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EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO 

Bryssel, 

C 

Luonnos 

KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o .../…, 

annettu […], 

siviili-ilmailun henkilöstön lääketieteellistä kelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista 

täytäntöönpanosäännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o .../... muuttamisesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla 
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Luonnos 

KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o .../…, 

annettu […], 

siviili-ilmailun henkilöstön lääketieteellistä kelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista 

täytäntöönpanosäännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o .../... muuttamisesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,  

ottaa huomioon yhteistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan 

lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen 

(EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008(
1
) sekä erityisesti 

sen 7 artiklan 6 kohdan,  

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Asetuksen (EY) N:o 216/2008 tavoitteena on korkean ja yhtenäisen siviili-ilmailun 

turvallisuustason kehittäminen ja ylläpitäminen Euroopassa. Asetuksessa määritetään 

keinot tämän tavoitteen ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi siviili-ilmailun 

turvallisuuden alalla. 

(2) Tiettyjen ilma-alusten ohjaajien on täytettävä asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä 

III määritetyt keskeiset vaatimukset. Asetuksen mukaan lentäjille on myönnettävä 

lääketieteellinen kelpoisuustodistus, kun heidän on todettu täyttävän lääketieteellistä 

kelpoisuutta koskevat keskeiset vaatimukset. 

(3) Lentäjien lääketieteellisen kelpoisuuden arvioinnista vastaavat ilmailulääkärit on myös 

hyväksyttävä, kun heidän on todettu täyttävän asiaa koskevat keskeiset vaatimukset. 

Asetus (EY) N:o 216/2008 antaa kuitenkin yleislääkäreille mahdollisuuden tietyin 

ehdoin ja kansallisen lainsäädännön niin salliessa toimia ilmailulääkäreinä. 

(4) Tiettyjen ilma-alusten toimintaan osallistuvan matkustamomiehistön on täytettävä 

asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV esitetyt keskeiset vaatimukset. Asetuksen 

mukaan matkustamomiehistön lääketieteellinen kelpoisuus sille määrättyjen 

turvallisuustehtävien turvallisen suorittamisen kannalta on arvioitava määräajoin. 

Vaatimusten täyttäminen on osoitettava asianmukaisessa arvioinnissa, joka perustuu 

ilmailulääketieteen parhaisiin toimintatapoihin. 

(5) Asetuksessa (EY) N:o 216/2008 kehotetaan komissiota hyväksymään tarpeelliset 

täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat matkustamomiehistön jäsenten todistuksia, 

lentäjien hyväksyntää ja heidän koulutukseensa, testaukseensa tai tarkastukseensa sekä 
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lääketieteellisen kelpoisuutensa arviointiin osallistuvia henkilöitä. Nämä 

täytäntöönpanosäännöt on määritetty asetuksessa (EY) N:o .../... lukuun ottamatta 

lentäjien ja matkustamohenkilökunnan lääketieteellisiä kelpoisuusvaatimuksia. Tällä 

asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o .../... näiden seikkojen mukaan ottamiseksi. 

(6) Ilmailutoimialalle ja jäsenvaltioiden hallinnoille on annettava riittävästi aikaa sopeutua 

uuteen lainsäädäntöön; jäsenvaltioille on annettava aikaa myöntää erityisiä 

lääketieteellisten kelpoisuustodistusten tyyppejä, joita yhteiseurooppalaiset 

ilmailuvaatimukset (JAR) eivät kata, sekä tietyin ehdoin tunnustaa ennen tämän 

asetuksen voimaantuloa myönnettyjen lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja 

suoritettujen ilmailulääketieteellisten arviointien voimassaolo. 

(7) Täytäntöönpanosääntöjen tulee noudattaa viimeisintä kehitystä, mukaan luettuina 

parhaat ilmailulääketieteelliset käytännöt, siirtymävaiheen sujuvuuden ja siviili-

ilmailun turvallisuuden korkean yhtenäisen tason varmistamiseksi Euroopan unionissa. 

Myös Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (jäljempänä ”ICAO”) ja Euroopan 

ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen 30. kesäkuuta 2009 mennessä hyväksymät 

tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt sekä tiettyä kansallista 

toimintaympäristöä koskeva nykyinen lainsäädäntö on otettava huomioon. 

(8) Virasto laati luonnoksen täytäntöönpanosäännöiksi ja toimitti ne lausuntona 

komissiolle asetuksen (EY) N:o 216/2008 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

(9) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet noudattavat asetuksen (EY) N:o 216/2008 

65 artiklalla perustetun komitean lausuntoa, 

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Komission asetusta (EY) N:o .../... muutetaan seuraavasti: 

1. Korvataan 1 artikla seuraavasti: 

”1 artikla 

Tarkoitus 

Tässä asetuksessa annetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat seuraavaa: 

1. lentäjien lupakirjojen erilaiset kelpuutukset, lupakirjojen myöntämistä, 

voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista tai peruuttamista koskevat 

ehdot, lupakirjojen ja todistusten haltijoiden oikeudet ja vastuut sekä ehdot, 

jotka koskevat nykyisten kansallisten lentäjien lupakirjojen ja 

lentomekaanikkojen lupakirjojen muuttamista lentolupakirjoiksi, sekä 

kolmansien maiden lupakirjojen hyväksymistä koskevat ehdot, 

2. lennonopetuksesta tai simulaattorikoulutuksesta ja lentäjien taitojen 

arvioinnista vastaavien henkilöiden hyväksyminen, 

3. erilaiset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset, lääketieteellisten 

kelpoisuustodistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, 

rajoittamista tai peruuttamista koskevat ehdot, lääketieteellisten 

kelpoisuustodistusten haltijoiden oikeudet ja vastuut sekä nykyisten 

kansallisten lääketieteellisten kelpoisuustodistusten muuntamista yhteisesti 

tunnustetuiksi lääketieteellisiksi kelpoisuustodistuksiksi koskevat ehdot, 



REV 09.09.2011 

FI 4   FI 

4. ilmailulääkäreiden hyväksyminen sekä yleislääkäreiden ilmailulääkäreinä 

toimimista koskevat ehdot, 

5. matkustamomiehistön määräaikaiset ilmailulääketieteelliset arvioinnit sekä 

arvioinnista vastaavien henkilöiden kelpoisuus.” 

2. Korvataan 2 artiklan 4 ja 5 kohdat seuraavasti: 

”4. yhteiseurooppalaisten ilmailuvaatimusten (JAR) mukainen lupakirja tai 

lääketieteellinen kelpoisuustodistus tarkoittaa lentolupakirjaa ja siihen liittyviä 

kelpuutuksia, todistuksia, valtuutuksia ja/tai kelpoisuuksia, tai lääketieteellistä 

kelpoisuustodistusta, jotka kyseisen JAR-vaatimuksen täytäntöön pannut 

jäsenvaltio on myöntänyt tai tunnustanut kansallisen lainsäädännön nojalla 

JAR-vaatimukset ja menettelyt huomioon ottaen ja jotka Euroopan 

ilmailuviranomaisten yhteistyöelin on suositellut keskinäisesti tunnustettaviksi 

kyseistä JAR-vaatimusta vastaavina; 

5. muu kuin JAR-vaatimusten mukainen lupakirja tai lääketieteellinen 

kelpoisuustodistus tarkoittaa lentolupakirjaa tai lääketieteellistä 

kelpoisuustodistusta, jotka jäsenvaltio on myöntänyt tai tunnustanut kansallisen 

lainsäädännön nojalla ja joita ei ole suositeltu keskinäisesti tunnustettaviksi 

kyseistä JAR-vaatimusta vastaavina;” 

3. Korvataan artikla 3 seuraavasti: 

”3 artikla 

Lentolupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus 

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa sekä 4 artiklan 5 

kohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentäjien on noudatettava liitteissä I ja IV 

määrättyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyitä, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 7 artiklan soveltamista.” 

4. Lisätään seuraavat artiklat: 

”4 a artikla 

Lentäjien nykyiset kansalliset lääketieteelliset kelpoisuustodistukset 

1. JAR-vaatimusten mukaisten lentäjien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja 

ilmailulääkäreiden hyväksyntöjen, jotka jäsenvaltio on myöntänyt tai 

tunnustanut ennen tämän asetuksen soveltamisen aloittamista, katsotaan olevan 

tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjä. 

2. Muut kuin JAR-vaatimusten mukaiset lentäjien lääketieteelliset 

kelpoisuustodistukset ja ilmailulääkäreiden hyväksynnät, jotka jäsenvaltio on 

myöntänyt ennen tämän asetuksen soveltamisen aloittamista, ovat voimassa 

niiden seuraavaan voimassaolon jatkamispäivään saakka, kuitenkin enintään 

viisi vuotta tämän asetuksen soveltamisen aloittamisesta sen mukaan, kumpi 

ajankohdista on varhaisempi. 
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3. Kohdan 2 mukaisten todistusten voimassaolon jatkamisessa on noudatettava 

osan MED määräyksiä. 

9 a artikla 

Matkustamomiehistö 

1. Asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa 

tarkoitettujen ilma-alusten matkustamomiehistön on noudatettava liitteessä IV 

määrättyjä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyitä. 

