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Liikenne- ja viestintäviraston linjaukset purjelentoasetuksen  
(EU) 2020/358 SPL lupakirjavaatimuksiin 

Tässä taulukossa esitetään Traficomin linjauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen SPL lu-

pakirjavaatimuksiin. Ks. myös https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/purjelentajan-lupa-

kirja 

Aihealue/pvm Pykälä/AMC Kysymys Traficomin linjaus 

LAPL(S) lupa-

kirja/ 

15.2.2021 

3 b artikla(1) Minulla on LAPL(S) lupakirja. Tu-

leeko tämä muuntaa Osa-SFCL mu-

kaiseksi SPL lupakirjaksi? 

Osa-FCL mukaisesti myönnetyt pur-

jelentäjän lupakirjat ovat sellaise-

naan voimassa. Nämä lupakirjat kir-
joitetaan hakemuksesta uudestaan 

Osa-SFCL mukaiseksi lupakirjaksi, 
esim. opettajakelpuutus toistaiseksi 

voimassaolevaksi.   

Matkalento/ 

15.2.2021 

Määritelmät 

Osa DEF  

kohta 19 

Miten Traficomin määrittelee perus-
kurssilla suoritettavan matkalennon 

etäisyydeksi lähtökentästä? 

Traficom edellyttää etäisyyden mää-
rittämistä koulutusohjelmissa. Hy-

väksyttävä minimietäisyys vähintään 
yhdelle käännepisteelle on 20 km 

lähtökentästä. 

Taitolento-oi-

keus/ 

15.2.2021 

SFCL.200 Kuinka voin saada taitolento-oikeu-

den purjelentokoneille? 

Perustason tai laajat taitolento-oi-
keudet voi saada lentopäiväkirja-

merkinnäksi suorittamalla hyväksy-
tyn kurssin ATO:ssa tai DTO:ssa. 

Tietyissä tapauksissa kouluttajalla 

voi olla mahdollisuus hyvittää aiem-
min hankittua dokumentoitua koulu-

tusta ja kokemusta. Osa-FCL mukai-

nen LAPL(S) tai SPL lupakirja mah-
dollisine taitolentokelpuutuksineen 

on sellaisenaan edelleen voimassa.  

Taitolento-oi-

keus/ 

15.2.2021 

2. artikla (8) 

Määritelmät 

Tuleeko SPL peruskurssin opetta-

jalle olla taitolentokelpuutus? 

Peruskurssiin kuuluvien liikkeiden 

(esim. syöksykierre ja sen välttämi-

nen) ei vaadi opettajalta taitolento-

kelpuutusta. 
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Aihealue/pvm Pykälä/AMC Kysymys Traficomin linjaus 

Pilvilento-oi-

keus/ 

15.2.2021 

SFCL.215 Minulla on kansallinen pilvilento-oi-
keus lentopäiväkirjassani. Voinko 

jatkaa pilvilento-oikeuteni käyttöä? 

Kansallisen PEL M2-41 määräyksen 
mukaisesti lupakirjan haltijan lento-

päiväkirjaan merkitty pilvilento-oi-

keus kattaa muuntoraportin perus-
teella myös kohdan SFCL.215 vaati-

mukset. Oikeuksien käyttämiseksi 
lupakirjan haltijan on täytettävä vii-

meaikaisen kokemuksen vaatimuk-

set (1 h tai 5 lentoa purjelentoko-
neella käyttäen pilvilento-oikeuksia 

edeltävän kahden vuoden aikana) tai 
suoritettava tarkastuslento tai täy-

dennettävä puuttuva lentoaika len-

nonopettajan kanssa.  

FI(S)/ 

15.2.2021 

SFCL.360 

(a)(1)(i) 

Voiko FI(A)/FI(H) -seminaarilla 

(FCL.940.FI(a)(1)(ii)) korvata pur-
jelennonopettajien kertauskoulu-

tusvaatimuksen? Voiko seminaareja 

yhdistää? 

FI(A)/FI(H) -seminaari ei korvaa 

suoraan FI(S) seminaaria. FI(S) se-
minaarissa tulee olla purjelennon-

opettajia kouluttajina ja ilma-alus-

ryhmät tulee huomioida seminaa-

rissa. 

Esim. FI(A) ja FI(S) seminaareja voi 
yhdistää, mutta tällöin molemmat 

ilma-alusryhmät tulee huomioida 

kouluttaja- ja aihevalinnoissa ja jär-
jestävällä organisaatiolla tulee olla 

oikeus antaa koulutusta molempia 
kelpuutuksia varten. Koulutusorgani-

saatiot voivat tehdä myös yhteis-

työtä.  

FI(S)/ 

15.2.2021 

SFCL.360(a)(

1) ja (2) 

Milloin kansallisesta  opettajakel-

puutuksesta muunnetun FI(S) kel-
puutuksen viimeaikaiset kokemus-

vaatimukset tulee täyttää? 

Opettajan viimeaikaisia kokemus-

vaatimuksia tulee soveltaa 8.4.2020 
alkaen, eli esim. SFCL.360(a)(1) 

vaatimukset tulee täyttyä 8.4.2023 

mennessä.  

 

 

Jukka Sironen 

Palvelukokonaisuuden päällikkö/Lentokelpoisuus, lupakirjat ja kelpoisuudet 

Lupakirjat ja kelpoisuudet -tiimin asiakaspalvelukanavat:  

https://www.traficom.fi/fi/asiakaspalvelu?group=ilmailunlupakirjat 


