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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av luftfartslagen och av 14 § i sjörädd-
ningslagen 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL  

I denna proposition föreslås det att det stif-
tas en ny luftfartslag. Den tidigare lagen med 
samma namn upphävs. 

Genom den nya luftfartslagen regleras luft-
fart i Finland och luftfart med finska luftfar-
tyg utanför Finland. I lagen föreslås bestäm-
melser bl.a. om säkerhets- och behörighets-
krav för luftfartyg och deras personal liksom 
för den landbaserade personal som betjänar 
luftfarten, om luftfartens tillstånd och regis-
ter, om flygplatser och markutrustning, om 
marktjänster på flygplatser, om luftfarts-
skydd för den civila luftfarten, om flygtrafik-
tjänst, om undersökning av luftfartsolyckor, 
om efterspanings- och räddningstjänst för 
luftfart samt om påföljdspraxis.  

I propositionen beaktas den utveckling som 
skett inom luftfarten och särskilt i Europeiska 
unionens lagstiftning samt i den internatio-
nella regleringen efter stiftandet av 2009 års 
luftfartslag samt de krav som utvecklingen 
ställer.  

Trafiksäkerhetsverkets uppgifter i egenskap 
av luftfartsmyndighet och behörig myndighet 
samlas i lagen. Trafiksäkerhetsverket kom-
mer fortsättningsvis att ha vidsträckta befo-
genheter att sköta uppgifter i anknytning till 
tillstånd och godkännanden samt tillsynen 
inom luftfarten liksom befogenheter att ut-
färda rättsnormer av teknisk natur samt detal-
jerade rättsnormer. Utöver de uppgifter som 
anvisats Trafiksäkerhetsverket har i lagen 
anvisats offentliga förvaltningsuppgifter till 
Finavia Abp såsom leverantör av flygtrafik-
ledningstjänster och flygplatsoperatör samt 
till organisationer för sportflygverksamhet 
och till utomstående experter. Syftet har varit 
att i lagmotiven på ett tydligare sätt än tidiga-
re beskriva de offentliga förvaltningsuppgif-
terna och det, hur en god förvaltning och de 
grundläggande fri- och rättigheterna tryggas 
vid utförandet av uppgifterna. Dessutom fö-
reslås i lagen i tillämpliga delar bestämmel-

ser om straffrättsligt tjänsteansvar vid utfö-
randet av uppgifterna samt om rätt till om-
prövning och överklagande i fråga om beslut 
som fattas i samband med offentliga förvalt-
ningsuppgifter. 

I EU-lagstiftningen finns bestämmelser om 
den civila luftfarten. Eftersom alla verkar i 
samma luftrum och använder samma flygtra-
fiktjänster har dock EU-rätten och övriga be-
stämmelser om den civila luftfarten samt in-
ternationella fördrag både direkta och indi-
rekta verkningar även på den militära luftfar-
ten. Det samordnade flygplatsnätsystemet 
och flygtrafiksystemet som används för den 
civila och militära luftfarten i Finland, det 
kostnadseffektiva och trygga samordnandet 
av den civila och militära luftfarten samt 
tryggandet av den militära luftfartens verk-
samhetsförutsättningar kräver att det i luft-
fartslagen finns tillräckliga bestämmelser 
även om den militära luftfarten. I lagen har 
på ett mera överskådligt sätt än tidigare tagits 
in ansvarsfrågor som gäller den militära luft-
farten, bestämmelser om försvarsmaktens 
och en myndighetsenhet för militär luftfarts 
rätt att meddela förordnanden samt om preci-
seringar och undantag som gäller den militä-
ra luftfarten. Den militära luftfartsmyndighe-
ten likställs i lagen med Trafiksäkerhetsver-
ket i frågor som gäller flygsäkerhet och som 
enbart gäller den militära luftfarten.  

Andra centrala ändringar i propositionen 
jämfört med den gällande luftfartslagen är 
Trafiksäkerhetsverkets skyldighet att utarbeta 
ett flygsäkerhetsprogram, förtydligande av 
bestämmelserna i fråga om obemannade luft-
fartyg och fjärrstyrningsplatser, översyn av 
bestämmelserna om luftfartsskydd bl.a. i frå-
ga om förutsättningarna för tillträde till flyg-
sidan samt precisering av ansvarsfrågorna 
när det gäller efterspanings- och räddnings-
tjänster för luftfart. Bestämmelserna om luft-
rumsplanering och flygtrafiktjänst ska preci-
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seras så att samordnandet av den civila, mili-
tära och statliga luftfarten tryggas så effektivt 
som möjligt i det gemensamma luftrummet i 
enlighet med principen om flexibel använd-
ning av luftrummet.  

I regeringens proposition ingår en även en 
proposition om ändring av sjöräddningsla-
gen.  

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den antagits av riksda-
gen, dock senast den 13 november 2014, för 
att genomföra de ändringar som gäller för-
svarsmaktsreformen och reformen av luft-
rumsstrukturen. 
 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Den gällande luftfartslagen av den 22 de-
cember 2009 (1194/2009) ska omarbetas på 
grund av den snabba utvecklingen inom luft-
fartsbranschen och inom den internationella 
regleringen av luftfartsbranschen. Luftfart är 
internationell verksamhet och därför baserar 
sig regleringen inom den civila luftfarten på 
gemensamma spelregler som det avtalats om 
inom ramen för Internationella civila luft-
fartsorganisationen (ICAO), Europeiska uni-
onens lagstiftning, Europeiska byrån för luft-
fartssäkerhet (EASA), den europeiska orga-
nisationen för flygtrafiktjänst dvs. Eurocon-
trol och Europeiska civila luftfartskonferen-
sen (ECAC). När det gäller reglering av den 
civila luftfarten och flygtrafiken är det natio-
nella handlingsutrymmet knappt.  

Militär luftfart är verksamhet som hör till 
det nationella beslutsfattandet och i vilken 
ovannämnda internationella aktörer eller EU 
inte har direkt behörighet. En av den natio-
nella luftfartslagstiftningens uppgifter i Fin-
land är att samordna den civila luftfartens in-
ternationella spelregler och den militära luft-
fartens behov, som utgår från nationella pre-
misser, till en fungerande helhet. Luftfartsla-
gen tryggar alltså även den militära luftfar-
tens verksamhetsförutsättningar i Finland. 

Den nya luftfartslagen stiftas i enlighet 
med den gällande luftfartslagens uppbyggnad 
och kapitelindelning, dock så, att utveckling-
en av internationella standarder, normer och 
rekommendationer samt unionslagstiftningen 
beaktas, inklusive behovet att gallra ut bland 
de genomförandebestämmelser som följer av 
unionslagstiftningen. Europeiska unionens 
lagstiftning inom luftfartsbranschen har un-
der de senaste åren i allt större utsträckning 
antagits på förordningsnivå i stället för i di-
rektiv. På detta sätt har man försökt säker-
ställa att lagstiftningen inom luftfartsbran-
schen tillämpas på ett så enhetligt sätt som 
möjligt i Europeiska unionens medlemssta-
ter. Av denna orsak gallras i samband med 
reformen av luftfartslagen de genomförande-
bestämmelser i luftfartslagen som tidigare 
baserat sig på direktiv. 

Med stöd av andra centrala gällande EU-
förordningar, särskilt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om 
fastställande av gemensamma bestämmelser 
på det civila luftfartsområdet och inrättande 
av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet 
(nedan EASA-förordningen) samt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
300/2008 om gemensamma skyddsregler för 
den civila luftfarten, har kommissionen anta-
git genomförandebestämmelser genom 
kommissionens förordningar, och till denna 
del ska hänvisningar till unionslagstiftningen 
ses över och vid behov ska de nationella ge-
nomförandebestämmelserna i luftfartslagen 
gallras.  

 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis  

Luftfartslagen har ändrats flera gånger de 
senaste åren. De tidigare totalreformerna av 
luftfartslagen gjordes 2005 och 2009. Utöver 
dessa totalreformer har i luftfartslagen gjorts 
flera mindre ändringar. Den senaste ändring-
en av luftfartslagen gjordes genom lagen om 
ändring av luftfartslagen (280/2013), som 
trädde i kraft den 1 maj 2013. Genom lagen 
ändrades vissa bestämmelser i luftfartslagen 
om obemannade luftfartyg och om medicinsk 
lämplighet. Bestämmelserna om medicinsk 
lämplighet ändrades så att de motsvarar den 
nya unionslagstiftningen och det föreskrevs 
om förfarandet vid omprövning och överkla-
gande i fråga om tillståndsbeslut som gäller 
dessa bestämmelser. Ändringen i fråga be-
reddes som en del av den totalreform av luft-
fartslagen som ingår i denna proposition, 
men de ändringar i luftfartslagen som nämns 
ovan ansågs vara brådskande. 

Den gällande luftfartslagen utfärdades i de-
cember 2009 som en del av den stora omor-
ganisationen av ämbetsverken inom kommu-
nikationsministeriets förvaltningsområde, 
och i samband med det lades Luftfartsför-
valtningen ned som eget ämbetsverk och äm-
betsverket slogs samman med Trafiksäker-
hetsverket. Luftfartsförvaltningens tidigare 
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uppgifter och befogenheter överfördes till 
Trafiksäkerhetsverket. Samtidigt gjordes vis-
sa andra preciseringar i luftfartslagen på 
grund av unionslagstiftningen och nationella 
ändringsbehov. De viktigaste ändringsbeho-
ven som följde av unionslagstiftningen be-
rodde på EASA-förordningen.  

Vid ingången av 2010 lades även länssty-
relserna ned som en del av totalreformen av 
statsförvaltningen. Av denna orsak ändrades 
82 § i luftfartslagen så, att Trafiksäkerhets-
verkets tidigare skyldighet att höra berörda 
länsstyrelser om begränsningar av använd-
ningen av flygplatser blev till en skyldighet 
att höra de regionala närings-, trafik- och 
miljöcentralerna. Den nationella myndig-
hetsverksamheten och tillståndsförfarandet 
sågs över även till vissa andra delar.  

Även om luftfartslagen från 2009 formellt 
sett var en totalreform, ändrades luftfartsla-
gens uppbyggnad och centrala delar inte 
nämnvärt. Luftfartslagens uppbyggnad har i 
huvudsak bibehållits trots ändringarna i uni-
onslagstiftningen och den internationella re-
gleringen och de ändringar som skett inom 
statsförvaltningen och kommunikationsmini-
steriets förvaltningsområde. Luftfartslagens 
uppbyggnad har fungerat mycket bra. Även 
det aktuella lagförslaget följer i huvudsak 
den gällande luftfartslagens kapiteluppbygg-
nad, dock så, att den gällande lagens be-
stämmelser gallras på grund av att EU-
lagstiftning antagits på förordningsnivå. Den 
strukturellt sett mest betydande reformen av 
den gällande luftfartslagen är att 2 kap. om 
luftfartygsregister och 6 kap. om certifikatre-
gister i den gällande luftfartslagen slås ihop 
till ett nytt kapitel om register i den föreslag-
na luftfartslagen. 

 
2.2 Den internationella utvecklingen, 

Europeiska unionens och vissa andra 
EU-medlemsstaters lagstiftning  

Luftfarten är till sin karaktär och sina pre-
misser mycket internationell. Luftfartsre-
gleringen baserar sig därför i regel på stan-
darder, normer och rekommendationer som 
beretts inom internationella organisationer. 
Med internationella civila luftfartsorgan av-
ses här Internationella civila luftfartsorgani-
sationen ICAO, som inrättades genom den 

konvention angående internationell civil luft-
fart (FördrS 11/1949) som undertecknades i 
Chicago den 7 december 1944, nedan Chica-
gokonventionen, Europeiska civila luftfarts-
konferensen ECAC, Europeiska organisatio-
nen för luftfartssäkerhet Eurocontrol och de 
europeiska luftfartsmyndigheternas samar-
betsorganisation JAA. Finland tillträdde Chi-
cagokonventionen 1949 och blev medlem i 
ECAC 1955 och i Eurocontrol 2000 (den in-
ternationella konventionen om samarbete för 
luftfartens säkerhet (Eurocontrol FördrS 
70/2000). 

Alla medlemsstater inom Europeiska unio-
nen, liksom också nästan alla andra stater i 
världen, är fördragsslutande parter i Chica-
gokonventionen och tillämpar ICAO:s stan-
darder och rekommendationer. Staterna i Eu-
ropa tillämpar dessutom ECAC:s, Eurocon-
trols och JAA:s normer och rekommendatio-
ner. 

Säkerhet, effektivitet och hushållning med 
resurser har stått som grundläggande ut-
gångspunkter för de internationella luftfarts-
konventionerna. Även i staternas nationella 
luftfartslagstiftning accentueras flygsäkerhet, 
skapande av förutsättningar för flygverksam-
heten och luftfartsnäringen, ordnande av 
flygtrafiktjänst, ändamålsenlig användning 
av luftrummet, beaktande av miljöaspekter, 
behov av tillståndsförfaranden och luftfartens 
internationella karaktär. Det nationella spel-
rummet är rätt knappt när den nya luftfartsla-
gen stiftas. Chicagokonventionen erkänner 
avtalsstaternas självbestämmanderätt i fråga 
om det egna luftrummet.  

Fördraget om sättande i kraft av ett nordeu-
ropeiskt funktionellt luftrumsblock under-
tecknades i juni 2012 mellan Republiken Est-
land, Republiken Finland, Republiken Lett-
land och Konungariket Norge. Genom för-
draget inrättades ett gränsöverskridande nor-
deuropeiskt funktionellt luftrumsblock enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1070/2009 om ändring av förord-
ningarna (EG) nr 549/2004, (EG) nr 
550/2004, (EG) nr 551/2004 och (EG) nr 
552/2004 i syfte att förbättra det europeiska 
luftfartssystemets kvalitet och hållbarhet, ne-
dan SES II-förordningen. Genom fördraget 
genomfördes de i förordningen definierade 
målen att förbättra flygsäkerheten, minska 
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skadlig miljöpåverkan, göra flygtrafiken 
smidigare och minska kostnaderna. Dessut-
om ändrades luftrumsplaneringens strukturer, 
skapades förutsättningar för ibruktagandet av 
nya tekniska lösningar och möjliggjordes en 
bättre samordning mellan fördragsstaterna av 
användningen av luftrummet. Genom fördra-
get ingriper man inte i fördragsstaternas 
självbestämmanderätt i fråga om det egna 
luftrummet. Genom fördraget begränsas inte 
heller fördragsstaternas behörighet i frågor 
som gäller den allmänna ordningen, den all-
männa säkerheten och försvaret.  

Fördraget och de bestämmelser i fördraget 
som hör till området för lagstiftningen sattes 
i kraft nationellt genom en blankettlag 
(579/2012). Bestämmelser om lagens ikraft-
trädande och om ikraftträdandet av de övriga 
bestämmelserna i fördraget utfärdades genom 
statsrådets förordning (94/2012). Bestämmel-
serna i fördraget trädde alltså i kraft i Finland 
som sådana den 23 december 2012.  

Tryggandet av den militära luftfartens sär-
skilda behov i uppgifter inom försvaret och 
den territoriella integriteten samt införlivan-
det av behövliga bestämmelser i lagstiftning-
en hör till det nationella beslutsfattandet.  

 
Internationella civila luftfartsorganisatio-
nen (ICAO) 

Det att flygtrafiken blev vanligare och öka-
de särskilt efter andra världskriget tvingade 
staterna att avtala om den praxis som tilläm-
pas inom gränsöverskridande internationell 
flygtrafik. Chicagokonventionen underteck-
nades den 7 december 1944 och trädde i kraft 
internationellt den 4 april 1947. Konventio-
nen har satts i kraft i Finland den 22 april 
1949 genom statsrådets förordning 331/1949. 
Genom Chicagokonventionen inrättades In-
ternationella civila luftfartsorganisationen 
(ICAO) som är ett av Förenta nationernas 
(FN) fackorgan. I Chicagokonventionen har 
det avtalats om principer och åtgärder för att 
utveckla den internationella civila luftfarten 
på ett tryggt och smidigt sätt. För tillfället har 
ICAO 191 medlemsstater dvs. i praktiken 
alla länder som utövar flygtrafik. Chicago-
konventionen gäller civila luftfartyg, inte 
statsluftfartyg.  

Chicagokonventionen delar in den civila 
luftfarten i regelbunden och icke-reguljär 
flygtrafik. Med regelbunden internationell 
flygtrafik avses reguljär trafik mot vederlag 
för transport av passagerare, post eller frakt 
genom flera än en stats luftrum. Med icke-
reguljär internationell flygtrafik avses trafik 
som inte följer regelbundna på förhand an-
mälda tidtabeller och för vilken det inte tas ut 
avgift enligt den reguljära flygtrafikens taxor, 
utan trafiken kan ordnas antingen helt av-
giftsfritt eller mot avgifter som avtalas från 
fall till fall. 

Regelbunden flygtrafik kräver enligt Chi-
cagokonventionen tillstånd av den främman-
de staten. Enligt Chicagokonventionen be-
hövs det således samtycke för reguljär trafik 
av både destinationsstaten och av den stat 
över vilken överflygningen sker. I fråga om 
icke-reguljär flygtrafik definierar Chicago-
konventionen allmänt de rättigheter som 
anknyter till utövande av icke-reguljär flyg-
trafik på konventionsstaternas område. Till 
friheterna för den icke-reguljära flygtrafiken 
hör rätten att flyga över en konventionsstat 
utan särskilt tillstånd och rätten att landa på 
dess område under förutsättning att flyget 
inte har kommersiella syften. Målet med ar-
rangemanget i fråga om icke-reguljär flygtra-
fik är att underlätta internationell icke-
reguljär flygtrafik, dock så att staterna bibe-
håller sin suveränitet att övervaka det egna 
luftrummet. 

Enligt artikel 37 i Chicagokonventionen 
ska ICAO anta och vid behov ändra interna-
tionella standarder, rekommenderade meto-
der och förfaringssätt som gäller lufttrafikens 
säkerhet, regelbundenhet och effektivitet. 
Sådana tekniska bestämmelser ges ut i 
bilagor till konventionen. I enlighet med arti-
kel 54 i konventionen ska ICAO:s råd anta 
internationella standarder och rekommende-
rade metoder (inom organisationens verk-
samhetsområde) och ”av praktiska skäl foga 
dem såsom bilagor till konventionen”. Inom 
luftfarten benämns ICAO:s standarder och 
rekommendationer vanligen ”Annex” (eng. 
Annex = bilaga). Av artikel 38 i konventio-
nen följer att en stat som av någon orsak inte 
följer standarderna eller metoderna ska un-
derrätta ICAO om avvikelserna. ICAO of-
fentliggör alla anmälda avvikelser.  
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En avvikelse har direkta följder för statens 
luftfartsverksamhet. Exempelvis tillåts det på 
vissa villkor i de flesta länder i Europa att 
förvärvs- och trafikflygare som fyllt 60 år ut-
övar sitt yrke, medan den övre åldersgränsen 
enligt standarden i Chicagokonventionen är 
60 år. Det leder i praktiken till att finländska 
flygare som fyllt 60 år får flyga enbart in-
hemska flyg eller flyg till sådana stater som 
särskilt godkänner att standarden frångås. Ef-
tersom nationella avvikelser oftast medför 
olika slags begränsningar, görs avvikelser 
vanligen bara av vägande skäl som baserar 
sig på statens övriga interna lagstiftning eller 
betydande geografiska faktorer.  

ICAO följer också hur medlemsstaterna 
iakttar standarderna. Inom ICAO initierades i 
slutet av 1990-talet en revisions- eller audite-
ringsverksamhet som formellt grundar sig på 
varje medlemsstats samtycke. I praktiken har 
inte en enda medlemsstat nekat ICAO-
auditeringen. Utöver auditeringar som ge-
nomförs i medlemsstaterna tillställs ICAO 
också skriftliga rapporter om arrangemangen 
i fråga om myndighetsuppgifter och om ge-
nomförandet av standarderna och rekom-
mendationerna. 

 
Europeiska unionens lagstiftning 

Inom Europeiska unionen har det sedan 
början av 1980-talet antagits egna förord-
ningar och direktiv om luftfarten. Genom 
dem har de internationella organisationernas 
(ICAO, ECAC och Eurocontrol) normer änd-
rats till bindande unionslagstiftning, men 
samtidigt har också unionens egen luftfarts-
politik utvecklats.  

Europeiska unionens flygtrafiksmarknad 
frigjordes gradvis under 1990-talet till följd 
av tre omfattande lagstiftningspaket som 
gällde frigörandet av flygtrafiken. Sedan slu-
tet av 1990-talet har bedrivandet av flygtrafik 
varit fritt inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet för alla bolag med operativ li-
cens. Licenserna baserar sig inte på behovs-
prövning utan de beviljas alla flygbolag som 
uppfyller de tekniska kraven och säkerhets-
kraven. Bedrivandet av flygtrafik mellan 
flygplatser begränsas av kapacitetsbegräns-
ningarna i Europas och hela världens luft-
rum. Genom unionslagstiftning regleras även 

de ankomst- och avgångstider (s.k. slots) som 
beviljas flygbolag på flygplatserna samt luft-
rumsplaneringen och styrningen. 

Eftersom det nationella spelrummet när det 
gäller reglering av flygtrafiken är knappt, och 
då Europeiska unionens lagstiftning inom 
luftfartsbranschen antas i allt större utsträck-
ning på förordningsnivå, är lagstiftningen 
inom luftfartsbranschen mycket likadan i Eu-
ropeiska unionens medlemsstater, och därför 
är det inte ändamålsenligt att här jämföra re-
gleringen inom luftfartsbranschen i unionens 
medlemsstater.  

SES-lagstiftningen påverkar inte medlems-
staternas nationella självbestämmanderätt i 
fråga om det egna luftrummet. Således för-
hindrar den inte att sådana åtgärder vidtas 
som är nödvändiga för att skydda centrala 
säkerhets- eller försvarsintressen, såsom t.ex. 
militära operationer eller militär utbildning. 
SES-lagstiftningen påverkar inte heller med-
lemsstaternas rättigheter eller skyldigheter 
enligt Chicagokonventionen.  

Även om SES-lagstiftningen endast gäller 
ordnandet av den civila luftfarten, påverkar 
förordningarna också den militära luftfarten 
till följd av det begränsade luftrummet. Med-
lemsstaterna avgör på nationell nivå den civi-
la och militära luftfartens behov när det fattas 
beslut om användningen av luftrummet med 
beaktande av de krav som ställs på förfaran-
det i förordningen om gemensamma regler 
för en flexibel användning av luftrummet. 
Medlemsstaterna har förbundit sig till att 
verka i samarbete med varandra för att de na-
tionella militära behoven ska beaktas och till 
att effektivisera det nära samarbetet mellan 
den civila och militära branschen för att sä-
kerställa en säker och effektiv användning av 
luftrummet. 

Unionslagstiftning inom luftfartsbranschen 
har antagits om nedanstående ämnen. I listan 
har inte räknats upp genomförandebestäm-
melser som antagits med stöd av direktiv el-
ler förordningar eller annan lagstiftning på 
lägre nivå som antagits såsom kommissio-
nens förordningar.  

 
i) Tillträde till marknaden och tjänster  

Rådets direktiv av den 15 oktober 1996 om 
tillträde till marknaden för marktjänster på 
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flygplatserna inom gemenskapen (96/67/EG) 
(det s.k. marktjänstdirektivet),  

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 545/2009 av den 18 juni 2009 om 
ändring av förordning (EEG) nr 95/93 ge-
mensamma regler för fördelning av ankomst- 
och avgångstider vid gemenskapens flygplat-
ser (den s.k. slotförordningen),  

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om 
försäkringskrav för lufttrafikföretag och luft-
fartygsoperatörer,  

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1008/2008 av den 24 september 
2008 om gemensamma regler för tillhanda-
hållande av lufttrafik i gemenskapen (den s.k. 
lufttrafikförordningen), och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flyg-
platsavgifter. 

 
ii) Det gemensamma europeiska luftrum-
met  

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om 
ramen för inrättande av det gemensamma eu-
ropeiska luftrummet (ramförordningen),  

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om 
tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom 
det gemensamma europeiska luftrummet 
(förordningen om tillhandahållande av tjäns-
ter), 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om 
organisation och användning av det gemen-
samma europeiska luftrummet (förordningen 
om luftrummet), 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om 
driftskompatibiliteten hos det europeiska 
nätverket för flygledningstjänst (förordning-
en om driftskompatibilitet), 

Rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 
27 februari 2007 om bildande av ett gemen-
samt företag för utveckling av en ny genera-
tion av det europeiska systemet för flygled-
ningstjänsten (SESAR), 

Rådets förordning (EG) nr 1361/2008 av 
den 16 december 2008 om ändring av för-
ordning (EG) nr 219/2007 om bildande av ett 

gemensamt företag för utveckling av en ny 
generation av det europeiska systemet för 
flygledningstjänsten (SESAR), 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1070/2009 av den 21 oktober 2009 
om ändring av förordningarna (EG) nr 
549/2004, (EG) nr 550/2004, (EG) nr 
551/2004 och (EG) nr 552/2004 i syfte att 
förbättra det europeiska luftfartssystemets 
kvalitet och hållbarhet, och 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1108/2009 av den 21 oktober 2009 
om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 
inom området flygplatser, flygledningstjänst 
och flygtrafiktjänster och om upphävande av 
direktiv 2006/23/EG. 

 
iii) Flygsäkerhet 

Rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av 
den 16 december 1991 om harmonisering av 
tekniska krav och administrativa förfaranden 
inom området civil luftfart, 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 
om fastställande av gemensamma bestäm-
melser på det civila luftfartsområdet och in-
rättande av en europeisk byrå för luftfartssä-
kerhet, och om upphävande av rådets direktiv 
91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 
och direktiv 2004/36/EG, 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1108/2009 av den 21 oktober 2009 
om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 
inom området flygplatser, flygledningstjänst 
och flygtrafiktjänster och om upphävande av 
direktiv 2006/23/EG, 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 
om utredning och förebyggande av olyckor 
och tillbud inom civil luftfart och om upphä-
vande av direktiv 94/56/EG, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rappor-
tering av händelser inom civil luftfart (det 
s.k. händelsedirektivet), och 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 
om upprättande av en gemenskapsförteck-
ning över alla lufttrafikföretag som förbjudits 
att bedriva verksamhet inom gemenskapen 
och om information till flygpassagerare om 
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vilket lufttrafikföretag som utför en viss 
flygning, samt om upphävande av artikel 9 i 
direktiv 2004/36/EG. 

 
iv) Luftfartsskydd 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om 
gemensamma skyddsregler för den civila 
luftfarten och om upphävande av förordning 
(EG) nr 2320/2002 (den s.k. förordningen om 
skyddsregler). 

 
v) Miljön 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/93/EG av den 12 december 2006 om 
reglering av utnyttjandet av flygplan som 
omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 
16 till konventionen om internationell civil 
luftfart, andra upplagan, och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/30/EG av den 26 mars 2002 om regler 
och förfaranden för att av bullerskäl införa 
driftsrestriktioner vid flygplatser i gemen-
skapen, sådant det lyder ändrat eller anpassat 
genom 2003 års anslutningsakt och 2005 års 
anslutningsakt. 

 
vi) Sociala aspekter 

Rådets direktiv 2000/79/EG av den 27 no-
vember 2000 om genomförande av det euro-
peiska avtal om arbetstidens förläggning för 
flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts 
mellan Association of European Airlines 
(AEA), Europeiska transportarbetarfedera-
tionen (ETF), European Cockpit Association 
(ECA), European Regions Airline Associa-
tion (ERA) och International Air Carrier As-
sociation (IACA), och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/88/EG av den 4 november 2003 om ar-
betstidens förläggning i vissa avseenden. 

 
vii) Konsumentskydd 

Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 
1990 om paketresor, semesterpaket och andra 
paketarrangemang, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd 

för enskilda personer med avseende på be-
handling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter, 

Rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 
9 oktober 1997 om lufttrafikföretags ska-
deståndsansvar vid olyckor, sådan den lyder 
ändrad genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 
2002 om ändring av rådets förordning (EG) 
nr 2027/97 om lufttrafikföretags ska-
deståndsansvar vid olyckor, 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 
om fastställande av gemensamma regler om 
kompensation och assistans till passagerare 
vid nekad ombordstigning och inställda eller 
kraftigt försenade flygningar och om upphä-
vande av förordning (EEG) nr 295/91 (den 
s.k. förordningen om överbokning/ ersätts 
med den ny/kommissionens förslag våren 
2013), och 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rät-
tigheter i samband med flygresor för perso-
ner med funktionshinder och personer med 
nedsatt rörlighet.  

 
viii) Yttre förbindelser  

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 847/2004 av den 29 april 2004 om 
förhandling om och genomförande av luft-
fartsavtal mellan medlemsstater och tredje-
länder (den s.k. förordningen om yttre för-
bindelser).  

 
ix) Övrig lagstiftning 

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 80/2009 av den 14 januari 2009 om 
en uppförandekod för datoriserade boknings-
system och upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 2299/89.  

Av förteckningarna ovan kan observeras att 
merparten av unionslagstiftningen om luftfart 
har antagits som EU-förordningar som är di-
rekt tillämpliga i medlemsstaterna. Inom de 
områden som EU-förordningarna omfattar 
begränsas medlemsstaternas nationella behö-
righet närmast till hur medlemsstaten ordnar 
de offentliga förvaltningsuppgifter som för-
ordningarna förutsätter i respektive fall. I den 
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nationella lagstiftningen ska också utfärdas 
bestämmelser om straff vid överträdelse av 
EU-förordningarna och bestämmelser om 
vissa andra omständigheter som medlemssta-
terna själva får besluta om. 

 
Luftfartsavtal  

Om flygtrafik mellan Finland och länder 
utanför Europeiska unionen, s.k. tredjeländer, 
har traditionellt avtalats genom bilaterala 
luftfartsavtal, om vilka Trafiksäkerhetsverket 
avtalar i egenskap av luftfartsmyndighet med 
tredjeländers luftfartsmyndigheter. De be-
stämmelser i avtalen som hör till området för 
lagstiftningen sätts i kraft genom blankettla-
gar och övriga bestämmelser genom statsrå-
dets förordning. Finland har gällande bilate-
rala luftfartsavtal med 48 stater.  

Europeiska unionen har utvidgat sin behö-
righet även i fråga om medlemsstaternas och 
tredjeländers yttre förbindelser. Medlemssta-
ternas och tredjeländers bilaterala luftfartsav-
tal har bringats i överensstämmelse med EU-
rätten och mellan EU och tredjeländer har 
ingåtts s.k. horisontella avtal genom vilka 
tredjeländer har erkänt EU:s behörighet inom 
luftfarten och godkänt reglering på EU-nivå i 
fråga om luftfartsförbindelser mellan unio-
nens medlemsstater och tredjeländer. Trots 
att EU:s behörighet har ökat även i fråga om 
luftfartens yttre förbindelser har de bilaterala 
avtalen fortfarande en betydande roll särskilt 
när det gäller luftfartsförbindelserna mellan 
Finland och Ryssland samt Finland och de 
asiatiska länderna. Finnairs snabbt ökade 
flygtrafik till de asiatiska metropolerna base-
rar sig på bilaterala luftfartsavtal samt på rät-
ter till överflygningar som Ryssland beviljat 
Finland. 

Avtal som gäller flygsäkerhet hör till EU:s 
absoluta behörighet och kräver således inga 
åtgärder för sättande i kraft i Finland och inte 
heller publicering. Avtalen gäller närmast 
underhåll av plan, godkännande av anord-
ningar, utbildningsorganisationer och ömse-
sidigt erkännande i allmänhet. Avtalen inne-
håller hänvisningar till säkerhetskraven i 
Chicagokonventionen. Finland har ett bilate-
ralt flygsäkerhetsavtal (FördrS 47/2001) med 
Förenta staterna. Avtalet har inte upphävts 
trots att ett flygsäkerhetsavtal har ingåtts 

mellan Europeiska unionen och Förenta sta-
terna.  

 
Avtal om flygräddning  

Bestämmelser om ordnande av efterspa-
nings- och räddningstjänster för luftfart finns 
i bilaga 12 (Annex 12) till Chicagokonven-
tionen och i normer och rekommendationer 
som getts med stöd av den. I Finland sker 
ledningen av efterspanings- och räddnings-
verksamheten i flygräddningscentralen 
(ARCC), som för tillfället utgör en del av 
områdeskontrollen. Ärenden som hör till det 
internationella samarbetet enligt Chicago-
konventionen och som gäller luftfartsolyckor 
koordineras genom varje lands flygrädd-
ningscentral. Finland har separata samarbets-
avtal om flyg- och sjöräddningen med Est-
land, Ryssland och Sverige. Dessutom har 
Finland som ett led i det arktiska samarbetet 
ratificerat Arctic SAR-avtalet. 

 
2.3 Militär luftfart och statlig luftfart 

Bestämmelser om samordnande av den ci-
vila och militära luftfarten finns i luftfartsla-
gen. Enligt 4 § i den gällande luftfartslagen 
kan bestämmelser om undantag från lagen i 
fråga om militär luftfart utfärdas för tryggan-
det av säkerheten inom den militära luftfar-
ten, ordnandet av försvaret och skötseln av 
de uppgifter som föreskrivits för försvars-
makten genom förordning av statsrådet. De 
undantag som beviljats den militära luftfarten 
får inte äventyra säkerheten inom den civila 
luftfarten och de tillämpas inte inom kom-
mersiell flygverksamhet.  

I luftfartslagen finns även bestämmelser 
om den militära luftfartsmyndigheten, med 
vilken avses enligt 2 § den myndighetsenhet 
för militär luftfart som finns i anslutning till 
flygstaben. Enligt 4 § 4 mom. har den militä-
ra luftfartsmyndigheten samma behörighet 
som Trafiksäkerhetsverket i frågor som avses 
i bestämmelsen och som uteslutande gäller 
flygsäkerheten inom den militära luftfarten.  

Noggrannare bestämmelser om militär luft-
fart och den militära luftfartsmyndigheten 
finns i statsrådets förordning om militär luft-
fart (557/2011). Enligt 4 § i förordningen har 
myndighetsenheten för militär luftfart till 
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uppgift att sörja för säkerheten inom och till-
synen över den militära luftfarten samt an-
svara för de uppgifter i anslutning till den mi-
litära luftfarten som myndighetsenheten 
ålagts i luftfartslagen, i lagen om utredning 
av militära luftfartsolyckor (526/2011) eller 
någon annanstans i lag och att delta i det in-
ternationella samarbete som hänför sig till 
den militära luftfartens administrativa upp-
gifter. Den militära luftfartsmyndigheten 
övervakar militära luftfartygs luftvärdighet 
och upprätthållandet av dem samt typgod-
känner flygmateriel som används. Det militä-
ra luftfartsregistret förs av den militära luft-
fartsmyndigheten. I registret antecknas i för-
ordningen om militär luftfart nämnda be-
mannade och obemannade luftfartyg som ägs 
av försvarsmakten. I registret kan temporärt 
införas även andra luftfartyg i försvarsmak-
tens besittning samt för militärt bruk avsedda 
luftfartyg, med tanke på tillverkning som 
sker i Finland och flygverksamhet som har 
samband med tillverkningen.  

I förordningen om militär luftfart finns 
också bestämmelser om allmänna krav på 
den militära luftfarten, såsom förberedelse 
och genomförande av flygningar, det militära 
luftfartygets handlingar samt om certifikat 
och kompetensvillkor. 

Enligt 118 § i den gällande luftfartslagen 
avtalar försvarsministeriet och kommunika-
tionsministeriet om hur behoven inom den 
civila och den militära luftfarten ska beaktas 
när flygtrafiktjänster tillhandahålls. När luft-
rummet används ska principen om flexibel 
användning av luftrummet tillämpas på det 
sätt som avses i artikel 7 i förordningen om 
luftrummet. Den civila och militära luftfarten 
verkar i Finland inom ramen för ett s.k. in-
tegrerat flygtrafiktjänstsystem, vilket betyder 
att de använder gemensamma strukturer för 
flygkontroll, samverkande flygplatser, ge-
mensamma informationssystem och gemen-
sam personal. Tillhandahållandet, köpandet 
och prissättningen av tjänster mellan för-
svarsmakten och Finavia Abp som levererar 
flygtrafiktjänster baserar sig på nationell och 
EU-lagstiftning. Prissättningen av tjänster 
följer samma principer i fråga om militär 
luftfart, allmänflyg och trafikflyg, dock så, 
att försvarsmakten betalar alla de kostnader 
som uppkommer av särskilda tjänster (Kau-

hava, Halli och Uttis) samt den avtalsenliga 
avkastningen enligt Finavia Abp:s fakture-
ring. 

Statlig luftfart har definierats i lagen om 
flygplatsnät och flygplatsavgifter (210/2011). 
Enligt definitionen i 3 § 14 punkten avses 
med statlig luftfart luftfart med statsluftfar-
tyg. Statlig luftfart omfattar polisens, tullens 
och gränsbevakningsväsendets luftfart med 
statsluftfartyg för fullgörandet av myndig-
hetsuppgifter. Statlig luftfart omfattar även 
den luftfart som bedrivs av kommunernas 
räddningsväsende. Det har ansetts vara nöd-
vändigt att definiera statlig luftfart både i la-
gen om flygplatsnät och flygplatsavgifter och 
i regeringens proposition till luftfartslag, ef-
tersom verksamheten grundar sig på utföran-
det av föreskrivna myndighetsuppgifter eller 
på luftfart med statsluftfartyg.  

Statlig luftfart avviker från annan civil luft-
fart, även om Trafiksäkerhetsverket är till-
synsmyndighet i båda fallen. Statlig luftfart 
avviker från civil luftfart särskilt på grund av 
flyguppdragens karaktär. Till den statliga 
luftfartens uppgifter hör bl.a. olika övervak-
nings-, säkerhets-, efterspanings- och rädd-
ningsuppgifter, som det ska vara möjligt att 
utföra under nästan alla omständigheter på 
hela rikets område och på sjöräddningstjäns-
tens ansvarsområde. Denna verksamhet stäl-
ler särskilda krav även på flygverksamhetens 
bestämmelser, föreskrifter och flygtrafik-
tjänster. Ett framgångsrikt utförande av ett 
flyguppdrag förutsätter bl.a. möjligheten att 
använda en lägre flyghöjd än i den civila luft-
farten. Särskilda krav som avviker från den 
civila luftfarten ställs även på bestämmelser-
na om landningsplatser och flygmetoder till 
följd av flyguppdragens brådskande natur 
och verksamhetsområdets nationella ut-
sträckning. Statlig luftfart ska kunna utföras 
under alla omständigheter under alla tider på 
året och dygnet. 

 
2.4 Bedömning av nuläget 

Luftfartssäkerheten är på god nivå i Fin-
land. I Finland har man lyckats väl med sam-
ordningen av den civila och militära luftfar-
ten när det gäller säkerheten. Statistiken visar 
att det sker mycket få sådana olyckor eller 
tillbud i Finland där ett civilt och ett militärt 
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luftfartyg är delaktiga. Däremot är nivån på 
säkerheten till många delar dålig när det gäll-
er sportflygverksamhet och allmänflyg samt 
bruksflyg. Under de senaste två åren (2012–
2013) har antalet olyckor och döda i olyckor 
inom sportflygverksamheten fördubblats. 
Riskerna inom allmänflyget och sportflyg-
verksamheten har ökat redan under flera års 
tid. Problemen, såsom kränkningar av banor 
och luftrumskränkningar eller problem med 
hanteringen av planet kan inte lösas med nå-
gon enskild metod. Sportflygverksamheten 
ska understödas tillräckligt så att verksamhe-
ten, som till största delen drivs med frivillig-
krafter, ska producera flygare med god ut-
bildning och tillräcklig erfarenhet.  

Även internationellt sett har luftfartssäker-
heten förbättrats. Enligt IATA (Internationel-
la luftfartsförbundet) var 2012 redan det tred-
je året i rad i den kommersiella luftfartens hi-
storia som varit rekordartat tryggt ställt i re-
lation till trafikprestationen. De utländska 
flygbolagens ökade verksamhet i Finland 
medför naturligtvis sina egna utmaningar för 
luftfartssäkerheten t.ex. redan på grund av 
problem med språkkunskaper och vinterverk-
samhet.  

Trafiksäkerhetsverket är nationell luft-
fartsmyndighet i Finland. Trafiksäkerhets-
verket är även behörig myndighet i de allra 
flesta uppgifter inom luftfartsbranschen som 
förutsätts enligt unionslagstiftningen. I den 
gällande luftfartslagen finns bestämmelser 
om dessa uppgifter för den behöriga myndig-
heten i flera olika bestämmelser och det har 
ansetts vara ändamålsenligt att bestämmel-
serna om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter 
såsom behörig myndighet är samlade.  

Trafiksäkerhetsverket är även den myndig-
het som ansvarar för hela trafiksystemets sä-
kerhet och som således även ansvarar för 
flygsäkerheten i Finland. Största delen av 
lagstiftningen om säkerheten inom luftfarten 
antas nu för tiden med stöd av den så kallade 
EASA-förordningen såsom kommissionens 
förordningar, i vilkas beredning Trafiksäker-
hetsverket deltar. Tack vare den goda säker-
hetskultur som utformats genom en strikt ef-
terlevnad av EU-regleringen och den interna-
tionella regleringen samt bestämmelserna har 
man lyckats hålla luftfarten i Finland och den 
internationella luftfarten med finska luftfar-

tyg på en trygg nivå. Även de förvaltnings-
strukturer som tjänar luftfarten är vedertagna 
och i ordning. Trafiksäkerhetsverket ansvar i 
praktiken för förhandlingarna även när det 
gäller internationella luftfartsförbindelser och 
bilaterala luftfartsavtal.  

Finavia Abp är ett servicebolag som helt 
ägs av staten och är underställt kommunika-
tionsministeriets ägarstyrning, och som dri-
ver ett nätverk av 25 flygplatser, ansvarar för 
säkerhetskontroller av passagerare och res-
gods samt för flygtrafiktjänsterna. I lagen har 
Finavia Abp såsom leverantör av flygtrafik-
ledningstjänster och flygplatsoperatör anvi-
sats sådana offentliga förvaltningsuppgifter 
som avses i 124 § i grundlagen. Till dessa 
hör flygtrafiktjänster i vid bemärkelse och 
flygplatsoperatörens ansvar för säkerhetsåt-
gärder inom den civila luftfarten. Offentliga 
förvaltningsuppgifter har dessutom anvisats 
organisationer som svarar för luftvärdighet, 
organisationer för sportflygverksamhet och 
andra behöriga organ och utomstående ex-
perter som Trafiksäkerhetsverket anlitar. 
Riksdagens justitieombudsman har fäst upp-
märksamhet vid att de offentliga förvalt-
ningsuppgifterna och det ansvar och de skyl-
digheter som anknyter till dem ska framgå 
tydligare av luftfartslagen. Dessutom ska det 
bättre än i nuläget motiveras, varför skötseln 
av uppgifter har påförts andra än myndighe-
ter. I denna proposition strävar man efter att 
bättre motivera de offentliga förvaltnings-
uppgifterna inom luftfarten samt att trygga 
medborgarnas grundläggande fri- och rättig-
heter, rättssäkerhet och övriga krav på en god 
förvaltning även när skötseln av de offentliga 
förvaltningsuppgifterna har påförts någon 
annan än en myndighet.  

I Finland opererar den civila och militära 
luftfarten inom ramen för ett så kallat integ-
rerat flygtrafiktjänstsystem. Detta betyder att 
den civila och militära luftfarten använder 
gemensamma strukturer för flygkontroll, 
samverkande flygplatser, gemensamma in-
formationssystem och gemensam personal. 
Arrangemangen i Finland avviker från den i 
EU:s medlemsstater allmänt följda principen 
enligt vilken flygtrafiktjänsterna ofta delats 
enligt användningsändamålen för antingen 
den civila eller militära luftfartens bruk. 
Kommunikationsministeriet och försvarsmi-
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nisteriet ingick ett ramavtal om luftrumspla-
nering i december 2010. I avtalet avtalas det 
om samordning av den civila och militära 
luftfarten i fråga om tillhandahållande av 
flygtrafiktjänster, luftrumsplaneringens funk-
tioner samt i fråga om metoder för flygled-
ningstjänst som hänför sig till flexibel an-
vändning av luftrummet i enlighet med luft-
fartslagen och EU-lagstiftningen. Genom av-
talet strävar man också efter att främja för-
verkligandet av målen i unionslagstiftningen 
(om det gemensamma europeiska luftrum-
met, Single European Sky, de s.k. SES-
förordningarna). Med stöd av avtalet avtalar 
Trafiksäkerhetsverket och myndighetsenhe-
ten för militär luftfart närmare om genomfö-
randet av principerna för en flexibel använd-
ning av luftrummet i drifthandboken för luft-
rumsplanering (ASM-drifthandboken). Enligt 
lagen om ombildning av Luftfartsverket till 
aktiebolag (877/2009) ska Finavia Abp i syf-
te att främja luftfarten driva och utveckla 
flygtrafiktjänstsystemet i Finland för den ci-
vila och militära luftfartens behov. För flyg-
verksamheten används i allmänhet samma 
luftrum. Det integrerade flygplatsnätverket 
och flygtrafiktjänstsystemet samt den civila 
och militära luftfarten i samma luftrum har i 
huvudsak fungerat väl, och till denna del 
finns det inte betydande reformbehov till 
följd av nationella behov eller EU-
lagstiftningen. 

Luftrumsstrukturen och beslutsfattandet 
om den bildar en helhet som skapar grunden 
för användningen av luftrummet mellan de 
olika användargrupperna. Luftrumsplanering 
har i EU-bestämmelser definierats såsom en 
planeringsfunktion, men på nationell nivå 
anknyter till luftrumsplaneringen verksamhet 
genom vilken delar av luftrummet ställs till 
någon användargrupps förfogande för viss 
tid. Luftrumsstrukturen, luftrumsplaneringen 
och prioriteringarna inom användningen av 
luftrummet bildar tillsammans en helhet som 
har betydande inverkan på olika användar-
gruppers verksamhetsförutsättningar och på 
verksamhetens kostnadseffektivitet. När be-
slut fattas om användningen av luftrummet 
sammanjämkas bl.a. lufttrafikens och försva-
rets behov. I luftrumsplaneringen ingår även 
den i 11 § i den föreslagna lagen avsedda 
verksamheten för att begränsa eller förbjuda 

luftfart i ett visst område. Luftrumsplane-
ringen har viktig betydelse vid tryggandet av 
luftrummets användbarhet i myndighetsverk-
samhet, såsom i sådan flygverksamhet som 
krävs för territorialövervakningen och för 
myndighetssamarbete. 

Ett särskilt drag när det gäller Finlands 
flygplatsnätverk är att en avsevärd del av den 
militära luftfarten använder samma flygplat-
ser som den civila luftfarten och att det inte 
har byggts något separat militärflygplatsnät-
verk, och således har flygplatsnätverket och 
flygtrafiktjänstsystemet för den civila och 
militära luftfarten byggts samman på flera 
flygplatser. Det samordnade flygplatsnätsy-
stemet och flygtrafiksystemet som används 
för den civila och militära luftfarten är en 
kostnadseffektiv lösning för Finland. Statsrå-
det har i sin ståndpunkt (U 54/2013 rd) ansett 
det vara ändamålsenligt att bevara Finlands 
integrerade system för flygplatsnät och flyg-
trafiktjänst också i fortsättningen och betonar 
vikten av ett nära samarbete mellan aktörerna 
inom den civila och den militära luftfarten.  

Eftersom antalet bestämmelser på EU-nivå 
om den civila luftfarten ökar, är det viktigt 
att det säkerställs nationellt att bestämmel-
serna om beslutanderätten och behörigheten 
inom den militära luftfarten är mera detalje-
rade än i nuläget. Detta garanterar den militä-
ra luftfarten ett nödvändigt tillräckligt stöd i 
den nationella lagstiftningen. Det finns även 
behov att reglera samordnandet av den civila 
och militära luftfarten mera och precisare. 
Avsikten med utvecklandet av lagstiftningen 
om det gemensamma europeiska luftrummet 
är att påskynda genomförandet av reformen 
av flygtrafiktjänsterna med bibehållande av 
de ursprungliga målen och principerna i SES-
förslaget. Denna utveckling kan ha betydan-
de verkningar på möjligheterna att skaffa de 
tjänster som den militära luftfarten använder. 
När det gäller konkurrensutsättning av tjäns-
ter kan det för den militära luftfarten uppstå 
problem i fråga om utländska tjänsteleveran-
törer som försvarsmakten inte kan anlita av 
försvarsskäl. Detta förutsätter skapande av ett 
separat system som skulle producera produk-
ter som till stor del är parallella med den ci-
vila luftfarten, och som avsevärt skulle öka 
försvarsmaktens kostnader. I kommunika-
tionsministeriets betänkande (KoUB 11/2012 
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rd) ansåg utskottet att det är väsentligt att 
luftrumsplaneringen också framöver ordnas 
utifrån en helhetsbedömning för att den civila 
och den militära luftfarten inte ska drabbas 
av oskäligt höga extra kostnader för att inrät-
ta tjänsterna. Leverantören av flygtrafikled-
ningstjänster, Finavia Abp, anordnar efter-
spanings- och räddningstjänsten för luftfart. 
Finavia Abp såsom tjänsteleverantör och 
Gränsbevakningsväsendet såsom ledande 
sjöräddningsmyndighet enligt sjöräddnings-
lagen (1145/2001) har ansett att ordnandet, 
övervakningen och koordinationen av efter-
spanings- och räddningstjänsterna för luftfart 
bör förbättras. 

 
3  Proposi t ionens mål  och de vikt i -

gaste  förs lagen  

Avsikten med den föreslagna luftfartslagen 
är att se över luftfartslagen så att den motsva-
rar kraven i den internationella regleringen 
och unionslagstiftningen. Såsom konstaterats 
ovan är den tekniska och internationella ut-
vecklingen inom luftfartsbranschen snabb. 
Även om den gällande luftfartslagen är rätt 
ny ska lagstiftningen inom luftfartsbranschen 
reformeras på grund av de ändringsbehov 
som följer av den internationella regleringen 
och unionslagstiftningen. Eftersom unions-
lagstiftningen inom luftfartsbranschen nume-
ra antas i första hand på förordningsnivå ska 
de genomförandebestämmelser som tidigare 
baserat sig på direktiv gallras i den nya luft-
fartslagen. Det föreslås t.ex. att 4 kap. i luft-
fartslagen om rampinspektioner ska strykas.  

Den ökande internationella flygtrafiken och 
den gemensamma europeiska utvecklingen 
av luftrummet och luftfarten ställer särskilda 
krav på ombesörjandet av den militära luft-
farten på den nationella nivån och på tryg-
gandet av de nationella intressena vid ord-
nandet av den militära luftfarten genom lag-
stiftningsåtgärder. I helheten ingår flygtrafik-
tjänsternas, flygplatstjänsternas och flygvä-
dertjänsternas, som genomgår en kraftig tek-
nisk utveckling, tillgänglighet och lämplighet 
för försvarets och territorialövervakningens 
behov, tryggandet av den militära luftfartens 
möjligheter att använda luftrummet, re-
gleringen om användningen av luftrummet 
och flygverksamheten samt beslutanderätten 

och behörigheten i fråga om dessa helheter. 
Den militära luftfarten är en verksamhets-
form inom luftfarten som hör till försvarsför-
valtningen och som är parallell med den civi-
la luftfarten, men som delvis behöver regle-
ras på ett sätt som avviker från den övriga 
luftfarten. 

I den nya luftfartslagen har Trafiksäker-
hetsverkets uppgifter såsom behörig myndig-
het enligt flera EU-bestämmelser samlats i 
propositionens 3 §.  

Enligt 4 § ska Trafiksäkerhetsverket göra 
upp och fastställa ett flygsäkerhetsprogram 
med beaktande av internationella standarder 
och Europeiska unionens flygsäkerhetspro-
gram.  

Bestämmelserna om militär luftfart ses 
över särskilt i lagens 5, 6 och 7 §. Dessutom 
ingår i propositionen en ny 162 § som inne-
håller ett bemyndigande för den militära luft-
fartsmyndigheten att överföra uppgifter i an-
slutning till utbildning, godkännande och 
övervakning av organisationer och personal 
på försvarsmakten. Ändringarna baserar sig 
på de förslag som lagts fram av Trafiksäker-
hetsverkets och försvarsförvaltningens ge-
mensamma arbetsgrupp.  

Bestämmelserna i 8 § som gäller statlig 
luftfart preciseras så, att ett statsluftfartyg 
kan avvika från trafikreglerna för luftfart och 
från Trafiksäkerhetsverkets övriga luftfarts-
bestämmelser när uppdragets natur kräver 
det, om det avvikande förfarandet är planerat 
och det genomförs utan att flygsäkerheten 
äventyras. Dessutom ändras 11 § om områ-
den där luftfart är inskränkt och farliga om-
råden så, att i paragrafen skapas en hierarkisk 
ordning om under vilka förutsättningar, hur 
och när luftfart kan begränsas (statsrådets 
förordning, Trafiksäkerhetsverkets föreskrif-
ter och beslut av cellen för luftrumsplane-
ring). Paragrafen kompletteras även så, att 
cellen för luftrumsplanering kan begränsa el-
ler förbjuda luftfart inom ett visst område när 
försvaret och räddningsuppgifter kräver det. 

I den nya lagen sammanslås 2 kap. om luft-
fartsregistret och 6 kap. om certifikatregistret 
i den gällande luftfartslagen. Bestämmelser-
na i kapitlet följer samma principer som före-
slås i regeringens proposition om förslag till 
lag om fartygsregistret (RP 14/2014 rd) om 
införande eller bevarande i och avförande av 
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uppgifter ur registret samt om utlämnande av 
uppgifter. 

Bestämmelserna i 3 kap. om luftfartygs 
luftvärdighet preciseras så, att till 37 § fogas 
en bestämmelse om att paragrafen även till-
lämpas på godkännande av ett utländskt till-
stånd. Dessutom fogas till 42 § om konstruk-
tion, tillverkning och underhåll en ny be-
stämmelse enligt vilken för en tillverkare av 
ett luftfartyg inte krävs godkännande, om det 
är fråga om ett luftfartyg där minst 51 pro-
cent är byggt av en amatör eller en amatörfö-
rening utan vinstsyfte, för vederbörandes 
egna syften och utan något kommersiellt syf-
te.  

Bestämmelserna i 4 kap. om certifikat och 
behörighetskrav har reviderats genom en del-
reform i samband med totalreformen av luft-
fartslagen (280/2013), och därför görs nu en-
dast smärre tekniska ändringar jämfört med 
motsvarande bestämmelser i den gällande 
luftfartslagen. Den mest betydande av de nu 
föreslagna ändringarna är att till 50 § 1 mom. 
fogas förande eller styrande av luftfartyg el-
ler annat fortskaffningsmedel under påverkan 
av berusningsmedel till listan över sådana 
ärenden om vilka Trafiksäkerhetsverket har 
rätt att få uppgifter för bedömning av förut-
sättningarna för att bevilja, förnya och åter-
kalla ett tillstånd från olika register trots sek-
retessbestämmelserna. 

I propositionen ska bestämmelserna om 
obemannade luftfartyg och modellflygplan 
ses över särskilt i lagens 5 kap. I 5 kap. ska 
även ingå bestämmelser om kraven på pilo-
terna för luftfartyg som styrs från en fjärr-
styrningsplats och särskilt i 9 § i propositio-
nen ses de bestämmelser över enligt vilka ett 
obemannat luftfartyg får avvika från trafik-
reglerna för luftfart. Till 6 kap. fogas även 
tillstånd för fjärrstyrd flygverksamhet.  

Till 5 kap. fogas även en ny 54 § om de 
förutsättningar under vilka en flygelev får 
flyga ensam och till 57 § en bestämmelse 
med stöd av vilken Trafiksäkerhetsverket kan 
meddela närmare föreskrifter även om säker 
användning av luftfartyg som kan framföras 
på vatten.  

Lagens 6 kap. om kommersiell lufttrans-
port preciseras så att jämfört med den gällan-
de luftfartslagen gallras bestämmelserna sär-
skilt med stöd av EASA-förordningen och 

EU:s lufttrafikförordning. I EASA-
förordningen finns bestämmelser om drifts-
tillstånd och därför föreslås det att bestäm-
melserna om det ska strykas. Bestämmelser 
om beviljande av operativ licens finns i EU:s 
lufttrafikförordning, och i kapitlet hänvisas 
till förordningen.  

Det föreslås i 65 § i propositionen att Tra-
fiksäkerhetsverket ska vara den myndighet 
som beslutar om införande av allmän trafik-
plikt i stället för kommunikationsministeriet. 
Inom flygtrafiken har allmän trafikplikt en-
ligt artikel 16 i EU:s lufttrafikförordning in-
förts på flygtrafiken mellan Helsingfors och  
Nyslott.  

Dessutom ändras i 6 kap. 72 § om flygupp-
visningar och flygtävlingar.  

I 7 kap. om flygplatser och markutrustning 
görs endast smärre tekniska ändringar jäm-
fört med de motsvarande gällande bestäm-
melserna i luftfartslagen. 

Till 8 kap. om marktjänster fogas en ny be-
stämmelse (93 §) om säkerhetsledningssy-
stem som krävs av en leverantör av mark-
tjänster. I Finland är det fritt tillträde till 
marknaden när det gäller marktjänster och 
verksamheten är inte tillståndspliktig. Med 
avseende på säkerheten är det dock motiverat 
att leverantörer av marktjänster upprätthåller 
och utvecklar ett säkerhetsledningssystem 
med vars hjälp säkerheten inom verksamhe-
ten säkerställs och säkerheten på hela flyg-
platsen och i flygtrafiken främjas. Dessutom 
flyttas bestämmelserna om användarkommit-
tén i kapitlet om marktjänster till en egen pa-
ragraf (94 §), eftersom kommitténs roll vid 
ordnandet av marktjänster på flygplatser san-
nolikt växer i framtiden.  

I 9 kap. om luftfartsskydd har särskilt de 
bestämmelser setts över som gäller tillträde 
till flygplatsens flygsida och behörighetsom-
råden, behörighetskort och passerkort för 
fordon som krävs för tillträde, samt säker-
hetsprövningar som krävs för tillstånden.  

Det föreslås att 10 kap. om luftrumsplane-
ring, flygledningstjänst och flygtrafiktjänst 
ses över särskilt när det gäller de förfaranden 
med vilka man strävar efter att säkerställa 
samordnandet av den civila och militära luft-
farten i det gemensamma luftrummet samt i 
luftrumsplaneringen. Regleringen om flygtra-
fiktjänst baserar sig till stor del på unionslag-
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stiftningen som ska kompletteras med det så 
kallade SES2+-lagstiftningspaketet. Behand-
lingen av SES2+-lagstiftningspaketet har 
dock inte framskridit så långt inom Europe-
iska unionens institutioner att de ändringar 
som detta lagstiftningspaket medför i den na-
tionella lagstiftningen kunde beaktas i den 
nya luftfartslagen. 

Beslutande om luftrumsstrukturen och om 
användningen av luftrummet, såsom beslu-
tande om principerna för prioriteringarna för 
användningen, omfattas av den nationella 
självbestämmanderätten och det nationella 
beslutsfattandet. Däremot regleras lufttrafi-
ken och flödesplaneringen genom EU-
bestämmelser.  

Efterspanings- och räddningstjänsterna för 
luftfarten (s.k. SAR-tjänster, Search and Re-
scue) ingår i kapitlet om flygtrafiktjänst i den 
gällande luftfartslagen. I samband med re-
formen av luftfartslagen ansågs det att be-
stämmelserna i fråga skulle till sitt innehåll 
passa bättre in i 11 kap. om luftfartsolyckor. 
Dessutom ansåg särskilt Finavia Abp, som är 
leverantör av flygtrafikledningstjänster, samt 
inrikesministeriet att ansvarsfrågorna när det 
gäller ordnande av efterspanings- och rädd-
ningstjänster för luftfarten bör ses över och 
samordningen mellan myndigheterna och 
tjänsteleverantören bör förbättras. En central 
motivering för att arbetsfördelningen bör för-
tydligas är att Finavia Abp är utsedd av 
kommunikationsministeriet att sörja för ef-
terspanings- och räddningstjänsterna för luft-
farten och även är registerförare för registret 
över automatiska nödradiosändare, och upp-
gifterna i fråga är sådana offentliga förvalt-
ningsuppgifter som avses i 124 § i grundla-
gen och som numera har påförts andra än 
myndigheter. Förslaget i 121 § i propositio-
nen om ordnande av efterspanings- och rädd-
ningstjänster för luftfarten är en kompromiss 
och den delegation som avses i 121 § har 
som uppgift att bedöma hur efterspanings- 
och räddningstjänsterna för luftfarten ska 
ordnas framöver och vilka ändringar i lag-
stiftningen som behövs för detta. Det föreslås 
att uppgiften att föra registret över automa-
tiska nödradiosändare överförs från leveran-
tören av flygtrafikledningstjänster till Kom-
munikationsverket, som redan nu beviljar ra-

diotillstånd för sändarna och svarar för re-
gistret över radiotillstånd. 

Offentliga förvaltningsuppgifter anvisas i 
propositionen leverantören av flygtrafikled-
ningstjänster och flygplatsens operatör i be-
stämmelserna om luftfartsskydd (97, 99, 102 
och 103 §), i kapitlet om luftrumsplanering, 
flygledningstjänst och flygtrafiktjänst samt i 
paragrafen om ordnande av efterspanings- 
och räddningstjänsterna för luftfarten (121 
§). 

Offentliga förvaltningsuppgifter anvisas 
dessutom i 40 § organisationer som svarar 
för luftvärdighet, i 60 § luftfartygets befälha-
vare i farosituationer för att säkerställa pas-
sagerarnas och besättningens säkerhet, i 163 
§ organisationer för sportflygverksamhet och 
behöriga organ samt i 164 § utomstående ex-
perter. Man har strävat efter att tydligare än 
tidigare skriva in i propositionen och moti-
veringarna de skyldigheter och förfaranden 
för ändringssökande som anknyter till offent-
liga förvaltningsuppgifter, för att trygga de 
grundläggande fri- och rättigheterna och en 
god förvaltning. Bestämmelser om straff-
rättsligt tjänsteansvar i situationer där ovan 
nämnda aktörers personal utför offentliga 
förvaltningsuppgifter finns i tillämpliga delar 
i 174 §. Om det dessutom fattas förvaltnings-
beslut i samband med dessa offentliga för-
valtningsuppgifter, finns det bestämmelser 
om omprövning och överklagande av dessa 
beslut i 181 § i propositionen.  

Bestämmelserna i 12 kap. om driftsrestrik-
tioner vid flygplatser av bullerskäl ändras 
inte jämfört med bestämmelserna i den gäl-
lande luftfartslagen. I kommissionens förslag 
till EU:s flygplatspaket som lades fram i de-
cember 2011 ingick även ett förslag till Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning om 
regler och förfaranden för att av bullerskäl 
införa driftsrestriktioner vid flygplatser i uni-
onen inom en väl avvägd strategi och om 
upphävande av Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2002/30/EG (s.k. förordningen 
om flygplatsbuller). Eftersom behandlingen 
av EU:s flygplatspaket inte har framskridit 
särskilt på grund av problem vid behandling-
en av den nya förordningen om marktjänster, 
föreslås det nu inga ändringar i 12 kap.  

Till 13 kap. om skadeståndsansvar och för-
säkringar fogas även en bestämmelse om för-
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säkringskrav för leverantörer av flygtrafik-
tjänster i enlighet med unionslagstiftningen 
(138 §). 

Lagens 14 kap. reviderades i samband med 
delrevideringen (280/2013) och därför före-
slås i kapitlet endast smärre tekniska änd-
ringar. 

I 15 kap. om särskilda bestämmelser före-
slås flera ändringar. I 153 och 154 § i propo-
sitionen föreslås flera ändringar som beror på 
9 kap. om luftfartsskydd. Enligt 153 § är 
flygplatsoperatören och ett företag eller nå-
gon annan sammanslutning som omfattas av 
tillämpningsområdet för förordningen om 
skyddsregler med verksamhet på flygplatsen 
skyldiga att utan dröjsmål tillåta att tjänste-
män som bemyndigats av kommissionen 
samt Trafiksäkerhetsverket utför kontroller 
som gäller tillämpningen av förordningen om 
skyddsregler och av de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den. En-
ligt 154 § har flygplatsoperatören rätt få 
handräckning av polisen för återtagande av 
flygplatsens behörighetskort och passerkort 
för fordon. 

Bestämmelserna i 158 § om flyghinder och 
i 159 § om verksamhet som äventyrar flyg-
säkerheten revideras.  

Till kapitlet fogas nya bestämmelser om 
överföring av uppgifter inom militär luftfart 
(162 §) och om anlitande av utomstående ex-
perter för Trafiksäkerhetsverkets uppgifter 
(164 §).  

Till 166 § fogas en bestämmelse om att 
Trafiksäkerhetsverket kan förbjuda en flyg-
ning och hindra ett luftfartyg från att starta, 
om luftfartygets drift är förbjuden enligt in-
ternationella förpliktelser som är bindande 
för Finland eller enligt Europeiska unionens 
lagstiftning eller om luftfartyget omfattas av 
någon annan driftsbegränsning, eller om luft-
fartygets ägare eller någon annan person eller 
organisation som ansvarar för luftfartygets 
drift har meddelats näringsförbud. 

Bestämmelsen i 169 § ses över så, att ut-
över leverantören av flygtrafikledningstjäns-
ter och flygplatsoperatören ska även de som 
sköter uppgifter inom underhålls- och mark-
tjänstorganisationen bistå om det är nödvän-
digt att ingripa i ett luftfartygs färd i syfte att 
förhindra spridning av en smittsam sjukdom.  

. 

Totalrevideringen av luftfartslagen har för-
lagts så att lagen träder i kraft senast den 13 
november 2014 på det sätt som förutsätts en-
ligt försvarsmaktens luftrumsreform. Be-
stämmelserna om militär luftfart i lagen har 
setts över på basis av förslag som lagts fram 
av Trafiksäkerhetsverkets och försvarsför-
valtningens arbetsgrupp.  

 
4  Proposi t ionens konsekvenser  

4.1 Ekonomiska konsekvenser  

Den föreslagna luftfartslagen ändrar inte si-
tuationen väsentligt jämfört med nuläget och 
därför har propositionen inga betydande nya 
ekonomiska konsekvenser för staten, kom-
munerna eller företag. Av företag som leve-
rerar marktjänster förutsätts i fortsättningen 
ett tillräckligt säkerhetsledningssystem för att 
garantera att verksamheten är säker. Flera fö-
retag som levererar marktjänster, särskilt in-
ternationella företag som levererar mark-
tjänster, använder redan nu säkerhetsled-
ningssystem eller andra kvalitets- och miljö-
system. När ett säkerhetsledningssystem tas i 
bruk kan det anpassas i proportion till om-
fattningen av företagets verksamhet, varvid 
kostnaderna hålls måttliga.  

 
4.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet  

Propositionen har inga betydande konse-
kvenser för myndigheternas förfaranden och 
den inverkar inte i betydande grad på de in-
bördes behörighetsförhållandena mellan 
myndigheterna. I 65 § i propositionen före-
slås det att Trafiksäkerhetsverket ska vara 
den myndighet som beslutar om införande av 
allmän trafikplikt i stället för kommunika-
tionsministeriet. Inom flygtrafiken har all-
män trafikplikt enligt artikel 16 i EU:s luft-
trafikförordning införts på flygtrafiken mel-
lan Helsingfors och Nyslott. Kommunika-
tionsministeriet har ingått det senaste avtalet 
enligt den allmänna trafikplikten tillsammans 
med Varkaus och Nyslott samt med det flyg-
bolag som erbjuder tjänsten (Flybe Finland 
Oy) i november 2013 för åren 2014–2015. 
Eftersom stadsfullmäktige i Varkaus inte fö-
reslog att anslag reserveras för subventione-
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rad flygtrafik för 2014 i den i december 2013 
godkända budgeten, upphörde den regel-
bundna flygtrafiken mellan Varkaus och Hel-
singfors vid utgången av 2013.  

Den offentliga upphandlingen och konkur-
rensutsättningen av flygtrafik på basis av den 
allmänna trafikplikten har skötts såsom bi-
syssla av 1–2 tjänstemän vid kommunika-
tionsministeriet. Uppgiften har inneburit ar-
bete särskilt när man har konkurrensutsatt 
vilket flygbolag som ska ansvara för tjänsten 
på en rutt som omfattas av allmän trafikplikt.  

I 122 § i propositionen föreslås det att an-
svaret för förandet av registret över luftfar-
tens automatiska nödradiosändare ska över-
föras från leverantören av flygtrafiklednings-
tjänster, alltså Finavia Abp, till Kommunika-
tionsverket. Kommunikationsverket ansvarar 
redan nu såväl för beviljandet av radiotill-
stånd för sjöfartens nödsändare (EPIRB) och 
nödsändare för personligt bruk (PLB) som 
för registret över radiotillstånd. Det är ända-
målsenligt att samla alla förvaltningsärenden 
i anslutning till nödsändare till en myndighet 
och i en databas som förs av den myndighe-
ten, men det kräver i fråga om förandet av 
register över sjöfartens radiosändare (EPIRB) 
och nödsändare för personligt bruk (PLB) 
också andra lagändringar än de som nu före-
slås i luftfartslagen. Sjöräddningscentralen 
(MRCC, Maritime Rescue Co-ordination 
Centre), sjöräddningsundercentralen (MRSC, 
Maritime Rescue Sub-Centre), flygrädd-
ningscentralen (ARCC, Aeronautical Rescue 
Co-ordination Centre) och polisen ska vara 
användare av registret över luftfartens nöd-
sändare som förs av Kommunikationsverket, 
och ARCC och MRCC ska ha i uppgift att 
säkerställa att meddelanden registreras utan-
för tjänstetid (s.k. uppdateringsuppgift). 
Uppgiften att föra registret över luftfartens 
automatiska nödradiosändare ökar Kommu-
nikationsverkets uppgifter något, men målet 
är att de ska skötas med existerande resurser i 
samband med skötandet av andra register.  

 
4.3 Miljökonsekvenser  

Den föreslagna luftfartslagen har inga be-
tydande miljökonsekvenser jämfört med den 
tidigare lagstiftningen. I propositionen för-
slås inga ändringar i bestämmelserna om bul-

lerkontroll och miljökrav jämfört med den 
gällande luftfartslagen.  

Trafiksäkerhetsverket är även i framtiden 
behörig myndighet enligt unionslagstiftning-
en i fråga om uppgifter som gäller miljökon-
sekvenser inom flygtrafiken. I egenskap av 
flygplatsoperatör omfattas Finavia Abp av 
skyldigheterna enligt EU:s miljöbullerdirek-
tiv (2000/49/EG) och miljöskyddslagen 
(86/2000) att utarbeta en bullerutredning och 
handlingsplan för bullerbekämpning och kra-
vet på miljötillstånd för flygplatser. 

 
4.4 Övriga samhälleliga konsekvenser 

Propositionen har inga konsekvenser för 
arbetsfördelningen mellan staten och kom-
munerna. 

Propositionen bedöms inte heller annars ha 
betydande konsekvenser för individernas el-
ler företagens ställning och rättigheter eller 
människornas levnadsförhållanden eller jäm-
ställdheten. Propositionen har inte heller 
konsekvenser för jämställdheten mellan kö-
nen, eftersom man genom den luftfartslag 
som föreslås i första hand reglerar skyldighe-
ter för myndigheter, flygplatsoperatörer och 
flygbolag. De krav som gäller tillstånd och 
certifikat behandlar tillståndssökandena jäm-
likt oavsett kön. Tillstånd beviljas på rättsliga 
grunder åt alla som uppfyller tillståndskra-
ven. 

 
5  Beredningen av proposit ionen  

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid kommunikationsministeriet i samar-
bete med Trafiksäkerhetsverket. Beredningen 
av propositionen stöddes dessutom av en be-
redningsgrupp genom vilken försvarsministe-
riet, inrikesministeriet, Gränsbevakningsvä-
sendet, myndighetsenheten för militär luft-
fart, flygstaben, huvudstaben och Finavia 
Abp har deltagit i beredningen.  

Utlåtanden om propositionen har dessutom 
begärts av justitieministeriet, försvarsmini-
steriet, inrikesministeriet, social- och hälso-
vårdsministeriet, arbets- och näringsministe-
riet, utrikesministeriet, finansministeriet, mil-
jöministeriet, Trafiksäkerhetsverket, Trafik-
verket, Staben för Gränsbevakningsväsendet, 
Meteorologiska institutet, dataombudsman-
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nens byrå, Finavia Abp, Finlands näringsliv 
rf, Patria Abp, Finsk energiindustri rf, Finska 
vindkraftföreningen rf, Suomen Puolustus- ja 
Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry, Suomen 
Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry, Suo-
men Lennonjohtajien Yhdistys SLJY- Fin-
nish Air Traffic Controllers Association 
FATCA r.y., Ilmailutietotekniset ry, Förbun-
det för den offentliga sektorn och välfärds-
områdena JHL rf, Suomeen liikennöivien 
lentoyhtiöiden kattojärjestö (BARIF) och av 
parter som ingår i delegationerna för luft-
rumsplanering och internationell flygtrafik-
politik (inklusive flygbolagen). Vid den fort-
satta beredningen har utlåtandena beaktats i 
möjligaste mån. Till den del utlåtandena har 
innefattat helt nya politiska utspel om ut-
veckling av regleringen, har remissinstanser-
na lovats att dessa förslag beaktas när luft-
fartslagen revideras nästa gång. 

Dessutom bad kommunikationsministeriet 
särskilt ett utlåtande av riksdagens justitie-
ombudsman om de offentliga förvaltnings-
uppgifter som ingår i lagförslaget. I de be-
stämmelser i propositionen som gäller offent-
liga förvaltningsuppgifter och i motivering-
arna till dem har gjorts ändringar på basis av 
förslag från riksdagens justitieombudsman.  

 
6  Samband med andra proposi t io -

ner 

I regeringens proposition ingår ett förslag 
till ändring av 14 § i sjöräddningslagen. Re-
geringens proposition med förslag till lag om 
ändring av gränsbevakningslagen och till vis-
sa lagar som har samband med den (RP 
220/2013 rd) är under behandling i riksda-
gen. I propositionen föreslås det att 14 § i 
sjöräddningslagen ändras, vilket bör beaktas 
under riksdagsbehandlingen.  
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DETALJMOTIVERING 

 
 

1  Lagförslag 

1.1 Luftfartslagen 

1 kap.  Allmänna bestämmelser  

I kapitlet bestäms om lagens tillämpnings-
område. Lagen ska i huvudsak tillämpas 
inom finskt territorium. Lagen gäller även 
luftfart med finska luftfartyg och i vissa fall 
luftfart med utländska luftfartyg utanför 
finskt territorium. I kapitlet tas även in nya 
bestämmelser om Trafiksäkerhetsverkets 
uppgifter som den nationella behöriga myn-
dighet som avses i vissa av Europeiska unio-
nens rättsakter samt om dess befogenhet att 
utarbeta ett flygsäkerhetsprogram för Fin-
land. I kapitlet bestäms om Trafiksäkerhets-
verkets befogenheter att utfärda trafikregler 
för luftfart. I kapitlet bestäms även om de 
allmänna ramarna för den militära och den 
statliga luftfarten samt om undantag som ska 
kunna medges i fråga om militär luftfart och 
luftfart med andra statsluftfartyg samt lätt 
sportflygning. Bestämmelserna om militär 
luftfart, statlig luftfart samt vissa andra luft-
fartyg och undantagen från dessa bestämmel-
ser finns enligt etablerad praxis i början av 
luftfartslagen i de allmänna bestämmelserna. 
I kapitlet föreslås också bestämmelser om ut-
färdande av rättsnormer som gäller förbud 
mot och begränsning av luftfart.  

1 §. Tillämpningsområde. Paragrafen om 
lagens tillämpningsområde motsvarar till-
lämpningsområdet för gällande luftfartslag. 
Utgångspunkten är att luftfartslagen ska iakt-
tas vid luftfart inom finskt geografiskt territo-
rium. Unionens luftfartslagstiftning, som i 
huvudsak utgörs av Europaparlamentets och 
rådets eller kommissionens förordningar, er-
sätter stegvis medlemsländernas nationella 
bestämmelser på det sätt som beskrivs i all-
männa motiveringen. I 1 mom. hänvisas där-
för till dessa ersättande förordningar från Eu-
ropeiska unionen. Hänvisningen till de inter-

nationella förpliktelsernas primära ställning 
motsvarar den gällande lagen. 

Enligt 2 mom. 1 punkten ska lagen tilläm-
pas vid luftfart med finska luftfartyg även ut-
anför finskt territorium. Enligt Chicagokon-
ventionen ansvarar varje stat i regel för kon-
trollen av flygverksamhet med luftfartyg re-
gistrerade i staten i fråga, även flygverksam-
het utanför det egna territoriet. Lagen ska 
dessutom tillämpas utanför finskt territorium 
även i sådana fall då luftfart utövas med stöd 
av ett finskt drifttillstånd. Därmed är det ing-
en skillnad om de luftfartyg som används för 
trafik enligt ett finskt tillstånd har registrerats 
i Finland eller i någon annan stat. 

Enligt 2 punkten ska lagen tillämpas i fråga 
om flygtrafiktjänst även i sådana fall då flyg-
trafiktjänst tillhandahålls utanför finskt terri-
torium. De EU-förordningar som gäller det 
gemensamma europeiska luftrummet utgår 
från att varje leverantör av flygtrafiktjänst 
som är verksam i en medlemsstat får tillhan-
dahålla tjänsterna inom hela unionen. Vad 
som i luftfartslagen bestäms om certifikat 
och kompetensvillkor, flygtrafiktjänster, för-
säkringar, skadeståndsansvar, rätt att få in-
formation samt påföljder och straff som till-
lämpas på tillstånd och godkännanden ska 
tillämpas på finländska tjänsteleverantörer 
som tillhandahåller tjänster i andra länder. 

Med stöd av 3 punkten ska lagen också till-
lämpas på luftfartyg som registrerats och 
opererar i utlandet och i fråga om vilka den 
operatör som råder över luftfartyget har sin 
bonings- eller hemort eller sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe i Finland. Enligt överens-
kommelse med den stat där ett sådant luftfar-
tyg är registrerat ska luftfartyget omfattas av 
bestämmelserna om luftfartygs luftvärdighet 
och begränsningar av utsläpp, besättningens 
certifikat och kompetensvillkor, krav som 
gäller allmän flygverksamhet, skadestånds-
ansvar och försäkringar samt bestämmelserna 
om användning av berusningsmedel och ned-
satt flygvärdighet.  

I 3 mom. bestäms om tillämpning av lagen 
i händelse av störande verksamhet i samband 
med flygning. Bestämmelsen om passagerar-
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nas skyldigheter i 58 § och motsvarande 
punkt bland straffbestämmelserna ska tilläm-
pas också på utländska luftfartyg, om luftfar-
tygets första ankomstställe är beläget inom 
finskt territorium, även om den störande 
verksamheten har inträffat i utlandet eller 
inom ett utländskt luftrum. Detta gör det 
möjligt för finska myndigheter att ingripa i 
förfaranden som äventyrar säkerheten på en 
flygning oavsett om lagstiftningen i den stat 
där luftfartyget är registrerat möjliggör mot-
svarande ingripande eller inte. 

2 §. Definitioner. I paragrafen ingår all-
männa definitioner. I varje kapitel definieras 
vid behov de begrepp som behövs uteslutan-
de i det aktuella kapitlet. Separata defini-
tionsparagrafer har ansetts vara nödvändiga 
eftersom definitionerna till största delen ba-
serar sig på Europeiska unionens lagstiftning 
och det med tanke på genomförandet är vik-
tigt att definitionerna också finns i den natio-
nella lagstiftningen.  

I 1 mom. 1—3 punkten definieras Chicago-
konventionen, ECAC dvs. den europeiska or-
ganisationen för luftfartssäkerhet samt Euro-
control dvs. Europeiska organisationen för 
säkrare flygtrafiktjänst.   

I momentets 4—5 punkt definieras EU-
rättsakterna EASA-förordningen och slotfö-
rordningen.  

Med ett i 6 punkten definierat luftfartyg av-
ses en anordning som kan få bärkraft i atmo-
sfären genom luftens reaktioner med undan-
tag av luftens reaktioner mot mark- eller vat-
tenytan. Definitionen motsvarar den i kom-
missionens förordning (EG) nr 2042/2003.  

Med sådan i 7 punkten definierad behörig-
het avses ett särskilt villkor, en särskild be-
gränsning eller en särskild rättighet som har 
fogats till ett certifikat eller ett behörighets-
bevis.  

Med sådant i 8 punkten definierat under-
håll avses alla former av översyn, reparation, 
inspektion eller åtgärdande av fel på luftfar-
tyg eller komponent eller kombination av 
dessa med undantag för tillsyn före flygning.  

Med ett i 9 punkten definierat drifttillstånd 
(Air Operator Certificate, AOC) avses ett 
tillstånd som avses i artikel 8.2 i EASA-
förordningen och som visar att de som bedri-
ver flygverksamhet har förmåga och möjlig-
heter att på ett betryggande sätt fullgöra de 

skyldigheter som sammanhänger med deras 
rättigheter i fråga om sådan luftfartsverk-
samhet som avses i tillståndet.  

Med den i 10 punkten definierade militära 
luftfartsmyndigheten avses den myndighets-
enhet för militär luftfart som finns i anslut-
ning till flygstaben.  

Med sådan i 11 punkten definierad militär 
luftfart avses luftfart för militära ändamål el-
ler luftfart med militära luftfartyg. Den om-
fattar således 

– luftfart med militära luftfartyg, 
– luftfart med civila luftfartyg för militära 

ändamål; i praktiken med tillstånd av den mi-
litära luftfartsmyndigheten, 

– luftfart med flyganordningar för militära 
ändamål,  

– fallskärmsverksamhet för militära ända-
mål, och 

– övningar i fällning från låg höjd och ner-
släppning längs lina för militära ändamål. 

Definitionen inbegriper Finlands försvars-
makts flygverksamhet i Finland och i utlan-
det samt dessutom utländska militära luftfar-
tygs opererande på finskt territorium. 

I 12 punkten definieras militärt luftfartyg 
med vilket avses luftfartyg som införts i det 
militära luftfartsregistret. Definitionen omfat-
tar även luftfartyg som har införts i utländska 
militära luftfartsregister. 

I 13 punkten definieras samverkande flyg-
plats med vilken avses en flygplats med fasta 
flygtrafikledningstjänster där det, utöver civil 
luftfart, permanent finns försvarsmaktens 
trupper, ledningsorgan och anläggningar. 
Samverkande flygplatser är Rovaniemi, 
Tammerfors-Birkala, Jyväskylä och Kuopio 
flygplatser.  

I 14 punkten definieras militära trafikflyg-
platser. Med militär trafikflygplats avses en 
flygplats med fasta flygtrafikledningstjänster 
och som drivs endast för militär luftfart.   

I 15 punkten definieras militära flygplatser. 
Med militär flygplats avses ett landområde 
som tillfälligt har anordnats för start eller 
landning endast för den militära luftfarten. 
Den militära flygplatsen kan också vara en 
flygplats, en reservlandningsplats eller ett 
stigområde som försvarsmakten tillfälligt har 
tagit i bruk.  

I 16 och 17 punkten definieras begreppen 
statlig luftfart och statsluftfartyg. Med statlig 
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luftfart avses annan statlig luftfart än militär 
luftfart, dvs. luftfart som bedrivs av tullen, 
polisen, räddningsmyndigheterna eller gräns-
bevakningsväsendet. Som statlig luftfart räk-
nas också luftfart som dessa myndigheter be-
driver med obemannade luftfartyg. Enligt 
EASA-förordningen faller statsluftfartyg ut-
anför förordningens räckvidd. Med statsluft-
fartyg avses då luftfartyg som används för 
försvarsmaktens, tullens, polisiär eller mot-
svarande verksamhet. I detta sammanhang 
räknas också den luftfart som bedrivs av 
kommunernas räddningsväsende som statlig 
luftfart. I luftfartslagen kvarstår separata de-
finitioner av militära luftfartyg och statsluft-
fartyg, eftersom vissa bestämmelser gäller 
enbart militära luftfartyg medan vissa be-
stämmelser gäller andra statsluftfartyg. 

I 18 och 19 punkten definieras begreppen 
medlemsstat och tredjeland. Med medlems-
stat avses medlemsstater i Europeiska unio-
nen. I fråga om flera av bestämmelserna kon-
stateras det separat att de gäller medlemssta-
ter inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området. Även om Schweiz inte hör till Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, till-
lämpar även Schweiz med stöd av ett avtal 
mellan EU och Schweiz i huvudsak unions-
lagstiftningen om luftfartssektorn. Med tred-
jeland avses andra än EU-medlemsstater.  

I 20 punkten definieras begreppet flygplats. 
Med flygplats avses ett bestämt område på 
land eller vatten eller på en fast struktur på 
land eller på en fast eller flytande struktur till 
havs, som är avsett att användas helt eller 
delvis för landning, start och manövrering av 
luftfartyg till lands och på vattnet. De delar 
som räknas höra till en flygplats bestäms i 2 
mom. Till en flygplats hör byggnader, instal-
lationer och utrustning på området och på 
vattenområden inkluderas kajplatser eller 
andra förtöjningsplatser som hör till manö-
verområdet. Till en flygplats hör även rädd-
ningsvägar och de skyddsområden, hinder-
begränsade ytor eller andra områden som 
förutsätts för driften, användningen och sä-
kerhetsövervakningen av flygplatsen. 

I 21—23 punkten definieras begreppen mo-
dellflygplan, obemannat luftfartyg och fjärr-
styrt luftfartyg. Med modellflygplan avses en 
anordning som är avsedd att flygas utan föra-
re och som används enbart för hobby eller 

sport. Modellflygplan anses inte som obe-
mannade luftfartyg. Ett obemannat luftfartyg 
är ett luftfartyg som är avsett att flygas utan 
förare. Begreppet obemannat luftfartyg är en 
allmän term vars underbegrepp är fjärrstyrt 
luftfartyg. Med fjärrstyrt luftfartyg avses ett 
obemannat luftfartyg som styrs från en fjärr-
styrningsplats.  

I 24 punkten definieras begreppet cell för 
luftrumsplanering som en cell som avses i 
kommissionens förordning (EG) nr 
2150/2005 om gemensamma regler för en 
flexibel användning av luftrummet och som 
ansvarar för det löpande arbetet med luft-
rumsplanering och för vilken en eller flera 
medlemsstater har ansvaret.  

3 §. Behöriga myndigheter. Trafiksäker-
hetsverket har i flera av bestämmelserna i 
den gällande luftfartslagen fastställts vara 
den nationella behöriga myndigheten. Nu 
samlas alla uppgifter som den behöriga myn-
digheten har i en paragraf.  

Med stöd av 1 mom. är Trafiksäkerhetsver-
ket behörig myndighet i sådana uppgifter 
som grundar sig på unionslagstiftningen och 
som gäller marktjänster, luftfartsskydd, flyg-
trafiktjänst, flygsäkerhet och rapportering av 
händelser.  

Med stöd av 2 mom. är Trafiksäkerhetsver-
ket dessutom, vid sidan av konsumentmyn-
digheterna, behörig myndighet enligt unions-
lagstiftningen när det gäller rättigheter för 
flygpassagerare, personer med funktionshin-
der och personer med nedsatt rörlighet.  

Enligt 3 mom. svarar Trafiksäkerhetsverket 
också för myndighetsuppgifter enligt EU:s 
s.k. slotförordning när det gäller fördelning 
av ankomst- och avgångstider vid unionens 
flygplatser.   

Enligt 4 mom. är Trafiksäkerhetsverket 
också den luftfartsmyndighet som avses i 
Finlands internationella luftfartsavtal. När-
mare bestämmelser om Trafiksäkerhetsver-
kets uppgifter i anslutning till internationella 
luftfartsavtal finns i 172 §.  

I 5 mom. föreskrivs det att med avvikelse 
från vad som bestäms i 1 mom. 2 punkten, 
beviljas polismän tillstånd och godkännanden 
av chefen för den enhet som ansvarar för po-
lisverksamheten. Gränsbevakningsmän bevil-
jas motsvarande tillstånd och godkännanden 
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av chefen för en förvaltningsenhet vid gräns-
bevakningsväsendet och tullmän av tullen.  

4 §. Flygsäkerhetsprogram för Finland. 
Genom de standarder som avses i Chicago-
konventionen föreläggs medlemsstaterna 
med allmän säkerhetsledning förknippade 
ansvar och skyldigheter i anslutning till flyg-
verksamhet, luftvärdighet, flygtrafiktjänst, 
flygplatser samt undersökning av olyckor 
och tillbud. Säkerhetsledningen genomförs i 
medlemsstatens, tillsynsmyndighetens samt 
tjänsteleverantörernas och verksamhetsut-
övarnas verksamhet. Medlemsstaten bör i det 
nationella säkerhetsprogrammet fastställa 
kvantitativa målsatta nivåer för säkerheten 
och behövliga indikatorer med vilka man kan 
följa hur målen uppnås. 

I flygsäkerhetsprogrammet ska det anges 
hur Finland lagstiftningsmässigt säkerställer 
att tjänsteleverantörerna har det säkerhetssy-
stem som krävs, att medlemsstaten övervakar 
att säkerhetssystemen fungerar och att de oli-
ka aktörerna i medlemsstaten har klart fast-
ställda ansvar och befogenheter. Flygsäker-
hetsprogrammet ska också användas som ett 
hjälpmedel för att beskriva nätverket av olika 
föreskrifter för olika typer av luftfart som en 
enda, tydlig helhet vars syfte är att förbättra 
säkerheten inom luftfarten. En första version 
av Finlands flygsäkerhetsprogram publicera-
des den 8 april 2012.  

Enligt 2 mom. ska luftfartens aktörer, dvs. 
tjänsteleverantörerna (bl.a. utbildningsorga-
nisationer, flygbolag, underhållsorganisatio-
ner, organisationer som svarar för konstruk-
tion och montering av luftfartyg, leverantörer 
av flygtrafikledningstjänst) skapa de funktio-
ner som behövs för säkerhetsledningen, sä-
kerhetssystem, genom vilka man försöker nå 
de målsatta nivåerna. Tjänsteleverantörerna 
sörjer också för uppföljningen.  

5 §. Meddelande av föreskrifter som gäller 
trafikregler för luftfart. Det föreslås att 3 § i 
gällande luftfartslag förtydligas och ändras 
med beaktande av trafikregler för luftfart 
som antagits inom Europeiska unionen samt 
de tillämpningsproblem som den gällande 
paragrafen är behäftad med. Ändringarna i 
trafikreglerna för luftfart och i 6 och 7 §, som 
gäller militär luftfart, har beretts i en gemen-
sam arbetsgrupp mellan Trafiksäkerhetsver-
ket och försvarsförvaltningen.  

Paragrafen behöver förtydligas bl.a. för att 
avsikten inte är att genom paragrafen ge be-
fogenheter att meddela föreskrifter om ge-
nomförande av alla standarder och rekom-
mendationer som ICAO godkänt, utan para-
grafen är avsedd för att genomföra uttryckli-
gen de internationella krav som gäller trafik-
regler för luftfart. Föreskrifter om genomfö-
rande av andra standarder för luftfart finns i 
andra paragrafer i luftfartslagen. 

Enligt 1 mom. meddelar Trafiksäkerhets-
verket sådana närmare föreskrifter som gäller 
hur trafikregler för luftfart som antagits inom 
Europeiska unionen (kommissionens genom-
förandeförordning (EU) nr 923/2012 om ge-
mensamma luftfarts- och driftsbestämmelser 
för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken 
och om ändring av genomförandeförordning 
(EG) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) 
nr 1265/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 
730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 
255/2010) och som krävs enligt de standarder 
som avses i Chicagokonventionen tillämpas i 
Finland. I princip gäller EU:s gemensamma 
trafikregler för luftfart inte militär luftfart, så 
det är nödvändigt att genom nationell lag-
stiftning föreskriva om trafikregler för militär 
luftfart. För den militära luftfarten är det vik-
tigt att trafikreglerna för luftfart möjliggör ut-
förandet av uppgifter som följer av annan 
lagstiftning. Den militära luftfarten behöver 
ett regelverk om flygverksamhet i vilket det 
centrala är att försvarsmakten ges tillräckliga 
befogenheter att bestämma om den militära 
luftfarten. För samordning av civil och mili-
tär luftfart och för säkerställande av enhetliga 
trafikregler för luftfart är det Trafiksäker-
hetsverket som har befogenhet att utfärda tra-
fikregler för luftfart, dock så att Trafiksäker-
hetsverket ska avtala med försvarsmakten om 
dessa föreskrifter till den del de hänför sig till 
verksamhetsförutsättningarna för militär luft-
fart. På detta sätt kan man säkerställa verk-
samhetsförutsättningarna för den militära 
luftfarten samt säkerheten inom den civila 
och den militära luftfarten. 

I 2 mom. ges den militära luftfarten rätt att 
avvika från de trafikregler för luftfart och fö-
reskrifter som gäller den under de villkor 
som anges i momentet. Rätten att avvika från 
trafikreglerna för luftfart och föreskrifterna 
inom militär luftfart omfattar luftfartyg som 
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utför territoriella övervakningsuppdrag, luft-
fartyg som utför uppgifter som föreskrivits 
för försvarsmakten, frånsett uppgifter som 
hänför sig till utbildning eller övning, eller 
områden som avskiljts enbart för militär an-
vändning.  

Enligt 3 mom. ansvarar försvarsmakten för 
säkerheten under avvikande förfaranden, allt-
så när trafikreglerna för civil luftfart inte till-
lämpas. Det förutsätts att försvarsmakten av-
talar med Trafiksäkerhetsverket om hur leve-
rantören av flygtrafikledningstjänster ges an-
visningar om dessa avvikande förfaranden. 
Med en leverantör av flygtrafikledningstjänst 
avses enligt 108 § en tjänsteleverantör som 
utsetts av statsrådets allmänna sammanträde 
för hela eller en del av det luftrum som Fin-
land ansvarar för. I Finland är Finavia Abp 
denna leverantör av flygtrafikledningstjänst.  

Enligt 4 mom. ska inom militär luftfart de 
föreskrifter som hänför sig till verksamheten 
enligt 2 mom. ges av försvarsmakten. I fråga 
om dessa har kommendören för flygvapnet 
den högsta beslutanderätten.  

6 §. Militär luftfart. Paragrafen motsvarar 4 
§ i gällande luftfartslag, men det föreslås 
ändringar i paragrafens innehåll. Det föreslås 
att föreskrifterna om militär luftfart fördelas 
på två paragrafer, så att det i 6 § föreskrivs 
om försvarsmaktens rätt att meddela före-
skrifter om luftfart samt om den militära luft-
fartens ansvar och att det i 7 § föreskrivs om 
preciseringar och undantag som gäller militär 
luftfart samt om den militära luftfartens in-
terna befogenheter i fråga om militära myn-
digheter och den militära luftfartsmyndighe-
ten.  

Största delen av den militära luftfarten hän-
för sig till försvarsmakten för utförande av 
lagstadgade uppgifter. Enligt lagen om för-
svarsmakten (551/2007) hör det militära för-
svaret av Finland till försvarsmaktens vikti-
gaste uppgifter och det omfattar bl.a. över-
vakning av landområdena och luftrummet 
samt tryggande av den territoriella integrite-
ten. Till uppgifterna hör också givande av 
militär utbildning samt stödjande av andra 
myndigheter, vilket bl.a. omfattar handräck-
ning för upprätthållande av allmän ordning 
och säkerhet samt deltagande i räddnings-
verksamheten genom att tillhandahålla ut-
rustning, personalresurser och sakkunnig-

tjänster som behövs i räddningsverksamhe-
ten. I fråga om luftrummet hör dessa uppgif-
ter till flygvapnet, som enligt lagen om för-
svarsmakten omfattar flygstaben, militära in-
rättningar och truppförband. Flygvapnet leds 
av kommendören för flygvapnet. 