2. Matkustamomiehistön jäsenten lääkärintarkastusten tai matkustamomiehistön 

lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien arviointien, joiden perusteella he 

harjoittavat tehtäviään EU-OPS-vaatimusten tai sovellettavien kansallisten 

vaatimusten nojalla ja jotka ovat voimassa tämän asetuksen soveltamisen 

aloitushetkellä, tulokset ovat voimassa sen voimassaoloajan päättymiseen 

saakka, 

a) jonka toimivaltainen viranomainen on määrittänyt EU-OPS-

vaatimusten nojalla tai 

b) joka määrätään kohdassa MED.D.005, sen mukaan, kumpi ajankohdista 

on varhaisempi, 

viimeisimmän lääkärintarkastuksen tai arvioinnin päivämäärästä laskettuna.” 

5. Tämän asetuksen liitteisiin lisätään uusi liite IV. 

2 artikla 

Voimaantulo 

1. Tämä asetus tulee voimaan sen päivän jälkeisenä päivänä, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Sitä sovelletaan 8. huhtikuuta 2012 alkaen. 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat alkaa soveltaa liitteen IV 

(matkustamomiehistön lääketieteellinen kelpoisuus) luvun D määräyksiä vasta kahden 

vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen aloittamisesta. 

3. Jos jäsenvaltio toimii 2 kohdassa esitetyllä tavalla, sen on ilmoitettava asiasta 

komissiolle ja virastolle. Ilmoituksessa on esitettävä poikkeuksen perusteet sekä 

täytäntöönpano-ohjelma, josta käy ilmi suunnitellut toimenpiteet ja niiden aikataulu. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

Tehty Brysselissä, XXXX. 

Komission puolesta 

 […] 

 Komission jäsen 
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LIITE IV 

TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUKSEEN 

LÄÄKETIETEELLINEN OSA (OSA MED) 

 

LUKU A 

YLEISET VAATIMUKSET 

1 jakso 

Yleistä 

MED.A.001 Toimivaltainen viranomainen 

Tämän osan mukainen toimivaltainen viranomainen on 

a) ilmailulääketieteen keskusten (AeMC) osalta 

(1) sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jossa ilmailulääketieteen keskuksen 

pääasiallinen toimipaikka sijaitsee,  

(2) virasto, jos ilmailulääketieteen keskus sijaitsee kolmannessa maassa, 

b) ilmailulääkäreiden (AME) osalta 

(1) sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jossa ilmailulääkärin pääasiallinen 

toimipaikka sijaitsee 

(2) jos ilmailulääkärin pääasiallinen toimipaikka sijaitsee kolmannessa maassa, sen 

jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jolta lääkäri hakee hyväksyntää, 

c) yleislääkäreiden osalta sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jossa yleislääkäri on 

ilmoittanut harjoittavansa toimintaansa; 

d) matkustamomiehistön lääketieteellistä kelpoisuutta arvioivien työterveyslääkäreiden osalta 

sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jossa matkustamomiehistön jäsenen kotipaikka 

sijaitsee. 

MED.A.005 Soveltamisala 

Tässä osassa määritetään seuraavia seikkoja koskevat vaatimukset: 

a) lentolupakirjan mukaisten tai lento-oppilaan oikeuksien käyttämiseen vaadittavan 

lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntäminen, voimassaolo, voimassaolon 

jatkaminen ja uusiminen 

b) matkustamomiehistön lääketieteellinen kelpoisuus 

c) ilmailulääkäreiden valtuutus sekä 

d) yleislääkäreiden ja työterveyslääkäreiden kelpoisuus. 

MED.A.010 Määritelmät 

Tässä osassa sovelletaan seuraavia määritelmiä: 
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– ”Vahvistettu lääkärinlausunto” tarkoittaa päätelmää, johon yksi tai useampi 

lupakirjaviranomaisen hyväksymä lääketieteen asiantuntija on päätynyt objektiivisin ja 

syrjimättömin perustein kyseisessä tapauksessa tarvittaessa lentotoiminnan asiantuntijoiden 

tai muiden asiantuntijoiden kanssa neuvoteltuaan. 

– ”Arviointi” tarkoittaa henkilön lääketieteellistä kelpoisuutta koskevan päätelmän tekemistä 

lääketieteellisten esitietojen ja/tai tämän osan vaatimusten mukaisten 

ilmailulääketieteellisten tarkastusten ja muiden tarvittavien tarkastusten ja/tai 

lääketieteellisten kokeiden, kuten EKG, verenpaineen mittaus, verikoe tai röntgenkuva, 

perusteella. 

– ”Turvallisuuden kannalta riittävä värinäkö” tarkoittaa sitä, että hakija kykenee helposti 

erottamaan lennonvarmistuksessa käytettävät värit ja tunnistamaan ilmailussa käytettävät 

värivalot oikein. 

– ”Näköasiantuntija” tarkoittaa silmälääkäriä tai näönhuollon asiantuntijaa, jolla on 

optometrian tutkinto ja joka on koulutettu tunnistamaan silmän sairauteen viittaavat tilat. 

– ”Tutkimus” tarkoittaa hakijan epäillyn sairauteen viittaavan tilan arviointia tarkastusten ja 

kokeiden avulla sairauden toteamiseksi tai sen poissulkemiseksi. 

– ”Lupakirjaviranomainen” tarkoittaa lupakirjan myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaista 

viranomaista tai tahoa, jolta lupakirjaa on haettava, tai jos henkilö ei ole vielä hakenut 

lupakirjaa, tämän osan mukaista toimivaltaista viranomaista. 

– ”Rajoitus” tarkoittaa lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen, lupakirjaan tai 

matkustamomiehistön lääkärintodistukseen merkittävää ehtoa, jota lupakirjan tai 

matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen mukaisten oikeuksien käyttämisessä on 

noudatettava. 

– ”Taittovirhe” tarkoittaa suurimman taittovirheen meridiaanin poikkeamaa normaalinäöstä 

dioptrioissa vakiomenetelmillä mitattuna. 

MED.A.015 Lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuus 

Kaikkien lääkärintarkastukseen, arviointiin ja kelpoisuustodistuksen myöntämiseen osallistuvien 
henkilöiden on varmistettava, että lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuutta noudatetaan aina. 

MED.A.020 Lääketieteellisen kelpoisuuden heikkeneminen  

a) Lupakirjan haltijat eivät saa käyttää lupakirjojensa ja niihin liittyvien kelpuutusten tai 

todistusten mukaisia oikeuksia, jos 

(1) he tietävät lääketieteellisen kelpoisuutensa heikentyneen niin, että se saattaisi estää heitä 

käyttämästä näitä oikeuksia turvallisesti 

(2) he ottavat tai käyttävät lääkärin määräyksellä tai ilman sitä saatavia lääkkeitä, jotka 

todennäköisesti haittaavat kyseisen lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämistä 

turvallisesti 

(3) he saavat lääketieteellistä, kirurgista tai muunlaista hoitoa, joka todennäköisesti 

vaikuttaa haitallisesti lentoturvallisuuteen. 

b) Lisäksi lupakirjan haltijoiden on ilman tarpeetonta viivytystä otettava yhteyttä 

ilmailulääkäriin, jos 

(1) heille on tehty kirurginen tai invasiivinen (elimistön sisälle ulottuva) toimenpide 
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(2) he ovat aloittaneet säännöllisen lääkityksen 

(3) heille on aiheutunut merkittävä henkilökohtainen vamma, joka vaikuttaa heidän 

kykyynsä toimia ohjaamomiehistön jäsenenä 

(4) he kärsivät merkittävästä sairaudesta, joka vaikuttaa heidän kykyynsä toimia 

ohjaamomiehistön jäsenenä 

(5) he ovat raskaana 

(6) he ovat joutuneet sairaalaan tai muuhun sairaanhoitolaitokseen 

(7) he tarvitsevat silmälasit ensimmäisen kerran.  

c) Näissä tapauksissa 

(1) luokan 1 ja luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten haltijoiden on 

käännyttävä ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin puoleen. 

Ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri arvioi lupakirjan haltijan 

lääketieteellisen kelpoisuuden ja päättää, kykeneekö tämä jatkamaan oikeuksiensa 

käyttämistä. 

(2) kevyiden ilma-alusten lupakirjan edellyttämän lääketieteellisen 

kelpoisuustodistuksen haltijan on käännyttävä todistuksen allekirjoittaneen 

ilmailulääketieteen keskuksen, ilmailulääkärin tai yleislääkärin puoleen. 

