, jonka 
pääasiallinen lähtöpaikka on Suomessa, rekis
teröidään sen estämättä mitä 1 momentin 1 
kohdassa on säädetty. 

43 § 

Liikenneministeriö voi erityisistä syistä, sen 
estämättä mitä tässä pykälässä on säädetty, 
myöntää luvan 1 momentissa tarkoitettuun 
liikenteeseen. 

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1989 

71 § 
Valtioneuvoston, liikenneministeriön tai il

mailuhallituksen tämän lain nojalla antamaan 
päätökseen saa hakea muutosta muutoksen
hausta hallintoasioissa annetun lain (154/50) 
mukaisesti. Päätöstä on kuitenkin valituksesta 
huolimatta noudatettava, jollei korkein hal
linto-oikeus toisin määrää. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
ilmailolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1964 annetun ilmailulain 
(595/64) 8 §:n 3 momentti, 43 §:n 3 momentti ja 71 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 § 

Valtioneuvosto voi erityisistä syistä myöntää 
luvan siihen, että ilma-alus, jonka pääasial
linen lähtöpaikka on tässä maassa, rekisteröi
dään sen estämättä mitä 1 momentin 1 kohdas
sa on säädetty. 

Liikenneministeriö voi erityisistä syistä 
myöntää luvan siihen, että ilma-alus, jonka 
pääasiallinen lähtöpaikka on Suomessa, rekis
teröidään sen estämättä mitä 1 momentin 1 
kohdassa on säädetty. 

43 § 

Valtioneuvosto voi erityisistä syistä, sen estä
mättä mitä tässä pykälässä on säädetty, myön
tää luvan 1 momentissa tarkoitettuun liikentee
seen. 

71 § 
Valtioneuvoston tai [ministeriön] tämän lain 

nojalla antamaan päätökseen saa hakea muu
tosta muutoksenhausta hallintoasioissa 24 päi
vänä maaliskuuta 1950 annetun lain (154/50) 
mukaisesti. Päätöstä on kuitenkin valituksesta 
huolimatta noudatettava, jollei korkein hal
linto-oikeus toisin määrää. 

Liikenneministeriö voi erityisistä syistä, sen 
estämättä mitä tässä pykälässä on säädetty, 
myöntää luvan 1 momentissa tarkoitettuun 
liikenteeseen. 

71 § 
Valtioneuvoston, liikenneministeriön tai il

mailuhallituksen tämän lain nojalla antamaan 
päätökseen saa hakea muutosta muutoksen
hausta hallintoasioissa annetun lain (154/50) 
mukaisesti. Päätöstä on kuitenkin valituksesta 
huolimatta noudatettava, jollei korkein hal
linto-oikeus toisin määrää. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 