Den militära luftfarten avviker från annan 
luftfart på grund av sina ovan nämnda upp-
gifter. Uppgifterna ställer särskilda krav på 
den flygmateriel som används och på materi-
elens tekniska egenskaper. Denna ställer i sin 
tur särskilda krav på den utbildning som den 
personal som deltar i verksamheten har och 
på personalens fysiska och psykiska egen-
skaper. I fråga om den militära luftfarten 
finns det alltså orsak att meddela föreskrifter 
som avviker från allmänflygets. 

Enligt 1 mom. får försvarsmakten för ord-
nande av försvaret och skötseln av de uppgif-
ter som föreskrivits för försvarsmakten med-
dela föreskrifter som gäller försvarsmaktens 
egen verksamhet och internationell militär 
luftfart i Finland. Föreskrifterna, som till 
följd av den militära luftfartens särdrag kan 
avvika från de allmänna föreskrifterna om 
luftfart, gäller i huvudsak försvarsförvalt-
ningens interna verksamhet och endast indi-
rekt den externa verksamheten. Föreskrifter-
na om utbildning gäller också utbildare utan-
för försvarsmakten. Även de föreskrifter som 
gäller förberedelse och genomförande av 
flygningar gäller direkt utomstående instan-
ser som deltar i internationella övningar i 
Finland. I momentet finns en hänvisning till 
5 § som gäller utfärdande av trafikregler för 
luftfart och försvarsmaktens rätt att avvika 
från dem i vissa situationer. En närmare be-
skrivning av innehållet i försvarsmaktens rätt 
att meddela föreskrifter finns i 7 §.  

Enligt 2 mom. kan den militära luftfarts-
myndigheten meddela föreskrifter om säker-
heten inom den militära luftfarten. Till den 
militära luftfartsmyndighetens uppgifter hör 
att fastställa krav för säkerheten inom den 
militära luftfarten genom militära luftfartsbe-
stämmelser. Närmare bestämmelser om 
meddelandet av sådana finns i 7 §. I övrigt 
kan den militära luftfartsmyndighetens upp-
gifter och befogenheter i ärenden som gäller 
säkerheten inom den militära luftfarten jäm-
ställas med Trafiksäkerhetsverkets motsva-
rande uppgifter.  
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I 3 mom. föreslås en bestämmelse enligt 
vilken den militära luftfartsmyndigheten 
jämställs med Trafiksäkerhetsverket i frågor 
som gäller flygsäkerheten inom militär luft-
fart.   

I 4 mom. föreslås en bestämmelse om var 
inom försvarsmakten helhetsansvaret för ge-
nomförandet av och säkerheten inom den mi-
litära luftfarten ligger. Helhetsansvaret har 
kommendören för flygvapnet. Bestämmelsen 
kompletterar det som föreskrivs i den gällan-
de lagen om försvarsmakten så att behörighe-
ten för kommendören för flygvapnet även 
omfattar luftfart inom armén och marinen. 
Samtidigt förtydligar bestämmelsen det rå-
dande läget. Det är ändamålsenligt att placera 
denna bestämmelse i den föreslagna lagen till 
följd av sammanhanget, även om det vore na-
turligt att placera den i en författning som 
gäller försvarsmakten.  

Det föreslås att i 5 mom. tas in ett bemyn-
digande att utfärda närmare bestämmelser 
om den militära luftfartsmyndigheten genom 
förordning av statsrådet. Enligt definitionen i 
2 § 10 punkten avses med militära luftfarts-
myndigheten den myndighetsenhet för mili-
tär luftfart som finns i anslutning till flygsta-
ben. Behovet av noggrannare reglering hän-
för sig särskilt till enhetens organisation och 
uppgifter. 

7 §. Preciseringar och undantag som gäll-
er militär luftfart. I paragrafen föreslås be-
stämmelser om sådana sakkomplex som är 
viktiga för den militära luftfartens verksam-
hetsförutsättningar och i fråga om vilka det 
finns anledning att inom den militära luftfar-
ten avvika från bestämmelserna i den före-
slagna lagen. Behovet av undantag föranleds 
bl.a. av att verksamhetssätten och de tekniska 
egenskaperna hos flygmaterielen skiljer sig 
åt i militär luftfart och civil luftfart. Den 
verksamhet som bedrivs av den militära luft-
fartsmyndigheten, som svarar för säkerheten 
inom den militära luftfarten, avviker från 
motsvarande verksamhet inom den civila 
luftfarten eftersom både den instans som sva-
rar för flygsäkerheten och flygverksamheten 
är myndigheter. De föreslagna undantagen 
gäller registrering av militära luftfartyg, de-
ras beteckningar, intyg över typgodkännande, 
organisationer som svarar för luftvärdighet 
och konstruktions-, tillverknings- och under-

hållsorganisationer samt tillhörande tillstånd 
och godkännanden, krav på luftvärdighet gäl-
lande militärt luftfart, förfarandena för behö-
righet och tillstånd för personal, medicinsk 
lämplighet och medicinska krav, förberedelse 
och genomförande av flygningar, handlingar 
som ska medföras i militära luftfartyg, till-
stånd inom den militära luftfarten, bruksflyg, 
utbildning, militära flygplatser och konstruk-
tioner samt flygmetoder och flygtrafiktjänst, 
samordning av civil och militär luftfart samt 
buller och andra utsläpp inom den militära 
luftfarten. Bestämmelser om preciseringarna 
och undantagen finns i 1 mom. som består av 
19 punkter. 

Enligt 1 mom. 1 punkten ska den militära 
luftfartsmyndigheten föra register enligt 2 
kap. när det gäller militär luftfart, dvs. det 
militära luftfartsregistret och certifikatre-
gistret. Den militära luftfartsmyndigheten ska 
också besluta om registrens utformning och 
innehåll. Med beaktande av försvarsmaktens 
uppgifter finns det i förandet av registren och 
innehållet i dem skäl att avvika från de före-
slagna allmänna bestämmelserna.  Registrens 
användningsändamål är i huvudsak detsam-
ma som i fråga om det allmänna luftfartygs-
registret och certifikatregistret. I det militära 
luftfartsregistret införs liksom för närvarande 
bemannade och obemannade luftfartyg som 
ägs av finska staten och besitts av försvars-
makten. I registret kan dessutom införas 
andra luftfartyg i försvarsmaktens besittning 
eller som används enbart för militär luftfart 
och som inte har införts i något annat luftfar-
tygsregister. Med hjälp av certifikatregistret 
kan man administrera certifikat, behörigheter 
och godkännanden för personal som deltar i 
flygverksamhet.  

Av försvarsskäl är registeruppgifterna om 
militära luftfartyg eller militärflygare och 
andra som deltar i flygverksamheten inte of-
fentliga på samma sätt som uppgifterna i de 
register som förs av Trafiksäkerhetsverket.  
Det föreslås därför en bestämmelse om att 
uppgifterna i det militära luftfartsregistret 
och certifikatregistret inte ska omfattas av 26 
och 28 § i den föreslagna lagen. Den förra 
gäller utlämnande av enskilda offentliga 
uppgifter och den senare utlämnande av upp-
gifter för bl.a. opinions- och marknadsunder-
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sökningar, direktmarknadsföring eller annan 
adress- och informationstjänst. 

Enligt 2 punkten ska ett militärt luftfartyg 
förses med nationalitetsbeteckning och spe-
cialbeteckning, eftersom militära luftfartyg i 
enlighet med internationell praxis måste 
kunna identifieras som ägarstatens militära 
luftfartyg. Närmare bestämmelser om märk-
ningen utfärdas genom förordning av statsrå-
det, och i 2 mom. föreslås ett bemyndigande 
om detta. 

Enligt 3 punkten meddelar den militära 
luftfartsmyndigheten föreskrifter om krav på 
luftvärdighet gällande militära luftfartyg och 
beviljande av luftvärdighetsbevis samt utfär-
dar intyg över typgodkännande för finska mi-
litära luftfartyg. Innehållet i dessa och förfa-
randena kan avvika från bestämmelserna i 
33, 34 och 36—41 § i luftfartslagen. Kraven 
som gäller militära luftfartygs luftvärdighet 
grundar sig på försvarets krav på prestanda 
och de ska i behövlig utsträckning samordnas 
med de allmänna kraven på luftvärdighet. 
Tillräcklig sakkunskap om hanteringen och 
samordningen av dessa delområden har ock-
så försvarsmakten, och den militära luft-
fartsmyndigheten kan bemyndiga en godkänd 
organisation inom försvarsförvaltningen att 
bevilja enskilda militära luftfartyg luftvär-
dighetsbevis. En uttrycklig bestämmelse om 
möjligheten att överföra sådana uppgifter till 
försvarsmakten finns i 162 §.  

Det granskningsbevis avseende luftvärdig-
het som avses i 37 § krävs inte för militära 
luftfartyg som besitts av försvarsmakten, ef-
tersom luftfartygets luftvärdighet inom för-
svarsmakten övervakas kontinuerligt i sam-
band med användning. 

Typcertifikatet anger att luftfartygets typ 
uppfyller kraven på luftvärdighet och att den 
är godkänd som luftfartygstyp. Det är typiskt 
för militär luftfart att internationellt godkän-
da enhetliga krav på typgodkännande saknas, 
och förfarandena och kraven skiljer sig åt 
mellan länderna. I typgodkännandet av mili-
tära luftfartyg som köps in från utlandet kan 
den militära luftfartsmyndigheten stödja sig 
på motsvarande intyg över typgodkännande 
som beviljats av en utländsk myndighet. 

Enligt 4 punkten fastställer den militära 
luftfartsmyndigheten krav som gäller de or-
ganisationer som ansvarar för de militära 

luftfartygens luftvärdighet och ansvariga or-
ganisationer för flygtrafiktjänstsystemen, 
samt den militära luftfartens konstruktions-, 
tillverknings- och underhållsorganisationer 
samt beviljar inom militär luftfart tillstånd 
och godkännanden i anslutning till luftvär-
dighet och flygtrafiktjänstsystem. Innehållet i 
dessa och förfarandena kan avvika från be-
stämmelserna i 32, 35 och 42 §. 

Den militära luftfartsmyndigheten ställer 
krav som gäller de organisationer som ansva-
rar för de militära luftfartygens luftvärdighet 
och ansvariga organisationer för flygtrafik-
tjänstsystemen samt de militära luftfartygens 
och flygtrafiktjänstsystemens konstruktions-, 
tillverknings- och underhållsorganisationer 
och som kan vara truppförband inom för-
svarsmakten eller civila företag. Genom kra-
ven kan man försäkra sig om att organisatio-
nernas verksamhet håller en hög kvalitetsni-
vå och standardisering samt fastställa en tek-
nologisk miniminivå som grundar sig på tek-
nologihantering och som påverkar flygsäker-
heten. Innehållet i dessa och metoderna kan 
avvika från bestämmelserna i 3 kap.  

Inom den militära luftfarten skiljer sig 
praxis i fråga om innehavaren av intyget över 
typgodkännande och den organisation som 
ansvarar för den fortsatta luftvärdigheten från 
den inom den civila luftfarten. Inom den mi-
litära luftfarten har den s.k. typansvarsorga-
nisationen det praktiska ansvaret för att kra-
ven på fortsatt luftvärdighet uppfylls i fråga 
om luftfartygstypen.  

Typansvarsorganisationen bör ha av den 
militära luftfartsmyndigheten godkända sy-
stem för kontroll av luftfartygets konstruk-
tion (konfiguration) samt för kontroll av dess 
bruk och livstid och till rapportering, så att 
operatören kan upprätthålla luftfartygets luft-
värdighet och vid behov få sakkunnig hjälp 
med detta. Typansvarsorganisation kan också 
vara en av den militära luftfartsmyndigheten 
godkänd inrättning inom försvarsförvaltning-
en i Finland eller utomlands eller luftfarty-
gets konstruktör eller tillverkare.  

Ansvarig för att ett luftfartyg som används 
för militär luftfart är luftvärdigt är i första 
hand luftfartygets operatör, i andra hand dess 
innehavare eller ägare. 

Enligt 5 punkten ställer den militära luft-
fartsmyndigheten krav som gäller utbild-



 RP 79/2014 rd  
  

 

28 

ningsorganisationer för underhållspersonal 
för militära luftfartyg och flygtrafiktjänstsy-
stem. Innehållet i dessa och förfarandena kan 
avvika från bestämmelserna i 43 §. De krav 
som ställs på utbildningsorganisationer för 
underhållspersonal inom militär luftfart 
grundar sig i tillämpliga delar på kraven 
inom den civila luftfarten.  Underhållsperso-
nalen för de tekniska systemen inom militär 
luftfart ska svara mot krav som hanteringen 
av system innehållande snabbt föränderlig 
och högklassig teknologi ställer och standar-
den och kvaliteten på personalens utbildning 
ska därför vara hög. Kravnivån säkerställer 
ett kunnande som förutsätts för upprätthål-
lande av flygsäkerheten. 

Enligt 6 punkten ställer den militära luft-
fartsmyndigheten krav som gäller förfaran-
dena för behörighet och tillstånd för personal 
som arbetar i uppgifter inom den militära 
luftfarten. Innehållet i dessa och förfarandena 
kan avvika från bestämmelserna i 45—51 §. 
Tillstånds- och kvalifikationsförfarandena 
inom den militära luftfarten ska svara mot de 
särskilda kraven inom den militära luftfarten 
samt passa in i försvarsförvaltningens hand-
lings- och förvaltningsmodell. 

Inom den militära luftfarten tillämpas inte 
separata certifikat som inom den civila luft-
farten, utan över personalens behörighet att 
utföra olika slags uppgifter för vilka krävs 
specialkompetens förs behövliga register som 
anges av den militära luftfartsmyndigheten. 
Den militära luftfartsmyndigheten fastställer 
med stöd av luftfartslagen behörighetsvillko-
ren för militär luftfart och förfarandena för 
att skaffa kompetens. Personal som direkt 
påverkar flygningen eller verksamhetens sä-
kerhet ska bevisa sin behörighet. Behörighet 
krävs bl.a. av följande grupper: personal som 
deltar i flygtjänstgöring, personalen inom 
flygtrafiktjänsten, stridsledningen samt pla-
neringen av operations- och flygmetoder, 
flygtrafiktjänstpersonalen och den flygtek-
niska personalen. Till denna grupp hör även 
räddningspersonalen och den personal som 
kör fordon på flygplatsen. 

Enligt 7 punkten är ett villkor för att medi-
cinsk lämplighet för personal inom militär 
luftfart ska konstateras att sökanden uppfyll-
ler de medicinska, psykologiska och fysiolo-
giska krav som följer av den militära luftfar-

tens särskilda kravnivå. Innehållet i dessa 
och förfarandena kan avvika från kraven i 47 
och 48 §. Inom försvarsmakten är det flyg-
staben som meddelar närmare föreskrifter om 
medicinsk lämplighet. Föreskrifterna gäller 
inte bara försvarsmaktens personal utan ock-
så utomstående som deltar i flygvapnets 
flygverksamhet som en del av den militära 
luftfarten. 

Enligt 8 punkten meddelar försvarsmakten 
föreskrifter om förberedelse och genomfö-
rande av flygningar i anslutning till militär 
luftfart och den militära luftfartsmyndigheten 
meddelar föreskrifter om handlingar som ska 
medföras i militära luftfartyg.  

Föreskrifterna om förberedelse och genom-
förande av flygningar i anslutning till militär 
luftfart meddelas i praktiken av flygstaben. 
Föreskrifterna påverkar såväl den nationella 
militära luftfarten som den internationella 
militära luftfarten när militära luftfartyg från 
främmande stater besöker Finland. Inom den 
internationella militära luftfarten iakttas de 
föreskrifter som meddelats av staten i fråga, 
dock så att den mest begränsande föreskriften 
ska iakttas. Förberedelse och genomförande 
av flygningar i anslutning till militär luftfart 
kräver omfattande kännedom om luftfart, 
handlingar, teknologi och organisationer 
samt kunskap om hanteringen av materiel. 
Försvarsmakten meddelar föreskrifter om 
dessa och därutöver anvisningar om den egna 
verksamheten.  

Militär luftfart skiljer sig från annan luftfart 
i fråga om syfte och många tekniska faktorer. 
Geografiska och klimatrelaterade omständig-
heter ska beaktas. I synnerhet vid internatio-
nella övningar ska verksamheten anpassas till 
etablerad internationell praxis. Den militära 
luftfarten avviker från civil luftfart bl.a. när 
det gäller användningen av flygavdelningar, 
hastigheter och höjder samt de militära luft-
fartygens inbördes graderingar. 

I militära luftfartyg finns begränsade möj-
ligheter att medföra handlingar. Handlingar 
som gäller upprätthållande av de militära 
luftfartygens luftvärdighet finns i huvudsak i 
elektronisk form och kan därför alltid kon-
trolleras i systemet i fråga, oavsett var luft-
fartyget råkar befinna sig. Således avviker 
behovet att medföra handlingar i luftfartygen 
från kraven inom den civila luftfarten. 
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Enligt 9 punkten krävs inget separat till-
stånd för lufttransport inom den militära luft-
farten. Lufttransporter räknas som normal 
militär verksamhet och därför är det inte mo-
tiverat att kräva tillstånd för sådana. 

Enligt 10 punkten krävs inget bruksflygtill-
stånd för bruksflyg med militära luftfartyg. 
Militär luftfart är till sin karaktär bruksflyg, 
så det är inte motiverat att kräva ett separat 
tillstånd för militära luftfartyg.  Den militära 
luftfartsmyndigheten beviljar ändå tillstånd 
för bruksflyg med ett finskt eller utländskt 
civilt luftfartyg som sker på beställning av 
försvarsmakten samt ställer krav som gäller 
tillstånden.  

Enligt 11 punkten krävs inget flygutbild-
ningstillstånd för militär flygutbildning som 
försvarsmakten själv ger. Försvarsmakten har 
enligt lag i uppgift att ge militär flygutbild-
ning och bestämmelser om denna utbildning 
meddelas av staben för den aktuella försvars-
grenen, alltså i praktiken av flygstaben eller 
arméstaben. I försvarsmaktens militära flyg-
utbildning kan också utländska militärflygare 
delta.  

För militär flygutbildning som ges av nå-
gon annan än försvarsmakten krävs flygut-
bildningstillstånd som beviljas av den militä-
ra luftfartsmyndigheten. Den militära luft-
fartsmyndigheten ställer nivå- och kvalitets-
krav för militär flygutbildning som ges av 
någon annan än försvarsmakten samt krav på 
den utbildande personalens kompetens och 
prestationsförmåga. 

Enligt 12 punkten beviljas flyguppvisnings- 
och flygtävlingstillstånd för den militära luft-
farten av försvarsmakten. Flyguppvisnings-
tillstånd eller flygtävlingstillstånd krävs inte 
för den militära luftfartens uppvisningar eller 
enskilda konstflygningsuppvisningar som 
försvarsmakten genomför med finska militä-
ra luftfartyg enligt militärorder. Sådan verk-
samhet hör redan i sig till vanlig verksamhet 
inom försvarsmakten. Till övriga delar med-
delas tillstånd och föreskrifter om dessa av 
staben för den aktuella försvarsgrenen. I Fin-
land deltar varje år också utländska militära 
luftfartyg i flyguppvisnings- och flygtävling-
ar för den militära luftfarten. När verksamhe-
ten sker i enlighet med föreskrifter som god-
känts av försvarsmakten med ett finskt eller 
utländskt militärt luftfartyg, finns det inte an-

ledning att kräva ett separat tillstånd utfärdat 
av Trafiksäkerhetsverket. 

Enligt 13 punkten meddelas föreskrifter om 
användningen av militära flygplatser och 
konstruktioner som reserverats uteslutande 
för militär luftfart av försvarsmakten. Inom 
försvarsmakten är det staben för den aktuella 
försvarsgrenen som meddelar dessa föreskrif-
ter. Den militära luftfartsmyndigheten ställer 
säkerhetskrav som gäller byggande av militä-
ra flygplatser och flygverksamhet samt bevil-
jar tillstånd och godkännanden för ibrukta-
gande och användning av militära trafikflyg-
platser och militära flygplatser. De militära 
flygplatserna ska i fråga om sin konstruktion 
motsvara dels försvarets krav på prestations-
förmåga, dels de krav som den flygmateriel 
som används ställer. I hanteringen av kon-
struktionerna är det viktigt att kunna svara 
mot de operativa grunderna och mot förän-
derliga krav i fråga om utnyttjandet av flyg-
platserna på det sätt som försvarsförvaltning-
en förutsätter.  De krav som ställs på militära 
flygplatser avviker från de krav som ställs 
inom civil luftfart bl.a. genom att det fordras 
mindre säkerhetsmarginaler. 

Enligt 14 punkten ska Trafiksäkerhetsver-
ket avtala med försvarsmakten om samord-
ning av kraven på luftfartsskydd för den civi-
la luftfarten med kraven på verksamhetsför-
utsättningarna för militär luftfart efter att ha 
hört flygplatsoperatören. Den militära luftfar-
ten genomförs i Finland enligt ett integrerat 
system från samma flygplatser som den civi-
la luftfarten. Den militära luftfarten ska ha de 
förutsättningar som försvaret, territorialöver-
vakningen och den utbildnings- och övnings-
verksamhet som krävs för dessa fordrar att 
använda flygplatsernas områden och kon-
struktioner. Bestämmelser om civilt luftfarts-
skydd finns i EU-rättsakter som inte omfattar 
militär luftfart. I det integrerade luftfartssy-
stem som tillämpas i Finland sammanlänkas 
de krav som dels förordningen om skydds-
regler, dels den militära luftfartens verksam-
hetsförutsättningar ställer mellan de civila 
och militära luftfartsmyndigheterna. Be-
stämmelser om flygplatsavgifter finns i lagen 
om flygplatsnät och flygplatsavgifter, som 
tillämpas också i fråga om de uppgifter som 
här avses.  
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Enligt 15 punkten har personal som deltar i 
militär flygtjänstgöring en i 102 § 1 mom. 
avsedd tillträdesrätt till flygplatsens flygsida 
och behörighetsområden på basis av sina ar-
betsuppgifter. Inom försvarsmakten är det 
flygstaben som utfärdar de behörighets- eller 
besättningskort som behövs för vistelse på 
trafikflygplatser och för passagekontroll. 
Flygplatsoperatören ska bevilja personal som 
deltar i militär flygtjänstgöring körtillstånd 
och vid behov ge därtill hörande utbildning. 
Bestämmelser om uppgifter som utförs av 
militär luftfartspersonal finns bl.a. i lagen om 
försvarsmakten och territorialövervaknings-
lagen, och genom den föreslagna bestämmel-
sen säkerställs deras rätt att röra sig och arbe-
ta för att utföra sina lagstadgade uppgifter. 
Försvarsmakten ansvarar för arrangemangen 
i anslutning till den utbildning som krävs för 
verksamheten. Körtillstånd är vanligen en 
förutsättning för att kunna sköta tjänsteålig-
ganden på flygplatsens flygsida. 

Enligt 16 punkten meddelar försvarsmakten 
föreskrifter om flygmetoder och flygtrafik-
tjänst vid militär luftfart. Föreskrifterna gäll-
er all militär luftfart i Finland och inom för-
svarsmakten är det staberna för försvarsgre-
narna som är behöriga. Grunden för att utfär-
da föreskrifter är de säkerhetskrav som den 
militära luftfartsmyndigheten ställer och som 
gäller planering av flygmetoder vid militär 
luftfart och flygtrafiktjänst samt de tillstånd 
och godkännanden i anslutning till flygmeto-
derna som den beviljar.  

För den militära luftfarten krävs särskilda 
föreskrifter om flygmetoder och flygtrafik-
tjänst, genom vilka man kan säkerställa möj-
ligheten för de militära luftfartygen att opere-
ra som en avdelning, användningen och ut-
nyttjandet av specialsystem i de militära luft-
fartygen samt utbildning och övning i för-
svarstaktiska metoder på både militära och 
vanliga flygplatser. De metoder som tilläm-
pas inom den militära luftfarten har stor be-
tydelse för upprätthållandet av prestations-
förmågan hos försvaret. För samordning av 
civil och militär luftfart och för säkerställan-
de av säkerheten ska försvarsmakten höra 
Trafiksäkerhetsverket när den meddelar före-
skrifter. 

Enligt 17 punkten ska de bullerutsläpp och 
andra utsläpp som den militära luftfarten or-

sakar vara så små som möjligt med hänsyn 
till de militära luftfartygens användningsän-
damål och verksamhet. Som grund för kon-
struktionen av militär flygmateriel används 
inte buller- och utsläppsbekämpning, utan 
maximal militär prestationsförmåga, vilket i 
praktiken bestämmer de militära luftfarty-
gens buller- och utsläppsvärden. Avvärj-
ningsjaktplanens bulleregenskaper och bräns-
leförbrukning kan inte minskas utan att egen-
skaper som är centrala med tanke på planens 
användningsändamål går förlorade. Inom den 
militära luftfarten kan man dock genom pla-
nering av flygmetoder och flygrutter minska 
de negativa följderna. Undantaget hänför sig 
till 44 § i lagförslaget.  

Enligt 18 punkten ska på militär luftfart 
inte tillämpas det som i lagen bestäms om 
försäkring. Motiveringen till detta är att sta-
tens egendom vanligen inte försäkras. 

Enligt 19 punkten ska en i 118 § avsedd 
anmälan om olyckor och allvarliga tillbud 
göras till försvarsmakten, om ärendet uteslu-
tande gäller militär luftfart. Anmälningsför-
farandet gäller även händelser enligt 125 §, 
som avviker från det normala förfarandet el-
ler anvisningarna och som har eller kan ha 
ogynnsamma effekter på säkerheten inom 
militär luftfart. Typiska situationer är teknis-
ka störningar och mänskliga misstag. 

I 2 mom. föreskrivs det dessutom att när-
mare bestämmelser om sådan märkning av 
militära luftfartyg som avses i 1 mom. 2 
punkten ska utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

8 §. Statlig luftfart och undantag som gäll-
er statsluftfartyg. Paragrafen motsvarar 5 § i 
den gällande luftfartslagen. De undantag som 
avses i denna paragraf gäller statsluftfartyg, 
alltså den luftfart som bedrivs av gränsbe-
vakningsväsendet, polisen och tullen samt 
kommunens räddningsväsende och deras 
luftfartyg. Statsluftfartyg får avvika från de 
föreskrifter i 3 kap. som gäller luftfartygs 
luftvärdighet och begränsningar av utsläpp 
och de föreskrifter i 4 kap. som gäller certifi-
kat och behörighetskrav, såvitt flygsäkerhe-
ten inte äventyras. I 1 mom. finns ett bemyn-
digande att det genom förordning av statsrå-
det får utfärdas föreskrifter om hur allmän 
ordning och flygsäkerhet kan säkerställas 
inom statlig luftfart.  
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I 2 mom. finns föreskrifter om statsluftfar-
tygs motsvarande rätt att avvika från trafik-
reglerna för luftfart och från Trafiksäkerhets-
verkets övriga luftfartsföreskrifter som i 7 § 
föreskrivs för den militära luftfarten. På mot-
svarande sätt bör Trafiksäkerhetsverket också 
avtala med gränsbevakningsväsendet om 
dessa föreskrifter. Gränsbevakningsväsendet 
sörjer för att också polisens och tullens syn-
punkter beaktas när föreskrifterna utarbetas. 
Undantaget ska gälla endast statsluftfartyg 
som utför territoriella övervakningsuppdrag 
eller utför övningsuppdrag inom ett område 
som är förbjudet för annan luftfart eller som 
tillfälligt avskilts för luftfart för statens be-
hov. Särskilt gränsbevakningsväsendets luft-
fartyg måste träna övervakningsflygningar 
med de metoder som normalt gäller när upp-
drag utförs. Beträffande övningsflygningar är 
det då nödvändigt att avvika från trafikreg-
lerna för luftfart på samma sätt som vid au-
tentiska uppdrag. Det avvikande förfarandet 
planeras och genomförs så att flygsäkerheten 
inte äventyras. Verksamheten är kontinuerlig 
och genomförs dagligen av flyggrupperna i 
Åbo, Helsingfors och Rovaniemi.  

I 3 mom. bemyndigas operatören av ett 
statsluftfartyg att utrusta fartyget med sådana 
specialanordningar som förutsätts för upp-
draget. Trafiksäkerhetsverket bemyndigas att 
medge sådana enskilda smärre och tekniska 
undantag från bestämmelserna i luftfartsla-
gen som gäller specialutrustning som förut-
sätts för statsluftfartygets användningsända-
mål. Trafiksäkerhetsverket är den bästa sak-
kunnigmyndigheten i sådana tekniska frågor. 

9 §. Undantag i fråga om vissa andra luft-
fartyg och anordningar. Paragrafen motsva-
rar i huvudsak 6 § i den gällande luftfartsla-
gen.  

I 1 mom. bestäms om luftfartyg som inte 
omfattas av EASA-förordningen. EASA-
förordningen omfattar inte ultralätta luftfar-
tyg, luftfartyg av historisk betydelse, luftfar-
tyg som särskilt har konstruerats eller om-
byggts för forskningsändamål, försöksända-
mål eller vetenskapliga ändamål, amatör-
byggda luftfartyg eller luftfartyg som ur-
sprungligen konstruerats för militära ända-
mål. Med amatörbyggda luftfartyg avses luft-
fartyg där minst 51 procent är byggt av en 
amatör eller en amatörförening utan vinstsyf-

te, för vederbörandes egna syften och utan 
något kommersiellt syfte. Smärre undantag 
kan medges från bestämmelserna om register 
i 2 kap., om luftfartygs luftvärdighet och be-
gränsningar av utsläpp i 3 kap, om certifikat 
och behörighetskrav i 4 kap., om allmänna 
krav som gäller flygverksamhet i 5 kap., om 
kommersiell lufttransport och tillstånd till 
luftfartsverksamhet i 6 kap. samt om flyg-
platser och markutrustning i 7 kap.  

I 2 mom. föreskrivs att bestämmelserna om 
register i 2 kap., om luftfartygs luftvärdighet 
och begränsningar av utsläpp i 3 kap., om 
certifikat och behörighetskrav i 4 kap. samt 
om flygplatser och markutrustning i 7 kap. 
inte ska tillämpas på tyngdpunktsstyrda ultra-
lätta flygplan eller motordrivna fallskärmar, 
glidare med en maximal tommassa på högst 
80 kg för ensitsiga eller 100 kg för tvåsitsiga, 
inklusive sådana med fotstart, samt övriga 
luftfartyg som har en maximal tommassa in-
klusive bränsle på högst 70 kg. Detta gäller 
dock inte obemannade luftfartyg. Trafiksä-
kerhetsverket kan även för motsvarande luft-
fartyg medge undantag från bestämmelserna 
om allmänna krav som gäller flygverksamhet 
i 5 kap. och bestämmelserna om kommersiell 
lufttransport och luftfartsverksamhet i 6 kap.  

I 3 mom. föreskrivs det att Trafiksäkerhets-
verket kan medge smärre undantag från be-
stämmelserna i 5 och 6 kap. i fråga om luft-
fartyg som avses i 2 mom., om det inte finns 
några hinder med hänsyn till flygsäkerheten.  

Enligt 4 mom. får obemannade luftfartyg 
avvika från trafikreglerna för luftfart inom ett 
område som är förbjudet för annan luftfart el-
ler som avskilts för ändamålet, om det avvi-
kande förfarandet är planerat och genomförs 
utan att flygsäkerheten äventyras. I gällande 
luftfartslag har tillstånd av Trafiksäkerhets-
verket krävts för ett avvikande förfarande. I 
framtiden behövs alltså inget tillstånd, utan 
de föreslagna luftfartsarrangemangen är till-
räckliga. Detta gynnar särskilt polisens, de 
kommunala räddningsmyndigheternas och 
gränsbevakningsväsendets behov, men natur-
ligtvis också de kommersiella aktörernas be-
hov. Dessutom planeras en permanent av-
skiljning av luftrummet för flygning av obe-
mannade luftfartyg, åtminstone ovanför land- 
och havsområdet mot östgränsen. Detta skul-
le i enlighet med ett internationellt koncept 
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vara ett farligt område, dvs. ett s.k. D-
område, som särskilt skulle användas av 
gränsbevakningsväsendets obemannade luft-
fartyg.  

I 5 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att meddela föreskrifter som gäller lätta 
luftfartyg, glidare och andra anordningar som 
används för luftfart, sportfallskärmar och 
modellflygplan samt utbildning och kompe-
tens för deras förare, om konsekvenserna för 
säkerheten och miljön förutsätter det och om 
inte något annat följer av EASA-
förordningen. Luftfartyg som avses här an-
vänds närmast för hobbyverksamhet, och fö-
reskrifterna är inte direkt nödvändiga för att 
skydda hobbyorganisationer själva. När före-
skrifterna bereds ska riksomfattande hobby-
organisationer inom luftfartsbranschen höras, 
eftersom det kan antas att de har specialkän-
nedom om de aktuella verksamheterna. En-
ligt den gällande lagen har Trafiksäkerhets-
verket motsvarande befogenheter att medge 
undantag och meddela föreskrifter. 

10 §. Rätt till luftfart inom finskt territori-
um. Paragrafen motsvarar 7 § i gällande luft-
fartslag. I 1 mom. bestäms att ett luftfartyg 
som används för luftfart inom finskt territori-
um ska ha finsk nationalitet eller nationalitet 
i en annan stat som tillträtt Chicagokonven-
tionen eller ett särskilt tillstånd av Trafiksä-
kerhetsverket. Huvudregeln kan frångås, om 
Finland tillsammans med en annan stat eller 
en internationell organisation har förbundit 
sig vid att det i fråga om ett visst luftfartyg 
inte krävs att det har registrerats i en stat som 
tillträtt Chicagokonventionen eller att ett na-
tionellt tillstånd har utfärdats för luftfartyget. 
Kravet i fråga om nationalitet eller särskilt 
tillstånd omfattar dock inte lätta fritidsluftfar-
tyg eller anordningar eller obemannade luft-
fartyg eller anordningar enligt 9 § 2 mom. 
Bestämmelser om användning av en främ-
mande stats statsluftfartyg inom finskt terri-
torium finns i territorialövervakningslagen 
(755/2000). 

I 2 mom. föreslås en förteckning över de 
fall i fråga om vilka Trafiksäkerhetsverket 
kan bevilja ett tillstånd som avses i 1 mom. 
Tillstånd ska kunna beviljas för tillfällig tra-
fik med ett luftfartyg från ett land som inte 
har tillträtt Chicagokonventionen. Tillstånd 
ska också kunna beviljas för överförings-, 

test-, demonstrations-, uppvisnings- eller täv-
lingsflygningar samt för användning av ore-
gistrerade och obemannade fria ballonger el-
ler annan med dessa jämförbar användning 
av luftfartyg. 

11 §. Områden där luftfart är inskränkt och 
farliga områden. Paragrafen motsvarar i stort 
8 § i den gällande luftfartslagen, men i para-
grafen preciseras de kriterier enligt vilka oli-
ka slags områden kan inrättas. Dessutom 
ändras begreppet farligt område, så att det 
motsvarar internationell praxis. Enligt gäl-
lande luftfartslag har luftfart till ett aktivt far-
ligt område varit förbjuden. Enligt interna-
tionell praxis är ett farligt område ett område 
dit man enligt bedömning av luftfartygets be-
fälhavare kan flyga, men områdets status an-
ger att verksamhet som är farlig för lufttrafi-
ken kan pågå inom området. En övergång till 
mer allmän internationell praxis är motiverad 
av många olika orsaker. För det första har 
man i samband med s.k. askkriser och öv-
ningar som ordnats efter sådana upptäckt att 
man i andra stater har kunnat inrätta farliga 
områden på det område som drabbats av 
askmoln då halterna av aska har ansetts små 
och det inte funnits behov av att utvidga det 
förbjudna området. I Finland har detta alter-
nativ hittills inte varit möjligt, eftersom man 
inte har kunnat flyga till ett aktivt farligt om-
råde. För det andra är Finlands luftrum nu-
mera en del av det nordeuropeiska funktio-
nella luftrumsblocket (NEFAB, North-
European Functional Airspace Block) och till 
följd av detta strävar man efter att anpassa 
reglerna i alla medlemsstater inom luftrums-
blocket (utöver Finland ingår Norge, Estland 
och Lettland) till varandra. Bestämmelserna 
om farliga områden bör således vara desam-
ma i alla medlemsstater. För det tredje är 
ändringen av begreppet farligt område en 
eventuell lösningsmodell till att förbättra 
verksamhetsförutsättningarna för obemanna-
de luftfartyg. Även i framtiden kommer be-
stämmelser om permanent förbjudna områ-
den samt om de viktigaste begränsningarna 
av luftfart att utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Genom Trafiksäkerhetsverkets fö-
reskrifter eller beslut får luftfart begränsas el-
ler förbjudas för en tid av högst två veckor 
inom ett område där luftfart är inskränkt eller 
inom ett farligt område. En cell för luftrums-



 RP 79/2014 rd  
  

 

33

planering kan på framställning av myndighe-
ter snabbt begränsa användningen av luft-
rummet eller en del av det för en tid av högst 
tre dygn. Motsvarande förfaranden som an-
ges i paragrafen gäller också obemannade 
luftfartyg samt flygning av sådana. 

Enligt 1 mom. kan luftfart begränsas eller 
förbjudas ovanför objekt och områden som är 
viktiga för statens ledning, försvaret, gräns-
kontrollen, räddningsuppgifter eller bered-
skapen genom förordning av statsrådet. Ett 
förbud eller en begränsning kan bli aktuell 
exempelvis i närheten av kärnkraftverk. Så-
dana objekt är kärnkraftverken i Lovisa och 
Olkiluoto samt vissa militärbaser. Syftet med 
förbuden eller begränsningarna är att skydda 
objekten mot försök till olagliga gärningar 
samt mot konsekvenserna av eventuella 
olyckor eller tillbud i luftrummet ovanför ob-
jekten. Vid behov kan luftfart ovanför objekt 
som hänför sig till statens ledning, t.ex. loka-
ler som används av republikens president för 
boende och arbete, statsrådsborgen, ministe-
rierna och riksdagshuset begränsas med hän-
syn till säkerheten. 

Enligt 2 mom. kan genom Trafiksäkerhets-
verkets föreskrifter eller beslut sådana områ-
den där verksamhet som äventyrar luftfarty-
gens flygsäkerhet utövas under särskilda tid-
punkter betecknas som farliga områden. Om-
rådeskontrollen ska underrättas om när ut-
övandet av sådan verksamhet som äventyrar 
luftfartygens flygsäkerhet inleds och avslu-
tas. Enligt gällande luftfartslag utfärdas be-
stämmelser om farliga områden genom för-
ordning av statsrådet, dock så att Trafiksä-
kerhetsverket meddelar närmare föreskrifter 
om de farliga områdena, såsom deras gränser 
i sid- och höjdled. I gällande förordning av 
statsrådet konstateras följande om farliga 
områden: ”Trafiksäkerhetsverket meddelar 
föreskrifter om farliga områden. Flygning 
inom farliga områden är tillåten om området 
inte har meddelats vara aktivt. Flygkontrol-
len kan dock klarera en flygning som leds 
genom ett kontrollerat luftrum genom ett så-
dant farligt område som har meddelats vara 
aktivt, när den för lufttrafiken farliga verk-
samheten har avbrutits. Trafiksäkerhetsver-
ket meddelar närmare föreskrifter om lufttra-
fiken inom aktiva farliga områden.” Eftersom 
man i enlighet med det nya begreppet farligt 

område alltid får flyga till farliga områden 
enligt bedömning av luftfartygets befälhavare 
och det redan föreskrivs om anmälningsskyl-
digheten i fråga om händelser inom farliga 
områden i lag, behövs bestämmelserna om 
farliga områden inte längre i statsrådsförord-
ningen. Statsrådsförordningen kommer såle-
des i fortsättningen att på ovan beskrivet sätt 
innehålla bestämmelser om permanent för-
bjudna områden och de viktigaste begräns-
ningarna av luftfart.   

Enligt 3 mom. får Trafiksäkerhetsverket av 
skäl som är nödvändiga t.ex. för flygsäkerhe-
ten, försvaret, polisverksamheten, räddnings-
uppgifter, säkerhetsutredningar eller upprätt-
hållande av allmän ordning och gränssäker-
het, såsom i samband med militära övningar, 
när verksamhet enligt 9 § 3 mom. eller 159 § 
är farlig för flygtrafiken, när säkerheten vid 
viktiga statliga evenemang eller offentliga 
tillställningar ska tryggas, när polisens opera-
tiva situation ska tryggas eller när en säker-
hetsutredning ska säkerställas, begränsa eller 
förbjuda luftfarten inom ett visst område för 
en tid av högst två veckor. I 167 § bestäms 
om rätt att ingripa i ett luftfartygs färd i de 
fall som kräver omedelbart ingripande. Poli-
sens operativa situationer, såsom t.ex. lång-
variga belägringssituationer eller situationer 
som gäller avslöjande eller förundersökning 
av brott eller olycksutredningscentralens ut-
redning på olycksplatsen kan kräva att luft-
farten begränsas vid objektet. Det betyder att 
den begränsningstid på 3 dygn som anges i 4 
mom. inte alltid är tillräcklig. 

Enligt 4 mom. ska den cell för luftrumspla-
nering som avses i kommissionens förord-
ning (EG) nr 2150/2005 om gemensamma 
regler för en flexibel användning av luft-
rummet och om vilken det bestäms närmare i 
109 § på det sätt som den anser vara ända-
målsenligt begränsa eller förbjuda luftfarten 
inom ett visst område på framställning av en 
räddningsmyndighet, en polismyndighet, en 
militärmyndighet, gränsbevakningsväsendet 
eller tullen, flyg- eller sjöräddningscentralen, 
strålsäkerhetscentralen eller luftfartsmyndig-
heten för en tid av högst tre dygn, om det är 
nödvändigt för flygsäkerheten, försvaret, po-
lisverksamheten, räddningsuppgifter, säker-
hetsutredningar eller upprätthållande av all-
män ordning och säkerhet. Till dessa hör bl.a. 
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orsaker som gäller människors liv och hälsa, 
gränssäkerhet, avslöjande, bekämpning och 
förundersökning av brott, begränsning av 
skador, säkerställande av utredning av olyck-
or samt annat undvikande av fara. Begräns-
ningen eller förbudet kan också basera sig på 
användning av militära maktmedel i sådana 
territorialövervakningsuppgifter som avses i 
territorialövervakningslagen eller på att upp-
draget är förenat med ett direkt hot om an-
vändning av maktmedel eller på sådana till 
sina verkningar betydande övningar som kan 
jämställas med användning av maktmedel, 
vilka kan äventyra luftfartssäkerheten. En 
cell för luftrumsplanering kan också begrän-
sa eller förbjuda luftfarten inom ett visst om-
råde på eget initiativ för en tid av högst ett 
dygn, om det för detta finns ett exceptionellt 
och särskilt vägande skäl som gäller flygsä-
kerheten.  

Enligt 5 mom. ska cellen för luftrumsplane-
ring utan dröjsmål underrätta Trafiksäker-
hetsverket om den har förbjudit eller begrän-
sat luftfarten i enlighet med 4 mom. 

Det föreslås att cellen för luftrumsplane-
ring, som avses i förordningen om gemen-
samma regler för en flexibel användning av 
luftrummet, ska finnas i samband med leve-
rantören av flygtrafikledningstjänst, dvs. Fi-
navia Abp.  Grundlagsutskottet anser i sitt ut-
låtande (GrUU 32/2009 rd, GrUU 48/2005 
rd) att eftersom områdeskontrollen fattar be-
slut om begränsning av luftfarten tillsam-
mans med myndigheter antingen på en myn-
dighets begäran eller enligt exceptionella och 
särskilt vägande skäl som gäller flygsäkerhe-
ten eller försvaret, så uppfylls de krav på ex-
akthet och noga avgränsning samt acceptabi-
litet och proportionalitet som gäller för be-
gränsning av grundläggande rättigheter. Be-
stämmelsen utgör följaktligen inget problem 
med avseende på grundlagens 9 § 1 mom. 
om rörelsefrihet eller grundlagens 18 § 1 
mom. om näringsfrihet. Om cellen för luft-
rumsplanering har begränsat användningen 
av luftrummet på framställning av en myn-
dighet eller av säkerhetsskäl, ska cellen för 
luftrumsplanering i den utsträckning det är 
möjligt anvisa en ersättande flygrutt. Verk-
samheten vid cellen för luftrumsplanering 
sker på uppdrag av en myndighet, vilket be-
tyder att det är fråga om verkställande av ett 

uppdrag som myndigheten gett och som gäll-
er flygsäkerhet eller upprätthållande av all-
män ordning och säkerhet.  Cellen för luft-
rumsplanering får en tidsbegränsad rätt att 
begränsa eller förbjuda användningen av luft-
rummet om det finns ett exceptionellt och 
särskilt vägande skäl som gäller flygsäkerhe-
ten eller försvaret. Det är fråga om en gär-
ning som är nödvändig för att avvärja en 
omedelbar och hotande fara i en akut situa-
tion och som krävs redan enligt den allmänna 
handlingsskyldighet som avses i räddnings-
lagen (379/2011). 

 
2 kap. Luftfartygsregistret och certi-

fikatregistret 

I kapitlet finns bestämmelser om register 
enligt luftfartlagen, alltså luftfartygsregistret 
och certifikatregistret. I propositionen sam-
manförs 2 och 6 kap., som gäller register, i 
den gällande luftfartslagen. Innehållet i be-
stämmelserna motsvarar ändå i stort sett be-
stämmelserna i den gällande luftfartslagen.  

12 §. Kapitlets tillämpningsområde och 
förhållande till annan lagstiftning. I 1 mom. 
fastställs att kapitlets tillämpningsområde är 
luftfartygsregistret och certifikatregistret som 
förs av Trafiksäkerhetsverket i egenskap av 
luftfartsmyndighet. Med certifikat avses i ka-
pitlet certifikat och sådana behörighetsbevis, 
behörigheter eller godkännanden och sådan 
rätt att använda luftfartyg eller anordningar 
som beviljas personer. Trafiksäkerhetsverket 
får använda registren för att fullgöra de upp-
drag eller skyldigheter som verket har enligt 
lag. Registren kan föras med hjälp av auto-
matisk databehandling.  

Om inte något annat bestäms i lagen till-
lämpas, enligt 2 mom., i fråga om sekretess 
för och utlämnande av uppgifter ur luftfar-
tygsregistret och certifikatregistret lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) och i fråga om annan behandling 
av personuppgifter personuppgiftslagen 
(523/1999). 

13 §. Införande av basuppgifter i registren. 
Paragrafen motsvarar till sitt innehåll den 
gällande luftfartslagens 12 och 53 §, i vilka 
det finns bestämmelser om införande av upp-
gifter i luftfartygsregistret och certifikatre-
gistret. Insamlingen av uppgifter förändras 
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således inte jämfört med gällande bestäm-
melser. Minimikraven på uppgifter som sam-
las in om luftfartyg i registret anges i bilaga 7 
till Chicagokonventionen. Dessa uppgifter 
behövs för uppfyllande av internationella 
krav och krav som följer av EU-
lagstiftningen när det gäller individualise-
ring, erkännande, administrering och över-
vakning av tillstånd samt registrering av luft-
fartyg. När uppgifterna införts i registret är 
det lättare att förnya tillstånden för både tills-
tåndshavarna och dem som ansöker om till-
stånd. Registeruppgifter behövs också för 
tillsynen över flygsäkerheten. 

När sökanden och tillståndshavaren samt 
luftfartygets ägare, operatör, ombud och in-
nehavare är en fysisk person, får enligt 1 
mom. i luftfartygsregistret som identifie-
ringsuppgifter införas namn, personbeteck-
ning, eller om personbeteckning saknas, fö-
delsedatum, födelsehemkommun eller födel-
seort i utlandet och födelsestat, medborgar-
skap, adress och andra kontaktuppgifter, 
hemkommun, modersmål eller kontaktspråk 
samt uppgift om att personen avlidit.  

Om sökanden och tillståndshavaren samt 
luftfartygets ägare, operatör, ombud och in-
nehavare är en juridisk person, får enligt 2 
mom. i luftfartygsregistret på motsvarande 
sätt som i det förra momentet införas namn, 
företags- och organisationsnummer, hemort, 
adress och andra kontaktuppgifter samt upp-
gift om kontaktspråk.  

Enligt 3 mom. får om såväl fysiska som ju-
ridiska personer, utöver uppgifterna i 1 
mom., införas i 30 § avsedda uppgifter om 
begränsning av utlämnande av uppgifter samt 
uppgifter som gäller konkurs, skuldsanering, 
företagssanering eller beslag samt uppgift om 
att ett flygbolag omfattas av en begränsning 
av trafiken enligt 166 § 1 mom. Det är viktigt 
att dessa uppgifter införs, så att man vid be-
viljande av tillstånd vet om sökanden har 
förutsättningar att bedriva verksamhet och att 
det t.ex. inte finns inteckningar i luftfartygen. 
I 63 § ställs gott anseende som ett villkor för 
operativ licens enligt EU:s lufttrafikförord-
ning. Med gott anseende avses att det i sö-
kandens bakgrund inte finns skuldsaneringar 
eller andra arrangemang till följd av ned-
läggning av företag som kan försvåra den 
nya affärsverksamheten. Vid bedömningen 

av förutsättningarna för tillstånd är det viktigt 
att det finns aktuella uppgifter om eventuella 
inteckningar i luftfartyget eller om att luftfar-
tygets drift är förbjuden eller omfattas av nå-
gon annan driftsbegränsning. I fråga om för-
varing och avförande av uppgifter ur registret 
tillämpas kraven i personuppgiftslagen. 

14 §. Införande av uppgifter i luftfartygs-
registret. Paragrafen motsvarar till sitt inne-
håll 12 § i den gällande lagen. Enligt para-
grafen får utöver vad som i 13 § bestäms om 
införande av personuppgifter i luftfartygsre-
gistret införas uppgifter om tekniska data och 
identifieringsuppgifter, uppgifter om arten av 
innehavarens och operatörens besittningsrätt, 
uppgifter om försäkring av luftfartyget och 
dagen för införande i luftfartygsregistret, i 
luftfartyget fastställda inteckningar och för-
nyande och dödande av dessa inteckningar 
samt ändringar i inteckningarnas inbördes 
förmånsrätt, skriftlig anmälan från en flyg-
platsoperatör om att ett luftfartyg hindrats 
från att starta i enlighet med 165 § 2 mom., 
uppgift om utmätning och stöld av luftfarty-
get. När det gäller utmätning och stöld införs 
i registret således inget annat om luftfartyget 
än om det finns något att anmärka mot dessa. 
Uppgiften är nödvändig för att tillstånd inte 
ska beviljas sådana sökanden vars materiel 
inte längre ägs av dem själva eller deras före-
tag eller vars materiel är orättfången. Trafik-
säkerhetsverket får meddela närmare före-
skrifter om hur anmälan ska göras och om de 
uppgifter som ska lämnas i anmälan och som 
hänför sig till uppgifterna i 1 punkten (tek-
niska data och identifieringsuppgifter) och 8 
punkten (uppgifter om försäkring av luftfar-
tyget). 

15 §. Införande av uppgifter i certifikatre-
gistret. Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 
i huvudsak 52 och 53 § i gällande luft-
fartslag, och mängden uppgifter som ska in-
föras i certifikatregistret förändras inte 
nämnvärt jämfört med nuläget. I registret har 
tidigare införts uppgift om fylleri i lufttrafik, 
men det föreslås nu att det utöver fylleri i 
lufttrafik även införs uppgift om andra trafik-
förseelser som är straffbara enligt 23 kap. i 
strafflagen. Dessa uppgifter har ansetts nöd-
vändiga bl.a. för att kunna konstatera sådant i 
63 § avsett gott anseende. 



 RP 79/2014 rd  
  

 

36 

Utöver vad som i 13 § föreskrivs om infö-
rande av personuppgifter, får enligt 1 mom. i 
certifikatregistret införas uppgifter om perso-
ner som hos Trafiksäkerhetsverket ansökt om 
certifikat, behörighetsbevis, behörighet eller 
godkännande eller som innehar ett sådant 
tillstånd. I certifikatregistret får också införas 
uppgifter om personer som gjort sig skyldiga 
till äventyrande av trafiksäkerheten vid luft-
fart, förande eller styrande av luftfartyg eller 
annat fortskaffningsmedel under påverkan av 
alkohol eller annat berusningsmedel så som 
anges i 23 kap. i strafflagen och användning 
av alkohol eller annat berusningsmedel i så-
dana uppgifter inom markorganisationen som 
påverkar flygsäkerheten. Användningen av 
alkohol och andra berusningsmedel inom 
luftfarten medför allvarlig fara för både per-
sonens egen och andras säkerhet. Uppdrag 
inom luftfarten för vilka tillstånd krävs förut-
sätter att tillståndshavaren har ostörd förmå-
ga att kontrollera luftfartyg eller andra tek-
niska anordningar som hör till luftfarten och 
beredskap att reagera felfritt på snabbt förän-
derliga situationer. Därför är missbruk av be-
rusningsmedel ett medicinskt hinder mot att 
fungera i sådana uppgifter inom luftfarten för 
vilka tillstånd krävs. Uppgifter om straffbar 
användning av alkohol eller andra berus-
ningsmedel i trafiken är, oavsett fordonsslag, 
ett allvarligt indicium på missbruk av berus-
ningsmedel. Missbruk är ett hinder för bevil-
jande och en grund för återkallande av det 
medicinska intyg som krävs av tillståndsha-
vare. Om myndigheten fått uppgifter, i syn-
nerhet om att en person fler än en gång gjort 
sig skyldig till användning av berusningsme-
del i trafiken, har myndigheten en grund för 
att börja utreda personens eventuella miss-
bruk av berusningsmedel. I registret får ock-
så införas uppgifter om grovt äventyrande av 
trafiksäkerheten eller luftfartsförseelse samt 
om förundersökning, åtalsprövning eller rät-
tegång avseende sådana gärningar, liksom 
uppgifter om straff som dömts ut för brott 
och förseelser samt om andra påföljder. I cer-
tifikatregistret får även införas uppgifter om 
utbildning som hänför sig till luftfart. 

Enligt 2 mom. får i registret för beslut och 
tillsyn som gäller tillstånd införas sådana be-
hövliga uppgifter om läkarundersökningar 

och hälsotillståndet som motsvarar uppgif-
terna i 53 § i den gällande lagen.  

I 3 mom. föreskrivs det att tillståndshava-
ren inom 14 dagar ska anmäla till Trafiksä-
kerhetsverket, om de uppgifter som införts i 
registret förändras så att villkoren för erhål-
lande av tillstånd påverkas. Sådana är särskilt 
uppgifter om hälsotillståndet. Enligt 29 § i 
personuppgiftslagen ska den registeransvari-
ge utan obefogat dröjsmål på eget initiativ el-
ler på yrkande av den registrerade rätta, ut-
plåna eller komplettera en personuppgift som 
ingår i ett register och som med hänsyn till 
ändamålet med behandlingen är väsentlig. 
Avsikten är att Trafiksäkerhetsverket ska 
meddela närmare föreskrifter om hur föränd-
ringarna ska anmälas. 

16 §. Luftfartygs registreringsbeteckning 
och registreringsbevis. Paragrafen motsvarar 
till sitt innehåll 10, 19 och 20 § i den gällan-
de lagen. Ett luftfartyg har nationalitet i den 
stat där det är registrerat. Chicagokonventio-
nen förutsätter att luftfartyg ska vara registre-
rade och nationaliteten bestäms enligt regi-
streringen. Obemannade luftfartyg med en 
operativ massa understigande 150 kg är med 
stöd av 70 § befriade från registreringsskyl-
digheten. För att få finsk nationalitet ska ett 
luftfartyg införas i luftfartygsregistret eller 
det militära luftfartsregistret i Finland. Tra-
fiksäkerhetsverket ska ge luftfartyget en regi-
streringsbeteckning och som intyg utfärda ett 
registreringsbevis över registreringen av ett 
luftfartyg och ett interimistiskt registrerings-
bevis över en interimistisk registrering av ett 
luftfartyg.  

Enligt 2 mom. ska luftfartyget märkas med 
nationalitets- och registreringsbeteckningar. 
Trafiksäkerhetsverket får meddela föreskrif-
ter av teknisk natur om nationalitets- och re-
gistreringsbeteckningarna och märkningen av 
dem. 

17 §. Registreringsrätt. Paragrafen motsva-
rar i stort sett 13 § i den gällande lagen. Ett 
luftfartyg får införas i luftfartygsregistret i 
Finland om dess ägare, innehavare eller ope-
ratör är bosatt eller, om det är fråga om en ju-
ridisk person, har sin hemort i en medlems-
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, om inte något annat följer av inter-
nationella förpliktelser som är bindande för 
Finland.  
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I 2 mom. föreslås bli bestämt att om ägaren, 
innehavaren eller operatören är bosatt eller, 
om det är fråga om en juridisk person, har sin 
hemort i någon annan medlemsstat än Fin-
land, är en ytterligare förutsättning för regi-
strering att luftfartygets huvudsakliga av-
gångsplats är i Finland. En sådan ägare, in-
nehavare eller operatör som avses här ska ha 
ett behörigt ombud i Finland. 

Enligt 3 mom. kan Trafiksäkerhetsverket 
dock av särskilda skäl registrera ett luftfartyg 
i Finland trots vad som i 1 och 2 mom. be-
stäms om ägarens, innehavarens eller opera-
törens bonings- eller hemort, förutsatt att 
luftfartyget har tillräcklig operativ anknyt-
ning till Finland och att luftfartygets ägare, 
innehavare eller operatör har ett behörigt 
ombud i Finland. Ett luftfartyg som är regi-
strerat i en främmande stat får ändå inte regi-
streras i Finland. 

18 §. Ansökan om registrering. Paragrafen 
motsvarar 14 § i den gällande lagen. Luftfar-
tygets ägare ska ansöka om registrering hos 
Trafiksäkerhetsverket. Enligt förslaget ska i 
ansökan uppges de uppgifter som nämns i 13 
§ 1 och 2 mom. samt 14 § 1 och 2 mom., och 
ansökan ska åtföljas av en utredning över 
förvärv eller över grunden för besittnings- el-
ler nyttjanderätten till luftfartyget och över 
att rätt att registerföra luftfartyget i Finland 
enligt 17 § föreligger. 

19 §. Interimistisk registrering. Paragrafen 
motsvarar 15 § i den gällande lagen. Trafik-
säkerhetsverket kan på ansökan och av sär-
skilda skäl registrera ett luftfartyg interimis-
tiskt för överförings- och testflygningar och 
för utbildning av besättningen. Enligt 2 mom. 
ska också luftfartyg som är under byggnad få 
införas i luftfartygsregistret interimistiskt, 
om byggarbetet har kommit så långt att luft-
fartyget kan identifieras. 

20 §. Förändringar i registeruppgifterna. 
Paragrafen motsvarar 16 § i den gällande la-
gen. Luftfartygets ägare ska underrätta Tra-
fiksäkerhetsverket om förändringar i regis-
teruppgifterna och till sin anmälan foga en 
utredning som är tillräcklig för att identifiera 
och verifiera de förändrade uppgifterna, om 
de uppgifter enligt 13 § 1 eller 2 mom. eller 
14 § 1 eller 2 mom. som ska införas i luftfar-
tygsregistret förändras eller det sker en för-
ändring i de förutsättningar för registrering 

som gäller bonings- eller hemort enligt 17 § 
1 eller 2 mom. eller avgångsplats enligt 17 § 
2 mom. 

I 2 mom. föreskrivs det att om ett luftfartyg 
för längre tid än 30 dagar överlåtits till någon 
annan för att användas av denne för egen 
räkning, ska överlåtaren anmäla detta till 
Trafiksäkerhetsverket. Anmälan ska åtföljas 
av en avtalshandling eller anmälan som un-
dertecknats av parterna eller en kopia av en 
sådan. Enligt 3 mom. kan ett luftfartygs äga-
re, innehavare eller operatör, när ägande-, be-
sittnings- eller nyttjanderätten har upphört, 
anmäla detta för införande i registret. Anmä-
lan ska åtföljas av en utredning över att rätten 
har upphört och uppgifter om den nya äga-
ren, innehavaren eller operatören. Enligt 4 
mom. ska anmälan om ändringar som avses i 
1 och 2 mom. göras till Trafiksäkerhetsverket 
inom 14 dagar. Om anmälan inte har gjorts, 
kan Trafiksäkerhetsverket förbjuda använd-
ningen av luftfartyget. 

21 §. Bevarande av uppgifter. Paragrafen 
motsvarar 18 § i den gällande lagen. I fråga 
om bevarande och arkivering av uppgifter 
ska bestämmelserna i 35 § i personuppgifts-
lagen och arkivlagen (831/1994) tillämpas.  I 
luftfartygsregistret ska utöver uppgifter om 
ägare även införas tekniska uppgifter om 
luftfartyget. Via luftfartygsregistret kan man 
spåra luftfartygets historia och förändringar i 
luftfartygets tekniska uppgifter ända från re-
gistreringsögonblicket. Uppgifterna i luftfar-
tygsregistret har ända sedan registret inrätta-
des förvarats permanent, vilket är en garanti 
för att de tekniska historiska uppgifterna be-
varas i de situationer då luftfartyget avförs ur 
register. Orsaken till att luftfartyg avförs kan 
t.ex. vara att luftfartyget sålts utomlands eller 
att det förstörts. Uppgifter om luftfartyg spå-
ras ibland mycket långt tillbaka t.ex. i sam-
band med utredning av tillbud eller olyckor. 
Därför är det viktigt att de historiska uppgif-
terna bevaras, även om luftfartyget inte läng-
re är infört i registret i Finland. Det är också 
motiverat att bevara uppgifterna om ägare, 
om det vid en utredning behövs sådana ytter-
ligare uppgifter som inte framgår av de tek-
niska uppgifter som införts i registret. Även 
uppgifter om luftfartyg som klassificerats 
som förstörda har bevarats, eftersom speciellt 
luftfartyg av historisk betydelse beroende av 
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hur förstörda de blivit ännu kan repareras och 
restaureras. 

22 §. Avförande av luftfartyg ur luftfartygs-
registret. Paragrafen motsvarar 17 § i den 
gällande lagen. Enligt 1 mom. ska ett luftfar-
tyg avföras ur luftfartygsregistret på ansökan 
av ägaren eller om Trafiksäkerhetsverket ef-
ter att ha gett ägaren tillfälle att bli hörd kon-
staterar att den förutsättning som gäller bo-
nings- eller hemort enligt 17 § 1 mom. eller 
avgångsplats enligt 17 § 2 mom. inte längre 
uppfylls, eller om det inte längre finns sär-
skilda skäl enligt 17 § 3 mom. att låta luftfar-
tyget kvarstå i registret. 

Enligt 2 mom. kan Trafiksäkerhetsverket 
avföra ett luftfartyg ur luftfartygsregistret när 
luftfartyget har förstörts, skrotats eller för-
svunnit, om inte ägaren inom en av Trafiksä-
kerhetsverket utsatt tid på minst sex månader 
har lagt fram en tillförlitlig redogörelse för 
varför luftfartyget inte ska avföras ur re-
gistret. I 3 mom. föreskrivs det att om ett 
luftfartyg är intecknat eller det har gjorts en 
anteckning om att det är utmätt eller föremål 
för någon säkringsåtgärd, ska för avförande 
ur registret dessutom krävas ett skriftligt 
samtycke av inteckningshavaren eller den 
som ansökt om utmätningen eller säkringsåt-
gärden. Har en flygplatsoperatör hindrat ett 
luftfartyg från att starta i enlighet med 165 § 
2 mom. och anmält detta till Trafiksäkerhets-
verket, krävs det skriftligt samtycke av flyg-
platsoperatören för avförande ur registret. 

23 §. Avförande av uppgifter ur certifikat-
registret. Paragrafen motsvarar i stort sett 54 
§ i den gällande lagen. Det föreslås att upp-
gifter om förseelserna äventyrande av trafik-
säkerheten vid luftfart, förande eller styrande 
av luftfartyg eller annat fortskaffningsmedel 
under påverkan av alkohol eller annat berus-
ningsmedel på det sätt som anges i 23 kap. i 
strafflagen, användning av alkohol eller an-
nat berusningsmedel i sådana uppgifter inom 
markorganisationen som påverkar flygsäker-
heten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten 
och luftfartsförseelser ska avföras ur certifi-
katregistret tio år efter det att beslutet om 
dem har vunnit laga kraft.  

I 2 och 3 punkten i förteckningen bestäms 
om avförande av uppgifter i enlighet med 
gällande lag: brottsuppgifter om misstänkta 
ska avföras när personerna har befriats från 

åtal genom ett beslut som vunnit laga kraft 
eller när åtalsrätten för det misstänkta brottet 
har preskriberats. Uppgifter om verksamhets-
förbud som meddelats den registrerade och 
uppgifter om andra administrativa åtgärder 
från luftfartsmyndighetens sida avförs inom 
tio efter det att beslutet har vunnit laga kraft. 
Efter detta är sådana uppgifter inte längre 
nödvändiga med tanke på registrets använd-
ningsändamål. Uppgifter om varningar, verk-
samhetsförbud och Trafiksäkerhetsverkets 
övriga administrativa åtgärder ska avföras 
inom tio år efter det att beslutet meddelades. 
Andra uppgifter bör kunna förvaras längre, 
eftersom det när certifikat förnyas och nya 
behörigheter beviljas bör vara möjligt att 
kontrollera bl.a. uppgifterna om personens 
hälsotillstånd samt uppgifterna om tidigare 
utbildning och certifikat. I samband med t.ex. 
undersökning av olyckor kan rent av mycket 
gamla utbildningsuppgifter behövas. För luft-
fartsmyndigheten som är verksam som certi-
fikatsmyndighet har det också i internationel-
la fördrag och normsamlingar uppställts flera 
förpliktelser och meddelats anvisningar om 
bevarande av uppgifter om certifikatsinneha-
vare. Förvaringstider anges i ICAO:s norm-
samlingar. Med tanke på möjligheterna att 
fullgöra myndighetsuppgifterna på ett ända-
målsenligt sätt är det speciellt viktigt att upp-
gifter om hälsotillståndet hos certifikatsinne-
havare kan förvaras under personernas hela 
luftfartskarriär. Hälsotillståndet hos certifi-
katsinnehavare följs kontinuerligt, och läkar-
undersökningarna infaller allt oftare ju äldre 
personen blir. När hälsotillståndet kontrolle-
ras gäller det också att granska dess utveck-
ling: har t.ex. ett avvikande drag kvarstått 
oförändrat en lång tid. Om inte tidigare upp-
gifter kunde användas, skulle personerna bli 
tvungna att genomgå samma specialunder-
sökningar varje gång som medicinska kom-
petensbevis ska förnyas. Också med tanke på 
t.ex. vetenskaplig forskning om luftfartens 
konsekvenser är det motiverat att bevara häl-
souppgifter från en lång tidsperiod. Behovet 
av att förvara tillståndshavares personuppgif-
ter i registret ska ändå bedömas regelbundet 
på det sätt som avses i personuppgiftslagen.   

24 §. Trafiksäkerhetsverkets rätt att få 
uppgifter ur befolkningsdatasystemet. Para-
grafen motsvarar 55 § i den gällande lagen. 
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Enligt 1 mom. har Trafiksäkerhetsverket trots 
sekretessbestämmelserna rätt att för förande 
av registren enligt luftfartslagen, dvs. luftfar-
tygsregistret och certifikatregistret, och kon-
troll av att uppgifterna i registren är riktiga ta 
del av de uppgifter som av befolkningsdata-
systemet framgår om personens namn, per-
sonbeteckning, adress, hemkommun, födel-
sehemkommun, födelsestat, modersmål eller 
kontaktspråk och om att personen har avlidit 
samt uppgifter om en sådan begränsning av 
utlämnandet av uppgifter som avses i 36 § 1 
mom. i lagen om befolkningsdatasystemet 
och Befolkningsregistercentralens certifikat-
tjänster (661/2009). Enligt 2 mom. ska upp-
gifterna kunna översändas med hjälp av en 
teknisk anslutning eller annars i elektronisk 
form. 

25 §. Allmänna förutsättningar för utläm-
nande av uppgifter. I paragrafen fastställs de 
allmänna förutsättningarna för utlämnande av 
uppgifter ur luftfartygsregistret och certifi-
katregistret. Med dessa förutsättningar avses 
i detta sammanhang de villkor som alltid ska 
vara uppfyllda för att uppgifter i systemet ska 
kunna lämnas ut. Det bör dock också beaktas 
att förutsättningarna är rätt allmängiltiga. 
Man ska alltså i regel varken kunna lämna ut 
eller vägra att lämna ut uppgifter enbart på 
basis av de allmänna förutsättningarna, utan 
dessa ska alltid tillämpas tillsammans med de 
övriga villkor och begränsningar som följer 
av bestämmelserna om utlämnande. 

Enligt 1 mom. är det Trafiksäkerhetsverket 
som bestämmer om utlämnandet av uppgifter 
ur luftfartygsregistret och certifikatregistret. 
Enligt 2 mom. får uppgifter i registren lämnas 
ut endast om villkoren för utlämnade av upp-
gifter enligt den föreslagna lagen är uppfyll-
da och inte något annat följer av en persons 
rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller 
henne lämnas ut. Enligt bestämmelsen ska 
uppgifter inte få lämnas ut, om detta av 
grundad anledning kan misstänkas kränka 
den registrerades integritetsskydd, kränka 
hans eller hennes intressen eller rättigheter 
eller äventyra statens säkerhet. Hur relevant 
den information som lämnas ut är för det an-
givna användningsändamålet ska också alltid 
vägas mot de allmänna principerna för be-
handling av personuppgifter. Vid avvägning-
en ska alltså också planeringen av behand-

lingen av personuppgifter enligt personupp-
giftslagens 6 §, ändamålsbundenheten enligt 
lagens 7 § och relevanskravet enligt lagens 9 
§ beaktas. Den föreslagna bestämmelsen ger 
också en möjlighet att förhindra utlämnande 
av en helhet av s.k. känsliga uppgifter. Med 
detta avses en situation där de uppgifter som 
begärs ur eller söks i registren till sitt sakin-
nehåll bildar en sådan helhet som i enskilda 
fall av grundad anledning kan misstänkas 
äventyra eller kränka skyddet för en persons 
privatliv eller personuppgifter, kränka hans 
eller hennes intressen eller rättigheter eller 
äventyra statens säkerhet.  

Enligt 3 mom. ska det för utlämnande av 
uppgifter i andra fall än vid utlämnande av 
uppgifter i enskilda fall krävas tillstånd av 
Trafiksäkerhetsverket. Uppgifterna lämnas ut 
utifrån en begäran eller ansökan som riktas 
till Trafiksäkerhetsverket. Vid utlämnandet 
av uppgifter ska det beaktas huruvida det är 
fråga om en uppgift som lämnas ut enskilt el-
ler flera uppgifter som utlämnas på en ur-
valsgrund eller på flera urvalsgrunder som 
kombinerats. Utgångspunkten när uppgifter 
lämnas ut enskilt är att utlämnandet inte be-
gränsas, om inte något annat följer av be-
gränsningarna i 30 §.  

Med undantag för uppgifter som lämnas ut 
i enskilda fall är förutsättningen för att en 
uppgift ska lämnas ut att det finns en lagbe-
stämd grund för utlämnandet och att motta-
garen använder uppgiften för det ändamål 
den begärts för. När andra uppgifter än upp-
gifter som lämnas ut i enskilda fall begärs 
ska bl.a. ändamålet med uppgifterna och det 
sätt på vilket uppgifterna skyddas uppges. 
Trafiksäkerhetsverket ska ha rätt att pröva 
huruvida uppgifterna ska lämnas ut. När man 
prövar om uppgifterna ska lämnas ut ska de 
allmänna förutsättningarna för utlämnande av 
uppgifter beaktas. Vid behov ska sökanden 
ge ytterligare utredningar t.ex. om använd-
ningen av uppgifterna. Trafiksäkerhetsverket 
kan vägra lämna ut uppgifter, om allmänna 
förutsättningar för utlämnande av uppgifter 
inte föreligger. 

26 §. Utlämnande av offentliga uppgifter i 
enskilda fall. Enligt 1 mom. har, utöver vad 
som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet, var och en rätt 
att enskilt få uppgifter eller en kopia av of-
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fentliga uppgifter ur luftfartygsregistret och 
certifikatregistret under vissa förutsättningar. 
Enligt 1 mom. 1 punkten kan ur luftfartygsre-
gistret på basis av luftfartygets registrerings-
beteckning lämnas ut uppgifter om luftfarty-
get och om namn, adress och annan kontakt-
information i fråga om luftfartygets ägare, 
innehavare, operatör och ombud samt uppgif-
ter om besiktning och luftvärdighet. Enligt 2 
punkten kan ur certifikatregistret på basis av 
personbeteckning lämnas ut uppgifter om 
certifikat. Uppgifterna om certifikatets gil-
tighet anger endast om certifikatet är giltigt 
eller inte. Uppgift om certifikatets typ får 
lämnas ut endast i det fall att det inte anses 
att uppgiften är en uppgift som enligt offent-
lighetslagen omfattas av sekretess. De upp-
gifter som lämnas ska inte innehålla uppgif-
ter som indirekt kan avslöja sekretessbelagda 
uppgifter, såsom uppgifter om hälsotillstånd. 
Förfrågningar kan göras t.ex. via internet- 
och textmeddelandetjänster eller på annat 
sätt, och eftersom det i dessa fall gäller of-
fentliga uppgifter, behöver Trafiksäkerhets-
verket inte ta reda på frågeställarens identitet 
eller ändamålet med den efterfrågade uppgif-
ten. 

Paragrafens 2 mom. gör det möjligt att i 
begränsad utsträckning få uppgifter enligt 1 
mom. 1 punkten också om luftfartygets tidi-
gare ägare, innehavare, operatör eller dennes 
ombud. Det är fråga om offentliga uppgifter 
och de ska kunna lämnas ut på basis av regis-
terbeteckning. Uppgifter om tidigare ägare, 
innehavare och operatör ska lämnas ut i en-
lighet med 2 § i personuppgiftslagen för jäm-
förbara privata syften, men en begränsning 
av användningsändamålet, t.ex. en hänvis-
ning till den paragrafen, anses inte nödvändig 
för att förhindra att utlämnandet är obefogat 
vid enskilda förfrågningar. I regel förutsätter 
utlämnande av personuppgifter ur myndighe-
ters personregister att man före utlämnandet 
av uppgifterna försäkrar sig om att mottaga-
ren har rätt att använda och registrera sådana 
personuppgifter. Detta krav gäller inte vid ut-
lämnande av enskilda uppgifter i enskilda fall 
med stöd av denna paragraf. Av denna an-
ledning begränsas innehållet i de uppgifter 
som lämnas ut i enskilda fall. I praktiken be-
gränsar Trafiksäkerhetsverket beroende på si-
tuationen t.ex. antalet tidigare ägare om vilka 

uppgifter lämnas ut och också den tid för vil-
ken uppgifter lämnas ut. De uppgifter som 
lämnas ut kan t.ex. vara uppgifter om ägaren 
för endast en registrerad ägare inom de se-
naste 3–5 åren.  

Utlämnande av personuppgifter genom 
teknisk anslutning ska, enligt grundlagsut-
skottets ställningstaganden (RP 261/2010 rd, 
GrUU 54/2010 rd), regleras i lag. Utifrån 
detta föreskrivs i det föreslagna 3 mom. att 
offentliga personuppgifter och andra uppgif-
ter i registret får lämnas ut via en teknisk an-
slutning eller på annat sätt i elektronisk form.  

27 §. Utlämnande av offentliga uppgifter i 
elektronisk form. Enligt det föreslagna 1 
mom. får offentliga personuppgifter och 
andra offentliga uppgifter i registret lämnas 
ut via en teknisk anslutning eller på annat sätt 
i elektronisk form. De uppgifter som avses i 
bestämmelsen får lämnas ut via en teknisk 
anslutning till myndigheter för skötseln av 
uppgifter eller förpliktelser som föreskrivs i 
lag och till Olycksutredningscentralen för sä-
kerhetsutredning. Uppgifter ska likaså få 
lämnas ut till myndigheter i en medlemsstat i 
Europeiska unionen och i en stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, Euro-
peiska kommissionen och myndigheter som 
avses i internationella överenskommelser för 
skötseln av förpliktelser som följer av Euro-
peiska unionens lagstiftning eller internatio-
nella överenskommelser som är bindande för 
Finland. Uppgifter får lämnas ut av grundad 
anledning och enskilt till myndigheter utan-
för Europeiska unionen och Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet och för fullgö-
rande av myndighetsuppgifter där. I 29 § i 
offentlighetslagen bestäms om när sekretess-
belagda uppgifter kan lämnas ut till en annan 
myndighet. 

Den tekniska anslutningen kan t.ex. bestå 
av myndighetens gränssnitt till sådana regis-
teruppgifter som får lämnas ut eller av sådant 
material som Trafiksäkerhetsverket produce-
rar i form av satsvis körning och som lämnas 
ut till mottagaren i form av en elektronisk 
upptagning. Uppgifterna kan även lämnas ut 
på annat sätt i elektronisk form, t.ex. som 
krypterad e-post. Trafiksäkerhetsverket ska 
exempelvis genom tillräckliga identifie-
ringsmetoder försäkra sig om vem mottaga-
ren av uppgifterna är. 
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Enligt 2 mom. ska mottagaren, innan upp-
gifter lämnas ut, lägga fram en utredning om 
skydd för uppgifterna. Trafiksäkerhetsverket 
ska försäkra sig om att hanteringen av per-
sonuppgifter är korrekt och att mottagaren 
ser till att uppgifterna skyddas samt för egen 
del följer bestämmelserna i offentlighetsla-
gen och personuppgiftslagen. I praktiken kan 
den registeransvariges utredning i fråga om 
t.ex. direktanvändning av uppgifter bestå av 
en skriftlig ansökan av vilken framgår infor-
mation om användningssyfte och datateknis-
ka arrangemang. I 32 § 2 mom. i personupp-
giftslagen bestäms om skydd av uppgifter vid 
utlämnande av uppgifter genom teknisk an-
slutning. Nämnda paragraf ställer inga krav 
på skydd vid utlämnande av uppgifter på an-
nat sätt i elektronisk form. Avsikten har varit 
att den skyldighet att se till att uppgifterna 
skyddas som föreslås i luftfartslagen ska om-
fatta även utlämnande på annat sätt i elektro-
nisk form. Enligt 2 mom. ska mottagaren få 
lämna vidare uppgifter som erhållits i elek-
tronisk form endast för skötsel av lagstadga-
de uppgifter. Syftet med detta är att trygga en 
så omfattande rätt till information som möj-
ligt för myndigheterna och dem som sköter i 
lag föreskrivna uppgifter för att de ska kunna 
sköta sina uppgifter. 

28 §. Utlämnande av uppgifter genom tek-
nisk anslutning. Enligt 1 mom. får uppgifter 
lämnas ut ur luftfartygsregistret och certifi-
katregistret med hjälp av en teknisk anslut-
ning eller annars i elektronisk form för finan-
sierings- och försäkringsverksamhet, besikt-
ningsverksamhet, reservdelsförsäljnings- och 
reservdelsserviceverksamhet, sport- och hob-
byflygverksamhet, fastställande av flygtra-
fikavgifter samt annan därmed jämförbar 
verksamhet. Med stöd av bestämmelsen är 
det inte möjligt att ge den som får uppgifter 
rätt till fri hantering av registeruppgifterna, 
utan uppgifterna är ämnade att användas för 
ett begränsat enskilt behov och syfte. Uppgif-
ter kan lämnas ut endast om den som får 
uppgifterna har rätt att hantera uppgifterna 
med stöd av personuppgiftslagen eller någon 
annan lag. Trafiksäkerhetsverket bör alltid 
undersöka om relevanskravet enligt 9 § i per-
sonuppgiftslagen uppfylls i fråga om alla 
uppgifter som lämnas ut. I bestämmelsen tas 
det inte ställning till hur de utlämnade upp-

gifterna funktionellt och tekniskt sett kan an-
vändas. Avgörandet av den saken hör till 
Trafiksäkerhetsverket som tillämpar be-
stämmelsen och som i detta sammanhang ska 
beakta också alla faktorer som gäller an-
vändningen och skyddet av uppgifterna. 
Uppgifterna erbjuds via olika distributions-
kanaler enligt användargruppernas behov.  

Enligt 2 mom. får uppgifter om en fysisk 
person lämnas ut med stöd av paragrafen en-
dast för vissa användningsändamål. Uppgif-
ter om en fysisk person får lämnas ut ur re-
gistren endast om verksamheten ansluter sig 
till säkerheten inom luftfarten, luftfartyg, be-
drivandet av luftfartsverksamhet, flygtrafiken 
eller de miljöolägenheter som flygtrafiken 
orsakar. Det är meningen att kravet på an-
vändningsändamål ska avgränsa utlämnandet 
av uppgifter så att det hänför sig till syftet 
med luftfartygsregistret och certifikatre-
gistret.  

29 §. Vidareutlämnande av uppgifter. Pa-
ragrafens huvudregel är att uppgifter som 
hämtats ur luftfartygsregistret och certifikat-
registret inte får lämnas vidare till tredje part 
utan behörigt tillstånd. Bestämmelsen gäller 
inte bara uppgifter som erhållits i elektronisk 
form, utan också uppgifter som erhållits i an-
nan form. Tillstånd att lämna uppgifter vida-
re kan ges av Trafiksäkerhetsverket. Ett un-
dantag från huvudregeln utgör uppgifter som 
erhållits i enskilda fall, och för vidareutläm-
nande av dessa föreligger därmed inte hinder. 
Genom bestämmelsen begränsas inte myn-
digheternas redan nu på lag grundade rätt och 
skyldighet att vidareutlämna uppgifter. Den-
na rätt att lämna uppgifter vidare utvidgar 
den rätt till vidareutlämning för myndigheter 
som föreskrivs i 27 § till att även omfatta 
andra uppgifter än sådana som erhållits i 
elektronisk form eller med hjälp av en tek-
nisk anslutning. 

30 §. Övriga begränsningar som gäller ut-
lämnande av uppgifter. Enligt paragrafen har 
en person, utöver vad som bestäms i 30 § i 
personuppgiftslagen, rätt att förbjuda att 
adressuppgifter och annan kontaktinforma-
tion lämnas ut via adresstjänst till andra än 
myndigheter eller för någon annan i lag före-
skriven användning. De uppgifter som enligt 
1 mom. med vissa begränsningar får lämnas 
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ut ska dock få lämnas ut till myndigheter el-
ler för fullgörande av lagstadgade uppgifter.  

I 2 mom. föreskrivs det att man inte kan an-
söka om separat spärrmarkering för luftfar-
tygsregistret och certifikatregistret, utan en 
spärrmarkering som gjorts i befolkningsdata-
systemet kommer med hjälp av ett program 
att uppdateras i registren. En spärrmarkering 
som uppdaterats från befolkningsdatasyste-
met bör ändå utvidgas till att omfatta även 
personens namn. I andra register som förs av 
Trafiksäkerhetsverket, såsom fordonstrafik-
registret och i framtiden även fartygsre-
gistret, utvidgas spärrmarkeringen, som upp-
dateras från befolkningsdatasystemet, till att 
även omfatta personens namn. Med tanke på 
enhetligheten är det således ändamålsenligt 
att ta i bruk en motsvarande utvidgning även 
i fråga om luftfartygsregistret och certifikat-
registret. Syftet med bestämmelsen är att 
noggrannare och strängare än enligt 1 mom. 
skydda medborgarnas personliga integritet 
mot obehöriga intrång från utomstående. Den 
föreslagna paragrafen påverkar inte det 
skydd för medborgarnas personliga integritet 
som gäller enligt den nuvarande bestämmel-
sen. 

I 3 mom. föreskrivs det om skyldigheten att 
i samband med utlämnande av uppgifter un-
derrätta mottagaren om en utlämningsbe-
gränsning. Begränsningen ska uppges i de 
fall då uppgifter som omfattas av en be-
gränsning av utlämnandet lämnas ut. Samti-
digt ska det dock vara tillåtet för Trafiksä-
kerhetsverket att av särskilda skäl låta bli att 
underrätta mottagaren om utlämningsbe-
gränsningar, om den information som ska 
lämnas ut och dess användningsändamål är 
sådana att det kan bedömas att syftet med 
begränsningen inte äventyras av att mottaga-
ren inte underrättas om den. Bedömningen 
görs av Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser 
i ett internationellt avtal som är förpliktande 
för Finland och bestämmelser som ingår i 
Europeiska unionens lagstiftning och gäller 
utbyte av information mellan behöriga myn-
digheter kan betraktas som exempel på skäl 
av detta slag. Det kan anses att det ursprung-
liga syftet med begränsningen av utlämnan-
det i dessa situationer inte äventyras av att 
uppgifterna lämnas ut till en myndighet utan 
att myndigheten samtidigt underrättas om 

begränsningen. För att syftet med skyldighe-
ten att utbyta information ska nås krävs det 
dock att de personuppgifter vilkas utlämnan-
de har begränsats kan förmedlas på samma 
sätt som andra personuppgifter. 

31 §. Utlämnande av känsliga uppgifter. 
Paragrafen motsvarar 56 § i den gällande 
luftfartslagen. Enligt paragrafen ska känsliga 
uppgifter som införts i certifikatregistret, dvs. 
i praktiken uppgifter om hälsotillstånd och 
straff, få lämnas ut till andra myndigheter 
endast om det är nödvändigt för att fullgöra 
de uppdrag eller skyldigheter som föreskri-
vits i eller med stöd av lag. Sådana tänkbara 
myndigheter är finska myndigheter och ut-
ländska luftfartsmyndigheter samt inhemska 
och utländska myndigheter som utför utred-
ningar som gäller luftfart och undersöker 
olyckor och som har uppdrag och skyldighe-
ter som gäller eller på ett väsentligt sätt tan-
gerar tillsynen över säkerheten inom luftfar-
ten. Uppgifterna ska få lämnas ut med hjälp 
av en teknisk anslutning eller annars i elek-
tronisk form. Utlämnande av personuppgifter 
genom teknisk anslutning ska, enligt grund-
lagsutskottets ställningstaganden (RP 
261/2010 rd, GrUU 54/2010 rd), regleras i 
lag. Dessutom ska det säkerställas att motta-
garen skyddar uppgifterna på ett ändamålsen-
ligt sätt. Det här är nödvändigt i synnerhet 
när uppgifter lämnas ut till utlandet, varvid 
mottagaren inte omfattas av samma bestäm-
melser om datasekretess som de finska myn-
digheterna. 

 
3 kap.  Luftfartygs luftvärdighet och 

begränsningar av utsläpp 

I kapitlet bestäms om luftvärdighet för luft-
fartyg som inte omfattas av EASA-
förordningen. Bestämmelser om luftvärdig-
het för luftfartyg som omfattas av tillämp-
ningsområdet för EASA-förordningen finns i 
EASA-förordningen och de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den. Be-
stämmelserna i kapitlet motsvarar i huvudsak 
motsvarande bestämmelser i gällande luft-
fartslag. 

32 §. Tillämpningsområde. Paragrafen 
motsvarar 21 § i den gällande luftfartslagen. I 
paragrafen hänvisas till EASA-förordningen 
och de förordningar som kommissionen an-



 RP 79/2014 rd  
  

 

43

tagit med stöd av den. I dessa finns bestäm-
melser om luftvärdighets- och miljöcertifie-
ring för luftfartyg och luftfartygsprodukter, 
delar och utrustning, godkännande av kon-
struktions- och tillverkningsorganisationer, 
fortsatt luftvärdighet och godkännande av 
organisationer och personal som deltar i des-
sa uppgifter. 

33 §. Luftvärdighet. Paragrafen motsvarar 
22 § i den gällande luftfartslagen.  

Enligt 1 mom. ska ett luftfartyg vara luft-
värdigt när det används för luftfart. Ett luft-
fartyg betraktas som luftvärdigt endast om 
det har konstruerats, tillverkats, utrustats och 
underhållits på ett sådant sätt samt även i frå-
ga om sina egenskaper är sådant att det på ett 
betryggande sätt kan användas för luftfart.  

I 2 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att meddela närmare föreskrifter om kon-
struktion, tillverkning, utrustning, underhåll 
av samt egenskaper hos luftfartyg och deras 
anordningar och komponenter liksom om in-
nehållet i och övriga arrangemang i anslut-
ning till de inspektioner och prov som krävs 
för godkännande. Grunden för föreskrifterna 
består i det säkerställande av en tillräckig 
nivå på flygsäkerheten som förutsätts i 1 
mom.  

Enligt 3 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
vid behov meddela sådana luftvärdighetsdi-
rektiv av teknisk natur och driftsföreskrifter 
som behövs för att avhjälpa säkerhetspro-
blem som uppdagats i samband med använd-
ningen av luftfartyg eller deras anordningar 
och komponenter. Bemyndigandet är nöd-
vändigt för att uppdagade säkerhetsproblem 
ska kunna åtgärdas snabbt. 

34 §. Upprätthållande av luftvärdighet. Pa-
ragrafen motsvarar 23 § i gällande luft-
fartslag. Ägaren, innehavaren eller operatö-
ren av ett luftfartyg som används för luftfart 
ska se till att luftfartyget är luftvärdigt. För 
att detta krav ska uppfyllas krävs det att äga-
ren, innehavaren eller operatören vidtar de 
åtgärder som anges i paragrafen och som in-
begriper reparation av fel och skador, under-
håll av luftfartyget, iakttagande av luftvär-
dighetsdirektiv, ändringar som gäller luftfar-
tyget och testflygning efter underhåll. 

I 2 mom. bestäms om sådana fall då det är 
förbjudet att flyga med ett luftfartyg. Orsaker 
till flygförbud kan vara att luftfartyget inte är 

i luftvärdigt skick, att nödutrustning och an-
nan utrustning inte har installerats korrekt el-
ler inte är i användbart skick eller att gransk-
ningsbeviset avseende luftvärdighet inte är 
giltigt. 

Enligt 3 mom. ska ägaren, innehavaren el-
ler operatören av ett luftfartyg genom avtal 
kunna överföra alla eller en del av de uppgif-
ter i anslutning till luftvärdighetsförvaltning 
som avses i 1 mom. på en organisation som 
svarar för luftvärdighet och om vilken före-
skrivs närmare i 34 §. Exempelvis en under-
hållsorganisation, en drifttillståndshavare, ett 
fristående opartiskt företag, gränsbevak-
ningsväsendet (i fråga om sin egen materiel), 
en riksomfattande organisation för amatör-
flygverksamhet eller någon annan förening 
kan vara en organisation som svarar för luft-
värdighet. I momentet föreskrivs dessutom 
att om det är fråga om ett luftfartyg med en 
startmassa på minst 2 730 kg och som inte är 
av enkel konstruktion, ska en i 35 § avsedd 
organisation som svarar för luftvärdighet 
sköta de uppgifter som avses i 1 mom. eller 
så ska ett annat motsvarande arrangemang 
som godkänns av Trafiksäkerhetsverket gö-
ras om förvaltningen av uppgifterna.  

I paragrafen tas jämfört med 23 § i den gäl-
lande luftfartslagen in ett nytt 4 mom., enligt 
vilket luftfartygets underhållsprogram och 
ändringar i det ska godkännas av Trafiksä-
kerhetsverket eller en organisation som sva-
rar för luftvärdighet. Underhållsprogrammet 
för ett luftfartyg av enkel konstruktion och 
med en högsta tillåten startmassa på mindre 
än 2 730 kg ska godkännas av luftfartygets 
ägare, innehavare eller operatör, som svarar 
för luftfartygets luftvärdighet. Tillägget har 
ansetts vara nödvändigt för att den gällande 
luftfartslagen inte kräver att luftfartygens un-
derhållsprogram ska godkännas trots att detta 
krav finns i EU-lagstiftningen.  Närmare be-
stämmelser om detta finns i del M avsnitt A 
punkterna M.A.201 och M.A.302 i bilaga I 
till kommissionens förordning (EG) nr 
2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luft-
fartyg och luftfartygsprodukter, delar och ut-
rustning och om godkännande av organisa-
tioner och personal som arbetar med dessa 
arbetsuppgifter. I unionslagstiftningen krävs 
inte för vissa lättare (s.k. ELA 1 luftfartyg) 
godkännande av myndighet eller organisation 
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som svarar för luftvärdighet. Nationellt har 
en gräns på 2 730 kg använts för godkännan-
den i samband med underhåll, och därför an-
vänds samma gräns även här. Den största ef-
fekten har denna ändring på luftfartyg på 
över 2 730 kg, s.k. bilaga II luftfartyg. Deras 
underhållsprogram ska godkännas antingen 
av Trafiksäkerhetsverket eller av en organi-
sation som svarar för luftvärdighet. Vidare 
ska luftvärdighetsförvaltningen av dessa luft-
fartyg skötas av en organisation som svarar 
för luftvärdighet eller så ska arrangemangen i 
samband med luftvärdighetsförvaltningen ha 
godkänts på annat sätt, t.ex. i samband med 
underhållsprogrammet. Med tanke på flygsä-
kerheten är det motiverat att luftvärdighetsar-
rangemangen för luftfartyg i denna storleks-
klass följer EU-kraven.  

35 §. Organisationer som svarar för luft-
värdighet. Paragrafen motsvarar 24 § i den 
gällande lagen. De organisationer som svarar 
för luftvärdighet ska ha sådan yrkeskunnig 
personal som krävs för fullgörandet av upp-
gifterna, behövliga arbetsredskap samt ar-
betslokaler, arbetsmetoder, ett kvalitetssy-
stem och anvisningar. Om kraven uppfylls, 
ska organisationen beviljas ett godkännande.  

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
meddela närmare föreskrifter om yrkesskick-
ligheten för personalen vid organisationer 
som svarar för luftvärdighet samt om behöv-
liga arbetsredskap, arbetslokaler, arbetsme-
toder, kvalitetssystem och anvisningar. För 
att säkerställa att finska och europeiska sy-
stem är kompatibla är det nödvändigt att fö-
reskrifterna baserar sig på de standarder och 
krav som avses i Chicagokonventionen samt 
på EASA-förordningen och de förordningar 
av kommissionen som antagit med stöd av 
den. 

I 3 mom. föreslås en hänvisning till 14 kap. 
när det gäller administrativa påföljder i sam-
band med tillsyn över organisationerna. 

36 §. Uppgifter om luftvärdighet. Paragra-
fen motsvarar 25 § i den gällande lagen. 
Uppgifter om underhållet av ett luftfartyg ska 
registreras och förvaras så att det när som 
helst går att försäkra sig om luftfartygets 
luftvärdighet. Beroende på informationens 
karaktär ska uppgifterna förvaras permanent 
eller under den tid som Trafiksäkerhetsverket 
bestämmer. Uppgifter som ska förvaras per-

manent är uppgifter om ett underhåll som är 
en engångsföreteelse och som inte kan re-
konstrueras utifrån andra uppgifter eller 
handlingar. Det är motiverat att förvara upp-
gifterna längre än brukstiden, eftersom det är 
nödvändigt att ha uppgifter om t.ex. ett luft-
fartyg som förstörts i samband med en 
olycka eller om skrotning för att det ska kun-
na undvikas att flygodugliga komponenter 
återanvänds i luftfartyg. I 1 mom. bemyndi-
gas Trafiksäkerhetsverket att meddela närma-
re föreskrifter om den tekniska bokföringen 
över luftfartyg. 