Ilmailulääketieteen keskus, ilmailulääkäri tai yleislääkäri arvioi lupakirjan haltijan 

lääketieteellisen kelpoisuuden ja päättää, kykeneekö tämä jatkamaan oikeuksiensa 

käyttämistä. 

d) Matkustamomiehistön jäsenet eivät saa suorittaa tehtäviä ilma-aluksessa tai he eivät saa 

käyttää matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksensa mukaisia oikeuksia, jos he ovat 

tietoisia jostakin sellaisesta lääketieteellistä kelpoisuuttaan heikentävästä seikasta, joka 

vaikuttaa heidän kykyynsä suorittaa tehtäviään ja velvollisuuksiaan. 

e) Jos matkustamomiehistön jäsen on jossain b kohdan 1–5 alakohdissa tarkoitetussa 

tilanteessa, hänen on ilman tarpeetonta viivytystä käännyttävä ilmailulääkärin, 

ilmailulääketieteen keskuksen tai työterveyslääkärin puoleen. Ilmailulääkäri, 

ilmailulääketieteen keskus tai työterveyslääkäri arvioi matkustamohenkilökunnan jäsenen 

lääketieteellisen kelpoisuuden ja päättää, kykeneekö tämä jatkamaan toimintaa 

turvallisuuteen liittyvissä tehtävissään. 

MED.A.025 Ilmailulääketieteen keskusten, ilmailulääkäreiden, yleislääkäreiden ja 

työterveyslääkäreiden velvollisuudet 

a) Tehdessään lääkärintarkastuksia ja arviointeja ilmailulääketieteen keskusten, 

ilmailulääkäreiden, yleislääkäreiden ja työterveyslääkäreiden on 

(1) varmistettava, että viestintä tutkittavan henkilön kanssa sujuu ilman kieliongelmia 

(2) selvitettävä tutkittavalle henkilölle, mitä seurauksia on puutteellisten, epätarkkojen 

tai väärien lääketieteellisten esitietojen antamisesta. 

b) Ilmailulääketieteellisen tarkastuksen tai arvioinnin tehtyään ilmailulääketieteen keskuksen, 

ilmailulääkärin, yleislääkärin tai työterveyslääkärin on 

(1) ilmoitettava, onko hakija hyväksytty vai hylätty vai onko hänen kelpoisuutensa 

jätetty lupakirjaviranomaisen, ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin 

ratkaistavaksi 



REV 09.09.2011 

FI 9   FI 

(2) kerrottava hakijalle mahdollisista rajoitteista, joiden vuoksi lentokoulutusta tai 

lupakirjan tai matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen mukaisia oikeuksia 

saatetaan joutua rajoittamaan 

(3) kerrottava hakijalle muutoksenhakuoikeudesta, jos hänet on katsottu terveydentilansa 

vuoksi kelpaamattomaksi, sekä 

(4) lentäjien osalta toimitettava viivytyksettä lupakirjaviranomaiselle allekirjoitettu tai 

elektronisesti varmennettu täydellinen lausunto, joka sisältää arvioinnin tuloksen 

sekä kopion lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta. 

c) Ilmailulääketieteen keskusten, ilmailulääkäreiden, yleislääkäreiden tai 

työterveyslääkäreiden on säilytettävä tämän osan mukaisesti suoritettujen 

lääkärintarkastusten ja arviointien yksityiskohtaiset tiedot sekä niiden tulokset kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

d) Mikäli tarpeen valvontatoimia varten, ilmailulääketieteen keskusten, ilmailulääkäreiden ja 

yleislääkäreiden on toimitettava toimivaltaisen viranomaisen lääketieteelliselle 

asiantuntijalle pyydettäessä kaikki ilmailulääketieteelliset tallenteet ja lausunnot sekä 

kaikki muut tarvittavat tiedot. 

2 jakso 

Lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia koskevat vaatimukset 

MED.A.030 Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset 

a) Lento-oppilas ei saa lentää yksin, ellei hänellä ole kyseisen lupakirjan edellyttämää 

lääketieteellistä kelpoisuustodistusta. 

b) Kevyiden ilma-alusten lupakirjan (LAPL) hakijoilla ja haltijoilla on oltava vähintään 

LAPL-vaatimusten mukainen lääketieteellinen kelpoisuustodistus. 

c) Yksityislentäjän lupakirjan, purjelentäjän lupakirjan tai kuumailmapallolentäjän lupakirjan 

hakijoilla tai haltijoilla on oltava vähintään luokan 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus. 

d) Kaupalliseen purjelento- tai kuumailmapallolentotoimintaan osallistuvilla 

purjelentokoneen tai kuumailmapallolentäjän lupakirjan hakijoilla ja haltijoilla on oltava 

vähintään luokan 2 lääketieteellinen kelpoisuustodistus. 

e) Jos yksityislentäjän lupakirjaan tai kevyiden ilma-alusten lupakirjaan lisätään 

yölentokelpuutus, lupakirjan haltijalla on oltava turvallisuuden kannalta riittävä värinäkö. 

f) Ansiolentäjän lupakirjan, usean ohjaajan miehistölupakirjan tai liikennelentäjän lupakirjan 

hakijoilla ja haltijoilla on oltava luokan 1 lääketieteellinen kelpoisuustodistus. 

g) Jos yksityislentäjän lupakirjaan lisätään mittarilentokelpuutus, lupakirjan haltijan on 

osallistuttava puhdasääniaudiometriatutkimuksiin luokan 1 lääketieteellisen 

kelpoisuustodistuksen haltijoita koskevien määräaikojen ja vaatimusten mukaisesti. 

h) Lupakirjan haltijalla saa olla kerrallaan vain yksi tämän osan mukaisesti myönnetty 

lääketieteellinen kelpoisuustodistus. 

MED.A.035 Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakeminen 
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a) Lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevat hakemukset on tehtävä toimivaltaisen 

viranomaisen määräämässä muodossa. 

b) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden on toimitettava ilmailulääketieteen 

keskukseen, ilmailulääkärille tai yleislääkärille 

(1) henkilöllisyystodistus: 

(2) allekirjoitettu ilmoitus, josta käyvät ilmi seuraavat seikat: 

i) hakijan lääketieteelliset esitiedot 

ii) tieto siitä, ovatko he olleet aikaisemmin lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen 

edellyttämässä tarkastuksessa ja jos ovat, tieto tarkastuksen suorittajasta ja sen 

tuloksesta 

iii) tieto siitä, onko hakija joskus arvioitu terveydentilansa vuoksi 

kelpaamattomaksi tai onko hakijan lääketieteellinen kelpoisuustodistus joskus 

peruutettu määräajaksi tai pysyvästi. 

c) Hakiessaan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista 

hakijoiden on esitettävä kelpoisuustodistus ilmailulääketieteen keskukselle, 

ilmailulääkärille tai yleislääkärille ennen varsinaisia tarkastuksia. 

MED.A.040 Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntäminen, voimassaolon 

jatkaminen ja uusiminen 

a) Lääketieteellinen kelpoisuustodistus myönnetään, sen voimassaoloa jatketaan tai se 

uusitaan vasta, kun kaikki tarvittavat lääkärintarkastukset on suoritettu ja hakija on arvioitu 

kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi. 

b) Lupakirjan myöntäminen ensimmäisen kerran 

(1) Luokan 1 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset myöntää ilmailulääketieteen keskus. 

(2) Luokan 2 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset myöntää ilmailulääketieteen keskus 

tai ilmailulääkäri. 

(3) Kevyiden ilma-alusten lupakirjan edellyttämät lääketieteelliset kelpoisuustodistukset 

myöntää ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri tai lupakirjaviranomaisen 

kansallisen lainsäädännön salliessa yleislääkäri. 

c) Lupakirjan voimassaolon jatkaminen ja uusiminen 

(1) Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloa jatkaa tai 

kelpoisuustodistukset uusii ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri. 

(2) Kevyiden ilma-alusten lupakirjan edellyttämien lääketieteellisten 

kelpoisuustodistusten voimassaoloa jatkaa tai kelpoisuustodistukset uusii 

ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri tai lupakirjaviranomaisen kansallisen 

lainsäädännön salliessa yleislääkäri. 

d) Ilmailulääketieteen keskus, ilmailulääkäri tai yleislääkäri saa myöntää tai uusia 

lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen tai jatkaa sen voimassaoloaikaa ainoastaan, jos 

(1) hakija on toimittanut kaikki itseään koskevat lääketieteelliset esitiedot sekä 

ilmailulääketieteen keskuksen, ilmailulääkärin tai yleislääkärin vaatimuksesta 

hakijan omalääkärin tai muun lääketieteen asiantuntijan suorittamien 

lääkärintarkastusten ja kokeiden tulokset  
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(2) ilmailulääketieteen keskus tai lääkäri on suorittanut ilmailulääketieteellisen 

arvioinnin kyseisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen edellyttämien 

lääkärintarkastusten ja kokeiden perusteella sen todentamiseksi, että hakija täyttää 

kaikki tämän osan mukaiset asiaa koskevat vaatimukset. 

(3) ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen keskus tai, jos asia on siirretty viranomaisen 

ratkaistavaksi, lupakirjaviranomainen voi edellyttää hakijalle tehtäväksi lisää 

lääkärintarkastuksia ja tutkimuksia, jos se on kliinisesti tarkoituksenmukaista. 

e) Lupakirjaviranomainen voi myöntää lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen tai palauttaa 

sen voimaan, jos 

(1) asia on siirretty sen ratkaistavaksi 

(2) viranomainen on havainnut, että todistuksessa olevia tietoja on korjattava. 

