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Lausuntopyyntö liikenne –ja viestintäministeriön arviomuistiosta 
EASA-asetuksen voimaantuloon liittyvistä ja eräistä muista 
kansallisista ilmailulainsäädännön muutostarpeista

Johdanto

Liikenne-ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne liikenne- ja viestintäministeriön 
arviomuistiosta EU:n siviili-ilmailun turvallisuutta ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto 
EASA:a koskevan EU:n perusasetuksen (EU) 2018/1139 (EASA-asetus) voimaantuloon 
liittyvistä ja eräistä muista kansallisista ilmailulainsäädännön muutostarpeista. EASA-asetus 
tuli voimaan 11.9.2018. Asetuksen voimaantulon myötä on tarpeen arvioida muutostarpeet 
kansalliseen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaan sääntelyyn. Liikenne- ja 
viestintäministeriö on valmistellut arviomuistion koskien EASA-asetuksesta johtuvia 
kansallisia muutostarpeita. Arviomuistiossa on lisäksi selostettu eräitä muita EASA-
asetuksesta riippumattomia ilmailulainsäädännön päivittämistarpeita. 

Tausta

Ilmailun turvallisuussääntely on hyvin pitkälti harmonisoitu EU:ssa suoraan sovellettavilla 
asetuksilla. Kansallista sääntelyä ja liikkumavaraa on hyvin vähän. Ilmailulailla säädettäviä 
kansallisia asioita ovat olleet lähinnä harrasteilmailu, sotilasilmailu ja säännökset 
toimivaltaisesta viranomaisesta. EASA-asetus kaventaa kansallista toimivaltaa entisestään. 
Uusi EASA-asetus tuo turvallisuuskysymyksissä EU-tasolle aiempaa yhtenäisemmät 
säännöt muun muassa miehittämättömässä ilmailussa, lentoliikenteen kyberturvallisuudessa 
ja lentoasematoiminnoissa (maahuolinta). Näitä osa-alueita säännellään jatkossa EU-
tasolla.

Tavoitteet

Edellä mainittujen EU-sääntelystä johtuvien muutosten toteuttamiseksi liikenne- ja 
viestintäministeriössä on käynnistetty lainsäädäntöhake ilmailulain uudistamiseksi. 
Ilmailulakia tulee muuttaa muun muassa lain soveltamisalan ja miehittämätöntä ilmailua 
koskevien säännösten osalta. Lisäksi hankkeessa selvitetään niin sanottuja ultrakevyitä 
ilma-aluksia koskevien säännösten muutostarpeet sekä se, onko Suomessa tarve hyödyntää 
asetuksessa säädettyä mahdollisuutta ulottaa tiettyjen asetuksen säännösten soveltaminen 
myös valtion ilma-aluksiin. Hankkeessa arvioidaan myös ilmailulakiin EU-lainsäädännön 
tuomien muutosten lisäksi myös eräitä muita yksittäisiä tarpeelliseksi havaittuja tarkistuksia 
koskien muun muassa ilmailulta rajoitettuja alueita. Arviomuistion pohjalta saadun 
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lausuntopalautteen pohjalta valmistellaan hallituksen esitys ilmailulain ja eräiden muiden 
lakien muuttamisesta. Luonnos hallituksen esitykseksi on tarkoitus lähettää 
lausuntokierrokselle kesällä 2019.    
 

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun 
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös 
muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa arviomuistiosta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > 
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon 
voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). 
Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä liikenne- ja viestintäministeriön 
diaarinumeroa LVM/1847/03/2018.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja 
hankeikkunassa. 

Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 17.5.2019. 

Valmistelijat

Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Sini Lahdenperä, sini.lahdenpera(at)lvm.fi, p. 0295 34 
2080 ja ylitarkastaja Mira Karppanen, mira.karppanen(at)lvm.fi, p. 029 534 2094 

Liitteet:

Arviomuistio_EASA-asetus ja kansalliset lainsäädäntömuutostarpeet.pdf
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Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Immonen Elina
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Lahdenperä Sini
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