I 2 mom. bestäms om underrättelse som 
gäller uppgifter om luftvärdighet. Ägaren, 
innehavaren, operatören eller den som fått i 
uppdrag att ha hand om luftfartygets under-
håll och dess luftvärdighetsförvaltning ska 
utan dröjsmål underrätta Trafiksäkerhetsver-
ket om omständigheter som kan ha väsentlig 
betydelse för luftfartygets luftvärdighet. An-
mälningsskyldigheten har fullgjorts redan när 
en av de anmälningsskyldiga har gjort en 
anmälan. De uppgifter som avses i momentet 
ska uppges för Trafiksäkerhetsverket utan 
någon särskild begäran. 

I 3 mom. bestäms om erhållande av uppgif-
ter som behövs för tillsynen över luftvärdig-
heten. Trafiksäkerhetsverket har rätt att av 
luftfartygets ägare, innehavare, operatör och 
den som fått i uppdrag att ha hand om luftfar-
tygets underhåll eller dess luftvärdighetsför-
valtning få alla uppgifter som behövs för till-
synen över luftvärdigheten. 

37 §. Luftvärdighetsbevis och gransknings-
bevis avseende luftvärdighet. Paragrafen 
motsvarar 26 § i den gällande luftfartslagen. I 
1 mom. bestäms om beviljande av luftvär-
dighetsbevis.  Enligt 2 mom. ska ett gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet beviljas 
för viss tid.  

I 3 mom. bestäms att luftvärdighetsbeviset 
och granskningsbeviset avseende luftvärdig-
het kan förenas med nödvändiga villkor för 
trygg användning av luftfartyget, såsom be-
gränsningar eller krav i anslutning till sär-
skilda användningsförhållanden. Till sådana 
hör t.ex. luftfartygets kategori, flyghandbo-
kens identifieringsuppgifter, särskilda vill-
kor, begränsning av det högsta antalet passa-
gerare eller av största tillåtna massa samt 
former av flygverksamhet. 
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38 §. Flygtillstånd. Paragrafen motsvarar 
27 § i den gällande luftfartslagen. Enligt 1 
mom. ska Trafiksäkerhetsverket trots be-
stämmelserna i 33 och 34 § kunna bevilja 
tillstånd till att ett luftfartyg används för luft-
fart för prövning av luftfartygets egenskaper, 
även om luftfartygets luftvärdighet inte är 
fullt klarlagd.  

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket i 
stället för ett luftvärdighetsbevis kunna bevil-
ja ett flygtillstånd för ett sådant luftfartyg 
som inte har konstaterats uppfylla kraven på 
luftvärdighet enligt 31 §. Tillstånd ska bevil-
jas, om luftfartyget anses uppfylla kraven på 
luftvärdighet med hänsyn till det planerade 
användningsändamålet.  

I 3 mom. bestäms att flygtillståndet och 
granskningsbeviset avseende luftvärdighet 
kan förenas med nödvändiga villkor för säker 
användning av luftfartyget. 

Enligt 4 mom. kan Trafiksäkerhetsverket 
godkänna luftfart med ett luftfartyg som har 
ett utländskt tillstånd, om förutsättningarna i 
paragrafen uppfylls. Denna bestämmelse, 
som är ny jämfört med motsvarande paragraf 
i den gällande luftfartslagen, är nödvändig 
eftersom det finns sådana utländska luftfar-
tyg som i hemlandet inte skulle ha beviljats 
ett luftvärdighetsbevis i enlighet med ICAO:s 
standarder utan ett nationellt flygtillstånd.  

39 §. Tillsyn över luftvärdighet. Paragrafen 
motsvarar 28 § i den gällande luftfartslagen. I 
paragrafen bestäms om tillsyn över luftfar-
tygs och deras anordningars och komponen-
ters luftvärdighet. Trafiksäkerhetsverket ska 
utöva tillsyn över att luftfartyg samt deras 
anordningar och komponenter uppfyller kra-
ven på luftvärdighet enligt 33 §. Trafiksäker-
hetsverket har rätt att inspektera och besikti-
ga fartyget och förordna att testflygningar 
ska flygas med det. 

Vid tillsynen över luftvärdigheten ska Tra-
fiksäkerhetsverket enligt 2 mom. kunna bi-
trädas av en organisation som svarar för luft-
värdighet eller andra inhemska eller utländs-
ka sakkunniga.  

I 3 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att för fastställande och tillsyn över luft-
värdighet meddela närmare föreskrifter av 
teknisk natur och föreskrifter om förfaranden 
i fråga om behövliga besiktningar och in-

spektioner samt utifrån vilken behörighet de 
kan utföras. 

40 §. Beviljande och förnyande av gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet. Paragra-
fen motsvarar 29 § i den gällande luftfartsla-
gen. I 1 mom., som gäller granskningsbevis 
avseende luftvärdighet, föreskrivs det att Tra-
fiksäkerhetsverket på grundval av en luftvär-
dighetsinspektion som utförts av en organisa-
tion som svarar för luftvärdighet och på 
grundval av organisationens rekommenda-
tion beviljar eller förnyar ett granskningsbe-
vis avseende luftvärdighet. Trafiksäkerhets-
verket ska också kunna bestämma att en or-
ganisation som svarar för luftvärdighet ska 
bevilja eller förnya granskningsbevis avseen-
de luftvärdighet på de villkor som Trafiksä-
kerhetsverket anger särskilt.  

Dessa bestämmelser ska bara tillämpas på 
sådana luftfartyg som inte omfattas av till-
lämpningsområdet för EU:s EASA-
förordning, vilket betyder att det föreskrivs 
att luftfartyg som omfattas av den nationella 
behörigheten ska omfattas av samma förfa-
rande som luftfartyg som omfattas av till-
lämpningsområdet för EASA-förordningen.  

Trots att Trafiksäkerhetsverket fattar beslut 
på grundval av en luftvärdighetsinspektion 
som utförts av en organisation som svarar för 
luftvärdighet eller verket har delegerat det 
beslutsfattande som hänför sig till beviljande 
och förnyande av granskningsbevisen till en 
organisation som svarar för luftvärdighet, är 
Trafiksäkerhetsverket i sista hand ansvarigt 
för beviljande av, förnyande av och tillsyn 
över bevis.  

De uppgifter som anvisas en organisation 
som svarar för luftvärdighet är offentliga för-
valtningsuppgifter, och organisationen ska 
vid utförandet av uppgifterna iaktta allmänna 
förvaltningslagar för att säkerställa grundläg-
gande rättigheter, rättssäkerheten och andra 
krav på god förvaltning. Bestämmelser om 
det straffrättsliga tjänsteansvaret hos personal 
inom en organisation som svarar för luftvär-
dighet när personalen utför sådana offentliga 
förvaltningsuppgifter som avses i paragrafen 
finns i 174 §. Bestämmelser om förfarandet 
vid omprövning och överklagande av beslut 
som fattats av en organisation som svarar för 
luftvärdighet finns i 181 §.  
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I 2 mom. föreskrivs det att om en rekom-
mendation av den organisation som svarar 
för luftvärdighet eller ett granskningsbevis 
avseende luftvärdighet inte skäligen kan fås, 
kan Trafiksäkerhetsverket på grundval av sin 
besiktning bevilja ett luftvärdighetsbevis el-
ler ett i 38 § 2 mom. avsett flygtillstånd, om 
luftfartyget vid besiktningstidpunkten upp-
fyller kraven för beviljande av ett luftvärdig-
hetsbevis eller flygtillstånd. 

41 §. Återkallande av luftvärdighetsbevis, 
granskningsbevis avseende luftvärdighet och 
flygtillstånd. Paragrafen motsvarar 30 § i den 
gällande luftfartslagen. I 1 mom. bestäms om 
återkallande av luftvärdighetsbevis, gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet och flyg-
tillstånd samt om förbud mot att använda ett 
luftfartyg. Trafiksäkerhetsverket ska kunna 
vidta åtgärderna i syfte att bevara flygsäker-
heten, om det konstateras att ett luftfartyg 
inte är luftvärdigt eller att det inte längre 
uppfyller kraven på flygsäkerhet eller om 
luftfartyget inte görs eller fastställs vara luft-
värdigt eller uppfylla kraven på flygsäkerhet 
inom en skälig tid som Trafiksäkerhetsverket 
bestämmer. Av säkerhetsskäl ska åtgärderna 
kunna vidtas redan när det finns grundad an-
ledning att misstänka brister i luftvärdighe-
ten. 

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket ha 
rätt att utfärda ett sådant flygförbud till dess 
att villkoren i luftvärdighetsbeviset har upp-
fyllts. Sådana villkor i luftvärdighetsbeviset 
vilkas överträdelse kan leda till förbud mot 
att använda luftfartyget för luftfart gäller bl.a. 
föreskrifter och restriktioner enligt flyghand-
boken i anslutning till luftvärdighetsbeviset, 
villkor som nämns i luftvärdighetsbeviset 
och villkor som antecknats i besiktningspro-
tokollet. 

Enligt 3 mom. ska bestämmelserna i 1 och 
2 mom. tillämpas på återkallande av utländs-
ka luftvärdighetsbevis och granskningsbevis 
avseende luftvärdighet. 

42 §. Konstruktion, tillverkning och under-
håll. Paragrafen motsvarar 31 § i den gällan-
de luftfartslagen. Enligt 1 mom. krävs det för 
konstruktion, tillverkning och underhåll av 
luftfartyg ett godkännande av Trafiksäker-
hetsverket. Ett godkännande ska beviljas om 
konstruktörer, tillverkare och underhållare av 
luftfartyg har sådan yrkeskunnig personal 

som behövs för uppgifterna, behövliga ar-
betsredskap och arbetslokaler, arbetsmetoder, 
ett kvalitetssystem och anvisningar. Kravet är 
befogat för att säkerställa att luftfartygen 
fortsättningsvis är luftvärdiga och trygga. För 
konstruktion, tillverkning och underhåll av 
luftfartyg ska dessutom krävas tillstånd av 
Trafiksäkerhetsverket. Godkännande ska be-
viljas för viss tid eller tills vidare. Kraven på 
yrkesskicklighet och övriga förutsättningar 
liksom kraven på Trafiksäkerhetsverkets 
godkännande ska tillämpas även i fråga om 
konstruktion, tillverkning och underhåll av 
luftfartygs anordningar och komponenter. 

Trafiksäkerhetsverkets godkännande ska 
beroende på arbetets omfattning eller svårig-
hetsgrad kunna gälla en konstruktions-, un-
derhålls- eller produktionsorganisation, en 
flygmekaniker eller en enskild person för en 
viss uppgift som kräver särskild yrkeskun-
skap. Ett godkännande för flygmekaniker be-
nämns flygmekanikercertifikat. Om arbetets 
svårighetsgrad och omfattning medger det 
kan Trafiksäkerhetsverket godkänna att or-
ganisationen består av en enda yrkeskunnig 
person. Ett godkännande för en organisation 
kan också vara ett särskilt godkännande för 
en enskild åtgärd. 

I 2 mom. bestäms om de fall där det inte 
krävs något godkännande för konstruktören. 
Godkännande ska inte krävas för planering 
av en liten ändring eller reparation. Den i sig 
oklara termen ”liten” används i EASA-
förordningen. En i 1 punkten avsedd liten 
ändring eller reparation och motsatsen till 
dem, en stor ändring och reparation, har de-
finierats i de nationella luftfartsbestämmel-
serna. En klassificering med samma innebörd 
har också offentliggjorts i unionslagstiftning-
en. En ”liten” ändring inverkar inte i någon 
betydande grad på produktens massa, balans, 
konstruktionshållbarhet, tillförlitlighet, 
driftsegenskaper, bullernivå, bränsleutsläpp, 
avgasutsläpp eller andra egenskaper som på-
verkar produktens luftvärdighet. För klassifi-
ceringen har EASA dessutom meddelat ut-
förliga klassificeringsanvisningar, som är till-
lämpliga också i fråga om luftfartyg som om-
fattas av den nationella regleringen. Godkän-
nande ska inte heller krävas för konstruktion 
av ett luftfartyg för vilket inte ansöks om 
luftvärdighetsbevis eller för konstruktion av 
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anordningar eller komponenter till eller änd-
ring eller reparation av ett sådant luftfartyg. 
Godkännande ska inte heller krävas för kon-
struktören av en ändring eller reparation i ett 
luftfartyg för vilket utfärdats ett tillstånd till 
utövande av luftfart i stället för ett luftvär-
dighetsbevis.  

Enligt 3 mom. krävs inte godkännande för 
en tillverkare, om det är fråga om ett luftfar-
tyg där minst 51 procent är byggt av en ama-
tör eller en amatörförening utan vinstsyfte, 
för vederbörandes egna syften och utan något 
kommersiellt syfte. Bakgrunden till det före-
slagna momentet är ett behov av att effektivi-
sera myndighetens verksamhet i en situation 
där ett tillstånd av tillverkaren inte i prakti-
ken tillför något mervärde för flygsäkerheten. 
Förslaget gäller enbart tillverkning, inte kon-
struktion, av amatörbyggda luftfartyg. En ut-
värdering av flygsäkerheten görs ändå i sam-
band med beviljandet av testflygningstill-
stånd och det egentliga flygtillståndet. Åren 
2011 och 2012 har det beviljats i genomsnitt 
10 tillstånd för amatörbyggen av luftfartyg 
per år. I arbetstid har dessa tillstånd krävt ca 
0,1 årsverke, kundbetjäningen fråntagen. En-
ligt ett expertutlåtande från Trafiksäkerhets-
verket leder ca 70 procent av tillstånden inte 
till ett färdigt luftfartyg. Det är möjligt att 
slopandet av tillståndsförfarandet i vissa fall 
kan leda till oenigheter om huruvida ett far-
tyg uppfyller kraven på att vara amatörbyggt. 
I dessa fall ökar kundens ansvar för att visa 
att kraven uppfylls, men kundbetjäning och 
specificeringar i den luftfartsbestämmelse 
som gäller amatörbyggen kan inverka på sa-
ken.  

I 4 mom. föreskrivs att det för en underhål-
lare inte krävs godkännande av Trafiksäker-
hetsverket, om underhållaren har motsvaran-
de godkännande i en annan medlemsstat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet eller ett godkännande som beviljats i 
luftfartygets konstruktionsstat. Eftersom 
samma regler följs på den inre marknaden, är 
det inte motiverat att förutsätta att en under-
hållare som beviljats tillstånd i en medlems-
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området ska ha ett nytt tillstånd i Finland. 
Det kan också anses att ett godkännande som 
beviljats en underhållare i luftfartygets kon-
struktionsstat är tillräckligt, och att ett ytter-

ligare godkännande i Finland knappast tillför 
något mervärde för flygsäkerheten. I momen-
tet bemyndigas Trafiksäkerhetsverket också 
att besluta att det inte krävs godkännande för 
den som utför underhåll, om det är fråga om 
vissa mindre underhållsåtgärder eller under-
hållsåtgärder som är sekundära med tanke på 
säkerheten. Hit hör begränsat underhåll av ett 
privat luftfartyg av enkel konstruktion med 
en maximal startvikt om mindre än 2 730 kg, 
begränsat underhåll av ett segelflygplan eller 
en varmluftsballong, underhåll av ett luftfar-
tyg för vilket det har utfärdats ett flygtill-
stånd i stället för ett luftvärdighetsbevis och 
ett arbete som utförs under uppsikt av en in-
nehavare av godkännande. Med begränsat 
underhåll avses enkla, periodiska underhåll 
enligt underhållsanvisningarna samt därmed 
jämställbara små reparationer och ändringar. 
Mera krävande arbeten lyder under ett god-
kännande som avses i 1 mom.  

I 5 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att meddela sådana närmare föreskrifter 
som avses i 1 mom. Föreskrifterna bör basera 
sig på de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen samt på 
EASA-förordningen och de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den. Fö-
reskrifterna kan gälla personalens utbildning, 
erfarenhet och yrkesskicklighet samt prov 
och intyg som krävs för att fastställa yrkes-
skickligheten. Föreskrifterna kan också gälla 
arbetsredskap och arbetslokaler samt arbets-
metoder, kvalitetssystem och anvisningar. 

Enligt 6 mom. krävs det för underlag för 
ändring och reparation av luftfartyg godkän-
nande av Trafiksäkerhetsverket, om inte Tra-
fiksäkerhetsverket beslutar något annat. Tra-
fiksäkerhetsverket får meddela närmare före-
skrifter om underlagen med beaktande av 
motsvarande krav i EU-lagstiftningen, och 
kan genom föreskrifter befria vissa underlag 
från kravet på godkännande, om godkännan-
det inte är nödvändigt för flygsäkerheten. 
Luftfartslagen kräver i sin gällande lydelse 
inte godkännande för ändring i ett luftfartyg, 
trots att underlagen enligt EU-rättsakterna i 
princip ska godkännas av en myndighet. Be-
stämmelser om detta finns i del 21 kapitlen D 
och J i bilaga I till kommissionens förordning 
(EU) nr 748/2012 om fastställande av till-
lämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och 
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miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande 
produkter, delar och anordningar samt för 
certifiering av konstruktions- och tillverk-
ningsorganisationer. Det är viktigt att under-
lagen godkänns så att det inte uppstår en si-
tuation där kunden låter göra ett stort och 
kostsamt ändringsarbete i sitt luftfartyg utan 
att inse att arbetet inte uppfyller kraven. 
Godkännande av underlagen är ändå inte mo-
tiverat och ändamålsenligt i alla situationer. 
Det föreslås nu att motsvarande krav på god-
kännande av underlag som finns i EU-
rättsakterna tas in i luftfartslagen. Trafiksä-
kerhetsverket bemyndigas att meddela när-
mare föreskrifter om underlagen och även att 
genom föreskrifter befria vissa underlag från 
kravet på godkännande, om ett godkännande 
inte är nödvändigt för flygsäkerheten. Genom 
föreskrifter kan t.ex. sådana små ändringsar-
beten som görs i luftfartyg som har flygtill-
stånd befrias från kravet. Genom föreskrifter 
kan också sådana underlag som har godkänts 
redan i konstruktionsstaten befrias. 

I 7 mom. föreslås en hänvisning till 14 kap. 
när det gäller administrativa påföljder i sam-
band med tillsyn över organisationerna.  

43 §. Utbildningsorganisationer för under-
hållspersonal. Paragrafen motsvarar 32 § i 
gällande luftfartslag. I 1 mom. bestäms om 
godkännande av utbildningsorganisationer 
för underhållspersonal. Det är inte obligato-
riskt att vara en godkänd utbildningsorgani-
sation. Varje sökande som uppfyller villko-
ren för godkännande ska dock på ansökan ha 
rätt att få ett godkännande som utbildnings-
organisation. Ett godkännande ska beviljas 
en utbildningsorganisation för underhållsper-
sonal som har den yrkeskunniga personal 
som krävs för uppgifterna, behövliga utbild-
ningslokaler och utbildningshjälpmedel, ett 
utbildningsprogram och ett kvalitetssystem. 
Godkännandet ska beviljas för viss tid eller 
tills vidare. Trafiksäkerhetsverket ska över-
vaka organisationernas verksamhet. Ett 
flygmekanikercertifikat ska kunna fås även 
på något annat sätt. Det ska vara möjligt att 
bedriva självstudier och visa sin behörighet 
genom tentamina, som i regel ska ordnas av 
godkända utbildningsorganisationer. Av den 
luftfartsföreskrift om nationella krav på un-
derhållspersonal för luftfartyg som utfärdats 
med stöd av lagen framgår att olika kunska-

per och färdigheter förutsätts för olika upp-
gifter. Kunskaper och färdigheter kan bevisas 
inte bara genom utbildning vid en godkänd 
utbildningsorganisation, utan också t.ex. ge-
nom avlagd examen på mellanstadiet eller 
högre stadium eller genomgången flygtek-
nisk underofficerskurs. Sådana utbildnings-
organisationer ansöker inte separat om god-
kännande av utbildningsorganisationer för 
underhållspersonal hos luftfartsmyndigheten, 
men den utbildning de ger kan räknas till 
godo vid beviljande av tillstånd och behörig-
heter för underhållspersonal. Det har ändå vi-
sat sig vara till både utbildarens och de utbil-
dades fördel om ansökan om godkännande 
för utbildningen görs hos myndigheten. Då 
kan man lita på att utbildningen är tillräcklig 
och behörig ur myndighetens synvinkel. Där-
för har bestämmelsen en tillåtande och inte 
en förpliktande karaktär. 

I 2 mom. bestäms att för säkerställande av 
en tillräcklig nivå på flygsäkerheten medde-
lar Trafiksäkerhetsverket utifrån de standar-
der och rekommendationer som avses i Chi-
cagokonventionen samt utifrån EASA-
förordningen och de förordningar som kom-
missionen antagit med stöd av den, närmare 
föreskrifter om utbildningsorganisationerna 
för underhållspersonal i fråga om persona-
lens utbildning, erfarenhet och yrkesskick-
lighet samt organisationens arbetsmetoder, 
kvalitetssystem och anvisningar. 

I 3 mom. föreslås en hänvisning till 14 kap. 
när det gäller administrativa påföljder i sam-
band med tillsyn över organisationerna.  

44 §. Utsläpp. Paragrafen motsvarar 33 § i 
den gällande luftfartslagen. I paragrafen be-
stäms om buller och andra utsläpp från mo-
tordrivna luftfartyg. Enligt 1 mom. ska ett 
motordrivet luftfartyg vara konstruerat, till-
verkat, utrustat och underhållet så att luftfar-
tygets buller och annat utsläpp inte medför 
skada eller avsevärd olägenhet för miljön. 

Enligt 2 mom. bemyndigas Trafiksäker-
hetsverket att vid behov meddela närmare fö-
reskrifter av teknisk natur om buller och öv-
riga utsläpp. Föreskrifterna ska basera sig på 
de standarder som avses i Chicagokonven-
tionen.  

I 3 mom. föreslås en hänvisning till 12 
kap., där det bestäms om driftsrestriktioner 
vid flygplatser av bullerskäl.  
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4 kap. Certifikat och behörighets-

krav  

I kapitlet bestäms om certifikat, behörighe-
ter, kompetensbevis och godkännanden som 
gäller personer som deltar i flygverksamhet, 
underhållsverksamhet och flygtrafiktjänst. 
Certifikaten, behörigheterna, kompetensbevi-
sen och godkännandena regleras till största 
delen i unionslagstiftningen. Till följd av 
ändringar i unionslagstiftningen gjordes i 
samband med den övergripande översynen 
av luftfartslagen brådskande en separat delre-
form av bestämmelserna i detta kapitel 
(280/2013), och därför föreslås nu endast 
smärre ändringar i bestämmelserna.  

45 §. Kapitlets tillämpningsområde. Para-
grafen motsvarar 43 § i den gällande luft-
fartslagen. I 1 mom. föreslås en informativ 
hänvisning till EASA-förordningen och de 
förordningar som kommissionen antagit med 
stöd av den och i vilka det finns bestämmel-
ser om certifikat, behörigheter, behörighets-
bevis och godkännanden för personal som 
deltar i underhållsverksamhet.  

Enligt momentet används dessutom i kapit-
let benämningen tillstånd för certifikat, behö-
righeter, behörighetsbevis och godkännan-
den. På så vis kan författningstexten förenk-
las utan att tydligheten blir lidande. Behörig-
het är ett särskilt villkor, en särskild begräns-
ning eller en särskild rättighet som fogats till 
certifikatet eller behörighetsbeviset. Det 
finns emellertid också sådana behörigheter 
där innehavarna inte har något certifikat. Be-
hörigheterna hänför sig till underhåll av luft-
fartyg, flygverksamhet, flygtrafiktjänst och 
annan verksamhet inom markorganisationen. 
Exempel på behörigheter är rätt att flyga med 
motorlösa, enmotoriga eller flermotoriga 
luftfartyg, underhållsbehörighet för en luft-
fartygstyp, instrumentflygbehörighet eller 
flyginstruktörsbehörighet. Flyginformatörer 
beviljas behörighetsbevis. För många uppgif-
ter förutsätts dessutom ett medicinskt intyg.  

I 2 mom. föreslås en hänvisning till 14 kap. 
när det gäller administrativa påföljder i sam-
band med tillsyn över tillstånd som beviljats 
personer. 

46 §. Tillståndsgivare. Paragrafen motsva-
rar i stort sett 44 § i den gällande luftfartsla-

gen. I paragrafen föreskrivs att Trafiksäker-
hetsverket beviljar tillstånd, om inte verket 
med stöd av 163 § har överfört uppgifter i 
anslutning till godkännande av och förteck-
ning över luftfartyg och utrustning för sport-
flygning, utbildning för dem som använder 
sådana luftfartyg och sådan utrustning samt 
beviljande av certifikat och behörighetsbevis 
på en riksomfattande registrerad organisation 
för sportflygverksamhet. På en riksomfattan-
de organisation för sportflygverksamhet har 
inte överförts uppgifter i anslutning till bevil-
jande av certifikat och behörighetsbevis. Me-
dicinska intyg kan beviljas av Trafiksäker-
hetsverket liksom av en flygläkare och ett 
flygmedicinskt centrum. Medicinska rappor-
ter för kabinbesättning kan beviljas av en fö-
retagsläkare, en flygläkare eller ett flygmedi-
cinskt centrum. Kabinbesättningsintyg kan 
beviljas av Trafiksäkerhetsverket eller av en 
organisation som Trafiksäkerhetsverket har 
godkänt för denna uppgift. Ett tillstånd ska 
beviljas om sökanden uppfyller villkoren för 
erhållande av tillståndet. Ett tillstånd beviljas 
för viss tid om inte något annat bestäms ned-
an. Bestämmelserna i 1 mom. grundar sig på 
artikel 7 i och bilaga III till EASA-
förordningen, i vilka det föreskrivs om medi-
cinsk lämplighet för piloter och bedömning 
av den. Bestämmelsen togs in i luftfartslagen 
genom en delreform av luftfartslagen som 
trädde i kraft den 1 maj 2013. Det ansågs 
nödvändigt att göra en delreform i samband 
med den övergripande översynen av lagen, 
för att tillståndsgivarna skulle kunna tas in i 
enlighet med kraven i EASA-förordningen.  

I beslut om beviljande av sådana tillstånd 
och certifikat som avses i paragrafen kan 
omprövning begäras så som föreskrivs i 181 
§. I den paragrafen föreskrivs också att ett 
omprövningsbeslut som Trafiksäkerhetsver-
ket fattat får överklagas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen.  

47 §. Förutsättningar för att tillstånd ska 
beviljas och tillståndsslag. Paragrafen mot-
svarar 45 § i den gällande luftfartslagen. 
Även denna bestämmelse har ändrats genom 
den delreform som trädde i kraft den 1 maj 
2013 (lagen om ändring av luftfartslagen, 
280/2013) och det föreslås nu att två nya 
punkter tas in i förteckningen över tillstånds-
slag i 1 mom. Dessa är 8 punkten som gäller 
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godkännande för flygkontrollant och 9 punk-
ten som gäller certifikat jämte behörigheter 
för pilot för fjärrstyrt luftfartyg. De till-
ståndsslag som avses i 1 mom. är då flygcer-
tifikat jämte behörigheter, certifikat för un-
derhållspersonal, certifikat jämte behörighe-
ter för flygtrafiktjänstpersonal, medicinskt 
intyg (Medical Certificate, om vilket före-
skrivs bl.a. i kommissionens förordning (EU) 
nr 1178/2011 om tekniska krav och administ-
rativa förfaranden avseende flygande perso-
nal inom den civila luftfarten i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 216/2008, ändrad genom kommis-
sionens förordningar (EU) nr 290/2012 och 
(EU) nr 245/2014; i luftfartsförfattningar är 
medicinskt intyg den etablerade termen), cer-
tifikat för flygläkare, kabinbesättningsintyg 
och medicinsk rapport för kabinbesättning, 
godkännande för personer som ger range-
ringssignaler åt luftfartyg samt de ovan 
nämnda nya tillstånden godkännande för 
flygkontrollant samt certifikat jämte behörig-
heter för pilot för fjärrstyrt luftfartyg. För att 
dessa tillstånd ska beviljas förutsätts det att 
den berörda i fråga om ålder, hälsa, kunska-
per, färdigheter, utbildning och erfarenhet 
uppfyller behörighetskraven för det berörda 
tillståndsslaget.  

Enligt 2 mom. meddelar Trafiksäkerhets-
verket för att säkerställa flygsäkerheten, ut-
ifrån de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen samt ut-
ifrån EASA-förordningen och de förordning-
ar som kommissionen antagit med stöd av 
den eller utifrån Eurocontrols normer, närma-
re föreskrifter om behörighetskrav för till-
stånd, ansökan om tillstånd och tillståndens 
giltighetstider. 

I 3 mom. föreskrivs det att tillstånd inte ska 
beviljas om sökanden inte är lämplig att in-
neha tillståndet. En sökande anses olämplig 
att inneha tillståndet om sökanden trots en 
anmärkning eller varning fortsätter att bryta 
mot bestämmelserna eller föreskrifterna om 
luftfart, om sökanden genom att i väsentlig 
grad eller upprepade gånger bryta mot be-
stämmelserna eller föreskrifterna om luftfart 
visar bristande vilja eller förmåga att följa 
dessa eller om sökanden genom sin tidigare 
verksamhet har visat sådan allmän likgiltig-
het gentemot bestämmelserna eller föreskrif-

terna att det finns anledning att misstänka att 
sökanden inte förmår eller vill följa de be-
stämmelser och föreskrifter som är av väsent-
lig betydelse för säkerheten inom luftfarten.  

Det föreskrivs i 4 mom. att det i tillståndet 
ska anges vilka uppgifter innehavaren har rätt 
att utföra. Tillståndet kan förenas med villkor 
som är nödvändiga för upprätthållande av 
flygsäkerheten. 

I 5 mom. föreskrivs det att Trafiksäkerhets-
verket, med avvikelse från vad som i språk-
lagen (423/2003) föreskrivs om språk som 
används hos myndigheter, kan ordna prov på 
engelska i de kunskaper och färdigheter som 
krävs för att tillstånd ska beviljas. 

48 §. Förutsättningar för beviljande av ett 
medicinskt intyg. Även bestämmelserna i 
denna paragraf har ändrats genom den nämn-
da delreformen och de nya bestämmelserna 
trädde i kraft först den 1 maj 2013. Således 
görs i paragrafen inga betydande förändring-
ar, och paragrafen motsvarar till sitt innehåll 
46 § i den gällande luftfartslagen.  

För att ett medicinskt intyg ska beviljas 
förutsätts det enligt 1 mom. att sökanden upp-
fyller de medicinska krav som Trafiksäker-
hetsverket ställt och som motsvarar de stan-
darder och rekommendationer som avses i 
Chicagokonventionen eller Eurocontrols 
normer och rekommendationer eller bestäm-
melserna i EASA-förordningen och de för-
ordningar som kommissionen utfärdat med 
stöd av den.  

Enligt 2 mom. beviljas ett medicinskt intyg 
för viss tid enligt de standarder, normer och 
rekommendationer som avses i 1 mom., om 
det inte finns särskilda skäl att avvika från 
detta. För att ett medicinskt intyg ska beviljas 
och förnyas krävs det att personen godkänts 
vid en undersökning av en flygläkare. 

Enligt 3 mom. ska godkända flygläkare el-
ler företagsläkare tillställa Trafiksäkerhets-
verket utlåtanden om bedömningen av medi-
cinsk lämplighet samt kopior av det medi-
cinska intyget eller av den medicinska rap-
porten för kabinbesättningen. På begäran ska 
Trafiksäkerhetsverket också tillställas flyg-
medicinsk dokumentation, flygmedicinska 
bedömningar och andra uppgifter som be-
hövs.  

49 §. Skyldighet att anmäla omständigheter 
som inverkar på behörigheten och faststäl-
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lande av behörighet. Paragrafen motsvarar 
47 § i den gällande luftfartslagen och även 
denna paragraf har ändrats genom den delre-
form som nämns ovan.  Enligt 1 mom. ska de 
som ansöker om ett tillstånd till en auktorise-
rad flygläkare, en företagsläkare eller Trafik-
säkerhetsverket anmäla sådana omständighe-
ter som de fått kännedom om och som inver-
kar på deras behörighet. De som innehar ett 
tillstånd ska till Trafiksäkerhetsverket anmäla 
sådana omständigheter som de fått kännedom 
om och som inverkar på deras behörighet. 
Sådana omständigheter är t.ex. en väsentlig 
försämring av synen, om det är en förutsätt-
ning för behörighet. Om de omständigheter 
som inverkar på tillståndshavarens behörig-
het påverkar tillståndshavarens förutsättning-
ar att sköta uppgifter enligt detta kapitel, ska 
tillståndshavaren till sin arbetsgivare anmäla 
förändringar i behörigheten.  

Enligt 2 mom. kan Trafiksäkerhetsverket, 
om det finns anledning att misstänka att den 
som ansöker om eller innehar ett tillstånd 
inte uppfyller villkoren för att ett medicinskt 
intyg ska beviljas, bestämma att den sökande 
eller tillståndshavaren ska genomgå läkar-
kontroller och andra undersökningar för att 
klarlägga hälsotillståndet. 

Enligt 3 mom. kan Trafiksäkerhetsverket, 
om det finns anledning att misstänka att den 
som ansöker om eller innehar ett tillstånd 
inte uppfyller de krav på kunskaper och fär-
digheter som förutsätts för att ett tillstånd ska 
beviljas, bestämma att den sökande eller tills-
tåndshavaren ska genomgå teoriprov, kon-
trollflygningar och andra kontroller. 

I 4 mom. föreslås det bli bestämt att den 
som ansöker om eller innehar ett tillstånd an-
svarar för avgifterna och de övriga kostna-
derna för kontrollerna, undersökningarna och 
proven enligt 2 och 3 mom. 

50 §. Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upp-
lysningar. Det föreslås att paragrafen ska 
ändras jämfört med 48 § i den gällande luft-
fartslagen, så att det i 1 mom. hänvisas till de 
trafikbrott i strafflagens 23 kap. som gäller 
framförande av luftfartyg och andra fordon 
under påverkan av alkohol eller andra berus-
ningsmedel. Det innebär att fylleri i lufttra-
fik, grovt rattfylleri, rattfylleri, fylleri i sjö-
trafik och framförande av andra fordon under 
påverkan av alkohol eller andra berusnings-

medel kommer med i den förteckning över 
förseelser i fråga om vilka Trafiksäkerhets-
verket har rätt att ur de register som nämns i 
momentet få uppgifter om sökanden eller in-
nehavaren trots sekretessbestämmelserna för 
beviljande, förnyande och återkallande av ett 
tillstånd. Ändringen av bestämmelsen hänför 
sig till de ändringar som ovan föreslås i 15 
och 23 §. Bakgrunden till den föreslagna 
ändringen är det krav på gott anseende som 
är ett villkor för tillstånd och som baserar sig 
på EU:s lufttrafikförordning. Gott anseende 
förutsätter att tillståndshavaren eller sökan-
den inte har gjort sig skyldig till trafikförse-
elser, och i detta syfte har Trafiksäkerhets-
verket rätt att få uppgifter om sådana. 

Enligt 2 mom. ska den läkare som under-
sökt den som ansöker om eller innehar ett 
tillstånd, den läkare som har behandlat eller 
behandlar den som ansöker om eller innehar 
ett tillstånd och den sammanslutning eller in-
rättning för sjuk- eller hälsovård där den som 
ansöker om eller innehar ett tillstånd har vår-
dats eller vårdas trots sekretessbestämmel-
serna på begäran lämna Trafiksäkerhetsver-
ket upplysningar om omständigheter som 
eventuellt inverkar på erhållandet av eller gil-
tigheten för ett tillstånd. 

Enligt 3 mom. får en läkare, sammanslut-
ning och inrättning enligt 2 mom. trots sekre-
tessbestämmelserna även utan en begäran 
underrätta Trafiksäkerhetsverket om sina 
misstankar om att den som ansöker om eller 
innehar ett tillstånd inte uppfyller de hälso-
mässiga villkoren för tillståndet. Innan en 
anmälan görs ska den som ansöker om eller 
innehar ett tillstånd informeras om rätten att 
göra anmälan och om hälsotillståndets inver-
kan på funktionsförmågan hos dem som del-
tar i luftfartsverksamhet. 

Enligt 4 mom. får det av en anmälan enligt 
3 mom. framgå endast att den som anmälan 
gäller eventuellt inte uppfyller de hälsokrav 
som uppställs i fråga om tillståndet, och vilka 
ytterligare åtgärder läkaren föreslår för en 
närmare klarläggning av hälsotillståndet eller 
dess konsekvenser för funktionsförmågan. 

Enligt 5 mom. ska uppgifterna kunna över-
sändas med hjälp av en teknisk anslutning el-
ler annars i elektronisk form. 

51 §. Utländska certifikat. Enligt 1 mom. 
kan ett utländskt certifikat godkännas om de 
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villkor som anges i 4 kap. uppfylls.  Paragra-
fen motsvarar bestämmelserna i 49 § i den 
gällande luftfartslagen. Godkännande, vali-
dering, av utländska certifikat är förenat med 
ett visst förfarande, där överensstämmelsen 
mellan den berörda personens utbildning och 
motsvarande utbildning i Finland jämförs. 
Eventuellt förutsätts tilläggsutbildning på 
vissa punkter. Om det konstateras att utbild-
ningen motsvarar utbildningen i Finland, be-
viljas personen ett finskt certifikat. Med er-
kännande av utländska certifikat avses att 
certifikaten får användas i Finland utan något 
separat förfarande för godkännande.  

I 2 mom. bestäms att av de skäl som nämns 
i 143 eller 144 § kan Trafiksäkerhetsverket 
bestämma att ett utländskt tillstånd som har 
erkänts i Finland inte berättigar till sådan 
verksamhet som avses i tillståndet inom 
finskt territorium eller ombord på finska luft-
fartyg eller vid luftfart med stöd av ett drift-
tillstånd som har beviljats i Finland. Den 
finska myndigheten får inte återkalla ett till-
stånd som beviljats i en annan stat eller an-
nars begränsa de rättigheter som med stöd av 
lagstiftningen i en annan stat hör samman 
med tillståndet. Syftet med den föreslagna 
bestämmelsen är att säkerställa en metod för 
att ingripa i utländska tillståndshavares verk-
samhet med anknytning till Finland i situa-
tioner där finländska tillståndshavare på mot-
svarande sätt skulle åsamkas påföljder. 
Grunderna för ingripande ska naturligtvis 
vara desamma som vid ingripande i tillstånd 
som beviljats i Finland. 

 
5 kap. Allmänna krav som gäller 

flygverksamhet  

I kapitlet bestäms om luftfartygs befälhava-
re och besättning samt befälhavarens myn-
dighet. I kapitlet bestäms också om förbere-
delse och genomförande av flygningar samt 
passagerarnas skyldigheter. I kapitlet tas som 
en helt ny bestämmelse in en bestämmelse 
om en flygelevs rätt att flyga ensam. Dessut-
om kompletteras bestämmelserna i kapitlet 
när det gäller certifikat för piloter för fjärr-
styrda luftfartyg samt kraven på besättning 
vid fjärrstyrningsplatser.  

52 §. Luftfartygs befälhavare. Enligt para-
grafen ska det finnas en befälhavare ombord 

på luftfartyg som används för luftfart. Luft-
fartygets befälhavare ska förordnas av luft-
fartygets ägare, innehavare eller operatör. 
Glidare samt anordningar som används för 
luftfart ska också ha en ansvarig person som 
förare, oavsett om glidaren eller anordningen 
är bemannad eller obemannad. Befälhavaren 
ansvarar för att luftfartyget eller anordningen 
används på ett betryggande sätt utan att andra 
luftfartyg eller en tredje part äventyras. Para-
grafen gäller också befälhavare som svarar 
för flygandet av fjärrstyrda luftfartyg.  

53 §. Certifikat, behörigheter och godkän-
nanden samt medicinska intyg för flygbesätt-
ningen och piloter för fjärrstyrda luftfartyg. 
Paragrafen motsvarar 59 § i den gällande 
luftfartslagen, men i paragrafen tas som nya 
in krav på certifikat för piloter för fjärrstyrda 
luftfartyg.  

Enligt 1 mom. ska medlemmarna av luftfar-
tygets flygbesättning och piloter för fjärr-
styrda luftfartyg ha ett certifikat som förut-
sätts för uppgiften, behörigheter och godkän-
nanden samt ett medicinskt intyg. Begreppet 
medicinskt intyg är ett etablerat begrepp i 
EASA-förordningen och i kommissionens 
förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska 
krav och administrativa förfaranden avseende 
flygande personal inom den civila luftfarten i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 216/2008 och det är att 
föredra också i luftfartslagen före medicinskt 
kompetensbevis.  

Dokumentet kan ha beviljats i Finland eller 
i en främmande stat för vilken gäller att de 
dokument som beviljats i staten erkänns i 
Finland i enlighet med internationella för-
pliktelser som är bindande för Finland. Det är 
inte ändamålsenligt att definiera begreppet 
flygbesättning i momentet. Hurdan flygbe-
sättning som krävs kan bero av luftfartyget, 
företagets interna föreskrifter, den flygning 
som ska genomföras och av andra omstän-
digheter. Flygbesättningen har då i respektive 
fall definierats exakt, men det går inte att ge 
någon allmän definition av medlemmarna av 
flygbesättningen. Fjärrstyrd flygverksamhet 
definieras i 62 § 14 punkten, och i 73 § före-
skrivs om tillstånd för fjärrstyrd flygverk-
samhet.  

Enligt 2 mom. ska certifikatskravet inte till-
lämpas på de lättaste formerna av sportflyg-
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ning. Luftfartyg som får manövreras utan 
certifikat är de i 9 § 2 mom. nämnda tyngd-
punktsstyrda ultralätta flygplan, glidare och 
andra luftfartyg som såsom ensitsiga har en 
maximal tommassa på högst 70 kg.  

I 3 mom. föreskrivs att med avvikelse från 
1 mom. 1 punkten krävs det inte av andra 
medlemmar av luftfartygets flygbesättning än 
luftfartygets befälhavare de certifikat, behö-
righeter eller godkännanden som uppgiften 
kräver när det gäller skolflygningar eller kon-
trollflygningar som hänför sig till erhållande 
av sådana certifikat, behörigheter eller god-
kännanden. Denna nya bestämmelse grundar 
sig på EASA-förordningen och på kommis-
sionens förordning (EU) nr 1178/2011 om 
tekniska krav och administrativa förfaranden 
avseende flygande personal inom den civila 
luftfarten i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (den 
s.k. förordningen om flygande personal), som 
antagits med stöd av EASA-förordningen. 
Det krav på certifikat för flygelev som finns i 
gällande luftfartslag har inte medfört något 
väsentligt mervärde med tanke på säkerheten 
och ett slopande av kravet minskar också 
Trafiksäkerhetsverkets arbete med att bevilja 
certifikat. Vid sidan av det nya 3 mom. före-
slås i luftfartslagen en ny 54 § om flygelevers 
rätt att flyga ensamma. Certifikat för verk-
samhet i anslutning till fjärrstyrda luftfartyg 
krävs inte heller av andra än av piloter av 
fjärrstyrda luftfartyg. 

54 §. Flygelev. Den föreslagna paragrafen 
är ny i luftfartslagen och den hänför sig till 
de bestämmelser som föreslås i 53 §. Enligt 
artikel 7 i EASA-förordningen får en person 
utom under utbildning vara pilot, endast om 
han eller hon innehar ett flygcertifikat och ett 
medicinskt intyg som är lämpliga för den be-
rörda typen av trafik. En pilot under utbild-
ning behöver således vare sig certifikat eller 
medicinskt intyg. Enligt den genomförande-
förordning som kommissionen antagit med 
stöd av EASA-förordningen (kommissionens 
förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska 
krav och administrativa förfaranden avseen-
de flygande personal inom den civila luftfar-
ten i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 216/2008) krävs 
av flygelever medicinskt intyg för ensam-
flygning. Enligt förordningen om flygande 

personal får en flygelev inte flyga ensam 
utan godkännande och övervakning av en 
flyginstruktör. Vid den första ensamflyg-
ningen ska en elev under flygutbildning för 
flygplan, helikoptrar, autogiron och luftskepp 
vara minst 16 år gammal, och för segelflyg-
plan och ballonger vara minst 14 år gammal. 
En autogiro är en flygfarkost vars lyftkraft 
kommer av en rotor utan motor i stället för 
eller vid sidan av vingar och där framdriv-
ningen sker med hjälp av en propeller. En au-
togiro skiljer sig från en helikopter i det att 
den inte kan lyfta vertikalt, utan måste an-
vända sig av startbana som flygplan. Enligt 
den föreslagna paragrafen ska bestämmelser-
na i de två nämnda förordningarna införas för 
den luftfart som omfattas av den nationella 
regleringen. En flygelev får flyga ensam när 
flyginstruktören ger tillstånd till detta och 
övervakar flygningen, flygeleven vid ensam-
flygningen av flygplan, helikoptrar och luft-
skepp är 16 år gammal och vid ensamflyg-
ningen av segelflygplan och ballonger är 14 
år gammal, och flygeleven har ett medicinskt 
intyg. 

55 §. Luftfartygs och fjärrstyrningsplatsers 
besättning. Paragrafen motsvarar 60 § i den 
gällande luftfartslagen, men det föreslås att 
paragrafen ändras så att den innehåller krav 
inte bara på luftfartygs besättning, utan också 
på fjärrstyrningsplatsers besättning.  

Enligt 1 mom. ska ett luftfartyg och dess 
fjärrstyrningsplats vara tryggt bemannade när 
de används för luftfart. Ägaren, innehavaren 
eller operatören ska ansvara för att luftfarty-
get är tryggt bemannat. Med tryggt bemannat 
avses den besättning (flyg- och kabinbesätt-
ning samt besättningen på fjärrstyrningsplat-
sen) som förordnats för ett visst flyguppdrag 
och som har den utbildning och erfarenhet 
som behövs för flygningen samt de certifikat 
och annan behörighet som krävs. Med tryggt 
bemannat avses dessutom att luftfartyget ska 
ha minst den minimibesättning som krävs för 
flygning eller fjärrstyrning av ett luftfartyg 
och att de arbetstidsbegränsningar som före-
skrivits ska följas när besättningen förordnas. 
Begränsningarna har föreskrivits bl.a. av sä-
kerhetsskäl. 

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
utöver vad som bestäms i 1 mom. meddela 
sådana närmare föreskrifter som förutsätts 
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för flygsäkerheten och som baserar sig på de 
standarder och rekommendationer som avses 
i Chicagokonventionen och på EASA-
förordningen och de förordningar som kom-
missionen antagit med stöd av den i fråga om 
luftfartygets befälhavare, flygbesättning och 
annan besättning samt fjärrstyrningsplatsens 
besättning som förutsätts för flyguppdraget, 
certifikat, behörigheter, behörighetsbevis, 
rättigheter, godkännanden och medicinska 
intyg som krävs av flygbesättningen, utbild-
ning och erfarenhet som krävs av besättning-
en, maximala arbets- och flygtider samt mi-
nimivilotider. Föreskrifterna avvägs enligt 
svårighetsgraden för den flygverksamhet som 
aktualiseras i respektive fall. 

56 §. Befälhavarens myndighet. Paragrafen 
motsvarar 61 § i gällande luftfartslag, men 
utformningen av 1 mom. föreslås bli ändrad 
så att den motsvarar utformningen i ICAO:s 
standarder och i de genomförandeförord-
ningar som kommissionen utfärdat med stöd 
av EASA-förordningen. I 1 mom. bestäms 
om befälhavarens myndighet. Befälhavaren 
har den högsta myndigheten ombord.  Befäl-
havarens myndighet ombord på luftfartyget 
börjar i och med förberedelserna av flyg-
ningen och upphör när passagerarna och be-
sättningen har lämnat luftfartyget vid änd-
punkten för flygningen. Befälhavaren kan 
tillfälligt ålägga en medlem av besättningen 
att utföra en annan syssla än den för vilken 
denne har anställts. När befälhavaren ger or-
der ska han eller hon dock beakta de kompe-
tensvillkor som hänför sig till en uppgift. 

Om ordning, säkerhet eller något annat 
tvingande skäl kräver det ska befälhavaren 
enligt 2 mom. ha rätt att vägra ta ombord och 
av tvingande skäl före starten avlägsna eller, 
om flygningen påbörjats, vid den första 
lämpliga landningsplatsen landsätta en med-
lem av besättningen, passagerare eller gods. 
Sådana situationer som avses här orsakas 
vanligen av passagerare som uppför sig hot-
fullt eller berusade som inte har kontroll över 
sig själva. Ett tvingande skäl till åtgärden är 
t.ex. upprätthållande av säkerheten. Likaså 
kan t.ex. ett tvingande hot mot människoliv 
eller hälsa förutsätta att gods som visat sig 
vara farligt lämnas på en mellanlandnings-
plats eller att en allvarligt sjuk passagerare 
transporteras till sjukhusvård från en mellan-

landningsplats till och med mot passagera-
rens eller hans eller hennes medpassagerares 
vilja.  

57 §. Förberedelse och genomförande av 
flygningar. Paragrafen motsvarar 62 § i gäl-
lande luftfartslag, men i 3 mom. föreslås ett 
tillägg om besättning och spanare vid en 
fjärrstyrningsplats för fjärrstyrda luftfartyg. 
Ett tillägg föreslås även i 4 mom. om be-
myndigande att meddela föreskrifter om sä-
ker användning av luftfartyg som kan fram-
föras på vatten samtidigt som paragrafens 
hänvisningar till internationella normer ses 
över.  

Enligt 1 mom. ska luftfartygs och glidares 
befälhavare samt befälhavare för andra an-
ordningar avsedda för luftfart, innan en flyg-
ning påbörjas, försäkra sig om att luftfartyget 
är luftvärdigt eller att anordningen är luftvär-
dig och att flygningen även i övrigt har för-
beretts enligt bestämmelserna och föreskrif-
terna. En del av de mera detaljerade anvis-
ningarna för flygförberedelse har meddelats 
som luftfartsföreskrifter bland de trafikregler 
för luftfart som publicerats, men flygförbere-
delserna inrymmer också många andra åtgär-
der, såsom lastning och tankning av luftfar-
tyget samt avisning. 

Enligt 2 mom. ska luftfartygets och anord-
ningens befälhavare se till att flygningen ge-
nomförs på ett betryggande sätt. Befälhava-
ren ska likaså se till att bestämmelserna och 
föreskrifterna samt villkoren enligt drifttill-
ståndet, bruksflygtillståndet eller flygutbild-
ningstillståndet samt den av luftfartsmyndig-
heten godkända flyghandboken iakttas under 
flygningen. Bestämmelsen i momentet utvid-
gas till att även omfatta besättning och spa-
nare vid en fjärrstyrningsplats för fjärrstyrda 
luftfartyg. Skyldigheten att iaktta tillstånds-
villkoren innebär i praktiken att befälhavaren 
är skyldig att t.ex. som tillståndsvillkor följa 
den gällande drifthandboken för lufttrafikfö-
retaget. Kravet på att genomföra flygningen 
tryggt förutsätter bl.a. att befälhavaren på ett 
yrkeskunnigt sätt beaktar luftfartygstillverka-
rens bruksanvisningar och bruksrestriktioner 
för flygplanstypen. 

Enligt 3 mom. ska medlemmarna av besätt-
ningen, inklusive besättning och spanare vid 
fjärrstyrningsplatsen för fjärrstyrda luftfar-
tyg, utföra de uppgifter som ålagts dem i 
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flyghandboken eller via villkoren enligt drift-
tillståndet, bruksflygtillståndet eller flygut-
bildningstillståndet, om inte luftfartygets be-
fälhavare bestämmer något annat. Befälhava-
ren har högsta ansvar för tryggheten under 
flygningen och om säkerheten kräver det 
måste befälhavaren kunna bestämma att be-
sättningen eller en medlem av besättningen 
ska handla annorlunda än vad som sägs i 
handboken. Motsvarande ansvar har befälha-
varen för besättningen vid en fjärrstyrnings-
plats för fjärrstyrda luftfartyg. På samma sätt 
som i fråga om 2 mom. innebär skyldigheten 
att iaktta villkoren att besättningen är skyldig 
att t.ex. som tillståndsvillkor följa den gäl-
lande drifthandboken för lufttrafikföretaget. 

I 4 mom. föreskrivs det om Trafiksäker-
hetsverkets rätt att meddela sådana närmare 
föreskrifter som flygsäkerheten kräver och 
som baserar sig på internationella säkerhets-
krav samt på bestämmelserna i EASA-
förordningen och i de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den. Fö-
reskrifterna kan t.ex. gälla förberedelser inför 
en flygning, genomförande av en flygning 
och verksamhet under flygningen, specialut-
rustning som krävs för den aktuella flygning-
en, omedelbara åtgärder efter flygningen, 
fallskärmshoppning, avancerad flygning, 
flygbogsering samt spridning av ämnen eller 
fällning av föremål. Jämfört med motsvaran-
de bestämmelse i gällande luftfartslag före-
slås det att en ny 9 punkt om bemyndigande 
att meddela föreskrifter om säker användning 
av luftfartyg som kan framföras på vatten tas 
in i momentet. Särskilt polisen och gränsbe-
vakningsväsendet har velat poängtera säker-
heten när vattenflygplan stiger och landar, så 
att säkerheten för andra som rör sig på vatt-
net eller vid stränderna inte äventyras.  

58 §. Försorg om luftfartyg, passagerare 
och gods. Paragrafen motsvarar 63 § i den 
gällande luftfartslagen. I paragrafen bestäms 
om befälhavarens och besättningens skyldig-
het att dra försorg om luftfartyget samt pas-
sagerare och gods som transporteras i farty-
get. Om ett luftfartyg råkar i nöd, ska befäl-
havaren och besättningen med till buds stå-
ende medel skydda luftfartyget samt personer 
och egendom ombord. 

59 §. Passagerarnas skyldigheter på flyg-
ningar. Paragrafen motsvarar 64 § i den gäl-

lande luftfartslagen. Enligt paragrafen får 
passagerarna inte äventyra flygningens, in-
klusive besättningens eller passagerarnas, sä-
kerhet. Passagerarna ska dessutom för upp-
rätthållande av ordningen och sin egen och 
andras säkerhet ombord följa de påbud som 
besättningen utfärdar. 

60 §. Ordning och tvångsmedel. Paragrafen 
motsvarar 65 § i den gällande luftfartslagen. I 
1 mom. bestäms om befälhavarens rätt att an-
vända gripande, visitering av personer eller 
kontroll av gods eller omhändertagande av 
gods som är nödvändiga för att återställa 
ordningen eller för att avvärja en fara som 
hotar säkerheten och vilka utifrån en helhets-
bedömning kan anses försvarliga. Vid be-
dömningen ska hänsyn tas till hur stor faran 
är samt situationen också i övrigt. Tvångs-
medel ska få tillgripas om ett luftfartyg är i 
fara eller om passagerarnas eller besättning-
ens säkerhet annars kräver det. Befälhavarens 
rätt att tillgripa tvångsmedel baserar sig bl.a. 
på den i Tokyo den 14 september 1963 in-
gångna internationella konventionen om brott 
och vissa andra handlingar, begångna om-
bord på luftfartyg (FördrS 22/1971). Varje 
medlem av besättningen är skyldig att utan 
särskild order ge befälhavaren nödvändigt bi-
stånd. I momentet bestäms dessutom att ock-
så passagerarna ska ha rätt, dock inte skyl-
dighet, att ge bistånd på uppmaning av befäl-
havaren eller en medlem av besättningen. 
Passagerarna bistår då befälhavaren och be-
sättningsmedlemmarna i enlighet med anvis-
ningarna.  

Enligt 2 mom. ska medlemmarna av besätt-
ningen och passagerarna ha rätt att vidta så-
dana förebyggande åtgärder som avses i 1 
mom. utan befälhavarens uppmaning, om det 
är uppenbart att åtgärden är nödvändig för att 
skydda luftfartyget eller personer eller egen-
dom ombord. Med uppenbart avses att med-
lemmarna av besättningen eller passagerarna 
utifrån de händelser som föregått enligt en 
objektiv bedömning har grundad anledning 
att anta att situationen utvecklas i en farlig 
riktning om man inte ingriper i tid. Bestäm-
melsen är nödvändig för att både medlem-
marna av besättningen och passagerarna ska 
ha möjlighet att omedelbart ingripa i störande 
verksamhet i samband med flygning och i 
andra hotfulla störande situationer utan något 
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påbud av befälhavaren. Ett luftfartygs befäl-
havare måste i hög grad koncentrera sig på 
att manövrera luftfartyget och det kan inte 
antas att befälhavaren alltid hinner bedöma 
de situationer som håller på att utvecklas i 
kabinen. Besättningens och passagerarnas 
rätt att ingripa i situationen innebär därför 
större möjligheter att förhindra att situationen 
blir farlig för luftfartyget och passagerarna.  

Enligt 3 mom. ska de tvångsmedel som av-
ses i 1 mom. få användas högst till dess att 
ärendet kan överföras på den behöriga myn-
digheten. Exempelvis rätten att gripa en per-
son upphör när en polisman eller någon an-
nan tjänsteman till vars uppgifter den fortsat-
ta utredningen hör har anlänt till platsen. 
Med behörig myndighet avses här, beroende 
på situationen, både finska och utländska 
myndigheter. 

I 4 mom. föreslås en informativ hänvisning 
till bestämmelserna om excess i samband 
med användning av maktmedel i strafflagen. 
Bestämmelserna tillämpas när de åtgärder 
som avses i paragrafen bedöms i efterhand. 

Eftersom bestämmelsen ger luftfartygets 
befälhavare rätt att använda tvångsmedel för 
att säkerställa passagerarnas och besättning-
ens säkerhet, har användningen av tvångs-
medel ansetts som utövning av offentlig makt 
(GrUU 48/2005 rd). Således är den uppgift 
som avses i paragrafen en sådan offentlig 
förvaltningsuppgift som avses i 124 § i 
grundlagen. Grundlagsutskottet konstaterar i 
sitt utlåtande (GrUU 48/2005 rd) att det inte 
har någonting att anmärka mot luftfartygets 
befälhavares rätt att använda tvångsmedel 
med tanke på 124 § i grundlagen. Det är 
närmast fråga om faktisk förvaltningsverk-
samhet och operativt skötande av uppgifter, 
och i anslutning till dessa kan det inte krävas 
att de allmänna förvaltningslagarna ska iakt-
tas.  I ärendet görs inga sådana förvaltnings-
beslut som avses i förvaltningslagen. I 174 § 
bestäms om befälhavarens straffrättsliga 
tjänsteansvar.  

61 §. Luftfartygs handlingar. Paragrafen 
motsvarar 66 § i den gällande luftfartslagen. I 
1 mom. föreskrivs det att ett luftfartyg när 
det används för luftfart ska ha med sig ett gil-
tigt registreringsbevis och ett giltigt luftvär-
dighetsbevis, en utredning över luftfartygets 
obligatoriska försäkringsskydd samt de av 

luftfartygets typ och flygningen beroende öv-
riga handlingar som Trafiksäkerhetsverket 
bestämmer och som är nödvändiga för en sä-
ker flygning och för myndigheternas tillsyn 
över flygningen. Sådana handlingar är t.ex. 
flyghandbok, kontrollistor, förteckning över 
minimiutrustning, vikt- och balansbesked, 
operativ licens och drifttillstånd, drifthand-
bok, resedagbok, licens för radiostation i luft-
fartyg, utredning över luftfartygets försäk-
ringsskydd, bullerbevis, passagerarförteck-
ning och utredning över frakt och eventuella 
farliga ämnen.  

I 2 mom. bestäms på motsvarande sätt som 
i 1 mom. om de handlingar som inom finskt 
territorium ska finnas i ett utländskt luftfar-
tyg eller i ett luftfartyg som inte har registre-
rats. 

Jämfört med gällande luftfartslag föreslås i 
paragrafen ett nytt 3 mom., med stöd av vil-
ket Trafiksäkerhetsverket vid behov får med-
dela närmare föreskrifter om de handlingar 
som krävs för ett obemannat luftfartyg, med 
hänsyn till utvecklingen av den internationel-
la lagstiftningen och unionslagstiftningen. De 
handlingar som krävs för ett obemannat luft-
fartyg ska förvaras på fjärrstyrningsplatsen, 
om inte Trafiksäkerhetsverket bestämmer 
något annat.  

 
6 kap. Kommersiell lufttransport och 

tillstånd till luftfartsverksam-
het i vissa fall  

I kapitlet föreslås bestämmelser om kom-
mersiell lufttransport. Bestämmelserna kom-
pletterar unionslagstiftningen om flygtrafik, 
särskilt bestämmelserna i lufttrafikförord-
ningen och förordningen om luftfartsavtal 
med tredjeland. Utgångspunkten för unions-
lagstiftningen är att prövning av ändamålsen-
ligheten inte ska tillämpas när operativa li-
censer och drifttillstånd beviljas. Alla som 
uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd 
ska beviljas tillstånd. De tillstånd som avses i 
kapitlet beviljas av Trafiksäkerhetsverket.  

62 §. Definitioner. I 1 och 2 punkten defi-
nieras EU:s lufttrafikförordning och förord-
ningen om luftfartsavtal med tredjeland. 

I 3 punkten definieras begreppet kommersi-
ell lufttransport (Commercial Air Transport). 
Med kommersiell lufttransport avses an-
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vändning av luftfartyg mot betalning eller 
annan ersättning för transport av passagerare, 
gods eller post, inklusive rundflygningar.  

I 4 och 5 punkten definieras begreppen 
bruksflyg och bruksflygtillstånd. Med bruks-
flyg (Aerial Work) avses användning av luft-
fartyg för specialuppdrag, såsom flygningar i 
anslutning till jord- och skogsbruk, flygning-
ar i anslutning till byggverksamhet, flygfoto-
graferings- och kartläggningsflygningar, 
forskningsflygningar, flygmätningar av flyg-
navigeringsanläggningar, flygningar som av-
ser inspektion och röjning av kraftledningar, 
flygningar som avser bogsering av luftfartyg 
och andra föremål, flygningar för fall-
skärmshoppning eller deltagande i räddnings-
tjänst, trafikövervakning från ett luftfartyg, 
skogsbrandsbevakning, släckning av skogs-
bränder eller annat motsvarande. Med bruks-
flygtillstånd avses ett tillstånd med stöd av 
vilket tillståndshavaren kan bedriva bruks-
flyg.  

I 6—9 punkten definieras begreppen flygut-
bildnings-, flyguppvisnings- och flygtävlings-
tillstånd samt operativ licens. Med flygut-
bildningstillstånd avses ett tillstånd att ge så-
dan flygutbildning eller teoretisk utbildning 
som hänför sig till erhållande av och fortsatt 
giltighet för certifikat, behörighetsbevis, be-
hörigheter eller godkännanden för luftfartygs 
flygbesättning. Med flyguppvisningstillstånd 
avses ett tillstånd med stöd av vilket tills-
tåndshavaren får ordna en flyguppvisning. 
Med flygtävlingstillstånd avses ett tillstånd 
med stöd av vilket tillståndshavaren får ordna 
en flygtävling. Med operativ licens (Opera-
ting Licence) avses ett i lufttrafikförordning-
en avsett tillstånd med stöd av vilket den som 
innehar tillståndet mot betalning eller någon 
annan ersättning får utföra lufttransport av 
passagerare, post och fraktgods.  

I 10 och 11 punkten definieras begreppen 
flyguppvisning och avancerad flygning. Med 
flyguppvisning avses en i lagen om samman-
komster (530/1999) avsedd offentlig tillställ-
ning vid vilken det ordnas luftfartsverksam-
het inför publik. Med avancerad flygning av-
ses avsiktligt utförda manövrer med ett luft-
fartyg som innebär en plötslig förändring av 
dess läge, ett onormalt läge eller en onormal 
variation i hastighet, som inte krävs vid nor-
mal flygning eller vid utbildning för andra 

certifikat eller behörigheter än behörigheten 
för avancerad flygning.  

I 12 punkten definieras begreppet kommer-
siell trafik (commercial operation) som avser 
all luftfartygstrafik som mot ersättning eller 
annan form av gottgörelse är tillgänglig för 
allmänheten eller, om den inte är tillgänglig 
för allmänheten, bedrivs i enlighet med ett 
avtal mellan en operatör och en kund, och 
som inte kontrolleras av kunden.  

I 13 punkten definieras begreppet tillstånd 
för fjärrstyrd flygverksamhet som avser i 
73 § avsett tillstånd som krävs för använd-
ning av obemannade luftfartyg som styrs från 
en fjärrstyrningsplats. 

63 §. Operativ licens. I 1 mom. hänvisas 
det till EU:s lufttrafikförordning. I artikel 4 i 
lufttrafikförordningen finns bestämmelser 
om operativ licens. I Finland beviljas den 
operativa licensen av Trafiksäkerhetsverket. 
Det föreslås att i 1 mom. tas in en bestäm-
melse enligt vilken det för beviljande av ope-
rativ licens krävs gott anseende. Enligt arti-
kel 7 i EU:s lufttrafikförordning får med-
lemsstaten föreskriva om ett krav på gott an-
seende för innehavare av operativ licens. Den 
sökande uppfyller inte kravet på gott anseen-
de, om han eller hon under de senaste fem 
åren har dömts till fängelsestraff eller under 
de senaste tre åren till bötesstraff för allvar-
ligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter 
om anställningsförhållanden, näringsutöv-
ning, bokföring, skuldförhållanden, bedri-
vande av trafik eller trafiksäkerhet och gär-
ningen visar att personen är uppenbart 
olämplig att bedriva flygtrafik. Motsvarande 
krav finns bl.a. i 12 § i järnvägslagen 
(304/2011) i förutsättningarna för beviljande 
av koncession. Det goda anseendet bevisas 
genom ett utlåtande av Rättsregistercentralen 
över att den som ansöker om licens inte är 
dömd för brott och att den sökande har skött 
ansvar och förpliktelser och inte har gått i 
konkurs. 

Enligt 2 mom. ska de luftfartyg som lufttra-
fikföretag använder registreras i luftfartygs-
registret i Finland i enlighet med bestämmel-
serna i 2 kap. Bestämmelser om registrering 
finns i artikel 12 i lufttrafikförordningen. I 
fråga om ett enskilt luftfartyg som ett lufttra-
fikföretag använder kan Trafiksäkerhetsver-
ket tillåta att det registreras i en annan med-
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lemsstat, om tillsynen över dess flygsäkerhet 
kan utövas på lämpligt sätt.  

64 §. Flygtrafik på flygrutter inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet med 
start- och ändpunkt i Finland.  Paragrafen 
motsvarar 71 § i den gällande luftfartslagen. I 
paragrafen bestäms om bedrivande av flyg-
trafik på flygrutter i Finland och på andra 
flygrutter inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet med start- och ändpunkt i Fin-
land. Med bedrivande av flygtrafik avses här 
transport av passagerare, post och fraktgods. 
Paragrafen kompletterar till behövliga delar 
EU:s lufttrafikförordning. Enligt paragrafen 
krävs det för bedrivande av flygtrafik på 
flygrutter inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet med start- eller ändpunkt i 
Finland en operativ licens som beviljats i en 
medlemsstat.  Vidare föreskrivs det att Tra-
fiksäkerhetsverket i enskilda fall eller på 
grundval av internationella förpliktelser som 
är bindande för Finland kan bevilja även in-
nehavare av en annan än i en medlemsstat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet beviljad operativ licens ett tillstånd att 
bedriva sådan trafik. Det här gäller i prakti-
ken rättigheter enligt den s.k. femte friheten 
som genom luftfartsavtal beviljats flygbolag 
från tredjeländer. Ett sådant flygbolag från 
tredjeland kan genomföra fortsättningsflyg 
inom unionen. Enligt internationell praxis 
förutsätts då ett godkännande av luftfarts-
myndigheten. I paragrafen bemyndigas Tra-
fiksäkerhetsverket att bevilja ett sådant till-
stånd. 

65 §. Allmän trafikplikt. Paragrafen mot-
svarar 72 § i gällande luftfartslag. Det före-
slås ändå att paragrafen ska ändras jämfört 
med bestämmelsen i den gällande luftfartsla-
gen, så att det inte är kommunikationsmini-
steriet utan Trafikverket som i framtiden är 
den i artikel 16 i lufttrafikförordningen av-
sedda myndighet som beslutar om införande 
av allmän trafikplikt. Trafikverket ska också 
svara för anordnandet av ett anbudsförfaran-
de för en sådan flyglinje som omfattas av 
allmän trafikplikt och för vilken man enligt 
anbudsförfarandet väljer ett flygbolag att tra-
fikera med ensamrätt.   

66 §. Reguljär flygtrafik mellan Finland 
och tredjeländer. Paragrafen motsvarar 73 § i 
den gällande luftfartslagen. Enligt 1 mom. 

ska Trafiksäkerhetsverket bevilja flygruttsvi-
sa trafiktillstånd för reguljär flygtrafik mellan 
Finland och tredjeländer. I praktiken ska tra-
fiktillstånd utfärdas för viss tid eller tills vi-
dare. 

I 2 mom. bestäms om förutsättningarna för 
att ett trafiktillstånd ska beviljas. Ett trafik-
tillstånd ska för det första beviljas en sådan 
innehavare av operativ licens som är etable-
rad i Finland. I praktiken har EU-flygbolag 
ansetts vara etablerade i Finland då de bedri-
ver trafik i Finland, från Finland eller till Fin-
land. För det andra ska trafiktillstånd beviljas 
ett flygbolag från tredjeland med stöd av luft-
fartsavtal mellan Finland och tredjelandet, 
vilket betyder att flygbolaget från tredjeland 
utnämns av luftfartsmyndigheten i det nämn-
da tredjelandet, vilken också beviljar bolaget 
trafiktillstånd. Trafiktillstånd beviljas för det 
tredje en sökande som har ett av en myndig-
het i tredjeland beviljat tillstånd som motsva-
rar ett drifttillstånd enligt artikel 8.2 i EASA-
förordningen och som uppfyller kraven i Eu-
ropeiska unionens lagstiftning.  

I 3 mom. föreskrivs det att Trafiksäkerhets-
verket fastställer transportavgifterna, platsut-
budet, tidtabellerna och övriga flygtrafiks-
villkor för trafik enligt 1 mom.  

I flygtrafik mellan Finland och ett land ut-
anför Schengenområdet krävs dessutom en 
sådan inresekontroll av tredjelandsmedborga-
re som avses i punkt 2 i bilaga VI till kodex-
en om Schengengränserna. Dessutom iakttas 
vid gränskontrollerna naturligtvis också 13 § 
i gränsbevakningslagen (578/2005) och 4 § i 
statsrådets förordning om gränsövergångs-
ställen och fördelningen av gränskon-
trolluppgifter vid dem (901/2006).  

67 §. Flygtrafik på flygrutter som omfattas 
av användningsbegränsningar. Paragrafen 
motsvarar 74 § i den gällande luftfartslagen. I 
1 mom. bestäms om beviljande av trafiktill-
stånd på flygrutter som omfattas av använd-
ningsbegränsningar på basis av luftfartsavtal. 
Enligt artikel 5 i förordningen om yttre för-
bindelser gäller att i sådana fall där det ge-
nom ett luftfartsavtal har införts begräns-
ningar av utnyttjandet av trafikrättigheter ska 
medlemsstaten se till att trafikrättigheter för-
delas mellan berättigade EU-lufttrafikföretag 
enligt ett icke-diskriminerande och öppet för-
farande. Genom luftfartsavtal begränsas t.ex. 
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antalet flygbolag på de överenskomna flyg-
rutterna, antalet veckoturer eller kapaciteten. 
Trafiksäkerhetsverket ska besluta om vilken 
eller vilka av dem som ansöker om trafiktill-
stånd som ska få bedriva trafik. Ett beslut om 
trafiktillstånd ska basera sig på en övergri-
pande granskning, där hänsyn tas till passa-
gerar- och godstrafikens behov, främjande av 
konkurrens och en balanserad utveckling av 
flygtrafiken inom Europeiska unionen. 

I 2 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att meddela närmare föreskrifter om för-
farandet för beviljande av trafiktillstånd. 

68 §. Icke-reguljär flygtrafik mellan Fin-
land och tredjeländer. Paragrafen motsvarar i 
stort sett 75 § i den gällande luftfartslagen. 
Begreppet icke-reguljär flygtrafik (”non-
scheduled air services”) är etablerat inom 
luftfarten och har inom luftfarten sin helt 
egna innebörd och har använts i luftfartsla-
gen sedan 1995. Med icke-reguljär flygtrafik 
avses annan än reguljär flygtrafik, närmast 
beställnings- och taxiflygtrafik. Regleringen 
av charterflygningar baserar sig på artikel 5 
andra stycket i Chicagokonventionen. När-
mare bestämmelser ingår i bilaga 9 till kon-
ventionen.  

Enligt 1 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
vara den myndighet som beviljar tillstånd. 
Tillstånd ska beviljas för enstaka flygningar 
eller flygserier med flera flygningar. För att 
erhålla tillstånd ska lufttrafikföretaget visa att 
dess drifttillstånd och operativa licens eller 
tillstånd som motsvarar dessa gör det möjligt 
att bedriva trafiken. Dessutom ska det förfo-
ga över materiel som lämpar sig för adekvata 
flygningar.  

Enligt 2 mom. kan tillstånd vägras, om det 
finns anledning att misstänka att sökanden 
inte förmår bedriva trafiken med yrkesskick-
lighet och på ett betryggande sätt. Tillstånd 
ska inte heller beviljas, om sökanden inte har 
tillräcklig ansvarsförsäkring för skador vid 
luftfart. En grund för att vägra tillstånd kan 
också vara misstankar om att sökanden för-
söker kringgå de krav på bedrivande av re-
guljär flygtrafik som föreskrivs i 66 och 67 §. 
Även ömsesidighet kan ligga till grund för att 
vägra tillstånd, dvs. tillstånd ska inte beviljas 
om den stat som sökanden kommer från inte 
skulle bevilja ett finskt lufttrafikföretag ett 
motsvarande tillstånd. 

I 3 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att meddela föreskrifter om ansökan om 
tillstånd och om de handlingar med hjälp av 
vilka sökanden visar att tillståndsvillkoren 
uppfylls. För att kunna bedöma förutsätt-
ningarna för att tillstånd ska beviljas och för 
att kunna individualisera tillståndet behöver 
Trafiksäkerhetsverket bl.a. uppgifter om 
flygbolagets namn och adress, flygnummer, 
luftfartygets typ och registreringsbeteckning, 
flygningens ändamål, såsom charterflygning, 
taxiflyg eller humanitär flygning, i fråga om 
charterflygning beställaren och dennes kon-
taktuppgifter, antalet passagerare samt frak-
tens slag och mängd, luftfartygets flyglinje 
och tidtabell samt de flygplatser där luftfar-
tyget upptar eller avlämnar passagerare eller 
frakt. I momentet bemyndigas Trafiksäker-
hetsverket vidare att genom föreskrifter be-
gränsa den andel som andra lufttransporter än 
de som säljs som en del av paketresorna ut-
gör av det totala platsutbudet på varje flyg-
ning (s.k. Seat Only-flygningar). Icke-
reguljära flygningar är i huvudsak avsedda 
för paketresor. Passagerarplatser på flyg-
ningarna bör säljas som en del av respaketet, 
där den andra delen utgörs av t.ex. inkvarte-
ring på hotell. Sådana begränsningar enligt 
internationell praxis kan behövas för att den 
icke-reguljära flygtrafiken tillräckligt tydligt 
ska kunna åtskiljas från den reguljär flygtra-
fiken. 

I 4 mom. förutsätts det att i de föreskrifter 
som avses i 3 mom. i tillämpliga delar ska 
beaktas Europeiska unionens lagstiftning om 
bedrivande av icke-reguljärä flygtrafik och 
dessutom de standarder och rekommendatio-
ner som avses i Chicagokonventionen, Euro-
controls beslut, ECAC:s rekommendationer 
och internationell praxis till den del den all-
mänt tillämpas i medlemsstaterna. 

Enligt 5 mom. får lufttrafikföretag som in-
nehar en operativ licens som beviljats i en 
annan medlemsstat i Europeiska unionen el-
ler i en stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet även bedriva icke-reguljär 
flygtrafik mellan Finland och tredjeländer.  

Enligt 6 mom. får Trafiksäkerhetsverket 
dock förbjuda bedrivande av sådan icke-
reguljär flygtrafik enligt 5 mom. om det or-
sakar verksamheten enligt trafiktillståndet 
ekonomiska olägenheter som inte kan betrak-



 RP 79/2014 rd  
  

 

60 

tas som obetydliga och lufttrafikföretaget 
kringgår begränsningarna för reguljär flygtra-
fik i 66 § genom att bedriva icke-reguljär 
flygtrafik.  

På motsvarande sätt som det konstateras 
ovan i motiveringen till 66 § krävs det också 
i icke-reguljär flygtrafik mellan Schengen-
området och Finland en sådan inresekontroll 
av tredjelandsmedborgare som avses i punkt 
2 i bilaga VI till kodexen om Schengengrän-
serna och i trafiken ska tillämpas även andra 
krav i den nationella lagstiftningen om 
gränsbevakning.  

69 §. Flygtrafik över finskt territorium. Pa-
ragrafen motsvarar 76 § i gällande luft-
fartslag. Enligt 1 mom. ska reguljär och icke-
reguljär flygtrafik få bedrivas över finskt ter-
ritorium utan separat tillstånd, om så har av-
talats på grundval av ett bilateralt avtal mel-
lan Finland och lufttrafikföretagets hemstat 
eller ett multilateralt avtal. 

Enligt 2 mom. beviljar Trafiksäkerhetsver-
ket i andra än de fall som avses i 1 mom. till-
stånd för flygtrafik över finskt territorium. 
Tillstånd beviljas för reguljär flygtrafik, en-
staka flygningar eller en flygserie med flera 
flygningar. Tillstånd beviljas, om lufttrafik-
företaget visar att dess drifttillstånd och ope-
rativa licens eller tillstånd som motsvarar 
dessa gör det möjligt att bedriva trafiken och 
att det förfogar över materiel som lämpar sig 
för adekvata flygningar. 

I 3 mom. föreskrivs om de villkor enligt 
vilka tillstånd kan vägras. Tillstånd kan väg-
ras om det finns anledning att misstänka att 
sökanden inte förmår bedriva trafiken med 
yrkesskicklighet och på ett betryggande sätt, 
sökanden inte har tillräcklig ansvarsförsäk-
ring för skador vid luftfart, eller sökandens 
hemstat inte i sin tur skulle bevilja ett finskt 
lufttrafikföretag tillstånd. 

70 §. Bruksflygtillstånd. Paragrafen mot-
svarar i stort sett 77 § i den gällande luft-
fartslagen. I 1 mom. sägs det att för bruksflyg 
krävs ett bruksflygtillstånd av Trafiksäker-
hetsverket. Tillståndet behövs även om verk-
samheten inte bedrivs i kommersiellt syfte. 
För att bruksflygtillstånd ska beviljas förut-
sätts enligt momentet att sökanden har den 
organisation och personal som krävs för att 
bruksflyg ska kunna utföras på ett betryg-
gande sätt samt förfogar över materiel som 

lämpar sig för den planerade verksamheten. 
Bruksflyg är flygverksamhet som ofta inne-
bär avvikelser från trafikreglerna för luftfart. 
Verksamheten kan omfatta verksamhet som 
kräver specialutbildning, flygverksamhet på 
exceptionellt låg flyghöjd eller behov av att 
använda specialanordningar som installerats i 
luftfartyget och som kan påverka luftfarty-
gets flygegenskaper. Av dessa orsaker kan 
verksamheten vara förenad med ökade sä-
kerhetsrisker, vilket gör det befogat att kräva 
tillstånd för verksamheten. Tillståndspliktig 
verksamhet möjliggör ändamålsenlig över-
vakning. Det är omöjligt att utforma en hel-
täckande förteckning över alla underarter av 
bruksflyg, eftersom det ständigt utvecklas 
nya verksamhetsformer.  

Enligt 2 mom. krävs bruksflygtillstånd inte 
för de former av bruksflyg som räknas upp i 
momentet. Jämfört med gällande luftfartslag 
har listan kompletterats med statlig och mili-
tär luftfart. För statlig och militär luftfart 
krävs inte heller enligt gällande luftfartsbe-
stämmelse (OPS M1–23) bruksflygtillstånd, 
men det föreslås nu att detta tas in i lag.  

I 3 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att tillåta att även annat bruksflyg än 
bruksflyg enligt momentet ska få genomföras 
utan tillstånd. För att en viss form av bruks-
flyg ska befrias från kravet på tillstånd förut-
sätts då dessutom att verksamheten inte avvi-
ker från normal privatflygning i den grad att 
det för tryggande av säkerheten finns behov 
av tillsyn via ett tillstånd.  

I 4 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att ställa sådana närmare villkor för bevil-
jande av bruksflygtillstånd som förutsätts för 
att trygga säker verksamhet med bruksflyg. 
Föreskrifterna kan gälla följande som förut-
sätts för uppdraget: dimensionering och yr-
kesskicklighet i fråga om tillståndshavarens 
organisation och personal, materiel som an-
vänds samt drifthandböcker och metoder. 
Motsvarande krav i EU-lagstiftningen finns i 
EASA-förordningen och i den genomföran-
deförordning som kommissionen senare ut-
färdar med stöd av den. Avsikten är att 
kommissionen ska anta en genomförandeför-
ordning om bruksflyg sommaren 2014. Be-
stämmelser om kravet på drifthandbok finns i 
bilaga IV till EASA-förordningen. Grund-
kraven på drifthandboken beskrivs som att 
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handboken måste innehålla alla instruktioner, 
uppgifter och förfaranden avseende samtliga 
operativa luftfartyg som är nödvändiga för att 
den operativa personalen ska kunna utföra 
sina uppgifter.  

Trafiksäkerhetsverket bemyndigas dessut-
om att meddela föreskrifter om ekonomiska 
krav på innehavare av bruksflygtillstånd, för 
att det ska finnas tillräckligt med medel för 
att säkerställa trygg verksamhet. Även till 
denna del motsvarar paragrafen bestämmel-
sen i gällande luftfartslag. Av tradition har 
man velat säkerställa luftfartsmyndighetens 
rätt till insyn i operatörens ekonomi, efter-
som ekonomiska problem har ansetts vara en 
verklig flygsäkerhetsrisk, t.ex. kan man vilja 
pruta på underhållskostnaderna av ekono-
miska orsaker. Enligt gällande luftfartsbe-
stämmelse om bruksflyg ska operatören ha 
tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna 
ordna säker flygverksamhet. De ekonomiska 
resurserna anses vara otillräckliga om opera-
tören har försatts i konkurs eller i likvidation 
eller har betydande betalningsstörningar. Det 
har inte ansetts nödvändigt att föreskriva 
närmare om de ekonomiska förutsättningar-
na.  

I 5 mom. föreskrivs det att Trafiksäkerhets-
verket ska bevilja bruksflygtillstånd om sö-
kanden uppfyller villkoren enligt paragrafen. 
Bruksflygtillstånd ska beviljas för viss tid.  

I 6 mom. föreskrivs det att luftfartyg som 
används för bruksflyg, med undantag för 
obemannade luftfartyg med en operativ mas-
sa understigande 150 kg, ska införas i luftfar-
tygsregistret i Finland. Trafiksäkerhetsverket 
kan bevilja ett luftfartyg som registrerats i en 
annan medlemsstat bruksflygtillstånd, om 
tillsynen över dess flygsäkerhet kan utövas 
på ett ändamålsenligt sätt. Om inte något 
lämpligt i en medlemsstat registrerat luftfar-
tyg står till förfogande för bruksflyg och om 
inte flygsäkerheten äventyras, kan Trafiksä-
kerhetsverket godkänna att ett fartyg som re-
gistrerats i luftfartygsregistret i ett tredjeland 
används. Bestämmelsen finns också i gällan-
de lag. Trafiksäkerhetsverket får meddela 
närmare föreskrifter om de förutsättningar 
under vilka ett sådant luftfartyg kan godkän-
nas för bruksflygningsuppdrag. I fortsätt-
ningen är det möjligt att ett krav på registre-
ring också av lätta obemannade luftfartyg tas 

in i EU:s gemensamma trafikregler för luft-
fart. I detta skede är avsikten att inte ställa 
krav på registrering av sådana lätta luftfartyg, 
men på ägarens ansökan kan de ändå införas 
i luftfartygsregistret. Viljan att registrera ett 
obemannat luftfartyg kan t.ex. grunda sig på 
praxis eller regler som tillämpas i uppdrags-
givarens hemstat eller på krav från försäk-
ringsbolaget. 

71 §. Flygutbildningstillstånd. I 1 mom. 
sägs att det för flygutbildning krävs ett flyg-
utbildningstillstånd av Trafiksäkerhetsverket. 
Tillstånd krävs för utbildning som hänför sig 
till erhållande av och fortsatt giltighet för 
certifikat, behörighetsbevis, behörigheter el-
ler godkännanden. Tillstånd krävs både för 
praktisk utbildning som ges ombord på ett 
luftfartyg och för teoretisk utbildning. Till-
stånd krävs för utbildning som hänför sig till 
erhållande av och fortsatt giltighet för certifi-
kat, behörighetsbevis, behörigheter eller 
godkännanden. Enligt kraven i JAR-FCL 
förutsätts att den som bedriver flygutbild-
ningsverksamhet har godkänts som utbild-
ningsorganisation (Flight Training Organisa-
tion Approval) och som utbildningsorganisa-
tion för den aktuella typen (Type Rating Tra-
ining Organisation Approval) eller i fråga om 
privatflygarutbildning att utbildningsorgani-
sationen har registrerats. I vissa fall förelig-
ger också skyldighet att återkalla sådana 
godkännanden och registreringar. Tillstånds-
pliktig verksamhet möjliggör ändamålsenlig 
övervakning. För att flygutbildningstillstånd 
ska beviljas är den grundläggande förutsätt-
ningen enligt momentet att sökanden har den 
organisation och personal som krävs för 
trygg och adekvat flygutbildning och förfo-
gar över materiel, lokaler och läromedel som 
lämpar sig för den planerade verksamheten.  

I 2 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att ställa sådana närmare villkor för bevil-
jande av flygutbildningstillstånd som förut-
sätts för säkerställande av trygg flygutbild-
ning. Föreskrifterna kan gälla följande som 
förutsätts för uppdraget: dimensionering och 
yrkesskicklighet i fråga om tillståndshava-
rens organisation och personal, materiel, un-
dervisningslokaler och övriga läromedel samt 
drifthandböcker, verksamhetsmetoder och 
utbildningsprogram. 
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Flygutbildningstillstånd ska beviljas sådana 
sökande som uppfyller villkoren. En be-
stämmelse om detta föreslås i 3 mom. Flyg-
utbildningstillstånd ska beviljas för viss tid.  

I 4 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att meddela närmare föreskrifter om när 
flygutbildning får ges utan flygutbildnings-
tillstånd. För att en viss form av flygutbild-
ning ska befrias från kravet på tillstånd förut-
sätts att det inte är nödvändigt att skaffa ett 
tillstånd för att trygga säkerheten. Sådan 
verksamhet är t.ex. repetitionsutbildning, ty-
putbildning som gäller enklare luftfartyg och 
utbildning som inte siktar till ett certifikat, 
t.ex. utbildning i konstflygning (avancerad 
flygning). 

Jämfört med 78 § i gällande luftfartslag tas 
i paragrafen in ett nytt 5 mom., enligt vilket 
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om godkännande av utbildnings-
organisationer för kabinbesättningen, med 
hänsyn till bestämmelserna i kommissionens 
förordning om flygande personal och rådan-
de praxis i Europa. Enligt förordningen om 
flygande personal, sådan den lyder ändrad 
genom förordning (EU) nr 290/2012, krävs 
en myndighets godkännande av en utbild-
ningsorganisation som ger grundutbildning 
för kabinbesättning. I EU-lagstiftningen har 
ännu inte tagits in närmare kriterier för detta 
godkännande. I diskussioner som förts i EU 
har medlemsstaterna uppmanats att tillämpa 
nationella krav tills vidare. I Finland har det 
inte hittills krävts godkännande för utbild-
ningsorganisationer, så det har hittills inte 
funnits några färdiga krav eller bemyndigan-
den att meddela föreskrifter om godkännan-
de. Avsikten är att bestämmelsen i detta mo-
ment endast ska tillämpas till dess att EU-
rättsakter som gäller frågan träder i kraft. 

72 §. Flyguppvisningar och flygtävlingar. 
Paragrafen motsvarar 79 § i den gällande 
luftfartslagen när det gäller flyguppvisnings- 
och flygtävlingstillstånd. Det föreslås att pa-
ragrafens rubrik ändras jämfört med gällande 
79 § i luftfartslagen så att den inte innehåller 
ordet tillstånd, eftersom man delvis frångår 
kravet på tillstånd för enskilda uppvisningar 
och tävlingar. Enligt 79 § i den gällande luft-
fartslagen krävs tillstånd för alla uppvisning-
ar och tävlingar. Enligt 1 mom. krävs i fort-
sättningen för ordnande av flyguppvisningar 

eller flygtävlingar ett tillstånd av Trafiksä-
kerhetsverket endast när evenemanget ordnas 
på en flygplats, programmet omfattar avance-
rad flygning eller evenemanget har utländska 
deltagare. 

I 2 mom. föreskrivs om förutsättningarna 
för att tillstånd ska beviljas, och de motsvarar 
i stort sett förutsättningarna i 79 § 1 mom. i 
den gällande luftfartslagen. För att flygupp-
visnings- eller flygtävlingstillstånd ska bevil-
jas förutsätts det att sökanden har den organi-
sation och personal som krävs för att uppvis-
ningen eller tävlingen ska kunna genomföras 
på ett betryggande sätt.  Dessutom förutsätts 
det att den materiel som används vid det eve-
nemang som avses i tillståndet, de som upp-
träder vid flyguppvisningen eller tävlingsdel-
tagarna, flygprogrammen och säkerhetsar-
rangemangen vid evenemanget uppfyller 
kraven enligt bestämmelser och föreskrifter. 

I 3 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att meddela de närmare föreskrifter om 
förutsättningarna för erhållande av flygupp-
visningstillstånd och flygtävlingstillstånd 
som behövs för att evenemangen ska kunna 
ordnas på ett betryggande sätt. Föreskrifterna 
kan gälla dimensionering och yrkesskicklig-
het i fråga om organisation och personal för 
innehavare av flyguppvisningstillstånd eller 
flygtävlingstillstånd, materiel som används 
vid det evenemang som avses i flyguppvis-
ningstillståndet eller flygtävlingstillståndet, 
personer som uppträder vid flyguppvisning-
en, de uppträdandes flygprogram och täv-
lingsdeltagare, samt verksamhetsmetoder för 
innehavare av flyguppvisningstillstånd eller 
flygtävlingstillstånd, säkerhetsarrangemang 
vid evenemangen samt arrangörens samver-
kan med flygtrafiktjänstorgan och andra 
myndigheter än luftfartsmyndigheterna. 

Enligt 4 mom. ska flyguppvisningstillstånd 
och flygtävlingstillstånd beviljas, om sökan-
den uppfyller villkoren enligt denna paragraf 
och de villkor som föreskrivits med stöd av 3 
mom. Flyguppvisningstillstånd och flygtäv-
lingstillstånd ska beviljas särskilt för varje 
evenemang eller evenemangsserie. 

I 5 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att meddela föreskrifter som behövs för 
att sådana flyguppvisningar och flygtävlingar 
som i fortsättningen inte kräver separat till-
stånd ska kunna ordnas på ett betryggande 
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sätt. Föreskrifterna kan gälla anmälan om 
evenemanget, arrangörens ansvariga personer 
och verksamhetsmetoder, säkerhetsarrange-
mang vid evenemanget samt samverkan med 
flygtrafiktjänstorgan och andra myndigheter 
än luftfartsmyndigheterna.  

73 §. Tillstånd för fjärrstyrd flygverksam-
het. Bestämmelsen är ny i luftfartslagen och 
hör samman med den reform av bestämmel-
ser om obemannade luftfartyg och modell-
flygplan som görs i luftfartslagen. Med fjärr-
styrd flygverksamhet (remotely piloted airc-
raft operation) avses användning av obe-
mannade fjärrstyrda luftfartyg. I internatio-
nella bestämmelser eller EU-bestämmelser 
finns det ännu inga krav på fjärrstyrd flyg-
verksamhet och tillståndsplikt för sådan, men 
utvecklingsarbetet har kommit långt. Genom 
en sådan möjliggörande formulering av para-
grafen som nu föreslås finns förutsättningar 
att övergå till tillståndspliktig verksamhet när 
internationell och/eller ett internt samför-
stånd inom EU nås. Tillstånd ska beviljas om 
sökanden har den personal som krävs för att 
bedriva säker fjärrstyrd flygverksamhet samt 
förfogar över materiel som lämpar sig för 
verksamheten och de anvisningar som gäller 
verksamheten. 

74 §. Administrativa påföljder. I paragrafen 
hänvisas till de bestämmelser i 14 kap. som 
gäller ingripande i tillstånd som beviljats en 
organisation.  

 
7 kap. Flygplatser och markutrust-

ning  

Kapitlet motsvarar i stort sett 9 kap. i gäl-
lande lag. I kapitlet bestäms om de tillstånd 
som förutsätts för inrättande och ibruktagan-
de av flygplatser och om nyttjanderätt av oli-
ka flygplatser. I kapitlet finns också bestäm-
melser om främjande av smidig flygtrafik 
samt fördelning av avgångs- och ankomstti-
der. I kapitlet bestäms om vissa undantag 
från tillståndsförfarandena när det gäller för-
svarsmakten. Undantagen begränsas till att 
gälla enbart militär luftfart samt flygplatser 
och flygplatser för lätta luftfartyg vilka an-
vänds uteslutande av försvarsmakten.  

75 §. Definitioner. I paragrafen föreskrivs 
det om de definitioner som används i kapitlet 
och som grundar sig på unionslagstiftningen.  

I 1 och 2 punkten definieras begreppen tra-
fikflygplats och flygplats för lätta luftfartyg. 
Med trafikflygplats avses en flygplats med 
fasta flyginformations-, alarmerings-, flyg-
rådgivnings- och flygkontrolltjänster. Med 
flygplats för lätta luftfartyg avses en flygplats 
som används för flygverksamhet med segel- 
och motorsegelflygplan, luftskepp, varm-
luftsballonger och andra lätta luftfartyg som 
Trafiksäkerhetsverket anger närmare. Trafik-
flygplatser omfattar även på vattenområden 
kajplatser eller andra förtöjningsplatser som 
hör till manöverområdet, räddningsvägar och 
de skyddsområden, hinderbegränsade ytor el-
ler andra områden som förutsätts för driften, 
användningen och säkerhetsövervakningen 
av flygplatsen samt byggnader, konstruktio-
ner och anordningar som behövs för verk-
samheten på flygplatsen. 

Med annat område som tjänar luftfarten, 
som definieras i 3 punkten, avses ett område 
där det finns från flygplatsområdet avskilda 
byggnader, konstruktioner eller anordningar 
som tjänar luftfarten.  

Med intyg över godkännande av trafikflyg-
plats, som definieras i 4 punkten, avses ett 
tillstånd som bekräftar att trafikflygplatsens 
operatör och dess personal har den yrkes-
skicklighet och organisation och de verk-
samhetsmetoder som krävs för att säkra att 
lufttrafiken är tillräckligt säker och att trafik-
flygplatsen stämmer överens med föreskrif-
terna.  

Med tillstånd till drift av flygplats, som de-
finieras i 5 punkten, avses ett tillstånd som 
bekräftar flygplatsens organisation och verk-
samhetsvillkor och dess överensstämmelse 
med bestämmelser och föreskrifter.  

I 6 punkten definieras manöverområde. 
Med manöverområde avses en del av flyg-
platsen som är avsedd för start, landning och 
taxning med luftfartyg och som inte hör till 
stationsplattan.  