MED.A.045 Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolo, voimassaolon jatkaminen 

ja uusiminen 

a) Voimassaolo 

(1) Luokan 1 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat voimassa 12 kuukautta. 

(2) Luokan 1 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloaika lyhennetään 

kuuteen kuukauteen niiden lupakirjan haltijoiden osalta, jotka 

i) toimivat kaupallisessa ilmakuljetuksessa yhden ohjaajan miehistöllä kuljettaen 

matkustajia ja ovat täyttäneet 40 vuotta  

ii) ovat täyttäneet 60 vuotta. 

(3) Luokan 2 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat voimassa 

i) 60 kuukautta siihen saakka, kunnes lupakirjan haltija täyttää 40 vuotta. Ennen 

40. ikävuoden täyttymistä myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen 

voimassaolo päättyy, kun lupakirjan haltija on täyttänyt 42 vuotta. 

ii) 24 kuukautta ikävuosien 40–50 välillä. Ennen 50. ikävuoden täyttymistä 

myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo päättyy, kun 

lupakirjan haltija täyttää 51 vuotta, ja 

iii) 12 kuukautta sen jälkeen, kun lupakirjan haltija on täyttänyt 50 vuotta. 

(4) Kevyiden ilma-alusten lupakirjoihin liittyvät lääketieteelliset kelpoisuustodistukset 

ovat voimassa 

i) 60 kuukautta siihen saakka, kunnes lupakirjan haltija täyttää 40 vuotta. Ennen 

40. ikävuoden täyttymistä myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen 

voimassaolo päättyy, kun lupakirjan haltija on täyttänyt 42 vuotta. 

ii) 24 kuukautta sen jälkeen, kun lupakirjan haltija on täyttänyt 40 vuotta. 

(5) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen ja siihen liittyvien tarkastusten tai 

erikoistutkimusten voimassaoloaika 

i) määritetään hakijan iän perusteella lääkärintarkastuksen suorittamispäivänä 

ii) lasketaan lääkärintodistuksen suorittamispäivästä, kun todistus myönnetään 

ensimmäistä kertaa tai uusitaan, ja edellisen lääketieteellisen 

kelpoisuustodistuksen viimeisestä voimassaolopäivästä, kun todistuksen 

voimassaoloa jatketaan. 
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b) Voimassaolon jatkaminen 

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon jatkamista koskevat tarkastukset voidaan 

tehdä enintään 45 päivää ennen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen viimeistä voimassaolopäivää.  

c) Uusiminen 

(1) Jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija ei noudata kohtaa b, vaaditaan 

tarkastus kelpoisuustodistuksen uusimista varten.  

(2) Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset: 

i) jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo on päättynyt yli kaksi 

vuotta sitten, ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin on tehtävä 

tarkastus todistuksen uusimiseksi vasta hakijan ilmailulääketieteellisten tietojen 

arvioinnin jälkeen 

ii) jos lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolo on päättynyt yli viisi 

vuotta sitten, on noudatettava ensimmäisen kelpoisuustodistuksen myöntämistä 

koskevia tarkastusvaatimuksia, ja arvioinnin on perustuttava voimassaolon 

jatkamista koskeviin vaatimuksiin. 

(3) Kevyiden ilma-alusten lupakirjoihin liittyvien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten 

osalta ilmailulääketieteen keskuksen, ilmailulääkärin tai yleislääkärin on arvioitava 

hakijan lääketieteelliset esitiedot ja suoritettava ilmailulääketieteellinen tarkastus 

kohdan MED.B.095 mukaisesti. 

MED.A.050 Asian siirtäminen ratkaistavaksi  

a) Jos luokan 1 tai luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan kelpoisuus 

siirretään lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi kohdan MED.B.001 mukaisesti, 

ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin on siirrettävä asiaa koskevat 

lääketieteelliset asiakirjat lupakirjaviranomaiselle. 

b) Jos kevyiden ilma-alusten lupakirjaan liittyvän lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen 

hakijan kelpoisuus siirretään ilmailulääkärin tai ilmailulääketieteen keskuksen 

ratkaistavaksi kohdan MED.B.001 mukaisesti, yleislääkärin on siirrettävä asiaa koskevat 

lääketieteelliset asiakirjat ilmailulääketieteen keskukseen tai ilmailulääkärille. 
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LUKU B 

LENTÄJIEN LÄÄKETIETEELLISIÄ KELPOISUUSTODISTUKSIA KOSKEVAT 
VAATIMUKSET 

1 jakso 

Yleistä 

MED.B.001 Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten rajoitukset 

a) Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten rajoitukset 

(1) Jos hakija ei täytä kaikkia kyseisen luokan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen 

vaatimuksia, mutta hänen ei silti katsota vaarantavan lentoturvallisuutta, 

ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin on toimittava seuraavasti: 

i) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden osalta päätös 

hakijan kelpoisuudesta on siirrettävä lupakirjaviranomaisen tehtäväksi luvussa 

B esitetyn mukaisesti. 

ii) Tapauksissa, joissa luku B ei edellytä asian siirtämistä lupakirjaviranomaisen 

ratkaistavaksi, ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin on arvioitava, 

voiko hakija suorittaa tehtävänsä turvallisesti noudattaen yhtä tai useampaa 

lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen merkittyä rajoitusta, ja myönnettävä 

lääketieteellinen kelpoisuustodistus, johon on tarvittaessa merkitty rajoitus tai 

rajoituksia. 

iii) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden osalta 

ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin on arvioitava, voiko hakija 

suorittaa tehtävänsä turvallisesti noudattaen yhtä tai useampaa 

lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen merkittyä rajoitusta, ja myönnettävä 

lääketieteellinen kelpoisuustodistus, johon on tarvittaessa merkitty rajoitus tai 

rajoituksia, lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. 

iv) Ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri voi jatkaa lääketieteellisen 

kelpoisuustodistuksen voimassaoloa tai uusia sen samoin rajoituksin ilman 

hakijan kelpoisuuden siirtämistä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. 

b) Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan liittyvien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten 

rajoitukset  

(1) Jos yleislääkäri hakijan lääketieteelliset esitiedot huolellisesti arvioituaan katsoo, 

ettei hakija täytä kaikkia lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimuksia, yleislääkärin on 

siirrettävä hakijan kelpoisuus ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin 

ratkaistavaksi lukuun ottamatta niitä hakijoita, joiden kelpoisuustodistukseen on 

merkittävä vain silmälasien käyttöä koskeva rajoitus. 

(2) Jos kevyiden ilma-alusten lupakirjaan liittyvän lääketieteellisen 

kelpoisuustodistuksen hakijan kelpoisuus on siirretty ilmailulääketieteen keskuksen 

tai ilmailulääkärin ratkaistavaksi, näiden on otettava tarkasti huomioon kohta 

MED.B.095 ja arvioitava, voiko hakija suorittaa tehtävänsä turvallisesti noudattaen 

lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen merkittyä yhtä tai useampaa rajoitusta, ja 
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myönnettävä lääketieteellinen kelpoisuustodistus, johon on tarvittaessa merkitty 

rajoitus tai rajoituksia. Ilmailulääketieteen keskuksen tai ilmailulääkärin on aina 

harkittava, onko lentäjälle asetettava rajoitus, joka kieltää matkustajien kuljettamisen 

(OPL). 

(3) Yleislääkäri voi jatkaa lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaoloa tai uusia 

sen samoin rajoituksin ilman hakijan kelpoisuuden siirtämistä ilmailulääketieteen 

keskuksen tai ilmailulääkärin ratkaistavaksi.  

c) Arvioitaessa rajoituksen tarpeellisuutta on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin 

seikkoihin: 

(1) onko vahvistetun lääkärinlausunnon perusteella oletettavaa, ettei lupakirjan 

mukaisten oikeuksien käyttäminen erityisolosuhteissa todennäköisesti vaaranna 

lentoturvallisuutta, vaikka hakija ei täytäkään kaikkia numeerisia tai muita 

vaatimuksia 

(2) hakijan kyvyt, taidot ja kokemus suoritettavassa tehtävässä. 

d) Toimintarajoitusten koodit 

(1) Rajoitus toimintaan usean ohjaajan miehistössä (OML, vain luokka 1) 

i) Mikäli ansiolentäjän, liikennelentäjän tai usean ohjaajan miehistölupakirjan 

haltija ei täytä kaikkia luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen 

vaatimuksia ja jos hakijan kelpoisuus on siirretty lupakirjaviranomaisen 

ratkaistavaksi, sen on arvioitava, voidaanko lääketieteellinen 

kelpoisuustodistus myöntää OML-rajoituksella ”voimassa vain perämiehenä tai 

tehtävään hyväksytyn perämiehen kanssa”. 

ii) OML-rajoituksella myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija 

saa lentää ilma-alusta ainoastaan usean ohjaajan miehistön jäsenenä, kun 

toisella lentäjällä on täysi kelpoisuus kyseiseen ilma-alustyyppiin; toisen 

lentäjän omassa lupakirjassa ei saa olla OML-rajoitusta eikä hän saa olla 60 

vuotta täyttänyt.  

iii) Luokan 1 lääketieteellisiin kelpoisuustodistuksiin OML-rajoituksen saa 

määrätä ja poistaa ainoastaan lupakirjaviranomainen. 