I 7 punkten definieras stationsplatta. Med 
stationsplatta avses en del av flygplatsen som 
är avsedd för lastning och lossning av passa-
gerare, post och gods samt för tankning, upp-
ställning eller underhåll av luftfartyg. 

76 §. Användning av flygplatser och andra 
områden. Paragrafen motsvarar i stort sett 82 
§ i den gällande luftfartslagen. Enligt 1 mom. 
ska i regel endast flygplatser få användas för 
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start och landning med luftfartyg. På särskil-
da villkor, som anges i 2 mom., ska även 
andra områden få användas. Detta ska dock 
inte gälla nödlägen, nödlandningar eller 
andra därmed jämförbara situationer, såsom 
när ett luftfartyg utan motor landar på något 
annat ställe än en flygplats därför att det har 
blivit omöjligt att fortsätta flygningen till en 
flygplats. Användning av andra områden än 
flygplatser tillåts dessutom för obemannade 
luftfartyg, militära helikoptrar, andra statliga 
helikoptrar samt för helikoptrar som används 
för spanings- och räddningsverksamhet och 
som utför räddnings- eller handräcknings-
flygningar eller operativa flygningar. När så-
dana uppdrag utförs bör landningsplatsen 
kunna väljas enligt situationens krav. För 
start och landning med helikoptrar ska dess-
utom få användas landningsområden på far-
tyg så som bestäms särskilt genom förord-
ningen om helikopterverksamhet på fartyg 
(64/1996), som antagits med stöd av sjölagen 
(647/1994), och genom trafikministeriets be-
slut 346/00/96 om helikopterverksamhet på 
fartyg, som utfärdades i februari 1996. I dem 
ingår närmare bestämmelser om de krav som 
gäller ett begränsat landningsområde och ett 
fullständigt landningsområde på fartyg. 

I 2 mom. föreskrivs att det för start och 
landning med luftfartyg tillfälligt får använ-
das ett öppet vattenområde samt med sam-
tycke av områdets ägare eller innehavare nå-
got annat land- eller vattenområde, även om 
området inte särskilt har organiserats för ett 
sådant ändamål. Trafiksäkerhetsverket med-
delar vid behov för luftfartssäkerheten nöd-
vändiga föreskrifter om tillfällig användning 
av mark- och vattenområden, dimensionering 
av och ytegenskaper hos områden som an-
vänds av luftfartyg, flyghinderbegränsningar 
samt andra omständigheter som påverkar sä-
kerheten vid start och landning. 

Enligt 3 mom. bestäms det i lagen om sam-
fälligheter (758/1989) om det samtycke av 
delägarlaget för ett samfällt mark- eller vat-
tenområde som förutsätts för det tillstånd av 
mark- eller vattenområdets ägare eller inne-
havare som behövs för verksamhet enligt 2 
mom. 

Enligt 4 mom. kan Trafiksäkerhetsverket, 
om det krävs av hänsyn till flygsäkerheten el-
ler för att trafiken ska kunna löpa smidigt el-

ler av skäl som hänför sig försvaret eller för 
idkande av näring eller förebyggande av 
skadliga miljökonsekvenser, förbjuda an-
vändningen av andra områden än en flygplats 
eller begränsa användningen av ett område 
som avses i 2 mom. till luftfartygs starter och 
landningar. Trafiksäkerhetsverket ska höra 
den berörda närings-, trafik- och miljöcentra-
len samt vid behov andra myndigheter, om 
skälet till förbudet eller begränsningen är nå-
got annat än flygsäkerhet eller att trafiken 
ska kunna löpa smidigt. När det gäller flyg-
platser (lentopaikka) utgör bedömningen ett 
led i beviljandet av byggnadstillstånd. 

I paragrafen föreskrivs inte separat om in- 
och utresekontroller och utrymmen som re-
serverats för sådana, eftersom bestämmelser 
om dessa finns i gränsbevakningslagen och i 
statsrådets förordning om gränsövergångs-
ställen och fördelningen av gränskon-
trolluppgifter vid dem samt i EU:s kodex om 
Schengengränserna.   

77 §. Främjande av smidig flygtrafik. Para-
grafen motsvarar i stort sett 83 § i den gäl-
lande luftfartslagen. Enligt 1 mom. ska Tra-
fiksäkerhetsverket göra upp och fastställa ett 
nationellt handlingsprogram för främjande av 
smidig flygtrafik och främja samordningen 
av verksamheten för de företag och myndig-
heter som regelbundet verkar på trafikflyg-
platserna.  

Enligt 2 mom. ska trafikflygplatsens opera-
tör i enlighet med det nationella handlings-
programmet och Trafiksäkerhetsverkets 
driftsföreskrifter och föreskrifter av teknisk 
natur sörja för samordningen av verksamhe-
ten för de företag och myndigheter som re-
gelbundet verkar på trafikflygplatsen. Upp-
giften står i nära samband med trafikflygplat-
sens operatörs kärnuppgifter att samordna 
olika aktörers verksamhet på trafikflygplat-
sen. Vid samordningen ska trafikflygplatsens 
operatör iaktta det i 1 mom. avsedda hand-
lingsprogram som gjorts upp och fastställts 
av Trafiksäkerhetsverket och verkets före-
skrifter.  

78 §. Fördelning av ankomst- och avgångs-
tider vid trafikflygplatser. Paragrafen mot-
svarar 84 § i den gällande luftfartslagen. I 1 
mom. hänvisas till EU:s så kallade slotfö-
rordning. Europeiska kommissionen lämnade 
i december 2011, som en del av EU:s flyg-



 RP 79/2014 rd  
  

 

65

platspaket, ett förslag till ändring av slotfö-
rordningen. Då EU:s flygplatspaket drabba-
des av svårigheter i synnerhet på grund av 
förslaget till marktjänstdirektiv har det inte 
heller fattats beslut om reformen av slotfö-
rordning i EU:s institutioner. Således hänvi-
sas i paragrafen fortfarande till Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 
545/2009 om ändring av förordning (EEG) nr 
95/93 om gemensamma regler för fördelning 
av ankomst- och avgångstider vid gemenska-
pens flygplatser. Slotförordningens tillämp-
ningsområde omfattar i Finland endast Hel-
singfors-Vanda flygplats.  

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
ansvara för de uppgifter som anges för med-
lemsstaterna i slotförordningen. Trafiksäker-
hetsverket ska också utse den tidtabellsan-
passare eller samordnare som avses i artikel 
4.1 i slotförordningen. På Helsingfors-Vanda 
flygplats finns en sådan samordnare som av-
ses i artikel 4 i slotförordningen.  

I 3 mom. föreskrivs om vilka skyldigheter 
en trafikflygplats operatör har enligt slotfö-
rordningen. Trafikflygplatsens operatör ska 
då utföra den kapacitetsanalys som avses i 
artikel 3.3 i slotförordningen, tillsätta den 
samordningskommitté som avses i artikel 5.1 
i slotförordningen och i enlighet med artikel 
6.1 i slotförordningen fastställa de parametrar 
som används vid fördelning av ankomst- och 
avgångstider. 

79 §. Byggnadstillstånd. Paragrafen mot-
svarar 85 § i den gällande luftfartslagen. Med 
stöd av 1 mom. ska byggnadstillstånd krävas 
för inrättande och betydande ändringar av en 
flygplats eller något annat område som tjänar 
luftfarten. Trafiksäkerhetsverket ska bevilja 
byggnadstillstånd. Statsrådet ska i enskilda 
fall kunna förbehålla sig rätten att avgöra 
t.ex. sådana ärenden som gäller byggnadstill-
stånd av samhällsintresse. Denna rätt för 
statsrådet är motiverad t.ex. i sådana fall då 
tillståndsbeslutet är förenat med betydande 
tvångsinlösningar och då det är ändamålsen-
ligt att alla tillståndsärenden avgörs samti-
digt. Med hjälp av rätten kan statsrådet också 
vid behov styra trafikpolitiken i fråga om 
flygplatser. Såsom ändringar som avsevärt 
inverkar på flygsäkerheten eller landskaps-
bilden ska kunna anses t.ex. anläggande av 
en ny rullbana, förlängning av en rullbana el-

ler förnyande av någon annan flygtrafik-
tjänstanordning på ett område som tjänar 
luftfarten, t.ex. en radar eller fyr. Förnyande 
av rullbanors ytbeläggning eller utvidgning 
av landtrafikområden ska inte betraktas som 
ändringar som avses i momentet. I de flesta 
fall ska inte heller utvidgningar av förbindel-
sebanor eller stationsplattor och inte heller 
uppförande av sådana byggnader som inte 
hänför sig till kraven på flygsäkerhet eller 
smidig trafik betraktas som ändringar. 

Byggnadstillstånd enligt kapitlet ska enligt 
2 mom. dock inte krävas för reservlandnings-
platser, helikopterlandningsplatser eller flyg-
platser för lätta luftfartyg som används inom 
försvarsmaktens verksamhet med modell-
flygplan, vilka inrättas för försvarsmaktens 
behov med tanke på krisförhållanden och öv-
ning inför sådana. Byggnadstillstånd ska inte 
heller krävas för helikopterlandningsplatser 
avsedda för gränsbevakningens behov.  

I 3 mom. bestäms om efterlevnaden av an-
nan lagstiftning som gäller byggande. På 
flygplatser är det ofta nödvändigt att inlösa 
markområden för att de flygsäkerhetsstan-
darder som uppställts för inrättande, ändring 
och drift av flygplatser ska uppfyllas. I mo-
mentet hänvisas därför i sak också till lagen 
om inlösen av fast egendom och särskilda 
rättigheter (603/1977). Till den del den mil-
jökonsekvensbeskrivning som avses i lagen 
om förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning (468/1994) innehåller de uppgifter om 
miljökonsekvenser som behövs för tillämp-
ningen av denna lag ska inte samma utred-
ning krävas en gång till. Av tillståndsbeslutet 
ska framgå hur bedömningen enligt den 
nämnda lagen har beaktats. Uppförandet av 
byggnader på flygplatser omfattas av normalt 
tillståndsförfarande enligt markanvändnings- 
och bygglagen (132/1999).  

Med stöd av 4 mom. ska inte bestämmel-
serna om det åtgärdstillstånd som avses i 126 
§ i markanvändnings- och bygglagen eller i 
62 § i den kompletterande markanvändnings- 
och byggförordningen (895/1999) tillämpas 
på inrättande av flygplatser eller andra områ-
den som tjänar luftfarten och inte på byggan-
de av sådana anordningar och konstruktioner 
som är oundgängliga för flygsäkerheten och 
en reguljär flygtrafik, såsom radiofyrar för 
luftfart och radaranläggningar eller skydds-
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konstruktioner för dessa. Placeringen av flyg-
trafiktjänstanordningar bestäms ofta utifrån 
tekniska omständigheter. Exempelvis färd-
ledsfyrar och radaranläggningar måste av 
tekniska skäl förläggas till vissa platser, för 
att det tekniska system som de är beroende 
av ska fungera. Markytans form och radio-
tekniska orsaker inverkar på valet av för-
läggningsplats. Med undantag av flygplatser-
nas närmaste omgivning finns det bara några 
få sådana anordningar i hela landet. Anord-
ningarna behövs för att säkerställa flygsäker-
heten och en reguljär trafik. Trafiksäkerhets-
verket ska i tillståndsärenden höra kommu-
nen, andra myndigheter och grannar. För åt-
gärder på flygplatser och andra områden som 
tjänar luftfarten ska inte förutsättas ansökan 
om tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i 
markanvändnings- och bygglagen eller an-
mälan enligt 129 § i den lagen. 

80 §. Hörande i samband med behandling-
en av ärenden som gäller byggnadstillstånd. 
Paragrafen motsvarar 86 § i den gällande 
luftfartslagen. I 1 mom. bestäms om möjlig-
heten att avge utlåtande. Innan tillstånd till 
byggande av en flygplats beviljas ska kom-
munen samt, enligt ärendets art, försvarsmi-
nisteriet, miljöministeriet samt den aktuella 
närings-, trafik- och miljöcentralen och det 
aktuella landskapsförbundet ges tillfälle att 
avge utlåtande i ärendet. Hörande ska dock 
inte tillämpas när det är fråga om anordning-
ar eller konstruktioner som byggs på en flyg-
plats. 

Om ansökan om byggnadstillstånd avser 
byggande av ett annat område som tjänar 
luftfarten än en flygplats eller konstruktioner 
och anordningar på en sådan eller ändringar 
av ankomst- och avgångstider enligt 79 § på 
dessa områden ska enligt 2 mom. kommunen 
samt, enligt ärendets art, andra behöriga 
myndigheter samt grannar ges tillfälle att 
avge utlåtande i ärendet innan byggnadstill-
stånd beviljas. Då tillämpas förfarandet för 
hörande enligt förvaltningslagen (434/2003) 
som ett led i tillämpningen av principerna om 
god förvaltning. 

81 §. Förutsättningar för beviljande av 
byggnadstillstånd. För att byggnadstillstånd 
ska beviljas förutsätts enligt 1 mom. att en 
flygplats eller ett annat område som tjänar 
luftfarten samt byggnader, konstruktioner 

och anordningar på flygplatsen eller området 
uppfyller de krav som förutsätts för flygsä-
kerheten och att ett miljötillstånd enligt mil-
jöskyddslagen (86/2000) har beviljats för 
flygplatsen. Byggnadstillståndet kan förenas 
med villkor som säkerställer att tillståndsob-
jektet uppfyller de krav som gäller flygsäker-
heten och smidig trafik. Dessutom bestäms 
att Trafiksäkerhetsverket av försvarsskäl kan 
förbjuda att en flygplats inrättas.  

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
utifrån de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen meddela 
sådana närmare föreskrifter om förutsätt-
ningarna för byggnadstillstånd som förutsätts 
för trygg och smidig flygverksamhet. Före-
skrifterna kan gälla omständigheter som an-
ges närmare i momentet, dvs. flygplatsers 
egenskaper och konstruktioner, flygtrafik-
tjänster på flygplatser, räddningsverksamhet 
på flygplatser, luftfartsskydd för den civila 
luftfarten och övriga krav för säkerställande 
av säker och smidig flygtrafik. De krav som 
gäller verksamheten på flygplatser är nöd-
vändiga, även om de inte hänför sig till struk-
turella omständigheter på flygplatsen. Det är 
inte förnuftigt att inrätta flygplatser som inte 
kan användas för det avsedda ändamålet. Fö-
reskrifterna baserar sig på bilaga 14 till Chi-
cagokonventionen och syftar till att säkerstäl-
la att de krav som gäller godkännande av en 
flygplats beaktas i tillräcklig grad när flyg-
platser anläggs och om vilka föreskrivs när-
mare i 82 och 84 §. 

Enligt 3 mom. ska byggnadstillstånd bevil-
jas för viss tid, minst fem år. Tillståndet ska 
kunna återkallas, om de villkor som förenats 
med tillståndet inte iakttas eller om villkoren 
för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls 
och om tillståndshavaren inte har avhjälpt 
bristerna inom en skälig tid som Trafiksäker-
hetsverket bestämmer. 

82 §. Intyg över godkännande av trafik-
flygplats. Paragrafen motsvarar 88 § i gällan-
de luftfartslag. I 1 mom. bestäms om det in-
tyg över godkännande som ska krävas för 
varje trafikflygplats. I intyget ska anges för 
hurdan trafik eller annan luftfart en trafik-
flygplats får användas. Intyget över godkän-
nande beviljas av Trafiksäkerhetsverket och 
gäller Finavia Abp:s hela flygplatsnätverk 
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samt trafikflygplatserna i Seinäjoki och S:t 
Michel.  

Enligt 2 mom. ska användningen av en tra-
fikflygplats som är i allmänt bruk vara tillå-
ten på samma villkor för alla. Den hänvis-
ning till slotförordningen som föreslås i mo-
mentet möjliggör dock användningsbegräns-
ningar som följer av trafikprioriteringar. I in-
tyget över godkännande fastställs, på fram-
ställning av trafikflygplatsens operatör, om 
trafikflygplatsen är i allmänt bruk eller inte. 
Alternativen kan vara flygplatser i privat 
bruk eller flygplatser i militärt bruk där den 
civila trafiken kan vara begränsad av för-
svarsskäl eller skäl som hänför sig till verk-
samheten. 

Enligt 3 mom. ska ett intyg över godkän-
nande inte krävas för en trafikflygplats som 
används uteslutande för militär luftfart eller 
statlig luftfart. 

83 §. Förutsättningar för beviljande av in-
tyg över godkännande av trafikflygplats. Pa-
ragrafen motsvarar 89 § i den gällande luft-
fartslagen. Enligt 1 mom. ska intyg över god-
kännande av trafikflygplats beviljas en sö-
kande som visar att trafikflygplatsen och dess 
områden, anordningar, system och verksam-
heter är förenliga med föreskrifterna liksom 
att trafikflygplatsens operatör och dess per-
sonal har den kompetens och erfarenhet som 
behövs för att driva trafikflygplatsen. 

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
utifrån internationella säkerhetsnormer med-
dela sådana närmare föreskrifter om förut-
sättningarna för intyg över godkännande som 
förutsätts för trygg och smidig flygverksam-
het. Föreskrifterna kan gälla trafikflygplat-
sers egenskaper och konstruktioner samt 
ordnande av verksamheten och tryggande av 
säkerheten och luftfartsskyddet för den civila 
luftfarten på trafikflygplatser. Kraven enligt 
detta och föregående moment baserar sig på 
de standarder och rekommendationer som in-
förts i bilaga 14 till Chicagokonventionen. 

Enligt 3 mom. ska ett godkännande beviljas 
för viss tid eller tills vidare. Giltighetstiden 
för godkännandet påverkas av t.ex. sådana på 
förhand kända omständigheter som påverkar 
möjligheterna att använda trafikflygplatsen 
och verksamheten vid trafikflygplatsen, så-
som betydande ändringar av trafikflygplat-
sens storlek eller tidsfristerna för andra till-

stånd som trafikflygplatsen behöver. God-
kännandet ska gälla högst så länge som inne-
havaren av intyget har rätt att använda trafik-
flygplatsens land- eller vattenområde. 

I 4 mom. hänvisas till de bestämmelser i 14 
kap. som gäller åtgärder för ingripande i till-
stånd som beviljats en organisation. 

84 §. Tillstånd till drift av flygplats. Para-
grafen motsvarar 90 § i den gällande luft-
fartslagen. Enligt 1 mom. ska tillstånd till 
drift krävas för flygplatser för vilka inte för-
utsätts ett sådant intyg över godkännande 
som avses i 82 §. Tillståndet till drift ska be-
viljas av Trafiksäkerhetsverket. I tillståndet 
ska fastställas vem som driver flygplatsen 
och vem som är flygplatschef. I tillståndet 
fastställs dessutom för hurdan trafik eller an-
nan luftfart en flygplats ska få användas. 

Enligt 2 mom. ska ett tillstånd till drift inte 
krävas för en flygplats som används uteslu-
tande för militär luftfart eller statlig luftfart. 
Tillstånd till drift krävs således inte för t.ex. 
helikopterflygplatser som används uteslutan-
de av försvarsväsendet eller gränsbevak-
ningsväsendet eller för reservlandningsplat-
ser som avses i 79 § 2 mom.  

85 §. Förutsättningar för beviljande av till-
stånd till drift av flygplats. Paragrafen mot-
svarar 91 § i gällande luftfartslag. För att till-
stånd till drift av flygplats ska beviljas förut-
sätts det enligt 1 mom. att sökanden har visat 
att flygplatsen uppfyller de villkor för bygg-
nadstillstånd som avses i 81 § och att flyg-
platsoperatören har en sådan organisation 
som gör det möjligt att driva flygplatsen på 
ett betryggande sätt. Det föreslås dessutom 
bli bestämt att bestämmelserna om beviljan-
de av byggnadstillstånd ska tillämpas i fråga 
om beviljande av tillstånd till drift av flyg-
plats. 

I 2 mom. hänvisas till de bestämmelser i 14 
kap. som gäller åtgärder för ingripande i till-
stånd som beviljats en organisation. 

86 §. Flygplatser för lätta luftfartyg. Para-
grafen motsvarar 92 § i den gällande luft-
fartslagen. Enligt 1 mom. ska i fråga om 
flygplatser för lätta luftfartyg inte krävas ett 
av Trafiksäkerhetsverket utfärdat byggnads-
tillstånd eller tillstånd till drift av flygplatsen. 
Den som kommer att driva flygplatsen ska 90 
dagar innan byggandet inleds och 30 dagar 
innan flygplatsen tas i bruk lämna anmälan 
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till Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhets-
verket ska meddela föreskrifter om vilka 
uppgifter som ska framgå av anmälan. Dessa 
flygplatsers betydelse för luftfarten är totalt 
sett så liten att anmälningsförfarandet bör be-
traktas som en tillräcklig åtgärd med tanke på 
tillsynen.  

Med stöd av 2 mom. ska Trafiksäkerhets-
verket dock av flygsäkerhets-, försvars- eller 
miljöskäl kunna ingripa i byggandet eller 
ibruktagandet av flygplatser för lätta luftfar-
tyg, antingen genom att förbjuda eller genom 
att ställa villkor för byggandet eller ibrukta-
gandet. 

87 §. Godkännande av ibruktagandet av 
byggnader, konstruktioner och anordningar. 
Paragrafen motsvarar i stort sett 93 § i den 
gällande luftfartslagen. I paragrafen bestäms 
om att Trafiksäkerhetsverkets godkännande 
krävs innan byggnader, konstruktioner och 
anordningar på flygplatser och andra områ-
den som tjänar luftfarten tas i bruk efter att 
de har byggts eller ändrats. På så vis kan Tra-
fiksäkerhetsverket försäkra sig om att objek-
ten har uppförts, ändrats, reparerats och ut-
rustats så att de uppfyller de krav som gäller 
för flygsäkerhet och smidig trafik. Ansökan 
om Trafiksäkerhetsverkets godkännande av 
ibruktagandet behöver inte göras, om objek-
tet inte påverkar flygsäkerheten eller inverkar 
störande på smidiga trafikmöjligheter. 

Den militära luftfartsmyndigheten ska en-
ligt 7 § 13 punkten godkänna konstruktioner 
och anordningar på flygplatser som reserve-
rats uteslutande för militär luftfart. Dessutom 
ska man komma ihåg att kodexen om 
Schengengränserna ska tillämpas på flygplat-
ser som används som gränsövergångsställen 
och på andra byggnader och anordningar som 
tjänar luftfarten samt på skiljande och ledan-
de av flöden av passagerare.  

88 §. Förbud mot användning av flygplat-
ser och begränsning av användningen. Para-
grafen motsvarar i stort sett 94 § i den gäl-
lande luftfartslagen. De ansvar som i para-
grafen påförs flygplatsoperatören är en viktig 
del av operatörens kärnuppgift, alltså att se 
till att flygplatsen stämmer överens med fö-
reskrifterna och är säker att använda. Således 
är det inte fråga om en sådan offentlig för-
valtningsuppgift som avses i 124 § i grundla-
gen.  

I 1 mom. bestäms om ansvaret för flyg-
platsoperatören. Under de servicetider som 
anmälts ska flygplatsen vara i ett sådant 
skick som stämmer överens med föreskrif-
terna, vilket dock inte begränsar det ansvar 
som luftfartygens befälhavare har i land-
nings-, taxnings- och startsituationer. I syn-
nerhet när en flygplats används under andra 
än de servicetider som anmälts ansvarar be-
fälhavaren helt och hållet för användningen. 

I 2 mom. förpliktas flygplatsoperatören att 
förbjuda användningen av flygplatsen eller 
ett annat område som tjänar luftfarten, bygg-
naderna, konstruktionerna eller anordningar-
na eller att begränsa användningen under 
både servicetider och andra tider, om flyg-
platsoperatören har fått kännedom om något 
som påverkar flygsäkerheten och således 
kräver att användningen av flygplatsen för-
bjuds. Sådana orsaker kan t.ex. vara att den 
utrustning som enligt luftfartsföreskrifterna 
krävs på en flygplats, såsom den visuella 
markutrustningen, inte är i skick, att manö-
verområdet eller stationsplattan på grund av 
tjällossning eller reparationsarbeten inte är 
trafikduglig eller att manöverområdet eller 
stationsplattan på grund av ett hinder inte 
stämmer överens med föreskrifterna. Ett så-
dant hinder kan t.ex. vara ett stoppnät på 
flygfält i militärt bruk eller att det på flyg-
platsen ordnas en nöjestillställning som be-
gränsar eller hindrar flygverksamheten. Av-
sikten är att de exempel som nämns i mo-
mentet ska beskriva sådana situationer där 
det skäl som hindrar eller begränsar använd-
ningen av flygplatsen är av sådan karaktär att 
det rimligtvis kan förutsättas att flygplatsope-
ratören vidtar aktiva åtgärder. Som ett sådant 
skäl betraktas däremot inte t.ex. varierande 
väderleksförhållanden på grund av klimatet 
och årstiderna eller förändrade förhållanden 
på flygplatserna till följd av variationerna. 

I 3 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att meddela ett förbud eller en begräns-
ning enligt 2 mom., om verket anser att flyg-
platsoperatören inte har förfarit på det sätt 
som förutsätts i momentet. 

 
8 kap. Marktjänster 

I kapitlet föreskrivs om marktjänster på 
flygplatser på det sätt som anges i rådets di-
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rektiv 96/67/EG om tillträde till marknaden 
för marktjänster på flygplatserna inom ge-
menskapen. Europeiska kommissionen läm-
nade sitt förslag till EU:s flygplatspaket den 
1 december 2012. I paketet ingick ett förslag 
till ersättande av rådets direktiv med en ny 
förordning av Europaparlamentet och rådet. 
Förslaget till förordning kommer sannolikt 
inte att gå vidare till samordning av stånd-
punkterna i Europaparlamentet och rådet, ef-
tersom Europaparlamentets ändringar inte 
nämnvärt ändrar situationen från det nuva-
rande. Således är bestämmelserna i 8 kap. 
även i fortsättningen genomförandebestäm-
melser enligt rådets direktiv 96/67/EG. Jäm-
fört med gällande luftfartslag föreslås i kapit-
let om marktjänster två nya bestämmelser: 93 
§ som gäller säkerhetsledning som krävs av 
en leverantör av marktjänster och 94 § som 
gäller en användarkommitté. Bestämmelser-
na om direktivets 96/67/EG räckvidd innebär 
i praktiken att bestämmelserna i kapitlet och 
direktivet i sin helhet kan tillämpas vid Hel-
singfors-Vanda flygplats. Vid andra flygplat-
ser i Finland tillämpas bestämmelserna om 
egenhantering bortsett från bagagehantering i 
anslutning till egenhanteringen, ramptjänster, 
bränsle- och oljepåfyllning samt fraktgods- 
och posthantering mellan terminalanlägg-
ningen och luftfartygen i anslutning till flyg-
ningar. 

89 §. Definitioner. I paragrafen definieras 
marktjänster och egenhantering. Definitio-
nerna baserar sig på artikel 2.f och 2.g i 
marktjänstdirektivet och motsvarar 95 § i den 
gällande lagen. 

90 §. Tillhandahållande av marktjänster. 
Paragrafen motsvarar 96 § i den gällande la-
gen. Enligt 1 mom. får tillhandahållandet av 
marktjänster inte utan en sådan begräns-
ningsgrund som anges i direktivet begränsas 
på flygplatser som omfattas av direktivets 
räckvidd. Bestämmelsen innebär således en 
inskränkning i rätten för flygplatsoperatören 
att besluta om användningen av den flygplats 
som den äger eller besitter. De tillåtna grun-
derna för begränsningarna ingår i artiklarna 
6, 7, 9, 15 och 20 i direktivet. Det hänvisas 
till artiklarna i 2 och 3 mom. Flygplatsopera-
tören får inte utan sådana grunder som avses 
i 2 och 3 mom. begränsa tillhandahållandet 
av marktjänster eller lufttrafikföretagets rätt 

att utöva egenhantering. Flygplatsoperatören 
ska inom ramen för bestämmelserna om 
räckvidden trygga förutsättningarna för till-
handahållandet av marktjänster och utövan-
det av egenhantering enligt artikel 16 i direk-
tivet. Enligt artikeln ska leverantörerna av 
marktjänster och utövarna av egenhantering 
ha tillgång till flygplatsanläggningarna i den 
utsträckning deras verksamhet så kräver. I 
den mån villkor ställs för användningen av 
anläggningarna, t.ex. kriterier för tillträdet, 
förfaringsregler eller begränsningar av till-
trädet eller om avgifter tas ut för använd-
ningen, ska villkoren och grunderna för av-
gifterna med hänsyn till situationen vara re-
levanta, objektiva, genomblickbara och icke-
diskriminerande. De utrymmen som anvisas 
för marktjänster ska fördelas mellan leveran-
törerna av marktjänster och utövarna av 
egenhantering eller användas gemensamt i 
relation till vad deras behov kräver och enligt 
relevanta, objektiva, genomblickbara och 
icke-diskriminerande kriterier.  

Enligt 2 mom. ska den flygplatsoperatören 
ha möjlighet att begränsa tillhandahållandet 
av marktjänster eller utövandet av egenhan-
tering endast enligt artikel 6, 7, 9 eller 15 i 
marktjänstdirektivet. Trafiksäkerhetsverket 
beslutar om begränsningarnas godtagbarhet 
och införandet av dem på ansökan av flyg-
platsoperatören. Enligt artikel 6 i marktjänst-
direktivet ska medlemsstaterna vidta de åt-
gärder som behövs för att garantera tredje 
man fritt tillträde till marknaden för mark-
tjänster. Medlemsstaterna får kräva att leve-
rantörerna av marktjänster är etablerade i un-
ionen. Medlemsstaterna får dock begränsa 
antalet tjänsteleverantörer som tillåts tillhan-
dahålla följande typer av marktjänster:  

– bagagehantering, 
– ramptjänster, 
– påfyllning av bränsle och olja, samt 
– gods- och posthantering vid ankomst och 

avgång och i transit när det gäller den fysiska 
hanteringen av gods och postgång mellan 
flygplatsterminalen och luftfartyget. 

Medlemsstaterna får dock inte begränsa an-
talet tjänsteleverantörer till mindre än två för 
varje typ av tjänst. Dessutom måste det fin-
nas åtminstone en tjänsteleverantör som inte 
står i alltför hög grad under kontroll av flyg-
platsoperatören eller ett flygbolag som i be-
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tydande grad använt flygplatsen. Enligt arti-
kel 7 ska medlemsstaterna vidta de åtgärder 
som behövs för att säkerställa att egenhanter-
ingen kan utövas fritt. Emellertid kan med-
lemsstaterna vad gäller de tjänster som 
nämns i artikel 6 reservera utövandet av 
egenhantering för åtminstone två användare, 
under förutsättning att dessa väljs efter rele-
vanta, objektiva, genomblickbara och icke-
diskriminerande kriterier. Enligt artikel 9 får 
medlemsstaterna begränsa antalet leverantö-
rer av marktjänster, reservera tillhandahål-
landet av marktjänster för en enda leverantör 
av tjänster, reservera utövandet av egenhan-
teringen för ett begränsat antal användare el-
ler förbjuda utövandet av egenhantering eller 
begränsa den till en enda användare. Be-
gränsningarna tillåts när specifika utrymmes- 
eller kapacitetsbegränsningar, särskilt sådana 
som beror på trängsel och nyttjandegrad av 
tillräckliga ytor, gör det omöjligt att öppna 
marknaden och/eller utföra egenhantering i 
den omfattning som föreskrivs genom direk-
tivet. Ett undantag får inte snedvrida konkur-
rensen mellan leverantörer av marktjänster 
och/eller användare som tillämpar egenhan-
tering och inte vara av större omfattning än 
nödvändigt. De undantag som beviljas av 
medlemsstaterna gäller vanligen i högst tre 
år. 

Enligt artikel 15 kan en medlemsstat på 
förslag av flygplatsoperatören i förekom-
mande fall förbjuda en tjänsteleverantör eller 
en användare att utföra sin tjänst respektive 
bedriva egenhantering, om leverantören eller 
användaren inte följer de regler som före-
skrivits i syfte att garantera att flygplatsen 
fungerar tillfredsställande eller ålägga i syn-
nerhet de leverantörer som tillhandahåller 
marktjänster på flygplatsen att på ett rättvist 
och icke-diskriminerande sätt medverka till 
att uppfylla den skyldighet att utföra offentlig 
service som föreskrivs i nationella lagar och 
förordningar, särskilt skyldigheten att säker-
ställa tjänsternas kontinuitet. 

Enligt artikel 20 kan en medlemsstat be-
gränsa eller upphäva verksamheten för leve-
rantörer och användare från tredjeland utifrån 
ömsesidighet, om inte tredjelandet medger 
motsvarande rättigheter för tjänsteleverantö-
rer från medlemsstaten. Tillstånd till be-
gränsning ges av Trafiksäkerhetsverket. I de 

fall som avses i artikel 9 förutsätts också 
samtycke av kommissionen. Begränsningar-
na ska gälla för viss tid inom de gränser som 
uppställs i direktivet. 

I enlighet med artikel 11 ska en medlems-
stat ordna ett öppet anbudsförfarande för val 
av leverantörer av marktjänster när medlems-
staten tillgriper begränsningar som avses i ar-
tikel 6.2 eller i artikel 9. Leverantörerna av 
tjänster får väljas ut för en tid av högst sju år 
åt gången. Om begränsningarna fortsätter ef-
ter den perioden, ska en ersättare väljas ut 
enligt samma förfarande. 

Enligt 3 mom. ska flygplatsoperatören höra 
den användarkommitté som avses i 94 § och 
de företag som tillhandahåller tjänster i ären-
den som gäller marktjänster så som före-
skrivs i artikel 13 i marktjänstdirektivet.  

Enligt 4 mom. ska Trafiksäkerhetsverket i 
enlighet med artikel 20 i marktjänstdirektivet 
kunna begränsa rättigheterna för leverantörer 
av marktjänster och utövare av egenhantering 
från en annan stat än en medlemsstat, om inte 
en finländsk tjänsteleverantör eller utövare 
av egenhantering får motsvarande rättigheter 
i den aktuella staten. 

Enligt 5 mom. får Trafiksäkerhetsverket 
meddela sådana närmare föreskrifter om 
marktjänster som behövs för säkerhet och 
smidighet. Föreskrifterna kan gälla mark-
tjänstarrangemang, övergripande administre-
ring av marktjänsterna och ansvarsfördelning 
för att marktjänsterna inte ska medföra fara 
för flygtrafiken.  

91 §. Användning av flygplatsens centrali-
serade infrastrukturer. Enligt paragrafen ska 
Trafiksäkerhetsverket på ansökan av flyg-
platsoperatören kunna besluta att leverantö-
rerna av marktjänster och de som är berätti-
gade till egenhantering ska använda flygplat-
sens centraliserade infrastrukturer då mark-
tjänster ordnas, t.ex. bagagesortering, avis-
ning, vattenrening och bränsledistribution. 
Paragrafen baserar sig på artikel 8 i mark-
tjänstdirektivet och motsvarar 97 § i den gäl-
lande lagen. Om det blir obligatoriskt att an-
vända centraliserade infrastrukturer, ska kon-
struktionerna administreras på ett genom-
blickbart, objektivt och icke-diskriminerande 
sätt och särskilt så att administrationen inte 
hindrar tjänsteleverantörerna och utövarna av 
egenhantering från att använda dem. I detta 
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sammanhang innebär obligatorisk använd-
ning inte att leverantörer av marktjänster el-
ler utövare av egenhantering ska vara skyldi-
ga att använda grundstrukturer som de inte 
alls behöver. 

92 §. Bokföringsmässig uppdelning samt 
kontroll av bokföringen över marktjänster. 
Paragrafen motsvarar i huvudsak 98 § i den 
gällande lagen. Enligt 1 mom. ska en leveran-
tör av marktjänster göra en bokföringsmässig 
uppdelning mellan den verksamhet som är 
knuten till marktjänsterna och den övriga 
verksamheten. Bestämmelsen syftar till att 
göra kostnaderna och intäkterna av mark-
tjänsterna öppna för insyn, varvid det är en-
kelt att utreda om marktjänsterna stöds med 
intäkterna av andra verksamheter. Den som 
tillhandahåller tjänsterna ska på begäran till 
den kontrollant som Trafiksäkerhetsverket 
förordnat överlämna sin bokföring och de 
uppgifter som behövs för övervakningen av 
att den bokföringsmässiga uppdelningen iakt-
tas. 

Enligt 2 mom. ska kontrollanten till Trafik-
säkerhetsverket avge en berättelse om hur 
den bokföringsmässiga uppdelningen har ge-
nomförts. Trots sekretessen får Trafiksäker-
hetsverket överlämna berättelsen till kom-
missionen och Konkurrens- och konsument-
verket. Om det uppkommer meningsskiljak-
tigheter i fråga om att marktjänster stöds med 
intäkterna av andra verksamheter och i fråga 
om den konkurrensfördel som detta eventu-
ellt medför, avgörs ärendet i första skedet av 
konkurrensmyndigheterna. 

93 §. Säkerhetsledning som krävs av en le-
verantör av marktjänster.  Det är fråga om en 
ny bestämmelse. Finland har inte infört det 
tillståndsförfarande som möjliggörs av EU:s 
marktjänstdirektiv och enligt vilket en förut-
sättning för tillträde till marknaden för mark-
tjänster är ett godkännande av en myndighet. 
Systemet för godkännande och tillstånd kan i 
enlighet med marktjänstdirektivet också för-
enas med villkor som gäller säkerhet. Även 
om det av företag på marknaden för mark-
tjänster inte heller i framtiden krävs tillstånd, 
har myndigheterna och flygplatsoperatören 
ansett det vara ändamålsenligt att leverantö-
rer av marktjänster satsar på säkerhetsled-
ning. I luftfartslagen föreslås därför en ny be-
stämmelse om att leverantörer av marktjäns-

ter ska förvalta och utveckla ett säkerhetsled-
ningssystem. Med hjälp av systemet kan le-
verantören säkerställa säkerheten i sin egen 
verksamhet och främja säkerheten på hela 
flygplatsen.  

Enligt 1 mom. ska det av säkerhetsled-
ningssystemet åtminstone framgå uppgifter 
om ansvarsfördelning och beslutsförfarande 
hos leverantören av marktjänster, verksamhe-
tens överensstämmelse med kraven, underle-
verantörer och tillsynen över dem, doku-
menthantering, rapportering om och behand-
ling av händelser, personalutbildning och an-
nan personalutveckling, och hanteringen av 
materiel. Med ansvarsfördelning och besluts-
förfarande hos leverantören av marktjänster 
avses de personer inom organisationen för 
leverantören av marktjänster som ansvarar 
för säkerhetsfrågor. Till dessa räknas åtmin-
stone organisationens verkställande direktör 
och den chef som svarar för säkerhetsfrågor. 
Verksamhetens överensstämmelse med kra-
ven innefattar en hänvisning till internatio-
nellt eller nationellt godkända säkerhetsled-
ningssystem, t.ex. standarden SFS-EN 
14001, eller en tillräcklig beskrivning av 
andra förfaranden genom vilka en säker ar-
bets- och verksamhetskultur kan säkerställas 
hos den organisation som är leverantör av 
marktjänster.   

Enligt 2 mom. ska leverantören av mark-
tjänster lämna in uppgifterna om sitt säker-
hetsledningssystem till flygplatsoperatören 
och Trafiksäkerhetsverket. 

94 §. Användarkommittén. Enligt artikel 5 i 
marktjänstdirektivet ska flygplatsoperatören 
försäkra sig om att en s.k. användarkommitté 
inrättas för de flygplatser som omfattas av di-
rektivets tillämpningsområde. Syftet med ar-
rangemanget är att säkerställa att användar-
nas åsikter blir hörda i samband med beslut 
som gäller marktjänsterna vid flygplatsen. 
Om de som använder flygplatsen så önskar 
får de alla vara medlemmar i kommittén, 
t.ex. lufttrafikföretagen och leverantörerna av 
marktjänster. Ingenting hindrar att flygplats-
operatören inrättar en gemensam kommitté 
för flera av de flygplatser den administrerar, 
om användarkretsen i huvudsak är densam-
ma. 

Enligt 2 mom. ska användarkommittén 
uppgöra sin arbetsordning som ska innehålla 
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kommitténs arbetsmetoder och förfaringssätt 
samt kommitténs röstningsregler.   

 
9 kap. Luftfartsskydd  

I kapitlet föreslås bestämmelser som kom-
pletterar förordningen om skyddsregler och 
som gäller tillåtna avvikande förfaranden och 
den myndighet som ansvarar för luftfarts-
skyddet för den civila luftfarten.  

95 §. Kapitlets tillämpningsområde och 
allmänna bestämmelser. I paragrafen före-
skrivs om kapitlets tillämningsområde och 
om Trafiksäkerhetsverkets befogenheter på 
området för luftfartsskydd för den civila luft-
farten. När det gäller befogenheterna kom-
pletterar bestämmelserna 3 § 1 mom. 2 punk-
ten, enligt vilken Trafiksäkerhetsverket är 
den behöriga myndighet som avses i den un-
ionslagstiftning som gäller luftfartsskydd.  

I 1 mom. finns en informativ hänvisning till 
förordningen om skyddsregler och till de för-
ordningar som kommissionen antagit med 
stöd av den, i vilka föreskrivs om luftfarts-
skydd. Enligt artikel 2.3 i förordningen om 
skyddsregler avses med luftfartsskydd en 
kombination av åtgärder och personella och 
materiella resurser som syftar till att skydda 
den civila luftfarten mot olagliga handlingar 
som äventyrar skyddet av den civila luftfar-
ten. Bestämmelsen motsvarar 99 § 1 mom. i 
den gällande luftfartslagen.  

I 2 mom. föreskrivs det om Trafiksäker-
hetsverkets befogenhet att meddela föreskrif-
ter om åtgärder som avviker från eller kom-
pletterar förordningen om skyddsregler. Be-
stämmelsen motsvarar 99 § 4 mom. i den 
gällande luftfartslagen. Det kan för det första 
handla om i artikel 4.4 i förordningen om 
skyddsregler avsedda alternativa säkerhetsåt-
gärder avseende luftfartsskydd som på 
grundval av en lokal riskbedömning anses 
erbjuda en lämplig skyddsnivå. Sådana åt-
gärder bör bygga på skäl som rör luftfarty-
gets storlek, eller på skäl som hänför sig till 
luftfartens eller andra verksamheters art, om-
fattning eller frekvens. Kommissionen har 
med stöd av bemyndigandet i den bestäm-
melsen i förordningen om skyddsregler anta-
git förordning (EU) nr 1254/2009, i vilken 
fastställs på vilka flygplatser och inom vilka 
avgränsade områden på flygplatser alternati-

va åtgärder kan tillämpas. Kriterierna hänför 
sig särskilt till hur stora luftfartyg som rör sig 
på flygplatsen och till vilka syften de an-
vänds. 

För det andra kan Trafiksäkerhetsverkets 
föreskrifter gälla sådana åtgärder som är 
strängare än de gemensamma grundläggande 
standarderna och som medlemsstaterna enligt 
artikel 6 i förordningen om skyddsregler kan 
tillämpa. Även sådana åtgärder bör bygga på 
riskbedömning. Åtgärderna ska också vara i 
överensstämmelse med unionslagstiftningen, 
relevanta, objektiva, icke-diskriminerande 
och proportionerliga.  

Genom de åtgärder som avses i momentet 
får man inte avvika från den i 97 § 2 mom. 
avsedda skyldigheten att vid säkerhetskon-
troller iaktta principen om minsta olägenhet. 
I momentet föreskrivs också om Trafiksäker-
hetsverkets skyldighet att underrätta kom-
missionen om avvikande åtgärder.  

I 3 mom. föreskrivs det om Trafiksäker-
hetsverkets befogenhet att vid behov medde-
la närmare föreskrifter som förutsätts för luft-
fartsskyddet, med hänsyn till de standarder 
och rekommendationer som avses i Chicago-
konventionen och de krav på nationella defi-
nitioner som ställs i förordningen om skydds-
regler och de förordningar som kommissio-
nen antagit med stöd av den. Dessa gäller de 
alternativa åtgärder som avviker från de 
grundläggande standarderna i förordningen 
om skyddsregler och i de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den och 
vilka kan tas i bruk på flygplatser för att sä-
kerställa luftfartsskyddet. Momentet motsva-
rar 99 § 5 mom. i den gällande luftfartslagen. 

96 §. Definitioner. I paragrafen finns defi-
nitioner av de viktigaste begreppen inom 
luftfartsskyddet för den civila luftfarten. I pa-
ragrafen definieras flygplats, flygsida, luft-
fartsskydd, behörighetskort och passerkort 
för fordon. Paragrafen motsvarar i stort sett 
100 § i den gällande lagen. Definitionerna 
har ändå omformulerats för att motsvara 
motsvarande definitioner i förordningen om 
skyddsregler.  

97 §. Utförande av kontroller. I 1 mom. fö-
reskrivs det om skyldigheten att utföra säker-
hetskontroller enligt förordningen om 
skyddsregler och de förordningar som kom-
missionen antagit med stöd av den samt en-



 RP 79/2014 rd  
  

 

73

ligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter som 
kompletterar dessa. I den gällande luft-
fartslagens 102 § 1 mom., som gäller utfö-
rande av kontroller, bestäms också om att sä-
kerhetskontroller endast får utföras av en sä-
kerhetskontrollant som Trafiksäkerhetsverket 
har godkänt. Det föreslås att denna bestäm-
melse slopas eftersom det i den EU-
lagstiftning som gäller luftfartsskydd inte 
längre krävs att myndigheten godkänner sä-
kerhetskontrollanterna. För närvarande god-
känns säkerhetskontrollanterna av Trafiksä-
kerhetsverket. Enligt punkt 11.0.2 i bilagan 
till kommissionens förordning (EU) nr 
185/2010 kan den behöriga myndigheten 
göra en utvärdering och bekräfta att en per-
son har genomgått den erforderliga utbild-
ningen och har den kompetens som krävs för 
att utföra säkringsåtgärder. Utvärderingen 
och bekräftelsen kan enligt punkten också 
göras av någon annan på den behöriga myn-
dighetens vägnar. I Finland ska behörigheten 
utvärderas av en sådan utbildare av säker-
hetskontrollanter som avses i 98 §.  

I 2 mom. föreskrivs om den s.k. principen 
om minsta olägenhet. Säkerhetskontroller ska 
utföras så att de inte medför onödiga olägen-
heter för de personer, varor eller objekt som 
kontrolleras. Kontrollerna får inte heller onö-
digt störa flygtrafiken eller den övriga verk-
samheten på flygplatsen. Momentet motsva-
rar 102 § 2 mom. i den gällande luftfartsla-
gen. 

Skyddsåtgärderna är sådana offentliga för-
valtningsuppgifter som avses i 124 § i grund-
lagen. Skyddsåtgärderna går ut på konkret 
förvaltningsverksamhet, där garantierna för 
de grundläggande rättigheterna och rättssä-
kerhetsgarantierna bygger på exakta och kor-
rekta bestämmelser samt på personalens ut-
bildning och behörighet (GrUU 47/2005 rd). 
I förordningen om skyddsregler och i de för-
ordningar som utfärdats med stöd av den, 
särskilt i kommissionens förordning (EU) nr 
185/2010, finns detaljerade bestämmelser om 
skyddsåtgärder samt om säkerhetsprövning, 
kompetenskrav och utbildning för persona-
len. Bestämmelser om straffrättsligt tjänste-
ansvar för flygplatsoperatörens och kontrol-
lörens personal finns i 174 §. Det föreslås 
inte bestämmelser om omprövningsförfaran-
de i den nya lagen, eftersom skyddsåtgärder-

na är faktisk förvaltningsverksamhet där inga 
sådana förvaltningsbeslut som avses i för-
valtningslagen görs. 

98 §. Utbildning för luftfartsskydd. Enligt 
paragrafen ges utbildning för luftfartsskydd 
av en instruktör som godkänts av Trafiksä-
kerhetsverket. Enligt punkt 11.5.1 i bilagan 
till kommissionens förordning (EU) nr 
185/2010 ska den behöriga myndigheten 
upprätthålla eller ha tillgång till en förteck-
ning över certifierade instruktörer. 

I 109 § 1 mom. i gällande luftfartslag före-
skrivs det om de utbildningsprogram för luft-
fartsskydd för vilka Trafiksäkerhetsverkets 
godkännande kan sökas. Till dessa hör också 
utbildningen av säkerhetskontrollanter. Det 
är inte obligatoriskt att låta godkänna pro-
grammen. I den föreslagna lagen finns inte 
längre bestämmelser om godkännande av ut-
bildningsprogram, eftersom bestämmelser 
om detta finns i kommissionens förordning 
(EU) nr 185/2010. Enligt punkt 11.2.1.3 i bi-
lagan till förordningen ska utbildningen spe-
cificeras eller godkännas av den behöriga 
myndigheten innan den ges. Enligt punkt 
11.2.1.1 i bilagan till förordningen ska en 
person med tillfredsställande resultat ha ge-
nomgått relevant utbildning innan personen 
får utföra säkerhetsåtgärder självständigt. 
Utbildningskraven varierar beroende på vilka 
uppgifter i anslutning till skyddet personen 
svarar för. 

Enligt 108 § i gällande luftfartslag ska de 
som deltar i säkerhetskontrollantsutbildning 
ha godkänts av Trafiksäkerhetsverket. Inga 
bestämmelser om detta tas in i den lag som 
nu föreslås, eftersom myndigheten i framti-
den inte heller godkänner säkerhetskontrol-
lanter. 

99 §. Ansvar för skyddsåtgärder. I paragra-
fen föreskrivs om flygplatsoperatörens an-
svar för genomförandet av de åtgärder och 
arrangemang som förutsätts för luftfarts-
skyddet. Flygplatsoperatören ska ansvara för 
åtgärderna och arrangemangen, om det inte 
har föreskrivits att en myndighet, ett lufttra-
fikföretag eller någon annan verksamhetsut-
övare ansvarar för dem. Bestämmelsen mot-
svarar i stort sett 103 § 1 mom. i den gällan-
de luftfartslagen. I bestämmelsen finns dock 
inte längre skrivningen om lufttrafikföretags 
och säkerhetsgodkända speditörers ansvar att 
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ordna säkerhetskontroll av gods och andra 
varor som ska transporteras i ett luftfartyg, 
eftersom bestämmelser om detta finns i kapi-
tel 6 i bilagan till kommissionens förordning 
(EU) nr 185/2010. 

Så som det konstateras i 97 §, är skyddsåt-
gärderna sådana offentliga förvaltningsupp-
gifter som avses i 124 § i grundlagen. 
Skyddsåtgärderna går ut på konkret förvalt-
ningsverksamhet, där garantierna för de 
grundläggande rättigheterna och rättssäker-
hetsgarantierna bygger på exakta och korrek-
ta bestämmelser samt på personalens utbild-
ning och behörighet (GrUU 47/2005 rd). I 
förordningen om skyddsregler och i de för-
ordningar som utfärdats med stöd av den, 
särskilt i kommissionens förordning (EU) nr 
185/2010, finns detaljerade bestämmelser om 
skyddsåtgärder samt om säkerhetsprövning, 
kompetenskrav och utbildning för persona-
len. Bestämmelser om straffrättsligt tjänste-
ansvar för flygplatsoperatörens och kontrol-
lörens personal finns i 174 §. 

I den gällande luftfartslagens 103 § 2 
mom., som gäller skyddsåtgärder, finns be-
stämmelser om rätten att yrka rättelse hos 
Trafiksäkerhetsverket i beslut som med stöd 
av paragrafen har fattats av flygplatsoperatö-
ren eller någon annan verksamhetsutövare. 
Det föreslås inte bestämmelser om ett mot-
svarande omprövningsförfarande i den nya 
lagen, eftersom skyddsåtgärderna är faktisk 
förvaltningsverksamhet där inga sådana för-
valtningsbeslut som avses i förvaltningslagen 
görs. 

100 §. Allmän begränsning av rörelsefrihe-
ten och andra begränsningar på vissa områ-
den på trafikflygplatser. Enligt 1 mom. är det 
förbjudet att utan flygplatsoperatörens till-
stånd röra sig och vistas på flygplatsens flyg-
sida och behörighetsområden samt i de 
byggnader som är direkt anslutna till flygsi-
dan till den del tillträde till områdena och 
byggnaderna har hindrats genom stängsel el-
ler andra konstruktioner och begränsningarna 
av rörelsefrihet och vistelse är tydligt marke-
rade. Bestämmelsen motsvarar 104 § i den 
gällande lagen.  

Enligt 2 mom. får säkerhetskontrollåtgärder 
på flygplatsen inte fotograferas eller filmas. 
Fotograferingsförbudet ska anges tydligt. Fo-
tografering är förbjuden dels av säkerhets-

skäl, dels med hänsyn till skyddet för privat-
livet som garanteras i 10 § i grundlagen.  När 
det gäller säkerhetsskäl är det fråga om att 
skydda skyddsarrangemang och skyddsförfa-
randen. För att luftfartsskyddet inte ska även-
tyras är det viktigt att man inte fritt kan göra 
upptagningar av flygplatsernas skyddsförfa-
randen, anordningar och personer eller deras 
antal, art och placering. När det gäller skyd-
det för privatlivet är det fråga om att fotogra-
ferandet kan göra intrång i de kontrollerades 
personliga integritet, eftersom man vid en 
säkerhetskontroll kan genomsöka deras klä-
der för att hitta dolda föremål eller undersöka 
deras handbagage. Säkerhetskontrollen är 
inte öppen för allmänheten. 

Fotografering har redan varit förbjuden på 
säkerhetskontrollområdet och fotograferings-
förbudet har angetts tydligt vid ankomst till 
detta område. Justitieombudsmannen konsta-
terar i sitt avgörande dnr 1224/4/10 att foto-
graferingsförbudet inskränker yttrandefrihe-
ten som skyddas genom 12 § i grundlagen, 
vilket innebär att förbudet ska tas in i lag då 
de grundläggande rättigheterna inskränks. 
Justitieombudsmannen ansåg emellertid att 
fotograferingsförbudet inte är lagstridigt, ef-
tersom fotografering kan göra intrång i per-
sonernas integritet på det sätt som avses i 24 
kap. 6 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen. 
Denna bestämmelse gäller olovlig observa-
tion på en plats dit allmänheten inte äger till-
träde. 

101 §. Säkerhetsprövning. I paragrafen fö-
reskrivs det om omständigheter som, om de 
framkommer, utgör ett hinder för beviljande 
av sådana tillstånd och godkännanden som 
avses i lagstiftningen om luftfartsskydd. Det-
ta gäller för det första sådana i EU-rättsakter 
avsedda tillstånd och godkännanden för vilka 
Trafiksäkerhetsverket är ansvarig i egenskap 
av behörig myndighet enligt 3 § 1 mom. 2 
punkten. För det andra kan omständigheterna 
utgöra ett hinder för beviljande av tillträdes-
rätt enligt 102 § samt behörighetskort och 
passerkort för fordon enligt 103 §. Dessa till-
stånd beviljas av flygplatsoperatören. 

I EU-lagstiftningen föreskrivs om de till-
stånd och godkännanden för vilka en säker-
hetsprövning måste göras om sökanden för 
att tillståndet eller godkännandet ska kunna 
beviljas. Det föreskrivs dock inte om vilka 
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omständigheter som kommer fram vid säker-
hetsprövningen som leder till att tillståndet 
eller godkännandet inte får beviljas. Därför 
ska bestämmelser om detta tas in i luft-
fartslagen. Säkerhetsprövningen görs som en 
sådan normal eller begränsad utredning som 
avses i lagen om säkerhetsutredningar 
(177/2002). Flygplatsoperatören informeras 
om de registeruppgifter som nämns i 22 § i 
lagen om säkerhetsutredningar i samband 
med att det görs en begränsad säkerhetsut-
redning av en person som ansöker om behö-
righetskort. Grunderna för när en säkerhets-
utredning görs anges i 19 § i lagen om säker-
hetsutredningar.  

Ett hinder för beviljande av godkännande 
eller tillstånd är enligt 1 punkten att sökan-
den har dömts till fängelsestraff för narkoti-
kabrott eller för tillhörighet till en organise-
rad kriminell sammanslutning eller för brott 
som visar allmän likgiltighet för andras sä-
kerhet. Hinder utgör enligt 2 punkten också 
att sökanden har dömts till bötesstraff för 
överträdelse av bestämmelserna eller före-
skrifterna om flygsäkerhet eller luftfarts-
skydd. Enligt 3 punkten är det ett hinder om 
sökanden genom sin tidigare verksamhet har 
visat sådan allmän likgiltighet gentemot be-
stämmelserna eller föreskrifterna att det finns 
anledning att misstänka att sökanden inte 
förmår eller vill följa de bestämmelser och 
föreskrifter som krävs för uppgiften.  

Kriterierna motsvarar dem i 105 § 1 mom. i 
den gällande lagen, som tillämpas på sådan 
tillträdesrätt som Trafiksäkerhetsverket be-
viljar dem som arbetar på flygplatsens behö-
righetsområden eller som regelbundet rör sig 
där. I den föreslagna lagen föreskrivs det inte 
längre om tillträdesrätt, eftersom det i EU-
lagstiftningen inte längre krävs att den behö-
riga myndigheten ska bevilja tillträdesrätt. 

102 §. Tillträde till flygplatsens flygsida 
och behörighetsområden. Enligt gällande lag 
beviljar Trafiksäkerhetsverket tillträdesrätt, 
alltså tillträde till flygplatsens behörighets-
områden, medan flygplatsoperatören beviljar 
behörighetskort och passerkort för fordon till 
personer som beviljats tillträdesrätt. Denna 
tudelning beror på formuleringarna i EU:s ti-
digare förordning om skyddsregler. Ett så-
dant tudelat system är inte kundvänligt, och 
det har delvis lett till överlappande byråkrati. 

I EU-förordningen krävs det inte längre att 
tillträdesrätten ska beviljas av en myndighet 
och därför föreslås det nu att denna rätt ska 
beviljas av flygplatsoperatören. Eftersom 
omprövning av beslut som fattats av flyg-
platsoperatören kan begäras hos Trafiksäker-
hetsverket försämras de sökandes ställning 
inte av ändringen.   

Enligt 1 mom. ska flygplatsoperatören be-
vilja tillträde till flygplatsens flygsida och 
behörighetsområden. Tillstånd kan enligt 
punkterna 1.2.1.1 och 1.2.2.1 i bilagan till 
kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 
beviljas endast sådana personer som har ett 
giltigt skäl att befinna sig på områdena. Flera 
hundra tillstånd beviljas årligen personer som 
arbetar på flygplatserna, så det är inte ända-
målsenligt att Trafiksäkerhetsverket ska be-
vilja dessa tillstånd på förslag av flygplats-
operatören.  

Poliser, gränsbevakningsmän och tullmän 
har enligt momentet tillträde på basis av sina 
tjänsteåligganden. Bestämmelsen begränsar 
naturligtvis inte räddningsmyndigheters be-
fogenheter i räddningsuppdrag enligt 36 § i 
räddningslagen. 

Tillträde till flygplatsens behörighetsområ-
de utan tillstånd av flygplatsoperatören har 
bl.a. passagerare med biljett och luftfartygs 
besättning. Den tillträdesrätt som avses i 
momentet gäller andra personer som har ett 
giltigt skäl att komma till området. Till dessa 
hör bl.a. anställda som arbetar på området 
samt privatflygare. 

Enligt 2 mom. kan flygplatsoperatören 
återkalla tillträdesrätten om den används på 
ett sätt som äventyrar genomförandet av eller 
effektiviteten hos den lagstiftning som gäller 
civilt luftfartsskydd. Rätten kan också åter-
kallas på grund av sådana omständigheter om 
sökanden som avses i 100 §.  

I beslutsfattandet om tillträdesrätt är det 
fråga om offentliga förvaltningsuppgifter, 
och flygplatsoperatören ska vid utförandet av 
uppgifterna iaktta allmänna förvaltningslagar 
för att säkerställa grundläggande rättigheter, 
rättssäkerheten och andra krav på god för-
valtning. Bestämmelser om straffrättsligt 
tjänsteansvar för flygplatsoperatörens perso-
nal finns i 174 §. Bestämmelser om ändrings-
sökande finns i 181 §. 
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103 §. Behörighetskort och passerkort för 
fordon. Enligt 1 mom. ska flygplatsoperatö-
ren bevilja flygplatsens behörighetskort och 
passerkort för fordon. Flygplatsoperatören 
kan ta ut en avgift för behörighetskort och 
passerkort för fordon som motsvarar kostna-
derna för tillverkningen och hanteringen. 
Avgiften ska vara icke-diskriminerande.   

I förordningen om skyddsregler och i de 
förordningar som kommissionen antagit med 
stöd av den finns bestämmelser om behörig-
hetskort och passerkort för fordon. Flyg-
platsoperatören beviljar redan nu behörig-
hetskort och passerkort för fordon med stöd 
av 106 § 2 mom. i den gällande luftfartsla-
gen. En förutsättning är ändå att Trafiksäker-
hetsverket först har beviljat personen tillträ-
desrätt. Bestämmelsen om att ta ut en avgift 
som motsvarar kostnaderna för tillverkning 
och hantering motsvarar 106 § 4 mom. i den 
gällande luftfartslagen. Flygplatsens behö-
righetskort beviljas personer som arbetar på 
flygplatsen. Anställda vid flygbolag behöver 
således inte något behörighetskort för att 
kunna sköta sina uppgifter på flygplatsen och 
röra sig genom flygplatsens behörighetsom-
råden till luftfartyget. Flygbolagen får själva 
bestämma om det kort som de beviljar sina 
anställda och av vem de beställer det, förut-
satt att de iakttar grunderna för hur kortet be-
viljas och hur det ska se ut. 

Enligt 2 mom. kan flygplatsoperatören 
återkalla behörighetskort och passerkort för 
fordon och kräva att de återlämnas, om de 
används på ett sätt som äventyrar genomfö-
randet av skyddsåtgärder enligt förordningen 
om skyddsregler eller kapitlet om luftfarts-
skydd i luftfartslagen. Flygplatsoperatören 
har motsvarande rätt med stöd av 106 § 3 
mom. i gällande luftfartslag. Flygplatsopera-
tören kan med stöd av 3 mom. återkalla be-
hörighetskort också om någon sådan omstän-
dighet som avses i 101 § framkommer om 
kortets innehavare under kortet giltighetstid. 
Ingen motsvarande bestämmelse ingår i den 
gällande luftfartslagen. 

I beslutsfattandet om behörighetskort och 
passerkort för fordon är det fråga om offent-
liga förvaltningsuppgifter, och flygplatsope-
ratören ska därför vid utförandet av uppgif-
terna iaktta allmänna förvaltningslagar för att 
säkerställa grundläggande rättigheter, rätts-

säkerheten och andra krav på god förvalt-
ning. Bestämmelser om straffrättsligt tjänste-
ansvar för flygplatsoperatörens personal 
finns i 174 §. Bestämmelser om ändringssö-
kande finns i 181 §. 

104 §. Utrustning som ska användas som 
stöd för luftfartsskyddet. Enligt paragrafen 
ska Trafiksäkerhetsverket kunna återkalla ett 
godkännande av utrustning som ska använ-
das som stöd för luftfartsskyddet, om det vi-
sar sig att utrustningen inte uppfyller de kri-
terier för godkännande som anges i förord-
ningen om skyddsregler och om inte utrust-
ningen utan dröjsmål ändras så att den upp-
fyller kraven. Paragrafen motsvarar 110 § i 
den gällande luftfartslagen.  

 
10 kap.  Luftrumsplanering, flygled-

ningstjänst och flygtrafik-
tjänst  

Flygtrafiktjänsterna regleras i Europeiska 
unionens bestämmelser på förordningsnivå 
(den s.k. SES-lagstiftningen, Single Europe-
an Sky), som är direkt tillämplig lagstiftning i 
medlemsstaterna. När det gäller utvärdering-
en av det nationella behovet av bestämmelser 
om flygtrafiktjänst bör det konstateras att na-
tionella bestämmelser enligt EU-domstolens 
etablerade praxis inte får utfärdas inom för-
ordningens tillämpningsområde, om inte för-
ordningen uttryckligen förpliktar eller be-
myndigar till nationell reglering eller annat 
beslutsfattande. I 10 kap. föreskrivs det såle-
des endast om de nationella arrangemang 
som har ansetts nödvändiga för att komplet-
tera lagstiftningen på unionsnivå. Kapitlets 
rubrik har ändrats jämfört med den gällande 
luftfartslagen så att den utöver flygtrafik-
tjänst också innehåller luftrumsplanering och 
flygledningstjänst.  

Luftrumsplaneringen omfattas av en suve-
rän stats självbestämmanderätt och genom 
den säkerställs även försvarets verksamhets-
förutsättningar. Det bestäms nationellt om 
luftrumsplanering, flygledningstjänst och tra-
fikprioriteringar med beaktande av EU-
lagstiftningen. I SES-ramförordningen finns 
både i skälen och i de enskilda artiklarna ut-
tryckliga bestämmelser i vilka betydelsen av 
beaktandet av den statliga suveräniteten och 
den militära luftfarten framhävs. Särskilt vik-
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tiga är bestämmelserna i artikel 1.2 i ramför-
ordningen i vilka konstateras följande: ”Till-
lämpningen av denna förordning och av de 
åtgärder som avses i artikel 3 ska inte påver-
ka medlemsstaternas överhöghet över sitt 
luftrum och medlemsstaternas krav i fråga 
om allmän ordning och säkerhet och för-
svarsfrågor enligt artikel 13.” 

105 §. Kapitlets tillämpningsområde och 
allmänna bestämmelser. Paragrafen motsva-
rar 111 § i gällande luftfartslag.  

I 1 mom. hänvisas till de s.k. SES-
förordningarna som gäller det gemensamma 
europeiska luftrummet, dvs. ramförordning-
en, förordningen om tillhandahållande av 
tjänster, förordningen om luftrummet och 
förordningen om driftskompatibilitet samt de 
förordningar som kommissionen antagit med 
stöd av dem. 

Enligt 2 mom. gäller att bestämmelserna i 
kapitlet kompletterar de förordningar som 
nämns i 1 mom.  

I 3 mom. bestäms det att utöver vad som 
föreskrivs någon annanstans i kapitlet ska 
Trafiksäkerhetsverket meddela sådana när-
mare föreskrifter om luftrumsplanering, flyg-
ledningstjänst och flygtrafiktjänst som förut-
sätts för säker och smidig luftfart och som 
baserar sig på de standarder och rekommen-
dationer som avses i Chicagokonventionen 
samt Eurocontrols normer och rekommenda-
tioner. Trafiksäkerhetsverket meddelar också 
sådana kompletterande föreskrifter om luft-
rumsplanering, flygledningstjänst och flyg-
trafiktjänst som förutsätts i Europeiska unio-
nens lagstiftning. Trafiksäkerhetsverket ska 
höra försvarsmakten eller inrikesministeriet 
till den del föreskrifterna hänför sig till verk-
samhetsförutsättningarna för militär luftfart 
eller statlig luftfart. Bestämmelser om sam-
ordning av civil, militär och statlig luftfart 
för en flexibel användning av luftrummet får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. För 
samordningen av civil och militär luftfart 
krävs närmare bestämmelser eftersom det i 
förordningen om gemensamma regler för en 
flexibel användning av luftrummet inte finns 
bestämmelser om hur samordningen ska ske i 
praktiken eller vilka som ska delta i den. 

106 §. Definitioner. Paragrafen motsvarar 
112 § i gällande lag, men i den definieras 
dessutom vissa för kapitlet centrala begrepp i 

enlighet med ramförordningen. I kapitlet av-
ses med 

– gemensamt europeiskt luftrum en helhet 
som baserar sig på förordningarna enligt 
105 § 1 mom.,  

– kontrollzon ett kontrollerat luftrum som 
sträcker sig från mark- eller vattenytan upp 
till en fastställd övre gräns, 

– terminalområde ett kontrollområde i an-
slutning till en större flygplats eller flera stör-
re flygplatser, vanligen där färdvägarna för 
flygtrafikledningstjänsten möts,  

– luftrumsklass ett luftrum med definierade 
gränser där bestämda, i trafikreglerna för 
luftfart närmare specificerade typer av flyg-
ningar kan genomföras och där fastställda 
flygtrafikledningstjänster tillhandahålls och 
regler följs; definitionerna av kontrollzon, 
terminalområde, flyginformationsregion och 
luftrumsklass motsvarar ICAO:s definitioner; 
luftrumsklasserna fastställs i trafikreglerna 
för luftfart,  

– flyginformationsregion ett luftrum av de-
finierad omfattning inom vilket flyginforma-
tions- och alarmeringstjänster tillhandahålls, 

– luftrumsplanering en planeringsfunktion 
som främst syftar till att maximera använd-
ningen av tillgängligt luftrum genom dyna-
misk tidsfördelning (time-sharing) och, 
ibland, separering av luftrummet mellan oli-
ka kategorier av luftrummets användare ut-
ifrån kortsiktiga behov,  

– strukturering av luftrummet Trafiksäker-
hetsverkets beslutsfattande i samband med 
vilket användningen av och strukturen för 
luftrummet fastställs, 

– flygledningstjänst den samling luftburna 
och markbaserade funktioner (flygtrafikled-
ningstjänst, luftrumsplanering och flödespla-
nering) som krävs för att säkerställa säkra 
och effektiva rörelser för luftfartyg under alla 
faser av flygningen, och 

– flygtrafiktjänst flygtrafiklednings-, kom-
munikations-, navigations- och övervak-
ningstjänst, flygvädertjänst och flygbriefingt-
jänst. 

Flygtrafiktjänst ska i vid bemärkelse sett 
betraktas som en offentlig förvaltningsupp-
gift. Flygtrafiktjänst är dock till sin karaktär 
specifikt teknisk och faktisk förvaltnings-
verksamhet i samband med vilken förvalt-
ningsbeslut inte fattas. Grundlagsutskottet 
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har i samband med regeringens proposition 
139/2005 rd ansett (GrUU 47/2005 rd) att 
rättssäkerhetsgarantierna i en sådan situation 
bygger på exakta och korrekta bestämmelser, 
personalens utbildning och behörighet samt 
en betryggande övervakning av verksamhe-
ten. Grundlagsutskottet ansåg vidare att upp-
gifterna som gäller flygtrafiktjänst inte inne-
bär betydande utövning av offentlig makt och 
att flygtrafiktjänsten tillhandahålls av en le-
verantör av flygtrafikledningstjänst inte utgör 
något problem med avseende på 124 § i 
grundlagen.  

107 §. Samordning av civil och militär luft-
fart. Paragrafen motsvarar 118 § i gällande 
luftfartslag, men i den har tagits in en hän-
visning till den handbok som styr luftrums-
planeringen. Bestämmelser om principerna 
för samordning av civil och militär luftfart 
finns i en EU-förordning. På nationell nivå 
beaktas vid samordningen försvarets behov 
och de nationella intressena samt särdragen i 
det samordnade flygplatsnätsystemet och 
flygtrafiksystemet som används för den civi-
la och militära luftfarten i Finland. I paragra-
fen föreskrivs också om en delegation för 
luftrumsplanering.  

I 1 mom. föreskrivs det närmare om hur 
principerna i förordningen om gemensamma 
regler för en flexibel användning av luft-
rummet ska genomföras nationellt vid sam-
ordningen av civil och militär luftfart. I Fin-
land ordnas flygtrafiktjänsten så att en civil 
leverantör av flygtrafiktjänst tillhandahåller 
flygtrafiktjänster till både civil och militär 
luftfart. Bestämmelser om regler för främ-
jande av bättre samarbete mellan civila och 
militära enheter som svarar för flyglednings-
tjänst och som verkar i det luftrum som med-
lemsstaterna ansvarar för fastställs inte bara i 
SES-förordningarna, utan också i förord-
ningen om gemensamma regler för en flexi-
bel användning av luftrummet. I förordning-
en handlar det också om hur medlemsstaterna 
mer konkret är skyldiga att samarbeta med 
varandra med beaktande av de nationella mi-
litära behoven och hur medlemsstaterna ska 
effektivisera det civila och militära samarbe-
tet för att säkerställa en säker användning av 
luftrummet.  

Avsikten är att paragrafen för sin del ska 
säkerställa att den nationella säkerheten och 

försvarets intressen tillgodoses i Finland. Det 
samordnade flygplatsnätsystemet och flygtra-
fiksystemet som används i Finland, i fråga 
om vilket försvarsmakten saknar ett eget pa-
rallellt system och ingår i det gemensamma 
statsägda systemet, och säkerställandet av 
verksamhetsförutsättningarna för dem som 
använder luftrummet kräver samordning på 
alla luftrummets förvaltningsnivåer. Vid luft-
rumsplanering ska det säkerställas att aktörer 
inom militär luftfart och statlig luftfart kan 
utföra de uppgifter som föreskrivits för dem.  

I 2 mom. föreskrivs det att försvarsministe-
riet och kommunikationsministeriet ska 
komma överens om hur behoven inom den 
civila och den militära luftfarten ska beaktas 
vid luftrumsplanering och flygledningstjänst, 
när flygtrafiktjänster tillhandahålls samt vid 
förfaranden i samband med flexibel använd-
ning av luftrummet. De metoder som gäller 
luftrumsplanering och en flexibel användning 
av luftrummet fastställs i detalj i ASM-
drifthandboken. Genom den praxis som be-
skrivs i handboken strävar Trafiksäkerhets-
verket och försvarsmakten efter att säkerstäl-
la en säker, effektiv och flexibel användning 
av luftrummet, samt att garantera verksamhe-
tens transparens genom att samordna de olika 
parternas behov att använda luftrummet. Vid 
samordning av den civila och den militära 
luftfarten tillämpas Eurocontrols anvisningar 
om smidig användning av luftrummet. I för-
ordningen om gemensamma regler för en 
flexibel användning av luftrummet identifie-
ras tre olika samarbetsnivåer. De gäller ut-
formning av den nationella luftrumspolitiken 
och strukturerna, den dagliga delningen av 
luftrummet och den direkta användningen av 
luftrummet.  

I 3 mom. föreskrivs det om en delegation 
för luftrumsplanering som ska finnas i sam-
band med kommunikationsministeriet. Dele-
gationen har som uppgift att bereda de ären-
den som avses i 2 mom. mellan kommunika-
tionsministeriet och försvarsministeriet och i 
egenskap av rådgivande organ behandla frå-
gor i samband med samordning av civil och 
militär luftfart med beaktande av vilka behov 
de olika användarna av luftrummet har. 
Statsrådets allmänna sammanträde ska tillsät-
ta delegationen, som består av representanter 
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för den civila och den militära luftfarten, för 
tre år i sänder. 

I 4 mom. föreskrivs det om möjligheten att 
genom förordning av statsrådet utfärda när-
mare bestämmelser om delegationens uppgif-
ter och sammansättning.  

108 §. Tillhandahållande av flygtrafikled-
ningstjänst och flygvädertjänst. Paragrafen 
motsvarar 116 § i gällande luftfartslag och i 
den ska föreskrivas närmare om hur leveran-
törer av flygtrafikledningstjänst och flygvä-
dertjänst väljs med beaktande av nationella 
behov. Befogenheten att utse en leverantör 
av flygtrafikledningstjänst och en leverantör 
av flygvädertjänst överförs från kommunika-
tionsministeriet till statsrådets allmänna sam-
manträde. Statsrådet som ska utse leverantö-
ren eftersom det är ett principiellt viktigt 
ärende som påverkar nationens säkerhet och 
försvar. När leverantören utses ska det beak-
tas att tillhandahållandet av flygtrafikled-
ningstjänst är förknippat med luftrumsplane-
ringen.   

När leverantörer av flygtrafikledningstjänst 
och flygvädertjänst utses bör hänsyn tas till 
leverantörens förmåga och möjligheter att 
tillhandahålla tjänster även under undantags-
förhållanden. För försvarsmakten är det yt-
terst viktigt att en del av de personer som 
tillhandahåller flygtrafikledningstjänster kan 
användas i uppgifter i försvarsmaktens re-
serv. 

I 1 mom. bestäms om statsrådets behörighet 
att i enlighet med artikel 8 i förordningen om 
tillhandahållande av tjänster utse en leveran-
tör av flygtrafikledningstjänst med ensamrätt 
inom det luftrum eller en del av det luftrum 
som Finland ansvarar för. Innan leverantören 
utses ska inrikesministeriet och försvarsmini-
steriet höras, eftersom tillhandahållandet av 
civil och militär flygtrafikledningstjänst har 
samordnats i Finland för närvarande. Statsrå-
det ska när leverantören utses ta hänsyn till 
särdragen hos de flygtrafikledningstjänster 
som tillhandahålls inom hela eller en del av 
luftrummet, en bibehållen hög säkerhetsnivå, 
effektiv användning av luftrummet och möj-
ligheter att utföra uppgifter i anslutning till 
efterspanings- och räddningstjänst, territori-
alövervakning och undantagsförhållanden. 
Det är viktigt att utse en leverantör och att 
ställa villkor för detta med tanke på att Fin-

lands samordnade system för flygtrafiktjänst 
ska fungera och underhållas. När det gäller 
tillhandahållandet av flygtrafikledningstjänst 
kan det endast finnas en leverantör av flyg-
trafikledningstjänst per luftrum eller del av 
luftrum. Tillhandahållandet av flygtrafikled-
ningstjänst är ett naturligt monopol: en flyg-
plats kan inte ha fler än ett kontrolltorn och 
inom samma sektor kan det inte heller finnas 
två konkurrerande flygledare. Enligt artikel 6 
i förordningen om tillhandahållande av tjäns-
ter ska gemensamma krav för tillhandahål-
lande av flygtrafiktjänster utfärdas genom 
genomförandeförordningar av kommissio-
nen. Gemensamma krav om tillhandahållan-
de av flygtrafiktjänst finns i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 
om gemensamma krav för tillhandahållande 
av flygtrafiktjänster och om ändring av för-
ordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU) nr 
691/2010.  

I 2 mom. föreskrivs det om hur en leveran-
tör av flygvädertjänst utses. Enligt artikel 9 i 
förordningen om tillhandahållande av tjänster 
får medlemsstaterna utse en leverantör av 
flygvädertjänst att leverera alla eller delar av 
flygväderdata med ensamrätt i hela eller de-
lar av det luftrum som de ansvarar för med 
beaktande av flygsäkerhetsöverväganden. I 2 
mom. föreslås ett sådant bemyndigande för 
statsrådet. Innan en eventuell leverantör av 
flygvädertjänst utses ska inrikesministeriet, 
försvarsministeriet och leverantören av flyg-
trafikledningstjänst höras. Det som ovan 
konstaterats om samordning av civila och mi-
litära flygtrafiktjänster gäller även de flygvä-
dertjänster som flygtrafiktjänsten behöver. 
Också när en leverantör av flygvädertjänster 
utses ska hänsyn tas till säkerhetsaspekterna 
samt möjligheterna att utföra uppgifter i an-
slutning till efterspanings- och räddnings-
tjänst, territorialövervakning och krishanter-
ing. Meteorologiska institutet har utsetts till 
leverantör av flygvädertjänst (prognoser, 
varningar och observationer) med ensamrätt 
inom Finlands flyginformationsregion fram 
till den 31 januari 2020. 

I 3 mom. föreskrivs det om tillhandahållan-
de av flygtrafiktjänst på engelska. Engelska 
används allmänt inom flygtrafiktjänstverk-
samheten och flygkontrolltjänsterna. Efter-
som flygtrafiken är mycket internationell är 
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det en klar säkerhetsfaktor att använda ett 
gemensamt språk som alla förstår. Verksam-
heten bedrivs av en begränsad yrkesgrupp, 
för vilken engelska har blivit det etablerade 
yrkesspråket till följd av internationella över-
enskommelser och praxis. I momentet be-
myndigas därför kommunikationsministeriet 
att besluta att flygtrafiktjänst ska tillhanda-
hållas endast på engelska inom hela eller en 
del av det luftrum som Finland ansvarar för, 
om det är nödvändigt för att trygga flygsä-
kerheten och smidig luftfart och för att för-
verkliga målen för det gemensamma europe-
iska luftrummet. Sådana beslut gäller på kort 
och medellång sikt närmast det övre luft-
rummet och områdeskontrolltjänster samt på 
lång sikt eventuellt de största flygplatserna 
för internationell flygtrafik.   

109 §. Strukturering av luftrummet och 
luftrumsplanering. Paragrafen motsvarar 114 
§ i gällande luftfartslag, men i den har tagits 
in närmare bestämmelser om strukturering av 
luftrummet och luftrumsplanering. Luft-
rumsplaneringen är som verksamhet av stor 
och central betydelse när man i den praktiska 
verksamheten i enlighet med den nuvarande 
luftrumsstrukturen fördelar användningen av 
luftrummet mellan olika användargrupper. 
Verksamheten har direkta ekonomiska kon-
sekvenser för den civila luftfarten, leverantö-
rerna av flygtrafiktjänst och försvarsmakten. 
När det fattas beslut om luftrumsblock fattas 
det samtidigt beslut om luftrummets struktur. 
Gränsöverskridande flyglinjer planeras och 
avtalas på internationella samarbetsforum. 
De övningsområden som behövs för att skapa 
och upprätthålla den militära luftfartens pre-
stationsförmåga planeras nationellt. De ovan 
nämnda samordnas till en helhet genom vil-
ken det säkerställs att försvaret ordnas kost-
nadseffektivt, att den internationella flygtra-
fiken är smidig samt att den civila och militä-
ra luftfarten kan samordnas på ett säkert sätt. 
Enligt EU-rättsakter är det en cell för luft-
rumsplanering (AMC, Airspace Management 
Cell), som avses i artikel 5 i förordningen om 
gemensamma regler för en flexibel använd-
ning av luftrummet, som ansvarar för luft-
rumsplaneringen. För att samordna verksam-
hetsmodeller för normala förhållanden, stör-
ningar och undantagsförhållanden är det vik-
tigt att cellen är ett civilt och militärt organ.  

I 1 mom. föreskrivs det om Trafiksäker-
hetsverkets befogenhet att besluta om inrät-
tande och ändring av luftrumsblock inom en 
del av det luftrum som Finland ansvarar för. 
Med luftrumsblock avses enligt ramförord-
ningen ett luftrum av definierad omfattning, i 
tid och rum, inom vilket flygtrafiktjänster 
tillhandahålls. Dessa är sådana avgränsade 
delar av luftrummet, såsom sektorer, kon-
trollzoner, terminalområden och flyginforma-
tionsregioner, inom vilka flygtrafiktjänst till-
handahålls. Vid beslutsfattandet ska Trafik-
säkerhetsverket ta hänsyn till smidig flygtra-
fik, försvarsaspekter, samordning av civil 
och militär luftfart samt lämpliga verksam-
hetsförutsättningar för statlig luftfart och för-
utsättningar för sportflygning. Med stöd av 
den föreslagna 11 § får genom förordning av 
statsrådet inrättas områden där luftfart är be-
gränsad eller förbjuden.  

Bestämmelser om omstrukturering av luft-
rummet till funktionella luftrumsblock finns i 
artikel 9a i förordningen om tillhandahållan-
de av tjänster. Enligt artikel 9a.3 i förord-
ningen ska ett funktionellt luftrumsblock som 
gäller luftrum som omfattas av flera med-
lemsstaters ansvarsområde få inrättas endast 
genom ömsesidig överenskommelse mellan 
alla de medlemsstater som har ansvar för nå-
gon del av det luftrum som ingår i blocket. 
Inrättandet av ett sådant luftrumsblock ska 
behandlas som ett fördragsärende.   

I 2 mom. föreskrivs det också att Trafiksä-
kerhetsverket ska fastställa principerna för 
användning och strukturering av luftrummet 
samt meddela närmare föreskrifter om en sä-
ker, effektiv och flexibel användning av luft-
rummet.  

I 3 mom. föreskrivs det att den cell för luft-
rumsplanering (Airspace Management Cell, 
AMC) som avses i artikel 5 i förordningen 
om gemensamma regler för en flexibel an-
vändning av luftrummet ska finnas i samband 
med leverantören av flygtrafikledningstjänst. 
AMC svarar för den dagliga luftrumsplane-
ringen. Operativt sköter cellen luftrumspla-
neringen i enlighet med de principer som an-
ges i handboken. Riktlinjerna för verksamhe-
ten har dragits upp av kommunikationsmini-
steriet och försvarsministeriet gemensamt.  
Luftrumsplaneringen är också ett grundkrav 
för ordnande av försvaret och för försvars-
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maktens övningsverksamhet. I riktlinjerna 
för verksamheten ska särskild vikt fästas vid 
säkerheten och försvaret, inklusive vid att 
sådana specialbehov som under normala för-
hållanden, undantagsförhållanden och stör-
ningar följer av uppgifter med anknytning till 
det militära försvaret beaktas tillräckligt.  

Av operativ-tekniska skäl och med tanke 
på kostnadseffektiviteten är det ändamålsen-
ligt att cellen för luftrumsplanering finns i 
samband med leverantören av flygtrafikled-
ningstjänst. För försvaret är det viktigt att 
bl.a. luftrumsplaneringen sköts av en natio-
nell aktör och att försvarsmakten är delaktig i 
den. I cellens verksamhet deltar nationellt 
både civila och militära aktörer. Försvars-
makten svarar för luftrumsplaneringen under 
sådana undantagsförhållanden som anges i 
beredskapslagen. 

110 §. Flygförande. Paragrafen motsvarar 
115 § i gällande luftfartslag. I paragrafen fö-
reskrivs det att leverantören av flygtrafikled-
ningstjänst ansvarar för flygförfarandena 
inom ramen för de operativa krav som gäller 
flygsäkerheten. Leverantören av flygtrafik-
ledningstjänst ansvarar i sista hand för att 
flygförfarandena är säkra. Med flygförfaran-
den avses den planering med hjälp av vilken 
leverantören av flygtrafikledningstjänst leder 
flygplatsens och luftfartygets personal för att 
luftfartyg ska operera säkert och särskilt att 
flygplatsens avgångs- och ankomstvägar är 
säkra. Med flyginformationstjänster avses all 
den information som leverantören av flygtra-
fikledningstjänst tillhandahåller flygplatsens 
och luftfartygets personal för säkerställande 
av säker trafik.  

111 §. Avgifter för flygtrafiktjänst. Paragra-
fen motsvarar 123 § i gällande luftfartslag, 
men i den har tagits in ett nytt 2 mom. I 
kommissionens genomförandeförordning 
(EU) nr 391/2013 om inrättande av ett ge-
mensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster 
finns bestämmelser om avgifter för flygtra-
fiktjänst. Enligt artikel 14 i förordningen om 
tillhandahållande av tjänster ska Kommittén 
för det gemensamma europeiska luftrummet, 
som lyder under kommissionen, utarbeta ett 
avgiftssystem för flygtrafiktjänster. Systemet 
ska överensstämma med Eurocontrols av-
giftssystem för undervägsavgifter. 

Medlemsstaterna ska i sin tur fastställa av-
gifterna på ett icke-diskriminerande sätt. När 
avgifter tas ut från olika användare av luft-
rummet för samma tjänst ska ingen åtskillnad 
göras med hänsyn till användarens nationali-
tet eller kategori. Undantag för vissa använ-
dare, i synnerhet lätta luftfartyg och statsluft-
fartyg, får tillåtas, under förutsättning att 
kostnaden för sådana undantag inte läggs 
över på andra användare. Flygtrafiktjänster 
får generera intäkter som överstiger alla di-
rekta och indirekta driftskostnader och som 
ger en rimlig avkastning på tillgångar som 
bidrar till nödvändiga kapitalförbättringar. 
Avgifterna ska avspegla kostnaderna för de 
flygtrafiktjänster och anläggningar som görs 
tillgängliga för luftrummets användare, med 
beaktande av den relativa produktionskapaci-
teten hos de olika typerna av berörda luftfar-
tyg. 

I 1 mom. föreskrivs det att Trafiksäkerhets-
verket ska övervaka att avgifterna för flygtra-
fiktjänst bestäms i enlighet med artikel 15 i 
förordningen om tillhandahållande av tjäns-
ter. 

I 2 mom. föreskrivs det att Trafiksäkerhets-
verket också ska övervaka att de avgifter som 
tas ut av den statliga och den militära luftfar-
ten är skäliga och att 112 § iakttas vid pris-
sättningen. 

112 §. Flygtrafiktjänster som drivs, till-
handahålls och utvecklas den statliga och 
den militära luftfartens uppgifter och pris-
sättningen av tjänsterna. Paragrafen motsva-
rar 117 § i gällande luftfartslag.  

I paragrafen finns bestämmelser om flyg-
trafiktjänster som drivs, tillhandahålls och 
utvecklas för utförande av den statliga och 
den militära luftfartens uppgifter och grun-
derna för prissättningen av dem. Regleringen 
riktar sig till flygtrafiktjänstsystemet inom 
den civila luftfarten. Enligt luftfartslagen an-
svarar en utnämnd leverantör av flygtrafik-
ledningstjänst för denna verksamhet. För 
närvarande är det Finavia Abp som sköter 
denna uppgift.  

Den civila och den militära luftfarten ver-
kar i Finland inom ramen för ett så kallat 
samordnat flygplatsnätsystem och flygtrafik-
tjänstsystem, där samarbetet mellan den civi-
la och den militära organisationen är konti-
nuerligt. För att säkerställa försvarsmaktens 



 RP 79/2014 rd  
  

 

82 

verksamhet bör det vid utvecklandet av flyg-
trafiktjänstsystem beaktas att militära luftfar-
tyg skiljer sig från civila luftfartyg i fråga om 
prestanda. Att utrusta militära luftfartyg så 
att de till alla delar motsvarar kraven på civi-
la luftfartyg ökar kostnaderna utan att för-
bättra luftfartygens prestanda.  Avsikten med 
denna bestämmelse är inte att ändra hävd-
vunnen samarbetspraxis eller grunderna för 
den. 

Om grunderna för territorialövervaknings-
uppgifterna för en leverantör av flygtrafik-
tjänst föreskrivs i territorialövervakningsla-
gen. Grunderna för de kostnader och ersätt-
ningar som territorialövervakningsuppgifter-
na föranleder fastställs enligt vad som före-
skrivs och beslutas om territorialövervak-
ningen, inbegripet vad som fastställs om ter-
ritorialövervakningsuppgifterna för en leve-
rantör av flygtrafiktjänst i kommunikations-
ministeriets utnämningsbeslut. 

I 1 mom. föreskrivs det om den skyldighet 
en leverantör av flygtrafikledningstjänst en-
ligt 108 § har att driva, tillhandahålla och ut-
veckla flygtrafiktjänster i luftrumsblock för 
den civila, statliga och militära luftfartens 
behov. Lagen om flygplatsnät och flygplats-
avgifter förpliktar flygplatsnätbolag att driva, 
tillhandahålla och utveckla flygplatsnätet och 
flygplatstjänster för den civila, statliga och 
militära luftfartens behov. 

De flygtrafiktjänster som tillhandahålls 
statsluftfartyg och militära luftfartyg ska i 
fortsättningen i princip jämställas med tjäns-
teverksamheten inom den civila luftfarten i 
enlighet med 2 mom. Prissättningsbestäm-
melsen i fråga ska utgöra prisreglering inom 
ett rättsligt monopol, där enhetsprissättning 
ska tillämpas vid tjänsteproduktion med låga 
marginalkostnader. Leverantören av flygtra-
fiktjänst har rättsligt monopol på de uppgifter 
som den utsetts att utföra, grundat på be-
stämmelserna i lagen och utnämningsbeslutet 
av statsrådets allmänna sammanträde. 

I 2 mom. ska ingå en definition på särskilda 
tjänster inom flygtrafiktjänsten, som omfattar 
tjänster som endast behövs på grund av de 
krav som statsluftfartygs och militära luftfar-
tygs verksamhet ställer. Enligt 3 mom. ska 
närmare bestämmelser om de tjänster som 
hör till de särskilda tjänsterna inom flygtra-

fiktjänsten få utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

Bestämmelser om de särskilda tjänsterna 
inom flygtrafiktjänsten finns i lagen om flyg-
platsnät och flygplatsavgifter. Särskilda 
tjänster inom flygtrafiktjänsten ska vara flyg-
trafiktjänster för förlängd öppethållning av 
flygplatser uteslutande i beredskapssyfte. 
Däremot ska områdeskontrollens normala 
flygtrafiktjänster dygnet runt inte omfattas av 
de särskilda tjänsterna inom flygtrafiktjäns-
ten. 

I 4 mom. föreskrivs om prissättningen av 
de särskilda tjänsterna inom flygtrafiktjäns-
ten. Prissättningen ska motsvara kostnaderna 
och inbegripa en skälig avkastning. De sär-
skilda tjänsterna ska således inte omfattas av 
enhetsprissättningen enligt 2 mom. 

Inom den ekonomiska begreppsapparaten 
och den konkurrensrättsliga regleringen finns 
hävdvunna beräknings- och värderingsgrun-
der som också ska tillämpas i detta samman-
hang. Efter det att de sedvanliga bruks-, un-
derhålls- och utvecklingskostnaderna har 
täckts har leverantören av flygtrafiktjänster 
rätt till en skälig avkastning på det bundna 
kapitalet.  

När avkastningens skälighet bedöms beak-
tas investeringens låga risknivå, finansie-
ringskostnaderna och utrustningens livs-
längd. Den allmänna principen är att avkast-
ningsnivån för de särskilda tjänsterna, som 
ska ses över årligen, med beaktande av dessa 
faktorer åtminstone inte kan överstiga äga-
rens mål för avkastning på eget kapital. Ett 
tjänsteavtal på affärsekonomiska grunder 
mellan parterna är dock den primära metoden 
för att definiera de särskilda tjänsterna och 
ersättningsgrunderna för dem. 

113 §. Certifikat, behörighetsbevis, behö-
righeter, godkännanden och medicinska in-
tyg för flygtrafiktjänstpersonal. Paragrafen 
motsvarar 119 § i gällande luftfartslag. Para-
grafen ändrades genom en lag om ändring av 
luftfartslagen som trädde i kraft den 1 maj 
2013 (280/2013). Då gavs flygläkare och 
flygmedicinskt centrum vid sidan av Trafik-
säkerhetsverket rätt att bevilja medicinskt in-
tyg.  

I 1 mom. föreskrivs det om certifikat för 
flygledare och flygledarelever som utför 
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flygkontrolluppgifter, och i 2 mom. ställs 
motsvarande krav på AFIS-personal.  

I 3 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att meddela de närmare föreskrifter som 
förutsätts för flygsäkerheten utifrån bilaga 1 
till Chicagokonventionen och Eurocontrols 
bestämmelser kompletterade med undantag 
och tillägg av geografiska, klimatologiska 
och trafikmässiga skäl eller för att samordna 
internationell praxis med förhållandena i Fin-
land, i fråga om certifikat, behörigheter, be-
hörighetsbevis och godkännanden samt me-
dicinska intyg som krävs av flygledare, flyg-
ledarelever och AFIS-personal. 

114 §. Utbildning av flygtrafiktjänstperso-
nal. Paragrafen motsvarar 120 § i gällande 
luftfartslag. Även denna paragraf ändrades i 
samband med nämnda delreform så att behö-
righetsbevis för AFIS-personal i 1 mom. blev 
certifikat för AFIS-personal. Det föreslås 
inga ändringar i paragrafens innehåll. Med 
teknisk personal inom flygtrafiktjänst avses 
personal som arbetar i uppgifter som hänför 
sig till flygsäkerheten för flygtrafiktjänstens 
operativa system, och som underhåller och 
reparerar de anordningar och system för 
kommunikation, navigation, övervakning 
samt väderobservation inom flyglednings-
tjänst som är i operativ drift.  