(2) Rajoitus toimintaan varmistusohjaajan kanssa (OSL, luokka 2, vain kevyiden ilma-

alusten lupakirjat) 

i) OSL-rajoituksella myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija 

saa lentää ilma-alusta ainoastaan, jos ilma-aluksessa on mukana toinen ohjaaja, 

jolla on kelpoisuus toimia kyseisen luokan tai tyypin ilma-aluksen päällikkönä, 

ja jos ilma-aluksessa on kaksoisohjaimet ja toinen lentäjä istuu ohjaimin 

varustetulla paikalla. 

ii) Luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevan OSL-rajoituksen saa 

määrätä tai poistaa vain ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri 

lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. 

(3) Matkustajien kuljettamisen kieltävä rajoitus (OPL, vain luokka 2 ja kevyiden ilma-

alusten lupakirjat) 

i) OPL-rajoituksella myönnetyn lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltija 

saa ohjata vain ilma-alusta, jossa ei ole matkustajia. 



REV 09.09.2011 

FI 15   FI 

e) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijalle voidaan määrätä muita rajoituksia, jos se 

on tarpeen lentoturvallisuuden varmistamiseksi. 

f) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijalle määrätty rajoitus on yksilöitävä 

todistuksessa. 

2 jakso 

Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevat lääketieteelliset 
kelpoisuusvaatimukset 

MED.B.005 Yleistä 

a) Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijalla ei saa olla 

(1) synnynnäistä tai hankittua poikkeavuutta 

(2) aktiivista, piilevää, akuuttia tai kroonista sairautta tai vammaa 

(3) haavaa, vammaa tai leikkauksen jälkitilaa 

(4) lääkärin määräyksellä tai ilman sitä käytetyn hoidollisen, diagnostisen tai 

ennaltaehkäisevän lääkkeen vaikutusta tai sivuvaikutusta, 

joka aiheuttaa sellaista toimintakyvyn heikkenemistä, joka todennäköisesti haittaa 

kyseisen lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti tai jonka vuoksi 

hakija todennäköisesti voisi äkillisesti menettää kykynsä käyttää lupakirjan mukaisia 

oikeuksia turvallisesti. 

MED.B.010 Sydän ja verisuonisto 

a) Tutkimukset 

(1) Normaali 12-kytkentäinen lepo-EKG (sydämen sähkökäyrä) ja lausunto siitä 

vaaditaan, jos se on kliinisesti tarkoituksenmukaista sekä 

i) luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten ensimmäisen 

lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämiseen liittyvässä tarkastuksessa, 

sen jälkeen viiden vuoden välein 30 ikävuoteen saakka, kahden vuoden välein 

40 ikävuoteen saakka, kerran vuodessa 50 ikävuoteen saakka ja sen jälkeen 

kaikissa todistuksen voimassaolon jatkamiseen tai sen uusimiseen liittyvissä 

tarkastuksissa 

ii) luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten ensimmäisessä 

tarkastuksessa 40 ikävuoden jälkeen ja kahden vuoden välein 50 ikävuoden 

jälkeen. 

(2) Laajempi sydämen ja verisuoniston arviointi on tehtävä, mikäli se on kliinisesti 

tarkoituksenmukaista. 

(3) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten laajempi sydämen ja 

verisuoniston arviointi on tehtävä ensimmäisessä todistuksen voimassaolon 

jatkamiseen tai uusimiseen liittyvässä tarkastuksessa 65 ikävuoden jälkeen ja sen 

jälkeen neljän vuoden välein. 

(4) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten seerumin rasva-arvot ja 

kolesteroli on tutkittava ensimmäisen lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen 
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myöntämiseen liittyvässä tarkastuksessa sekä ensimmäisessä 40 ikävuoden jälkeen 

tehtävässä tarkastuksessa. 

b) Sydän ja verisuonisto – yleistä 

(1) Hakijoilla ei saa olla sellaista sydämen tai verisuoniston häiriötä, joka 

todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien 

käyttämistä turvallisesti. 

(2) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat, joilla on jokin seuraavista 

sairauksista tai joille on tehty seuraava toimenpide, on arvioitava terveydentilansa 

vuoksi kelpaamattomiksi: 

i) rinta-aortan tai vatsa-aortan suprarenaalisen osan pullistuma ennen leikkausta 

tai sen jälkeen 

ii) jonkin sydänläpän merkittävä toiminnallinen poikkeavuus 

iii) sydämen siirto tai sydän-keuhkosiirto. 

(3) Niiden luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on ollut tai 

todettu jokin seuraavista sairauksista, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen 

ratkaistavaksi: 

i) perifeerinen valtimosairaus ennen leikkausta tai sen jälkeen 

ii) vatsa-aortan pullistuma, ennen leikkausta tai sen jälkeen 

iii) toiminnan kannalta merkityksettömät sydänläpän poikkeavuudet 

iv) sydänläppäleikkauksen jälkitila 

v) sydänpussin, sydänlihaksen tai sydämen sisäkalvon poikkeavuus 

vi) synnynnäinen sydämen poikkeavuus, ennen korjausleikkausta tai sen jälkeen 

vii) toistuvia pyörtymisiä (vasovagaalinen synkopee) 

viii) valtimo- tai laskimotukos 

ix) keuhkolaajentuma 

x) sydän- ja verisuonitauti, joka vaatii systeemistä veren hyytymistä ehkäisevää 

hoitoa. 

(4) Ennen kuin voidaan harkita sellaisen luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen 

hakijan hyväksymistä, jolla on diagnosoitu jokin kohdissa 2 ja 3 mainittu sairaus, 

sydäntautien erikoislääkärin on arvioitava hänet ja lupakirjaviranomaisen kanssa on 

neuvoteltava. 

c) Verenpaine 

(1) Verenpaine on mitattava jokaisessa lääkärintarkastuksessa. 

(2) Hakijan verenpaineen tulee olla normaaliarvojen rajoissa. 

(3) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat, 

i) joilla on oireita aiheuttava matala verenpaine tai 

ii) joiden verenpaine on tarkastuksessa jatkuvasti yli 160 mmHg (yläpaine) ja/tai 

95 mmHg (alapaine) verenpainelääkityksen kanssa tai ilman sitä, 

on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. 
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(4) Verenpainelääkitystä aloitettaessa lääketieteellinen kelpoisuustodistus on 

peruutettava määräajaksi sen varmistamiseksi, ettei lääkityksestä aiheudu merkittäviä 

sivuvaikutuksia. 

d) Sepelvaltimotauti 

(1) Niiden luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus, joilla 

on 

i) epäilty sydänlihasiskemia tai 

ii) oireeton lievä sepelvaltimotauti, joka ei vaadi antianginaalista lääkitystä, 

on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi, ja heille on tehtävä kardiologinen 

arviointi sydänlihasiskemian poissulkemiseksi, ennen kuin hyväksymistä voidaan 

harkita. 

(2) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoille, joilla on jokin kohdassa 

1 mainittu sairaus, on tehtävä kardiologinen arviointi ennen kuin hyväksymistä 

voidaan harkita. 

(3) Hakijat, joilla on jokin seuraavista sairauksista, on arvioitava terveydentilansa vuoksi 

kelpaamattomiksi: 

i) sydänlihasiskemia 

ii) oireileva sepelvaltimotauti 

iii) sepelvaltimotaudin oireita, joita hoidetaan lääkkeillä. 

(4) Ensimmäisen luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat, joilla on ollut 

tai todettu jokin seuraavista sairauksista tai joille on tehty seuraava toimenpide, on 

arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi: 

i) sydänlihasiskemia 

ii) sydäninfarkti 

iii) ohitusleikkaus sepelvaltimotaudin vuoksi. 

(5) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on oireeton 

sydäninfarktin jälkitila tai sepelvaltimotaudin vuoksi tehdyn leikkauksen jälkitila, on 

saatava hyväksyttävä tulos kardiologisesta arvioinnista, ennen kuin hyväksymistä 

voidaan harkita lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. Luokan 1 lääketieteellisen 

kelpoisuustodistuksen voimassaolon jatkamista hakevien kelpoisuus on siirrettävä 

lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. 

e) Rytmi-/johtumishäiriöt 

(1) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan kelpoisuus on siirrettävä 

lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi, jos hänellä on merkittäviä sydämen johtumis- 

tai rytmihäiriöitä, kuten: 

i) supraventrikulaarinen rytmihäiriö, mukaan lukien ajoittainen tai jatkuva 

sinoatriaalinen toimintahäiriö, eteisvärinä ja/tai eteislepatus sekä oireettomat 

sinuskatkokset 

ii) täydellinen vasemman puolen haarakatkos 

iii) Mobitz 2 -tyypin eteis-kammiokatkos 

iv) leveä- ja/tai kapeakompleksinen tiheälyöntisyys 
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v) sydänkammion ennenaikainen aktivaatio 

vi) oireeton pidentynyt QT-aika 

vii) Brugadan oireyhtymän mukainen sydänsähkökäyrä. 