I 1 mom. föreskrivs det att godkännande av 
Trafiksäkerhetsverket krävs för tillhandahål-
lande av utbildning som gäller certifikat för 
AFIS-personal. Ett godkännande ska beviljas 
en sökande som har den yrkeskunniga perso-
nal som krävs för uppgifterna samt behövliga 
utbildningslokaler och utbildningshjälpme-
del, ett utbildningsprogram och ett kvalitets-
system. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka 
verksamheten inom de organisationer som 
ger utbildning.  

I 2 mom. föreskrivs det att Trafiksäkerhets-
verket vid behov ska meddela föreskrifter om 
utbildningen av och behörigheten för den 
tekniska personalen inom flygtrafiktjänst. I 
dessa ska de standarder och rekommendatio-
ner som avses i Chicagokonventionen samt 
Eurocontrols normer och rekommendationer 
beaktas. I 3 mom. föreskrivs det att Trafiksä-
kerhetsverket ska godkänna behörighetssy-
stemet för den tekniska personalen inom 
flygtrafiktjänsten. Ett godkännande ska be-
viljas, om sökanden uppfyller de krav som 

ställts utifrån de standarder och rekommen-
dationer som avses i Chicagokonventionen 
och utifrån Eurocontrols normer och rekom-
mendationer. Trafiksäkerhetsverket ska 
övervaka verksamheten för den som ansvarar 
för behörighetssystemet. I 4 mom. föreskrivs 
det att Trafiksäkerhetsverket för säkerstäl-
lande av en tillräcklig nivå på flygsäkerheten, 
utifrån de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen och utifrån 
Eurocontrols normer och rekommendationer, 
ska meddela närmare föreskrifter om utbild-
ningsorganisationerna i fråga om personalens 
utbildning, erfarenhet och yrkeskicklighet 
samt utbildningsprogram, arbetsmetoder, 
kvalitetssystem och anvisningar. I 5 mom. fö-
reskrivs det att bestämmelser om administra-
tiva påföljder i samband med tillsyn över 
godkännanden som gäller utbildningsorgani-
sationer finns i 14 kap.  

115 §. Insamling av uppgifter som gäller 
förverkligandet av målen för det gemensam-
ma europeiska luftrummet. Paragrafen mot-
svarar 124 § i den gällande luftfartslagen. I 
paragrafen föreskrivs det om Trafiksäker-
hetsverkets rätt att trots sekretessbestämmel-
serna av leverantören av flygtrafiktjänst och 
försvarsmakten få de uppgifter som verket 
behöver för bedömning av förverkligandet av 
målen för det gemensamma europeiska luft-
rummet och för rapportering om dem till Eu-
ropeiska kommissionen. Målen för det ge-
mensamma europeiska luftrummet fastställs i 
Europeiska unionens SES-lagstiftning som 
avses i 105 §. I artikel 12.1 i ramförordning-
en bestäms om medlemsstaternas årliga rap-
porter om genomförandet av de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med ramförordningen och 
de åtgärder som anges i artikel 3. Trafiksä-
kerhetsverket omfattas således enligt unions-
lagstiftningen av en rapporteringsskyldighet 
och att i det syftet samla in uppgifter. Med 
åtgärder avses förordningen om tillhandahål-
lande av tjänster, förordningen om luftrum-
met, förordningen om driftskompatibilitet 
och de genomförandeförordningar som anta-
gits av kommissionen. 

Uppgifter t.ex. om genomförandet av prin-
cipen om en smidig användning av luftrum-
met kan fås endast av Trafiksäkerhetsverket 
och flygstaben. Det är nödvändigt att ange en 
ansvarig som samlar in uppgifter hos tjänste-
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leverantörerna och myndigheterna i syfte att 
klarlägga den nationella situationen. I de 
uppgifter som avses här ingår inte person-
uppgifter. 

116 §. Upptagningar inom flygtrafiktjäns-
ten. Paragrafen motsvarar 125 § i den gällan-
de luftfartslagen. I paragrafen bestäms om 
upptagningar inom flygtrafiktjänsten. Med 
upptagningar avses upptagningar utifrån lä-
gesbilder av trafiken och flygtrafiktjänstens 
tele- och radiokommunikation. Med läges-
bild av trafiken avses all den information och 
den helhetsbild som flygtrafiktjänsten med 
hjälp av upptagningar av tele- och radio-
kommunikation och flygledningstjänstsystem 
har tillgång till om den situation som obser-
veras. 

Enligt 1 mom. ska en leverantör av flygtra-
fiktjänst se till att lägesbilder av trafiken 
samt flygtrafiktjänstens telefon-, radio- och 
annan telekommunikation upptas och förva-
ras på ett sådant sätt att de är skyddade mot 
oberättigad insyn, så att upptagningarna inte 
kan användas av en utomstående. Upptag-
ning av telefon- och radiokommunikation ba-
serar sig på standarden enligt andra avdel-
ningen, tredje stycket, punkt 3.5.1.4 i bilaga 
10 till Chicagokonventionen. Upptagning av 
lägesbilder baserar sig på rekommendationen 
enligt punkt 6.4.1.2 i bilaga 11 till konven-
tionen. 

Det är nödvändigt att ta in bestämmelser 
om förvaring av upptagningar i lagen, efter-
som frågor som gäller integritetsskydd i an-
nat fall skulle aktualiseras inom telefon- och 
radiokommunikation och eventuella andra 
kommunikationsformer. I praktiken har upp-
tagningar inte orsakat några problem, efter-
som alla parter är medvetna om bandningar-
na och eftersom det vid flygtrafiktjänstenhe-
terna i regel också finns en separat linje för 
personalens privata samtal. Radarupptag-
ningar (lägesbilder av trafiken) inrymmer 
inte några motsvarande problem när det gäll-
er integritetsskydd. 

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
meddela närmare föreskrifter om upptag-
ningssätt och förvaringstider för upptagning-
arna. När Trafiksäkerhetsverket bestämmer 
förvaringstiden ska verket ta hänsyn till be-
hoven av att utreda luftfartsolyckor, tillbud 
och händelser. Förvaringstiden och de lokali-

tetsbehov och kostnader som följer av den 
påverkas också av vilken upptagningsteknik 
som används. Föreskrifterna om upptag-
ningssätt bör basera sig på ICAO:s eller Eu-
rocontrols standarder, rekommendationer el-
ler överenskomna förfaranden. När förva-
ringstiderna för upptagningarna fastställs ska 
upptagningarnas användningsändamål beak-
tas. För undersökning av flygolyckor, tillbud 
och händelser ska upptagningarna förvaras 
minst tolv månader. Upptagningar av speciel-
la incidenter kan vara till nytta för t.ex. ut-
bildning under en betydligt längre tid, even-
tuellt i flera år. Över varje flygning ska det 
göras en s.k. färdplan som distribueras till 
alla flygtrafikledningsenheter som tillhanda-
håller tjänster under flygningen. Från EU:s 
medlemsstater matas färdplanerna in i ett sy-
stem som administreras av den europeiska 
organisationen för luftfartssäkerhet Eurocon-
trol. I dessa färdplaner ingår information som 
man i enlighet med dataombudsmannens an-
visningar kan betrakta som personuppgifter. 
Inom det nuvarande systemet är det ändå 
nödvändigt att lämna ut dessa uppgifter med 
tanke på genomförandet av flygningarna. Det 
internationella systemet innebär också att le-
verantörer av flygtrafikledningstjänst ger 
varandra annan information som är nödvän-
dig för flygledningstjänsterna, eftersom flyg-
trafiken flyttar från en tjänsteleverantör till 
en annan.  I momentet föreskrivs det därför 
att uppgifter om färdplan och lägesbild trots 
personuppgiftslagen kan utlämnas till en cell 
för luftrumsplanering och en leverantör av 
flygtrafikledningstjänst i en annan stat eller 
organisation, om internationella standarder 
och internationell praxis kräver detta, dock 
med beaktande av försvarets behov. Till den 
del upptagningarna innehåller personuppgif-
ter, ska i fråga om insamling, registrering, 
lagring och avförande av uppgifter tillämpas 
kraven i personuppgiftslagen. Leverantören 
av flygtrafiktjänst ska minst vart femte år be-
döma behovet att avföra uppgifter ur re-
gistret.  

I 3 mom. bestäms om olika användningssätt 
för upptagningarna. Bestämmelsen motsvarar 
t.ex. ICAO:s rekommendation om upptag-
ningar av lägesbilder, som kan användas för 
undersökning av olyckor och tillbud, efter-
spanings- och räddningstjänst för luftfart, ut-
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värderingar av flygtrafikledningstjänster och 
övervakningssystem samt för flygtrafiktjänst-
leverantörens eget flygsäkerhetsarbete. Flyg-
säkerhetsarbetet anses omfatta utbildning, 
kvalitetsstyrning, bedömning av prestandan 
hos tekniska system samt utredning av fel 
och störningar i servicen. Miljökonsekvens-
bedömning omfattar användning av informa-
tion för buller- eller andra miljöutredningar 
och -mätningar. Planering av luftrummet om-
fattar användning av information för statis-
tiska uppgifter om olika flygrutter och luft-
rum. För miljökonsekvensbedömning kan det 
publiceras sammanställningar utifrån läges-
bilder av trafiken, såsom frekvenskartor för 
linjerna av vilka framgår flygrutternas geo-
grafiska placering. 

 
11 kap.  Luftfartsolyckor, efterspa-

nings- och räddningstjänst för 
luftfart, tillbud och händelser  

I kapitlet föreslås bestämmelser om under-
sökning av olyckor och allvarliga tillbud 
inom luftfarten. Bestämmelserna komplette-
rar lagen om undersökning av olyckor. Be-
stämmelserna i kapitlet motsvarar bestäm-
melserna i 13 kap. i gällande luftfartslag, ge-
nom vilka direktivet om rapportering av hän-
delser inom civil luftfart (det s.k. händelsedi-
rektivet) har genomförts. Europaparlamentets 
och rådets direktiv om rapportering, analys 
och uppföljning av händelser inom civil luft-
fart om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om 
upphävande av Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2003/42/EG, kommissionens 
förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 
1330/2007 trädde i kraft den 15 maj. Förord-
ningen upphäver händelsedirektivet. Efter-
som förordningen börjar tillämpas först den 
15 november 2015 föreslås det inte ännu att 
direktivets genomförandebestämmelser 
stryks ur luftfartslagen. Bestämmelserna om 
efterspanings- och räddningstjänst för luftfart 
har i den gällande luftfartslagen placerats i 
det kapitel som handlar om flygtrafiktjänst, 
men det föreslås nu att de tas in ändrade i 
detta kapitel där de passar bättre.  

117 §. Definitioner. I den gällande luft-
fartslagens 13 kap., som gäller luftfarts-
olyckor, tillbud och händelser, har det inte 

funnits någon separat paragraf med definitio-
ner. Eftersom man i det nya 11 kap. också tar 
in bestämmelser om efterspanings- och rädd-
ningstjänst, har det ansetts nödvändigt att i 
kapitlet också ta in ett nytt 117 § med defini-
tioner. I paragrafen definieras således efter-
spanings- och räddningstjänst för luftfart, 
nödpositionering, allvarligt tillbud och hän-
delse.  

Med begreppet efterspanings- och rädd-
ningstjänst för luftfart, som definieras i 1 
punkten, avses åtgärder för att lokalisera och 
undsätta ett luftfartyg som är nödställt, för-
svunnet eller utsatt för hotande fara eller har 
drabbats av en olycka så att räddningsmyn-
digheterna kan inleda insatser för att rädda 
ett luftfartyg och människorna i det. Med 
hjälp av efterspaning som leds av flygrädd-
ningscentralen kan olycksplatsen lokaliseras. 
Efter det att luftfartyget lokaliserats är det 
polisen som leder efterspaningen i terrängen 
vid olycksplatsen, och flygräddningscentra-
len (ARCC) som är en del av områdeskon-
trollen bistår polisen i detta uppdrag.   

I 2 punkten definieras begreppet nödposi-
tionering som avser identifierings- och loka-
liseringsuppgifter som anger läget för den 
terminalutrustning och anslutning som inne-
has av en efterspanad användare, när en 
myndighet har grundad anledning att anta att 
föremålet för efterspaningen befinner sig i 
uppenbar nöd eller i omedelbar fara och när 
lokaliseringsåtgärden inte tål dröjsmål.  

Med begreppet allvarligt tillbud, som defi-
nieras i 3 punkten, avses ett sådant allvarligt 
tillbud som avses i bilaga 13 till konventio-
nen angående internationell civil luftfart, allt-
så Chicagokonventionen.   

Med begreppet händelse, som definieras i 4 
punkten, avses information om sådana till-
bud, driftsavbrott, defekter, fel eller andra 
avvikande omständigheter i anslutning till 
framförande av ett luftfartyg och i anslutning 
till luftfartens verksamheter och tjänster som 
äventyrar eller kan äventyra säkerheten för 
luftfartyget, personerna ombord eller för vil-
ka andra personer som helst. 

118 §. Rapportering av luftfartsolyckor och 
tillbud. Paragrafen motsvarar i stort sett 
127 § i gällande luftfartslag, men det föreslås 
att ett nytt 3 mom. tas in i paragrafen. I 
1 mom. föreskrivs det att Trafiksäkerhetsver-
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ket ska underrättas om olyckor och allvarliga 
tillbud och att verket ska meddela föreskrifter 
om hur denna rapportering ska göras, t.ex. 
om den blankett på vilken uppgifterna läm-
nas och till vem uppgifterna skickas. 

Enligt 2 mom. ska olyckor och tillbud dess-
sutom anmälas till Olycksutredningscentra-
len på det sätt som anges i lagen om säker-
hetsutredning av olyckor och vissa andra 
händelser (525/2011).  

Jämfört med motsvarande bestämmelse i 
gällande luftfartslag tas i paragrafen in ett 
nytt 3 mom., enligt vilket ärenden som hänför 
sig till sjöräddningslagens tillämpningsområ-
de ska anmälas till sjöräddningens lednings-
central enligt vad som föreskrivs i sjörädd-
ningslagen. På detta sätt kan man säkerställa 
att räddningsuppgifterna inleds så fort som 
möjligt.   

119 §. Utredning av luftfartsolyckor. Para-
grafen motsvarar 127 § i gällande luft-
fartslag, men det föreslås att paragrafens in-
nehåll ändras så att i paragrafen hänvisas till 
gällande nationell lagstiftning och unionslag-
stiftning. Bestämmelser om utredning av 
olyckor och allvarliga tillbud inom luftfarten 
finns i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 996/2010 om utredning och 
förebyggande av olyckor och tillbud inom 
civil luftfart och om upphävande av direktiv 
94/56/EG, i lagen om säkerhetsutredning av 
olyckor och vissa andra händelser och i lagen 
om utredning av militära luftfartsolyckor, till 
vilka hänvisas i paragrafen. Olycksutred-
ningscentralen utreder olyckor och tillbud 
inom den civila luftfarten, medan den militä-
ra luftfartsmyndigheten utreder militära luft-
fartsolyckor.  

120 §. Undersökning som ordnas av Tra-
fiksäkerhetsverket. Paragrafen motsvarar 128 
§ i gällande luftfartslag. I paragrafen före-
skrivs det att Trafiksäkerhetsverket undersö-
ker andra med civil luftfart förknippade till-
bud och händelser än de som undersöks en-
ligt 119 §, om undersökningen är nödvändig 
för att främja flygsäkerheten. Enligt 2 mom. 
kan Trafiksäkerhetsverket anlita utomstående 
experter vid undersökningen. Det kan vara 
nödvändigt bl.a. när vissa specialsakkunska-
per inte finns vid ämbetsverket. Anlitandet 
av utomstående experter kan också grunda 
sig på resursbrist. 

121 §. Efterspanings- och räddningstjänst 
för luftfart. Paragrafen motsvarar 121 § i gäl-
lande luftfartslag, men paragrafens innehåll 
har setts över och bestämmelserna om efter-
spanings- och räddningstjänst föreslås bli 
flyttade från kapitlet om flygtrafiktjänst till 
kapitlet om luftfartsolyckor i den nya luft-
fartslagen. 

Ordnandet av efterspanings- och rädd-
ningstjänst för luftfart bygger på standarder 
och rekommendationer (ICAO Annex 12) 
som Internationella civila luftfartsorganisa-
tionen (ICAO) antagit med stöd av konven-
tionen angående internationell civil luftfart 
(FördrS 11/1949) samt på den internationella 
handboken om flyg- och sjöräddning (IAM-
SAR – DOC 9731) som ICAO och IMO 
uppgjort i samarbete för sina medlemsstater. 
I ICAO:s standarder fastställs för avtalspar-
terna, alltså för medlemsstaterna, en skyldig-
het att ensamma eller tillsammans med andra 
avtalsparter ordna efterspanings- och rädd-
ningstjänst för luftfart inom sitt område. Bas-
faktorerna i efterspanings- och räddnings-
tjänst för luftfart är fastställandet av en legis-
lativ referensram, organiserandet av ansvaret, 
säkerställandet av tillräckliga resurser, kom-
munikationsarrangemang samt tillräcklig 
fördelning av resurser till samordnande och 
operativa åtgärder. 

Enligt ICAO:s standarder omfattar begrep-
pet efterspanings- och räddningstjänst för 
luftfart åtgärder för att lokalisera och undsät-
ta ett luftfartyg som är nödställt, försvunnet 
eller utsatt för hotande fara eller har drabbats 
av en olycka så att räddningsmyndigheterna 
kan inleda insatser för att rädda ett luftfartyg 
och människorna i det. Själva flygräddnings-
tjänsten är således en vidare delkomponent 
som omfattar de åtgärder som flera olika 
myndigheter vidtar efter det att luftfartyget 
lokaliserats för att rädda luftfartyget och pas-
sagerarna i det.  

Under beredningen av luftfartslagen har 
diskussioner förts med kommunikationsmini-
steriet, Trafiksäkerhetsverket, Gränsbevak-
ningsväsendet samt leverantören av flygtra-
fikledningstjänst dvs. Finavia Abp om vilket 
ansvar vilken aktör har i ordnandet av efter-
spanings- och räddningstjänst för luftfart. Ef-
terspanings- och räddningstjänst för luftfart 
är en offentlig förvaltningsuppgift, och sär-
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skilt Gränsbevakningsväsendet och Finavia 
Abp har föreslagit preciseringar i lagförslaget 
för att klargöra ansvarsfördelningen mellan 
de olika myndigheterna och leverantören och 
den nationella ansvariga myndigheten har en-
tydigt fastställts. Till följd av att myndighe-
terna och leverantören har olika åsikter har 
man i paragrafen stannat för en kompromiss. 
Dessutom har man kommit överens om att 
bestämmelserna om efterspanings- och rädd-
ningstjänst för luftfart ska ses över igen i det 
arbete som utförs av den delegation som av-
ses i 2 mom. genast efter beredningen av la-
gen. I delegationens arbete ska delta åtmin-
stone företrädare för kommunikationsmini-
steriet, inrikesministeriet, Trafiksäkerhets-
verket, Gränsbevakningsväsendet, leverantö-
ren av efterspanings- och räddningstjänst 
(Finavia Abp) samt vid behov andra intres-
sentgrupper. Delegationen kan beskriva an-
svar och arbetsfördelning i anslutning till 
ordnande av efterspanings- och räddnings-
tjänst för luftfart mer detaljerat än här och 
vid behov föreslå ändringar i regleringen, 
t.ex. så att det stiftas en separat lag om efter-
spanings- och räddningstjänst för luftfart, 
som till sin struktur kan motsvara sjörädd-
ningslagen. Utifrån delegationens förslag kan 
kommunikationsministeriet vidta de lagstift-
ningsåtgärder som behövs.  

I enlighet med 1 mom. utser statsrådets 
allmänna sammanträde en leverantör av flyg-
trafikledningstjänst som sörjer för att efter-
spanings- och räddningstjänst för luftfart 
ordnas. Enligt gällande luftfartslag är det 
kommunikationsministeriet som utser den le-
verantör av flygtrafikledningstjänst som sör-
jer för ordnandet av tjänsten, men endast om 
det finns flera leverantörer som vill ordna 
tjänsten. För närvarande är det Finavia Abp 
som är leverantör av flygtrafikledningstjänst.  

Enligt 2 mom. tillsätter statsrådets allmänna 
sammanträde en delegation som ska samord-
na samarbetet mellan leverantören av efter-
spanings- och räddningstjänst för luftfart och 
olika myndigheter. Delegationen har också 
som uppgift att i enlighet med vad som anges 
ovan ta ställning till hur regleringen om ef-
terspanings- och räddningstjänst för luftfart 
bör utvecklas i framtiden. Delegationen ska 
också samordna det internationella samarbe-
tet i anslutning till efterspanings- och rädd-

ningstjänst för luftfart och deltagandet i det. 
Sådan samordning har ansetts vara nödvän-
dig i synnerhet av Gränsbevakningsväsendet 
och Finavia Abp.  

I 3 mom. föreskrivs om Trafiksäkerhets-
verkets uppgifter som tillsynsmyndighet. Till 
dessa uppgifter hör att utifrån standarderna 
om efterspanings- och räddningstjänst för 
luftfart i Chicagokonventionen meddela före-
skrifter om förfaranden och praxis som till-
lämpas i efterspanings- och räddningstjänsten 
för luftfart samt övervaka att luftfartslagen, 
föreskrifter som antagits med stöd av lagen 
samt internationella avtal iakttas vid efter-
spanings- och räddningstjänst för luftfart.  

I 4 mom. bemyndigas Trafiksäkerhetsver-
ket att meddela närmare föreskrifter om sam-
ordnandet av arbetsfördelningen mellan 
myndigheter och leverantören när det gäller 
ordnandet av efterspanings- och räddnings-
tjänst för luftfart. Så som det konstateras 
ovan har delegationen som uppgift att ta 
ställning till hur regleringen om efterspa-
nings- och räddningstjänst för luftfart bör ut-
vecklas i framtiden.  

I 5 mom. föreskrivs att det för uppdrag 
inom efterspanings- och räddningstjänst för 
luftfart betalas ersättning som motsvarar 
självkostnadsvärdet för tillhandahållandet av 
den. Närmare bestämmelser om ersättningen 
får utfärdas genom förordning av statsrådet.  

I 6 mom. föreskrivs det att ägaren, inneha-
varen eller operatören av ett luftfartyg eller 
den som tjänstgör ombord på ett luftfartyg el-
ler på en flygplats eller vid någon annan an-
läggning för luftfart ska delta i efterspanings- 
och räddningstjänst för luftfart och i flyg-
räddningsövningar, om inte han eller hon kan 
lägga fram ett giltigt hinder. För person- eller 
egendomsskador som vållats den som ålagts 
att delta i efterspanings- och räddningstjänst 
för luftfart ska betalas ersättning av statens 
medel enligt skadeståndslagen. Enligt 46 och 
95 § i räddningslagen är luftfartsmyndighe-
terna skyldiga att själva svara för kostnader-
na för ordnandet av efterspanings- och rädd-
ningstjänst för luftfart.  

När leverantören av flygtrafikledningstjänst 
sköter uppgifter i anslutning till efterspa-
nings- och räddningstjänst för luftfart sköter 
den en offentlig förvaltningsuppgift. När en 
offentlig förvaltningsuppgift till sin karaktär 
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uttryckligen är teknisk verksamhet och det 
närmast är fråga om faktisk förvaltningsverk-
samhet och operativt skötande av uppgifter, 
bygger de krav i 124 § i grundlagen som gäl-
ler tillgodoseende av de grundläggande rät-
tigheterna, rättssäkerheten och andra krav på 
god förvaltning på exakta och korrekta be-
stämmelser, personalens utbildning och be-
hörighet samt en betryggande övervakning 
av verksamheten. I uppgiften som leverantör 
av flygtrafikledningstjänst är det inte fråga 
om utövning av offentlig makt direkt mot en 
utomstående, utan om en faktisk och utfö-
rande förvaltningsuppgift. 

122 §. Register över automatiska nödra-
diosändare. Det föreslås att paragrafen änd-
ras jämfört med 122 § i gällande luftfartslag 
så att ansvaret för att föra ett register över au-
tomatiska nödradiosändare överförs från le-
verantören av flygtrafikledningstjänst till 
Kommunikationsverket. Uppgiften, som Fi-
navia Abp hittills har skött som en offentlig 
förvaltningsuppgift, överförs nu till Kommu-
nikationsverket. Kommunikationsverket har 
inte själv uppgifter inom efterspanings- och 
räddningstjänst för luftfart, utan de ska skö-
tas av leverantören av efterspanings- och 
räddningstjänst för luftfart och Trafiksäker-
hetsverket. För förande av registret har 
Kommunikationsverket rätt att trots sekre-
tessbestämmelserna av Trafiksäkerhetsverket 
få behövliga uppgifter ur luftfartygsregistret. 
Till övriga delar motsvarar paragrafen till sitt 
innehåll motsvarande bestämmelse i gällande 
luftfartslag.  

Kravet på ett register över automatiska 
nödradiosändare på frekvensen 406 MHz ba-
serar sig på bilaga 10 till Chicagokonventio-
nen. I paragrafen ingår bestämmelser om syf-
tet med registret över automatiska nödradio-
sändare och vilka basuppgifter och för ända-
målet behövliga uppgifter som ska och får in-
föras i registret. I registret ska föras in de mi-
nimiuppgifter som förutsätts i bilaga 10 till 
Chicagokonventionen. Sådana uppgifter är 
kontaktuppgifter avseende ägaren och opera-
tören, den automatiska nödradiosändarens 
identifieringskod och art, vilket avser om det 
är fråga om luftfartygets primära nödradio-
sändare eller t.ex. en räddningsflottes nödra-
diosändare. I registret ska också införas upp-
gifter om tillverkaren och typen, registre-

ringsbeteckningen, hemflygplatsen, det max-
imala passagerarantalet, färgen och radiout-
rustningen. I registret får vid behov även in-
föras andra uppgifter om luftfartyget enligt 
internationella standarder och internationell 
praxis, såsom uppgifter om registreringsda-
tum, batteriets sista bruksdatum och den au-
tomatiska nödradiosändarens placering.  

Dessutom bemyndigas statsrådet att genom 
förordning av statsrådet utfärda närmare be-
stämmelser om införande i registret av såda-
na uppgifter som avses i 2 och 3 mom., om 
internationella förpliktelser som gäller Fin-
land, allmänt använda internationella stan-
darder, registrets syfte, genomförandet av 
räddningsverksamheten, den tekniska utveck-
lingen eller motsvarande omständigheter 
kräver det.  

123 §. Påträffande av luftfartyg eller delar 
av luftfartyg. Paragrafen motsvarar i stort sett 
129 § i den gällande luftfartslagen. Det före-
slås ändå att 1 mom. ändras så att anmälan 
om påträffande av ett luftfartyg eller en del 
av ett luftfartyg som försvunnit i en luftfarts-
olycka alltid, med stöd av 3 §, ska göras till 
nödcentralen. Anmälan kan också göras till 
flygräddningscentralen, polisen eller, om 
fyndplatsen är ett havsområde, till sjörädd-
ningens ledningscentral.   

124 §. Borttransport av vrak. Paragrafen 
motsvarar 130 § i den gällande luftfartslagen. 
I paragrafen bestäms om borttransport av 
vrak. Enligt lagen om säkerhetsutredning av 
olyckor och vissa andra händelser är det för-
bjudet att bortskaffa ett vrak medan under-
sökningen av en olycka pågår. Bortskaffning 
kan trots allt vara nödvändig med tanke på 
säkerheten, smidig flygtrafik eller miljön. 
För att bortskaffningen inte ska störa under-
sökningen, föreslås att lagen kompletteras 
med en bestämmelse om skyldighet att höra 
undersökningsmyndigheten innan ett bor-
skaffningsföreläggande fullgörs. 

125 §. Rapportering av händelser. Be-
stämmelser om rapportering av händelser 
finns inte bara i luftfartslagen utan också i 
EU-lagstiftningen, dvs. i EU:s händelsedirek-
tiv, till vilket det hänvisas i 3 mom. Det före-
slås inte att paragrafens innehåll ändras jäm-
fört med 131 § i gällande luftfartslag.  

I 2 mom. anges vem som ska rapportera om 
händelser. Rapporteringsskyldighet föreslås 
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för luftfartygs ägare, innehavare, operatörer 
eller befälhavare, innehavare av tillstånd eller 
godkännanden som berättigar till luftfarts-
verksamhet, innehavare av certifikat eller be-
hörighetsbevis och de som utför sådana upp-
gifter inom markorganisationen som påver-
kar flygsäkerheten.  

I 3 mom. hänvisas till den förteckning över 
exempel i bilagorna I och II till händelsedi-
rektivet som gäller händelser som ska rappor-
teras och som ska ligga till grund för Trafik-
säkerhetsverkets föreskrifter om rapportering 
av händelser. Förteckningen återges inte i la-
gen. 

126 §. Registrering av rapporter om hän-
delser. Paragrafen motsvarar 132 § i gällande 
luftfartslag och det föreslås inga ändringar i 
paragrafens innehåll. Trafiksäkerhetsverket 
ska registrera rapporter om olyckor, allvarli-
ga tillbud och händelser i sin databas så som 
föreskrivs i artiklarna 5 och 8.2 i händelsedi-
rektivet.  

127 §. Utbyte av information om händelser. 
Paragrafen motsvarar 133 § i gällande luft-
fartslag och det föreslås inga ändringar i pa-
ragrafens innehåll. Enligt 1 mom. ska Trafik-
säkerhetsverket ställa säkerhetsinformation 
som införts i olycksfalls- och händelsedata-
baserna till förfogande för de behöriga myn-
digheterna i andra medlemsstater och för 
kommissionen så som föreskrivs i artikel 6 i 
händelsedirektivet. I artikeln förutsätts det att 
databaserna ska vara kompatibla med den 
programvara som kommissionen utvecklat. 
De behöriga myndigheterna får använda 
kommissionens programvara för sina egna 
databaser. I enlighet med artikeln ska Trafik-
säkerhetsverket, när det är nödvändigt, un-
derrätta den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat eller de medlemsstater där hän-
delsen ägde rum, där luftfartyget är registre-
rat, där luftfartyget är tillverkat eller där ope-
ratören har behörighet.  

I 2 mom. tas det in en hänvisning till 24 § i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet. Sekretessbelagda myndighetshand-
lingar är enligt 24 § 1 mom. 15 punkten 
handlingar som innehåller uppgifter om in-
spektion som ankommer på en myndighet el-
ler någon annan omständighet som har sam-
band med en övervakningsåtgärd, om utläm-
nandet av uppgifter ur en sådan handling 

skulle äventyra övervakningen eller dess syf-
te eller utan vägande skäl skulle vara ägnat 
att åsamka den som har del i saken skada. I 
momentet tas dessutom in en kompletterande 
bestämmelse där det uttryckligen sägs att 
Trafiksäkerhetsverket ska ha rätt att hemlig-
hålla omständigheter som gäller rapporter om 
händelser, när utlämnande av uppgifter om 
omständigheterna kan äventyra möjligheter-
na att få information i fortsättningen. 

128 §. Användning av information om hän-
delser. Paragrafen motsvarar 134 § i gällande 
luftfartslag. Enligt 1 mom. ska myndigheten 
inte få vidta rättsliga åtgärder på grund av 
sådana oöverlagda eller oavsiktliga lagöver-
trädelser som myndigheten får kännedom om 
endast på grund av att de har rapporterats 
med anledning av den obligatoriska rapporte-
ring av händelser som avses i 125 §. Skyl-
digheten att avstå från att vidta åtgärder gäll-
er dock inte i de fall där det rör sig om en så-
dan försummelse av skyldigheter som kan 
betraktas som grov oaktsamhet. De tillämpli-
ga bestämmelserna i strafflagen ska i varje 
fall tillämpas. Bestämmelsen baserar sig på 
artikel 8.3 i händelsedirektivet och avsikten 
är att den ska skydda dem som rapporterat 
om händelser mot påföljder. Också när det 
gäller denna bestämmelse är målet att säker-
ställa så mycket information om händelser 
som möjligt. 

Enligt 2 mom. ska verksamhetsutövarna 
inte få behandla sådana anställda på ett dis-
kriminerande sätt som lämnar in en rapport 
om tillbud som de eventuellt känner till. 
Också denna bestämmelse syftar till att främ-
ja rapporteringen av händelser.  

 
12 kap. Driftsrestriktioner vid flyg-

platser av bullerskäl  

Bestämmelserna i kapitlet motsvarar be-
stämmelserna i gällande luftfartslag. Dessa 
bestämmelser togs in i luftfartslagen redan 
2004, då Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2002/30/EG om regler och förfaranden 
för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner 
vid flygplatser i gemenskapen (det s.k. direk-
tivet om bullerkontroll) genomfördes natio-
nellt. Lagförslagets detaljmotivering i propo-
sitionen (RP 216/2004) har därför inte till 
alla delar upprepats i denna proposition, utan 
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motiveringen är snävare och allmännare här. 
Europeiska kommissionen lämnade i decem-
ber 2011, som en del av det föreslagna flyg-
platspaketet, ett förslag till en ny förordning 
som gäller bullerkontroll på flygplatser, som 
skulle ersätta direktivet om bullerkontroll. 
Eftersom EU:s flygplatspaket inte har nått 
Europaparlamentet och rådet för samordning 
av ståndpunkterna, ses inte heller bestämmel-
serna i detta kapitel över nu.  

129 §. Definitioner. Paragrafen motsvarar 
135 § i den gällande luftfartslagen och inne-
håller definitioner av direktivet om buller-
kontroll, jetplan, jetplan som uppfyller bul-
lernormen med liten marginal, bullerområde 
och god avvägning.  

130 §. Driftsrestriktionernas tillämpnings-
område och innehåll. Paragrafen motsvarar 
136 § i den gällande luftfartslagen. Den före-
slagna paragrafen liksom 131—135 § är ge-
nomförandebestämmelser enligt direktivet 
om bullerkontroll. Trafiksäkerhetsverket ska 
för att förebygga bullerolägenheter kunna be-
sluta om att införa driftsrestriktioner vid en 
flygplats vid vilken det sammanlagda antalet 
starter och landningar med jetplan under de 
tre senaste kalenderåren i medeltal uppgått 
till fler än 50 000 per år. Det betyder i prak-
tiken Helsingfors-Vanda flygplats. 

131 §. Principer som gäller driftsrestrik-
tioner. Paragrafen motsvarar 137 § i den gäl-
lande lagen. I paragrafen ingår en beskriv-
ning av den s.k. princip om god avvägning 
som antogs vid ICAO:s 33:e generalförsam-
ling. Med god avvägning avses en helhet be-
stående av fyra delar: minskning av luftfarty-
gens buller vid dess källa, åtgärder inom 
markanvändningsplanering och markskötsel, 
förfaranden som minskar spridningen av bul-
ler samt driftsrestriktioner. 

Enligt paragrafen förutsätts proportionalitet 
i samband med driftsrestriktionerna. Restrik-
tionerna ska stå i skälig proportion till de 
kostnader och olägenheter som de förorsakar 
lufttrafikföretag och andra parter. Grunderna 
för driftsrestriktionerna ska vara objektiva 
och icke-diskriminerande. 

132 §. Bedömning av behovet av driftsre-
striktioner. Enligt 1 mom. ska man innan 
driftsrestriktioner införs vid en flygplats be-
döma behovet av dem.  Det är flygplatsope-
ratören som ska göra bedömningen, men 

operatören kan ta hjälp av utomstående sak-
kunniga. Bedömningen ska omfatta en be-
skrivning av flygplatsen och dess aktuella 
trafik och en bedömning av huruvida de gäl-
lande bullerbekämpningsmetoderna är till-
räckliga, en prognos över situationen om 
inga nya åtgärder vidtas med beaktande av 
utvecklingsalternativ för flygplatsen och dess 
omgivning, konsekvens- och kostnadsbe-
dömningar av situationen ifall bullerbekämp-
ningen inte effektiviseras samt en kartlägg-
ning av de bullerbekämpningsåtgärder som 
anses vara möjliga och en bedömning av 
möjligheten att genomföra dem med tanke på 
effektivitet, nytta, kostnader, miljö- och kon-
kurrenskonsekvenser samt tidtabellen.  

Enligt 2 mom. ska bedömningen innehålla 
de detaljerade uppgifter som behövs som 
grund för beslutsfattandet och som räknas 
upp i bilaga II till direktivet om bullerkon-
troll.  

I 3 mom. nämns de situationer där det inte 
är nödvändigt att göra en bedömning eller 
avfatta en bedömningsrapport. En bedöm-
ning behövs inte om uppgifter som motsvarar 
dem som fås genom bedömningen ingår i den 
bedömning av miljökonsekvenserna vid 
flygplatsen som avses i lagen om förfarandet 
vid miljökonsekvensbedömning eller om det 
har gått mindre än fem år sedan den senaste 
bedömningen. En bedömning behövs inte 
heller om man överväger att göra en mindre 
ändring i en gällande driftsrestriktion eller 
ändringen inte har någon betydande inverkan 
på lufttrafikföretagens kostnader vid flyg-
platsen.  

Enligt 4 mom. ska Trafiksäkerhetsverket se 
till att de vilkas fördel, rätt eller skyldighet 
driftsrestriktionerna gäller ges tillfälle att bli 
hörda när det gäller utredningen av bedöm-
ningen. Hörandet genomförs i enlighet med 6 
kap. i förvaltningslagen. Dessutom ska utlå-
tande alltid begäras av de kommuner som är 
belägna inom flygplatsens bullerområde och 
av den aktuella närings-, trafik- och miljö-
centralen. 

133 §. Särskilda driftsrestriktioner för jet-
plan som uppfyller bullernormen med liten 
marginal. Paragrafen motsvarar 139 § i den 
gällande luftfartslagen. Bestämmelserna i 1 
mom. gäller riktande av särskilda driftsre-
striktioner till jetplan som uppfyller buller-
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normen med liten marginal. När det gäller 
driftsrestriktioner är dessa jetplan i princip i 
samma ställning som andra jetplan. Riktande 
av särskilda driftsrestriktioner till luftfartyg 
som uppfyller bullernormen med liten mar-
ginal kan enligt momentet komma i fråga en-
dast om det i den bedömning som avses i ar-
tikel 5 i direktivet om bullerkontroll konsta-
teras att införande av allmänna driftsrestrik-
tioner för jetplan inte räcker till för att upp-
fylla målen när det gäller att undvika och be-
gränsa överdrivet buller. Det är då möjligt att 
separat begränsa kraven för trafik med jet-
plan som uppfyller bullernormen med liten 
marginal eller förbjuda trafik med dem helt 
och hållet i enlighet med de detaljerade be-
stämmelserna i 3 och 4 mom. Bestämmelser-
na motsvarar artikel 6 i direktivet. 

Enligt 2 mom. ska trafiken med jetplan som 
uppfyller bullernormen med liten marginal 
kunna begränsas till turer som motsvarar de 
turer som flugits under samma tidsperiod un-
der det föregående året. Begränsningen kan 
träda i kraft tidigast sex månader efter det att 
bedömningen har utförts och beslutet om in-
förande av driftsrestriktioner har fattats. An-
vändningen av luftfartyg som uppfyller bul-
lernormen med liten marginal kan inte längre 
efter detta utökas eller överföras till helt nya 
flyglinjer eller andra flygturer. Överföringar 
är möjliga på samma flyglinje endast på 
grund av ändringar i tidtabeller, t.ex. så att en 
flygturs avgångs- och ankomsttid ändras med 
någon timme. 

Enligt 3 mom. ska trafiken vid en flygplats 
med jetplan som uppfyller bullernormen med 
liten marginal kunna börja minskas tidigast 
sex månader efter det att de driftsrestriktioner 
som avses i 2 mom. har införts. Nedskär-
ningen sker genom att de lufttrafikföretag 
som använder jetplan som uppfyller buller-
normen med liten marginal förpliktas att re-
ducera antalet flygningar med sådana jetplan 
från flygplatsen med högst 20 procent per år 
av den utgångsnivå som gällde när restriktio-
nen trädde i kraft. På det sättet kan man få 
trafiken med jetplan som uppfyller buller-
normen med liten marginal att helt och hållet 
upphöra vid flygplatsen inom fem år. 

134 §. Underrättelse om driftsrestriktioner. 
Enligt paragrafen gäller att vid underrättelse 
om beslut som gäller införande av driftsre-

striktioner ska de detaljerade bestämmelserna 
i artikel 11 i direktivet om bullerkontroll föl-
jas. Dessutom ska förvaltningslagen beaktas. 

135 §. Undantag från driftsrestriktioner. 
Paragrafen motsvarar 141 § i gällande luft-
fartslag. Enligt paragrafen ska Trafiksäker-
hetsverket kunna tillåta begränsade undantag 
från de särskilda driftsrestriktioner som avses 
i 133 §. Undantagen kan gälla tillåtelse för 
enstaka starter och landningar, en mindre av-
vikelse under högst några dygn i den tid-
punkt då en driftsrestriktion börjar eller slutar 
eller tillåtelse för enstaka underhåll. Med en-
staka starter avses en enskild flygoperation 
med start och/eller landning, exempelvis i 
samband med en flyguppvisning, eller någon 
annan enskild flygoperation som inte utförs 
inom ramen för tidtabellsenlig regelbunden 
flygtrafik.  

 
13 kap. Skadeståndsansvar och för-

säkringar  

I kapitlet föreslås bestämmelser som kom-
pletterar skadeståndslagen och som gäller 
skadeståndsansvar för skador som inträffat 
vid luftfart. I kapitlet föreslås också bestäm-
melser om obligatoriskt försäkringsskydd 
inom luftfart till den del saken inte regleras i 
unionens lagstiftning. I kapitlet föreskrivs 
dessutom om begränsningar av skadestånds-
ansvaret för den slot-samordnare som förde-
lar ankomst- och avgångstider vid flygplat-
ser.  

136 §. Skadeståndsansvar. Paragrafen mot-
svarar 142 § i gällande luftfartslag. Enligt 
huvudregeln i 1 mom. ska skadeståndslagen 
tillämpas på skadeståndsansvar för en skada 
som har inträffat vid luftfart till den del inte 
något annat föreskrivs i den föreslagna lagen. 
Tillämpliga blir därmed t.ex. de bestämmel-
ser i skadeståndslagen som gäller arbetsgiva-
res, offentliga samfunds, arbetstagares och 
tjänstemäns skadeståndsansvar, fastställande 
av den skada som ska ersättas och jämkning 
av ersättningen. 

Enligt 2 mom. ska ett luftfartygs ägare, in-
nehavare och operatör, oberoende av eventu-
ell oaktsamhet, solidariskt ansvara för en 
skada som användningen av luftfartyget för 
luftfart vållar personer eller egendom som 
inte transporteras i luftfartyget. Denna prin-
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cip om strikt ansvar som traditionellt har 
följts inom luftfarten innebär ett undantag 
från principen om skadevållares ansvar enligt 
2 kap. 1 § i skadeståndslagen. Den skadeli-
dande ska vara berättigad att kräva ersättning 
enligt eget val av luftfartygets ägare, inneha-
vare eller operatör. Fördelningen av ska-
deståndsansvaret i relationen mellan ägaren, 
innehavaren och operatören bestäms enligt 6 
kap. 2 § i skadeståndslagen. Med avvikelse 
från det solidariska ansvaret enligt momentet 
gäller dock att den som innehar rätt till luft-
fartyget genom äganderättsförbehåll, eller 
som i fråga om luftfartyget innehar någon 
annan säkerhetsrätt grundad på ägande, eller 
den som hyr ut luftfartyget inte är ansvarig 
enligt momentet, förutsatt att uppgifter om 
luftfartygets operatör har införts i luftfartygs-
registret. I sådana fall är skadeståndsansvaret 
för den som innehar rätt genom äganderätts-
förbehåll, för den som innehar någon annan 
säkerhetsrätt grundad på ägande eller för den 
som hyr ut luftfartyget skadevållares ansvar 
enligt 2 kap. 1 § i skadeståndslagen. 

Enligt 3 mom. ska principen om strikt soli-
dariskt ansvar enligt 2 mom. inte tillämpas på 
en skada som användningen av ett luftfartyg 
för luftfart vållar ett annat luftfartyg, som när 
skadan inträffar också används för luftfart, 
eller vållar personer eller egendom som 
transporteras i ett sådant luftfartyg och inte 
heller om ett luftfartyg har använts olovligt 
när en skada inträffar. Till denna del ska ska-
deståndslagen tillämpas, i enlighet med hu-
vudregeln i 1 mom. Exempelvis den som 
olovligt har använt ett luftfartyg ansvarar 
själv för den skada som användningen har 
förorsakat. Eventuellt skadeståndsansvar för 
luftfartygets ägare, innehavare och operatör 
liksom deras rätt till skadestånd bestäms ock-
så enligt skadeståndslagen. En skada som har 
vållats någon annan än luftfartygets ägare, 
innehavare eller operatör i samband med 
olovlig användning ska ersättas av luftfarty-
gets ansvarsförsäkring till den del den som 
vållat skadan inte själv förmår ersätta den. 

Bestämmelsen i 4 mom. är informativ till 
sin karaktär. Enligt momentet ska det be-
stämmas särskilt om skadeståndsansvaret för 
en skada som användningen av ett luftfartyg 
för luftfart vållar en person eller egendom 
som transporteras i samma luftfartyg.  

137 §. Skadeståndsansvar för samordnare 
för flygplatser. Paragrafen motsvarar 143 § i 
den gällande luftfartslagen. Enligt paragrafen 
fastställs skadeståndsansvaret för samordnare 
som avses i slotförordningen enligt ska-
deståndslagen. En samordnare ska dock an-
svara bara för de skador som han eller hon 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vållar 
vid utförandet av sina uppgifter. Bestämmel-
sen är nödvändig för att skyldigheten enligt 
artikel 11.2 i slotförordningen ska fullgöras. 
Bestämmelsen begränsar inte arbetsgivares 
eller offentliga samfunds eventuella ska-
deståndsansvar enligt 3 kap. i skadeståndsla-
gen.  

138 §. Försäkringar. Paragrafen är infor-
mativ till sin karaktär. Enligt paragrafen 
finns bestämmelser om försäkringar i händel-
se av skador vid luftfart i förordningen om 
luftfartsförsäkring och i kommissionens ge-
nomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 
om gemensamma krav för tillhandahållande 
av flygtrafiktjänster och om ändring av för-
ordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU) nr 
691/2010. Bestämmelserna i 139 § ska till-
lämpas till den del dessa förordningar inte är 
tillämpliga eller till den del det i förordning-
arna inte finns några bestämmelser om om-
ständigheter som hänför sig till försäkring. 

139 §. Nationella försäkringskrav. Enligt 1 
mom. ska villkoren i en ansvarsförsäkring för 
ett finskt luftfartyg eller ett luftfartyg som 
används av en innehavare av finskt drifttill-
stånd inte få möjliggöra att försäkringen av-
bryts innan försäkringsperioden löper ut eller 
avbrottet anmäls till Trafiksäkerhetsverket. 
Luftfartygets innehavare ska så snart som 
möjligt meddela Trafiksäkerhetsverket, om 
luftfartyget har övergått i en annan ägares 
besittning och även försäkringsansvaret har 
övergått till den nya innehavaren.  

I 2 mom. sägs att i fråga om luftfartyg med 
en högsta godkänd startmassa på 2 700 kg 
som används vid icke-kommersiell drift ska 
försäkringsbeloppet av den ansvarsförsäkring 
som krävs för personskador per passagerare 
uppgå till minst hälften av minimiförsäk-
ringsskyddet enligt artikel 6.1 i förordningen 
om luftfartsförsäkring, dock minst till det 
lägsta belopp som anges i den nämnda punk-
ten. I förordningen om luftfartsförsäkring har 
miniminivån på försäkringsskyddet dimen-
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sionerats enligt de krav som gäller kommer-
siell luftfart. Enligt artikel 6.1 i förordningen 
får medlemsstaterna dock utfärda nationella 
bestämmelser om en lägre nivå för kravet på 
personansvarsförsäkring inom annan än 
kommersiell lätt icke-kommersiell luftfart.  

I 3 mom. bestäms om det minimiförsäk-
ringsskydd som krävs inom grundläggande 
flygutbildning. För ett luftfartyg ska det i 
händelse av personskador för flygeleven och 
flyginstruktören tecknas en olycksfallsför-
säkring för varje sittplats där minimiförsäk-
ringsbeloppet är minst tio procent av det i 2 
mom. avsedda allmänna minimiförsäkrings-
skyddet för passagerare enligt förordningen 
om luftfartsförsäkring.  

 
14 kap. Administrativa påföljder som 

gäller tillstånd och godkän-
nanden 

I kapitlet finns bestämmelser om de åtgär-
der som Trafiksäkerhetsverket ska vidta, om 
det är nödvändigt att ingripa i ett tillstånd el-
ler godkännande som beviljats personer eller 
organisationer. Det kan bli nödvändigt att in-
gripa på grund av en förseelse eller därför att 
innehavaren av tillståndet eller godkännandet 
inte längre uppfyller villkoren för erhållan-
det. Kapitlet reviderades genom en delreform 
i samband med totalreformen av luftfartsla-
gen (lagen om ändring av luftfartslagen, 
280/2013), så endast smärre ändringar görs 
nu i bestämmelserna i kapitlet.  

140 §. Tillämpningsområde. Paragrafen 
motsvarar 146 § i gällande luftfartslag. I 1 
mom. definieras de typer av tillstånd i fråga 
om vilka påföljderna enligt kapitlet är till-
lämpliga. I fråga om personer handlar det om 
certifikat, behörigheter, behörighetsbevis och 
godkännanden samt i fråga om organisatio-
ner tillstånd och godkännanden. För att för-
enkla uttryckssättet föreslås att benämningen 
”tillstånd” används i kapitlet som ett över-
ordnat begrepp för alla de ovan nämnda ty-
perna av tillstånd. 

I 2 mom. fastställs det att Europeiska unio-
nens lagstiftning har en primär ställning i 
förhållande till den nationella regleringen.  
Bestämmelser om administrativa påföljder 
som gäller tillstånd för organisationer som 
svarar för luftvärdighet, konstruktions-, till-

verknings- och underhållsorganisationer samt 
utbildningsorganisationer för underhållsper-
sonal finns i EASA-förordningen och i ge-
nomförandeförordningar som kommissionen 
antagit med stöd av den.  

Jämfört med gällande luftfartslag föreslås 
det att en ny bestämmelse tas in i paragrafen. 
Enligt 3 mom. finns bestämmelser om åter-
kallande av den tillträdesrätt som flygplats-
operatören beviljat till flygplatsens flygsida 
och behörighetsområden samt av flygplatsens 
behörighetskort och passerkort för fordon 
dock fortfarande i 9 kap.   

141 §. Åtgärder för ingripande i tillstånd 
som beviljats personer. Paragrafen motsvarar 
147 § i gällande luftfartslag. I 1 mom. för-
tecknas de tillstånd i fråga om vilka Trafik-
säkerhetsverket vid behov kan vidta de åt-
gärder som avses i 142—145 § för ingripan-
de i tillstånd. Jämfört med 147 § i gällande 
luftfartslag föreslås det att förteckningen 
över tillstånd kompletteras med auktorisation 
för flygkontrollanter, godkännande för per-
soner som ger rangeringssignaler åt luftfar-
tyg, godkännande för säkerhetskontrollanter, 
godkännande för säkerhetsutbildare, godkän-
nande för validerare för luftfartsskydd i EU, 
och certifikat jämte behörigheter för pilot för 
fjärrstyrt luftfartyg.  De övriga tillstånden är 
flygcertifikat jämte behörigheter, certifikat 
för underhållspersonal, certifikat för flygtra-
fiktjänstpersonal, medicinskt intyg, certifikat 
för flygläkare, kabinbesättningsintyg eller 
medicinsk rapport för kabinbesättning samt 
godkännande för personer som ger range-
ringssignaler åt luftfartyg.   

Enligt 2 mom. är chefen för den enhet som 
ansvarar för polisverksamheten, inte Trafik-
säkerhetsverket, behörig myndighet när det 
gäller godkännanden för säkerhetskontrollan-
ter som beviljats polismän. Kommendören 
för gränsbevaknings- eller sjöbevakningssek-
tionen är på motsvarande sätt behörig myn-
dighet när det gäller gränsbevakningsmän, 
och tullen när det gäller tullmän.  

142 §. Anmärkningar och varningar som 
gäller personer. Paragrafen motsvarar 148 § 
i gällande luftfartslag. Enligt 1 mom. ska en i 
141 § avsedda person kunna ges en anmärk-
ning, om personen av oaktsamhet handlar i 
strid med sina på bestämmelser eller före-
skrifter baserade skyldigheter i en uppgift 
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som påverkar flygsäkerheten eller luftfarts-
skyddet för den civila luftfarten. En anmärk-
ning är en lindrigare påföljd än en varning, 
och anmärkningen ska också kunna ges 
muntligt, t.ex. direkt i samband med en in-
spektion. Om det är fråga om uppsåtligt för-
farande, blir påföljden strängare än en an-
märkning. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om skrift-
liga varningar som gäller tillståndshavare. En 
varning kan ges om tillståndshavaren uppsåt-
ligen har handlat i strid med sina på bestäm-
melser eller föreskrifter baserade skyldighe-
ter i en uppgift som påverkar flygsäkerheten, 
genom att bryta mot bestämmelserna eller fö-
reskrifterna om luftfart har visat bristande 
vilja eller förmåga att följa dessa, eller har 
handlat i strid med bestämmelserna eller fö-
reskrifterna om luftfartsskydd. En varning är 
en strängare påföljd än en anmärkning och 
ska alltid ges skriftligt. 

143 §. Återkallande av tillstånd som bevil-
jats personer. Paragrafen motsvarar den gäl-
lande luftfartslagens 149 § som gäller verk-
samhetsförbud för personer, men paragrafens 
rubrik och innehåll föreslås bli ändrade. I 
1 mom. föreskrivs det att ett tillstånd som be-
viljats en i 141 § avsedd person och som är 
en förutsättning för verksamheten kan åter-
kallas temporärt eller permanent på grund av 
sjukdom eller handikapp eller av någon an-
nan i momentet nämnd orsak som påverkar 
flygsäkerheten för att förhindra fortsatt verk-
samhet som äventyrar säkerheten. Enligt 
2 mom. gäller ett återkallande av tillstånd till 
dess att villkoren för erhållande av tillståndet 
uppfylls.  

Enligt 3 mom. kan en tillståndshavare för-
bjudas att bedriva verksamhet och förbudet 
enligt momentet gäller högst till dess att det 
aktuella ärendet har avgjorts. Ett verksam-
hetsförbud antecknas bland uppgifterna i cer-
tifikatregistret.  

144 §. Återkallande av medicinska intyg. I 
paragrafen föreskrivs det att ett medicinskt 
intyg kan återkallas, om innehavaren på 
grund av sjukdom eller handikapp eller av 
någon annan orsak som påverkar flygsäker-
heten inte längre uppfyller de villkor för er-
hållande av tillståndet som uppställs i EASA-
förordningen och de förordningar som kom-
missionen antagit med stöd av den.  

145 §. Återställande av certifikat eller in-
tyg till myndigheten. Paragrafen motsvarar 
151 § i den gällande lagen. Enligt paragrafen 
ska certifikat och intyg omedelbart återställas 
till myndigheten, om den berörda personen 
har meddelats verksamhetsförbud eller om 
tillståndet har återkallats.  

146 §. Åtgärder för ingripande i tillstånd 
som beviljats organisationer. I paragrafen 
fastställs vilka organisationer som kan bli fö-
remål för de åtgärder som avses i 147—
149 §. Dessa är ett flygmedicinskt centrum, 
en konstruktions-, tillverknings- eller under-
hållsorganisation, en utbildningsorganisation 
för underhållspersonal, en drifttillståndshava-
re, den som idkar regelbunden flygtrafik eller 
icke-reguljär flygtrafik mellan Finland och 
ett tredjeland, en innehavare av bruksflygtill-
stånd, en innehavare av flygutbildningstill-
stånd, en anordnare av flyguppvisning eller 
flygtävling, en flygplatsoperatör, en säker-
hetsgodkänd speditör, en känd avsändare el-
ler en säkerhetsgodkänd leverantör, en god-
känd transportör av flygfrakt eller flygpost 
till EU från ett tredjelands flygplats (Air 
Cargo or Mail Carrier operating into the 
Union from a Third Country Airport, ACC), 
en leverantör av flygtrafiktjänst, en utbild-
ningsorganisation för flygtrafiktjänstperso-
nal, en utbildningsorganisation för kabinbe-
sättning eller en innehavare av ett flyghinder-
tillstånd enligt 158 §.  

Med säkerhetsgodkänd speditör avses ett 
ombud, ett fraktbolag eller någon annan en-
het som har affärsförbindelser med ett lufttra-
fikföretag och genomför säkerhetskontroller 
när det gäller gods, kurir- och expresspaket 
eller post. Med känd avsändare avses en av-
sändare av frakt eller post för egen räkning 
vars förfaranden uppfyller EU:s lagstiftning 
om säkerhetsregler i tillräcklig grad för att 
frakten eller posten ska få transporteras på 
alla typer av luftfartyg. Med säkerhetsgod-
känd leverantör avses en leverantör vars för-
faranden uppfyller kraven i EU-
lagstiftningen i tillräcklig grad för att förnö-
denheter för användning ombord ska få leve-
reras direkt till luftfartyg.  

147 §. Anmärkningar och varningar som 
gäller organisationer. Paragrafen motsvarar 
153 § i den gällande lagen. I 1 mom. bestäms 
det om påföljderna för en organisation vid 
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sådana lindriga förseelser beträffande villko-
ren för godkännande eller bestämmelserna 
om verksamheten som inte leder till att till-
ståndet eller godkännandet ändras, begränsas 
eller återkallas. Innehavaren av ett sådant 
tillstånd eller godkännande ska kunna ges en 
anmärkning eller en varning.  

I 2 mom. regleras det inbördes förhållandet 
mellan anmärkningar och varningar. En var-
ning är den strängare av påföljderna. En var-
ning ska ges, om en anmärkning inte kan an-
ses vara tillräcklig med hänsyn till de samla-
de omständigheter som framgår av ärendet. 
Varningen ska ges skriftligt. En anmärkning 
ska däremot kunna ges även muntligt, t.ex. i 
samband med inspektioner. 

148 §. Ändring, begränsning och återkal-
lande av tillstånd som beviljats organisatio-
ner. Paragrafen motsvarar 154 § i den gäl-
lande luftfartslagen. I 1 mom. föreskrivs om 
de förutsättningar enligt vilka Trafiksäker-
hetsverket kan ändra eller begränsa ett i la-
gen avsett tillstånd som beviljats en organisa-
tion, återkalla tillståndet eller temporärt för-
bjuda den verksamhet som tillståndet avser. 
Som sådana förutsättningar anses att den som 
bedriver verksamhet enligt tillståndet inte 
förmår bedriva sin verksamhet på ett betryg-
gande sätt, att förutsättningar för beviljande 
av tillstånd inte längre finns eller att fel och 
brister i förutsättningarna inte rättas inom ut-
satt tid. Som förutsättningar för att återkalla, 
ändra eller begränsa tillstånd anses vidare att 
tillståndshavaren i väsentlig grad låter bli att 
iaktta tillståndsvillkoren eller andra föreskrif-
ter som gäller den verksamhet som tillståndet 
avser, att tillståndshavaren trots anmärkning 
eller varning fortsätter verksamheten i strid 
med tillståndsvillkoren eller fortsätter att bry-
ta mot andra bestämmelser som gäller verk-
samheten, eller att tillståndshavaren inte iakt-
tar det luftfartsavtal som trafiktillståndet 
grundar sig på eller andra internationella för-
pliktelser. 

Enligt 2 mom. kan ett tillstånd återkallas 
endast om en lindrigare påföljd för organisa-
tionen inte kan anses vara tillräcklig med 
hänsyn till de samlade omständigheter som 
framgår av ärendet. 

149 §. Vägran att ändra eller förnya till-
stånd på grund av obetald avgift. Paragrafen 
motsvarar 155 § i gällande luftfartslag. Myn-

digheten ska inte utan särskilda skäl få bifalla 
en ansökan om att ändra eller förnya ett till-
stånd som den beviljat, om den föreskrivna 
avgiften för tillståndet har förfallit till betal-
ning och inte trots uppmaning har betalats 
inom en skälig utsatt tid och om försummel-
sen av betalningsskyldigheten är allvarlig 
och väsentlig.  

150 §. När förfaller ett drifttillstånd, till-
stånd att flyga eller trafiktillstånd. Paragra-
fen motsvarar 156 § i den gällande luft-
fartslagen. I paragrafen föreskrivs om när ett 
drifttillstånd, tillstånd att flyga eller trafiktill-
stånd förfaller. Tillstånden förfaller om tills-
tåndshavaren inte har börjat utöva trafikrät-
tigheterna i enlighet med villkoren i sitt tra-
fiktillstånd. Tillstånden förfaller om tillstånd-
shavaren upphör med eller avbryter sin flyg-
verksamhet och inte inom den tid som Tra-
fiksäkerhetsverket sätter ut, minst sex måna-
der, visar att tillståndshavaren fortfarande 
uppfyller de verksamhetsmässiga och eko-
nomiska villkoren för erhållande av tillstånd 
eller att trafikavbrottet beror på sådana ex-
ceptionella omständigheter som trafiktills-
tåndshavaren inte har kunnat påverka. Till-
stånden förfaller också om de förutsättningar 
som föreskrivits för erhållande av tillstånd 
inte längre finns och tillståndshavaren inte 
avhjälper bristerna inom en tidsfrist på minst 
en månad som Trafiksäkerhetsverket faststäl-
ler. 

151 §. Vite samt hot om tvångsutförande 
och avbrytande. Enligt paragrafen ska Tra-
fiksäkerhetsverket ha rätt att förena ett åläg-
gande eller ett förbud som har meddelats 
med stöd av luftfartslagen eller unionens lag-
stiftning med vite eller hot om tvångsutfö-
rande eller avbrytande. I paragrafen hänvisas 
på denna punkt till viteslagen (1113/1990).  

 
15 kap. Särskilda bestämmelser 

I kapitlet samlas de bestämmelser som inte 
passar in i de föregående kapitlen enligt te-
maområden eller som gäller ett område som 
omfattas av flera olika kapitel. I kapitlet före-
skrivs det om krav på upprätthållande av yr-
keskunskap, Trafiksäkerhetsverkets rätt att få 
information och utföra inspektioner samt rätt 
att få handräckning, tillsynsregister, besätt-
ningskort, föreskrifter om miljökonsekven-
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serna av luftfart, flyghinder och verksamhet 
som äventyrar flygsäkerheten, beredskap för 
undantagsförhållanden, överföring av myn-
dighetsuppgifter, överföring av uppgifter 
inom militär luftfart samt överföring av upp-
gifter på en organisation för sportflygverk-
samhet samt på andra behöriga organ och ut-
omstående experter som Trafiksäkerhetsver-
ket anlitar, hindrande av luftfartyg från att 
starta och ingripande i deras färd, bistånds-
skyldighet för leverantör av flygtrafikled-
ningstjänster och flygplatsoperatör, förbud 
mot användning av berusningsmedel, inteck-
ning i luftfartyg samt luftfartsstatistik. 

152 §. Upprätthållande av yrkeskunskap. 
Paragrafen motsvarar 159 § i gällande luft-
fartslag. Enligt 1 mom. kan anställda hos Tra-
fiksäkerhetsverket för vilkas uppgifter gäller 
särskilda krav på upprätthållande av yrkes-
skicklighet upprätthålla sin yrkesskicklighet 
genom att i bisyssla arbeta hos någon som 
bedriver luftfartsverksamhet. I fråga om så-
dant arbete och om villkoren för det avtalas 
särskilt mellan verket, den anställda och 
nämnda verksamhetsutövare. 

I 2 mom. hänvisas det till förvaltningsla-
gens 28 § 1 mom. 4 punkt som gäller jäv för 
en person. Jävet gäller inte tillsynen över 
flygtrafiktjänsten eller beslutsfattande gäl-
lande den. 

153 §. Myndigheters rätt att få information 
och utföra inspektioner. Paragrafen motsva-
rar 160 § i gällande luftfartslag. Det föreslås 
att paragrafens rubrik ändras så att Trafiksä-
kerhetsverkets rätt att få information och ut-
föra inspektioner blir myndigheters rätt att få 
information och utföra inspektioner. Detta 
beror på det 4 mom. som föreslås bli intaget i 
paragrafen, enligt vilket Trafiksäkerhetsver-
ket men också andra tjänstemän som bemyn-
digats av kommissionen ska få utföra kon-
troller som gäller tillämpningen av förord-
ningen om skyddsregler och de förordningar 
som kommissionen har antagit med stöd av 
den.  

I 1 mom. föreskrivs det att de som bedriver 
luftfartsverksamhet liksom luftfartygs ägare, 
innehavare eller operatörer samt de som utför 
uppgifter som påverkar flygsäkerheten, till 
den del de förfogar över eller har tillgång till 
informationen, på begäran av Trafiksäker-
hetsverket för tillsynen över luftfartsverk-

samheten ska lämna verket uppgifter om luft-
fartyg och trafiken med dem, inbegripet upp-
tagningar av lägesbilder, upptagningar från 
flygtrafiktjänsten, efterspanings- och rädd-
ningstjänsten för luftfart samt luftfartygens 
telefon- och radiokommunikation, andra 
uppgifter som behövs med tanke på flygsä-
kerheten, samt uppgifter om verksamhetsut-
övarens verksamhet, ekonomi och försäk-
ringar. Uppgifterna ska lämnas utan hinder 
av sekretessbestämmelserna.  

Enligt 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket ha 
rätt att på begäran och för utförandet av de 
uppdrag som avses i lagen få behövliga upp-
gifter av passagerarna, dem som hör till per-
sonalen på ett luftfartyg och dem som inne-
har de varor som transporteras i ett luftfartyg. 
Till den del det är fråga om handlingar som 
innehåller uppgifter om inspektion som an-
kommer på en myndighet eller om någon an-
nan omständighet som har samband med en 
övervakningsåtgärd, och om utlämnandet av 
uppgifter ur sådana handlingar skulle äventy-
ra övervakningen eller dess syfte eller utan 
vägande skäl skulle vara ägnat att åsamka 
den som har del i saken skada, ska 24 § 
1 mom. i offentlighetslagen, i synnerhet 
15 punkten i momentet, tillämpas i fråga om 
sekretess för de uppgifter som Trafiksäker-
hetsverket samlar in och erhåller.  

Enligt 3 mom. har Trafiksäkerhetsverket 
trots sekretessbestämmelserna rätt att av tul-
len få behövliga uppgifter för förfaranden för 
godkännande av säkerhetsgodkända speditö-
rer och kända avsändare enligt 146 §. Ver-
kets godkännande av säkerhetsgodkända 
speditörer och kända avsändare och tullens 
AEO-certifikat (Authorised Economic Ope-
rator) gäller samma företag. Ett villkor för 
godkännande är hos bägge myndigheter en 
utvärdering av att säkerhetskraven uppfylls. 
Säkerhetskraven är nästan identiska för alla 
godkännanden, vilket betyder att två myn-
digheter gör nästan likadana utvärderingar 
för närvarande. Utvärderingarna kräver 
mycket resurser i både företag och myndig-
heter, och det skulle minska såväl aktörernas 
som myndigheternas arbetsbörda avsevärt 
om en utvärdering som gjorts av den andra 
myndigheten kan utgöra grunden för god-
kännandet. För att Trafiksäkerhetsverket och 
tullen ska kunna använda utvärderingar som 
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den andra gjort som grund för sitt godkän-
nande, bör bägge myndigheter har rätt till in-
formation om varandras utvärderingsuppgif-
ter som annars är sekretessbelagda. 

I 4 mom. föreskrivs det om Trafiksäker-
hetsverkets allmänna rätt att utföra inspek-
tioner. Trafiksäkerhetsverket ska ha rätt att 
för utförandet av de uppgifter som avses i la-
gen samt för tillsynen över efterlevnaden av 
lagen och Europeiska unionens förordningar 
få tillträde till luftfartyg och andra platser där 
luftfartsverksamhet bedrivs. EU-förordningar 
som avses här är EASA-förordningen, slotfö-
rordningen, tillståndsförordningen, mark-
nadstillträdesförordningen, förordningen om 
skyddsregler, ramförordningen, förordningen 
om tillhandahållande av tjänster, förordning-
en om luftrummet, förordningen om drifts-
kompatibilitet och förordningen om luftfarts-
försäkring samt de genomförandeförordning-
ar som kommissionen antagit med stöd av 
dem. Tillträdet skulle inte dock gälla bo-
stadslokaler, eftersom de omfattas av hemfri-
den. Trafiksäkerhetsverket kan även i övrigt 
inspektera luftfartsverksamheten. 

Enligt 5 mom. ska flygplatsoperatören och 
ett företag eller någon annan sammanslutning 
som omfattas av tillämpningsområdet för 
förordningen om skyddsregler med verksam-
het på flygplatsen utan dröjsmål tillåta att 
tjänstemän som bemyndigats av kommissio-
nen samt Trafiksäkerhetsverket utför kontrol-
ler som gäller tillämpningen av förordningen 
om skyddsregler och av de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den.   

Enligt 6 mom. ska Trafiksäkerhetsverket 
och andra myndigheter som avses i denna pa-
ragraf vid de inspektioner som utförs för till-
synen över efterlevnaden av den föreslagna 
lagen och verkställigheten av den iaktta be-
stämmelserna i 39 § i förvaltningslagen. 

154 §. Rätt att få handräckning. Paragrafen 
motsvarar 161 § i gällande luftfartslag. Enligt 
paragrafen ska Trafiksäkerhetsverket ha rätt 
att få handräckning av polisen, gränsbevak-
ningsväsendet och försvarsmakten. Jämfört 
med bestämmelsen i den gällande luftfartsla-
gen tas i paragrafen in ett nytt 2 mom., enligt 
vilket flygplatsoperatören ska ha rätt att för 
återtagande av flygplatsens behörighetskort 
och passerkort för fordon få handräckning av 
polisen.  

155 §. Tillsynsregister. Paragrafen motsva-
rar 162 § i gällande luftfartslag, och det före-
slås inga ändringar i paragrafens innehåll 
jämfört med motsvarande bestämmelse i gäl-
lande lag. Paragrafen är fortfarande nödvän-
dig eftersom Trafiksäkerhetsverket utöver 
certifikatregistret och luftfartygsregistret 
även för olika databaser, t.ex. utifrån beslut 
om godkännande eller tillstånd, som används 
för förvaltningen av tillstånd. Exempel på 
sådana är Trafiksäkerhetsverkets förteck-
ningar över innehavare av drifttillstånd, flyg-
platsoperatörer eller oberoende utvärderare 
som bemyndigats av verket. I dessa register 
ingår inte personuppgifter. Därför är offent-
lighetslagen, personuppgiftslagen och de be-
stämmelser i 2 kap. som gäller de register 
som avses i lagen tillämpliga på registren. 

156 §. Besättningskort. Paragrafen motsva-
rar 163 § i den gällande luftfartslagen. I pa-
ragrafen bestäms om beviljande av besätt-
ningskort (crew member card) enligt bilaga 9 
till Chicagokonventionen. Besättningskortet 
är ett internationellt erkänt resedokument till 
vilket hänvisas i 2 § 3 mom. i passlagen 
(671/2006) och i 14 § i passförordningen 
(643/1986). Enligt paragrafen är det i Finland 
Trafiksäkerhetsverket som på ansökan bevil-
jar luftfartygs besättning ett besättningskort. 
För att ett besättningskort ska beviljas krävs 
det att sökanden som medlem av besättning-
en på ett luftfartyg är anställd hos en inneha-
vare av en operativ licens som beviljats av 
Trafiksäkerhetsverket och att sökanden upp-
fyller villkoren för att tillträde till flygsidan 
enligt 102 § ska beviljas. Innehavare av ope-
rativ licens ska underrätta Trafiksäkerhets-
verket när anställningen för den som innehar 
ett besättningskort upphör. 

157 §. Föreskrifter om miljökonsekvenser-
na av luftfart. I paragrafen bestäms om Tra-
fiksäkerhetsverkets behörighet med avseende 
på buller från luftfartyg och andra miljökon-
sekvenser. Behörigheten är nödvändig därför 
att de åtgärder som avses i paragrafen kan 
kräva snabba beslut eller påverka flygsäker-
heten. Det handlar om åtgärder som komplet-
terar miljölagstiftningen och de villkor som 
hänför sig till inrättandet av flygplatser. Av-
sikten är att åtgärder enligt paragrafen inte 
ska vidtas i annat fall än när exceptionella 
behov kräver det. Trafiksäkerhetsverket har 
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behörighet att meddela sådana föreskrifter 
som avses här bara till den del behörigheten 
inte har överförts på gemenskapen. Exem-
pelvis de bestämmelser i 13 kap. som baserar 
sig på direktivet om bullerkontroll gäller i 
praktiken bara Helsingfors-Vanda flygplats, 
och därför kan bemyndigandet att utfärda 
normer enligt paragrafen eventuellt behövas 
på andra flygplatser. Bemyndigandet kan li-
kaså utövas t.ex. när det gäller luftfartyg som 
inte omfattas av EASA-förordningen.  

158 §. Flyghinder. Paragrafen motsvarar 
165 § i gällande luftfartslag, men det föreslås 
att 1, 2 och 5 mom. ändras jämfört med gäl-
lande bestämmelse.  

Enligt 1 mom. får en mast, ett vindkraft-
verk, en lyftkran, en belysningsanläggning, 
en radioanläggning eller någon annan anord-
ning, en byggnad, en konstruktion eller ett 
märke inte sättas upp, utformas eller riktas så 
att den eller det av misstag kan förväxlas 
med anläggningar eller märken som tjänar 
luftfarten. En konstruktion eller anordning 
får inte heller vare sig störa anläggningar 
som tjänar luftfarten eller flygtrafiken eller i 
övrigt äventyra flygsäkerheten. 

I 2 mom. föreskrivs det om flyghindertill-
stånd som behövs om  

– hindret reser sig högre än 10 meter över 
mark- eller vattenytan och är beläget inom en 
sådan rektangel runt en flygplats, en flygplats 
för lätta luftfartyg eller en bana på en reserv-
landningsplats vars långsidor är på 500 me-
ters avstånd från banans centrumlinje och 
kortsidor på 2 500 meters avstånd utåt från 
bantrösklarna,  

– hindret reser sig högre än 30 meter över 
mark- eller vattenytan och är beläget utanför 
ett område som avses i 1 punkten men på 
högst 45 kilometers avstånd från referens-
punkten för en trafikflygplats som avses i 75 
§,  

– hindret reser sig högre än 30 meter över 
mark- eller vattenytan och är beläget utanför 
ett område som avses i 1 punkten men på 
högst 12 kilometers avstånd från reservland-
ningsplatsens referenspunkt eller referens-
punkten för någon annan flygplats än en tra-
fikflygplats som avses i 75 §,  

– hindret reser sig högre än 60 meter över 
mark- eller vattenytan och är beläget utanför 
de områden som avses i 1—3 punkten,  

– hindret genomtränger hinderbegränsande 
ytor, eller  

– hindret inverkar på hinderfrihetshöjden 
när det gäller flygförfarandena. 

De två sistnämnda villkoren är nya jämfört 
med bestämmelsen i gällande luftfartslag.   

Enligt 3 mom. behövs flyghindertillstånd 
inte för anordningar, byggnader, konstruktio-
ner eller märken som sätts ut av eller på upp-
drag av flygplatsoperatören. 

Enligt 4 mom. kan Trafiksäkerhetsverket 
befria ett hinder enligt 2 mom. från till-
ståndsplikt, om hindret inte påverkar flyg-
platsernas hinderbegränsande ytor eller flyg-
förfarandena eller om hindret är beläget i 
omedelbar närhet av ett befintligt hinder. 
Trafiksäkerhetsverket kan meddela närmare 
föreskrifter om konstruktionen för sådana 
hinder eller andra motsvarande tekniska 
aspekter. 

Enligt 5 mom. ska tillstånd att sätta upp an-
ordningar, byggnader, konstruktioner eller 
märken enligt 2 mom. sökas hos Trafiksä-
kerhetsverket. Ansökan om flyghindertill-
stånd ska, med undantag för när ansökan gäl-
ler vindkraftverk, åtföljas av ett utlåtande av 
den berörda leverantören av flygtrafikled-
ningstjänst. När det gäller vindkraftverk be-
gär Trafiksäkerhetsverket utlåtande direkt av 
leverantören av flygtrafikledningstjänst. Ut-
låtandet delges också den som ansöker om 
flyghindertillstånd. Om inte flygsäkerheten 
äventyras, kan Trafiksäkerhetsverket ge till-
stånd att sätta upp anordningar, byggnader, 
konstruktioner eller märken enligt 2 mom. 
Jämfört med motsvarande bestämmelse i den 
gällande luftfartslagen ändras denna be-
stämmelse så att Trafiksäkerhetsverket ska 
bevilja tillstånd, om det planerade hindrets 
olägenhet för smidig flygtrafik med till buds 
stående planeringskriterier för flygförfaran-
det kan minskas så att hindret inte medför 
oskälig olägenhet för flygplatsoperatören el-
ler försvårar smidig flygtrafik. Flyghinder 
ska markeras enligt Trafiksäkerhetsverkets 
föreskrifter. 

Enligt 6 mom. ska den som ansvarar för ett 
flyghinder utan dröjsmål underrätta Trafiksä-
kerhetsverket eller den som verket utsett om 
förändringar som gäller hindret och ändring-
ar i sina kontaktuppgifter. 
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159 §. Verksamhet som äventyrar flygsä-
kerheten. Paragrafen motsvarar 166 § i gäl-
lande luftfartslag, men det föreslås ändringar 
i paragrafens innehåll jämfört med gällande 
bestämmelse. Enligt paragrafen ska verk-
samhet som äventyrar flygtrafiken eller stör 
smidig flygtrafik vara förbjuden. En leveran-
tör av flygtrafikledningstjänst ska på förhand 
informeras om verksamhet som eventuellt 
kan äventyra flygsäkerheten eller påverka 
smidig flygtrafik, såsom skjutning, fyrverkeri 
eller sprängning, övningar i användningen av 
signalraketer eller användning av anordning-
ar som rör sig i luften och av laserstrålar, så 
att leverantören av flygtrafikledningstjänst 
kan bedöma om den planerade verksamheten 
kan genomföras utan att den äventyrar flyg-
säkerheten eller stör smidig flygtrafik. I prak-
tiken innebär detta att man i fråga om verk-
samhet som äventyrar eller stör flygsäkerhe-
ten eller smidig flygtrafik alltid ska höra le-
verantören av flygtrafikledningstjänst, som 
kan ge den som överväger en viss verksam-
het anvisningar om hur faror eller olägenhe-
ter kan undvikas eller bedöma vilka åtgärder 
den själv kan vidta. Om den planerade verk-
samheten inte med de resurser leverantören 
av flygtrafikledningstjänst förfogar över skä-
ligen kan kombineras med luftfart på ett sä-
kert och smidigt sätt, kan Trafiksäkerhets-
verket genom föreskrifter eller beslut förbju-
da eller begränsa verksamheten eller ställa 
villkor för den.  

160 §. Beredskap för undantagsförhållan-
den och störningar. Paragrafen motsvarar 
167 § i gällande luftfartslag, men det föreslås 
att paragrafens rubrik och således paragra-
fens tillämpningsområde utvidgas till att ut-
över beredskap för undantagsförhållanden 
även omfatta beredskap för störningar. Mo-
dellen till bestämmelserna om störningar 
inom luftfarten kommer från motsvarande 
bestämmelse om beredskap inom järn-
vägslagstiftningen.  

I 1 mom. föreslås det att en organisation 
som svarar för luftvärdighet, en innehavare 
av ett drifttillstånd, en innehavare av ett intyg 
över godkännande av trafikflygplats och en 
leverantör av flygtrafikledningstjänst och 
flygvädertjänst ska förbereda sig på undan-
tagsförhållanden genom att delta i bered-
skapsplanering och genom att förbereda 

verksamhet som bedrivs under undantagsför-
hållanden.  

I 2 mom. föreskrivs vidare att flygplatsope-
ratören och leverantörerna av flygtrafikled-
ningstjänst och flygvädertjänst ska förbereda 
sig på att sörja för att verksamheten fortgår 
så störningsfritt som möjligt även under så-
dana undantagsförhållanden som avses i be-
redskapslagen (1552/2011) och vid därmed 
jämförbara störningar. Dessa uppgifter utgör 
en väsentlig del av flygplatsverksamheten 
och vid störningar, t.ex. orsakade av askmoln 
till följd av vulkanutbrott eller andra stör-
ningar och kriser, ska flygplatsoperatören 
följa säkerhets- och övervakningsmyndighe-
ternas beslut och förelägganden. De uppgifter 
som föreslås i paragrafen är således verkstäl-
lighetsuppgifter, inte sådana offentliga för-
valtningsuppgifter som avses i 124 § i grund-
lagen.   

Enligt 3 mom. får, utöver vad som i bered-
skapslagen bestäms om statsrådets och mini-
steriernas behörighet, närmare bestämmelser 
om ordnandet av beredskapsplanering som 
behövs för förberedelser för undantagsförhål-
landen och därmed jämförbara störningar 
under normala förhållanden utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Avsikten är att Tra-
fiksäkerhetsverket övervakar att denna para-
graf och de bestämmelser och föreskrifter 
som antagits med stöd av den iakttas. 

161 §. Överföring av uppgifter på en myn-
dighet i en främmande stat. Paragrafen mot-
svarar 168 § i gällande luftfartslag, men det 
föreslås att paragrafens rubrik ska ändras från 
den tidigare ”Överföring av myndighetsupp-
gifter”. Den föreslagna rubriken motsvarar 
paragrafens innehåll bättre. I paragrafen före-
slås bli bestämt att om finska luftfartyg med 
stöd av ett hyresavtal eller något annat lik-
nande avtal används av en sådan operatör 
som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe 
eller sin bonings- eller hemort i en annan 
stat, kan Trafiksäkerhetsverket i fråga om en-
staka luftfartyg och deras besättning på myn-
digheten i staten i fråga överföra uppgifter 
som Trafiksäkerhetsverket ska utföra enligt 
bestämmelserna om luftvärdighet och be-
gränsningar av utsläpp i 3 kap., bestämmel-
serna om certifikat och kompetensvillkor i 4 
kap. samt bestämmelserna om flygbesättning 
och annan besättning på luftfartyg och fjärr-
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styrningsplatser i 53 och 55 §. Tillsynen 
överförs enligt överenskommelse med den 
aktuella staten, men till vissa delar kan det 
eventuellt räcka med ett avtal mellan myn-
digheterna.  

162 §. Överföring av uppgifter inom mili-
tär luftfart. Paragrafen är ny. Paragrafen 
motsvarar 161 § i fråga om överföring av 
uppgifter inom militär luftfart och den hänför 
sig till den militära luftfartsmyndighetens 
uppgifter enligt 6 § 3 mom. och 7 §. Enligt 1 
mom. kan den militära luftfartsmyndigheten 
överföra uppgifter i anslutning till utbildning, 
godkännande och övervakning av organisa-
tioner och personal på försvarsmakten.  

Enligt 2 mom. ska den militära luftfarts-
myndigheten vid överföringen av uppgifter 
försäkra sig om att försvarsmakten har den 
yrkeskunniga personal som behövs för upp-
gifterna enligt 1 mom., behövliga arbetsred-
skap samt arbetslokaler, arbetsmetoder och 
anvisningar. Uppgifterna kan överföras för 
viss tid eller tills vidare. Bestämmelser om 
förfarandet vid omprövning och överklagan-
de av beslut som fattats av försvarsmakten 
finns i 181 § i den föreslagna lagen.  

163 §. Överföring av uppgifter på behöriga 
organ och en organisation för sportflygverk-
samhet. Paragrafen motsvarar i stort sett 169 
§ i den gällande luftfartslagen. Bestämmelsen 
har satts i kraft med grundlagsutskottets 
medverkan (GrUU 48/2005 rd). Utskottet an-
ser i sitt utlåtande att de i paragrafen avsedda 
uppgifterna och de tillstånd som beviljas 
handlar om amatörflygverksamhet och inte 
näringsverksamhet.  

Enligt 1 mom. kan Trafiksäkerhetsverket 
överföra uppgifter i samband med första cer-
tifiering eller fortsatt tillsyn av personer eller 
organisationer på behöriga organ så som av-
ses i EASA-förordningen och de förordning-
ar som kommissionen antagit med stöd av 
den. Detta möjliggör en överföring av upp-
gifter till godkända organ på det sätt som av-
ses i unionslagstiftningen. I kommissionens 
förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska 
krav och administrativa förfaranden avseende 
flygande personal inom den civila luftfarten i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 216/2008 (den s.k. för-
ordningen om flygande personal), som anta-
gits med stöd av EASA-förordningen, finns 

bestämmelser om krav som riktas mot kvali-
ficerade organ till vilka behöriga myndighe-
ter kan överföra godkännande eller tillsyn av 
personer eller organisationer. 

Enligt 2 mom. kan Trafiksäkerhetsverket 
genom avtal överföra offentliga förvaltnings-
uppgifter i anslutning till tillsynen över sport-
flygning på en riksomfattande registrerad or-
ganisation för sportflygverksamhet. Uppgif-
terna kan gälla godkännande av och förteck-
ning över luftfartyg och utrustning för sport-
flygning, utbildning i anslutning till dem 
samt beviljande av certifikat och behörig-
hetsbevis. Överföring av uppgifterna innebär 
naturligtvis också rätt att återkalla de tillstånd 
som organisationen beviljat. I beslut som gäl-
ler tillstånd och godkännanden ska organisa-
tionen iaktta luftfartslagen i tillämpliga delar.  

Avsikten är att organisationer för sport-
flygverksamhet allmänt ska sköta sådana 
uppgifter i Europeiska unionens medlemssta-
ter, och detta motsvarar också vidare interna-
tionell praxis. Även om de uppgifter som av-
ses i 1 och 2 mom. inte inbegriper betydande 
utövning av offentlig makt, är det ändå fråga 
om en sådan offentlig förvaltningsuppgift 
som avses i 124 § i grundlagen och som är 
förenad med förvaltningsbeslut. Av ända-
målsenlighetsskäl är det förnuftigt att dessa 
uppgifter även i framtiden sköts av organisa-
tioner för sportflygverksamhet eller alterna-
tivt andra behöriga organ. Det skulle bli 
oskäligt dyrt framför allt för amatörerna själ-
va, om Trafiksäkerhetsverket skaffade de re-
surser och den sakkunskap som förutsätts för 
godkännande av lätta fritidsflyg och utrust-
ning för sportflygning. En sådan lösning 
skulle inte heller motsvara den samhälleliga 
nytta som erhålls. Trafiksäkerhetsverket har 
haft ett avtal med Suomen Ilmailuliitto – Fin-
lands Flygförbund ry om operativa kontroll- 
och tillsynsuppdrag för lätta fritidsflyg. För 
närvarande ingår sådana uppgifter ändå inte i 
avtalet. Arrangemanget enligt bestämmelsen 
motsvarar bestämmelserna i gällande luft-
fartslag och EASA-förordningen. I EASA-
förordningen och i den unionslagstiftning 
som har antagits med stöd av den finns också 
bestämmelser om behörighetsvillkor för or-
ganisationer som sköter dessa uppgifter. Tra-
fiksäkerhetsverket ska utöva tillsyn över 
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både de behöriga organ som avses i 1 mom. 
och organisationer för sportflygverksamhet.  

När behöriga organ och organisationer för 
sportflygverksamhet sköter sådana offentliga 
förvaltningsuppgifter som föreskrivs för dem 
i paragrafen ska de iaktta allmänna förvalt-
ningslagar för att säkerställa grundläggande 
rättigheter, rättssäkerheten och andra krav på 
god förvaltning. Bestämmelser om det straff-
rättsliga tjänsteansvaret hos personal inom en 
organisation för sportflygverksamhet när per-
sonalen utför sådana offentliga förvaltnings-
uppgifter som avses i paragrafen finns i 174 
§. Bestämmelser om förfarandet vid ompröv-
ning och överklagande av beslut som fattats 
av en organisation för sportflygverksamhet 
finns i 181 §.  

Enligt 3 mom. ska Trafiksäkerhetsverket på 
ansökan som en i 2 mom. avsedd organisa-
tion för sportflygverksamhet godkänna en ju-
ridisk person som har landsomfattande verk-
samhet och den yrkeskunniga personal som 
behövs för uppgifterna enligt 2 mom., behöv-
liga arbetsredskap samt arbetslokaler, ar-
betsmetoder och anvisningar. Godkännande 
ska beviljas för viss tid eller tills vidare. Tra-
fiksäkerhetsverket ska övervaka verksamhe-
ten i sådana organisationer för sportflygverk-
samhet. 

164 §. Anlitande av utomstående experter 
för Trafiksäkerhetsverkets uppgifter. Paragra-
fen är ny i luftfartslagen. Enligt 1 mom. kan 
Trafiksäkerhetsverket genom avtal överföra 
myndighets- och förvaltningsuppgifter på en 
inhemsk eller utländsk expert som Trafiksä-
kerhetsverket anser vara kompetent för upp-
giften. En förutsättning för kompetens är att 
den utomstående experten har den utbildning 
som krävs för uppgifterna samt andra till-
räckliga kunskaper och färdigheter som krävs 
för utförandet av uppgifterna. På grund av att 
Europeiska unionens lagstiftning utvecklas 
fort ökar Trafiksäkerhetsverkets uppgifter 
ständigt. Trafiksäkerhetsverket har inte nöd-
vändigtvis den sakkunskap som krävs för alla 
nya myndighets- och förvaltningsuppgifter 
av teknisk karaktär, och det är inte vare sig 
ändamålsenligt eller möjligt att skaffa sig all 
denna sakkunskap. Statsförvaltningens effek-
tivitets- och resultatprogram ställer krav på 
att verket inte kan ha egen personal för alla 
myndighetsuppgifter av teknisk karaktär. I 

paragrafen nämns att en utomstående expert 
eventuellt kan sköta uppgifter som gäller ut-
förande av kompetensbedömning av flygle-
dare eller AFIS-personal, förrättande av 
språkprov, beviljande eller förnyande av 
granskningsbevis avseende luftvärdighet 
inom sportflygverksamhet samt kompetens-
bedömning och godkännande av flygkontrol-
lanter. Dessa uppgifter sköts under Trafiksä-
kerhetsverkets tillsyn. Av dessa är uppgiften 
att utföra kompetensbedömning av flygledare 
eller AFIS-personal sådan att myndigheten i 
praktiken inte själv kan utföra den, eftersom 
man i denna uppgift bedömer flygledares och 
AFIS-personals förmåga att fungera i enlig-
het med de anvisningar och villkor som till-
lämpas inom den egna enheten. En sådan be-
dömning kan endast göras av en annan som 
arbetar i samma enhet. Förrättandet av 
språkprov är en annan sådan uppgift som det 
inte är ändamålsenligt att myndigheten sköter 
själv. Flygare finns i hela Finland och det 
vore orimligt att kräva att detta prov ska av-
läggas hos myndigheten. Beviljande av 
granskningsbevis avseende luftvärdighet 
inom sportflygverksamhet har överförts i 
fråga om den verksamhet som omfattas av 
EU:s behörighet. Det känns oskäligt att man i 
den nationella sportflygverksamheten skulle 
tillämpa strängare krav än EU inom en verk-
samhet som omfattas av EU:s behörighet. 
Inom sportflygverksamheten kan dessa upp-
gifter skötas t.ex. vid flygklubbarna, vilket 
innebär lägre kostnader för kunderna. Kom-
petensbedömning som utförs av en erfaren 
flygkontrollant är också en möjlighet att läg-
ga ut verksamhet som redan finns i EU-
rättsakter. Här drar man alltså upp linjer för 
det nationella kravet så att det motsvarar EU-
kravet. Dessutom fastställs behörighetsvill-
koren för uppgifterna noggrant i EU-
lagstiftningen och i de nationella luftfartsbe-
stämmelserna. Ansvaret för tillsynen bärs av 
den nationella myndigheten.  

Det är fråga om offentliga förvaltningsupp-
gifter enligt 124 § i grundlagen och uppgiften 
innebär förvaltningsbeslut. På motsvarande 
sätt som i fråga om de uppgifter som i 163 § 
överförs på en organisation för sportflyg-
verksamhet, är det också i fråga om dessa 
uppgifter förnuftigt att använda utomstående 
experter. När utomstående experter sköter 
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sådana offentliga förvaltningsuppgifter som 
föreskrivs för dem i paragrafen ska de iaktta 
allmänna förvaltningslagar för att säkerställa 
grundläggande rättigheter, rättssäkerheten 
och andra krav på god förvaltning. Bestäm-
melser om det straffrättsliga tjänsteansvaret 
hos personal anställd hos en utomstående ex-
pert när personalen utför sådana offentliga 
förvaltningsuppgifter som avses i paragrafen 
finns i 174 §. Bestämmelser om förfarandet 
vid omprövning och överklagande av beslut 
som fattats av en utomstående expert finns i 
181 §.  

Enligt 2 mom. ska i uppdrag som Trafiksä-
kerhetsverket och experten avtalat om anges 
vilka uppgifter experten har rätt att utföra. 
Trafiksäkerhetsverket ska utöva tillsyn över 
den utomstående experten när den fullgör de 
uppgifter som påförts den. Om experten vid 
skötseln av uppgifterna inte följer avtalet 
mellan verket och experten och andra anvis-
ningar som getts i samband med tillsyn, ska 
verket säga upp avtalet med experten.  

Enligt 3 mom. har en utomstående expert 
rätt att av Trafiksäkerhetsverket få en lämplig 
ersättning för de uppgifter som den har ut-
fört. Med ersättningen ska kostnaderna för 
utförandet av förvaltningsuppgiften täckas.  

165 §. Solidariskt ansvar vid användning 
av flygplatser och luftfartstjänster samt hind-
rande av luftfartyg från att starta vid utebli-
ven betalning. Paragrafen motsvarar 170 § i 
gällande luftfartslag. Enligt 1 mom. ska luft-
fartygs ägare, innehavare och operatörer so-
lidariskt ansvara för kostnaderna för de tjäns-
ter de tillhandahållits av flygplatsoperatören 
eller av den som tillhandahåller tjänster för 
den tid deras äganderätt, besittningsrätt eller 
nyttjanderätt varar samt för den tid under vil-
ken de är införda i luftfartygsregistret.  

I 2 mom. föreskrivs det att flygplatsopera-
tören genom att vägra tillhandahålla tjänster 
eller genom redskap eller konstruktioner som 
hindrar ett luftfartyg från att sätta sig i rörelse 
kan hindra ett luftfartyg från att starta till 
dess att de i 1 mom. avsedda avgifter som 
förfallit till betalning har betalats eller säker-
het för dem har ställts. Flygplatsoperatörens 
rätt att hindra ett luftfartyg från att starta eller 
tillhandahålla tjänster är jämförbar med en 
näringsidkares rätt att vägra tillhandahålla 
tjänster eller andra varor om näringsidkaren 

inte får ersättning för dem. Enligt en stånd-
punkt som tillägnats i rättspraxis är flyg-
platsoperatörens verksamhet enligt denna pa-
ragraf inte att betrakta som ett beslut i ett 
förvaltningsärende. Således är det inte fråga 
om en sådan offentlig förvaltningsuppgift 
som avses i 124 § i grundlagen.  