(2) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa 

1 mainittu sairaus, on saatava hyväksyttävä tulos kardiologisesta arvioinnista, ennen 

kuin hyväksymistä voidaan harkita lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. 

(3) Hakijoiden, joilla on jokin seuraavista häiriöistä: 

i) epätäydellinen haarakatkos 

ii) täydellinen oikean puolen haarakatkos 

iii) pysyvä vasenvoittoinen sähköinen akseli 

iv) oireeton sinusbradykardia (sinusperäinen harvalyöntisyys) 

v) oireeton sinustakykardia (sinusperäinen tiheälyöntisyys) 

vi) oireettomat yhdentyyppiset yksittäiset supraventrikulaariset tai ventrikulaariset 

ektooppiset lyönnit 

vii) ensimmäisen asteen eteis-kammiokatkos 

viii) Mobitz 1 -tyypin eteis-kammiokatkos, 

voidaan katsoa täyttävän lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat vaatimukset, mikäli 

heillä ei ole muita poikkeavuuksia ja mikäli kardiologisen arvioinnin tulos on 

hyväksyttävä. 

(4) Hakijoiden, joille on 

i) tehty ablaatiohoito tai 

ii) asennettu sydämentahdistin, 

on saatava hyväksyttävä tulos sydäntä ja verisuonistoa koskevasta arvioinnista, 

ennen kuin hyväksymistä voidaan harkita. Luokan 1 lääketieteellisen 

kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen 

ratkaistavaksi. Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat on arvioitava 

lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. 

(5) Hakijat, joilla on jokin seuraavista, on arvioitava terveydentilansa vuoksi 

kelpaamattomiksi: 

i) oireileva sinoatriaalinen sairaus 

ii) täydellinen eteis-kammiokatkos 

iii) oireileva pidentynyt QT-aika 

iv) automaattisesti reagoiva, elimistöön sijoitettava rytminsiirtolaite  

v) kammioon asennettu antitakykardiatahdistin. 

MED.B.015 Hengityselimet 

a) Hakijat, joiden keuhkojen toiminta on merkittävästi heikentynyt, on arvioitava 

terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. Kelpoisuus voidaan arvioida uudestaan, kun 

keuhkojen toiminta on parantunut ja se on hyväksyttävällä tasolla. 
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b) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoille on tehtävä keuhkojen 

toimintakokeet ensimmäisessä tarkastuksessa ja kun se on kliinisesti tarkoituksenmukaista. 

c) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoille on tehtävä keuhkojen 

toimintakokeet, kun se on kliinisesti tarkoituksenmukaista. 

d) Hakijoille, joilla on ollut tai joilla todetaan jokin seuraavista sairauksista tai joille on tehty 

jokin seuraavista toimenpiteistä: 

(1) lääkitystä vaativa astma 

(2) aktiivinen tulehdussairaus hengityselimissä 

(3) aktiivinen sarkoidoosi 

(4) ilmarinta 

(5) uniapneaoireyhtymä 

(6) suuri rintakehän alueen leikkaus 

(7) keuhkonpoistoleikkaus, 

on tehtävä hengityselinten arviointi ja arvioinnista on saatava hyväksyttävä tulos, ennen 

kuin hyväksymistä voidaan harkita. Hakijoiden, joilla on todettu kohdissa 3 ja 5 mainittu 

sairaus, on saatava kardiologisesta arvioinnista hyväksyttävä tulos, ennen kuin 

hyväksymistä voidaan harkita. 

e) Ilmailulääketieteellinen arviointi: 

(1) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa 

d mainittu sairaus tai jälkitila, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen 

ratkaistavaksi; 

(2) luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa 

d mainittu sairaus tai jälkitila, kelpoisuus on arvioitava lupakirjaviranomaisen kanssa 

neuvotellen. 

f) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat, joille on tehty täydellinen 

keuhkonpoistoleikkaus, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. 

MED.B.020 Ruoansulatuselimet  

a) Hakijoilla ei saa olla sellaista maha-suolikanavan tai sen sivuelinten toiminnallista tai 

rakenteellista sairautta, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan mukaisten 

oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

b) Hakijat, joilla on jossain ruoansulatuskanavan tai sen sivuelinten osassa sellainen sairauden 

tai kirurgisen toimenpiteen jälkitila , joka todennäköisesti saattaa aiheuttaa toimintakyvyn 

menetyksen lennon aikana etenkin kurouman tai puristuman aiheuttamien ahtaumien 

vuoksi, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. 

c) Hakijoilla ei saa olla sellaista tyrää, joka saattaisi aiheuttaa toimintakyvyttömyyteen 

johtavia oireita. 

d) Hakijat, joilla on maha-suolikanavan häiriöitä, kuten: 

(1) toistuva ruoansulatushäiriö, joka vaatii lääkitystä 

(2) haimatulehdus 

(3) oireilevat sappikivet 
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(4) aiemmin ollut tai todettu krooninen tulehduksellinen suolistosairaus 

(5) sekä hakijat, joille on tehty ruoansulatuskanavaan tai sen sivuelimiin kohdistunut 

leikkaus, mukaan luettuina näiden elinten täydellinen tai osittainen poisto tai siirto, 

on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. Lääketieteellinen kelpoisuus 

voidaan arvioida uudelleen sen jälkeen, kun hoito on onnistunut tai henkilö on 

toipunut leikkauksesta täysin sekä saanut hyväksyttävän tuloksen 

gastroenterologisesta arvioinnista. 

e) Ilmailulääketieteellinen arviointi: 

(1) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on kohdassa 2, 4 

tai 5 mainittu sairaus tai jälkitila, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen 

ratkaistavaksi, 

(2) luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on haimatulehdus, 

kelpoisuus määritetään lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. 

MED.B.025 Aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmät 

a) Hakijoilla ei saa olla sellaista aineenvaihdunnallista, ravitsemuksellista tai 

umpieritysjärjestelmään liittyvää toiminnallista tai rakenteellista häiriötä, joka 

todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien 

käyttämistä turvallisesti. 

b) Hakijat, joilla on aineenvaihdunnallinen, ravitsemuksellinen tai umpieritysjärjestelmään 

liittyvä häiriö, voidaan katsoa lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset täyttäviksi, mikäli 

tilan osoitetaan olevan vakaa ja ilmailulääketieteellisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä. 

c) Diabetes  

(1) Insuliinihoitoa vaativaa diabetesta sairastavat hakijat on arvioitava terveydentilansa 

vuoksi kelpaamattomiksi. 

(2) Hakijat, joiden diabetes ei vaadi insuliinihoitoa, on arvioitava terveydentilansa 

vuoksi kelpaamattomiksi, ellei voida osoittaa, että verensokerin tasapaino on 

hallinnassa. 

d) Ilmailulääketieteellinen arviointi: 

(1) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joiden verensokeria 

hoidetaan muulla lääkityksellä kuin insuliinilla, kelpoisuus on siirrettävä 

lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. 

(2) luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joiden verensokeria 

hoidetaan muulla lääkityksellä kuin insuliinilla, kelpoisuus määritetään 

lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. 

MED.B.030 Veritaudit 

a) Hakijoilla ei saa olla sellaista veritautia, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai 

lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

b) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoilta on mitattava veren 

hemoglobiini jokaisessa lääkärintarkastuksessa lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen 

myöntämiseksi. 

c) Hakijoiden, joilla on hematologisia häiriöitä, kuten: 
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(1) hyytymis-, vuoto- tai tukoshäiriö 

(2) krooninen leukemia, 

voidaan katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset, mikäli 

ilmailulääketieteellisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä. 

d) Ilmailulääketieteellinen arviointi: 

(1) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa 

c mainittu sairaus, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi; 

(2) luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa 

c mainittu sairaus, kelpoisuus määritetään lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. 

e) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin alla mainituista 

hematologisista sairauksista, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi: 

(1) epänormaali hemoglobiini, mukaan lukien esimerkiksi anemia, polysytemia tai 

hemoglobinopatia 

(2) merkittävästi suurentuneet imusolmukkeet 

(3) suurentunut perna. 

MED.B.035 Virtsatiet ja sukupuolielimet 

a) Hakijoilla ei saa olla mitään sellaista munuaisten, virtsateiden ja sukupuolielinten tai niiden 

sivuelinten toiminnallista tai rakenteellista sairautta, joka todennäköisesti haittaa kyseisen 

lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

b) Virtsanäyte on tutkittava jokaisessa ilmailulääketieteellisessä tarkastuksessa. Virtsassa ei 

saa olla merkittäviä sairauteen viittaavia poikkeavuuksia. 

c) Hakijat, joilla on munuaisissa tai virtsateissä sellainen sairauden tai kirurgisen 

toimenpiteen jälkitila, joka saattaa aiheuttaa toimintakyvyn menetyksen etenkin kurouman 

tai puristuman aiheuttamien ahtaumien vuoksi, on arvioitava terveydentilansa vuoksi 

kelpaamattomiksi. 

d) Hakijoiden, joilla on virtsateiden tai sukupuolielinten häiriö, kuten: 

(1) munuaissairaus 

(2) yksi tai useampi virtsakivi tai sairastettu munuaiskoliikki 

voidaan katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset, mikäli munuaisten 

tutkimuksen tai urologisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä. 

e) Hakijat, joille on tehty virtsateihin kohdistunut suuri leikkaus, jossa elimiä on poistettu tai 

siirretty kokonaan tai osittain, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi, ja 

heidät on arvioitava uudestaan täydellisen toipumisen jälkeen, ennen kuin kelpoisuuden 

palauttamista voidaan harkita. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden 

uudelleenarvioinnin suorittaa lupakirjaviranomainen. 
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MED.B.040 Infektiotaudit 

a) Hakijoilla ei saa olla esitietojen tai kliinisen taudinmäärityksen perusteella todettua 

infektiotautia, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten 

oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

b) HIV-positiivisten hakijoiden voidaan katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden 

vaatimukset, mikäli ilmailulääketieteellisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä. Luokan 1 

lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä 

lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. 

MED.B.045 Naistentaudit ja raskaus 

a) Hakijoilla ei saa olla sellaista toiminnallista tai rakenteellista obstetrista tai gynekologista 

tilaa tai sairautta, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen 

mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

b) Hakijat, joille on tehty suuri gynekologinen leikkaus, on arvioitava terveydentilansa vuoksi 

kelpaamattomiksi siihen saakka, kunnes he ovat toipuneet leikkauksesta täysin. 

c) Raskaus 

(1) Jos ilmailulääketieteen keskus tai ilmailulääkäri katsoo, että raskaana oleva 

lupakirjan haltija kykenee käyttämään oikeuksiaan turvallisesti, lääketieteellisen 

kelpoisuustodistuksen voimassaoloaika tulee rajoittaa 26. raskausviikon loppuun . 

Sen jälkeen kelpoisuustodistus on väliaikaisesti peruutettava. Todistus saatetaan 

uudelleen voimaan raskauden päätyttyä ja henkilön toivuttua siitä täysin. 

(2) Luokan 1 lääketieteellisten kelpuutustodistusten haltijat saavat käyttää lupakirjojensa 

mukaisia oikeuksia vain 26. raskausviikkoon saakka OML-rajoituksen mukaisesti. 

Kohdassa MED.B.001 sanotun estämättä ilmailulääketieteen keskus tai 

ilmailulääkäri voi tässä tapauksessa määrätä tai poistaa OML-rajoituksen. 

MED.B.050 Tuki- ja liikuntaelimet  

a) Hakijoilla ei saa olla sellaisia luuston, nivelten, lihasten tai jänteiden synnynnäisiä tai 

hankittuja poikkeavuuksia, jotka todennäköisesti haittaavat kyseisen lupakirjan tai 

lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

b) Hakijan istumakorkeuden, käsivarsien ja jalkojen pituuden sekä lihasvoiman on oltava 

riittävä kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämiseen turvallisesti. 

c) Hakijan tuki- ja liikuntaelinten toiminnan on oltava hyväksyttävä kyseisen lupakirjan tai 

lupakirjojen mukaisten oikeuksien turvallisen käyttämisenkannalta. Hakijoiden kelpoisuus 

on määritettävä lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. 

MED.B.055 Psykiatria  

a) Hakijoilla ei saa olla esitietojen tai kliinisen taudinmäärityksen perusteella todettua 

akuuttia, kroonista, synnynnäistä tai hankittua psykiatrista sairautta, vammaa, tilaa tai 

häiriötä, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten 

oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

b) Hakijat, joilla on alkoholin tai muiden psykoaktiivisten aineiden käytöstä tai 

väärinkäytöstä johtuva mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriö, on arvioitava 

terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi siihen saakka, kunnes he ovat raittiita ja 
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päihteettömiä ja kun onnistuneen hoidon jälkeisen psykiatrisen arvioinnin tulos on 

hyväksyttävä. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on 

siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. Luokan 2 hakijoiden kelpoisuus on 

määritettävä lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. 

c) Hakijoiden, joilla on psykiatrisia häiriöitä, kuten: 

(1) mielialahäiriö 

(2) neuroottinen häiriö 

(3) persoonallisuushäiriö 

(4) mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriö, 

on saatava hyväksyttävä tulos psykiatrisesta arvioinnista, ennen kuin heidän voidaan 

katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset. 

d) Hakijat, jotka ovat tahallisesti vahingoittaneet itseään kerran tai useammin, on arvioitava 

terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. Hakijoiden on saatava hyväksyttävä tulos 

psykiatrisesta arvioinnista, ennen kuin hyväksymistä voidaan harkita. 

e) Ilmailulääketieteellinen arviointi: 

(1) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa 

b, c tai d mainittu häiriö, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen 

ratkaistavaksi. 

(2) Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on jokin kohdassa 

b, c tai d mainittu häiriö, kelpoisuus määritetään lupakirjaviranomaisen kanssa 

neuvotellen. 

f) Hakijat, joilla on ollut tai joille on kliinisesti diagnosoitu skitsofrenia, skitsotyyppinen 

häiriö tai harhaluuloisuushäiriö, on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. 

MED.B.060 Psykologia 

a) Hakijoilla ei saa olla sellaisia psykologisia puutteita, jotka todennäköisesti haittaavat 

kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

b) Erikoislääkärin tekemän psykiatrisen tai neurologisen tarkastuksen osana tai niiden lisäksi 

voidaan tarvittaessa vaatia psykologinen arviointi. 

MED.B.065 Hermosto 

a) Hakijoilla ei saa olla esitietojen tai kliinisen taudinmäärityksen perusteella todettua 

hermostollista häiriötä, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen 

mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

b) Hakijat, joilla on ollut tai joille on kliinisesti diagnosoitu jokin seuraavista: 

(1) epilepsia 

(2) uusiutuvia, tuntemattomasta syystä johtuvia tajunnanhäiriötiloja, 

on arvioitava terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. 

c) Hakijoille, joilla on ollut tai joille on kliinisesti diagnosoitu jokin seuraavista: 

(1) epilepsia, joka ei ole uusiutunut viidennen ikävuoden jälkeen 
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(2) epilepsia, joka ei ole uusiutunut ja johon hakija ei ole käyttänyt lääkitystä yli 10 

vuoteen 

(3) epileptiformisia poikkeavuuksia aivosähkökäyrässä ja fokaalista hidasaaltotoimintaa 

(4) etenevä tai ei-etenevä hermostosairaus 

(5 yksittäinen, tuntemattomasta syystä johtuva tajunnanhäiriötila 

(6) päävammasta johtunut tajuttomuus 

(7) penetroiva aivovaurio 

(8) selkäytimen tai ääreishermoston vamma 

on tehtävä tarkempi arviointi, ennen kuin hyväksymistä voidaan harkita. Luokan 1 

lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä 

lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. Luokan 2 hakijoiden kelpoisuus on määritettävä 

lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. 

MED.B.070 Näkö 

a) Hakijoilla ei saa olla mitään silmien tai niiden sivuelinten toiminnan poikkeavuuksia tai 

aktiivista sairauteen viittaavaa tilaa, synnynnäistä tai hankittua, akuuttia tai kroonista 

häiriötä tai silmäleikkauksen tai -vamman jälkitilaa, joka todennäköisesti haittaa kyseisen 

lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

b) Tutkimukset  

(1) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten: 

i) ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa on tehtävä perusteellinen silmätutkimus, 

ja se on uusittava määräajoin silmän taittovirheen ja toimintakyvyn mukaan, ja 

ii) todistuksen voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen liittyvissä tarkastuksissa 

on tehtävä rutiininomainen silmätutkimus. 