166 §. Hindrande av luftfartyg från att 
starta av andra orsaker. Paragrafen motsva-
rar i stort sett 171 § i den gällande luft-
fartslagen. Till 1 mom. fogas en ny 3 punkt 
om att Trafiksäkerhetsverket kan förbjuda en 
flygning eller hindra ett luftfartyg från att 
starta, om luftfartygets drift är förbjuden en-
ligt internationella förpliktelser som är bin-
dande för Finland eller enligt Europeiska un-
ionens lagstiftning eller luftfartyget omfattas 
av någon annan driftsbegränsning, eller luft-
fartygets ägare eller någon annan person eller 
organisation som ansvarar för luftfartygets 
drift har meddelats näringsförbud. Så kan det 
säkerställas att t.ex. de sanktionsbeslut som 
fattats av Förenta nationerna och Europeiska 
unionen tillämpas i Finland. Vid utrikesmini-
steriet bereds för närvarande en regerings-
proposition som gäller en ändring av lagen 
om uppfyllande av vissa förpliktelser som 
grundar sig på Finlands medlemskap i Fören-
ta Nationerna och Europeiska unionen 
(659/1967, den s.k. sanktionslagen). Syftet 
med propositionen är att effektivisera ge-
nomförandet av sanktioner i Finland, bl.a. 
när det gäller s.k. riktade finansiella sanktio-
ner, dvs. frysandet av tillgångar. Utrikesmi-
nisteriet har ansett att den bestämmelse som 
nu föreslås är i linje med såväl Finlands in-
ternationella och EU:s förpliktelser som de 
nationella lagstiftningsändringar som nämns 
ovan, och att internationella och EU:s sank-
tioner kan tillämpas också i luftfarten. Dess-
utom kan Trafiksäkerhetsverket förbjuda en 
flygning eller hindra ett luftfartyg från att 
starta, om luftfartyget inte är luftvärdigt, inte 
är på behörigt sätt bemannat eller det annars 
finns anledning att misstänka att vad som i 
den föreslagna lagen eller med stöd av den 
föreskrivs om en flygning inte i övrigt har 
iakttagits.  

Enligt 2 mom. ska de åtgärder som behövs 
för att hindra ett luftfartyg från att starta di-
mensioneras och genomföras så att de inte 
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äventyrar liv eller hälsa eller skadar parkera-
de luftfartyg.  

I 3 mom. föreskrivs det att flygplatschefen, 
de som är anställda hos flygplatsoperatören 
eller de som sköter uppgifter inom flygtrafik-
tjänsten eller underhålls- eller marktjänstor-
ganisationen har rätt att på begäran av Tra-
fiksäkerhetsverket ge den hjälp som behövs 
för att hindra ett luftfartyg från att starta. De 
aktörer som avses i momentet ska hjälpa 
myndigheten att genomföra det beslut myn-
digheten har fattat. Det är således inte fråga 
om en sådan offentlig förvaltningsuppgift 
som avses i 124 § i grundlagen, utan om att 
biträda myndigheten.  

Enligt 4 mom. ska flygplatschefen, de som 
är anställda hos flygplatsoperatören eller de 
som sköter uppgifter inom flygtrafiktjänsten 
eller underhålls- eller marktjänstorganisatio-
nen ha rätt att hindra ett luftfartyg från att 
starta, om det är uppenbart att de bristfällig-
heter som avses i 1 mom. allvarligt kan även-
tyra flygsäkerheten. Trafiksäkerhetsverket 
ska då utan dröjsmål underrättas om att luft-
fartyget har hindrats från att starta. Trafiksä-
kerhetsverket ska vidta de åtgärder som sa-
ken kräver. I fråga om tillåtna åtgärder för 
hindrande av start gäller 2 mom. Det är fråga 
om en gärning som är nödvändig för att av-
värja en omedelbar och hotande fara i en akut 
situation och som krävs redan enligt den all-
männa handlingsskyldighet som avses i rädd-
ningslagen.  

Enligt 5 mom. ska gränsbevakningsmyn-
digheten ha rätt att hindra ett luftfartyg från 
att starta, om det finns anledning att misstän-
ka att en person som brutit mot föreskrifter 
om utresa finns ombord på luftfartyget. Be-
slut i ärendet fattas av en gränsbevaknings-
man med minst kaptens eller kaptenlöjtnants 
grad.  

167 §. Ingripande i ett luftfartygs färd. Pa-
ragrafen motsvarar 172 § i gällande luft-
fartslag. I 1 mom. föreskrivs det att i sådana 
fall där det behövs omedelbart ingripande 
kan flygplatsens flygkontroll, områdeskon-
trollen och flygplatschefen vid en flygplats 
som ansvarar för flygtrafikledningstjänster 
eller en ställföreträdare som flygplatschefen 
förordnat samt, av skäl som är nödvändiga 
för upprätthållande av allmän ordning och 
säkerhet samt för utförandet av räddnings-

uppgifter eller när säkerheten vid viktiga stat-
liga evenemang ska tryggas, en militärmyn-
dighet eller polisen eller, av skäl som är nöd-
vändiga för upprätthållande av gränssäkerhe-
ten, en i 35 c § 3 mom. i gränsbevakningsla-
gen avsedd gränsbevakningsman (minst kap-
ten eller kaptenlöjtnant) förbjuda ett luftfar-
tyg att starta, beordra ett luftfartyg att landa, 
kräva identifiering, bestämma flygriktningen 
och flyghöjden eller på något annat sätt 
ingripa i luftfartygets färd. Det är då fråga 
om brådskande faktiskt verksamhet som krä-
ver omedelbart ingripande när t.ex. myndig-
heter, såsom Trafiksäkerhetsverket, polisen 
eller den militära myndigheten, inte är närva-
rande. En gränsbevakningsman som ansvarar 
för gränssäkerheten har rätt att hindra ett luft-
fartyg från att starta, om det finns anledning 
att misstänka att en person som brutit mot 
bestämmelser om utresa finns ombord på 
luftfartyget. Närmare bestämmelser om dessa 
finns i EU:s kodex om Schengengränserna 
och i gränsbevakningslagen.  

När de aktörer som avses i paragrafen in-
griper i luftfartygets färd agerar de klart på 
uppdrag av en myndighet och enligt myndig-
hetens beslut, så det är fråga om verkställig-
het av ett myndighetsbeslut. I sådana situa-
tioner som kräver ett brådskande ingripande 
fattas inte heller något förvaltningsbeslut i 
vilket man kan begära omprövning eller söka 
ändring, och således föreslås i paragrafen 
heller ingen bestämmelse om förfarande vid 
omprövning och ändringssökande. 

Enligt 2 mom. ska det bestämmas särskilt 
om ingripande i ett luftfartygs färd på grund 
av tullövervakning samt på grund av över-
vakning eller tryggande av den territoriella 
integriteten. 

168 §. Ingripande i ett luftfartygs färd i syf-
te att förhindra spridning av en smittsam 
sjukdom. Paragrafen motsvarar 173 § i gäl-
lande luftfartslag. I 1 mom. föreskrivs det att 
Trafiksäkerhetsverket via leverantören av 
flygtrafikledningstjänst får beordra ett luft-
fartyg att landa på en flygplats för medicins-
ka undersökningar. Bestämmelsen grundar 
sig på Världshälsoorganisationens (WHO) 
reglemente och på den nationella lagstiftning 
som följer den, alltså på 4 § 2 mom. i lagen 
om smittsamma sjukdomar (583/1986), en-
ligt vilket spridningen av allmänfarliga smitt-
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samma sjukdomar ska hindras. Den uppgift 
som åläggs leverantören av flygtrafikled-
ningstjänst är ett verkställighetsuppdrag av 
myndighetens förordnande och inte en of-
fentlig förvaltningsuppgift. Det är möjligt att 
anföra klagan eller besvär över myndighetens 
beslut. 

Enligt 2 mom. kan social- och hälsovårds-
ministeriet i sådana fall där det förutsätts 
omedelbart ingripande i enskilda fall fatta ett 
beslut enligt 1 mom. i stället för Trafiksäker-
hetsverket. 

I 3 mom. föreskrivs det att om inte något 
annat följer av flygsäkerheten, ska luftfarty-
get landa på flygplatsen för medicinska un-
dersökningar i enlighet med Trafiksäkerhets-
verkets order enligt 1 mom. eller social- och 
hälsovårdsministeriets beslut enligt 2 mom. 

Enligt det föreslagna 4 mom. ska bestäm-
melser om flygplatser för medicinska under-
sökningar utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

169 §. Biståndsskyldighet för leverantören 
av flygtrafikledningstjänster och flygplats-
operatören. Paragrafen motsvarar 174 § i 
gällande luftfartslag, men det föreslås att den 
ändras så att inte bara leverantören av flyg-
trafikledningstjänster och flygplatsoperatö-
ren, utan också de som sköter uppgifter inom 
underhålls- och marktjänstorganisationen ska 
inkluderas bland dem som ska bistå med de 
praktiska arrangemangen i sådana fall som 
avses i 168 § för att förhindra spridningen av 
en smittsam sjukdom. På motsvarande sätt 
som i uppgifter enligt 168 §, är det också här 
fråga om sådana verkställighetsuppdrag av 
myndighetens förordnande som ålagts tjäns-
televerantören och inte om offentliga förvalt-
ningsuppgifter.  

170 §. Nedsatt funktionsförmåga. Paragra-
fen motsvarar i stort sett 175 § i den gällande 
luftfartslagen. Enligt 1 mom. ska det vara 
förbjudet att utföra uppgifter ombord på luft-
fartyg eller anordningar, om den som ska ut-
föra uppgifterna har förhöjd alkoholhalt i 
blodet till följd av alkoholförtäring. Förbudet 
gäller också personer som utför sådana upp-
gifter inom markorganisationen som påver-
kar flygsäkerheten. Enligt bestämmelsen för-
bjuds verksamhet på motsvarande sätt också 
om den berörda personen har använt andra 
berusningsmedel än alkohol så att det i hans 

eller hennes organism finns en konstaterbar 
mängd av ämnet. Bestämmelsen gäller inte 
bara luftfartyg utan också andra anordningar 
som används för luftfart, t.ex. hängglidare. 
Bestämmelsen gäller också verksamheten för 
sådana personer som på land – som anställda 
inom markorganisationen eller annars – utför 
arbetsuppgifter som påverkar flygsäkerheten. 
Sådana anställda inom markorganisationen är 
t.ex. flygledare, flyginformatörer, flygmeka-
niker och personer som utför kalkyler i an-
slutning till flygningar. Det har ingen bety-
delse om det förutsätts certifikat eller behö-
righet för uppgiften, utan saken bedöms ut-
ifrån arbetsuppgifternas faktiska konsekven-
ser för säkerheten. I Finland gäller nolltole-
rans, dvs. när ett flyguppdrag börjar får be-
sättningen inte alls ha alkohol i blodet eller 
några andra berusningsmedel i organismen. 
Kravet har ansetts vara nödvändigt för att ga-
rantera flygsäkerheten.  

I 2 mom. jämställs sjukdom och trötthet 
med användningen av alkohol eller berus-
ningsmedel. Sjukdom och trötthet har samma 
inverkan på en persons funktionsförmåga 
som alkohol eller berusningsmedel. 

Enligt 3 mom. jämställs åtgärder som direkt 
hänför sig till förberedelse av flygningar med 
egentliga flygningar. Sådana åtgärder gäller 
t.ex. inhämtande av uppgifter som påverkar 
flygningen genom briefing, planering av 
flygrutten och hantering av bränsle- och ba-
lanskalkyler. 

I 4 mom. bemyndigas försvarsmakten att 
vid behov, när den krävande verksamheten 
förutsätter det, uppställa striktare krav för 
den militära luftfarten än vad som föreskrivs 
i 1–3 mom. Detta är motiverat med hänsyn 
till den militära luftfartens karaktär. De före-
skrifter som försvarsmakten meddelar med 
stöd av momentet gäller all militär luftfart.  

I 5 mom. ingår ett bemyndigande för Tra-
fiksäkerhetsverket att meddela föreskrifter 
om de krav som ställs på sinnesfunktionerna 
samt om sådana sjukdomar, skador och andra 
slag av nedsättning av funktionsförmågan 
som påverkar möjligheterna att utföra en ar-
betsuppgift eller andra liknande egenskaper 
som försämrar möjligheterna att utföra i pa-
ragrafen avsedda uppgifter samt om bedöm-
ningen av dessa. Bestämmelsen är ny jämfört 
med motsvarande paragraf i gällande luft-
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fartslag.  Paragrafen motsvarar bestämmelsen 
i det sista momentet i 19 § i lagen om säker-
hetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssy-
stemet (1664/2009), med det undantaget att 
meddelandet av föreskrifter i denna paragraf 
ges som en möjlighet och inte som en skyl-
dighet. Verksamhetsmiljön för flygtrafiken 
innehåller många sådana uppgifter för vilka 
det inte separat anges några krav på funk-
tionsförmåga. Ändå har det kommit många 
frågor om begränsningar av funktionsförmå-
ga från marktjänstorganisationer, företags-
hälsovården på flygplatsen och andra mot-
svarande aktörer.   

171 §. Inteckning i luftfartyg. I paragrafen 
hänvisas till lagen om inteckning i luftfartyg 
(211/1928). Paragrafen motsvarar 176 § i 
gällande luftfartslag.  

172 §. Luftfartsstatistik. Paragrafen mot-
svarar 177 § i den gällande luftfartslagen. Pa-
ragrafen innehåller bestämmelser om luft-
fartsstatistik. I paragrafens 1 mom. utnämns 
Trafiksäkerhetsverket till den myndighet som 
framställer och svarar för statistiken. I mo-
mentet hänvisas det till statistiklagen 
(280/2004), som Trafiksäkerhetsverket ska 
iaktta vid utförandet av uppgifter.  

I paragrafens 2 mom. bestäms om uppgifts-
skyldighet för framställning av statistik för 
dem som nämns i 153 § 1 mom. I den nämn-
da 153 § åläggs de som bedriver luftfarts-
verksamhet liksom luftfartygs ägare, inneha-
vare eller operatörer samt de som utför upp-
gifter som påverkar flygsäkerheten att lämna 
Trafiksäkerhetsverket upplysningar för till-
synen över luftfartsverksamheten. 

173 §. Internationella avtal. Paragrafen 
motsvarar i stort sett 178 § i den gällande 
luftfartslagen. I paragrafen konstateras det att 
Trafiksäkerhetsverket är Finlands luftfarts-
myndighet som ska delta i beredningen av in-
ternationella tekniska luftfarts-, luftfartssä-
kerhets- och samarbetsavtal om civil luftfart.  

174 §. Tjänsteansvar. Paragrafen är en ny 
bestämmelse och anknyter till offentliga för-
valtningsuppgifter som i lagen åläggs andra 
än myndigheter. Bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar i 40 kap. i strafflagen 
tillämpas på en person som sköter offentliga 
förvaltningsuppgifter enligt 40, 60, 97, 99, 
102, 103, 163 och 164 §. När det gäller ska-

deståndsansvar hänvisas i paragrafen till ska-
deståndslagen (412/1974). 

 
16 kap. Straff  

175 §. Äventyrande av trafiksäkerheten. 
Paragrafen motsvarar 179 § i gällande luft-
fartslag. Paragrafen innehåller en informativ 
hänvisningsbestämmelse till 23 kap. 1 och 2 
§ i strafflagen, där det bestäms om straff för 
äventyrande av trafiksäkerheten. Hänvis-
ningsbestämmelsen behövs för att 16 kap. 
ska kunna förmedla en tillräckigt omfattande 
helhetsbild av de centrala straffbestämmelser 
som är tillämpliga i fråga om luftfart. 

176 §. Fylleri i lufttrafik, överlämnande av 
fortskaffningsmedel till berusad och förande 
av fortskaffningsmedel utan behörighet. Pa-
ragrafen motsvarar 180 § i gällande luft-
fartslag. Paragrafen innehåller en informativ 
hänvisningsbestämmelse till 23 kap. 6, 8 och 
10 § i strafflagen, där det bestäms om fylleri i 
lufttrafik, överlämnande av fortskaffnings-
medel till berusad och förande av fortskaff-
ningsmedel utan behörighet. 

177 §. Användning av berusningsmedel vid 
luftfart. Paragrafen motsvarar 181 § i gällan-
de luftfartslag. Enligt paragrafen ska det vara 
straffbart att använda berusningsmedel vid 
luftfart. I 170 § föreslås bestämmelser om 
förbud mot att använda berusningsmedel. Pa-
ragrafen gäller personer som utför uppdrag 
ombord på luftfartyg, såsom luftfartygets be-
fälhavare, övriga medlemmar av flygbesätt-
ningen och kabinbesättningen. När det gäller 
markpersonal är paragrafen tillämplig endast 
på dem som arbetar med uppgifter som på-
verkar flygsäkerheten. Sådana är t.ex. flygle-
dare, flyginformatörer, flygmekaniker och 
sådana personer som utför uppgifter i anslut-
ning till förberedelse av flygningar i fråga 
om vilka tillbörliga arbetsprestationer inver-
kar på säkerheten vid flygning. När det gäller 
uppgifter ombord på luftfartyget har det inte 
någon betydelse om personen utför flygsä-
kerhetsrelaterade uppdrag eller andra upp-
drag. Bestämmelsen är tillämplig på t.ex. sä-
kerhetsmän som förordnats för en flygning. 
Principen om helnykterhet står som utgångs-
punkt.  

Paragrafen tillämpas dessutom på sådana 
fall där en person inte uppfyller de krav som 
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den militära luftfartsmyndigheten uppställt 
med stöd av 170 § 4 mom. Straffpåföljden är 
böter. Paragrafen ska dock tillämpas endast 
om inte ett strängare straff för gärningen fö-
reskrivs någon annanstans i lag. Paragrafen 
gäller således bara förhållandevis lindriga 
fall. I fråga om allvarligare fall ska bestäm-
melserna om fylleri i lufttrafik i 23 kap. 6 § i 
strafflagen tillämpas.  

178 §. Luftfartsförseelse. I paragrafen före-
skrivs straff för förfaranden i strid med vissa 
bestämmelser i luftfartslagen och föreskrifter 
som antagits med stöd av lagen. För straff-
barhet förutsätts att förfarandet är uppsåtligt 
eller ett resultat av grov oaktsamhet. Gär-
ningen benämns luftfartsförseelse. Paragra-
fen motsvarar 182 § i gällande luftfartslag 
och i paragrafen föreslås endast smärre änd-
ringar och tekniska preciseringar som i första 
hand gäller paragrafhänvisningarna i lagför-
slaget. Paragrafens detaljmotivering finns i 
regeringens proposition 139/2005 rd.  

Det föreslås att 2 och 6 punkten ändras så 
att ordalydelsen i gällande luftfartslag ”an-
vänder eller låter någon annan använda” er-
sätts med ordalydelsen ”använder eller över-
låter till någon annan ett luftfartyg för luft-
fart”. Genom straffbestämmelsen i 6 punkten 
görs det straffbart att bryta mot normer för 
luftvärdighetsförvaltning enligt EASA-
förordningen och de förordningar som kom-
missionen antagit med stöd av den.  

Jämfört med motsvarande paragraf i gäl-
lande luftfartslag föreslås det att till paragra-
fen fogas en ny 9 punkt, enligt vilken även 
försummelse av att göra en anmälan om om-
ständigheter som inverkar på behörigheten 
som i 49 § föreskrivs för den sökande eller 
tillståndshavaren ska betraktas som luftfarts-
förseelse.  

Kriminaliseringen i 17 punkten gäller en-
dast det i 100 § 1 mom. avsedda förbudet att 
röra sig på flygplatsen och vissa andra områ-
den på flygplatsen, inte fotograferingsförbu-
det enligt 2 mom.  

Det föreslås att 12 och 18 punkten ändras 
jämfört med motsvarande punkter i gällande 
luftfartslag så att i punkterna hänvisas till den 
gällande unionslagstiftningen och nationella 
lagstiftningen och till tillstånd enligt dessa. 
Enligt 12 punkten är det straffbart att bedriva 
kommersiell lufttransport utan drifttillstånd 

enligt artikel 8.2 i EASA-förordningen eller 
utan operativ licens enligt 63 §. Enligt 18 
punkten är det straffbart att flyga över riks-
gränsen på något annat ställe än ett gräns-
övergångsställe som avses i 12 § i gränsbe-
vakningslagen.  

179 §. Åtgärdseftergift. Paragrafen motsva-
rar 183 § i gällande luftfartslag. Enligt 
1 mom. ska åtal för en luftfartsförseelse inte 
behöva väckas och straff inte behöva dömas 
ut, om förseelsen kan anses vara ringa. 
Samma förfarande kan tillämpas, om de ad-
ministrativa påföljder som gärningen medför 
för gärningsmannen kan anses vara tillräckli-
ga med hänsyn till hur allvarlig gärningen är. 
De administrativa påföljderna kan innebära 
t.ex. att certifikatet, behörigheten eller god-
kännandet förenas med begränsningar, för-
bud eller återkallanden. När det gäller till-
ståndspliktig verksamhet har en sådan på-
följd ofta betydligt större betydelse i prakti-
ken än t.ex. ett eventuellt bötesstraff. Ett bö-
tesstraff har i första hand karaktär av ett till-
äggsstraff, som i allvarligare fall antagligen 
kommer att tillämpas vid sidan om administ-
rativa påföljder eller när det inte finns några 
administrativa påföljder. För att undvika att 
påföljder anhopas i onödan behövs det en be-
stämmelse som berättigar den allmänna åkla-
garen och domstolen att ta hänsyn till verk-
ningarna av administrativa påföljder. 

Enligt 2 mom. kan Trafiksäkerhetsverket ge 
den som gjort sig skyldig till en förseelse en 
anmärkning, om det uppenbart handlar om en 
situation som avses i 1 mom. 

180 §. Hörande av Trafiksäkerhetsverket 
och försvarsmakten. Paragrafen motsvarar 
184 § i gällande luftfartslag, men den skyl-
dighet att höra en part inom militär luftfart 
som anges i rubriken och i 3 mom. ska gälla 
försvarsmakten och inte den militära luft-
fartsmyndigheten. Enligt 1 mom. ska allmän-
na åklagaren, innan beslut fattas om väckan-
de av åtal som gäller en gärning som avses i 
detta kapitel, ge Trafiksäkerhetsverket tillfäl-
le att avge utlåtande i ärendet. 

Enligt 2 mom. ska en domstol som behand-
lar ett mål som gäller en gärning enligt kapit-
let ge Trafiksäkerhetsverket tillfälle att bli 
hört. 
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Enligt 3 mom. ska allmänna åklagaren och 
domstolen höra försvarsmakten, om det är 
fråga om militär luftfart. 

 
17 kap. Ändringssökande  

181 §. Ändringssökande. I paragrafen före-
skrivs det om förfarandet för omprövning 
och överklagande av beslut om återkallande 
av tillstånd, bevis, godkännande, utseende 
och medicinsk lämplighet. I 1 mom. före-
skrivs det att sådana beslut kan överklagas 
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på 
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Också ålägganden och förbud 
som Trafiksäkerhetsverket har meddelat med 
stöd av Europeiska unionens förordningar får 
överklagas hos förvaltningsdomstolen.  

I 2 mom. föreskrivs det att omprövning får 
begäras hos Trafikverket också i förvalt-
ningsbeslut som fattats av andra än myndig-
heter. Dessa gäller sådana offentliga förvalt-
ningsuppgifter som i lag ålagts någon annan 
än en myndighet och förvaltningsbeslut som 
fattas i anslutning till dem.   

Enligt 3 mom. får omprövning av annat än i 
1 mom. nämnt beslut som Trafiksäkerhets-
verket, försvarsmakten eller militära luft-
fartsmyndigheten har fattat begäras hos den 
myndighet som fattat beslutet på det sätt som 
anges i förvaltningslagen. Omprövning av 
annat än i 1 mom. nämnt beslut som trafik-
flygplatsens operatör har fattat får begäras 
hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som an-
ges i förvaltningslagen.    

Enligt 4 mom. får ett omprövningsbeslut 
enligt 2 och 3 mom. som fattats av Trafiksä-
kerhetsverket överklagas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i 
förvaltningsprocesslagen.  

Enligt 5 mom. får förvaltningsdomstolens 
beslut i ett ärende som gäller återkallande av 
tillstånd, bevis, behörighetskort, godkännan-
de, utseende och medicinsk lämplighet över-
klagas genom besvär på det sätt som anges i 
förvaltningsprocesslagen. Även ärenden som 
gäller ålägganden och förbud som Trafiksä-
kerhetsverket meddelat med stöd av unions-
lagstiftningen får överklagas genom besvär 
på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen.   

Enligt 6 mom. får andra beslut som förvalt-
ningsdomstolen har meddelat överklagas ge-
nom besvär endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd. 

Enligt 7 mom. ska med undantag av beslut 
som gäller byggnadstillstånd beslutet iakttas 
trots överklagande, om inte besvärsmyndig-
heten bestämmer något annat. 

 
18 kap. Ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelser  

182 §. Ikraftträdande. I paragrafen finns en 
avvikande ikraftträdandebestämmelse när det 
gäller verksamhet med fjärrstyrda luftfartyg. 
Den snabba utveckling som sker i fråga om 
fjärrstyrda luftfartyg och deras ökande före-
komst i kombination med bristfälliga och va-
rierande bestämmelser i olika länder försvå-
rar branschens utveckling. Därför söker man 
inom både ICAO och Europa samförstånd 
om gemensamma regler. Avsikten är att Tra-
fiksäkerhetsverket ska kunna meddela när-
mare föreskrifter om denna verksamhet och 
vid behov bevilja tillstånd så fort internatio-
nell enighet har nåtts eller om näringen krä-
ver det. Bestämmelser om ikraftträdandet av 
krav på verksamhet med sådana fjärrstyrda 
luftfartyg som avses i 37, 38, 53, 55, 62, 73, 
79 och 87 § ska alltså utfärdas genom för-
ordning. Enligt 79 § 3 mom. i grundlagen ska 
av en lag framgå när den träder i kraft. Av 
särskilda skäl kan i en lag dock anges att tid-
punkten för ikraftträdandet bestäms genom 
förordning. Grundlagsutskottet har i sin prax-
is ansett en koppling mellan ikraftträdande-
tidpunkten för lagen eller vissa bestämmelser 
i den respektive Europeiska unionens lag-
stiftning vara ett särskilt skäl (GrUU 36/2010 
rd, s. 3/I, GrUU 21/2007 rd, s. 2/II, GrUU 
46/2006 rd s. 4/I, GrUU 41/2006 rd, s. 4/I, 
GrUU 39/2006 rd, s. 3/II, GrUU 18/2006 rd, 
s. 5, GrUU 7/2005 rd, s. 11/II, GrUU 
14/2004 rd, s. 5/II). Tidpunkten för ikraftträ-
dandet av de krav på verksamhet med fjärr-
styrda luftfartyg som ingår i den föreslagna 
lagen är knuten till när Europeiska unionens 
lagstiftning träder i kraft.  

183 §. Författningar som upphävs. I para-
grafen föreskrivs det att den gällande luft-
fartslagen (1194/2009) ska upphävas. Det fö-
reslås ändå att den gällande luftfartslagens 68 
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och 69 § som gäller drifttillstånd och bevil-
jande av sådant ska gälla fram till 
dd.mm.2017 till den del de gäller kommersi-
ell lufttransport med luftballong. Avsikten är 
att EU-rättsakter om denna verksamhet ska 
utfärdas i form av genomförandeförordningar 
som ges av kommissionen med stöd av 
EASA-förordningen våren 2014. Enligt ut-
kastet till genomförandeförordning tillämpas 
för bestämmelsen en övergångsperiod på tre 
år. Till dess att EU-regleringen träder i kraft 
behöver de nationella bestämmelserna vara i 
kraft till denna del. 

Förordningar och föreskrifter som har an-
tagits med stöd av den gällande luftfartslagen 
iakttas tills de upphävs särskilt.  

184 §. Övergångsbestämmelser. I paragra-
fen ska det föreskrivas att ikraftträdandet av 
lagen inte påverkar tillstånd, godkännanden, 
förbud eller beslut som meddelats med stöd 
av den lag som gäller vid ikraftträdandet. La-
gen ska inte heller föranleda någon ändring i 
vad som före ikraftträdandet har avtalats med 
en främmande stat. Det föreskrivs dessutom 
att ärenden som är anhängiga när den före-
slagna lagen träder i kraft ska behandlas och 
avgöras med stöd av de författningar som 
upphävs med stöd av 183 §. 

Förordningar och föreskrifter som har an-
tagits med stöd av den tidigare luftfartslagen 
som upphävs genom 183 § iakttas tills de 
upphävs särskilt genom nya förordningar och 
föreskrifter. De förordningar som har antagits 
med stöd av lagen är statsrådets förordning 
om områden där luftfart är inskränkt 
(1374/2009) och statsrådets förordning om 
militär luftfart. Dessutom fortsätter före-
skriftssamlingen med ca 100 föreskrifter som 
Trafiksäkerhetsverket har meddelat att gälla, 
liksom de föreskrifter om militär luftfart som 
har antagits av myndighetsenheten för militär 
luftfart.  

 
 

1.2 Sjöräddningslagen  

14 §. Rätt att få uppgifter av myndigheter. I 
2 mom. 3 punkten byts den som för registret 
över luftfartens nödsändare till Kommunika-
tionsverket, som övertar uppgiften enligt 122 
§ i den föreslagna luftfartslagen.  

 

2  Ikraft trädande  

 
Det föreslås att lagarna ska träda i kraft så 

snart som möjligt efter det att riksdagen har 
antagit dem, dock senast den 13 november 
2014.  

 
3  Närmare bestämmelser  och före-

skri f ter   

De förordningar av statsrådet som ges och 
de föreskrifter som Trafiksäkerhetsverket ut-
färdar med stöd av luftfartslagen behandlas 
såväl i motiveringen till de enskilda paragra-
ferna i kapitel 1 som nedan i kapitel 4.1 som 
gäller normgivningsbemyndigande.  

 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning  

4.1 Normgivningsbemyndigande  

Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen kan stats-
rådet och ministerierna utfärda förordningar 
med stöd av ett bemyndigande i lag. Be-
stämmelserna om bemyndigande ska dock 
uppfylla de krav på exakthet och noggrann 
avgränsning som grundlagsutskottet haft för 
praxis att kräva i sina utlåtanden (t.ex. GrUU 
11/1999 rd och GrUU 23/2000 rd).  

Enligt 80 § 2 mom. i grundlagen kan även 
andra myndigheter genom lag bemyndigas 
att utfärda rättsnormer i bestämda frågor, om 
det med hänsyn till föremålet för regleringen 
finns särskilda skäl och regleringens betydel-
se i sak inte kräver att den sker genom lag el-
ler förordning. Jämfört med bemyndiganden 
att utfärda förordning ställs det större krav på 
exakt avgränsning av bemyndiganden att 
meddela föreskrifter, vilket betyder att de 
frågor som bemyndigandet gäller måste pre-
ciseras exakt genom lag. Bemyndigandet ska 
dessutom enligt en uttrycklig bestämmelse i 
grundlagen ha ett exakt avgränsat tillämp-
ningsområde. I samband med grundlagsre-
formen nämndes som exempel på myndighe-
ters rätt att utfärda rättsnormer en teknisk re-
glering av smärre detaljer som inte inbegriper 
prövningsrätt i någon större utsträckning (RP 
1/1998 rd, se även GrUU 16/2002 rd). Den 
normsamling som gäller luftfart är omfattan-
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de, vilket särskilt beror på internationella 
överenskommelser och på Europeiska unio-
nens lagstiftning. Bestämmelserna och före-
skrifterna är detaljerade och gäller ofta tek-
niska frågor beträffande luftfartyg och flyg-
trafiktjänst. 

Enligt de föreslagna bemyndigandena att 
utfärda förordning ska statsrådet utfärda för-
ordningar om vissa principiellt viktiga ange-
lägenheter. Bemyndigandena för Trafiksä-
kerhetsverket att meddela föreskrifter är 
kvantitativt sett omfattande, men begränsas 
dock till angelägenheter av teknisk natur och 
frågor av ringa betydelse för samhället. Re-
gleringen är förenad med en stor mängd sär-
drag som kan karaktäriseras som yrkesinrik-
tade. Grundlagsutskottet har i sina utlåtanden 
(t.ex. GrUU 25/2000 rd, GrUU 52/2001 rd 
och GrUU 16/2002 rd) ansett att det är lämp-
ligt att anförtro expertmyndigheten rätten att 
meddela detaljerade föreskrifter. De före-
slagna bemyndigandena att utfärda rättsnor-
mer är i linje med bestämmelserna om be-
myndigande i den nuvarande luftfartslagen.  

De bemyndiganden att utfärda förordningar 
och föreskrifter med stöd av den föreslagna 
luftfartslagen motsvarar i huvudsak de be-
myndiganden att utfärda förordningar och fö-
reskrifter som finns i gällande luftfartslag.  

Avsikten är att genom förordning av stats-
rådet med stöd av lagen utfärda närmare be-
stämmelser om följande: 

– med stöd av 6 § om den militära luft-
fartsmyndigheten,  

– med stöd av 7 § om märkning av militära 
luftfartyg, 

– med stöd av 8 § om undantag som med-
ges för luftfart med statsluftfartyg från be-
stämmelserna i de föreslagna 3 och 4 kap.,  

– med stöd av 11 § om områden där luftfart 
är inskränkt eller farliga områden där luftfart 
kan begränsas eller förbjudas ovanför objekt 
och områden som är viktiga för försvaret, 
gränskontrollen, räddningsuppgifter eller be-
redskapen,  

– med stöd av 105 § om samordning av ci-
vil, militär och statlig luftfart för en flexibel 
användning av luftrummet,  

– med stöd av 107 § om uppgifter och 
sammansättning för delegationen för luft-
rumsplanering,   

– med stöd av 112 § om de tjänster som hör 
till de särskilda tjänsterna inom flygtrafik-
tjänsten,  

– med stöd av 121 § om ersättning som be-
talas för deltagande i efterspanings- och 
räddningstjänst för luftfart,  

– med stöd av 122 § om införande av upp-
gifter i registret över automatiska nödradio-
sändare med beaktande av behoven av att ut-
reda luftfartsolyckor, tillbud och händelser, 
den upptagningsteknik som används och 
motsvarande omständigheter,  

– med stöd av 160 § om ordnandet av be-
redskapsplanering som behövs för förbere-
delser för undantagsförhållanden och därmed 
jämförbara störningar under normala förhål-
landen,  

– med stöd av 168 § om flygplatser för 
medicinska undersökningar, och  

– med stöd av 182 § om tidtabellen för 
ikraftträdandet av bestämmelser om obeman-
nade luftfartyg och fjärrstyrningsplatser.  

Avsikten är att Trafiksäkerhetsverket med 
stöd av lagen ska kunna meddela närmare fö-
reskrifter om följande:   

– med stöd av 5 § föreskrifter om hur tra-
fikregler för luftfart som antagits inom Euro-
peiska unionen och som krävs enligt de stan-
darder som avses i Chicagokonventionen ska 
tillämpas i Finland,  

– med stöd av 9 § föreskrifter av teknisk 
natur och driftsföreskrifter om obemannade 
luftfartyg och anordningar samt sportfall-
skärmar och flygskärmar liksom amatör- el-
ler sportmodellflygplan liksom om de kun-
skaper och färdigheter samt den erfarenhet 
och ålder som förutsätts av förarna,  

– med stöd av 11 § föreskrifter om sådana 
farliga områden där verksamhet som äventy-
rar luftfartygens flygsäkerhet utövas under 
särskilda tidpunkter,  

– med stöd av 14 § föreskrifter om flyg-
platsoperatörens skriftliga anmälan och de 
tekniska uppgifter som ska lämnas i den, om 
identifieringsuppgifter och om uppgifter om 
försäkring av luftfartyget, 

– med stöd av 15 § föreskrifter om anmälan 
om förändringar i registeruppgifterna,   

– med stöd av 16 § föreskrifter om anmälan 
om förändringar i uppgifter som införs i cer-
tifikatregistret,  



 RP 79/2014 rd  
  

 

110 

– med stöd av 28 § föreskrifter om sådana 
uppgifter om luftfartyg som får användas 
som urvalsgrund och som ur luftfartygsre-
gistret och certifikatregistret lämnas ut för 
opinions- och marknadsundersökningar, di-
rektmarknadsföring samt annan adress- och 
informationstjänst,  

– med stöd av 33 § föreskrifter om sådana 
luftvärdighetsdirektiv av teknisk natur och 
driftsföreskrifter som förutsätts för flygsä-
kerheten för att avhjälpa säkerhetsproblem 
som uppdagats i samband med användningen 
av luftfartyg eller deras anordningar och 
komponenter,  

– med stöd av 35 §, utifrån de standarder 
och rekommendationer som avses i Chicago-
konventionen och utifrån EASA-
förordningen och de förordningar som kom-
missionen antagit med stöd av den, närmare 
föreskrifter om yrkesskickligheten för perso-
nalen vid organisationer som svarar för luft-
värdighet samt om behövliga arbetsredskap, 
arbetslokaler, arbetsmetoder, kvalitetssystem 
och anvisningar samt de uppgifter som ska 
lämnas i anmälan, 

– med stöd av 39 § föreskrifter om teknisk 
besiktning och om sådana inspektioner och 
specialinspektioner av luftvärdighet som ut-
förs av en organisation som svarar för luft-
värdighet för fastställande av och tillsyn över 
luftvärdighet,  

– med stöd av 42 §, utifrån de standarder 
och rekommendationer som avses i Chicago-
konventionen och utifrån EASA-
förordningen och de förordningar som kom-
missionen antagit med stöd av den, föreskrif-
ter om personalens utbildning, erfarenhet och 
yrkesskicklighet, prov och intyg som krävs 
för att fastställa yrkesskickligheten, arbets-
redskap och arbetslokaler samt arbetsmeto-
der, kvalitetssystem och anvisningar,  

– med stöd av 44 § föreskrifter av teknisk 
natur om buller och övriga utsläpp baserade 
på de standarder som avses i Chicagokonven-
tionen,  

– med stöd av 47 §, utifrån de standarder 
och rekommendationer som avses i Chicago-
konventionen samt utifrån EASA-
förordningen och de förordningar som kom-
missionen antagit med stöd av den eller ut-
ifrån Eurocontrols normer, föreskrifter om 

behörighetskrav för tillstånd, ansökan om 
tillstånd och tillståndens giltighetstider,  

– med stöd av 57 §, utifrån de standarder 
och rekommendationer som avses i Chicago-
konventionen, på ECAC:s och Eurocontrols 
normer samt på bestämmelserna i EASA-
förordningen och i de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den, före-
skrifter om förberedelse och genomförande 
av en flygning för säkerställande av flygsä-
kerheten,  

– med stöd av 61 § föreskrifter om de 
handlingar som krävs för obemannade luft-
fartyg,  

– med stöd av 67 § föreskrifter om utred-
ningar i anslutning till och beviljande av tra-
fiktillstånd för flygrutter som omfattas av an-
vändningsbegränsningar,  

– med stöd av 68 § föreskrifter om förfa-
randet för ansökan om tillstånd för icke-
reguljär flygtrafik mellan Finland och tredje-
länder och om de handlingar med hjälp av 
vilka sökanden visar att tillståndsvillkoren 
uppfylls samt om trafikbegränsningar,  

– med stöd av 70 § föreskrifter om förut-
sättningarna för erhållande av bruksflygtill-
stånd samt om användning av obemannade 
luftfartyg för bruksflygningsuppdrag, 

– med stöd av 71 § föreskrifter om dimen-
sionering och yrkesskicklighet i fråga om or-
ganisation och personal för innehavare av 
flygutbildningstillstånd, materiel, undervis-
ningslokaler och övriga läromedel som an-
vänds för den verksamhet som avses i ett 
flygutbildningstillstånd, godkännande av ut-
bildningsorganisationer för kabinbesättning-
en samt om förutsättningarna för erhållande 
av flygutbildningstillstånd,  

– med stöd av 72 § föreskrifter om förut-
sättningarna för erhållande av flyguppvis-
ningstillstånd och flygtävlingstillstånd,  

– med stöd av 73 § föreskrifter om tillfällig 
användning av mark- och vattenområden, 
dimensionering av och ytegenskaper hos om-
råden som används av luftfartyg, flyghinder-
begränsningar samt övriga omständigheter 
som påverkar säkerheten vid start och land-
ning,  

– med stöd av 81 §, utifrån de standarder 
och rekommendationer som avses i Chicago-
konventionen, närmare föreskrifter om förut-
sättningarna för beviljande av byggnadstill-
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stånd som behövs för säker och smidig flyg-
verksamhet,  

– med stöd av 83 §, utifrån de standarder 
och rekommendationer som avses i Chicago-
konventionen, närmare föreskrifter om förut-
sättningarna för intyg över godkännande som 
behövs för säker och smidig flygverksamhet,  

– med stöd av 90 § sådana närmare före-
skrifter om marktjänstarrangemang, övergri-
pande administrering av marktjänsterna och 
ansvarsfördelning för att marktjänsterna inte 
ska medföra fara för flygtrafiken som behövs 
för säkerhet och smidighet,  

– med stöd av 95 § föreskrifter om åtgärder 
som avviker från eller kompletterar EU:s 
förordning om skyddsregler och de förord-
ningar som kommissionen antagit med stöd 
av den samt andra kompletterande föreskrif-
ter som grundar sig på internationell re-
glering,  

– med stöd av 105 §, utifrån EU-
lagstiftningen, de standarder och rekommen-
dationer som avses i Chicagokonventionen 
samt Eurocontrols normer och rekommenda-
tioner, föreskrifter om luftrumsplanering, 
flygledningstjänst och flygtrafiktjänst,  

– med stöd av 109 § föreskrifter om princi-
perna för användning och strukturering av 
luftrummet samt om en säker, effektiv och 
flexibel användning av luftrummet,  

– med stöd av 113 §, utifrån de standarder 
som avses i Chicagokonventionen samt ut-
ifrån EASA-förordningen och de förordning-
ar som kommissionen antagit med stöd av 
den eller utifrån Eurocontrols bestämmelser, 
kompletterade med undantag och tillägg av 
geografiska, klimatologiska och trafikmässi-
ga skäl eller för att samordna internationell 
praxis med förhållandena i Finland, närmare 
föreskrifter om certifikat, behörigheter, behö-
righetsbevis, godkännanden och medicinska 
intyg som krävs av flygledare, flygledarele-
ver och AFIS-personal, 

– med stöd av 114 §, utifrån de standarder 
och rekommendationer som avses i Chicago-
konventionen och utifrån unionslagstiftning-
en, närmare föreskrifter om utbildning, erfa-
renhet och yrkesskicklighet, utbildningspro-
gram, arbetsmetoder, kvalitetssystem och an-
visningar för flygtrafiktjänstpersonal,  

– med stöd av 116 § föreskrifter om upp-
tagningssätt och förvaringstider för upptag-
ningar inom flygtrafiktjänsten, 

– med stöd av 121 §, utifrån standarderna i 
Chicagokonventionen, föreskrifter om förfa-
randen och praxis som tillämpas i efterspa-
nings- och räddningstjänsten för luftfart, 

– med stöd av 125 § föreskrifter om rap-
portering av händelser inom den civila luft-
farten, 

– med stöd av 157 § föreskrifter om flyg- 
och underhållsverksamhet, om det är nöd-
vändigt för att minska eller förhindra buller 
från luftfartyg eller andra skadliga miljökon-
sekvenser, och 

– med stöd av 170 § föreskrifter om de 
krav som ställs på sinnesfunktionerna samt 
om sådana sjukdomar, lyten, skador och 
andra slag av nedsättning av funktionsförmå-
gan som påverkar möjligheterna att utföra en 
arbetsuppgift eller andra liknande egenskaper 
som försämrar möjligheterna att utföra upp-
gifter samt om bedömningen av dessa.   

Avsikten är att den militära luftfartsmyn-
digheten med stöd av lagen ska kunna med-
dela närmare föreskrifter om följande:  

– med stöd av 6 §, för tryggande av säker-
heten inom den militära luftfarten, föreskrif-
ter om nationell militär luftfart och om inter-
nationell militär luftfart i Finland,  

– med stöd av 7 § föreskrifter om krav på 
luftvärdighet gällande militär luftfart och be-
viljande av luftvärdighetsbevis samt om typ-
godkännande, de organisationer som ansva-
rar för luftvärdighet och konstruktions-, till-
verknings- och underhållsorganisationer, ut-
bildningsorganisationer för underhållsperso-
nal för militära luftfartyg och flygtrafik-
tjänstsystem, förfaranden för behörighet och 
tillstånd för personal som arbetar i uppgifter 
inom den militära luftfarten, handlingar som 
ska medföras i militära luftfartyg, krav och 
tillstånd för bruksflyg med ett finskt eller ut-
ländskt civilt luftfartyg, tillståndskrav för mi-
litär flygutbildning som ges av någon annan 
än försvarsmakten, säkerhetskrav, tillstånd 
och godkännanden som gäller byggande av 
militära flygplatser och flygverksamhet, samt 
planering av flygmetoder och säkerhetskrav, 
tillstånd och godkännanden som gäller flyg-
trafiktjänst. 
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Avsikten är att försvarsmakten med stöd av 
lagen ska kunna meddela närmare föreskrif-
ter om följande:  

– med stöd av 5 § föreskrifter om undantag 
från trafikregler för militär luftfart,  

– med stöd av 6 §, för ordnande av försva-
ret och skötseln av de uppgifter som före-
skrivits för försvarsmakten, föreskrifter om 
försvarsmaktens egen verksamhet och om in-
ternationell militär luftfart i Finland i enlig-
het med lag,  

– med stöd av 7 § föreskrifter om medi-
cinsk lämplighet, förberedelse och genomfö-
rande av flygningar i anslutning till militär 
luftfart, militär flygutbildning, tillstånd för 
militär flygutbildning, flyguppvisnings- och 
flygtävlingstillstånd för den militära luftfar-
ten, konstflygningsuppvisningar, militära 
flygplatser och konstruktioner som reserve-
rats uteslutande för militär luftfart, flygmeto-
der och flygtrafiktjänst vid militär luftfart, 
och  

– med stöd av 170 § närmare föreskrifter 
om militär luftfart när det gäller faktorer som 
försämrar funktionsförmågan samt hur dessa 
ska beaktas i den militära luftfarten.    

 
4.2 Offentliga förvaltningsuppgifter  

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga 
förvaltningsuppgifter anförtros andra än 
myndigheter endast genom lag eller med stöd 
av lag, om det behövs för en ändamålsenlig 
skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar 
de grundläggande fri- och rättigheterna, rätts-
säkerheten eller andra krav på god förvalt-
ning. Uppgifter som innebär betydande utöv-
ning av offentlig makt får dock inte ges andra 
än myndigheter.  

Grundlagsutskottet har behandlat överfö-
ring av förvaltningsuppgifter på andra än 
myndigheter t.ex. i sina utlåtanden GrUU 
28/2001 rd, GrUU 2/2002 rd, GrUU 67/2002 
rd, GrUU 5/2006 rd, GrUU 11/2006 rd och 
GrUU 20/2006 rd). 

Grundlagsutskottet har betonat att vid över-
föring av offentliga förvaltningsuppgifter på 
andra än myndigheter ska kravet på rättssä-
kerhet och god förvaltning skrivas in i lag 
(GrUU 10/1998 rd, s. 3/II och GrUU 26/2001 
rd, s. 5/II). Utskottet har också betonat att 
kravet på ändamålsenlighet i grundlagens 

124 § är en rättslig förutsättning som ska be-
dömas från fall till fall (GrUU 11/2006 rd, s. 
3/I). 

Säkerställandet av att kraven på rättssäker-
het och god förvaltning uppfylls i den me-
ning som avses i 124 § i grundlagen har av 
hävd ansetts förutsätta att allmänna förvalt-
ningslagar tillämpas vid ärendebehandlingen 
och att de som behandlar ärendena handlar 
under tjänsteansvar (GrUU 46/2002 rd, s. 10 
och GrUU 20/2006 rd, s. 2).  

Riksdagens justitieombudsman gav den 30 
april 2012 ett beslut i ett ärende som gällde 
offentliga förvaltningsuppgifter inom luftfar-
ten (1634/2/2012). I beslutet av riksdagens 
justitieombudsman förutsattes det att det av 
lagstiftningen på luftfartsområdet tydligare 
ska framgå vilka bestämmelser som är för-
knippade med offentliga förvaltningsuppgif-
ter och hur en god förvaltning och de grund-
läggande fri- och rättigheterna tryggas vid ut-
förandet av uppgifterna.  

De offentliga förvaltningsuppgifter som 
avses i regeringspropositionen och som över-
förs på andra än myndigheter motsvarar de 
uppgifter som i den gällande luftfartslagen 
med riksdagens och grundlagsutskottets 
(GrUU 48/2005 rd, GrUU 32/2009 rd) med-
verkan har överförts på andra än myndighe-
ter. Jämfört med gällande luftfartslag mins-
kas antalet offentliga förvaltningsuppgifter 
som överförs på andra än myndigheter, i och 
med att den i 122 § avsedda uppgiften att 
föra registret över automatiska nödradiosän-
dare överförs från leverantören av flygtrafik-
ledningstjänst, Finavia Abp, till Kommunika-
tionsverket.  

I beredningen av regeringspropositionen 
har man noggrant gått igenom de offentliga 
förvaltningsuppgifter som ingår i den gällan-
de luftfartslagen och i förslaget och som på-
förts andra än myndigheter. I förslaget ingår 
två olika slag av offentliga förvaltningsupp-
gifter. Den första gruppen utgörs av de of-
fentliga förvaltningsuppgifter som inbegriper 
sådan utövning av offentlig makt som avses i 
40 kap. i strafflagen. Sådana offentliga för-
valtningsuppgifter ingår i 40 § som gäller 
beviljande eller förnyande av granskningsbe-
vis avseende luftvärdighet, 102 § som gäller 
tillträde till flygplatsens flygsida och behö-
righetsområden, 103 § som gäller flygplat-
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sens behörighetskort och passerkort för for-
don, 163 § som gäller överföring av uppgifter 
på behöriga organ och en organisation för 
sportflygverksamhet samt 164 § som gäller 
anlitande av utomstående experter för Trafik-
säkerhetsverkets uppgifter. I strafflagen av-
sedd utövning av offentlig makt följer också 
av 60 § som gäller användning av tvångsme-
del i luftfartyget i en farlig situation och för 
säkerställande av passagerarnas säkerhet 
samt av 97 och 99 § som gäller utförande av 
säkerhetskontroller, även om inga skriftliga 
förvaltningsbeslut fattas i samband med des-
sa.  

I fråga om offentliga förvaltningsuppgifter 
som innefattar skriftliga förvaltningsbeslut 
finns i lagen bestämmelser om förfarandet 
vid omprövning och överklagande. Dessutom 
säkerställs de grundläggande fri- och rättig-
heterna, rättssäkerheten och andra krav på 
god förvaltning så att man i samband med 
dessa förvaltningsuppgifter iakttar allmänna 
förvaltningslagar med undantag för luftfarty-
gets befälhavares rätt att använda tvångsme-
del samt säkerhetskontroller på flygplatser, 
vilka anses vara faktisk förvaltningsverk-
samhet. I kapitlet föreskrivs det också om 
straffrättsligt tjänsteansvar för de personer 
som utför de offentliga förvaltningsuppgif-
terna.  

Den andra gruppen av offentliga förvalt-
ningsuppgifter som ingår i regeringsproposi-
tionen utgörs av de offentliga förvaltnings-
uppgifter som inte inbegriper sådan utövning 
av offentlig makt som avses i strafflagen och 
i fråga om vilka de krav i grundlagens 124 § 
som gäller tillgodoseende av de grundläg-
gande rättigheterna, rättssäkerheten och 
andra krav på god förvaltning kan genomfö-
ras på annat sätt än genom tillämpning av 
allmänna förvaltningslagar. Rättssäkerhets-
garantierna i en sådan situation bygger på 
exakta och korrekta bestämmelser, persona-
lens utbildning och behörighet samt en be-
tryggande övervakning av verksamheten. Ef-
tersom bestämmelserna om offentliga för-
valtningsuppgifter i huvudsak finns på uni-
onsrättens nivå, är de aktörer som sköter 
uppgifterna bundna av de grundläggande rät-
tigheter och krav på god förvaltning och 
rättssäkerhet som säkerställs i artiklarna i Eu-
ropeiska unionens stadga om de grundläg-

gande rättigheterna. Sådana offentliga för-
valtningsuppgifter som till sin karaktär är 
teknisk verksamhet och där det närmast är 
fråga om faktisk förvaltningsverksamhet och 
operativt skötande av uppgifter är de be-
stämmelser i 10 kap. som gäller luftrumspla-
nering, flygledningstjänst och flygtrafiktjänst 
samt de bestämmelser i 11 kap. som gäller 
efterspanings- och räddningstjänst för luftfart 
(121 §).  

Bestämmelserna överensstämmer med 
grundlagsutskottets tidigare utlåtandepraxis, 
enligt vilken det inte alltid kan krävas att 
allmänna förvaltningslagar tillämpas på en 
privat aktör som sköter en offentlig förvalt-
ningsuppgift. Det att regleringen är nära för-
knippad med EU-lagstiftningen (GrUU 
55/2010 rd) och att privaträttsliga juridiska 
personer spelar en framträdande roll som 
centrala organ inom näringsverksamheten 
(GrUU 17/2012 rd) har talat för möjligheten 
att avvika från tillämpningen av allmänna 
förvaltningslagar och straffrättsligt tjänstean-
svar. Möjligheten att avvika har också fun-
nits i situationer där verksamheten är ytterst 
teknisk (GrUU 16/2002 rd). Grundlagsut-
skottet har också konstaterat (GrUU 47/2005 
rd) att det i flygtrafiktjänstorganets verksam-
het inte är fråga om egentliga förvaltningsbe-
slut utan om operativa uppdrag. Skötseln av 
uppgifterna går främst ut på faktisk förvalt-
ningsverksamhet, där rättssäkerhetsgaranti-
erna bygger på exakta och korrekta bestäm-
melser, personalens utbildning och behörig-
het samt en betryggande övervakning av 
verksamheten. 

I de offentliga förvaltningsuppgifter som 
har överförts på Finavia Abp som flygplats-
operatör och leverantör av flygtrafiklednings-
tjänst är det fråga om sådana operativa upp-
drag som den redan har enligt gällande luft-
fartslag och som riktas mot en begränsad yr-
kesgrupp, sker i en ytterst teknisk miljö och 
för skötseln av vilka Finavia Abp har bästa 
möjliga kompetens och organisation. Grund-
lagsutskottet har i motsvarande situationer 
(GrUU 24/2001 rd, GrUU 28/2001 rd och 
GrUU 2/2002 rd) ansett att de grundläggande 
fri- och rättigheterna, rättssäkerheten och 
kravet på god förvaltning i sådana fall kan 
tillgodoses, om lagstiftningen om tillhanda-
hållande av servicen är adekvat, personalen 
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kvalificerad för sitt arbete och verksamheten 
i tillräckligt hög grad omfattas av offentlig 
övervakning. Det finns således inga hinder 
för att uppgifterna sköts av Finavia Abp som 
ett led i dess affärsverksamhet, men i behöv-
liga delar under kommunikationsministeriets 
ägarstyrning och tillsyn samt Trafiksäker-
hetsverkets myndighetstillsyn.  

Avsikten är att Finavia Abp i framtiden ska 
bevilja tillträdesrätt till flygplatsens flygsida 
och behörighetsområden enligt 102 § samt 
behörighetskort och passerkort för fordon en-
ligt 103 §. Finavia Abp har såsom flygplats-
operatör den bästa insikten i vem som kan 
beviljas tillstånd och när tillståndet ska åter-
kallas. Det är således inte ändamålsenligt att 
tillstånden ska gå via en myndighet, om flyg-
platsoperatören är den som bäst känner till 
förutsättningarna för beviljande och återkal-
lande av tillstånden. Det är inte fråga uppgif-
ter som är förenade med betydande utövning 
av offentlig makt. Bestämmelsen äventyrar 
inte heller de grundläggande fri- och rättighe-
terna, rättssäkerheten eller andra krav på god 
förvaltning, eftersom man i de beslut som 
fattats av flygplatsoperatören får begära om-
prövning eller söka ändring på det sätt som 
anges i 181 §, allmänna förvaltningslagar 
iakttas och den som sköter uppgiften omfat-
tas av tjänsteansvar enligt 174 §.  

Flygtrafiktjänst består till stor del av att 
kontrollera att flygtrafiken löper smidigt. An-
svaret för manövreringen av luftfartygen 
överförs inte på flygledaren. Det handlar 
närmast om att ge luftfartygens befälhavare 
instruktioner och råd och att verka som sak-
kunnig inom luftfarten. Lagstiftningen om ett 
gemensamt europeiskt luftrum förutsätter att 
flygtrafiktjänster sköts på kommersiell basis. 
En medlemsstat kan utnämna vilken tjänste-
leverantör som helst som fått tillstånd i en 
medlemsstat till leverantör av tjänster inom 
ett luftrumsblock som finns på dess territori-
um. Flygtrafiktjänst är till sin karaktär speci-
fikt teknisk och faktisk förvaltningsverksam-
het i samband med vilken förvaltningsbeslut 
inte fattas. Grundlagsutskottet har i samband 
med regeringens proposition 139/2005 rd an-
sett (GrUU 47/2005 rd) att rättssäkerhetsga-
rantierna i en sådan situation bygger på exak-
ta och korrekta bestämmelser, personalens 
utbildning och behörighet samt en betryg-

gande övervakning av verksamheten. Grund-
lagsutskottet ansåg vidare att uppgifterna 
som gäller flygtrafiktjänst inte innebär bety-
dande utövning av offentlig makt och att det 
att flygtrafiktjänsten tillhandahålls av en le-
verantör av flygtrafikledningstjänst inte utgör 
något problem med avseende på 124 § i 
grundlagen. 

Det är ändamålsenligt att också den efter-
spanings- och räddningstjänst för luftfart som 
avses i 121 § ordnas av leverantören av flyg-
trafikledningstjänst, alltså Finavia Abp.  Le-
verantören av flygtrafikledningstjänst har i 
och med sina uppgifter de bästa förutsätt-
ningarna att inleda efterspaningen och lokali-
seringen av ett försvunnet luftfartyg. När 
luftfartyget har lokaliserats inleds den egent-
liga flygräddningstjänsten som räddnings-
myndigheterna svarar för. Myndigheter och 
andra aktörer har inte likadana förutsättning-
ar som Finavia Abp har att ordna efterspa-
nings- och räddningstjänst för luftfart vid si-
dan av sina primära uppgifter. Jämfört med 
gällande bestämmelser ska 121 § preciseras 
så att Trafiksäkerhetsverkets roll vid tillsy-
nen över Finavia som leverantör av efterspa-
nings- och räddningstjänst för luftfart stärks. 
I propositionen föreslås det vidare att uppgif-
ten att föra registret över automatiska nöd-
sändare som i gällande bestämmelser är 
kopplad till efterspanings- och räddnings-
tjänst för luftfart och som anvisats Finavia 
Abp (122 §) överförs till Kommunikations-
verket. Således minskar de offentliga förvalt-
ningsuppgifter som i lag har föreskrivits för 
Finavia Abp.  

I 40 § föreslås det att Trafiksäkerhetsverket 
ska kunna bemyndiga en organisation som 
svarar för luftvärdighet att bevilja och förnya 
granskningsbevis avseende luftvärdighet. 
Detta förfarande är huvudregeln enligt 
EASA-förordningen och motsvarar bestäm-
melserna i gällande luftfartslag. I 163 § i 
propositionen föreslås det att Trafiksäker-
hetsverket genom avtal kan överföra uppgif-
ter i samband med certifiering eller tillsyn av 
personer eller organisationer på behöriga or-
gan och offentliga förvaltningsuppgifter i an-
slutning till tillsynen över sportflygning på 
en riksomfattande registrerad organisation 
för sportflygverksamhet. Också detta mot-
svarar bestämmelserna i gällande luftfartslag 
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och EASA-förordningen. I EASA-
förordningen och i den unionslagstiftning 
som har antagits med stöd av den finns också 
bestämmelser om behörighetsvillkor för or-
ganisationer som sköter dessa uppgifter. I 
dagens läge övervakar sådana organisationer 
amatörflygverksamhet i vida kretsar i flera av 
medlemsstaterna inom Europeiska unionen, 
vilket också mera allmänt motsvarar interna-
tionell praxis. Också det i 164 § föreslagna 
anlitandet av utomstående experter för bevil-
jande av olika tillstånd och godkännanden av 
teknisk karaktär är noga reglerat i EU-
rättsakter och i nationella luftfartsbestämmel-
ser. Dessutom ska Trafiksäkerhetsverket ut-
öva tillsyn över den utomstående experten 
när den fullgör dessa uppgifter. Således inne-
fattar de i 163 och 164 § avsedda uppgifter 
som överförs till någon annan än en myndig-
het inte betydande utövning av offentlig 
makt. Grundlagsutskottet anser (RP 
139/2005 rd, GrUU 48/2005 rd) att en över-
föring av uppgifter på en organisation för 
sportflygverksamhet inte är ett problem med 
hänsyn till 124 § i grundlagen. De uppgifter 
som avses i 40 och 164 § propositionen är 
liknande tekniska förvaltningsuppgifter som 
de uppgifter som överförs på organisationer 
för sportflygverksamhet och också i fråga om 
dessa har Trafiksäkerhetsverket ansvar för 
tillsynen. De uppgifter som avses i 40, 163 
och 164 § är exakt avgränsade och de som 
utför dem omfattas av allmänna förvaltnings-
lagar för att trygga de grundläggande fri- och 
rättigheterna och en god förvaltning. Dessut-
om kan man i beslut som fattats med stöd av 
dessa paragrafer begära omprövning och 
söka ändring på det sätt som avses i 181 §, 
och den som sköter uppgifter omfattas av 
tjänsteansvar enligt 174 §.  

De föreslagna bestämmelserna i 60 § mot-
svarar till sitt innehåll den gällande lagens 65 
§ som har satts i kraft med grundlagsutskot-
tets medverkan (GrUU 48/2005 rd). Utskottet 
har ansett att bestämmelserna inte utgör nå-
got problem med tanke på grundlagens 7 § 
som gäller den personliga friheten och integ-
riteten eller grundlagens 124 § som gäller 
överföringen av uppgifter. I utlåtandet från 
riksdagens justitieombudsman (26.3.2014, 
dnr 827/5/14) om de offentliga förvaltnings-
uppgifter som ingår i regeringspropositionen 

framfördes att även den rätt luftfartygets be-
fälhavare enligt 60 § har att använda tvångs-
medel är en sådan offentlig förvaltningsupp-
gift som avses i 124 § i grundlagen. Rätten 
för ett luftfartygs befälhavare att använda 
tvångsmedel i en farlig situation grundar sig 
på den s.k. Tokyokonventionen, dvs. konven-
tionen om brott och vissa andra handlingar 
begångna ombord på luftfartyg (FördrS 
22/1971), som ingicks i Tokyo den 14 sep-
tember 1963.  

Ändamålsenligheten med de offentliga för-
valtningsuppgifter som ingår i regeringspro-
positionen motiveras närmare i detaljmoti-
veringen till var och en av bestämmelserna.  

 
4.3 Idkande av näring, integritetsskydd 

och andra frågor  

Enligt 18 § 1 mom. i grundlagen har var 
och en rätt att skaffa sig sin försörjning ge-
nom näring som han eller hon valt fritt. När-
ingsfriheten är en huvudregel enligt 18 § 1 
mom. i grundlagen, men näringsverksamhe-
ten omfattas i synnerhet inom luftfartssektorn 
av krav på tillstånd och behörighet som följer 
av unionslagstiftningen. Tillståndsmyndighe-
tens prövning anses som rättslig prövning, 
vilket innebär att tillstånd beviljas om de 
rättsliga villkoren uppfylls. Således ingår i de 
tillståndsvillkor som följer av luftfartslagen 
inga sådana begränsningar som är problema-
tiska med hänsyn till grundlagens bestäm-
melser om de grundläggande rättigheterna 
och idkandet av näring. 

I 2 kap., som gäller luftfartygsregistret och 
certifikatregistret, föreslås det att den gällan-
de luftfartslagens 2 kap., som gäller luftfar-
tygsregistret, och 6 kap. som gäller certifikat-
registret, ska sammanföras. Det föreslås en-
dast smärre ändringar i innehållet i kapitlets 
bestämmelser jämfört med motsvarande be-
stämmelser i den gällande luftfartslagen. In-
nehållsliga ändringar föreslås i 15 och 23 § 
genom hänvisningen till sådana trafikbrott 
enligt 23 kap. i strafflagen som Trafiksäker-
hetsverket har rätt att föra in uppgifter om i 
certifikatregistret och när dessa uppgifter ska 
avföras ur registret. Insamlingen av sådana 
uppgifter har ansetts vara nödvändig för att 
verket ska kunna bedöma tillståndshavarens 
eller sökandens goda anseende. Att en person 
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gjort sig skyldig till förande eller styrande av 
vilket som helst fordon under påverkan av 
alkohol eller annat berusningsmedel tyder på 
likgiltighet inför trafikbrott. Till övriga delar 
är ändringarna tekniska och beror på sam-
manförandet av två separata registerkapitel. I 
den tekniska formuleringen av bestämmel-
serna har modellen varit bestämmelserna och 
motiveringen i den regeringsproposition som 
gäller lagen om farkostregistret. I 12 § som 
gäller registerkapitlets tillämpningsområde 
föreslås det att i fråga om sekretess för och 
utlämnande av uppgifter ur luftfartygsre-
gistret och certifikatregistret ska tillämpas 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet och i fråga om annan behandling av 
personuppgifter personuppgiftslagen. De 
iakttagelser som lagts fram av justitieministe-
riet och dataombudsmannens byrå har i möj-
ligaste mån beaktats i motiveringen till regis-
terkapitlet.  

När Trafiksäkerhetsverket enligt 163 § 
överför uppgifter på behöriga organ och en 
organisation för sportflygverksamhet eller 
det enligt 164 § överför uppgifter på utom-
stående experter, kan de uppgifter som anges 
i dessa paragrafer och som gäller certifikat, 
godkännanden, tillsyn, intyg och bemyndi-
ganden även innefatta automatisk behandling 
av personuppgifter. I dessa fall ska organisa-
tionen för sportflygverksamhet, det behöriga 
organet eller den utomstående experten i en-
lighet med 36 § i personuppgiftslagen under-
rätta dataombudsmannen.  

Med stöd av vad som anförts ovan har det 
vid beredningen av propositionen ansetts att 
lagen kan stiftas i vanlig lagstiftningsord-
ning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

1. 

Luftfartslag 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

Vid luftfart inom finskt territorium ska 
denna lag iakttas, om inte något annat följer 
av Europeiska unionens förordningar eller av 
internationella förpliktelser som är bindande 
för Finland. 

Om inte något annat följer av internationel-
la förpliktelser som är bindande för Finland, 
ska 

1) denna lag iakttas även vid luftfart utan-
för finskt territorium med ett finskt luftfartyg 
eller med stöd av ett drifttillstånd som bevil-
jats i Finland, 

2) bestämmelserna i 4, 10, 13, 14 och 16 
kap. samt i 153 och 154 § tillämpas på fin-
ländska leverantörer av flygtrafiktjänst även 
utanför finskt territorium, 

3) bestämmelserna i 3, 4, 5 och 13 kap. 
samt i 170 § iakttas vid luftfart med utländs-
ka luftfartyg även utanför finskt territorium, 
om tillsynen över flygsäkerheten eller bedri-
vandet av flygverksamhet genom ett giltigt 
avtal i fråga om ett enskilt luftfartyg och dess 
besättning har överförts på Trafiksäkerhets-
verket och om den operatör som råder över 
ett sådant luftfartyg med stöd av hyresavtal 
eller något annat sådant avtal har sin bo-
nings- eller hemort eller sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe i Finland. 

Trots vad som sägs i 1 och 2 mom. ska 
59 § och 178 § 10 punkten tillämpas, om 
luftfartygets första ankomstställe är beläget 
inom finskt territorium. 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) Chicagokonventionen konventionen an-

gående internationell luftfart (FördrS 
11/1949), 

2) ECAC Europeiska civila luftfartskonfe-
rensen, 

3) Eurocontrol Europeiska organisationen 
för säkrare flygtrafiktjänst enligt den interna-
tionella konventionen om samarbete för luft-
fartens säkerhet (Eurocontrol) (FördrS 
70/2000) 

4) EASA-förordningen Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om 
fastställande av gemensamma bestämmelser 
på det civila luftfartsområdet och inrättande 
av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, 
och om upphävande av rådets direktiv 
91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 
och direktiv 2004/36/EG, 

5) slotförordningen Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 545/2009 om 
ändring av förordning (EEG) nr 95/93 om 
gemensamma regler för fördelning av an-
komst- och avgångstider vid gemenskapens 
flygplatser, 

6) luftfartyg en anordning som kan få bär-
kraft i atmosfären genom luftens reaktioner 
med undantag av luftens reaktioner mot 
mark- eller vattenytan,  

7) behörighet ett särskilt villkor, en sär-
skild begränsning eller en särskild rättighet 
som har fogats till ett certifikat eller ett behö-
righetsbevis, 

8) underhåll alla former av översyn, repa-
ration, inspektion, modifiering eller åtgär-
dande av fel på luftfarttyg eller komponet, el-
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ler en kombination av dessa med undantag 
för tillsyn före flygning,  

9) drifttillstånd ett tillstånd som avses i ar-
tikel 8.2 i EASA-förordningen och som visar 
att de som bedriver flygverksamhet har för-
måga och möjligheter att på ett betryggande 
sätt fullgöra de skyldigheter som samman-
hänger med deras rättigheter i fråga om så-
dan luftfartsverksamhet som avses i tillstån-
det, 

10) militära luftfartsmyndigheten den 
myndighetsenhet för militär luftfart som 
finns i anslutning till flygstaben, 

11) militär luftfart luftfart för militära än-
damål eller luftfart med militära luftfartyg, 

12) militärt luftfartyg luftfartyg som införts 
i det militära luftfartsregistret, 

13) samverkande flygplats en flygplats med 
fasta flygtrafikledningstjänster där det, ut-
över civil luftfart, permanent finns försvars-
maktens trupper, ledningsorgan och anlägg-
ningar,  

14) militär trafikflygplats en flygplats med 
fasta flygtrafikledningstjänster och som drivs 
endast för militär luftfart,  

15) militär flygplats landområde som till-
fälligt har anordnats för start eller landning 
endast för den militära luftfarten; den militä-
ra flygplatsen kan vara en flygplats, en re-
servlandningsplats eller ett stigområde som 
försvarsmakten tillfälligt har tagit i bruk, 

16) statlig luftfart luftfart med statsluftfar-
tyg,  

17) statsluftfartyg luftfartyg som används 
för tullens, polisens, gränsbevakningsväsen-
dets eller räddningsväsendets uppgifter; med 
statsluftfartyg avses även luftfartyg som an-
vänds för andra än i denna punkt och i 11 
punkten avsedda statliga uppdrag, 

18) medlemsstat medlemsstater i Europeis-
ka unionen, 

19) tredjeland andra än medlemsstater i 
Europeiska unionen, 

20) flygplats ett bestämt område på land el-
ler vatten eller på en fast struktur på land el-
ler på en fast eller flytande struktur på vatten, 
som är avsett att användas helt eller delvis 
för landning, start och manövrering av luft-
fartyg till lands och på vattnet, 

21) modellflygplan anordning som är av-
sedd att flygas utan förare och som används 
enbart för hobby eller sport,  

22) obemannat luftfartyg luftfartyg som är 
avsett att flygas utan förare, 

23) fjärrstyrt luftfartyg obemannat luftfar-
tyg som styrs från en fjärrstyrningsplats, 

24) cell för luftrumsplanering en cell som 
avses i kommissionens förordning (EG) nr 
2150/2005 om gemensamma regler för en 
flexibel användning av luftrummet, och som 
ansvarar för det löpande arbetet med luft-
rumsplanering och för vilken en eller flera 
medlemsstater har ansvaret.  

Till en flygplats hör  
1) på vattenområden de kajplatser eller 

andra förtöjningsplatser med anslutning till 
manöverområdet,  

2) räddningsvägar och de skyddsområden, 
hinderbegränsade ytor eller andra områden 
som krävs för driften, användningen och sä-
kerhetsövervakningen av flygplatsen,  

3) de byggnader, konstruktioner och an-
ordningar som behövs för verksamheten på 
flygplatsen.  
 

3 §  

Behöriga myndigheter 

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om 
Trafiksäkerhetsverkets uppgifter, är Trafik-
säkerhetsverket behörig nationell myndighet 
enligt följande av Europeiska unionens rätts-
akter: 

1) rådets direktiv 96/67/EG om tillträde till 
marknaden för marktjänster på flygplatserna 
inom gemenskapen (marktjänstdirektivet),  

2) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 300/2008 om gemensamma 
skyddsregler för den civila luftfarten och om 
upphävande av förordning (EG) nr 
2320/2002 (förordningen om skyddsregler) 
och de förordningar som utfärdats med stöd 
av den,  

3) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 549/2004 om ramen för inrät-
tande av det gemensamma europeiska luft-
rummet,  

4) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 550/2004 om tillhandahållande 
av flygtrafiktjänster inom det gemensamma 
europeiska luftrummet (förordningen om till-
handahållande av tjänster),  
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5) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 552/2004 om driftskompatibili-
teten hos det europeiska nätverket för flyg-
ledningstjänst,  

6) EASA-förordningen och de förordningar 
som Europeiska kommissionen antagit med 
stöd av den,  

7) Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/42/EG om rapportering av händelser 
inom civil luftfart (händelsedirektivet).  

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om 
konsumentmyndigheters behörighet, är Tra-
fiksäkerhetsverket behörig myndighet enligt 
följande förordningar:  

1) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 261/2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad om-
bordstigning och inställda eller kraftigt för-
senade flygningar och om upphävande av 
förordning (EEG) nr 295/91,   

2) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i 
samband med flygresor för personer med 
funktionshinder och personer med nedsatt 
rörlighet.  

Dessutom svarar Trafiksäkerhetsverket för 
de myndighetsuppgifter som avses i slotfö-
rordningen.  

Trafiksäkerhetsverket är också den luft-
fartsmyndighet som avses i Finlands interna-
tionella luftfartsavtal och om vilken det före-
skrivs i 173 §.  

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 
mom. 2 punkten, beviljas polismän tillstånd 
och godkännanden av chefen för den enhet 
som ansvarar för polisverksamheten. Gräns-
bevakningsmän beviljas motsvarande till-
stånd och godkännanden av chefen för en 
förvaltningsenhet vid gränsbevakningsväsen-
det och tullmän av tullen. 
 
 

4 § 

Flygsäkerhetsprogram för Finland  

Trafiksäkerhetsverket ska göra upp och 
fastställa ett nationellt flygsäkerhetsprogram 
med beaktande av de standarder som avses i 
Chicagokonventionen samt Europeiska unio-
nens flygsäkerhetsprogram.  

Luftfartens aktörer ska i sin verksamhet 
beakta det nationella flygsäkerhetsprogram-
met och målen för det samt uppföljningen av 
dessa.  
 

 
5 § 

Meddelande av föreskrifter som gäller trafik-
regler för luftfart 

Trafiksäkerhetsverket meddelar beträffande 
trafikreglerna för luftfart sådana närmare fö-
reskrifter som krävs enligt de standarder som 
avses i Chicagokonventionen om hur trafik-
regler för luftfart som utfärdats inom Europe-
iska unionen ska tillämpas i Finland. Trafik-
säkerhetsverket ska avtala med försvarsmak-
ten om dessa föreskrifter till den del de hän-
för sig till verksamhetsförutsättningarna för 
militär luftfart. 

Inom militär luftfart får avvikelser göra 
från de regler och föreskrifter som avses i 1 
mom. när det gäller 

1) luftfartyg som utför territoriella över-
vakningsuppdrag, 

2) luftfartyg som utför uppgifter som före-
skrivits för försvarsmakten, frånsett uppgifter 
som hänför sig till utbildning eller övning,  

3) områden som avskilts enbart för militär 
användning.  

Försvarsmakten ansvarar för säkerheten 
under det avvikande förfarandet. Försvars-
makten ska med Trafiksäkerhetsverket avtala 
om hur leverantören av flygtrafiklednings-
tjänster ges anvisningar om dessa avvikande 
förfaranden. 

När det gäller militär luftfart ska de före-
skrifter som hänför sig till verksamheten en-
ligt 2 mom. ges av försvarsmakten. I fråga 
om dessa har kommendören för flygvapnet 
den högsta beslutanderätten.  
 

6 §  

Militär luftfart  

Utöver vad som bestäms i 5 § får försvars-
makten för ordnande av försvaret och sköt-
seln av de uppgifter som föreskrivits för för-
svarsmakten meddela föreskrifter om den 
egna militära luftfartsverksamheten och in-
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ternationell militär luftfart i Finland i enlig-
het med vad som föreskrivs nedan.  

Den militära luftfartsmyndigheten kan för 
att trygga säkerheten inom den militära luft-
farten meddela föreskrifter om nationell mili-
tär luftfart och internationell militär luftfart i 
Finland i enlighet med vad som föreskrivs 
nedan.  

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, 
jämställs den militära luftfartsmyndigheten 
med Trafiksäkerhetsverket när det gäller frå-
gor som uteslutande gäller flygsäkerheten 
inom den militära luftfarten.  

Kommendören för flygvapnet ansvarar för 
genomförandet av och säkerheten inom den 
militära luftfarten. 

Närmare bestämmelser om den militära 
luftfartsmyndigheten får utfärdas genom för-
ordning av stadsråd.  
 

7 §  

Preciseringar och undantag som gäller mili-
tär luftfart  

På militär luftfart tillämpas bestämmelser-
na i denna lag med följande preciseringar och 
undantag: 

1) den militära luftfartsmyndigheten för de 
register som avses i 2 kap. när det gäller mili-
tär luftfart och beslutar om registrens ut-
formning och innehåll; på de militära luft-
fartsregistren tillämpas inte det som i 26 och 
28 § bestäms om utlämnande av uppgifter,  

2) militära luftfartyg förses med nationali-
tetsbeteckning och specialbeteckning,  

3) den militära luftfartsmyndigheten med-
delar föreskrifter om krav på luftvärdighet 
och beviljande av luftvärdighetsbevis gällan-
de militär luftfart; den militära luftfartsmyn-
digheten utfärdar typcertifikat för finska mi-
litära luftfartyg,  

4) den militära luftfartsmyndigheten beslu-
tar om kraven för den organisation som an-
svarar för de militära luftfartygens luftvär-
dighet och flygtrafiktjänstsystemens kon-
struktions-, tillverknings- och underhållsor-
ganisation samt beviljar inom militär luftfart 
tillstånd och godkännanden i anslutning till 
luftvärdighet och flygtrafiktjänstsystem,  

5) den militära luftfartsmyndigheten ställer 
krav som gäller utbildningsorganisationen för 

underhållspersonal för militära luftfartyg och 
flygtrafiktjänstsystem,  

6) den militära luftfartsmyndigheten ställer 
krav som gäller förfarandena för behörighet 
och tillstånd för personal som arbetar i upp-
gifter inom den militära luftfarten,  

7) för att medicinsk lämplighet ska konsta-
teras för personal i militär luftfart förutsätts 
det att sökanden uppfyller de medicinska, 
psykologiska och fysiologiska krav som föl-
jer av den militära luftfartens särskilda krav-
nivå; försvarsmakten meddelar närmare före-
skrifter om medicinsk lämplighet,  

8) försvarsmakten meddelar föreskrifter om 
förberedelse och genomförande av flygningar 
i anslutning till militär luftfart; den militära 
luftfartsmyndigheten meddelar föreskrifter 
om handlingar som ska medföras i militära 
luftfartyg,  

9) för lufttransport krävs inget separat till-
stånd inom den militära luftfarten,  

10) bruksflygtillstånd krävs inte för bruks-
flyg med militära luftfartyg; den militära luft-
fartsmyndigheten beviljar tillstånd för bruks-
flyg med ett finskt eller utländskt civilt luft-
fartyg som sker på beställning av försvars-
makten samt ställer krav som gäller tillstån-
den,  

11) för militär flygutbildning som för-
svarsmakten själv ger krävs inte flygutbild-
ningstillstånd; föreskrifter om utbildningen 
meddelas av försvarsmakten; för militär 
flygutbildning som ges av någon annan än 
försvarsmakten krävs flygutbildningstillstånd 
som beviljas av den militära luftfartsmyndig-
heten; de krav som gäller tillstånden ställs av 
den militära luftfartsmyndigheten, 

12) flyguppvisnings- och flygtävlingstill-
stånd för den militära luftfarten beviljas av 
försvarsmakten; flyguppvisningstillstånd el-
ler flygtävlingstillstånd krävs inte för den mi-
litära luftfartens uppvisningar eller enskilda 
konstflygningsuppvisningar som försvars-
makten genomför med finska militära luftfar-
tyg enligt militärorder; föreskrifter om till-
stånden meddelas av försvarsmakten,  

13) föreskrifter om användningen av mili-
tära flygplatser och konstruktioner som re-
serverats uteslutande för militär luftfart med-
delas av försvarsmakten; den militära luft-
fartsmyndigheten ställer säkerhetskrav som 
gäller byggande av militära flygplatser och 
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flygverksamhet samt beviljar tillstånd och 
godkännanden för ibruktagande och använd-
ning av militära trafikflygplatser och militära 
flygplatser,  

14) Trafiksäkerhetsverket ska avtala med 
försvarsmakten om samordning av kraven på 
luftfartsskydd för den civila luftfarten med 
kraven på verksamhetsförutsättningarna för 
militär luftfart på trafikflygplatser efter att ha 
hört flygplatsoperatören,  

15) personal som deltar i militär flygtjänst-
göring har en i 102 § 1 mom. avsedd tillträ-
desrätt på basis av sina arbetsuppgifter; för-
svarsmakten utfärdar behörighets- eller be-
sättningskort som behövs för vistelse på tra-
fikflygplatser och för passagekontroll; flyg-
platsoperatören ska bevilja personal som del-
tar i militär flygtjänstgöring körtillstånd och 
vid behov ge därtill hörande utbildning,  

16) försvarsmakten meddelar föreskrifter 
om flygmetoder och flygtrafiktjänst vid mili-
tär luftfart; den militära luftfartsmyndigheten 
ställer säkerhetskrav som gäller planering av 
flygprocedurer vid militär luftfart och flyg-
trafiktjänst samt beviljar tillstånd och god-
kännanden i anslutning till flygprocedurerna; 
i fråga om samordningen av civil och militär 
luftfart ska försvarsmakten höra Trafiksäker-
hetsverket, 

17) de bullerutsläpp och andra utsläpp som 
den militära luftfarten orsakar ska vara så 
små som möjligt med hänsyn till de militära 
luftfartygens användningsändamål och verk-
samhet, 

18) på militär luftfart tillämpas inte det 
som i denna lag bestäms om försäkring,  

19) situationer som avses i 118 och 125 § 
och som uteslutande gäller militär luftfart ska 
anmälas till försvarsmakten. 

Närmare bestämmelser om sådan märkning 
av militära luftfartyg som avses i 1 mom. 2 
punkten utfärdas genom förordning av stats-
rådet.  
 
 

8 § 

Statlig luftfart och undantag som gäller stats-
luftfartyg 

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på 
statlig luftfart. Om det inte finns några hinder 

med tanke på flygsäkerheten, får det genom 
förordning av statsrådet för värnande om 
allmän ordning och säkerhet föreskrivas om 
undantag från 3 och 4 kap. när det gäller ut-
förande av uppdrag som en myndighet före-
lagts att utföra med statsluftfartyg. 

Statsluftfartyg som utför territoriella över-
vakningsuppdrag eller uppdrag inom ett om-
råde som är förbjudet för annan luftfart eller 
som tillfälligt avskilts för luftfart för statens 
behov får avvika från trafikreglerna för luft-
fart och från Trafiksäkerhetsverkets övriga 
luftfartsföreskrifter när uppdragets art förut-
sätter det, om det avvikande förfarandet är 
planerat och genomförs utan att flygsäkerhe-
ten äventyras. Trafiksäkerhetsverket ska av-
tala med gränsbevakningsväsendet om de fö-
reskrifter som hänför sig till verksamhetsför-
utsättningarna för statlig luftfart. Luftfarty-
gets operatör ska komma överens med Tra-
fiksäkerhetsverket om principerna för hur det 
avvikande förfarandet genomförs. 

Ett statsluftfartyg kan utrustas med special-
anordningar, i fråga om vilka den myndighet 
som använder luftfartyget ska svara för god-
kännande, användning och tillsyn. Trafiksä-
kerhetsverket kan för statsluftfartyg medge 
sådana enskilda smärre och tekniska undan-
tag från bestämmelserna i denna lag som gäl-
ler specialutrustning som luftfartygets an-
vändningsändamål kräver. 
 

9 § 

Undantag i fråga om vissa andra luftfartyg 
och anordningar 

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på 
sådana luftfartyg och anordningar som avses 
i denna paragraf. Om det inte finns några 
hinder med hänsyn till flygsäkerheten, kan 
Trafiksäkerhetsverket medge smärre undan-
tag från bestämmelserna i 2–7 kap. i fråga 
om 

1) ultralätta luftfartyg, 
2) luftfartyg av klar historisk betydelse, 
3) luftfartyg som särskilt har konstruerats 

eller ombyggts för forskningsändamål, för-
söksändamål eller vetenskapliga ändamål, 

4) amatörbyggda luftfartyg, 
5) luftfartyg som ursprungligen konstrue-

rats för militära ändamål. 
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Bestämmelserna i 2—4 och 7 kap. tilläm-
pas inte på följande luftfartyg och anordning-
ar: 

1) tyngdpunktsstyrda ultralätta flygplan el-
ler motordrivna fallskärmar, 

2) glidare med en maximal tommassa på 
högst 80 kilogram för ensitsiga eller 100 ki-
logram för tvåsitsiga, inklusive sådana med 
fotstart, 

3) övriga luftfartyg som har en maximal 
tommassa inklusive bränsle på högst 70 kilo-
gram; med övriga luftfartyg avses dock inte 
obemannade luftfartyg. 

Om det inte finns några hinder med hänsyn 
till flygsäkerheten, kan Trafiksäkerhetsverket 
medge smärre undantag från bestämmelserna 
i 5 och 6 kap. i fråga om luftfartyg och an-
ordningar som avses i 2 mom. 

Obemannade luftfartyg får avvika från tra-
fikreglerna för luftfart inom ett område som 
är förbjudet för annan luftfart eller som av-
skilts för flygning med obemannade luftfar-
tyg, om det avvikande förfarandet är planerat 
och genomförs utan att flygsäkerheten även-
tyras.  

Om konsekvenserna för säkerheten och 
miljön förutsätter det och om inte något an-
nat följer av EASA-förordningen, kan Tra-
fiksäkerhetsverket i fråga om luftfartyg och 
anordningar enligt 2 mom. samt sportfall-
skärmar och flygskärmar liksom hobby- eller 
sportmodellflygplan meddela föreskrifter av 
teknisk natur och driftsföreskrifter samt före-
skrifter om de kunskaper och färdigheter 
samt den erfarenhet och ålder som förutsätts 
av förarna. När föreskrifterna bereds ska 
riksomfattande amatörorganisationer inom 
luftfartsbranschen höras. 
 

10 § 

Rätt till luftfart inom finskt territorium 

Ett luftfartyg som används för luftfart inom 
finskt territorium ska ha finsk nationalitet el-
ler nationalitet i en annan stat som tillträtt 
Chicagokonventionen eller ett särskilt till-
stånd av Trafiksäkerhetsverket, om inte något 
annat följer av internationella förpliktelser 
som är bindande för Finland. Detta krav gäll-
er dock inte luftfartyg som avses i 9 § 2 
mom. Bestämmelser om användning av en 

främmande stats militära luftfartyg och stats-
luftfartyg inom finskt territorium finns i terri-
torialövervakningslagen (755/2000). 

Trafiksäkerhetsverket får bevilja ett till-
stånd enligt 1 mom., om det är fråga om 

1) tillfällig trafik med ett luftfartyg från en 
stat som inte har tillträtt Chicagokonventio-
nen, 

2) överförings-, test-, demonstrations-, 
uppvisnings- eller tävlingsflygningar med ett 
oregistrerat luftfartyg, 

3) en eller flera flygningar med en oregi-
strerad och obemannad fri luftballong, 

4) sådan användning av luftfartyg som är 
jämförbar med användning enligt 1—3 punk-
ten. 
 

11 § 

Områden där luftfart är inskränkt och farliga 
områden  

Genom förordning av statsrådet får luftfart 
begränsas eller förbjudas ovanför objekt och 
områden som är viktiga för statens ledning, 
försvaret, gränskontrollen, räddningsuppgif-
ter eller beredskapen. 

Genom Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter 
eller beslut kan sådana områden där verk-
samhet som äventyrar luftfartygens flygsä-
kerhet utövas under särskilda tidpunkter be-
tecknas som farliga områden. Områdeskon-
trollen ska underrättas om när utövandet av 
sådan verksamhet som äventyrar luftfarty-
gens flygsäkerhet inleds och avslutas.  

Av skäl som är nödvändiga för flygsäker-
heten, försvaret, polisverksamheten, rädd-
ningsuppgifter, säkerhetsutredningar eller 
upprätthållande av allmän ordning och gräns-
säkerhet får Trafiksäkerhetsverket begränsa 
eller förbjuda luftfarten inom ett visst område 
för en tid av högst två veckor. I 167 § be-
stäms om rätt att ingripa i ett luftfartygs färd 
i de fall som kräver omedelbart ingripande. 

Cellen för luftrumsplanering ska på det sätt 
som den anser vara ändamålsenligt begränsa 
eller förbjuda luftfarten inom ett visst område  
1) på framställning av en räddningsmyndig-
het, en polismyndighet, en militärmyndighet, 
gränsbevakningsväsendet eller tullen, flyg- 
eller sjöräddningscentralen, strålsäkerhets-
centralen eller en luftfartsmyndighet för en 
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tid av högst tre dygn, om det är nödvändigt 
för flygsäkerheten, försvaret, polisverksam-
heten, räddningsuppgifter, säkerhetsutred-
ningar eller upprätthållande av allmän ord-
ning och säkerhet, 

2) på eget initiativ för en tid av högst ett 
dygn, om det för detta finns ett exceptionellt 
och särskilt vägande skäl som gäller flygsä-
kerheten eller försvaret.  

Cellen för luftrumsplanering ska utan 
dröjsmål underrätta Trafiksäkerhetsverket 
om förbudet eller begränsningen.  
 

2 kap. 

Luftfartygsregistret och certifikatregistret  

12 §  

Kapitlets tillämpningsområde och förhållan-
de till annan lagstiftning  

Detta kapitel tillämpas på luftfartygsre-
gistret och certifikatregistret som förs av Tra-
fiksäkerhetsverket i egenskap av luftfarts-
myndighet. Vad som i detta kapitel bestäms 
om certifikat gäller även behörighetsbevis, 
behörigheter eller godkännanden och rätten 
att använda luftfartyg eller anordningar. Tra-
fiksäkerhetsverket får använda registren för 
att fullgöra de uppdrag eller skyldigheter som 
verket har enligt lag. Registren kan föras med 
hjälp av automatisk databehandling. 

Om inte något annat föreskrivs i denna lag 
tillämpas i fråga om sekretess för och utläm-
nande av uppgifter ur luftfartygsregistret och 
certifikatregistret lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999) och i 
fråga om annan behandling av personuppgif-
ter personuppgiftslagen (523/1999). 
 

13 § 

Införande av basuppgifter i registren  

För beviljande av och tillsyn över tillstånd 
samt för registrering av luftfartyg får det i 
luftfartsregistret och certifikatregistret föras 
in följande identifieringsuppgifter om sökan-
den och tillståndshavaren samt om luftfarty-
gets ägare, operatör, om operatören har bevil-
jats nyttjanderätt till luftfartyget för minst 30 

dagar, ombud och innehavare när det är fråga 
om en fysisk person: 

1) namn, 
2) personbeteckning eller, om personbe-

teckning saknas, födelsedatum, 
3) födelsehemkommun eller födelseort i ut-

landet och födelsestat samt medborgarskap, 
4) adress och andra kontaktuppgifter samt 

hemkommun, 
5) modersmål eller kontaktspråk, 
6) uppgift om begränsning enlig 30 § av ut-
lämnandet av uppgifter, 
7) uppgift om att personen avlidit. 
För beviljande av och tillsyn över tillstånd 

samt för registrering av luftfartyg får det i 
luftfartsregistret och certifikatregistret föras 
in följande identifieringsuppgifter om sökan-
den och tillståndshavaren samt om luftfarty-
gets ägare, operatör, om operatören har bevil-
jats nyttjanderätt till luftfartyget för minst 30 
dagar, ombud och innehavare när det är fråga 
om en juridisk person: 

1) namn,  
2) företags- och organisationsnummer,  
3) hemort,  
4) adress och andra kontaktuppgifter,  
5) uppgift om kontaktspråk.  
Om såväl fysiska som juridiska personer 

får det, utöver uppgifterna i 1 och 2 mom. i 
luftfartygsregistret föras in uppgift om kon-
kurs, skuldsanering, företagssanering eller 
kvarstad samt uppgift om att ett flygbolag 
omfattas av en begränsning av trafiken enligt 
166 § 1 mom.  
 

14 §  

Införande av uppgifter i luftfartygsregistret  

Utöver vad som i 13 § föreskrivs om infö-
rande av personuppgifter i luftfartygsregistret 
får följande uppgifter om luftfartyg registre-
ras: 

1) tekniska data och identifieringsuppgifter, 
2) uppgifter om arten av innehavarens och 

operatörens besittningsrätt, 
3) dagen för införande i luftfartygsregistret, 
4) uppgifter om försäkring av luftfartyget, 
5) i luftfartyget fastställda inteckningar och 

förnyande och dödande av dessa inteckningar 
samt ändringar i inteckningarnas inbördes 
förmånsrätt, 
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6) skriftlig anmälan från en flygplatsopera-
tör om att ett luftfartyg hindrats från att starta 
i enlighet med 165 § 2 mom., 

7) uppgift om utmätning av luftfartyget, 
och 

8) om ett luftfarttyg stulits, uppgift om det-
ta. 

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om hur anmälan ska göras och 
om de i 1 och 8 punkten avsedda uppgifter 
som ska lämnas i anmälan.  
 

15 § 

Införande av uppgifter i certifikatregistret 

Utöver vad som i 13 § föreskrivs om infö-
rande av personuppgifter, får det i certifikat-
registret föras in uppgifter om personer som 
hos Trafiksäkerhetsverket ansökt om certifi-
kat, behörighetsbevis, behörighet eller god-
kännande eller som innehar ett sådant till-
stånd. I certifikatregistret får det också föras 
in uppgifter om personer som gjort sig skyl-
diga till äventyrande av trafiksäkerheten vid 
luftfart, förande eller styrande av luftfartyg 
eller annat fortskaffningsmedel på det sätt 
som avses i 23 kap. i strafflagen (39/1889) 
under påverkan av alkohol eller annat berus-
ningsmedel, användning av alkohol eller an-
nat berusningsmedel i sådana uppgifter inom 
markorganisationen som påverkar flygsäker-
heten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten 
eller till luftfartsförseelse. Uppgifter får dess-
sutom registreras om personer i fråga om vil-
ka det pågår förundersökning, åtalsprövning 
eller rättegång avseende sådana gärningar 
som nämns ovan. I certifikatregistret får det 
föras in uppgifter om utbildning som hänför 
sig till luftfart. 

För beslut och tillsyn som gäller tillstånd 
får i registret dessutom föras in behövliga 
uppgifter om läkarundersökningar och hälso-
tillståndet. 

Om de uppgifter enligt 2 mom. som införts 
i registret förändras, ska tillståndshavaren 
anmäla detta till Trafiksäkerhetsverket inom 
14 dagar. Till övriga delar ska Trafiksäker-
hetsverket uppdatera uppgifterna i registret. 
Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare fö-
reskrifter om hur förändringarna ska anmä-
las. 

16 § 

Luftfartygs registreringsbeteckning och regi-
streringsbevis  

För att få finsk nationalitet ska ett luftfar-
tyg införas i luftfartygsregistret eller det mili-
tära luftfartsregistret i Finland, om inte något 
annat föreskrivs nedan i denna lag. Trafiksä-
kerhetsverket ska ge luftfartyget en registre-
ringsbeteckning och som intyg utfärda ett re-
gistreringsbevis över registreringen av ett 
luftfartyg och ett interimistiskt registrerings-
bevis över en interimistisk registrering av ett 
luftfartyg. 

Ett luftfartyg ska märkas med nationalitets- 
och registreringsbeteckningar. Trafiksäker-
hetsverket meddelar föreskrifter av teknisk 
natur om nationalitets- och registreringsbe-
teckningarna och märkningen av dem. 
 

17 § 

Registreringsrätt 

Ett luftfartyg får införas i luftfartygsre-
gistret i Finland om dess ägare, innehavare 
eller operatör är bosatt eller, om det är fråga 
om en juridisk person, har sin hemort i en 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, om inte något annat följer av inter-
nationella förpliktelser som är bindande för 
Finland. 

Om luftfartygets ägare, innehavare eller 
operatör är bosatt eller, om det är fråga om 
en juridisk person, har sin hemort i någon 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet än Finland, är en ytterliga-
re förutsättning för registrering att luftfarty-
gets huvudsakliga avgångsplats är i Finland. 
En sådan ägare, innehavare eller operatör ska 
ha ett behörigt ombud i Finland. 

Trafiksäkerhetsverket kan dock av särskil-
da skäl registrera ett luftfartyg i Finland, om 
luftfartyget har tillräcklig operativ anknyt-
ning till Finland och luftfartygets ägare, in-
nehavare eller operatör har ett behörigt om-
bud i Finland. 

Ett luftfartyg som har införts i luftfartygs-
registret i en annan stat får inte registreras i 
Finland. 
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18 § 

Ansökan om registrering 

Luftfartygets ägare ska ansöka om registre-
ring hos Trafiksäkerhetsverket. I ansökan ska 
uppges de uppgifter som nämns i 13 § 1 och 
2 mom. samt 14 § 1 och 2 mom., och ansö-
kan ska åtföljas av utredning om förvärvet el-
ler om grunden för besittnings- eller nyttjan-
derätten till luftfartyget och om att rätt enligt 
17 § att registerföra luftfartyget i Finland fö-
religger. 
 

19 § 

Interimistisk registrering 

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan och 
av särskilda skäl registrera ett luftfartyg inte-
rimistiskt för överförings- och testflygningar 
och för utbildning av besättningen. 
Också luftfartyg som är under byggnad får 
införas i luftfartygsregistret interimistiskt, 
om byggarbetet har kommit så långt att luft-
fartyget kan identifieras. 
 

20 § 

Förändringar i registeruppgifterna 

Luftfartygets ägare ska underrätta Trafik-
säkerhetsverket om förändringar, och anmä-
lan ska åtföljas av tillräcklig utredning för att 
identifiera och verifiera de förändrade upp-
gifterna, om 

1) de uppgifter enligt 13 § 1 eller 2 mom. 
eller 14 § 1 eller 2 mom. som ska införas i 
luftfartygsregistret förändras, 

2) det sker en förändring i de förutsättning-
ar för registrering som gäller bonings- eller 
hemort enligt 17 § 1 eller 2 mom. eller av-
gångsplats enligt 17 § 2 mom. 

Har ett luftfartyg för längre tid än 30 dagar 
överlåtits till någon annan för att användas av 
denne för egen räkning, ska överlåtaren an-
mäla detta till Trafiksäkerhetsverket. Anmä-
lan enligt detta moment ska åtföljas av en av-
talshandling eller anmälan som undertecknats 
av parterna eller en kopia av en sådan. 

Ett luftfartygs ägare, innehavare eller ope-
ratör kan, när ägande-, besittnings- eller nytt-

janderätten har upphört, anmäla detta för in-
förande i registret. Anmälan ska åtföljas av 
utredning om att rätten har upphört och upp-
gift om den nya ägaren, innehavaren eller 
operatören. 

Anmälan om ändringar som avses i 1 och 2 
mom. ska göras till Trafiksäkerhetsverket 
inom 14 dagar. Om anmälan inte har gjorts, 
kan Trafiksäkerhetsverket förbjuda använd-
ningen av luftfartyget. 
 

21 § 

Bevarande av uppgifter 

De uppgifter som införts i luftfartygsre-
gistret ska bevaras permanent. De uppgifter 
som avförts ur registret bevaras permanent i 
arkivet i anslutning till registret. Bestämmel-
ser om bevarande och arkivering av uppgifter 
finns i personuppgiftslagen och arkivlagen 
(831/1994).  
 

22 § 

Avförande av luftfartyg ur luftfartygsregistret 

Ett luftfartyg ska avföras ur luftfartygsre-
gistret 

1) på ansökan av ägaren, 
2) om Trafiksäkerhetsverket efter att ha 

gett ägaren tillfälle att bli hörd konstaterar att 
den förutsättning som gäller bonings- eller 
hemort enligt 17 § 1 mom. eller avgångsplats 
enligt 17 § 2 mom. inte längre uppfylls, eller 
om det inte längre finns särskilda skäl enligt 
17 § 3 mom. att låta luftfartyget kvarstå i re-
gistret. 

Trafiksäkerhetsverket kan avföra ett luft-
fartyg ur luftfartygsregistret när luftfartyget 
har förstörts, skrotats eller försvunnit, om 
inte ägaren inom en av Trafiksäkerhetsverket 
utsatt tid på minst sex månader har lagt fram 
hinder mot att luftfartyget avförs ur registret.  

Är ett luftfartyg intecknat eller har det 
gjorts en anteckning om att det är utmätt eller 
föremål för någon säkringsåtgärd, förutsätts 
för avförande ur registret dessutom ett skrift-
ligt samtycke av inteckningshavaren eller 
den som ansökt om utmätningen eller säk-
ringsåtgärden. Har en flygplatsoperatör hind-
rat ett luftfartyg från att starta i enlighet med 
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165 § 2 mom. och anmält detta till Trafiksä-
kerhetsverket, förutsätts ett skriftligt sam-
tycke av flygplatsoperatören för avförande ur 
registret. 
 

23 § 

Avförande av uppgifter ur certifikatregistret 

Uppgifter ska avföras ur certifikatregistret 
enligt följande:  

1) uppgifter om äventyrande av trafiksä-
kerheten vid luftfart, om förande eller sty-
rande av luftfartyg eller annat fortskaff-
ningsmedel på det sätt som avses i 23 kap. i 
strafflagen under påverkan av alkohol eller 
annat berusningsmedel, om användning av 
alkohol eller annat berusningsmedel i sådana 
uppgifter inom markorganisationen som på-
verkar flygsäkerheten, om grovt äventyrande 
av trafiksäkerheten och luftfartsförseelser av-
förs tio år efter det att beslutet om dem har 
vunnit laga kraft,  

2) brottsuppgifter om misstänkta avförs när 
den misstänkte har befriats från åtal och be-
slutet har vunnit laga kraft eller när åtalsrät-
ten för det misstänkta brottet har preskribe-
rats, 

3) uppgifter om verksamhetsförbud som 
meddelats den registrerade och uppgifter om 
andra administrativa åtgärder från luftfarts-
myndighetens sida avförs tio år efter det att 
beslutet har vunnit laga kraft. 
 
 

24 § 

Trafiksäkerhetsverkets rätt att få uppgifter ur 
befolkningsdatasystemet  

Trots sekretessbestämmelserna har Trafik-
säkerhetsverket rätt att för förande av regist-
ren enligt denna lag och kontroll av att upp-
gifterna i registren är riktiga ta del av de 
uppgifter som av befolkningsdatasystemet 
framgår om personens namn, personbeteck-
ning, adress, hemkommun, födelsehemkom-
mun, födelsestat, modersmål eller kontakt-
språk och om att personen har avlidit samt 
uppgifter om en sådan begränsning av utläm-
nandet av uppgifter som avses i 36 § 1 mom. 
i lagen om befolkningsdatasystemet och Be-

folkningsregistercentralens certifikattjänster 
(661/2009). 

Uppgifterna kan översändas med hjälp av 
en teknisk anslutning eller annars i elektro-
nisk form. 
 

25 § 

Allmänna förutsättningar för utlämnande av 
uppgifter 

Trafiksäkerhetsverket bestämmer om ut-
lämnandet av uppgifter. 

Uppgifter i luftfartygsregistret och certifi-
katregistret får lämnas ut endast om förut-
sättningarna för utlämnande av uppgifter en-
ligt denna lag är uppfyllda och inte något an-
nat följer av en persons rätt att förbjuda att 
uppgifter om honom eller henne lämnas ut. 
Uppgifter får inte lämnas ut, om detta av 
grundad anledning kan misstänkas kränka 
den registrerades integritetsskydd, kränka 
hans eller hennes intressen eller rättigheter 
eller äventyra statens säkerhet.  

För att lämna ut uppgifter till mottagare i 
andra än enskilda fall krävs Trafiksäkerhets-
verkets tillstånd. 
 

26 § 

Utlämnande av offentliga uppgifter i enskilda 
fall  

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
var och en rätt att i enskilda fall få uppgift 
om eller en kopia av offentliga uppgifter i re-
gistret enligt följande:  

1) ur luftfarttygsregistret, på basis av luft-
fartygets registreringsbeteckning, uppgifter 
om luftfartyget och om namn, adress och an-
nan kontaktinformation i fråga om luftfarty-
gets ägare, innehavare, operatör och ombud 
samt uppgifter om besiktning och luftvärdig-
het, 

2) ur certifikatsregistret, på basis av per-
sonbeteckning uppgifter om certifikat.  

Med stöd av 1 mom. 1 punkten får också 
uppgift om luftfartygets tidigare ägare eller 
innehavare lämnas ut i begränsad utsträck-
ning. Uppgifterna kan översändas via en tek-
nisk anslutning eller på annat sätt i elektro-
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nisk form på det sätt som överenskoms med 
Trafiksäkerhetsverket. 
 

27 § 

Utlämnande av offentliga uppgifter i elektro-
nisk form 

Offentliga personuppgifter och andra of-
fentliga uppgifter i registret får lämnas ut via 
en teknisk anslutning eller på annat sätt i 
elektronisk form 

1) till myndigheter för skötseln av uppdrag 
eller förpliktelser som föreskrivs i lag, 

2) till Olycksutredningscentralen för säker-
hetsutredning, 

3) till myndigheter i en stat inom Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet, Europeis-
ka kommissionen och myndigheter som av-
ses i internationella överenskommelser för 
skötseln av förpliktelser som följer av Euro-
peiska unionens lagstiftning eller internatio-
nella överenskommelser som är bindande för 
Finland,  

4) av grundad anledning i enskilda fall till 
myndigheter utanför Europeiska unionen och 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
och för fullgörande av myndighetsuppgifter 
där. 

Innan uppgifter lämnas ut ska mottagaren 
lägga fram utredning om skydd för uppgif-
terna. Mottagaren får lämna vidare uppgifter 
som erhållits i elektronisk form endast för 
skötsel av lagstadgade uppgifter. 
 

 
 

28 § 

Utlämnande av uppgifter genom teknisk an-
slutning 

Ur luftfartygsregistret och certifikatre-
gistret får uppgifter lämnas ut med hjälp av 
en teknisk anslutning eller annars i elektro-
nisk form för finansierings- och försäkrings-
verksamhet, besiktningsverksamhet, reserv-
delsförsäljnings- och reservdelsunderhåll, 
fastställande av flygtrafikavgifter samt annan 
därmed jämförbar verksamhet. 

Uppgifter om en fysisk person får lämnas 
ut enligt 1 mom. endast om den verksamhet 

för vilken uppgifterna begärs ansluter sig till 
säkerheten inom luftfarten, luftfartyg, flyg-
trafiken eller de miljöolägenheter som flyg-
trafiken orsakar. 
 

29 §  

Vidareutlämnande av uppgifter  

Uppgifter som fåtts ur luftfartygsregistret 
och certifikatregistret, med undantag för 
uppgifter som fåtts i enskilda fall, får inte 
lämnas vidare till tredje part utan Trafiksä-
kerhetsverkets tillstånd. Myndigheter har rätt 
att lämna uppgifter vidare, om utlämnandet 
baserar sig på lag, på en förpliktelse i en in-
ternationell överenskommelse som är bin-
dande för Finland eller på Europeiska unio-
nens lagstiftning. 
 

30 § 

Övriga begränsningar som gäller utlämnan-
de av uppgifter 

En person har, utöver vad som föreskrivs i 
30 § i personuppgiftslagen, rätt att förbjuda 
att adressuppgifter och annan kontaktinfor-
mation lämnas ut till andra än myndigheter 
eller för utförandet av lagstadgade uppgifter. 

När en sådan begränsning av utlämnande 
av uppgifter som avses i 24 § 1 mom. och 
som finns införd i befolkningsdatasystemet 
överförs till registret ska begränsningen ut-
vidgas till att omfatta även namn när det är 
fråga om en fysisk person. Begränsningen 
hindrar inte utlämnande av personuppgifter 
till de aktörer som avses i 1 mom. 

När uppgifter som omfattas av en i 2 mom. 
avsedd begränsning av utlämnande av upp-
gifter lämnas ut, ska mottagaren samtidigt 
underrättas om begränsningen samt om be-
gränsningarna i fråga om användning av och 
skydd för uppgifterna. Av särskilda skäl kan 
Trafiksäkerhetsverket låta bli att underrätta 
mottagaren om utlämningsbegränsningen, 
om den uppgift som lämnas ut och dess an-
vändningsändamål är sådana att syftet med 
begränsningen av utlämnande av uppgifter 
inte bedöms bli äventyrad av att mottagaren 
inte underrättas om utlämningsbegränsning-
en. 
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31 § 

Utlämnande av känsliga uppgifter 

Trots sekretessbestämmelserna får känsliga 
uppgifter som införts i certifikatregistret 
lämnas ut till finska myndigheter och ut-
ländska luftfartsmyndigheter och myndighe-
ter för undersökning av olyckor, om det är 
nödvändigt för att fullgöra de uppdrag eller 
skyldigheter som föreskrivits i lag eller be-
stäms med stöd av lag.  

Uppgifterna får lämnas ut med hjälp av en 
teknisk anslutning eller annars i elektronisk 
form.  
 

3 kap. 

Luftfartygs luftvärdighet och begräns-
ningar av utsläpp 

32 § 

Tillämpningsområde 

Om inte något annat följer av EASA-
förordningen eller de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den, ska 
bestämmelserna i detta kapitel gälla i fråga 
om godkännande av luftvärdighet och miljö-
certifiering för luftfartyg och produkter, 
komponenter och anordningar som hänför till 
dem, godkännande av konstruktions- och 
tillverkningsorganisationer, fortsatt luftvär-
dighet och godkännande av organisationer 
och personal som deltar i dessa uppgifter 
samt den behöriga myndighetens förfaran-
den. 
 

33 § 

Luftvärdighet 

Ett luftfartyg ska vara luftvärdigt när det 
används för luftfart. Ett luftfartyg betraktas 
som luftvärdigt om det har konstruerats, till-
verkats, utrustats och underhållits så att det 
på ett betryggande sätt kan användas för luft-
fart samt i fråga om sina egenskaper även i 
övrigt är sådant. 

För att säkerställa en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Trafiksäkerhetsver-

ket, utifrån de standarder och rekommenda-
tioner som avses i Chicagokonventionen 
samt med beaktande av principerna enligt 
EASA-förordningen och de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den, när-
mare föreskrifter om konstruktion, tillverk-
ning, utrustning och underhåll av samt egen-
skaper hos luftfartyg och deras anordningar 
och komponenter och om innehållet i och öv-
riga arrangemang i anslutning till de inspek-
tioner och prov som krävs för godkännande. 

För att avhjälpa säkerhetsproblem som 
uppdagats i samband med användningen av 
luftfartyg eller deras anordningar och kom-
ponenter meddelar Trafiksäkerhetsverket 
dessutom vid behov sådana luftvärdighetsdi-
rektiv av teknisk natur och driftsföreskrifter 
som förutsätts för flygsäkerheten. 
 

34 § 

Upprätthållande av luftvärdighet 

Ägaren, innehavaren eller operatören av ett 
luftfartyg som används för luftfart ska se till 
att luftfartyget är luftvärdigt. För att uppfylla 
detta krav ska ägaren, innehavaren eller ope-
ratören se till att 

1) alla fel och skador som påverkar säker 
användning repareras, 

2) luftfartyget underhålls i enlighet med 
dess godkända underhållsprogram, 

3) luftvärdighetsdirektiv och övriga före-
skrifter som påverkar fortsatt luftvärdighet 
iakttas, 

4) de föreskrifter som Trafiksäkerhetsver-
ket meddelat med anledning av säkerhets-
problem iakttas, 

5) reparationer och ändringar som gäller 
luftfartyget, anordningarna och komponen-
terna görs så att luftfartyget, anordningarna 
och komponenterna uppfyller de krav som 
anges i eller uppställs med stöd av 33 §, 

6) det efter underhållet görs en testflygning 
med luftfartyget, om det inte går att försäkra 
sig om luftfartygets luftvärdighet på något 
annat sätt. 

Det är förbjudet att flyga med ett luftfartyg, 
om 

1) det inte är luftvärdigt, 
2) nödutrustning och annan utrustning som 

behövs för att använda luftfartyget inte har 
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installerats korrekt eller inte är i användbart 
skick, eller 

3) det granskningsbevis avseende luftvär-
dighet som avses i 37 eller 38 § inte är gil-
tigt. 

Luftfartygets ägare, innehavare eller opera-
tör kan genom avtal överföra de uppgifter 
som avses i 1 mom. eller en del av dem på en 
i 35 § avsedd organisation som svarar för 
luftvärdighet. När det är fråga om ett luftfar-
tyg med en startmassa på minst 2 730 kg och 
som inte är av enkel konstruktion, ska en i 
35 § avsedd organisation som svarar för luft-
värdighet sköta de uppgifter som avses i 1 
mom. eller så ska ett annat motsvarande ar-
rangemang som godkänns av Trafiksäker-
hetsverket göras om förvaltningen av uppgif-
terna.  

Luftfartygets underhållsprogram och änd-
ringar i det ska godkännas av Trafiksäker-
hetsverket eller den organisation som svarar 
för luftvärdigheten. Underhållsprogrammet 
för ett luftfartyg av enkel konstruktion och 
med en högsta tillåten startmassa på mindre 
än 2 730 kg ska godkännas av luftfartygets 
ägare, innehavare eller operatör, som svarar 
för luftfartygets luftvärdighet. 
 

35 § 

Organisationer som svarar för luftvärdighet 

Trafiksäkerhetsverket ska på ansökan god-
känna en fysisk eller juridisk person som en 
organisation som svarar för luftvärdighet om 
personen i fråga har den yrkeskunniga perso-
nal som krävs för upprätthållande och över-
vakning av luftfartygs luftvärdighet, behövli-
ga arbetsredskap och arbetslokaler, arbetsme-
toder, ett kvalitetssystem och anvisningar. 
Godkännandet beviljas för viss tid eller tills 
vidare med hänsyn till praxis för motsvaran-
de godkännanden i de andra medlemsstater-
na. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka verk-
samheten vid de organisationer som svarar 
för luftvärdighet. 

För att säkerställa en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Trafiksäkerhetsver-
ket, utifrån de standarder och rekommenda-
tioner som avses i Chicagokonventionen och 
utifrån EASA-förordningen och de förord-
ningar som kommissionen antagit med stöd 

av den, närmare föreskrifter om yrkesskick-
ligheten för personalen vid organisationer 
som svarar för luftvärdighet samt om behöv-
liga arbetsredskap, arbetslokaler, arbetsme-
toder, kvalitetssystem och anvisningar. 

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över organisationer 
som svarar för luftvärdighet finns i 14 kap. 
 

36 § 

Uppgifter om luftvärdighet 

Ägaren, innehavaren eller operatören ska 
se till att uppgifter om underhållet av luftfar-
tyget och dess anordningar och komponenter 
registreras och förvaras i den tekniska bokfö-
ringen över luftfartyget så att det när som 
helst går att försäkra sig om luftfartygets 
luftvärdighet. Trafiksäkerhetsverket medde-
lar närmare föreskrifter om den tekniska bok-
föringen över luftfartyg. 

Ägaren, innehavaren, operatören eller den 
som fått i uppdrag att ha hand om luftfarty-
gets underhåll och dess luftvärdighetsförvalt-
ning ska utan dröjsmål underrätta Trafiksä-
kerhetsverket om omständigheter som kan ha 
väsentlig betydelse för luftfartygets luftvär-
dighet. 

Trafiksäkerhetsverket har rätt att av luftfar-
tygets ägare, innehavare, operatör och den 
som fått i uppdrag att ha hand om luftfarty-
gets underhåll eller dess luftvärdighetsför-
valtning få alla uppgifter som behövs för till-
synen över luftvärdigheten. 

 
37 § 

Luftvärdighetsbevis och granskningsbevis 
avseende luftvärdighet 

Trafiksäkerhetsverket beviljar luftvärdig-
hetsbevis för luftfartyg som har konstaterats 
uppfylla luftvärdighetskraven enligt 33 §. 

Luftvärdighetsbeviset åtföljs av ett gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet. Gransk-
ningsbeviset beviljas för viss tid. 

Luftvärdighetsbeviset och granskningsbe-
viset avseende luftvärdighet kan förenas med 
sådana villkor som behövs för trygg använd-
ning av luftfartyget och som gäller särskilda 
användningsförhållanden.  
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Trafiksäkerhetsverket godkänner ett ut-
ländskt luftvärdighetsbevis eller gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet, om luft-
fartyget uppfyller de krav som gäller för att 
ett finländskt bevis ska beviljas. 
 
 

38 § 

Flygtillstånd 

Trots bestämmelserna i 33 och 34 § kan 
Trafiksäkerhetsverket för viss tid bevilja till-
stånd till att ett luftfartyg används för luftfart 
för prövning av luftfartygets egenskaper, 
även om fartygets luftvärdighet inte är fullt 
klarlagd. Trafiksäkerhetsverket kan även i 
övrigt bevilja ett motsvarande tillstånd för 
överföringsflygningar eller av andra motsva-
rande särskilda skäl, även om luftfartyget 
inte helt uppfyller kraven på luftvärdighet. 

Trafiksäkerhetsverket kan i stället för ett 
luftvärdighetsbevis bevilja ett flygtillstånd 
för ett luftfartyg som inte har påvisats upp-
fylla kraven enligt 33 §, men som anses upp-
fylla kraven på flygsäkerhet med hänsyn till 
det planerade användningsändamålet. Till-
ståndet ska åtföljas av ett granskningsbevis 
avseende luftvärdighet som beviljats för viss 
tid. 

Flygtillståndet och granskningsbeviset av-
seende luftvärdighet kan förenas med sådana 
villkor som behövs för säker användning av 
luftfartyget. 

Trafiksäkerhetsverket kan godkänna luft-
fart med ett luftfartyg som har ett utländskt 
tillstånd, om förutsättningarna i 1 och 2 
mom. uppfylls.  
 
 

39 § 

Tillsyn över luftvärdighet 

Trafiksäkerhetsverket ska utöva tillsyn 
över att luftfartyg samt deras anordningar 
och komponenter uppfyller kraven på luft-
värdighet enligt 33 §. Trafiksäkerhetsverket 
har rätt att inspektera och besiktiga luftfarty-
get och förordna att testflygningar ska flygas 
med det. Luftfartygets ägare, innehavare och 

operatör svarar för ordnandet av testflyg-
ningar och för kostnaderna för dem. 

Vid tillsynen över luftvärdighet kan Trafik-
säkerhetsverket anlita biträde av en i 35 § av-
sedd organisation som svarar för luftvärdig-
het eller andra inhemska eller utländska sak-
kunniga. 

För fastställande av och tillsyn över luft-
värdighet meddelar Trafiksäkerhetsverket vid 
behov närmare föreskrifter av teknisk natur 
och föreskrifter om förfaranden i fråga om 

1) de besiktningar som utförs av verket, 
2) innehållet i och arrangemangen för de 

luftvärdighetsgranskningar som organisatio-
ner som svarar för luftvärdighet utför när de 
biträder Trafiksäkerhetsverket, 

3) innehållet i och arrangemangen för in-
spektioner för fortsatt brukstid för ett luftfar-
tyg och andra särskilda inspektioner samt den 
som utför inspektionerna. 
 
 
 

40 § 

Beviljande och förnyande av granskningsbe-
vis avseende luftvärdighet  

På grundval av en luftvärdighetsgranskning 
som utförts av en organisation som svarar för 
luftvärdighet och på grundval av organisatio-
nens rekommendation beviljar eller förnyar 
Trafiksäkerhetsverket ett granskningsbevis 
avseende luftvärdighet, om luftfartyget vid 
granskningstidpunkten uppfyller kraven för 
beviljande av ett luftvärdighetsbevis eller 
flygtillstånd. Trafiksäkerhetsverket kan också 
bestämma att en organisation som svarar för 
luftvärdighet och som biträder Trafiksäker-
hetsverket i enlighet med 39 § 2 mom. bevil-
jar eller förnyar ett granskningsbevis avseen-
de luftvärdighet på de villkor som Trafiksä-
kerhetsverket anger särskilt. 

Kan inte ett granskningsbevis avseende 
luftvärdighet eller en rekommendation skäli-
gen fås av den organisation som svarar för 
luftvärdighet, kan Trafiksäkerhetsverket på 
grundval av sin besiktning bevilja ett luftvär-
dighetsbevis eller ett i 38 § 2 mom. avsett 
flygtillstånd, om luftfartyget vid besiktnings-
tidpunkten uppfyller kraven för beviljande av 
ett luftvärdighetsbevis eller flygtillstånd. 
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41 § 

Återkallande av luftvärdighetsbevis, gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet och flyg-

tillstånd 

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett luft-
värdighetsbevis, ett granskningsbevis avse-
ende luftvärdighet eller ett flygtillstånd eller 
förbjuda att ett luftfartyg används för luftfart, 
om verket vid tillsynen konstaterar eller har 
grundad anledning att misstänka att luftfarty-
get inte är luftvärdigt eller att det inte längre 
uppfyller kraven på flygsäkerhet och om det 
inte inom en skälig tid som Trafiksäkerhets-
verket bestämmer görs eller visas vara luft-
värdigt eller uppfyller eller visas uppfylla 
kraven på flygsäkerhet. 

Om villkor som behövs för flygsäkerheten 
har ställts för beviljande, förnyande eller 
godkännande av flygtillstånd eller gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet och om 
dessa villkor inte har följts, kan Trafiksäker-
hetsverket förbjuda användningen av luftfar-
tyget för luftfart till dess att villkoren har 
uppfyllts. 

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska till-
lämpas på återkallande av sådant godkän-
nande av ett utländskt luftfartyg som avses i 
37 § 4 mom. 
 

42 § 

Konstruktion, tillverkning och underhåll 

För konstruktion, tillverkning och under-
håll av luftfartyg och dess anordningar och 
komponenter krävs godkännande av Trafik-
säkerhetsverket. Ett godkännande ska bevil-
jas sådana konstruktörer, tillverkare eller un-
derhållare som har den yrkeskunniga perso-
nal som krävs för uppgifterna, behövliga ar-
betsredskap samt arbetslokaler, arbetsmeto-
der, ett kvalitetssystem och anvisningar. Be-
roende på arbetets omfattning och svårig-
hetsgrad kan Trafiksäkerhetsverkets godkän-
nande vara 

1) ett godkännande av en konstruktions-, 
tillverknings- eller underhållsorganisation, 

2) ett flygmekanikercertifikat, eller 

3) ett godkännande för en person för en 
viss uppgift som kräver särskild yrkeskun-
skap. 

För en konstruktör krävs inte godkännande, 
om det är fråga om 

1) konstruktion som gäller en mindre modi-
fiering eller reparation, 

2) konstruktion av ett luftfartyg för vilket 
det inte ansöks om luftvärdighetsbevis eller 
konstruktion av anordningar eller komponen-
ter till ett sådant luftfartyg, eller 

3) konstruktion som gäller en modifiering 
eller reparation i ett luftfartyg för vilket det 
inte ansöks om luftvärdighetsbevis eller för 
vilket det har utfärdats ett flygtillstånd i stäl-
let för ett luftvärdighetsbevis. 

För en tillverkare krävs inte godkännande, 
om det är fråga om ett luftfartyg där minst 51 
procent är byggt av en amatör eller en ama-
törförening utan vinstsyfte, för vederböran-
des egna syften och utan något kommersiellt 
syfte. 

För en underhållare krävs inte godkännan-
de av Trafiksäkerhetsverket, om underhålla-
ren har motsvarande godkännande i en annan 
medlemsstat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller ett godkännande som 
beviljats i luftfartygets konstruktionsstat. 
Trafiksäkerhetsverket kan besluta att det inte 
krävs godkännande för den som utför under-
håll, om det är fråga om 

1) begränsat underhåll av ett privat luftfar-
tyg av enkel konstruktion med en högsta till-
låten startmassa på mindre än 2 730 kilo-
gram, 

2) begränsat underhåll av ett segelflygplan 
eller en varmluftsballong, 

3) underhåll av ett luftfartyg för vilket det 
har utfärdats ett flygtillstånd i stället för ett 
luftvärdighetsbevis,  

4) ett arbete som utförs under uppsikt av 
den som godkänts att utföra underhåll. 

För att säkerställa en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Trafiksäkerhetsver-
ket, utifrån de standarder och rekommenda-
tioner som avses i Chicagokonventionen 
samt med beaktande av principerna enligt 
EASA-förordningen och de förordningar som 
Europeiska kommissionen antagit med stöd 
av den, närmare föreskrifter om konstruktö-
rerna, tillverkarna och dem som utför under-
håll i fråga om 
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1) personalens utbildning, erfarenhet och 
yrkeskicklighet, 

2) prov och intyg som krävs för att faststäl-
la yrkesskickligheten, 

3) arbetsredskap och arbetslokaler, 
4) arbetsmetoder, kvalitetssystem och an-

visningar. 
För underlag för modifiering och reparation 

av luftfartyg krävs godkännande av Trafiksä-
kerhetsverket, om inte Trafiksäkerhetsverket 
beslutar något annat. Trafiksäkerhetsverket 
meddelar närmare föreskrifter om underlagen 
med beaktande av motsvarande krav i Euro-
peiska unionens lagstiftning, och kan förord-
na om att vissa underlag ska vara befriade 
från kravet på godkännande, om godkännan-
det inte är nödvändigt för flygsäkerheten. 

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över godkännanden 
som beviljats för konstruktion, tillverkning 
och underhåll finns i 14 kap. 
 

43 § 

Utbildningsorganisationer för underhålls-
personal 

Utbildningsorganisationer för underhålls-
personal kan ansöka om godkännande hos 
Trafiksäkerhetsverket. Ett godkännande ska 
beviljas en utbildningsorganisation om den 
har den yrkeskunniga personal som krävs för 
uppgifterna, behövliga utbildningslokaler och 
utbildningshjälpmedel, ett utbildningspro-
gram och ett kvalitetssystem. Trafiksäker-
hetsverket övervakar organisationernas verk-
samhet. 

För att säkerställa en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Trafiksäkerhetsver-
ket, utifrån de standarder och rekommenda-
tioner som avses i Chicagokonventionen 
samt utifrån EASA-förordningen och de för-
ordningar som Europeiska kommissionen an-
tagit med stöd av den, närmare föreskrifter 
om utbildningsorganisationerna för under-
hållspersonal i fråga om 

1) personalens utbildning, erfarenhet och 
yrkeskicklighet, 

2) arbetsmetoder, kvalitetssystem och an-
visningar. 

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över utbildningsorga-

nisationer för underhållspersonal finns i 14 
kap. 
 

44 § 

Utsläpp 

Ett motordrivet luftfartyg ska vara konstrue-
rat, tillverkat, utrustat och underhållet så att 
luftfartygets buller och annat utsläpp inte 
medför skada för miljön eller avsevärd miljö-
störning. 
Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare föreskrifter av teknisk natur om bul-
ler och övriga utsläpp baserade på de stan-
darder som avses i Chicagokonventionen. 
Bestämmelser om driftsrestriktioner av bul-
lerskäl vid flygplatser finns i 12 kap. 
 

4 kap.  

Certifikat och behörighetskrav 

45 § 

Kapitlets tillämpningsområde 

Om inte något annat följer av EASA-
förordningen eller de förordningar som Eu-
ropeiska kommissionen antagit med stöd av 
den, ska bestämmelserna i detta kapitel gälla 
i fråga om certifikat, behörigheter, behörig-
hetsbevis och godkännanden för personal 
som deltar i luftfartygens flyg- och under-
hållsverksamhet och i fråga om certifikat för 
flygtrafiktjänstpersonal (tillstånd). 

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över tillstånden finns i 
14 kap. 

 

46 § 

Tillståndsgivare 

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillstånd, om 
inte något annat följer av 163 §. Medicinska 
intyg kan dock beviljas av en flygläkare, ett 
flygmedicinskt centrum eller Trafiksäker-
hetsverket. Medicinska rapporter för kabin-
besättning beviljas av en läkare vid en hälso-
vårdscentral, en flygläkare eller ett flygmedi-
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cinskt centrum. Kabinbesättningsintyg bevil-
jas av Trafiksäkerhetsverket eller av en orga-
nisation som Trafiksäkerhetsverket har god-
känt för denna uppgift. Ett tillstånd ska bevil-
jas om sökanden uppfyller förutsättningarna 
för erhållande av tillståndet. Ett tillstånd be-
viljas för viss tid om inte något annat be-
stäms nedan. 
 

47 § 

Förutsättningar för att tillstånd ska beviljas 
och tillståndsslag  

För att följande tillstånd ska beviljas förut-
sätts det att sökanden i fråga om ålder, hälsa, 
kunskaper, färdigheter, utbildning och erfa-
renhet uppfyller behörighetskraven för det 
aktuella tillståndsslaget:  

1) flygcertifikat jämte behörigheter, 
2) certifikat för underhållspersonal, 
3) certifikat jämte behörigheter för flygtra-

fiktjänstpersonal,  
4) medicinskt intyg, 
5) certifikat för flygläkare,  
6) kabinbesättningsintyg och medicinsk 

rapport för kabinbesättning, 
7) godkännande för personer som ger rang-

eringssignaler åt luftfartyg,  
8) godkännande för flygkontrollant,  
9) certifikat jämte behörigheter för pilot för 

fjärrstyrt luftfartyg. 
Bestämmelser om tillstånden och förutsätt-

ningarna för dem finns i EASA-förordningen 
och de förordningar som kommissionen an-
tagit med stöd av den. För att säkerställa 
flygsäkerheten meddelar Trafiksäkerhetsver-
ket, utifrån de standarder och rekommenda-
tioner som avses i Chicagokonventionen 
samt utifrån EASA-förordningen och de för-
ordningar som kommissionen antagit med 
stöd av den eller utifrån Eurocontrols nor-
mer, närmare föreskrifter om behörighets-
krav för tillstånd, ansökan om tillstånd och 
tillståndens giltighetstider.  

Ett tillstånd ska dock inte beviljas om sö-
kanden inte är lämplig att inneha tillståndet. 
En sökande ska anses olämplig att inneha ett 
tillstånd, om sökanden 

1) trots en anmärkning eller varning fort-
sätter att bryta mot bestämmelserna eller fö-
reskrifterna om luftfart, 

2) genom att i väsentlig grad eller upprepa-
de gånger bryta mot bestämmelserna eller fö-
reskrifterna om luftfart visar bristande vilja 
eller förmåga att följa dessa, 

3) genom sin tidigare verksamhet har visat 
sådan allmän likgiltighet gentemot bestäm-
melserna eller föreskrifterna att det finns an-
ledning att misstänka att sökanden inte för-
mår eller vill följa de bestämmelser och före-
skrifter som är av väsentlig betydelse för sä-
kerheten inom luftfarten. 

I tillståndet anges vilka uppgifter innehava-
ren har rätt att utföra. Tillståndet kan förenas 
med villkor som behövs för upprätthållande 
av flygsäkerheten. 

Med avvikelse från vad som i språklagen 
(423/2003) föreskrivs om språk som används 
hos myndigheter kan Trafiksäkerhetsverket 
ordna prov på engelska i de kunskaper och 
färdigheter som krävs för att tillstånd ska be-
viljas. 
 

48 §  

Förutsättningar för beviljande av ett medi-
cinskt intyg  

För att ett medicinskt intyg ska beviljas 
förutsätts det att sökanden uppfyller de medi-
cinska krav som Trafiksäkerhetsverket ställt 
och som motsvarar de standarder och re-
kommendationer som avses i Chicagokon-
ventionen eller Eurocontrols normer och re-
kommendationer eller bestämmelserna i 
EASA-förordningen och de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den.  

Ett medicinskt intyg beviljas för viss tid 
enligt de standarder, normer och rekommen-
dationer som avses i 1 mom., om det inte 
finns särskilda skäl att avvika från detta. För 
att ett medicinskt intyg ska beviljas och för-
nyas krävs det att personen godkänts vid en 
undersökning av en flygläkare. 

Godkända flygläkare eller företagsläkare 
ska lämna utlåtanden om bedömningen av 
medicinsk lämplighet samt kopior av det me-
dicinska intyget eller av den medicinska rap-
porten för kabinbesättningen till Trafiksäker-
hetsverket. På begäran ska också flygmedi-
cinsk dokumentation, flygmedicinska be-
dömningar och andra uppgifter som behövs 
lämnas till Trafiksäkerhetsverket.  
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49 §  

Skyldighet att anmäla omständigheter som 
inverkar på behörigheten och fastställande 

av behörighet 

De som ansöker om tillstånd ska till en 
auktoriserad flygläkare, en företagsläkare el-
ler Trafiksäkerhetsverket anmäla sådana om-
ständigheter som de fått kännedom om och 
som inverkar på deras behörighet. De som 
innehar tillstånd ska till Trafiksäkerhetsver-
ket anmäla sådana omständigheter som de 
fått kännedom om och som inverkar på deras 
behörighet. Om de omständigheter som in-
verkar på tillståndshavarens behörighet på-
verkar tillståndshavarens förutsättningar att 
sköta uppgifter enligt detta kapitel, ska tills-
tåndshavaren anmäla förändringarna i behö-
righeten till sin arbetsgivare.  

Om det finns anledning att misstänka att 
sökanden eller tillståndshavaren inte uppfyll-
ler förutsättningarna för att ett medicinskt in-
tyg ska beviljas, kan Trafiksäkerhetsverket 
bestämma att denne ska genomgå läkarkon-
troller och andra undersökningar för att klar-
lägga hälsotillståndet. 

Om det finns anledning att misstänka att 
sökanden eller tillståndshavaren inte uppfyll-
ler de krav på kunskaper och färdigheter som 
förutsätts för att ett tillstånd ska beviljas, kan 
Trafiksäkerhetsverket bestämma att denne 
ska genomgå teoriprov, kontrollflygningar 
och andra kontroller. 

Den som ansöker om eller innehar ett till-
stånd svarar för avgifter och andra kostnader 
för de kontroller, undersökningar och prov 
som avses i 2 och 3 mom. 
 
 

50 §  

Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upplysning-
ar 

För bedömning av förutsättningarna för att 
bevilja, förnya och återkalla ett tillstånd har 
Trafiksäkerhetsverket trots sekretessbestäm-
melserna rätt att ur straffregistret, bötesre-
gistret och justitieförvaltningens informa-
tionssystem med uppgifter om brottmål som 
är föremål för åtalsprövning samt av förun-

dersökningsmyndigheterna få sådana uppgif-
ter om sökanden eller tillståndshavaren som 
gäller äventyrande av trafiksäkerheten vid 
luftfart, grovt äventyrande av trafiksäkerhe-
ten vid framförande av ett motordrivet for-
don, förande eller styrande av luftfartyg eller 
annat fortskaffningsmedel på det sätt som av-
ses i 23 kap. i strafflagen och användning av 
alkohol eller annat berusningsmedel i sådana 
uppgifter inom markorganisationen som på-
verkar flygsäkerheten samt upplysningar om 
pågående förundersökning, åtalsprövning el-
ler rättegång avseende sådana gärningar lik-
som om straff som dömts ut för nämnda gär-
ningar och andra påföljder för dem. 

Den läkare som undersökt den som ansöker 
om eller innehar ett tillstånd, den läkare som 
har behandlat eller behandlar den som ansö-
ker om eller innehar ett tillstånd och den 
sammanslutning och inrättning för sjuk- eller 
hälsovård där den som ansöker om eller in-
nehar ett tillstånd har vårdats eller vårdas ska 
trots sekretessbestämmelserna på begäran 
lämna Trafiksäkerhetsverket upplysningar 
om omständigheter som eventuellt inverkar 
på erhållandet av eller giltigheten för ett till-
stånd. 

En läkare, sammanslutning och inrättning 
som avses i 2 mom. får trots sekretessbe-
stämmelserna även utan en begäran underrät-
ta Trafiksäkerhetsverket om sina misstankar 
om att den som ansöker om eller innehar ett 
tillstånd inte uppfyller de hälsomässiga förut-
sättningarna för tillståndet. Innan en anmälan 
görs ska den som ansöker om eller innehar 
ett tillstånd informeras om rätten att göra 
anmälan och om hälsotillståndets inverkan på 
funktionsförmågan hos dem som deltar i luft-
fartsverksamhet. 

Av en anmälan enligt 3 mom. får framgå 
endast 

1) att den som anmälan gäller eventuellt 
inte uppfyller de hälsokrav som uppställs i 
fråga om tillståndet, och 

2) vilka ytterligare åtgärder läkaren föreslår 
för en närmare klarläggning av hälsotillstån-
det eller dess konsekvenser för funktions-
förmågan. 

Uppgifterna kan översändas med hjälp av 
en teknisk anslutning eller annars i elektro-
nisk form. 
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51 § 

Utländska certifikat 

Utländska certifikat kan godkännas om de 
villkor som anges i detta kapitel uppfylls.  

Av de skäl som anges i 143 eller 144 § kan 
Trafiksäkerhetsverket bestämma att ett ut-
ländskt tillstånd som har godkänts i Finland 
inte berättigar till sådan verksamhet som av-
ses i tillståndet inom finskt territorium, om-
bord på finska luftfartyg eller vid luftfart 
med stöd av ett drifttillstånd som har bevil-
jats i Finland. 
 

5 kap. 

Allmänna krav som gäller flygverksamhet 

52 § 

Luftfartygs befälhavare 

Luftfartyg, glidare och andra anordningar 
ska ha en befälhavare när de används för luft-
fart. Befälhavaren utses av ägaren, innehava-
ren eller operatören. 
 

53 § 

Certifikat, behörigheter och godkännanden 
samt medicinska intyg för flygbesättningen 

och piloter för fjärrstyrda luftfartyg 

Medlemmarna av luftfartygets flygbesätt-
ning och de som styr fjärrstyrda luftfartyg 
ska ha 

1) av Trafiksäkerhetsverket eller den i 163 
§ avsedda organisationen för sportflygverk-
samhet beviljade eller godkända certifikat, 
behörigheter eller godkännanden som uppgif-
ten kräver samt ett medicinskt intyg, eller 

2) i en främmande stat utfärdade certifikat, 
behörigheter och godkännanden som uppgif-
ten kräver och medicinska intyg, vilka i Fin-
land, i enlighet med internationella förplik-
telser som är bindande för Finland, erkänns 
motsvara de som avses i 1 punkten. 

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på 
förare av luftfartyg och anordningar som av-
ses i 9 § 2 mom. 

Med avvikelse från 1 mom. 1 punkten be-
höver inte andra medlemmar av luftfartygets 
flygbesättning än luftfartygets befälhavare ha 
de certifikat, behörigheter eller godkännan-
den som uppgiften kräver när det gäller skol-
flygningar eller kontrollflygningar som hän-
för sig till erhållande av sådana certifikat, 
behörigheter eller godkännanden. 
 

54 §  

Flygelev  

En flygelev får flyga ensam när 
1) flyginstruktören ger tillstånd till detta 

och övervakar flygningen, 
2) flygeleven vid ensamflygningen av ett 

flygplan, en helikopter, en autogiro och ett 
luftskepp är 16 år gammal och vid ensam-
flygningen av ett segelflygplan och en bal-
long är 14 år gammal, och 

3) flygeleven har ett medicinskt intyg. 
 

55 § 

Luftfartygs och fjärrstyrningsplatsers besätt-
ning 

Ett luftfartyg och dess fjärrstyrningsplats 
ska vara tryggt bemannade när luftfartyget 
används för luftfart. Ägaren, innehavaren el-
ler operatören svarar för att fartyget är be-
mannat på ett betryggande sätt. 

Utöver vad som bestäms i 1 mom. och i 4 
kap. meddelar Trafiksäkerhetsverket sådana 
närmare föreskrifter som förutsätts för flyg-
säkerheten och som baserar sig på de stan-
darder och rekommendationer som avses i 
Chicagokonventionen och på EASA-
förordningen och de förordningar som Euro-
peiska kommissionen antagit med stöd av 
den, kompletterade med undantag och tillägg 
av geografiska, klimatologiska och trafik-
mässiga skäl eller för att samordna interna-
tionell praxis med förhållandena i Finland, i 
fråga om följande: 

1) luftfartygets befälhavare, flygbesättning 
och annan besättning samt fjärrstyrningsplat-
sens besättning som förutsätts för flygupp-
draget, 

2) certifikat, behörigheter, behörighetsbe-
vis, rättigheter, godkännanden och medicins-
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ka intyg som krävs av flygbesättningen och 
av dem som styr fjärrstyrda luftfartyg, 

3) utbildning och erfarenhet som krävs av 
besättningen, 

4) maximala arbets- och flygtider samt mi-
nimivilotider. 
 

56 § 

Befälhavarens myndighet  

Luftfartygets befälhavare utövar den högsta 
myndigheten ombord. Befälhavaren kan till-
fälligt ålägga en medlem av besättningen att 
utföra en annan syssla än den för vilken den-
ne har anställts.  

Om ordning, säkerhet eller något annat 
nödvändigt skäl kräver det har befälhavaren 
rätt att vägra ta ombord och av tvingande 
skäl före starten avlägsna eller, om flygning-
en påbörjats, vid den första lämpliga land-
ningsplatsen landsätta en medlem av besätt-
ningen, passagerare eller gods. 
 
 

57 §  

Förberedelse och genomförande av flygning-
ar 

Innan en flygning börjar ska luftfartygets 
eller anordningens befälhavare försäkra sig 
om att luftfartyget är luftvärdigt eller att an-
ordningen är luftvärdig och att flygningen 
även i övrigt har förberetts enligt gällande 
bestämmelser och föreskrifter. 

Befälhavaren ska se till att flygningen ge-
nomförs på ett betryggande sätt och att be-
stämmelserna, föreskrifterna, villkoren enligt 
drifttillståndet, bruksflygtillståndet eller 
flygutbildningstillståndet och den av luft-
fartsmyndigheten godkända flyghandboken 
iakttas under flygningen. 

Medlemmarna av besättningen, inklusive 
besättning vid fjärrstyrningsplatsen för fjärr-
styrda luftfartyg och spanare, ska utföra de 
uppgifter som ålagts besättningen i flyg-
handboken och i drifttillståndet, bruksflyg-
tillståndet eller flygutbildningstillståndet, om 
inte luftfartygets befälhavare bestämmer nå-
got annat om uppgiftsfördelningen. 

Trafiksäkerhetsverket kan meddela sådana 
närmare föreskrifter som säkerheten kräver 
och som baserar sig på de standarder och re-
kommendationer som avses i Chicagokon-
ventionen, på ECAC:s och Eurocontrols 
normer samt på bestämmelserna i EASA-
förordningen och i de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den, 
kompletterade med undantag och tillägg av 
geografiska, klimatologiska och trafikmässi-
ga skäl eller för att samordna internationell 
praxis med förhållandena i Finland, i fråga 
om följande: 

1) planering av och förberedelser inför en 
flygning, 

2) genomförande av en flygning och verk-
samhet under flygningen, 

3) specialutrustning som krävs för den ak-
tuella flygningen, 

4) omedelbara åtgärder efter flygningen, 
5) fallskärmshoppning, 
6) avancerad flygning, 
7) flygbogsering, 
8) spridning av ämnen eller fällning av fö-

remål, och  
9) säker användning av luftfartyg som kan 

framföras på vatten.  
 
 

58 § 

Försorg om luftfartyg, passagerare och gods 

Luftfartygets befälhavare och besättning är 
skyldiga att dra försorg om luftfartyget samt 
passagerare och gods som transporteras i far-
tyget. Om ett luftfartyg råkar i nöd, ska be-
fälhavaren och besättningen med till buds 
stående medel skydda fartyget samt personer 
och gods ombord. 
 
 

59 § 

Passagerarnas skyldigheter på flygningar 

Passagerarna får inte äventyra flygningens, 
besättningens eller passagerarnas säkerhet. 
Passagerarna ska följa de påbud som besätt-
ningen utfärdar för att upprätthålla säkerhe-
ten och ordningen under flygningen. 
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60 § 

Ordning och tvångsmedel 

Om ett luftfartyg är i fara eller om passage-
rarnas eller besättningens säkerhet annars 
kräver det, har luftfartygets befälhavare rätt 
att gripa eller visitera personer eller granska 
eller omhänderta gods för att återställa ord-
ningen eller för att avvärja en fara som hotar 
säkerheten. Befälhavaren har för gripandet, 
visiteringen, granskningen eller omhänderta-
gandet rätt att använda sådana nödvändiga 
maktmedel som utifrån en helhetsbedömning 
kan anses försvarliga med hänsyn till hur stor 
faran är och situationen också i övrigt. Varje 
medlem av besättningen är skyldig att utan 
särskild order ge befälhavaren behövligt bi-
stånd. På uppmaning av befälhavaren eller en 
medlem av besättningen har också passage-
rarna rätt att ge sådant bistånd med iaktta-
gande av anvisningar som ges av befälhava-
ren eller en medlem av besättningen. Med-
lemmarna av besättningen och passagerarna 
har rätt att vidta sådana förebyggande åtgär-
der som avses i 1 mom. utan befälhavarens 
uppmaning, om det är uppenbart att åtgärden 
är nödvändig för att skydda luftfartyget eller 
personer eller egendom ombord. Befälhava-
ren ska så snart som möjligt informeras om 
åtgärderna. 

De medel som avses i 1 mom. får användas 
högst till dess att ärendet kan överföras på 
den behöriga myndigheten. 

Bestämmelser om excess i samband med 
användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 
mom. och 7 § i strafflagen.  
 
 

61 § 

Luftfartygs handlingar 

I ett finskt luftfartyg ska följande handling-
ar finnas när det används för luftfart: 

1) ett giltigt registreringsbevis, 
2) ett giltigt luftvärdighetsbevis eller flyg-

tillstånd som utfärdats med stöd av 38 §, 
3) en utredning över luftfartygets obligato-

riska försäkringsskydd, 
4) de av luftfartygets typ och flygningen 

beroende övriga handlingar som behövs för 

en säker flygning och för myndigheternas 
tillsyn över flygningen. 

I ett utländskt luftfartyg och ett luftfartyg 
som inte har registrerats ska följande hand-
lingar finnas när det används för luftfart 
inom finskt territorium: 

1) ett giltigt registreringsbevis som utfär-
dats i en stat som tillträtt Chicagokonventio-
nen eller ett i 10 § 1 mom. avsett tillstånd av 
Trafiksäkerhetsverket att använda luftfarty-
get inom finskt territorium, 

2) ett giltigt luftvärdighetsbevis enligt bila-
ga 8 till Chicagokonventionen eller ett av 
Trafiksäkerhetsverket erkänt flygtillstånd, 

3) en utredning över luftfartygets obligato-
riska försäkringsskydd, 

4) de av luftfartygets typ och flygningen 
beroende övriga handlingar som behövs för 
en säker flygning och för myndigheternas 
tillsyn över flygningen. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare föreskrifter om de handlingar som 
krävs för ett obemannat luftfartyg, med hän-
syn till utvecklingen av den internationella 
lagstiftningen och Europeiska unionens lag-
stiftning. De handlingar som krävs för ett 
obemannat luftfartyg ska förvaras på fjärr-
styrningsplatsen, om inte Trafiksäkerhetsver-
ket bestämmer något annat.  
 

6 kap. 

Kommersiell lufttransport och tillstånd till 
luftfartsverksamhet i vissa fall 

62 § 

Definitioner  

I enlighet med unionslagstiftningen avses i 
detta kapitel med 

1) lufttrafikförordningen Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 
om gemensamma regler för tillhandahållande 
av lufttrafik i gemenskapen, 

2) förordningen om luftfartsavtal med tred-
jeland Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 847/2004 om förhandling 
om och genomförande av luftfartsavtal mel-
lan medlemsstater och tredje länder, 

3) kommersiell lufttransport användning av 
luftfartyg mot betalning eller annan ersätt-
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ning för transport av passagerare, gods eller 
post, inklusive rundflygningar, 

4) bruksflyg användning av luftfartyg för 
specialuppdrag,  

5) bruksflygtillstånd ett tillstånd med stöd 
av vilket tillståndshavaren kan bedriva bruks-
flyg, 

6) flygutbildningstillstånd ett tillstånd att 
ge sådan flygutbildning eller teoretisk utbild-
ning som hänför sig till skaffande av och 
fortsatt giltighet för certifikat, behörighets-
bevis, behörigheter eller godkännanden för 
luftfartygs flygbesättning, 

7) flyguppvisningstillstånd ett tillstånd med 
stöd av vilket tillståndshavaren får ordna en 
flyguppvisning, 

8) flygtävlingstillstånd ett tillstånd med 
stöd av vilket tillståndshavaren får ordna en 
flygtävling, 

9) operativ licens ett tillstånd med stöd av 
vilket den som innehar tillståndet mot betal-
ning eller annan ersättning får utföra luft-
transport av passagerare, post och gods, 

10) flyguppvisning en i lagen om samman-
komster (530/1999) avsedd offentlig tillställ-
ning vid vilken det ordnas luftfartsverksam-
het inför publik, 

11) avancerad flygning avsiktligt utförda 
manövrer med ett luftfartyg som innebär en 
plötslig förändring av dess läge, ett onormalt 
läge eller en onormal variation i hastighet, 
som inte krävs vid normal flygning eller vid 
utbildning för andra certifikat eller behörig-
heter än behörigheten för avancerad flygning, 

12) kommersiell trafik all luftfartygstrafik 
som mot ersättning eller annan form av gott-
görelse är tillgänglig för allmänheten eller, 
om den inte är tillgänglig för allmänheten, 
bedrivs i enlighet med ett avtal mellan en 
operatör och en kund, och som inte kontrolle-
ras av kunden, 

13) tillstånd för fjärrstyrd flygverksamhet 
tillstånd som krävs för användning av obe-
mannade luftfartyg som styrs från en fjärr-
styrningsplats.  
 

63 § 

Operativ licens 

Bestämmelser om operativ licens finns i 
lufttrafikförordningen. Operativ licens bevil-

jas av Trafiksäkerhetsverket. Utöver vad som 
i lufttrafikförordningen föreskrivs om förut-
sättningar för beviljande av operativ licens 
krävs av sökanden gott anseende. Sökanden 
uppfyller inte kravet på gott anseende, om 
sökanden under de senaste fem åren har 
dömts till fängelsestraff eller under de senas-
te tre åren till bötesstraff för allvarligt brott 
mot bestämmelser eller föreskrifter om an-
ställningsförhållanden, näringsutövning, bok-
föring, skuldförhållanden, bedrivande av tra-
fik eller trafiksäkerhet och gärningen visar att 
sökanden är uppenbart olämplig att bedriva 
flygtrafik. Gott anseende bevisas genom ett 
utlåtande av Rättsregistercentralen.  

De luftfartyg som lufttrafikföretag använ-
der ska registreras i luftfartygsregistret i Fin-
land. I fråga om ett enskilt luftfartyg som ett 
lufttrafikföretag använder kan Trafiksäker-
hetsverket tillåta att det registreras i en annan 
medlemsstat, om tillsynen över dess flygsä-
kerhet kan utövas på lämpligt sätt. 
 

64 § 

Flygtrafik på flygrutter inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet med start- 

och ändpunkt i Finland 

För bedrivande av flygtrafik på flygrutter 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet med start- eller ändpunkt i Finland 
krävs en operativ licens som beviljats i en 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området. Trafiksäkerhetsverket kan i enskil-
da fall eller på grundval av internationella 
förpliktelser som är bindande för Finland be-
vilja även andra än ovan avsedda innehavare 
av en operativ licens ett tillstånd att bedriva 
sådan trafik. 
 
 
 

65 §  

Allmän trafikplikt 

Trafikverket beslutar om införande av all-
män trafikplikt enligt artikel 16 i lufttrafik-
förordningen. På flygrutter som omfattas av 
allmän trafikplikt kan Trafikverket införa be-
gränsningar enligt lufttrafikförordningen, om 
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begränsningarna behövs för att trygga trafi-
ken på flygrutterna. 

 
 

66 § 

Reguljär lufttrafik mellan Finland och tredje-
länder 

Trafiksäkerhetsverket beviljar flygruttsvisa 
trafiktillstånd för reguljär flygtrafik mellan 
Finland och tredjeländer. 

Om inte något annat följer av 67 §, krävs 
för ett trafiktillstånd att 

1) sökanden har en operativ licens enligt 
63 § och är etablerad i Finland, 

2) sökanden är ett bolag som utsetts av ett i 
1 mom. avsett tredjeland och som uppfyller 
de villkor för bedrivande av trafik som ställts 
i luftfartsavtalet mellan Finland och tredje-
landet i fråga, eller 

3) sökanden är ett bolag som utsetts av ett i 
1 mom. avsett tredjeland, har ett av en myn-
dighet i det landet beviljat tillstånd som mot-
svarar ett drifttillstånd enligt artikel 8.2 i 
EASA-förordningen och uppfyller de krav på 
flygbolag i tredjeländer som uppställs i denna 
lag och i Europeiska unionens förordningar 
samt att kommunikationsministeriet anser att 
det med tanke på trafikpolitiken i Finland är 
motiverat att bevilja tillstånd. 

Trafiksäkerhetsverket fastställer vid behov 
transportavgifterna, platsutbudet, tidtabeller-
na och övriga flygtrafiksvillkor för trafik en-
ligt 1 mom. 
 
 

67 § 

Flygtrafik på flygrutter som omfattas av an-
vändningsbegränsningar 

Trafiksäkerhetsverket beslutar vilken eller 
vilka av dem som ansökt om trafiktillstånd 
som får bedriva trafik på sådana flygrutter 
enligt 66 § som omfattas av användningsbe-
gränsningar på basis av ett luftfartsavtal. Ett 
beslut om trafiktillstånd ska basera sig på en 
övergripande granskning, där hänsyn tas till 
passagerar- och godstrafikens behov, främ-
jande av konkurrens och en balanserad ut-

veckling av flygtrafiken inom Europeiska un-
ionen. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om beviljande av trafiktillstånd 
för de flygrutter som avses i 1 mom. och om 
de utredningar utifrån vilka de sökande jäm-
förs. 
 

68 §  

Icke-reguljär lufttrafik mellan Finland och 
tredjeländer 

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja ett luft-
trafikföretag från ett tredjeland ett sådant till-
stånd att flyga i icke-reguljär trafik mellan 
Finland och tredjeländer som gäller enstaka 
flygningar eller en flygserie med flera flyg-
ningar. Tillstånd beviljas, om lufttrafikföre-
taget visar att dess drifttillstånd och operativa 
licens eller tillstånd som motsvarar dessa gör 
det möjligt att bedriva trafiken och att det 
förfogar över materiel som lämpar sig för 
adekvata flygningar. 

Tillstånd kan vägras om det finns anled-
ning att misstänka att 

1) sökanden inte förmår bedriva trafiken 
med yrkesskicklighet och på ett betryggande 
sätt, 

2) sökanden inte har tillräcklig ansvarsför-
säkring för skador vid luftfart, 

3) sökanden med hjälp av ett tillstånd för-
söker kringgå de krav på bedrivande av re-
guljär flygtrafik som föreskrivs i 66 och 67 §, 
eller 

4) sökandens hemstat inte i sin tur skulle 
bevilja ett finskt lufttrafikföretag tillstånd. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter 
om förfarandet för ansökan om tillstånd en-
ligt 1 mom. och om de handlingar med hjälp 
av vilka sökanden visar att tillståndsvillkoren 
uppfylls. Trafiksäkerhetsverket kan dessutom 
genom föreskrifter begränsa den andel som 
andra lufttransporter än de som säljs som en 
del av paketresor får utgöra av det totala 
platsutbudet på varje flygning, förutsatt att 
begränsningen baserar sig på internationell 
praxis som tillämpas allmänt i staterna inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
eller på ömsesidighet. 

I de föreskrifter som avses i 3 mom. ska i 
tillämpliga delar beaktas Europeiska unio-
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nens lagstiftning om bedrivande av icke-
reguljär flygtrafik och dessutom 

1) de standarder och rekommendationer 
som avses i Chicagokonventionen, 

2) ECAC:s rekommendationer,  
3) internationell praxis till den del den all-

mänt tillämpas i medlemsstaterna. 
Lufttrafikföretag som innehar en operativ 

licens som beviljats i en stat inom Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet får bedriva 
icke-reguljär flygtrafik mellan Finland och 
tredjeländer utan något separat tillstånd. 

Om innehavaren av ett trafiktillstånd som 
avses i 66 § kräver det, kan Trafiksäkerhets-
verket dock förbjuda bedrivande av icke-
reguljär flygtrafik enligt 5 mom. om det or-
sakar verksamheten enligt trafiktillståndet 
ekonomiska olägenheter som inte kan betrak-
tas som obetydliga och lufttrafikföretaget 
kringgår begränsningarna för reguljär flygtra-
fik genom att bedriva icke-reguljär flygtrafik. 
 

 
 

69 § 

Flygtrafik över finskt territorium 

Reguljär och icke-reguljär flygtrafik får 
bedrivas över finskt territorium utan separat 
tillstånd, om så har avtalats mellan Finland 
och lufttrafikföretagets hemstat på grundval 
av ett bilateralt eller multilateralt avtal. 

I andra än de fall som avses i 1 mom. be-
viljar Trafiksäkerhetsverket tillstånd för flyg-
trafik över finskt territorium. Tillstånd bevil-
jas för reguljär flygtrafik, enstaka flygningar 
eller en flygserie med flera flygningar. Till-
stånd beviljas, om lufttrafikföretaget visar att 
dess drifttillstånd och operativa licens eller 
tillstånd som motsvarar dessa gör det möjligt 
att bedriva trafiken och att det förfogar över 
materiel som lämpar sig för adekvata flyg-
ningar. 

Tillstånd kan vägras om det finns anled-
ning att misstänka att 

1) sökanden inte förmår bedriva trafiken 
med yrkesskicklighet och på ett betryggande 
sätt, 

2) sökanden inte har tillräcklig ansvarsför-
säkring för skador vid luftfart, eller 

3) sökandens hemstat inte i sin tur skulle 
bevilja ett finskt lufttrafikföretag tillstånd. 
 

70 § 

Bruksflygtillstånd  

För bruksflyg krävs ett bruksflygtillstånd 
av Trafiksäkerhetsverket. För att bruksflyg-
tillstånd ska beviljas förutsätts det att sökan-
den har den organisation och personal som 
krävs för att bruksflyg ska kunna utföras på 
ett betryggande sätt och förfogar över mate-
riel som lämpar sig för den planerade verk-
samheten. Det krävs inte något bruksflygtill-
stånd, om en verksamhetsutövare med hem-
ort eller huvudsakligt driftställe i någon an-
nan medlemsstat visar att verksamhetsutöva-
ren uppfyller de krav i fråga om tillstånd och 
behörighet eller andra motsvarande krav som 
i den medlemsstaten ställs för motsvarande 
verksamhet. Trafiksäkerhetsverket kan dock 
ställa icke-diskriminerande villkor som be-
hövs för säkerställande av säker verksamhet. 

Bruksflygtillstånd krävs inte för följande 
flygningar när de genomförs i enlighet med 
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter:  

1) flygningar för bogsering av segelflyg-
plan, 

2) flygningar för fallskärmshoppning, 
3) flygningar för övervakning av skogs-

bränder, 
4) statlig eller militär luftfart,  
5) sporadiska efterspanings- och räddnings-

flygningar på begäran av en myndighet. 
Trafiksäkerhetsverket kan tillåta att även 

annat bruksflyg än bruksflyg enligt 2 mom. 
får bedrivas utan tillstånd, om ett tillstånd 
inte behövs för att trygga säkerheten. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar de närmare 
föreskrifter om förutsättningarna för erhål-
lande av bruksflygtillstånd som behövs för 
säker verksamhet med bruksflyg. Föreskrif-
terna kan gälla 

1) dimensionering och yrkesskicklighet i 
fråga om organisation och personal för inne-
havare av bruksflygtillstånd, 

2) materiel som används för den verksam-
het som avses i bruksflygtillståndet, 

3) drifthandböcker och förfaranden för in-
nehavare av bruksflygtillstånd, 
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4) ekonomiska krav på innehavare av 
bruksflygtillstånd. 

Bruksflygtillstånd ska beviljas, om sökan-
den uppfyller villkoren enligt denna paragraf 
och de villkor som föreskrivits med stöd av 4 
mom. Bruksflygtillstånd beviljas för viss tid, 
vilken Trafiksäkerhetsverket bestämmer ut-
ifrån sökandens verksamhetsförutsättningar, 
de bestämmelser och föreskrifter som gäller 
verksamheten eller på någon annan motsva-
rande grund. 

Med undantag för obemannade luftfartyg 
med en operativ massa understigande 150 ki-
logram, ska luftfartyg som används för 
bruksflyg registreras i luftfartygsregistret i 
Finland. Trafiksäkerhetsverket kan bevilja ett 
luftfartyg som registrerats i en annan med-
lemsstat bruksflygtillstånd, om tillsynen över 
dess flygsäkerhet kan utövas på ett ända-
målsenligt sätt. Om inte något lämpligt i en 
medlemsstat registrerat luftfartyg står till för-
fogande för bruksflyg och om inte flygsäker-
heten äventyras, kan Trafiksäkerhetsverket 
godkänna att ett luftfartyg som registrerats i 
luftfartygsregistret i ett tredjeland används. 
Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare 
föreskrifter om de förutsättningar under vilka 
ett sådant luftfartyg kan godkännas för bruks-
flygningsuppdrag.  
 

71 § 

Flygutbildningstillstånd 

För flygutbildning och teoretisk utbildning 
som hänför sig till skaffande av och fortsatt 
giltighet för certifikat, behörighetsbevis, be-
hörigheter och godkännanden för luftfartygs 
flygbesättning krävs ett flygutbildningstill-
stånd av Trafiksäkerhetsverket. För att flyg-
utbildningstillstånd ska beviljas förutsätts det 
att sökanden har den organisation och perso-
nal som krävs för trygg och adekvat flygut-
bildning och förfogar över materiel, lokaler 
och läromedel som lämpar sig för den plane-
rade verksamheten.  

Trafiksäkerhetsverket meddelar de närmare 
föreskrifter om förutsättningarna för erhål-
lande av flygutbildningstillstånd som behövs 
för säker flygutbildningsverksamhet. Före-
skrifterna kan gälla 

1) dimensionering och yrkesskicklighet i 
fråga om organisation och personal för inne-
havare av flygutbildningstillstånd, 

2) materiel, undervisningslokaler och övri-
ga läromedel som används för den verksam-
het som avses i ett flygutbildningstillstånd, 

3) drifthandböcker, verksamhetsmetoder 
och utbildningsprogram för innehavare av 
flygutbildningstillstånd. 

Flygutbildningstillstånd ska beviljas, om 
sökanden uppfyller villkoren enligt denna pa-
ragraf och de villkor som föreskrivits med 
stöd av 2 mom. Flygutbildningstillstånd be-
viljas för viss tid, vilken Trafiksäkerhetsver-
ket bestämmer utifrån sökandens verksam-
hetsförutsättningar, de bestämmelser och fö-
reskrifter som gäller verksamheten eller på 
någon annan motsvarande grund.  

Trafiksäkerhetsverket kan bestämma att 
flygutbildningstillstånd inte behövs för ett 
visst slag av flygutbildning, om ett tillstånd 
inte behövs för att trygga säkerheten. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare föreskrifter om godkännande av ut-
bildningsorganisationer för kabinbesättning-
en, med hänsyn till bestämmelserna i kom-
missionens förordning (EU) nr 1178/2011 
om tekniska krav och administrativa förfa-
randen avseende flygande personal inom den 
civila luftfarten i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 
216/2008 och rådande praxis i Europa.  
 

72 § 

Flyguppvisningar och flygtävlingar 

För ordnande av flyguppvisningar eller 
flygtävlingar krävs ett tillstånd av Trafiksä-
kerhetsverket när 

1) evenemanget ordnas på en flygplats, 
2) programmet omfattar avancerad flyg-

ning, eller 
3) evenemanget har utländska deltagare.  
För att tillstånd ska beviljas förutsätts det 

att sökanden har den organisation och perso-
nal som krävs för att uppvisningen eller täv-
lingen ska kunna genomföras på ett betryg-
gande sätt. Dessutom förutsätts det att den 
materiel som används vid det evenemang 
som avses i tillståndet, de som uppträder vid 
flyguppvisningen eller tävlingsdeltagarna, 
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flygprogrammen och säkerhetsarrangemang-
en vid evenemanget uppfyller kraven enligt 
gällande bestämmelser och föreskrifter. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar de närmare 
föreskrifter om förutsättningarna för erhål-
lande av flyguppvisningstillstånd och flyg-
tävlingstillstånd som behövs för att evene-
mangen ska kunna ordnas på ett betryggande 
sätt. Föreskrifterna kan gälla 

1) dimensionering och yrkesskicklighet i 
fråga om organisation och personal för inne-
havare av flyguppvisningstillstånd eller flyg-
tävlingstillstånd, 

2) materiel som används vid det evene-
mang som avses i flyguppvisningstillståndet 
eller flygtävlingstillståndet, personer som 
uppträder vid flyguppvisningen, de uppträ-
dandes flygprogram och tävlingsdeltagare, 
samt 

3) verksamhetsmetoder för innehavare av 
flyguppvisningstillstånd eller flygtävlingstill-
stånd, säkerhetsarrangemang vid evene-
mangen samt arrangörens samverkan med 
flygtrafiktjänstorgan och andra myndigheter 
än luftfartsmyndigheterna. 

Flyguppvisningstillstånd och flygtävlings-
tillstånd ska beviljas, om sökanden uppfyller 
förutsättningarna enligt denna paragraf och 
de förutsättningar som föreskrivits med stöd 
av 3 mom. Flyguppvisningstillstånd och flyg-
tävlingstillstånd beviljas särskilt för varje 
evenemang eller evenemangsserie. 

Trafiksäkerhetsverket får meddela före-
skrifter som behövs för att sådana flygupp-
visningar och flygtävlingar som inte kräver 
separat tillstånd ska kunna ordnas på ett be-
tryggande sätt. Föreskrifterna kan gälla an-
mälan om evenemanget, arrangörens ansva-
riga personer och verksamhetsmetoder, sä-
kerhetsarrangemang vid evenemanget samt 
samverkan med flygtrafiktjänstorgan och 
andra myndigheter än luftfartsmyndigheter-
na.  
 

73 § 

Tillstånd för fjärrstyrd flygverksamhet  

Trafiksäkerhetsverket beviljar tillstånd för 
fjärrstyrd flygverksamhet. För att tillstånd 
ska beviljas förutsätts det att sökanden har 
den personal som krävs för att bedriva säker 

fjärrstyrd flygverksamhet samt förfogar över 
materiel som lämpar sig för verksamheten 
och de anvisningar som gäller verksamheten. 
 

74 §  

Administrativa påföljder 

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över de tillstånd som 
avses i detta kapitel finns i 14 kap. 
 

7 kap. 

Flygplatser och markutrustning 

75 §  

Definitioner 

I detta kapitel avses med 
1) trafikflygplats en flygplats med fasta 

flyginformations-, alarmerings-, flygrådgiv-
nings- och flygkontrolltjänster, 

2) flygplats för lätta luftfartyg en flygplats 
som används för flygverksamhet med segel- 
och motorsegelflygplan, luftskepp, varm-
luftsballonger och andra lätta luftfartyg som 
Trafiksäkerhetsverket anger närmare, 

3) annat område som tjänar luftfarten ett 
område där det finns från flygplatsområdet 
avskilda byggnader, konstruktioner eller an-
ordningar som tjänar luftfarten, 

4) intyg över godkännande av trafikflyg-
plats ett tillstånd som bekräftar att trafikflyg-
platsens operatör och dess personal har den 
yrkesskicklighet och organisation och de 
verksamhetsmetoder som krävs för att säkra 
att lufttrafiken är tillräckligt säker och att tra-
fikflygplatsen stämmer överens med gällande 
bestämmelser och föreskrifter, 

5) tillstånd till drift av flygplats ett tillstånd 
som bekräftar flygplatsens organisation och 
verksamhetsvillkor och dess överensstäm-
melse med gällande bestämmelser och före-
skrifter, 

6) manöverområde en del av flygplatsen 
som är avsedd för start, landning och taxning 
med luftfartyg och som inte hör till stations-
plattan, och 

7) stationsplatta en del av flygplatsen som 
är avsedd för lastning och lossning av passa-
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gerare, post och gods samt för tankning, upp-
ställning eller underhåll av luftfartyg. 
 

76 § 

Användning av flygplatser och andra områ-
den 

För start och landning med luftfartyg får 
användas endast flygplatser och sådana om-
råden som avses i 2 mom. i denna paragraf. 
Förbudet att använda andra områden gäller 
inte nödlägen, nödlandningar eller andra 
därmed jämförbara situationer och inte heller 
start och landning med obemannade luftfar-
tyg eller militära helikoptrar, andra statliga 
helikoptrar eller, vid räddningsflygningar, 
handräckningsflygningar och operativa flyg-
ningar, med helikoptrar som används för ef-
terspanings- och räddningsverksamhet. I frå-
ga om användning av landningsområden på 
fartyg för start och landning med helikoptrar 
föreskrivs särskilt. 

För start och landning med luftfartyg får 
tillfälligt användas ett öppet vattenområde 
samt med samtycke av områdets ägare eller 
innehavare något annat land- eller vattenom-
råde, även om området inte särskilt har orga-
niserats för ett sådant ändamål. Trafiksäker-
hetsverket meddelar vid behov för säkerheten 
inom luftfarten behövliga föreskrifter om 

1) tillfällig användning av land- och vat-
tenområden, 

2) dimensionering av och ytegenskaper hos 
områden som används av luftfartyg, 

3) flyghinderbegränsningar, 
4) andra omständigheter som påverkar sä-

kerheten vid start och landning. 
Bestämmelser om det samtycke av delägar-

laget för ett samfällt mark- eller vattenområ-
de som förutsätts för det tillstånd av mark- 
eller vattenområdets ägare eller innehavare 
som behövs för verksamhet enligt 2 mom. 
finns i lagen om samfälligheter (758/1989). 

Om det krävs av hänsyn till flygsäkerheten 
eller för att trafiken ska kunna löpa smidigt 
eller av skäl som hänför sig försvaret eller för 
idkande av näring eller förebyggande av 
skadliga miljökonsekvenser, kan Trafiksä-
kerhetsverket förbjuda användningen av 
andra områden än en flygplats eller begränsa 
användningen av ett område som avses i 2 

mom. till luftfartygs starter och landningar. 
Trafiksäkerhetsverket ska höra närings-, tra-
fik- och miljöcentralen samt vid behov andra 
myndigheter, om skälet till förbudet eller be-
gränsningen är något annat än flygsäkerhet 
eller att trafiken ska kunna löpa smidigt. 
 

77 § 

Främjande av smidig flygtrafik 

Trafiksäkerhetsverket ska göra upp och 
fastställa ett nationellt handlingsprogram för 
främjande av smidig flygtrafik och, i syfte att 
utveckla smidig flygtrafik, främja samord-
ningen av verksamheten för de företag och 
myndigheter som regelbundet verkar på tra-
fikflygplatserna. 

I enlighet med det nationella handlingspro-
grammet och Trafiksäkerhetsverkets driftsfö-
reskrifter och föreskrifter av teknisk natur 
ska trafikflygplatsens operatör sörja för sam-
ordningen av verksamheten för de företag 
och myndigheter som regelbundet verkar på 
trafikflygplatsen. 
 

 
78 §  

Fördelning av ankomst- och avgångstider vid 
trafikflygplatser 

Bestämmelser om fördelning av ankomst- 
och avgångstider vid trafikflygplatser finns i 
slotförordningen. 

Om inte något annat bestäms i 3 mom. sva-
rar Trafiksäkerhetsverket för de uppgifter 
som anges för medlemsstaterna i slotförord-
ningen. Trafiksäkerhetsverket utser den tid-
tabellsanpassare eller samordnare som avses 
i artikel 4.1 i slotförordningen. 

Trafikflygplatsens operatör ska  
1) utföra den kapacitetsanalys som avses i 

artikel 3.3 i slotförordningen, 
2) tillsätta den samordningskommitté som 

avses i artikel 5.1 i slotförordningen, 
3) i enlighet med artikel 6.1 i slotförord-

ningen fastställa de parametrar som används 
vid fördelning av ankomst- och avgångstider. 
 

79 §  
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Byggnadstillstånd 

För inrättande av en flygplats eller något 
annat område som tjänar luftfarten krävs 
byggnadstillstånd. Detsamma gäller ändring-
ar av flygplatser eller andra områden som 
tjänar luftfarten, när ändringarna kan ha kon-
sekvenser för flygsäkerheten eller avsevärda 
konsekvenser för landskapsbilden. Trafiksä-
kerhetsverket beviljar byggnadstillstånd. 
Statsrådet kan i enskilda fall förbehålla sig 
rätten att avgöra ett ärende som gäller bygg-
nadstillstånd. 

Byggnadstillstånd enligt detta kapitel krävs 
dock inte för reservlandningsplatser som in-
rättas för försvarsmaktens behov med tanke 
på krisförhållanden och övning inför sådana, 
för försvarsmaktens helikopterlandningsplat-
ser eller flygplatser för lätta luftfartyg som 
används inom försvarsmaktens verksamhet 
med modellflygplan. Byggnadstillstånd krävs 
inte heller för helikopterlandningsplatser av-
sedda uteslutande för gränsbevakningsväsen-
det. 

Om inte något annat följer av detta kapitel, 
iakttas vid inrättande eller ändring av en 
flygplats eller ett annat område som tjänar 
luftfarten vad som bestäms om planläggning, 
miljötillstånd, bedömning av miljökonse-
kvenserna, byggande samt inlösen av fast 
egendom och särskilda rättigheter. Om den 
miljökonsekvensbeskrivning som avses i la-
gen om förfarandet vid miljökonsekvensbe-
dömning (468/1994) innehåller de uppgifter 
om miljökonsekvenser som behövs för till-
lämpningen av denna lag, krävs inte samma 
utredning en gång till. Av tillståndsbeslutet 
ska det framgå hur bedömningen enligt den 
lagen har beaktats. 

Bestämmelserna om det åtgärdstillstånd 
som avses i 126 § i markanvändnings- och 
bygglagen (132/1999) och i de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den paragrafen 
ska inte tillämpas på inrättande av flygplats-
områden och inte på byggande av radiofyrar 
för luftfart och radaranläggningar samt 
skyddskonstruktioner för dessa eller på andra 
sådana anordningar och konstruktioner som 
är nödvändiga för flygsäkerheten och en re-
guljär flygtrafik. För åtgärder på flygplatser 
och andra områden som tjänar luftfarten för-
utsätts inte heller ansökan om tillstånd för 

miljöåtgärder enligt 128 § i den lagen eller 
anmälan enligt 129 § i samma lag. 
 

80 § 

Hörande i samband med behandlingen av 
ärenden som gäller byggnadstillstånd 

Innan tillstånd till byggande av en flygplats 
beviljas ska kommunen samt, enligt ärendets 
art, försvarsministeriet, miljöministeriet, när-
ings-, trafik- och miljöcentralen och land-
skapsförbundet ges tillfälle att avge utlåtande 
i ärendet. 

Om ansökan om byggnadstillstånd avser 
byggande eller i 79 § avsedda ändringar av 
ett annat område som tjänar luftfarten än en 
flygplats eller konstruktioner och anordning-
ar på en sådan, ska kommunen samt, enligt 
ärendets art, andra behöriga myndigheter och 
grannarna ges tillfälle att avge utlåtande i 
ärendet innan byggnadstillstånd beviljas. 
 

81 § 

Förutsättningar för beviljande av byggnads-
tillstånd 

Byggnadstillstånd ska beviljas, om en flyg-
plats eller ett annat område som tjänar luft-
farten samt byggnader, konstruktioner och 
anordningar på flygplatsen eller området 
uppfyller kraven på flygsäkerhet och smidig 
trafik, och flygplatsen har beviljats ett miljö-
tillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000). 
Byggnadstillståndet kan förenas med villkor, 
med hjälp av vilka flygsäkerheten och smidig 
trafik kan säkerställas. Ett byggnadstillstånd 
kan dock vägras av försvarsskäl. 

Utifrån de standarder och rekommendatio-
ner som avses i Chicagokonventionen med-
delar Trafiksäkerhetsverket de närmare före-
skrifter om förutsättningarna för byggnads-
tillstånd som behövs för säker och smidig 
flygverksamhet. Föreskrifterna kan gälla 

1) dimensionering av och egenskaper hos 
de områden som är avsedda att användas av 
luftfartyg, 

2) flyghinderbegränsningar och märkning 
av flyghinder, 

3) visuella markanordningar, 
4) flygtrafiktjänster på flygplatser, 
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5) räddningsverksamhet på flygplatser, 
6) luftfartsskydd, 
7) övriga med 1–6 punkten jämförbara krav 

för säkerställande av säker och smidig flyg-
trafik. 

Byggnadstillstånd beviljas för viss tid, 
minst fem år. Tillståndet kan återkallas, om 
de förutsättningarna som förenats med till-
ståndet inte iakttas eller om villkoren för be-
viljande av tillstånd inte längre uppfylls och 
om tillståndshavaren inte har avhjälpt bris-
terna inom en skälig tid som Trafiksäker-
hetsverket bestämmer. 
 

82 §  

Intyg över godkännande av trafikflygplats 

En trafikflygplats ska vara godkänd av Tra-
fiksäkerhetsverket om inte något annat före-
skrivs nedan. I intyget över godkännande an-
ges den trafik eller annan luftfart som en tra-
fikflygplats får användas till. 

Användningen av en trafikflygplats som är 
i allmänt bruk ska vara tillåten på samma 
villkor för alla, om inte något annat före-
skrivs i slotförordningen eller med stöd av 
den. 

Intyg över godkännande krävs inte för en 
trafikflygplats som används uteslutande för 
militär luftfart eller statlig luftfart. 
 

83 § 

Förutsättningar för beviljande av intyg över 
godkännande av trafikflygplats 

Ett intyg över godkännande ska beviljas, 
om sökanden visar att 

1) trafikflygplatsen och dess områden, an-
ordningar, system och verksamheter är fören-
liga med föreskrifterna, 

2) trafikflygplatsens operatör och dess per-
sonal har den kompetens och erfarenhet som 
behövs för att driva trafikflygplatsen. 

Utifrån de standarder och rekommendatio-
ner som avses i Chicagokonventionen med-
delar Trafiksäkerhetsverket de närmare före-
skrifter om förutsättningarna för intyg över 
godkännande som behövs för säker och smi-
dig flygverksamhet. Föreskrifterna kan gälla 

1) dimensionering av och egenskaper hos 
de områden som är avsedda att användas av 
luftfartyg, 

2) anmälan av uppgifter som gäller trafik-
flygplatser, 

3) flyghinderbegränsningar och märkning 
av flyghinder, 

4) visuella markanordningar, 
5) flygtrafiktjänster på trafikflygplatser, 
6) ledning och övervakning av trafiken, 
7) personalens utbildning och behörighet, 
8) skötsel samt tekniskt genomförande av 

inspektioner, 
9) snöborttagning och halkbekämpning, 
10) räddningsverksamhet på trafikflygplat-

ser, 
11) tillfälliga arrangemang på trafikflyg-

platser, 
12) fågelbekämpning och bekämpning av 

andra djur på flygplatser och i närheten av 
dem, 

13) trafikflygplatsoperatörens drifthand-
bok, 

14) trafikflygplatsoperatörens organisation 
och personalens kompetens, 

15) trafikflygplatsoperatörens säkerhets-
ledningssystem, 

16) övriga krav för säkerställande av säker 
flygtrafik. 

Godkännande beviljas för viss tid eller tills 
vidare. Godkännandet gäller högst så länge 
som innehavaren av intyget har rätt att an-
vända trafikflygplatsens land- eller vattenom-
råde. 

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över godkännande och 
förutsättningarna för godkännande finns i 14 
kap. 
 
 

84 § 

Tillstånd till drift av flygplats 

För flygplatser för vilka det inte förutsätts 
ett sådant intyg över godkännande som avses 
i 82 § krävs tillstånd av Trafiksäkerhetsver-
ket, om inte något annat föreskrivs nedan. I 
tillståndet fastställs flygplatsoperatören, vem 
som är flygplatschef och för hurdan trafik 
och annan luftfart flygplatsen får användas. 
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Tillstånd enligt 1 mom. krävs inte för drift av 
en flygplats som används uteslutande för mi-
litär luftfart eller statlig luftfart. 
 
 
 
 

85 § 

Förutsättningar för beviljande av tillstånd 
till drift av flygplats 

Tillstånd till drift av flygplats ska beviljas, 
om sökanden har visat att flygplatsen uppfyl-
ler de villkor för byggnadstillstånd som avses 
i 81 § och att flygplatsoperatören har en or-
ganisation som gör det möjligt att driva flyg-
platsen på ett betryggande sätt. I fråga om 
beviljande av tillstånd till drift tillämpas 83 § 
3 mom. 

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över tillstånd och upp-
fyllandet av förutsättningarna för tillstånd 
finns i 14 kap. 
 

 
 
 

86 § 

Flygplatser för lätta luftfartyg 

Tillstånd behöver inte sökas för byggande 
och drift av flygplatser för lätta luftfartyg. 
Operatören för en sådan flygplats ska dock 
lämna anmälan till Trafiksäkerhetsverket 90 
dagar innan byggandet inleds och 30 dagar 
innan flygplatsen tas i bruk. Trafiksäkerhets-
verket meddelar föreskrifter om vilka uppgif-
ter som ska framgå av anmälan. 

Trafiksäkerhetsverket kan i syfte att för-
hindra att flygsäkerheten äventyras eller att 
skadliga miljökonsekvenser uppstår eller av 
försvarsskäl förbjuda byggandet eller ibruk-
tagandet av en flygplats för lätta luftfartyg el-
ler ställa sådana villkor i fråga om flygsäker-
heten, miljöskyddet och försvaret som be-
hövs för byggandet och användningen av 
flygplatsen. 
 

87 § 

Godkännande av ibruktagandet av byggna-
der, konstruktioner och anordningar 

Trafiksäkerhetsverkets godkännande krävs 
innan byggnader, konstruktioner och anord-
ningar på flygplatser och andra områden som 
tjänar luftfarten tas i bruk efter att de har 
byggts eller ändrats. Ett godkännande ska 
beviljas, om byggnaderna, konstruktionerna 
och anordningarna uppfyller kraven på flyg-
säkerhet och smidig trafik. Trafiksäkerhets-
verkets godkännande krävs inte, om byggna-
derna, konstruktionerna, anordningarna eller 
ändringarna inte påverkar flygsäkerheten el-
ler stör trafiken. 
 

88 § 

Förbud mot användning av flygplatser och 
begränsning av användningen 

Flygplatsoperatören svarar för att flygplat-
sen stämmer överens med föreskrifterna un-
der de servicetider som anmälts. För använ-
dingen av en flygplats för start, landning och 
taxning med ett luftfarttyg under övriga tider 
svarar luftfartygets befälhavare.  

Flygplatsoperatören ska förbjuda eller be-
gränsa användning av flygplatsen eller ett 
annat område som tjänar luftfarten eller av 
byggnaderna, konstruktionerna eller anord-
ningarna under både servicetider och andra 
tider, om den fått kännedom om att 

1) den utrustning som enligt luftfartsföre-
skrifterna krävs på en flygplats inte är i 
skick, 

2) manöverområdet eller stationsplattan på 
grund av tjällossning eller reparationsarbeten 
inte stämmer överens med föreskrifterna, 

3) manöverområdet eller stationsplattan på 
grund av ett hinder inte stämmer överens 
med föreskrifterna, 

4) det på flygplatsen ordnas ett evenemang 
som begränsar eller hindrar flygverksamhe-
ten, eller 

5) det behövs av något annat med 1–4 
punkten jämförbart vägande skäl. 

Trafiksäkerhetsverket kan meddela ett för-
bud eller en begränsning enligt 2 mom., om 
det anser att flygplatsoperatören inte har för-
farit på det sätt som förutsätts i momentet. 
 



 RP 79/2014 rd  
  

 

147

8 kap. 

Marktjänster 

89 § 

Definitioner 

I detta kapitel avses med 
1) marktjänster de tjänster som utförs på en 

flygplats för en användare och som räknas 
upp i bilagan till marktjänstdirektivet, och 

2) egenhantering en situation där den som 
transporterar passagerare, gods och post med 
flyg skaffar sig en eller flera typer av mark-
tjänster utan att ingå något kontrakt om detta 
med tredje man.  

Transportörer betraktas inte som i 1 mom. 
2 punkten avsedda tredje män i förhållande 
till varandra om den ena innehar en aktiema-
joritet i den andra eller samma aktör innehar 
aktiemajoriteten i var och en av dem. 
 

90 § 

Tillhandahållande av marktjänster 

Flygplatsoperatören får inte utan en grund 
som anges i denna paragraf begränsa tillhan-
dahållandet av marktjänster eller egenhanter-
ingen till den del marktjänstdirektivet ska 
tillämpas på tillhandahållandet av tjänsterna 
på flygplatsen. Flygplatsoperatören är skyl-
dig att se till att bestämmelserna i artikel 16 i 
marktjänstdirektivet iakttas när flygplatsens 
konstruktioner och anordningar används för 
marktjänster och egenhantering och när den-
na användning organiseras.  

Trafiksäkerhetsverket kan på flygplatsope-
ratörens ansökan begränsa tillhandahållandet 
av marktjänster eller egenhanteringen i en-
lighet med artikel 6, 7, 9 eller 15 i mark-
tjänstdirektivet eller ålägga leverantörerna av 
marktjänster skyldigheter i fråga om offentlig 
service enligt artikel 15. En begränsning en-
ligt artikel 9 gäller dock endast till den del 
den godkänns av Europeiska kommissionen 
enligt vad som bestäms i artikel 9.5. När Tra-
fiksäkerhetsverket begränsar tillhandahållan-
det av marktjänster eller egenhanteringen i 
enlighet med artikel 6, 7, 9 eller 15 ska det 
förfara så som bestämmelserna i de nämnda 

artiklarna anger samt vid behov ordna ett ur-
valsförfarande för leverantörer av marktjäns-
ter i enlighet med artikel 11 i direktivet. Upp-
lysningar om urvalsbesluten och om tillstånd 
som utan urval getts för tillhandahållande av 
marktjänster som omfattas av en begränsning 
ska lämnas på det sätt som bestäms i artikel 
11.3 i marktjänstdirektivet. 

I ärenden som gäller marktjänster ska flyg-
platsoperatören höra den användarkommitté 
som avses i 94 § och leverantörerna av mark-
tjänster så som föreskrivs i artikel 13 i mark-
tjänstdirektivet. 

I enlighet med artikel 20 i marktjänstdirek-
tivet kan Trafiksäkerhetsverket på grund av 
att ömsesidighet saknas begränsa de rättighe-
ter som avses i direktivet när det är fråga om 
leverantörer av marktjänster och utövare av 
egenhantering från ett tredjeland. 

Trafiksäkerhetsverket får meddela sådana 
närmare föreskrifter om marktjänster som 
behövs för säkerhet och smidighet. Föreskrif-
terna kan gälla marktjänstarrangemang, 
övergripande administrering av marktjäns-
terna och ansvarsfördelning för att mark-
tjänsterna inte ska medföra fara för flygtrafi-
ken. 
 

91 § 

Användning av flygplatsens centraliserade 
infrastrukturer 

Trafiksäkerhetsverket kan på flygplatsope-
ratörens ansökan besluta att leverantörerna 
av marktjänster och de som är berättigade till 
egenhantering ska använda flygplatsens cent-
raliserade infrastrukturer för ordnande av 
marktjänsterna. I detta fall tillämpas artikel 8 
i marktjänstdirektivet. 
 

92 § 

Bokföringsmässig uppdelning samt kontroll 
av bokföringen över marktjänster 

En leverantör av marktjänster ska göra en 
bokföringsmässig uppdelning mellan den 
verksamhet som är knuten till marktjänsterna 
och den övriga verksamheten samt på begä-
ran till den kontrollant som Trafiksäkerhets-
verket förordnat överlämna sin bokföring och 



 RP 79/2014 rd  
  

 

148 

de uppgifter som behövs för övervakningen 
av att den bokföringsmässiga uppdelningen 
iakttas. 

Kontrollanten avger till Trafiksäkerhets-
verket en berättelse om hur den bokförings-
mässiga uppdelningen har genomförts. Trots 
sekretessen får Trafiksäkerhetsverket över-
lämna berättelsen till kommissionen och 
Konkurrens- och konsumentverket. 

 
93 §  

 

Säkerhetsledning som krävs av en leverantör 
av marktjänster  

 
En leverantör av marktjänster ska förvalta 

och utveckla ett säkerhetsledningssystem 
med hjälp av vilket leverantören säkerställer 
säkerheten inom den egna verksamheten och 
främjar säkerheten på hela flygplatsen. Sä-
kerhetsledningssystemet ska åtminstone in-
nehålla uppgifter om  

1) ansvarsfördelning och beslutsförfarande 
hos leverantören av marktjänster,  

2) verksamhetens överensstämmelse med 
kraven,  

3) underleverantörer och tillsynen över 
dem,  

4) dokumenthantering,  
5) rapportering om och behandling av hän-

delser,  
6) personalutbildning och annan personal-

utveckling, och 
7) hanteringen av materiel.  
Leverantören av marktjänster ska lämna in 

uppgifterna om sitt säkerhetsledningssystem 
till flygplatsoperatören och Trafiksäkerhets-
verket. 
 

 
94 §  

Användarkommittén  

Flygplatsoperatören svarar för att det för de 
flygplatser som omfattas av marktjänstdirek-
tivets tillämpningsområde inrättas en använ-
darkommitté. Till kommittén kallas företrä-
dare för flygplatsens användare och av orga-
nisationer som företräder dessa användare. 

Användarkommittén ska bistå flygplatsope-
ratören vid ordnandet av marktjänster på 
flygplatsen.  

Användarkommittén ska själv göra upp sin 
arbetsordning som ska innehålla kommitténs 
arbetsmetoder och förfaringssätt samt kom-
mitténs röstningsregler. 
 

 

9 kap. 

Luftfartsskydd 

95 § 

Kapitlets tillämpningsområde och allmänna 
bestämmelser 

Bestämmelser om luftfartsskydd finns i 
förordningen om skyddsregler och i de för-
ordningar som Europeiska kommissionen an-
tagit med stöd av den. 

I de fall som avses i artiklarna 4.4 och 6 i 
förordningen om skyddsregler kan Trafiksä-
kerhetsverket meddela föreskrifter om åtgär-
der som avviker från eller kompletterar för-
ordningen om skyddsregler och de förord-
ningar som Europeiska kommissionen antagit 
med stöd av den, om det är motiverat med 
hänsyn till de beräknade hoten, det allmänna 
säkerhetsläget eller särskilda problem i an-
slutning till den lokala tillämpningen av de 
åtgärder som avses i förordningen om 
skyddsregler och i de förordningar som Eu-
ropeiska kommissionen antagit med stöd av 
den. Åtgärderna får dock inte innebära avvi-
kelser från vad som föreskrivs i 97 § 2 mom. 
Trafiksäkerhetsverket ska underrätta Europe-
iska kommissionen om åtgärderna. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
närmare föreskrifter som förutsätts för luft-
fartsskyddet, med hänsyn till de standarder 
och rekommendationer som avses i Chicago-
konventionen och de krav på nationella defi-
nitioner som ställs i förordningen om skydds-
regler och de förordningar som Europeiska 
kommissionen antagit med stöd av den. 

96 § 

Definitioner 
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I detta kapitel avses med 
1) flygplats flygplatser som avses i förord-

ningen om skyddsregler och de förordningar 
som Europeiska kommissionen antagit med 
stöd av den,  

2) flygsida rörelseområdet på en flygplats, 
angränsande mark och byggnader eller delar 
av dessa, till vilket tillträde är begränsat,  

3) luftfartsskydd en kombination av åtgär-
der och personella och materiella resurser 
som syftar till att skydda den civila luftfarten 
mot olagliga handlingar som äventyrar skyd-
det av den civila luftfarten, 

4) behörighetskort ett kort som ges de an-
ställda vid en flygplats och dem som regel-
bundet rör sig på flygplatsen och som styrker 
identiteten och anger inom vilket område 
personen i fråga får röra sig,  

5) passerkort för fordon ett fordonsspeci-
fikt tillstånd som anger vilka områden fordo-
net får köra till. 
 

97 § 

Utförande av kontroller  

Bestämmelser om hur säkerhetskontroller 
ska utföras finns i förordningen om skydds-
regler och de förordningar som Europeiska 
kommissionen antagit med stöd av den. Tra-
fiksäkerhetsverket får meddela föreskrifter 
som kompletterar bestämmelserna i dessa 
förordningar.  

Säkerhetskontrollerna ska utföras så att de 
inte medför onödiga olägenheter för de per-
soner, varor eller objekt som ska kontrolle-
ras. Kontrollerna får inte onödigt försvåra el-
ler störa flygtrafiken eller den övriga verk-
samheten på flygplatsen.  
 

98 § 

Utbildning för luftfartsskydd 

Utbildning för luftfartsskydd ges av en in-
struktör som godkänts av Trafiksäkerhets-
verket.  
 

99 § 

Ansvar för skyddsåtgärder  

Flygplatsoperatören svarar för genomfö-
randet av de åtgärder och arrangemang som 
förutsätts på flygplatsen för luftfartsskyddet 
enligt förordningen om skyddsregler, de för-
ordningar som Europeiska kommissionen an-
tagit med stöd av den och detta kapitel, om 
det inte har föreskrivits att en myndighet, ett 
lufttrafikföretag eller någon annan verksam-
hetsutövare ska ansvara för detta.  
 

100 § 

Allmän begränsning av rörelsefriheten och 
andra begränsningar på vissa områden på 

trafikflygplatser 

Det är förbjudet att utan flygplatsoperatö-
rens tillstånd röra sig och vistas på flygplat-
sens flygsida och behörighetsområden samt i 
de byggnader som är direkt anslutna till flyg-
sidan, om tillträde till områdena och byggna-
derna har hindrats genom stängsel eller andra 
konstruktioner och begränsningarna av rörel-
sefrihet och vistelse är tydligt markerade.  

Det är förbjudet att fotografera eller filma 
säkerhetskontrollåtgärder på flygplatsen utan 
flygplatsoperatörens tillstånd, om förbudet 
anges tydligt.  
 

101 § 

Säkerhetsprövning  

I förordningen om skyddsregler och de för-
ordningar som Europeiska kommissionen an-
tagit med stöd av den föreskrivs om säker-
hetsprövning av personer. Om någon av föl-
jande omständigheter framkommer vid sä-
kerhetsprövningen, utgör de ett hinder för 
beviljande av tillträdesrätt enligt 102 §, behö-
righetskort enligt 103 § eller andra godkän-
nanden och tillstånd som avses i förordning-
arna: 

1) sökanden har dömts till fängelsestraff 
för brott som visar allmän likgiltighet för 
andras säkerhet, för narkotikabrott eller för 
tillhörighet till en organiserad kriminell 
sammanslutning, 

2) sökanden har dömts till bötesstraff för 
överträdelse av bestämmelserna eller före-
skrifterna om flygsäkerhet eller luftfarts-
skydd,  
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3) sökanden har genom sin tidigare verk-
samhet visat sådan allmän likgiltighet gent-
emot bestämmelserna eller föreskrifterna att 
det finns anledning att misstänka att sökan-
den inte förmår eller vill följa de bestämmel-
ser och föreskrifter som krävs för uppgiften.  
 

102 § 

Tillträde till flygplatsens flygsida och behö-
righetsområden  

Flygplatsoperatören beviljar tillträde till 
flygplatsens flygsida och behörighetsområ-
den för personer som har ett giltigt skäl att 
befinna sig där. Anställda vid polisen, gräns-
bevakningsväsendet och Tullen har tillträde 
till flygplatsens flygsida och behörighetsom-
råden på basis av sina tjänsteåligganden. 
Flygplatsoperatören kan återkalla den tillträ-
desrätt som avses i 1 mom., om den används 
på ett sätt som äventyrar genomförandet av 
eller effektiviteten hos skyddsåtgärder enligt 
förordningen om skyddsregler eller detta ka-
pitel. Flygplatsoperatören kan återkalla till-
trädesrätten även om någon omständighet 
som avses i 101 § framkommer om tillstånd-
shavaren under tillträdesrättens giltighetstid. 
 

103 § 

Behörighetskort och passerkort för fordon 

Flygplatsoperatören beviljar flygplatsens 
behörighetskort och passerkort för fordon. 
Flygplatsoperatören kan ta ut en avgift för 
behörighetskort och passerkort för fordon 
som motsvarar kostnaderna för tillverkningen 
och hanteringen. Avgiften ska vara icke-
diskriminerande.  

Flygplatsoperatören kan återkalla ett behö-
righetskorts giltighet eller ett passerkort för 
fordon och kräva att korten återlämnas, om 
de används på ett sätt som äventyrar genom-
förandet av eller effektiviteten hos skyddsåt-
gärder enligt förordningen om skyddsregler 
eller detta kapitel.  

Flygplatsoperatören kan även återkalla be-
hörighetskortets giltighet om någon omstän-
dighet som avses i 101 § framkommer om 
kortets innehavare. 
 

104 §  

Utrustning som ska användas som stöd för 
luftfartsskyddet  

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla ett 
godkännande i enlighet med förordningen 
om skyddsregler av utrustning som ska an-
vändas som stöd för luftfartsskyddet, om det 
visar sig att utrustningen inte uppfyller de 
kriterier för godkännande som anges i för-
ordningen och om inte utrustningen utan 
dröjsmål ändras så att den uppfyller kraven. 
 

10 kap. 

Luftrumsplanering, flygledningstjänst och 
flygtrafiktjänst  

105 § 

Kapitlets tillämpningsområde och allmänna 
bestämmelser  

Bestämmelser om luftrumsplanering, flyg-
ledningstjänst och flygtrafiktjänst finns i 

1) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 549/2004 om ramen för inrät-
tande av det gemensamma europeiska luft-
rummet, 

2) förordningen om tillhandahållande av 
tjänster, 

3) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 551/2004 om organisation och 
användning av det gemensamma europeiska 
luftrummet (förordningen om luftrummet), 

4) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 552/2004 om driftskompatibili-
teten hos det europeiska nätverket för flyg-
ledningstjänst,  

5) de förordningar som kommissionen an-
tagit med stöd av förordningarna i 1–4 punk-
ten. 

Utöver de förordningar som nämns i 1 
mom. ska bestämmelserna i detta kapitel till-
lämpas i fråga om luftrum, flygledningstjänst 
och flygtrafiktjänst. 

Utöver vad som föreskrivs annanstans i 
detta kapitel meddelar Trafiksäkerhetsverket 
sådana närmare föreskrifter om luftrumspla-
nering, flygledningstjänst och flygtrafiktjänst 
som förutsätts för säker och smidig luftfart 
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och som baserar sig på de standarder och re-
kommendationer som avses i Chicagokon-
ventionen samt Eurocontrols normer och re-
kommendationer. Trafiksäkerhetsverket 
meddelar också sådana kompletterande före-
skrifter om luftrumsplanering, flyglednings-
tjänst och flygtrafiktjänst som förutsätts i Eu-
ropeiska unionens lagstiftning. Trafiksäker-
hetsverket ska höra försvarsmakten om dessa 
föreskrifter till den del de hänför sig till verk-
samhetsförutsättningarna för militär luftfart 
eller inrikesministeriet till den del de hänför 
sig till verksamhetsförutsättningarna för stat-
lig luftfart. Bestämmelser om samordning av 
civil, militär och statlig luftfart för en flexibel 
användning av luftrummet utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 
 
 

106 § 

Definitioner  

I detta kapitel avses med 
1) gemensamt europeiskt luftrum en helhet 

som baserar sig på de förordningar som avses 
i 105 § 1 mom., 

2) kontrollzon ett kontrollerat luftrum som 
sträcker sig från mark- eller vattenytan upp 
till en fastställd övre gräns, 

3) terminalområde ett kontrollområde i an-
slutning till en eller flera större flygplatser, 

4) luftrumsklass ett luftrum med definiera-
de gränser där flygningar av bestämda typer 
kan genomföras och där fastställda flygtra-
fikledningstjänster tillhandahålls och regler 
följs,  

5) flyginformationsregion ett luftrum av 
definierad omfattning inom vilket flyginfor-
mations- och alarmeringstjänster tillhanda-
hålls,  

6) luftrumsplanering en planeringsfunktion 
som främst syftar till att maximera använd-
ningen av tillgängligt luftrum genom dyna-
misk tidsfördelning och, ibland, separering 
av luftrummet mellan olika kategorier av 
luftrummets användare utifrån kortsiktiga 
behov, 

7) strukturering av luftrummet Trafiksä-
kerhetsverkets beslutsfattande i samband 

med vilket användningen av och strukturen 
för luftrummet fastställs, 

8) flygledningstjänst den samlade luftburna 
och markbaserade flygtrafikledningstjänst, 
luftrumsplanering och flödesplanering som 
krävs för att säkerställa säkra och effektiva 
rörelser för luftfartyg under alla faser av 
flygningen,  

9) flygtrafiktjänst flygtrafiklednings-, 
kommunikations-, navigations- och övervak-
ningstjänst, flygvädertjänst och flygbriefingt-
jänst.  
 
 

107 §  

Samordning av civil och militär luftfart 

För samordning av civil och militär luftfart 
i luftrummet tillämpas principerna i kommis-
sionens förordning (EG) nr 2150/2005 om 
gemensamma regler för en flexibel använd-
ning av luftrummet. Vid iakttagandet av 
principerna ska det säkerställas att aktörer 
inom militär luftfart och statlig luftfart kan 
utföra de uppgifter som föreskrivits för dem. 

Kommunikationsministeriet och försvars-
ministeriet kommer överens om hur behoven 
inom den civila och den militära luftfarten 
ska beaktas vid luftrumsplanering och flyg-
ledningstjänst, när flygtrafiktjänster tillhan-
dahålls samt vid förfaranden i samband med 
flexibel användning av luftrummet. Princi-
perna för flexibel användning av luftrummet 
finns i den handbok som styr luftrumsplane-
ringen.  

I samband med kommunikationsministeriet 
finns en delegation för luftrumsplanering 
med uppgift att bereda de ärenden som avses 
i 2 mom. mellan kommunikationsministeriets 
och försvarsministeriets förvaltningsområ-
den. Statsrådet tillsätter delegationen, som 
består av representanter för den civila och 
den militära luftfarten, för tre år i sänder.  

Närmare bestämmelser om uppgifter och 
sammansättning för delegationen för luft-
rumsplanering får utfärdas genom förordning 
av statsrådet.  
 
 
 

108 § 
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Tillhandahållande av flygtrafikledningstjänst 
och flygvädertjänst  

Statsrådet utser en leverantör av flygtrafik-
ledningstjänst med ensamrätt inom hela eller 
en del av det luftrum som Finland ansvarar 
för. Innan leverantören av flygtrafiklednings-
tjänst utses ska inrikesministeriet och för-
svarsministeriet höras och när leverantören 
utses ska hänsyn tas till särdragen hos de 
flygtrafikledningstjänster som tillhandahålls 
inom hela eller en del av luftrummet, en bi-
behållen hög säkerhetsnivå, effektiv använd-
ning av luftrummet och möjligheter att utföra 
uppgifter i anslutning till efterspanings- och 
räddningstjänst, territorialövervakning och 
sådana undantagsförhållanden som avses i 
3 § 1 och 2 punkten i beredskapslagen 
(1552/2011). Leverantören av flygtrafikled-
ningstjänst utses så att detta förenas med 
villkor som gäller ändring, begränsning, till-
fälligt avbrott och återkallande. 

Statsrådet kan utse en leverantör av flygvä-
dertjänst med ensamrätt inom hela eller en 
del av det luftrum som Finland ansvarar för.  
Innan leverantören av flygvädertjänst utses 
ska inrikesministeriet, försvarsministeriet och 
leverantören av flygtrafikledningstjänst hö-
ras. När leverantören av flygvädertjänst utses 
ska hänsyn tas till en bibehållen hög säker-
hetsnivå och möjligheter att utföra uppgifter 
som hänför sig till efterspanings- och rädd-
ningstjänst, territorialövervakning och kris-
hantering. Leverantören av flygvädertjänst 
utses så att detta förenas med villkor som 
gäller ändring, begränsning, tillfälligt avbrott 
och återkallande. 

Kommunikationsministeriet kan besluta att 
flygtrafiktjänst ska tillhandahållas endast på 
engelska inom hela eller en del av det luft-
rum som Finland ansvarar för, om det behövs 
för att trygga flygsäkerheten och smidig luft-
fart och för att förverkliga målen för det ge-
mensamma europeiska luftrummet. 
 

109 §  

Strukturering av luftrummet och luftrumspla-
nering 

Om inte något annat följer av 11 §, beslutar 
Trafiksäkerhetsverket om inrättande och änd-

ring av luftrumsblock inom en del av det luft-
rum som Finland ansvarar för. Vid besluts-
fattandet ska Trafiksäkerhetsverket ta hänsyn 
till smidig flygtrafik, försvarsaspekter, sam-
ordning av civil och militär luftfart samt 
lämpliga verksamhetsförutsättningar för stat-
lig luftfart och förutsättningar för sportflyg-
ning.  

Trafiksäkerhetsverket fastställer principer-
na för användning och strukturering av luft-
rummet samt meddelar närmare föreskrifter 
om en säker, effektiv och flexibel använd-
ning av luftrummet.  

En cell för luftrumsplanering i vars verk-
samhet både civila och militära aktörer del-
tar, är verksam i samband med en leverantör 
av flygtrafikledningstjänst som har utsetts 
enligt 108 §. Under sådana undantagsförhål-
landen som avses i 3 § 1 och 2 punkten i be-
redskapslagen svarar försvarsmakten för luft-
rumsplaneringen.  
 

110 § 

Flygförande   

Leverantören av flygtrafikledningstjänst 
ansvarar för flygplatsens start- och ankomst-
vägar samt för flygförfarandena inom kon-
trollzonen och terminalområdet samt inom 
det luftrum där flyginformationstjänst för 
flygplatsen tillhandahålls. 
 

111 § 

Avgifter för flygtrafiktjänst  

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att av-
gifterna för flygtrafiktjänst bestäms i enlighet 
med artikel 15 i förordningen om tillhanda-
hållande av tjänster. 

Trafiksäkerhetsverket ska också övervaka 
att de avgifter som tas ut av den statliga och 
den militära luftfarten är skäliga och att 
112 § iakttas vid prissättningen. 

 
 
 
 
 

112 § 
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Flygtrafiktjänster som drivs, tillhandahålls 
och utvecklas för den statliga och den militä-
ra luftfartens uppgifter och prissättningen av 

tjänsterna 

En leverantör av flygtrafikledningstjänst 
enligt 108 § driver, tillhandahåller och ut-
vecklar flygtrafiktjänster i luftrumsblock för 
den civila, statliga och militära luftfartens 
behov. De avgifter som tas ut av statsluftfar-
tyg och militära luftfartyg ska motsvara de 
avgifter som tas ut för tjänster som tillhanda-
hålls luftfartyg inom den civila luftfarten, om 
det inte är fråga om en särskild tjänst eller 
om något annat inte har överenskommits om 
avgifterna. Leverantören av flygtrafikled-
ningstjänst och representanter för den statliga 
och den militära luftfarten ska närmare 
komma överens om de tjänster som tillhan-
dahålls den statliga och den militära luftfar-
ten och om prissättningen av tjänsterna.  

Med en särskild tjänst inom flygtrafiktjäns-
ten avses i denna lag de flygtrafiktjänster 
som behövs på grund av de krav som stats-
luftfartygs och militära luftfartygs verksam-
het ställer och 

1) som tillhandahålls av endast en leveran-
tör, 

2) för vilka det inte har bestämts avgifter i 
enlighet med de allmänna tjänstevillkoren, 
och 

3) som används endast av statsluftfartyg el-
ler militära luftfartyg. 

Närmare bestämmelser om de tjänster som 
hör till de särskilda tjänsterna inom flygtra-
fiktjänsten får utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

De ersättningar som ska betalas för särskil-
da tjänster inom flygtrafiktjänsten ska vara 
skäliga med beaktande av de särskilda kost-
nader som tjänsten orsakar och en skälig av-
kastning. 
 
 

113 § 

Certifikat, behörighetsbevis, behörigheter, 
godkännanden och medicinska intyg för flyg-

trafiktjänstpersonal  

Flygledare och flygledarelever som utför 
flygkontrolluppgifter ska ha  

1) av Trafiksäkerhetsverket beviljat eller 
godkänt certifikat, de behörigheter och god-
kännanden som krävs för uppgiften samt ett 
av en auktoriserad flygläkare, ett flygmedi-
cinskt centrum eller Trafiksäkerhetsverket 
beviljat medicinskt intyg, eller 

2) ett i en främmande stat utfärdat certifi-
kat, de behörigheter och godkännanden som 
krävs för uppgiften samt ett medicinskt intyg, 
vilka erkänns i Finland i enlighet med inter-
nationella förpliktelser som är bindande för 
Finland. 

AFIS-personal som tillhandahåller flygin-
formationstjänster på en flygplats ska ha 

1) av Trafiksäkerhetsverket beviljat eller 
godkänt certifikat, de behörigheter och god-
kännanden som krävs för uppgiften samt ett 
medicinskt intyg, 

2) ett i en främmande stat utfärdat certifikat 
eller motsvarande tillstånd, som Trafiksäker-
hetsverket utifrån sin konsekvensbedömning 
godkänner som ett finskt tillstånd efter lokal 
utbildning,  

3) ett medicinskt intyg som erkänns i Fin-
land i enlighet med internationella förpliktel-
ser som är bindande för Finland,  

4) ett certifikat som avses i 1 mom.  
Trafiksäkerhetsverket meddelar de närmare 

föreskrifter som förutsätts för flygsäkerheten 
utifrån de standarder som avses i Chicago-
konventionen samt utifrån EASA-
förordningen och de förordningar som kom-
missionen antagit med stöd av den eller ut-
ifrån Eurocontrols bestämmelser, komplette-
rade med undantag och tillägg av geografis-
ka, klimatologiska och trafikmässiga skäl el-
ler för att samordna internationell praxis med 
förhållandena i Finland, i fråga om certifikat, 
behörigheter, behörighetsbevis, godkännan-
den och medicinska intyg som krävs av flyg-
ledare, flygledarelever och AFIS-personal. 
 
 

114 §  

Utbildning av flygtrafiktjänstpersonal  

För tillhandahållande av utbildning som 
gäller certifikat för AFIS-personal krävs 
godkännande av Trafiksäkerhetsverket. Ett 
godkännande ska beviljas en sökande som 
har den yrkeskunniga personal som krävs för 
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uppgifterna samt behövliga utbildningsloka-
ler och utbildningshjälpmedel, ett utbild-
ningsprogram och ett kvalitetssystem. Tra-
fiksäkerhetsverket övervakar verksamheten 
inom de organisationer som ger utbildning. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar vid behov 
föreskrifter om utbildningen av och behörig-
heten för den tekniska personal inom flygtra-
fiktjänst som arbetar i uppgifter som hänför 
sig till flygsäkerheten för flygtrafiktjänstens 
operativa system. När Trafiksäkerhetsverket 
bereder föreskrifterna ska det beakta de stan-
darder och rekommendationer som avses i 
Chicagokonventionen samt kraven i Europe-
iska unionens lagstiftning.  

Trafiksäkerhetsverket godkänner behörig-
hetssystemet för den tekniska personalen 
inom flygtrafiktjänsten. Ett godkännande ska 
beviljas, om systemet uppfyller de krav som 
ställts utifrån de standarder och rekommen-
dationer som avses i Chicagokonventionen 
och utifrån Eurocontrols normer och rekom-
mendationer. Trafiksäkerhetsverket ska 
övervaka verksamheten för den som ansvarar 
för behörighetssystemet.  

För säkerställande av en tillräcklig nivå på 
flygsäkerheten meddelar Trafiksäkerhetsver-
ket, utifrån de standarder och rekommenda-
tioner som avses i Chicagokonventionen och 
utifrån Europeiska unionens lagstiftning, 
närmare föreskrifter om utbildningsorganisa-
tionerna enligt 1 mom. i fråga om 

1) personalens utbildning, erfarenhet och 
yrkeskicklighet, 

2) utbildningsprogram, arbetsmetoder, kva-
litetssystem och anvisningar. 

Bestämmelser om administrativa påföljder 
i samband med tillsyn över godkännanden 
som gäller utbildningsorganisationer finns i 
14 kap. 
 

115 §  

Insamling av uppgifter som gäller förverkli-
gandet av målen för det gemensamma euro-

peiska luftrummet 

Trafiksäkerhetsverket har rätt att trots sek-
retessbestämmelserna av leverantören av 
flygtrafiktjänst och försvarsmakten få de be-
hövliga uppgifter som det enligt de förord-
ningar av Europeiska unionen som avses i 

105 § behöver för bedömning av hur målen 
för det gemensamma europeiska luftrummet 
har förverkligats och för rapportering om 
dem till Europeiska kommissionen. 
 

116 § 

Upptagningar inom flygtrafiktjänsten 

Leverantörer av flygtrafiktjänster ska se till 
att lägesbilder av trafiken och flygtrafiktjäns-
tens tele- och radiokommunikation upptas 
och förvaras så att de är skyddade mot obe-
rättigad insyn. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare 
föreskrifter om upptagningssätt och beva-
ringstider för upptagningarna med beaktande 
av behoven av att utreda luftfartsolyckor, 
tillbud och händelser, den upptagningsteknik 
som används och motsvarande omständighe-
ter. Uppgifter om färdplan och lägesbild kan 
trots personuppgiftslagen utlämnas till en cell 
för luftrumsplanering och en leverantör av 
flygtrafikledningstjänst i en annan stat eller 
organisation, om internationella standarder 
och internationell praxis kräver detta, dock 
med beaktande av försvarets behov. Till den 
del upptagningarna innehåller personuppgif-
ter, ska i fråga om insamling, registrering, 
lagring och avförande av uppgifter tillämpas 
kraven i personuppgiftslagen. Leverantören 
av flygtrafiktjänst ska minst vart femte år be-
döma behovet att avföra uppgifter ur re-
gistret.  

Om inte något annat följer av annan lag-
stiftning, får upptagningarna användas ute-
slutande för undersökning av olyckor, tillbud 
och motsvarande situationer och för flygtra-
fiktjänstleverantörens eget flygsäkerhetsarbe-
te. Upptagningar av lägesbilder av trafiken 
får dessutom användas för miljökonsekvens-
bedömning och planering av luftrummet. 
 
 

11 kap. 

Luftfartsolyckor, efterspanings- och rädd-
ningstjänst för luftfart, tillbud och händel-

ser 

117 § 



 RP 79/2014 rd  
  

 

155

Definitioner  

I detta kapitel avses med 
1) efterspanings- och räddningstjänst för 

luftfart åtgärder för att lokalisera och undsät-
ta ett luftfartyg som är nödställt, försvunnet 
eller utsatt för hotande fara eller har drabbats 
av en olycka så att räddningsmyndigheterna 
kan inleda insatser för att rädda ett luftfartyg 
och människorna i det, 

2) nödpositionering identifierings- och lo-
kaliseringsuppgifter som anger läget för den 
terminalutrustning och anslutning som inne-
has av en efterspanad användare, när en 
myndighet har grundad anledning att anta att 
föremålet för efterspaningen befinner sig i 
uppenbar nöd eller i omedelbar fara och när 
lokaliseringsåtgärden inte tål dröjsmål,  

3) allvarligt tillbud sådant allvarligt tillbud 
som avses i bilaga 13 till Chicagokonventio-
nen, och 

4) händelse information om sådana tillbud, 
driftsavbrott, defekter, fel eller andra avvi-
kande omständigheter i anslutning till fram-
förande av ett luftfartyg och i anslutning till 
luftfartens verksamheter och tjänster som 
äventyrar eller skulle ha kunnat äventyra sä-
kerheten för luftfartyget, för personerna om-
bord eller för vilka andra personer som helst. 
 

118 § 

Rapportering av luftfartsolyckor och tillbud 

Trafiksäkerhetsverket ska underrättas om 
olyckor och allvarliga tillbud. Trafiksäker-
hetsverket meddelar föreskrifter om hur rap-
porteringen ska göras. 

Bestämmelser om anmälan av olyckor och 
tillbud till Olycksutredningscentralen finns i 
lagen om säkerhetsutredning av olyckor och 
vissa andra händelser (525/2011).  

Bestämmelser om anmälan av ärenden som 
hänför sig till sjöräddningslagens tillämp-
ningsområde till sjöräddningens ledningscen-
tral finns i sjöräddningslagen (1145/2001). 
 

119 § 

Utredning av luftfartsolyckor 

Olycksutredningscentralen utreder olyckor 
och tillbud inom luftfarten i enlighet med det 
som i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 996/2010 om utredning och fö-
rebyggande av olyckor och tillbud inom civil 
luftfart och om upphävande av direktiv 
94/56/EG samt i lagen om säkerhetsutred-
ning av olyckor och vissa andra händelser fö-
reskrivs om utredning.  

Den militära luftfartsmyndigheten utreder 
militära luftfartsolyckor i enlighet med det 
som i lagen om utredning av militära luft-
fartsolyckor (526/2011) föreskrivs om utred-
ning. 
 

120 § 

Undersökning som ordnas av Trafiksäker-
hetsverket 

Trafiksäkerhetsverket undersöker andra 
med civil luftfart förknippade tillbud och 
händelser än de som avses i 119 §, om under-
sökningen behövs för att främja flygsäkerhe-
ten. 

Trafiksäkerhetsverket kan anlita utomstå-
ende experter vid undersökningen. 
 
 

121 § 

Efterspanings- och räddningstjänst för luft-
fart  

Statsrådet utser en leverantör av flygtrafik-
ledningstjänst som sörjer för att efterspa-
nings- och räddningstjänst för luftfart ordnas.  

Statsrådet tillsätter en delegation som sam-
ordnar samarbetet mellan leverantören av ef-
terspanings- och räddningstjänst för luftfart 
och olika myndigheter.  

Trafiksäkerhetsverket 
1) meddelar utifrån standarderna om efter-

spanings- och räddningstjänst för luftfart i 
Chicagokonventionen föreskrifter om förfa-
randen och praxis som tillämpas i efterspa-
nings- och räddningstjänsten för luftfart, 

2) övervakar att denna lag, föreskrifter som 
utfärdats med stöd av den samt internationel-
la avtal iakttas vid efterspanings- och rädd-
ningstjänst för luftfart. 
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Utifrån den i 2 mom. avsedda delegatio-
nens arbete och de standarder som avses i 3 
mom. 1 punkten ska Trafiksäkerhetsverket 
samordna arbetsfördelningen mellan olika 
räddningsmyndigheter och leverantören när 
det gäller ordnandet av efterspanings- och 
räddningstjänst för luftfart samt meddela 
nödvändiga föreskrifter om efterspanings- 
och räddningstjänst för luftfart. I detta arbete 
kan Trafiksäkerhetsverket anlita biträde av 
den delegation som avses i 2 mom. 

För uppdrag inom efterspanings- och rädd-
ningstjänst för luftfart betalas ersättning som 
motsvarar självkostnadsvärdet för tillhanda-
hållandet av den. Närmare bestämmelser om 
ersättningen får utfärdas genom förordning 
av statsrådet.  

Ägaren, innehavaren eller operatören av ett 
luftfartyg eller den som tjänstgör ombord på 
ett luftfartyg eller på en flygplats eller vid 
någon annan anläggning för luftfart ska delta 
i efterspanings- och räddningstjänst för luft-
fart och i flygräddningsövningar, om denne 
inte kan lägga fram ett giltigt hinder. För per-
son- eller egendomsskador som under efter-
spanings- och räddningstjänst för luftfart vål-
lats den som ålagts att delta i tjänsten ska be-
talas ersättning enligt 5 kap. i skadeståndsla-
gen (412/1974). 
 

122 §  

Register över automatiska nödradiosändare  

För inledande av efterspanings- och rädd-
ningstjänster ska Kommunikationsverket föra 
ett register över automatiska nödradiosända-
re. 

I registret över automatiska nödradiosända-
re ska följande uppgifter om luftfartyg infö-
ras:  

1) namn och kontaktuppgifter avseende 
ägaren och operatören, 

2) namn och kontaktuppgifter för andra 
som utsetts till kontaktpersoner i händelse av 
efterspaning och räddning, 

3) den automatiska nödradiosändarens 
identifieringskod, som ska vara kodad med 
ett av den registeransvarige förutsatt proto-
koll enligt en sådan standard som avses i 
Chicagokonventionen, och uppgifter om sän-
darens tillverkning och typgodkännande, 

4) den automatiska nödradiosändarens art,  
5) tillverkaren och typen, 
6) registreringsbeteckningen, 
7) hemflygplatsen, 
8) det maximala passagerarantalet, 
9) färgen, 
10) radioutrustningen. 
I registret över automatiska nödradiosända-

re får även införas andra uppgifter om luft-
fartyget enligt internationella standarder och 
internationell praxis.  

Trafiksäkerhetsverket får meddela före-
skrifter som kompletterar 2 och 3 mom. om 
införande av uppgifter i registret, om interna-
tionella förpliktelser som gäller Finland, all-
mänt använda internationella standarder, re-
gistrets syfte, genomförandet av räddnings-
verksamheten, den tekniska utvecklingen el-
ler motsvarande omständigheter kräver det. 

Luftfartygets ägare och operatör ska under-
rätta den registeransvarige om de uppgifter 
som avses i denna paragraf och förändringar 
i dem, och anmälan ska åtföljas av en utred-
ning som är tillräcklig för att specificera och 
verifiera uppgifterna. 

Personuppgifter ska avföras ur registret tre 
år efter utgången av det år då uppgifterna om 
ett luftfartygs automatiska nödradiosändare 
har avförts ur registret på begäran av luftfar-
tygets ägare, innehavare eller operatör. Till 
övriga delar ska behovet av bevarande av 
personuppgifter i registret bedömas minst 
vart femte år från det att de infördes. I fråga 
om bevarande av personuppgifter och avfö-
rande av dem ur registret tillämpas kraven i 
personuppgiftslagen.  

Uppgifter ur registret över automatiska 
nödradiosändare får lämnas ut endast till 
myndigheter som avses i 4 § i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet för 
fullgörande av uppgifter som föreskrivs i lag 
eller föreskrivs eller bestäms med stöd av 
lag. 

På behandlingen av personuppgifter som 
införts i registret över automatiska nödradio-
sändare tillämpas i övrigt bestämmelserna i 
personuppgiftslagen. 
 

123 § 

Påträffande av luftfartyg eller delar av luft-
fartyg 
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Den som påträffar ett luftfartyg, en del av 
ett luftfartyg eller gods som transporterats 
med luftfartyg, under omständigheter där det 
finns anledning att misstänka att en olycka 
har inträffat, ska alltid anmäla fyndet till 
nödcentralen. Anmälan kan också göras till 
flygräddningscentralen, polisen eller, om 
fyndplatsen är ett havsområde, till sjörädd-
ningens ledningscentral. Ett påträffat föremål 
får inte flyttas utan tillstånd av den myndig-
het som undersöker saken, om det inte finns 
vägande skäl.  

I fråga om annat hittegods enligt 1 mom. 
än luftfartyg eller en del av ett luftfartyg gäl-
ler i övrigt hittegodslagen (778/1988). En 
myndighet kan dock överlämna hittegods till 
den som har rätt till det, även om hittelön el-
ler kostnadsersättning enligt hittegodslagen 
inte har betalats. 
 
 
 
 
 

124 § 

Borttransport av vrak 

Efter att ha hört undersökningsmyndighe-
ten kan Trafiksäkerhetsverket förelägga äga-
ren, innehavaren eller operatören att bort-
skaffa luftfartyget, en del av luftfartyget eller 
gods som har funnits ombord på luftfartyget 
från olycks- eller undersökningsplatsen. 
 

125 § 

Rapportering av händelser  

Utöver vad som bestäms i Europeiska uni-
onens lagstiftning ska de som bedriver luft-
fartsverksamhet, deras anställda och de som 
utför uppgifter som påverkar flygsäkerheten 
underrätta Trafiksäkerhetsverket om sådana 
tillbud, driftsavbrott, defekter, fel eller andra 
avvikande omständigheter i anslutning till 
framförande, underhåll, reparation och till-
verkning av ett luftfartyg och i anslutning till 
verksamheterna och flygtrafiktjänsterna på 
flygplatsen som äventyrar eller utan ingri-
pande kan äventyra säkerheten för luftfarty-

get, personerna ombord eller för vilka andra 
personer som helst. 

Följande personer ska rapportera om hän-
delser som avses i 1 mom.: 

1) luftfartygs ägare, innehavare, operatörer 
eller befälhavare, 

2) innehavare av tillstånd eller godkännan-
den som berättigar till luftfartsverksamhet, 

3) innehavare av certifikat eller behörig-
hetsbevis, 

4) de som utför sådana uppgifter inom 
markorganisationen som påverkar flygsäker-
heten. 

Trafiksäkerhetsverket meddelar de närmare 
föreskrifter om rapportering av händelser 
som baserar sig på förteckningen över exem-
pel i bilagorna I och II till händelsedirektivet 
och på kommissionens förordning (EG) nr 
1330/2007 om genomförandebestämmelser 
för spridning till berörda parter av informa-
tion om händelser inom civil luftfart, i enlig-
het med artikel 7.2 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/42/EG samt som annars 
förutsätts för flygsäkerhetsarbetet.  
 
 

126 § 

Registrering av rapporter om händelser 

Trafiksäkerhetsverket ska registrera rappor-
ter om olyckor, allvarliga tillbud och händel-
ser i sin databas så som föreskrivs i den i 
125 § nämnda förordning som gäller sprid-
ning av information om händelser. 
 

127 § 

Utbyte av information händelser 

Trafiksäkerhetsverket ska ställa säkerhets-
information som införts i olycksfalls- och 
händelsedatabaserna till förfogande för de 
behöriga myndigheterna i andra medlemssta-
ter och för kommissionen så som föreskrivs i 
artikel 6 i händelsedirektivet. 

Bestämmelser om sekretess för information 
om händelser finns i 24 § i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet. Trafik-
säkerhetsverket kan dessutom hemlighålla 
omständigheter som gäller information om 
händelser, när utlämnande av uppgifter om 
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omständigheterna skulle äventyra möjlighe-
terna att få information i fortsättningen. 
 

128 § 

Användning av information om händelser 

En myndighet får inte vidta rättsliga åtgär-
der på grund av oöverlagda eller oavsiktliga 
överträdelser som myndigheten får känne-
dom om bara på grund av att de har rapporte-
rats med anledning av kravet i 125 §, om det 
inte är fråga om en sådan försummelse av 
skyldigheter som kan betraktas som grov 
oaktsamhet eller ett förfarande som är straff-
bart enligt strafflagen. 

Verksamhetsutövare får inte behandla en 
sådan anställd på ett diskriminerande sätt 
som lämnar in en rapport om ett eventuellt 
tillbud som han eller hon känner till. 
 
 

12 kap.  

 

Driftsrestriktioner vid flygplatser av bul-
lerskäl 

 
129 § 

Definitioner 

I detta kapitel avses med 
1) direktivet om bullerkontroll Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2002/30/EG om 
regler och förfaranden för att av bullerskäl 
införa driftsrestriktioner vid flygplatser i ge-
menskapen, 

2) jetplan civila jetdrivna underljudsflyg-
plan som har en högsta tillåten startmassa på 
34 000 kilogram eller mer eller för vilka den 
godkända passagerarkapaciteten är mer än 19 
passagerare, med undantag av sittplatser av-
sedda endast för besättningen, 

3) jetplan som uppfyller bullernormen med 
liten marginal jetplan som överskrider certi-
fieringsgränserna i volym I, andra delen, ka-
pitel 3 i bilaga 16 till Chicagokonventionen 
med en sammanlagd avvikelse på högst 5 
EPNdB (Effective Perceived Noise in deci-

bels); med sammanlagd avvikelse avses här 
det värde i EPNdB som erhålls genom sum-
mering av skillnaderna mellan certifierad 
nivå på bullerutsläpp och högsta tillåtna bul-
lernivå vid de tre referenspunkter för buller-
mätningen som fastställs i volym I, andra de-
len, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen,  

4) bullerområde ett område där dygnets 
genomsnittliga bullernivå av flygtrafiken på 
flygplatsen enligt kalkylerade utredningar 
överstiger 55 dB(A),  

5) god avvägning åtgärder för bekämpning 
och minskning av flygbullret vid källan ge-
nom markanvändningsplanering, förfaranden 
för drift med minsta möjliga buller och 
driftsrestriktioner.  
 
 

130 § 

Driftsrestriktionernas tillämpningsområde 
och innehåll 

För att förebygga bullerolägenheter kan 
Trafiksäkerhetsverket i enlighet med 131–
133 § införa driftsrestriktioner vid en flyg-
plats där det sammanlagda antalet starter och 
landningar med jetplan under de tre senaste 
kalenderåren i medeltal uppgått till fler än 
50 000 per år. Driftsrestriktionerna kan gälla 
jetplans tillträde till flygplatsen, trafikförbud 
för jetplan som uppfyller bullernormen med 
liten marginal och tider för trafik med jet-
plan. 
 

131 § 

Principer som gäller driftsrestriktioner 

När nödvändigheten och omfattningen av 
driftsrestriktioner övervägs ska en god av-
vägning tillämpas vid utvärderingen av åt-
gärderna för bullerbekämpning och konse-
kvenserna av dem. När driftsrestriktioner in-
förs ska hänsyn tas till de kostnader som de 
medför, restriktionernas nödvändighet när 
det gäller bullerbekämpningen, flygplatsens 
särdrag samt att driftsrestriktionerna inte dis-
kriminerar vissa lufttrafikföretag eller tillver-
kare av luftfartyg på grund av att de kommer 
från vissa stater eller på andra grunder. 
Driftsrestriktioner som utgår från ett jetplans 
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prestanda ska basera sig på det buller jetpla-
net orsakar i enlighet med definitionen i det 
certifieringsförfarande som fastställs i volym 
I i bilaga 16 till Chicagokonventionen. 
 
 

132 § 

Bedömning av behovet av driftsrestriktioner  

Innan driftsrestriktioner införs vid en flyg-
plats ska flygplatsoperatören göra en bedöm-
ning av behovet av dem. Vid bedömningen 
ska 

1) de aktuella förhållandena vid flygplatsen 
utredas, 

2) eventuella effekter om inga ytterligare 
åtgärder för bullerbekämpning vidtas upp-
skattas, 

3) behovet av kompletterande åtgärder för 
bullerbekämpning bedömas. 

Av bedömningen ska framgå de faktorer 
som avses i bilaga II till direktivet om buller-
kontroll. 

En bedömning av behovet av driftsrestrik-
tioner behövs emellertid inte, om 

1) uppgifter som motsvarar dem som fås 
genom bedömningen ingår i den bedömning 
av miljökonsekvenserna vid flygplatsen som 
avses i lagen om förfarandet vid miljökonse-
kvensbedömning, 

2) det har gått mindre än fem år sedan den 
senaste bedömningen, eller 

3) avsikten är att göra en mindre ändring i 
en gällande driftsrestriktion och ändringen 
inte har någon betydande inverkan på lufttra-
fikföretagens kostnader vid flygplatsen. 

Trafiksäkerhetsverket ska begära utlåtande 
i saken av kommunerna och närings-, trafik- 
och miljöcentralen inom flygplatsens buller-
område. 
 

133 § 

Särskilda driftsrestriktioner för jetplan som 
uppfyller bullernormen med liten marginal 

Konstateras andra slags driftsrestriktioner 
vara otillräckliga enligt den bedömning som 
avses i 132 §, kan Trafiksäkerhetsverket på 
flygplatser förbjuda eller begränsa trafik med 

jetplan som uppfyller bullernormen med liten 
marginal. 

Innan ett förbud som avses i 1 mom. träder 
i kraft ska trafiken begränsas på det sättet att 
jetplan som uppfyller bullernormen med liten 
marginal endast får använda flygturer som 
motsvarar föregående års flygturer. Begräns-
ningen träder i kraft tidigast sex månader ef-
ter det att beslutet om förbudet har trätt i 
kraft. 

Efter det att den begränsning som avses i 2 
mom. har trätt i kraft ska trafiken med jetplan 
som uppfyller bullernormen med liten mar-
ginal begränsas så att antalet plan minskar 
med 20 procent om året tills trafiken helt har 
upphört. Begränsningen får träda i kraft tidi-
gast sex månader efter det att den begräns-
ning som avses i 2 mom. har trätt i kraft. 
 

 
 

134 § 

Underrättelse om driftsrestriktioner 

De begränsningar som avses i 133 § ska 
anmälas i enlighet med artikel 11 i direktivet 
om bullerkontroll. 
 

135 § 

Undantag från driftsrestriktioner 

Trafiksäkerhetsverket kan medge undantag 
från driftsrestriktionerna enligt detta kapitel 
på ansökan av flygplatsoperatören eller äga-
ren, innehavaren eller operatören av ett jet-
plan som uppfyller bullernormen med liten 
marginal, om det är fråga om 

1) enstaka starter eller landningar på eller 
kortvarig exceptionell trafik till flygplatsen, 
eller 

2) en enstaka landning med jetplanet på 
flygplatsen för modifieringsarbeten, repara-
tioner eller underhåll och den start från flyg-
platsen som sker efter detta. 
 
 
 
 

13 kap. 
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Skadeståndsansvar och försäkringar 

 
136 § 

Skadeståndsansvar 

På skadeståndsansvar för en skada som har 
inträffat vid luftfart tillämpas skadeståndsla-
gen, med de undantag som anges nedan. 

Ett luftfartygs ägare, innehavare och opera-
tör ansvarar oberoende av eventuell oakt-
samhet solidariskt för en skada som använd-
ningen av luftfartyget för luftfart vållar per-
soner eller egendom som inte transporteras i 
luftfartyget. Den som innehar rätt till luftfar-
tyget genom äganderättsförbehåll eller som i 
fråga om luftfartyget innehar någon annan 
säkerhetsrätt grundad på ägande eller den 
som hyr ut luftfartyget är dock inte ansvarig 
enligt detta moment, förutsatt att uppgifter 
om luftfartygets operatör har införts i luftfar-
tygsregistret. 

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte på 
en skada som användningen av ett luftfartyg 
för luftfart vållar ett annat luftfartyg, som när 
skadan inträffar också används för luftfart, 
eller personer eller egendom som transporte-
ras i ett sådant luftfartyg. Bestämmelserna i 2 
mom. tillämpas inte heller om ett luftfartyg 
har använts olovligt när en skada inträffar. 
En skada som har vållats någon annan än 
luftfartygets ägare, innehavare eller operatör 
ska då ersättas av luftfartygets ansvarsförsäk-
ring till den del den som vållat skadan inte 
förmår ersätta den. 

I fråga om skadeståndsansvaret för en ska-
da som användningen av ett luftfartyg för 
luftfart vållar en person eller egendom som 
transporteras i samma luftfartyg föreskrivs 
särskilt. 
 

137 § 

Skadeståndsansvar för samordnare för flyg-
platser 

Skadeståndsansvar för samordnare som av-
ses i slotförordningen fastställs enligt ska-
deståndslagen. En samordnare ansvarar dock 

bara för de skador som han eller hon uppsåt-
ligen eller av grov oaktsamhet vållar vid ut-
förandet av sina uppgifter enligt den förord-
ningen. 
 

138 § 

Försäkringar 

Bestämmelser om försäkringar i händelse 
av skador vid luftfart finns i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 
785/2004 om försäkringskrav för lufttrafikfö-
retag och luftfartygsoperatörer (förordningen 
om luftfartsförsäkring) samt i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 
om gemensamma krav för tillhandahållande 
av flygtrafiktjänster och om ändring av för-
ordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU) nr 
691/2010. Bestämmelserna i 139 § ska till-
lämpas till den del dessa förordningar inte är 
tillämpliga eller till den del det i förordning-
arna inte finns några bestämmelser om om-
ständigheter som hänför sig till försäkring. 
 

139 §  

Nationella försäkringskrav 

Villkoren i en ansvarsförsäkring för ett 
finskt luftfartyg eller ett luftfartyg som an-
vänds av en innehavare av finskt drifttill-
stånd, bruksflygtillstånd eller flygutbild-
ningstillstånd får inte möjliggöra att försäk-
ringen avbryts innan försäkringsperioden lö-
per ut eller avbrottet anmäls till Trafiksäker-
hetsverket. 

I fråga om luftfartyg vars högsta godkända 
startmassa är 2 700 kilogram eller mindre 
och som används vid icke-kommersiell drift 
ska försäkringsbeloppet av den ansvarsför-
säkring som krävs för personskador per pas-
sagerare uppgå till minst hälften av det all-
männa minimiförsäkringsskyddet för passa-
gerare enligt artikel 6.1 i förordningen om 
luftfartsförsäkring, dock minst till det lägsta 
belopp som anges i den nämnda punkten och 
som gäller luftfartyg som avses i detta mo-
ment. 

För ett luftfartyg som används för grund-
läggande flygutbildning ska det i händelse av 
personskador för flygeleven och flyginstruk-
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tören tecknas en olycksfallsförsäkring för 
varje sittplats där minimiförsäkringsbeloppet 
är minst tio procent av det allmänna minimi-
försäkringsskydd för passagerare som avses i 
2 mom. Försäkringsskyddet för flyginstruk-
tören kan också ordnas genom olycksfalls-
försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäk-
ring (608/1948).  
 
 

14 kap.  

 

Administrativa påföljder som gäller till-
stånd och godkännanden  

140 § 

Tillämpningsområde 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om till-
stånd gäller sådana certifikat, behörigheter, 
behörighetsbevis och godkännanden som be-
viljas personer liksom tillstånd och godkän-
nanden som beviljas organisationer. 

Detta kapitel tillämpas om det inte i Euro-
peiska unionens lagstiftning föreskrivs något 
annat om administrativa påföljder som gäller 
tillstånd. 

Bestämmelser om återkallande av den till-
trädesrätt som flygplatsoperatören beviljat till 
flygplatsens flygsida och behörighetsområ-
den samt återkallande av flygplatsens behö-
righetskort och passerkort för fordon finns i 9 
kap. 
 

141 § 

Åtgärder för ingripande i tillstånd som bevil-
jats personer  

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov vidta 
åtgärder enligt 142–145 § i fråga om perso-
ner som har 

1) flygcertifikat jämte behörigheter, 
2) certifikat för underhållspersonal, 
3) certifikat jämte behörigheter för flygtra-

fiktjänstpersonal, 
4) medicinskt intyg, 
5) certifikat för flygläkare,  

6) kabinbesättningsintyg eller medicinsk 
rapport för kabinbesättning,  

7) godkännande för flygkontrollant,  
8) godkännande för person som ger range-

ringssignaler åt luftfartyg, 
9) godkännande för säkerhetskontrollant, 
10) godkännande för säkerhetsutbildare 

inom civil luftfart, 
11) godkännande för validerare för luft-

fartsskydd i EU, eller  
12) certifikat jämte behörigheter för pilot 

för fjärrstyrt luftfartyg. 
Med avvikelse från 1 mom. är chefen för 

den enhet som ansvarar för polisverksamhe-
ten behörig myndighet i fråga om godkän-
nanden för säkerhetskontrollanter som bevil-
jats polismän, kommendören för gränsbe-
vaknings- eller sjöbevakningssektionen be-
hörig myndighet i fråga om godkännanden 
för säkerhetskontrollanter som beviljats 
gränsbevakningsmän och Tullen behörig 
myndighet i fråga om godkännande för sä-
kerhetskontrollanter som beviljats tullmän. 
 

142 § 

Anmärkningar och varningar som gäller per-
soner 

En i 141 § avsedd person kan ges en an-
märkning, om personen av oaktsamhet hand-
lar i strid med sina på bestämmelser eller fö-
reskrifter baserade skyldigheter i en uppgift 
som påverkar flygsäkerheten eller luftfarts-
skyddet. Anmärkningen kan ges muntligt el-
ler skriftligt. 

En i 141 § avsedd person kan ges en skrift-
lig varning, om personen 

1) uppsåtligen handlar i strid med sina på 
bestämmelser eller föreskrifter baserade 
skyldigheter i en uppgift som påverkar flyg-
säkerheten, 

2) genom att bryta mot bestämmelserna el-
ler föreskrifterna om luftfart visar bristande 
vilja eller förmåga att följa dessa, eller 

3) handlar i strid med bestämmelserna eller 
föreskrifterna om luftfartsskydd. 
 

143 § 

Återkallande av tillstånd som beviljats per-
soner  
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Ett tillstånd som beviljats en i 141 § avsedd 
person och som är en förutsättning för verk-
samheten kan återkallas temporärt eller per-
manent, om personen 

1) på grund av sjukdom eller handikapp el-
ler av någon annan orsak som påverkar flyg-
säkerheten inte längre uppfyller förutsätt-
ningarna för erhållande av tillståndet, 

2) vad kunskaper, färdigheter, utbildning 
eller erfarenhet beträffar inte längre uppfyller 
förutsättningarna för erhållande av tillstån-
det, 

3) trots en anmärkning eller varning fort-
sätter att bryta mot bestämmelserna eller fö-
reskrifterna om luftfart, 

4) genom att i väsentlig grad eller upprepa-
de gånger bryta mot bestämmelserna eller fö-
reskrifterna om luftfart visar bristande vilja 
eller förmåga att följa dessa, eller 

5) genom sin verksamhet i övrigt har visat 
sådan allmän likgiltighet gentemot bestäm-
melser eller föreskrifter att det ger anledning 
att misstänka att tillståndshavaren inte förmår 
eller vill följa bestämmelser och föreskrifter 
som är av väsentlig betydelse för säkerheten. 

Ett återkallande av tillstånd enligt 1 mom. 
1 och 2 punkten gäller till dess att förutsätt-
ningarna för erhållande av tillståndet upp-
fylls. Ett återkallande av tillstånd enligt 3–5 
punkten i momentet bestäms för viss tid av-
vägd enligt hur allvarlig förseelsen är eller 
tills vidare. 

En tillståndshavare kan förbjudas att bedri-
va den verksamhet som tillståndet berättigar 
till, om Trafiksäkerhetsverket prövar eller 
behandlar ett ärende som kan leda till ett 
återkallande enligt 1 mom. eller återkallande 
av ett medicinskt intyg enligt 144 §. Förbudet 
gäller högst till dess att ärendet har avgjorts. 
Ett återkallande av tillstånd antecknas bland 
den berördas uppgifter i certifikatregistret. 
 

144 § 

Återkallande av medicinska intyg 

Ett medicinskt intyg kan återkallas, om in-
nehavaren på grund av sjukdom eller handi-
kapp eller av någon annan orsak som påver-
kar flygsäkerheten inte längre uppfyller de 
villkor för erhållande av tillståndet som upp-
ställs i EASA-förordningen och de förord-

ningar som Europeiska kommissionen antagit 
med stöd av den. 

145 § 

Återställande av certifikat eller intyg till 
myndigheten 

I de fall som avses i 143 och 144 § kan till-
ståndshavaren åläggas att genast lämna till-
baka sitt certifikat eller intyg till den bevil-
jande myndigheten. 
 

146 § 

Åtgärder för ingripande i tillstånd som bevil-
jats organisationer  

Trafiksäkerhetsverket kan vid behov vidta 
åtgärder enligt 147–149 §, om det är fråga 
om 

1) en organisation som svarar för luftvär-
dighet, 

2) ett flygmedicinskt centrum, 
3) en konstruktions-, tillverknings- eller 

underhållsorganisation, 
4) en utbildningsorganisation för under-

hållspersonal, 
5) en drifttillståndshavare, 
6) den som idkar reguljär flygtrafik eller 

icke-reguljär flygtrafik mellan Finland och 
ett tredjeland, 

7) en innehavare av bruksflygtillstånd, 
8) en innehavare av flygutbildningstill-

stånd, en anordnare av flyguppvisning eller 
flygtävling, 

9) en flygplatsoperatör, 
10) en säkerhetsgodkänd speditör, en känd 

avsändare eller en säkerhetsgodkänd leveran-
tör, 

11) en godkänd transportör av flygfrakt el-
ler flygpost till Europeiska unionen från ett 
tredjelands flygplats,  

12) en leverantör av flygtrafiktjänst, 
13) en utbildningsorganisation för flygtra-

fiktjänstpersonal,  
14) en utbildningsorganisation för kabinbe-

sättning, eller 
15) en innehavare av ett flyghindertillstånd 

enligt 158 §. 
 

147 § 
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Anmärkningar och varningar som gäller or-
ganisationer 

Om innehavaren av ett tillstånd som bevil-
jats en organisation inte iakttar villkoren för 
ett godkännande enligt denna lag eller inte 
följer andra föreskrifter som gäller den verk-
samhet som tillståndet avser, kan tillstånd-
shavaren ges en anmärkning eller varning. 

En varning ges, om en anmärkning inte kan 
anses vara tillräcklig med hänsyn till de sam-
lade omständigheter som framgår av ärendet. 
Varningen ges skriftligt. 
 

 
148 § 

Ändring, begränsning och återkallande av 
tillstånd som beviljats organisationer 

Trafiksäkerhetsverket kan ändra eller be-
gränsa ett tillstånd som enligt denna lag och 
som beviljats en organisation, återkalla till-
ståndet eller temporärt förbjuda den verk-
samhet som tillståndet avser, om 

1) det finns grundad anledning att misstän-
ka att den som bedriver verksamhet enligt 
tillståndet inte förmår bedriva sin verksamhet 
på ett betryggande sätt, 

2) förutsättningar för beviljande av tillstånd 
inte längre finns och fel eller brister i förut-
sättningarna inte rättas inom utsatt tid, 

3) tillståndshavaren i väsentlig grad låter 
bli att iaktta tillståndsvillkoren eller andra fö-
reskrifter som gäller den verksamhet som 
tillståndet avser, 

4) tillståndshavaren trots anmärkning eller 
varning fortsätter verksamheten i strid med 
tillståndsvillkoren eller fortsätter att bryta 
mot andra föreskrifter som gäller verksamhe-
ten, eller 

5) tillståndshavaren inte iakttar det luft-
fartsavtal som trafiktillståndet grundar sig på 
eller andra internationella förpliktelser. 

Ett tillstånd kan återkallas endast om en på-
följd som är lindrigare för organisationen inte 
kan anses vara tillräcklig med hänsyn till de 
samlade omständigheter som framgår av 
ärendet. 
 

149 § 

Vägran att ändra eller förnya tillstånd på 
grund av obetald avgift 

Myndigheten får inte utan särskilda skäl bi-
falla en ansökan om att ändra eller förnya ett 
tillstånd som den beviljat, om den föreskriv-
na avgiften för tillståndet har förfallit till be-
talning och inte trots uppmaning har betalats 
inom en skälig utsatt tid och om försummel-
sen av betalningsskyldigheten är allvarlig 
och väsentlig. 
 

150 § 

När förfaller ett drifttillstånd, tillstånd att 
flyga eller trafiktillstånd 

Ett drifttillstånd, tillstånd att flyga och tra-
fiktillstånd förfaller, om 

1) tillståndshavaren inte har börjat utöva 
trafikrättigheterna i enlighet med villkoren i 
sitt trafiktillstånd, 

2) tillståndshavaren upphör med eller av-
bryter sin flygverksamhet och inte, inom en 
tidsfrist på minst sex månader som Trafiksä-
kerhetsverket bestämmer, visar att tillstånd-
shavaren fortfarande uppfyller de verksam-
hetsmässiga och ekonomiska förutsättningar-
na för erhållande av tillstånd eller att trafik-
avbrottet beror på sådana exceptionella om-
ständigheter som trafiktillståndshavaren inte 
har kunnat påverka, eller 

3) de förutsättningar som föreskrivits för 
erhållande av tillstånd inte längre finns och 
tillståndshavaren inte avhjälper bristerna 
inom en tidsfrist på minst en månad som Tra-
fiksäkerhetsverket bestämmer. 
 

151 § 

Vite samt hot om tvångsutförande och avbry-
tande 

Trafiksäkerhetsverket kan förena ett åläg-
gande eller förbud som det har meddelat med 
stöd av denna lag eller en förordning av Eu-
ropeiska unionen med vite eller hot om 
tvångsutförande eller avbrytande på det sätt 
som föreskrivs i viteslagen (1113/1990). 
 

15 kap. 
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Särskilda bestämmelser 

152 § 

Upprätthållande av yrkeskunskap 

Anställda hos Trafiksäkerhetsverket för 
vilkas uppgifter gäller särskilda krav på upp-
rätthållande av yrkesskicklighet kan upprätt-
hålla sin yrkesskicklighet genom att i bisyss-
la arbeta hos någon som bedriver luftfarts-
verksamhet. I fråga om sådant arbete och om 
villkoren för det avtalas särskilt mellan ver-
ket, den anställda och den berörda verksam-
hetsutövaren. 

Bestämmelserna i 28 § 1 mom. 4 punkten i 
förvaltningslagen (434/2003) om jäv för en i 
1 mom. avsedd person när ärenden som gäll-
er en i momentet avsedd verksamhetsutövare 
behandlas inom Trafiksäkerhetsverket till-
lämpas inte på tillsynen över flygtrafiktjäns-
ten eller på beslutsfattandet gällande den. 
 

153 §  

Myndigheters rätt att få information och ut-
föra inspektioner 

De som bedriver luftfartsverksamhet lik-
som luftfartygs ägare, innehavare eller opera-
törer samt de som utför uppgifter som påver-
kar flygsäkerheten ska, till den del de förfo-
gar över eller har tillgång till informationen, 
på begäran av Trafiksäkerhetsverket trots 
sekretessbestämmelserna lämna det följande 
upplysningar för tillsynen över luftfartsverk-
samheten: 

1) uppgifter om luftfartyg och trafiken med 
dem, inbegripet upptagningar av lägesbilder, 

2) upptagningar från flygtrafiktjänsten, ef-
terspanings- och räddningstjänsten för luft-
fart samt luftfartygens telefon- och radio-
kommunikation, 

3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda upp-
gifter som behövs med tanke på flygsäkerhe-
ten, 

4) uppgifter om verksamhetsutövarens 
verksamhet, ekonomi och försäkringar, 

5) uppgifter som är relevanta med tanke på 
tillsynen över att passagerarnas rättigheter 
tillgodoses. 

Trafiksäkerhetsverket har rätt att på begä-
ran få för utförandet av de uppgifter som av-
ses i denna lag behövlig information av 

1) passagerarna, 
2) dem som hör till personalen på ett luft-

fartyg, 
3) dem som innehar varor som transporte-

ras i ett luftfartyg. 
Trafiksäkerhetsverket har trots sekretessbe-

stämmelserna rätt att av tullen få behövliga 
uppgifter för förfaranden för godkännande av 
sådana säkerhetsgodkända speditörer och 
kända avsändare som avses i 146 §.  

Trafiksäkerhetsverket har rätt att för utfö-
randet av de uppgifter som avses i denna lag 
och för tillsynen över efterlevnaden av lagen 
och Europeiska unionens förordningar  

1) få tillträde till luftfartyg och andra plat-
ser där luftfartsverksamhet bedrivs, dock inte 
till utrymmen som används för boende av 
permanent natur, 

2) även i övrigt granska verksamheten hos 
dem som bedriver luftfartsverksamhet. 

Flygplatsoperatören samt företag och andra 
sammanslutningar som omfattas av tillämp-
ningsområdet för förordningen om skydds-
regler och som bedriver med verksamhet på 
flygplatsen är skyldiga att utan dröjsmål tillå-
ta att tjänstemän som bemyndigats av kom-
missionen samt Trafiksäkerhetsverket utför 
kontroller som gäller tillämpningen av för-
ordningen om skyddsregler och av de förord-
ningar som Europeiska kommissionen antagit 
med stöd av den.  

Vid de inspektioner och granskningar som 
utförs för tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag och verkställigheten av den ska 
Trafiksäkerhetsverket och andra myndigheter 
som avses i denna paragraf iaktta bestämmel-
serna i 39 § i förvaltningslagen.  
 

154 § 

Rätt att få handräckning 

Trafiksäkerhetsverket har rätt att för utfö-
rande av de uppgifter som åligger den få 
handräckning av polisen, gränsbevaknings-
väsendet, Tullen och försvarsmakten. 
Flygplatsoperatören har rätt att för återtagan-
de av flygplatsens behörighetskort och pas-
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serkort för fordon få handräckning av poli-
sen.  
 

155 § 

Tillsynsregister 

Över de tillstånd, rättigheter och godkän-
nanden som Trafiksäkerhetsverket har utfär-
dat med stöd av denna lag förs register. I frå-
ga om registren tillämpas lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet, person-
uppgiftslagen samt 2 kap. i denna lag. 
 

156 § 

Besättningskort 

Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansökan 
luftfartygens besättning ett besättningskort. 
Till ansökan ska fogas en försäkran av inne-
havaren av operativ licens om att sökanden 
är anställd hos innehavaren. 

För att ett besättningskort ska beviljas och 
gälla krävs det att 

1) sökanden som medlem av besättningen 
på ett luftfartyg är anställd hos en innehavare 
av en operativ licens som beviljats av Trafik-
säkerhetsverket, 

2) sökanden uppfyller förutsättningarna för 
beviljande av tillträde till flygplatsens flygsi-
da enligt 102 §. 

Innehavare av operativ licens ska underrät-
ta Trafiksäkerhetsverket när anställningen för 
den som innehar besättningskortet upphör. 
 

157 § 

Föreskrifter om miljökonsekvenserna av luft-
fart 

Med hänsyn till den goda avvägning som 
avses i 131 § kan Trafiksäkerhetsverket 
meddela föreskrifter om flyg- och under-
hållsverksamhet, om det behövs för att med-
ge tillåtna undantag i syfte att minska eller 
förhindra buller från luftfartyg eller andra 
skadliga miljökonsekvenser. Föreskrifterna 
kan gälla 

1) tid och sätt för användning av flygplat-
ser och antalet starter och landningar, 

2) begränsning eller förbud under bestämda 
tider när det gäller testningar som hänför sig 
till underhållet, 

3) begränsning av användningen av excep-
tionellt bullersamma flygplan, 

4) förbud mot att efter en övergångstid an-
vända en tidigare godkänd flygplanstyp. 
 

158 § 

Flyghinder  

En mast, ett vindkraftverk, en lyftkran, en 
belysningsanläggning, en radioanläggning el-
ler någon annan anordning, en byggnad, en 
konstruktion eller ett märke får inte sättas 
upp, utformas eller riktas så att den eller det 
av misstag kan förväxlas med anläggningar 
eller märken som tjänar luftfarten. En kon-
struktion eller anordning får inte heller vare 
sig störa anläggningar som tjänar luftfarten 
eller flygtrafiken eller i övrigt äventyra flyg-
säkerheten. 

För att anordningar, byggnader, konstruk-
tioner eller märken som eventuellt kan med-
föra förväxling, störningar eller risker enligt 
1 mom. ska få sättas upp krävs ett flyghin-
dertillstånd, om hindret 

1) reser sig högre än 10 meter över mark- 
eller vattenytan och är beläget inom en sådan 
rektangel runt en flygplats, en flygplats för 
lätta luftfartyg eller en bana på en reserv-
landningsplats vars långsidor är på 500 me-
ters avstånd från banans centrumlinje och 
kortsidor på 2 500 meters avstånd utåt från 
bantrösklarna, 

2) reser sig högre än 30 meter över mark- 
eller vattenytan och är beläget utanför ett 
område som avses i 1 punkten men på högst 
45 kilometers avstånd från referenspunkten 
för en trafikflygplats som avses i 75 §, 

3) reser sig högre än 30 meter över mark- 
eller vattenytan och är beläget utanför ett 
område som avses i 1 punkten men på högst 
12 kilometers avstånd från reservlandnings-
platsens referenspunkt eller referenspunkten 
för någon annan flygplats än en trafikflyg-
plats som avses i 75 §,  

4) reser sig högre än 60 meter över mark- 
eller vattenytan och är beläget utanför de om-
råden som avses i 1–3 punkten,  
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5) genomtränger hinderbegränsande ytor, 
eller  

6) inverkar på hinderfrihetshöjden när det 
gäller flygförfarandena. 

Flyghindertillstånd behövs inte för anord-
ningar, byggnader, konstruktioner eller mär-
ken som sätts ut av eller på uppdrag av flyg-
platsoperatören. 

Trafiksäkerhetsverket kan befria ett hinder 
enligt 2 mom. från tillståndsplikt, om hindret 
inte påverkar flygplatsernas hinderbegrän-
sande ytor eller flygförfarandena eller om 
hindret är beläget i omedelbar närhet av ett 
befintligt hinder. Trafiksäkerhetsverket kan 
meddela närmare föreskrifter om konstruk-
tionen för sådana hinder eller andra motsva-
rande tekniska aspekter. 

Tillstånd att sätta upp anordningar, bygg-
nader, konstruktioner eller märken enligt 2 
mom. ska sökas hos Trafiksäkerhetsverket. 
Ansökan om flyghindertillstånd ska, med un-
dantag för när ansökan gäller vindkraftverk, 
åtföljas av ett utlåtande av den berörda leve-
rantören av flygtrafikledningstjänst. Om inte 
flygsäkerheten äventyras, kan Trafiksäker-
hetsverket ge tillstånd att sätta upp anord-
ningar, byggnader, konstruktioner eller mär-
ken enligt 2 mom. Tillstånd ska beviljas, om 
den olägenhet det planerade hindret medför 
för flygtrafikens smidighet kan minskas med 
till buds stående planeringskriterier för flyg-
förfarandet så att hindret inte medför oskälig 
olägenhet för flygplatsoperatören eller för-
svårar smidig flygtrafik. Flyghinder ska mar-
keras i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets 
föreskrifter.  

Den som ansvarar för ett flyghinder ska 
utan dröjsmål underrätta Trafiksäkerhetsver-
ket eller den som verket utsett om föränd-
ringar som gäller hindret och ändringar i sina 
kontaktuppgifter. 
 
 

159 § 

Verksamhet som äventyrar flygsäkerheten 

Verksamhet som äventyrar flygtrafiken el-
ler stör smidig flygtrafik är förbjuden. En le-
verantör av flygtrafikledningstjänst ska på 
förhand informeras om verksamhet som 
eventuellt kan äventyra flygsäkerheten eller 

påverka smidig flygtrafik, så att leverantören 
av flygtrafikledningstjänst kan bedöma om 
den planerade verksamheten kan genomföras 
utan att den äventyrar flygsäkerheten eller 
stör smidig flygtrafik. Om den planerade 
verksamheten inte med de resurser leverantö-
ren av flygtrafikledningstjänst förfogar över 
skäligen kan kombineras med luftfart på ett 
säkert och smidigt sätt, kan Trafiksäkerhets-
verket förbjuda eller begränsa verksamheten 
eller ställa villkor för den. 
 
 

160 § 

Beredskap för undantagsförhållanden och 
störningar 

Följande innehavare av ett i Finland bevil-
jat tillstånd eller godkännande som berättigar 
till luftfartsverksamhet ska förbereda sig för 
undantagsförhållanden genom att delta i be-
redskapsplanering och genom att på förhand 
förbereda verksamhet som bedrivs under un-
dantagsförhållanden och vid därmed jämför-
bara störningar under normala förhållanden: 

1) en i 35 § avsedd organisation som svarar 
för luftvärdighet och på vilken en drifttills-
tåndshavare överfört de uppgifter som avses i 
34 § 1 mom., 

2) en innehavare av ett drifttillstånd som 
avses i artikel 2 i EASA-förordningen, 

3) en innehavare av ett intyg över godkän-
nande av trafikflygplats som avses i 82 §, 

4) en leverantör av flygtrafikledningstjänst 
och flygvädertjänst som statsrådet utsett med 
stöd av 108 §. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska 
flygplatsoperatörerna och leverantörerna av 
flygtrafikledningstjänst och flygvädertjänst 
förbereda sig på att sörja för att verksamhe-
ten fortgår så störningsfritt som möjligt även 
under sådana undantagsförhållanden som av-
ses i 3 § 1 och 2 punkten i beredskapslagen 
och vid därmed jämförbara störningar under 
normala förhållanden. 

Utöver vad som i beredskapslagen före-
skrivs om statsrådets och ministeriernas be-
hörighet får närmare bestämmelser om ord-
nandet av beredskapsplanering som behövs 
för förberedelser för undantagsförhållanden 
och därmed jämförbara störningar under 
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normala förhållanden utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Trafiksäkerhetsverket ska 
övervaka att denna paragraf och de bestäm-
melser och föreskrifter som utfärdats med 
stöd av den iakttas. 
 

161 § 

Överföring av uppgifter på en myndighet i en 
främmande stat  

Om ett finskt luftfartyg med stöd av ett hy-
resavtal eller något annat liknande avtal an-
vänds av en operatör som har sitt huvudsak-
liga verksamhetsställe eller sin bonings- eller 
hemort i en annan stat, kan Trafiksäkerhets-
verket i fråga om enstaka luftfartyg och fjärr-
styrningsplatser och deras besättning, enligt 
överenskommelse med den främmande sta-
ten, överföra uppgifter som Trafiksäkerhets-
verket ska utföra enligt 3 och 4 kap. samt en-
ligt 53 och 55 § på en myndighet i den staten. 
 

162 § 

Överföring av uppgifter inom militär luftfart  

Den militära luftfartsmyndigheten kan 
överföra uppgifter i anslutning till utbildning, 
godkännande och övervakning av organisa-
tioner och personal på försvarsmakten.  

Den militära luftfartsmyndigheten ska vid 
överföringen av uppgifter försäkra sig om att 
försvarsmakten har den yrkeskunniga perso-
nal som behövs för uppgifterna enligt 1 
mom., behövliga arbetsredskap samt arbets-
lokaler, arbetsmetoder och anvisningar. Upp-
gifterna kan överföras för viss tid eller tills 
vidare.  
 

163 §  

Överföring av uppgifter på behöriga organ 
och en organisation för sportflygverksamhet 

Trafiksäkerhetsverket kan överföra uppgif-
ter i samband med första certifiering eller 
fortsatt tillsyn av personer eller organisatio-
ner på behöriga organ på det sätt som närma-
re föreskrivs i EASA-förordningen och de 
förordningar som kommissionen antagit med 
stöd av den.  

Trafiksäkerhetsverket kan genom avtal 
överföra offentliga förvaltningsuppgifter i 
anslutning till tillsynen över sportflygning på 
en riksomfattande registrerad organisation 
för sportflygverksamhet. De uppgifter som 
överförs kan gälla godkännande av och för-
teckning över luftfartyg och utrustning för 
sportflygning, utbildning för dem som an-
vänder luftfartygen och utrustningen samt 
beviljande av certifikat och behörighetsbevis.  

Som en i 2 mom. avsedd organisation för 
sportflygverksamhet ska Trafiksäkerhetsver-
ket på ansökan godkänna en juridisk person 
som har landsomfattande verksamhet och 
den yrkeskunniga personal som behövs för 
uppgifterna enligt 2 mom., behövliga arbets-
redskap samt arbetslokaler, arbetsmetoder 
och anvisningar. Godkännandet ges för viss 
tid eller tills vidare. Trafiksäkerhetsverket 
ska övervaka verksamheten inom här avsed-
da organisationer för sportflygverksamhet. 
 
 

164 § 

Anlitande av utomstående experter för Tra-
fiksäkerhetsverkets uppgifter 

Trafiksäkerhetsverket kan genom avtal 
överföra följande förvaltningsuppgifter på en 
inhemsk eller utländsk expert som har till-
räcklig utbildning samt övriga kunskaper och 
färdigheter som uppgiften kräver:  

1) utförande av kompetensbedömning av 
flygledare eller AFIS-personal,  

2) förrättande och godkännande av språk-
prov,  

3) beviljande eller förnyande av gransk-
ningsbevis avseende luftvärdighet inom 
sportflygverksamhet, och  

4) kompetensbedömning och godkännande 
av flygkontrollanter. 

I det avtal som Trafiksäkerhetsverket och 
experten ingår ska det avtalas om innehållet i 
uppgifterna och om andra omständigheter 
som är av betydelse med tanke på skötseln av 
uppgifterna. Trafiksäkerhetsverket ska utöva 
tillsyn över den utomstående experten när 
experten fullgör uppgifterna. Om experten 
inte uppfyller kraven enligt 1 mom. eller vid 
skötseln av uppgifterna inte följer avtalet 
mellan verket och experten och andra anvis-
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ningar som getts i samband med tillsyn eller i 
övrigt försummar en ändamålsenlig skötsel 
av uppgifterna, ska verket säga upp avtalet 
med experten.  

En utomstående expert har rätt att av Tra-
fiksäkerhetsverket få en skälig ersättning för 
de uppgifter som experten har utfört. 
 

165 §  

Solidariskt ansvar vid användning av flyg-
platser och luftfartstjänster samt hindrande 
av luftfartyg från att starta vid utebliven be-

talning 

Luftfartygs ägare, innehavare och operatö-
rer ansvarar solidariskt för kostnaderna för de 
tjänster de tillhandahållits av flygplatsopera-
tören eller av den som tillhandahåller tjänster 
för den tid deras äganderätt, besittningsrätt 
eller nyttjanderätt varar och för den tid under 
vilken de är införda i luftfartygsregistret som 
ägare, innehavare eller operatörer. 

Flygplatsoperatören kan genom att vägra 
tillhandahålla tjänster eller genom redskap 
eller konstruktioner som hindrar ett luftfartyg 
från att sätta sig i rörelse hindra ett luftfartyg 
från att starta till dess att de i 1 mom. avsed-
da avgifter som förfallit till betalning har be-
talats eller säkerhet för dem har ställts. Åt-
gärderna ska dimensioneras och genomföras 
så att de inte äventyrar liv eller hälsa eller 
skadar parkerade luftfartyg. Rätt att hindra 
start föreligger dock inte, om luftfartyget står 
i beråd att starta enligt tidtabellen för interna-
tionell reguljär flygtrafik. 
 

166 § 

Hindrande av luftfartyg från att starta av 
andra orsaker 

Trafiksäkerhetsverket kan förbjuda en 
flygning och hindra ett luftfartyg från att 
starta, om 

1) det finns anledning att misstänka att ett 
luftfartyg, när det ska anträda en flygning, 
inte är luftvärdigt eller på behörigt sätt be-
mannat, 

2) det finns anledning att misstänka att be-
stämmelserna i denna lag eller föreskrifter 

om flygningen som meddelats med stöd av 
den i övrigt har iakttagits,  

3) luftfartygets drift är förbjuden enligt in-
ternationella förpliktelser som är bindande 
för Finland eller enligt Europeiska unionens 
lagstiftning eller luftfartyget omfattas av nå-
gon annan driftsbegränsning, eller luftfarty-
gets ägare eller någon annan person som an-
svarar för luftfartygets drift har meddelats 
näringsförbud, 

4) det med stöd av denna lag i övrigt är 
förbjudet att använda luftfartyget för luftfart. 

De åtgärder som behövs för att hindra ett 
luftfartyg från att starta ska dimensioneras 
och genomföras så att de inte äventyrar liv 
eller hälsa eller skadar parkerade luftfartyg.  

Flygplatschefen, de som är anställda hos 
flygplatsoperatören samt de som sköter upp-
gifter inom flygtrafiktjänsten eller under-
hålls- eller marktjänstorganisationen har rätt 
att på begäran av Trafiksäkerhetsverket ge 
den hjälp som behövs för att hindra ett luft-
fartyg från att starta. 

De personer som avses i 3 mom. har rätt att 
hindra ett luftfartyg från att starta, om det är 
uppenbart att de bristfälligheter som avses i 1 
mom. allvarligt kan äventyra flygsäkerheten. 
Trafiksäkerhetsverket ska då utan dröjsmål 
underrättas om att luftfartyget har hindrats 
från att starta. Trafiksäkerhetsverket ska vid-
ta de åtgärder som saken kräver. I fråga om 
tillåtna åtgärder för hindrande av start gäller 
2 mom. 

Gränsbevakningsmyndigheten har rätt att 
hindra ett luftfartyg från att starta, om det 
finns anledning att misstänka att en person 
som brutit mot föreskrifter om utresa finns 
ombord på luftfartyget.  
 

167 § 

Ingripande i ett luftfartygs färd 

När allmän ordning och säkerhet kräver det 
kan Trafiksäkerhetsverket och, i sådana fall 
där det behövs omedelbart ingripande, flyg-
platsens flygkontroll, områdeskontrollen och 
flygplatschefen vid en flygplats som ansvarar 
för flygtrafikledningstjänster eller en ställfö-
reträdare som flygplatschefen förordnat samt, 
av skäl som är nödvändiga för upprätthållan-
de av allmän ordning och säkerhet samt för 
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utförandet av räddningsuppgifter eller när 
säkerheten vid viktiga statliga evenemang 
ska tryggas, en militärmyndighet eller poli-
sen eller, av skäl som är nödvändiga för upp-
rätthållande av gränssäkerheten, en gränsbe-
vakningsman förbjuda ett luftfartyg att starta, 
beordra ett luftfartyg att landa, kräva identi-
fiering, bestämma flygriktningen och flyg-
höjden eller på något annat sätt ingripa i luft-
fartygets färd. Om ett luftfartyg beordras att 
landa, ska den flygplats som anvisas för 
landningen vara lämplig för att den aktuella 
typen av luftfartyg ska kunna landa tryggt. 

I fråga om ingripande i ett luftfartygs färd 
på grund av tullövervakning och på grund av 
övervakning eller tryggande av den territori-
ella integriteten föreskrivs särskilt. 
 

168 § 

Ingripande i ett luftfartygs färd i syfte att 
förhindra spridning av en smittsam sjukdom 

I syfte att förhindra att en i 4 § 2 mom. i 
lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) 
avsedd allmänfarlig smittsam sjukdom sprids 
får Trafiksäkerhetsverket via leverantören av 
flygtrafikledningstjänster beordra ett luftfar-
tyg att landa på en sådan flygplats där det 
finns beredskap att vidta åtgärder enligt arti-
kel 20 i Världshälsoorganisationens interna-
tionella hälsoreglemente (2005) (FördrS 
51/2007) och enligt bilaga 1 till hälsoregle-
mentet (flygplats för medicinska undersök-
ningar). 

I enskilda fall där det förutsätts omedelbart 
ingripande kan social- och hälsovårdsmini-
steriet fatta ett beslut enligt 1 mom. i stället 
för Trafiksäkerhetsverket. 

Om inte något annat följer av flygsäkerhe-
ten, ska luftfartyget landa på flygplatsen för 
medicinska undersökningar i enlighet med 
Trafiksäkerhetsverkets order enligt 1 mom. 
eller social- och hälsovårdsministeriets beslut 
enligt 2 mom. 

Bestämmelser om flygplatser för medicins-
ka undersökningar utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

 
169 § 

Biståndsskyldighet för leverantören av flyg-
trafikledningstjänster och flygplatsoperatö-

ren 

Leverantören av flygtrafikledningstjänster, 
flygplatsoperatören och de som sköter upp-
gifter inom underhålls- och marktjänstorga-
nisationen ska bistå med de praktiska arran-
gemangen och verkställigheten av myndighe-
ternas beslut i sådana fall som avses i 168 § 
då åtgärderna gäller lufttrafiken eller ett luft-
fartyg eller flygpassagerare och luftfartygs 
besättning på en flygplats. 
 

 
 

170 §  

Nedsatt funktionsförmåga 

Uppgifter ombord på luftfartyg eller glidare 
eller andra anordningar som används för luft-
fart eller sådana uppgifter inom markorgani-
sationen som påverkar flygsäkerheten får inte 
utföras av den som till följd av alkoholförtä-
ring har förhöjd alkoholhalt i blodet eller 
som har använt något annat berusningsmedel 
än alkohol så att det i hans eller hennes orga-
nism finns en konstaterbar mängd av ämnet. 

Uppgifter enligt 1 mom. får inte heller ut-
föras av en person som på grund av sjukdom 
eller trötthet eller av någon annan sådan or-
sak inte kan fullgöra uppgiften utan att även-
tyra flygsäkerheten. 

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller ock-
så åtgärder som direkt hänför sig till förbere-
delse av flygningar. 

Om kravnivån på verksamheten förutsätter 
det ställer försvarsmakten vid behov striktare 
krav för militär luftfart än vad som föreskrivs 
i 1–3 mom. 

Trafiksäkerhetsverket får meddela före-
skrifter om de krav som ställs på sinnesfunk-
tionerna samt om sådana sjukdomar, skador 
och andra slag av nedsättning av funktions-
förmågan som påverkar möjligheterna att ut-
föra en arbetsuppgift eller andra liknande 
egenskaper som försämrar möjligheterna att 
utföra i 1–3 mom. avsedda uppgifter samt om 
bedömningen av dessa. 
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171 § 

Inteckning i luftfartyg 

Bestämmelser om inteckning i luftfartyg 
finns i lagen om inteckning i luftfartyg 
(211/1928). 
 

172 § 

Luftfartsstatistik 

Trafiksäkerhetsverket svarar för luftfarts-
statistiken. Vid utförandet av uppgifter med 
anknytning till statistik följer Trafiksäker-
hetsverket bestämmelserna i statistiklagen 
(280/2004). 

De som nämns i 153 § 1 mom. ska trots 
sekretessbestämmelserna på begäran av Tra-
fiksäkerhetsverket lämna verket statistiska 
upplysningar om sin verksamhet. 
 
 

173 § 

Internationella avtal 

Trafiksäkerhetsverket deltar i egenskap av 
finsk luftfartsmyndighet i beredningen av in-
ternationella tekniska luftfarts-, luftfartssä-
kerhets- och samarbetsavtal om civil luftfart.  
 

174 § 

Tjänsteansvar  

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar tillämpas på en person som sköter of-
fentliga förvaltningsuppgifter enligt 40, 60, 
97, 99, 102, 103, 163 och 164 §. Bestämmel-
ser om skadeståndsansvar finns i ska-
deståndslagen.  
 

16 kap. 

Straff  

175 § 

Äventyrande av trafiksäkerheten 

Bestämmelser om straff för äventyrande av 
trafiksäkerheten och grovt äventyrande av 
trafiksäkerheten finns i 23 kap. 1 och 2 § i 
strafflagen. 
 

176 § 

Fylleri i lufttrafik, överlämnande av fort-
skaffningsmedel till berusad och förande av 

fortskaffningsmedel utan behörighet 

Bestämmelser om straff för fylleri i lufttra-
fik, överlämnande av fortskaffningsmedel till 
berusad och förande av fortskaffningsmedel 
utan behörighet finns i 23 kap. 6, 8 och 10 § i 
strafflagen. 
 

177 § 

Användning av berusningsmedel vid luftfart 

Om den som utför en uppgift ombord på ett 
luftfartyg eller den som inom markorganisa-
tionen i en uppgift som påverkar flygsäkerhe-
ten utför sin uppgift trots att han eller hon till 
följd av alkoholförtäring har förhöjd alko-
holhalt i blodet eller har använt alkohol eller 
något annat berusningsmedel så att det i hans 
eller hennes organism finns en konstaterbar 
mängd av medlet, eller om en person som 
avses här handlar i strid med de krav som 
den militära luftfartsmyndigheten med stöd 
av 169 § 4 mom. ställt i fråga om användning 
av alkohol eller andra berusningsmedel, ska 
han eller hon, om inte ett strängare straff för 
gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, 
för användning av berusningsmedel i luftfart 
dömas till böter. 
 

178 § 

Luftfartsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet  

1) bryter mot föreskrifter som har medde-
lats med stöd av 9 § 5 mom. och som gäller 
luftfartyg eller anordningar, sportfallskärmar, 
flygskärmar, amatör- och sportmodellflyg-
plan eller förare av sådana, 
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2) använder ett luftfartyg eller överlåter 
luftfartyg till någon annan för luftfart i strid 
med 10 §, 

3) bryter mot ett i 11 § avsett förbud som 
gäller områden där luftfart är inskränkt eller 
en i den paragrafen avsedd begränsning som 
gäller farliga områden,  

4) för luftfart använder ett luftfartyg som 
inte på tillbörligt sätt har markerats med de 
beteckningar som avses i 7 § 2 punkten eller 
16 § 2 mom. eller med motsvarande utländs-
ka beteckningar eller som är försett med fel-
aktiga beteckningar, 

5) försummar anmälningsplikten enligt 
20 § eller 36 § 2 mom., 

6) använder ett luftfartyg eller överlåter ett 
luftfartyg till någon annan för luftfart i strid 
med 34 § 2 mom. eller motsvarande bestäm-
melser om luftvärdighetsförvaltning i Euro-
peiska unionens förordningar, 

7) utan godkännande utför ett arbete för 
vilket det krävs godkännande enligt 42 § el-
ler enligt bestämmelserna om konstruktion, 
tillverkning och underhåll i EASA-
förordningen och i de förordningar som 
kommissionen antagit med stöd av den, 

8) använder ett luftfartyg som inte stämmer 
överens med de föreskrifter som meddelats 
med stöd av 44 §, 

9) bryter mot sökandens eller tillståndsha-
varens skyldighet enligt 49 § att anmäla om-
ständigheter som inverkar på behörigheten,  

10) bryter mot luftfartygets eller anord-
ningens befälhavares, besättningsmedlem-
marnas eller spanarens skyldigheter enligt 57 
§ som avser förberedelse och genomförande 
av flygningar, 

11) bryter mot passagerarnas skyldigheter 
enligt 59 §, 

12) bedriver kommersiell lufttransport utan 
drifttillstånd enligt artikel 8.2 i EASA-
förordningen eller utan operativ licens enligt 
63 § eller bryter mot villkoren i ett sådant 
tillstånd eller en sådan licens, 

13) bedriver verksamhet som avses i 70–72 
§ utan det tillstånd som krävs eller bryter mot 
villkoren i ett sådant tillstånd, 

14) för start eller landning använder andra 
än enligt 76 § tillåtna flygplatser eller områ-
den, 

15) driver en flygplats utan sådant intyg 
över godkännande av trafikflygplats som av-

ses i 82 § eller utan sådant tillstånd till drift 
som avses i 84 § eller bryter mot villkoren 
enligt ett sådant intyg eller tillstånd, 

16) bryter mot en skyldighet enligt 88 § el-
ler mot ett förbud eller en begränsning som 
gäller användingen av flygplatsen och som 
meddelats av flygplatsoperatören eller av 
Trafiksäkerhetsverket, 

17) bryter mot förbudet i 100 § 1 mom. att 
röra sig eller vistas på vissa områden på flyg-
trafikplatser,  

18) för att flyga över riksgränsen använder 
något annat än ett gränsövergångsställe som 
avses i 12 § i gränsbevakningslagen 
(578/2005), 

19) utan tillstånd enligt 123 § 1 mom. flyt-
tar ett sådant luftfartyg eller en del av ett luft-
fartyg eller gods som avses i det momentet, 

20) bryter mot diskrimineringsförbudet i 
128 § 2 mom., 

21) bryter mot de föreskrifter om miljökon-
sekvenser av luftfart som avses i 157 §, 

22) bryter mot ett i 158 § avsett förbud som 
gäller anordningar, byggnader, konstruktio-
ner eller märken eller en i den paragrafen av-
sedd skyldighet som gäller sökande av flyg-
hindertillstånd, märkning av flyghinder och 
anmälan om förändringar, 

23) bryter mot den i 159 § avsedda be-
gränsning om vilken bestäms närmare i Tra-
fiksäkerhetsverkets föreskrifter eller i beslut 
om förbud, 

24) bryter mot ett förbud eller ett föreläg-
gande enligt 167 § 1 mom. som avser ingri-
pande i ett luftfartygs färd, 

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans, för luftfartsför-
seelse dömas till böter. 
 
 

 
179 § 

Åtgärdseftergift 

Om en förseelse enligt 178 § är ringa eller 
de administrativa påföljder som gärningen 
medför för gärningsmannen kan anses vara 
tillräckliga med hänsyn till hur allvarlig gär-
ningen är, behöver åtal för förseelsen inte 
väckas och straff inte dömas ut. 
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När en förseelse uppenbart är sådan som 
anges i 1 mom., kan Trafiksäkerhetsverket 
utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige 
en anmärkning. 
 
 

180 § 

Hörande av Trafiksäkerhetsverket och för-
svarsmakten 

Innan beslut fattas om väckande av åtal 
som gäller en gärning som avses i detta kapi-
tel ska allmänna åklagaren ge Trafiksäker-
hetsverket tillfälle att avge utlåtande i ären-
det. 

När domstolen behandlar ett mål som gäll-
er en gärning enligt detta kapitel ska den ge 
Trafiksäkerhetsverket tillfälle att bli hört. 

Om det är fråga om militär luftfart ska all-
männa åklagaren och domstolen höra för-
svarsmakten. 
 
 
 

17 kap. 

Ändringssökande 

181 § 

Ändringssökande  

Beslut som gäller om återkallande eller be-
gränsning av tillstånd, bevis, godkännande, 
utseende och medicinsk lämplighet samt 
ålägganden och förbud som Trafiksäkerhets-
verket har meddelat med stöd av Europeiska 
unionens förordningar får överklagas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996).  

I följande beslut, som fattats av någon an-
nan än en myndighet, får omprövning begä-
ras hos Trafiksäkerhetsverket: 

1) i 40 § avsedda beslut om gransknings-
bevis avseende luftvärdighet som fattas av 
organisationer som svarar för luftvärdighet, 

2) i 102 § 1 mom. avsedda beslut om bevil-
jande av tillträde till flygplatsens flygsida 
och behörighetsområden som fattas av flyg-
platsoperatören,  

3) i 103 § 1 mom. avsedda beslut om bevil-
jande av behörighetskort och passerkort för 
fordon som fattas av flygplatsoperatören, 

4) i 163 § avsedda beslut som fattas av be-
höriga organ och organisationer för sport-
flygverksamhet, och  

5) i 164 § avsedda beslut som fattas av ut-
omstående experter.  

Omprövning av andra än i 1 mom. avsedda 
beslut som Trafiksäkerhetsverket, försvars-
makten eller militära luftfartsmyndigheten 
har fattat får begäras hos den myndighet som 
fattat beslutet på det sätt som anges i förvalt-
ningslagen.  

Ett beslut som meddelas med anledning av 
en begäran om omprövning enligt 2 eller 3 
mom. får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som anges i 
förvaltningsprocesslagen. 

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden 
som gäller återkallande eller begränsning av 
tillstånd, bevis, godkännande, utseende och 
medicinsk lämplighet samt ärenden som gäl-
ler ålägganden och förbud som Trafiksäker-
hetsvärket meddelat får överklagas genom 
besvär på det sätt som anges i förvaltnings-
processlagen. 

Andra beslut som förvaltningsdomstolen 
har meddelat får överklagas genom besvär 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd. 

Med undantag av beslut som gäller bygg-
nadstillstånd ska beslutet iakttas trots änd-
ringssökande, om inte besvärsmyndigheten 
bestämmer något annat. 
 

18 kap. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
ser 

182 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den-- 20--. Be-
stämmelserna i 37, 38, 53, 55, 62, 73, 79 och 
87 § tillämpas på verksamhet med fjärrstyrda 
luftfartyg först från en tidpunkt som bestäms 
genom förordning av statsrådet.  
 

183 § 



 RP 79/2014 rd  
  

 

173

Författningar som upphävs 

Genom denna lag upphävs luftfartslagen 
(1194/2009) med undantag av 68 och 69 § 
som gäller drifttillstånd till den del de gäller 
kommersiell lufttransport med luftballong.  

184 § 

Övergångsbestämmelser 

De tillstånd, godkännanden, förbud och be-
slut som gäller vid ikraftträdande av denna 
lag ska förbli i kraft i den lydelse de hade vid 
ikraftträdande av lagen. Avtal som ingåtts 

med en främmande stat före ikraftträdande av 
denna lag ska förbli i kraft i den lydelse de 
hade vid ikraftträdande av lagen.  

Ärenden som är anhängiga när denna lag 
träder i kraft ska behandlas och avgöras i en-
lighet med de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet av lagen. Förordningar som 
utfärdats och föreskrifter som meddelats med 
stöd av den luftfartslag som upphävs enligt 
183 § ska iakttas tills dess att de upphävs se-
parat genom nya förordningar och föreskrif-
ter.  
 

————— 
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2. 
 

Lag  
om ändring av 14 § i sjöräddningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i sjöräddningslagen (1145/2001) 14 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 

1661660/2009, som följer: 
 
 

14 §  

Rätt att få uppgifter av myndigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Gränsbevakningsväsendet har rätt att obe-

roende av sekretessbestämmelserna avgifts-
fritt få följande uppgifter som behövs för 
planeringen av sjöräddningstjänstens bered-
skap samt i kritiska lägen för att utföra upp-
gifter inom sjöräddningstjänsten: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) uppgifter om luftfartyg samt ägare och 
innehavare av luftfartyg ur luftfartygsre-
gistret som förs av Trafiksäkerhetsverket och 
ur registret över luftfartens nödsändare som 
förs av Kommunikationsverket, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
 
 

 
————— 

 
 

Helsingfors den 5 juni 2014 

 
 
 

Vid förhinder för statsminister, utrikesminister 

ERKKI TUOMIOJA 

 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 

2. 
 

Lag  
om ändring av 14 § i sjöräddningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i sjöräddningslagen (1145/2001) 14 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 

1661660/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

14 §  

Rätt att få uppgifter av myndigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Gränsbevakningsväsendet har rätt att obe-

roende av sekretessbestämmelserna avgifts-
fritt få följande uppgifter som behövs för pla-
neringen av sjöräddningstjänstens bered-
skapsamt i kritiska lägen för att utföra uppgif-
ter inom sjöräddningstjänsten: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) uppgifter om luftfartyg samt ägare och 
innehavare av luftfartyg ur luftfartygsregistret 
och registret över luftfartens nödsändare vilka 
förs av Trafiksäkerhetsverket, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 §  

Rätt att få uppgifter av myndigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Gränsbevakningsväsendet har rätt att obe-

roende av sekretessbestämmelserna avgifts-
fritt få följande uppgifter som behövs för 
planeringen av sjöräddningstjänstens bered-
skap samt i kritiska lägen för att utföra upp-
gifter inom sjöräddningstjänsten: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) uppgifter om luftfartyg samt ägare och 
innehavare av luftfartyg ur luftfartygsre-
gistret som förs av Trafiksäkerhetsverket och 
ur registret över luftfartens nödsändare som 
förs av Kommunikationsverket, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

——— 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