(2) Luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten: 

i) ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa sekä kaikissa todistuksen voimassaolon 

jatkamiseen ja uusimiseen liittyvissä tarkastuksissa on tehtävä rutiininomainen 

silmätutkimus, ja 

ii) perusteellinen silmätutkimus on tehtävä, jos se on kliinisesti 

tarkoituksenmukaista. 

c) Vaadittava kaukonäkötarkkuus joko silmälaseilla korjattuna tai ilman korjausta: 

(1) luokan 1 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten osalta 6/9 (0,7) tai parempi 

kummassakin silmässä erikseen; molempien silmien näöntarkkuuden on oltava 6/6 

(1,0) tai parempi 

(2) luokan 2 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten osalta 6/12 (0,5) tai parempi 

kummassakin silmässä erikseen; molempien silmien näöntarkkuuden on oltava 6/9 

(0,7) tai parempi. Hakija, jonka näöntarkkuus ei täytä vaatimusta yhden silmän osalta, 

voidaan katsoa lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi 

lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen ja hyväksyttävän silmälääketieteellisen 

arvioinnin perusteella 

(3) ensimmäisen luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat, joiden 

näöntarkkuus ei täytä vaatimuksia yhden silmän osalta, on arvioitava 
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terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi. Todistuksen voimassaoloa jatkettaessa 

niiden hakijoiden, joiden näöntarkkuus ei täytä vaatimuksia yhden silmän osalta, 

kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi, ja heidän voidaan 

katsoa täyttävän vaatimukset, jos näöntarkkuus ei todennäköisesti haittaa lupakirjan 

mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

d) Hakijan on voitava lukea N5-taulua (tai vastaavaa) 30–50 cm:n etäisyydeltä ja N14-taulua 

(tai vastaavaa) 100 cm:n etäisyydeltä lasikorjauksella, mikäli hakijalle on määrätty 

silmälasit. 

e) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoilla on oltava normaali näkökenttä 

ja normaali yhteisnäkö. 

f) Hakijoiden, joille on tehty silmäleikkaus, voidaan katsoa täyttävän vaatimukset, jos 

silmälääketieteellisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä. 

g) Hakijoiden, joilla on kliinisesti diagnosoitu keratokonus (sarveiskalvon kartiopullistuma), 

voidaan katsoa täyttävän vaatimukset, jos silmälääkärin tekemän tarkastuksen tulos on 

hyväksyttävä. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on 

siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. 

h) Hakijoiden, joilla on 

(1) hajataittoisuutta 

(2) oikean ja vasemman silmän eritaittoisuutta (anisometropia), 

voidaan katsoa täyttävän lääketieteellisen kelpoisuuden vaatimukset, mikäli 

silmälääketieteellisen arvioinnin tulos on hyväksyttävä. 

i) Hakijat, jotka näkevät kaksoiskuvia (diplopia), on arvioitava terveydentilansa vuoksi 

kelpaamattomiksi. 

j) Silmälasit ja piilolinssit Jos hyväksyttävä näöntarkkuus saavutetaan vain lasikorjauksella: 

(1) i) kaukonäön osalta hakijan on pidettävä silmälaseja tai piilolinssejä kyseisen 

lupakirjan tai lupakirjojen mukaisia oikeuksia käyttäessään 

ii) lähinäön osalta hakijan on pidettävä lähilasit saatavilla lupakirjan mukaisia 

oikeuksia käyttäessään 

(2) hakijan on pidettävä samalla tavoin korjaavat varalasit välitöntä käyttöä varten 

saatavilla lupakirjan mukaisia oikeuksia käyttäessään 

(3) lasikorjauksen avulla on saavutettava optimaalinen näkökyky, lasien on oltava hyvin 

siedetyt ja sovelluttava ilmailutehtäviin 

(4) jos hakija käyttää piilolinssejä, niiden on oltava kaukonäön korjaamiseen tarkoitetut, 

yksitehoiset, kirkkaat (värittömät) ja hyvin siedetyt 

(5) hakijoiden, joilla on voimakas taittovirhe, on käytettävä piilolinssejä tai heidän 

silmälaseissaan on oltava ohennetut linssit 

(6) näkövaatimusten täyttämiseksi saa käyttää vain yksiä silmälaseja 

(7) sarveiskalvoa muotoilevia linssejä ei saa käyttää. 

MED.B.075 Värinäkö  

a) Hakijoiden on osoitettava, että he kykenevät näkemään tehtäviensä turvalliseen 

suorittamiseen tarvittavat värit oikein. 
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b) Tutkimukset 

(1) Hakijoiden on läpäistävä Ishiharan koe ensimmäistä lääketieteellistä 

kelpoisuustodistusta myönnettäessä. 

(2) Hakijoiden, jotka eivät läpäise Ishiharan koetta, on suoritettava muita värien 

erottelukykyä mittaavia kokeita sen varmistamiseksi, onko heidän värinäkönsä 

turvallisuuden kannalta riittävä. 

c) Luokan 1 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten hakijoiden on erotettava värit 

normaalisti tai heidän värinäkönsä on oltava turvallisuuden kannalta riittävä. Hakijat, jotka 

eivät läpäise muita värien erottelukykyä mittaavia kokeita, on arvioitava terveydentilansa 

vuoksi kelpaamattomiksi. Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden 

kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. 

d) Jos luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijan värinäkö ei ole hyväksyttävä, 

hänen lento-oikeutensa on rajattava vain päivällä lentämiseen.  

MED.B.080 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 

a) Hakijoilla ei saa olla mitään sellaista korvien, nenän, sivuonteloiden tai kurkun, mukaan 

lukien suuontelo, hampaat ja kurkunpää, toiminnallista poikkeavuutta tai aktiivista 

synnynnäistä tai hankittua sairautta, aktiivista tai kroonista häiriötä tai leikkauksen tai 

vamman jälkitilaa, joka todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen 

mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

b) Hakijan kuulon tulee olla hyväksyttävä kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten 

oikeuksien käyttämiseksi turvallisesti. 

c) Tutkimukset 

(1) Kuulo on tutkittava kaikissa lääkärintarkastuksissa. 

i) Luokan 1 ja luokan 2 lääketieteelliset kelpoisuustodistukset: kun lupakirjaan 

haetaan lisättäväksi mittarilentokelpuutus, kuulo on testattava 

puhdasääniaudiometrin avulla ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa ja sen 

jälkeisissä todistuksen voimassaolon jatkamis- tai uusimistarkastuksissa viiden 

vuoden välein 40 vuoden ikään saakka ja sen jälkeen kahden vuoden välein. 

ii) Puhdasääniaudiometrillä testattaessa ensimmäisen kelpoisuustodistuksen 

hakijoilla kuulonheikkenemä saa olla 500, 1 000 tai 2 000 hertsin taajuuksilla 

korkeintaan 35 dB ja 3 000 hertsin taajuudella korkeintaan 50 dB kummassakin 

korvassa erikseen mitattuna. Todistuksen voimassaolon jatkamista tai 

uusimista hakevien henkilöiden, joiden kuulonheikkenemä on tätä suurempi, 

on osoitettava, että heidän toiminnallinen kuulonsa on riittävä. 

iii) Huonokuuloisten hakijoiden on osoitettava, että heidän toiminnallinen 

kuulonsa on riittävä. 

(2) Korvat, nenä ja kurkku on tutkittava perusteellisesti luokan 1 lääketieteellistä 

kelpoisuustodistusta ensimmäistä kertaa myönnettäessä ja sen jälkeen määräajoin, jos 

se on kliinisesti tarkoituksenmukaista.  

d) Luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijat, joilla on 

(1) sisä- tai välikorvan aktiivinen sairaus (akuutti tai krooninen) 

(2) tärykalvon tai tärykalvojen puhkeama, joka ei ole parantunut, tai toimintahäiriö 
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(3) tasapainoelimen toimintahäiriö 

(4) nenäkäytävien merkittävä ahtauma  

(5) sivuonteloiden toimintahäiriö 

(6) suuontelon tai ylähengitysteiden merkittävä epämuodostuma tai merkittävä akuutti 

tai krooninen infektio  

(7) puheen tai äänenmuodostuksen merkittävä häiriö, 

on määrättävä lisätutkimuksiin ja -arviointeihin sen varmistamiseksi, ettei kyseinen tila 

haittaa lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

e) Ilmailulääketieteellinen arviointi: 

(1) luokan 1 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden, joilla on 

tasapainoelimen toimintahäiriö, kelpoisuus on siirrettävä lupakirjaviranomaisen 

ratkaistavaksi; 

(2) luokan 2 todistuksen hakijoiden, joilla on tasapainoelimen toimintahäiriö, kelpoisuus 

määritetään lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. 

MED.B.085 Ihotaudit 

Hakijoilla ei saa olla sellaisia todettuja ihotauteja, jotka todennäköisesti haittaavat kyseisen 

lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien käyttämistä turvallisesti. 

 MED.B.090 Syöpätaudit 

a) Hakijoilla ei saa olla todettua primaarista tai sekundaarista pahanlaatuista sairautta, joka 

todennäköisesti haittaa kyseisen lupakirjan tai lupakirjojen mukaisten oikeuksien 

käyttämistä turvallisesti. 

b) Kun pahanlaatuinen sairaus on hoidettu, hakijalle on tehtävä syöpätautilääkärin arviointi ja 

hänen on saatava siitä hyväksyttävä tulos, ennen kuin hänet voidaan hyväksyä. Luokan 1 

lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakijoiden kelpoisuus on siirrettävä 

lupakirjaviranomaisen ratkaistavaksi. Luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen 

hakijoiden kelpoisuus on määritettävä lupakirjaviranomaisen kanssa neuvotellen. 

c) Hakijat, joilla on ollut tai kliinisesti todettu pahanlaatuinen aivokasvain, on arvioitava 

terveydentilansa vuoksi kelpaamattomiksi.  

3 jakso 

Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten 
erityisvaatimukset 

MED.B.095 Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavien lääketieteellisten 
kelpoisuustodistusten hakijoiden lääkärintarkastukset 

a) Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen 

hakijat on arvioitava ilmailulääketieteen parhaiden käytäntöjen mukaisesti. 

b) Erityistä huomiota on kiinnitettävä hakijan lääketieteellisiin esitietoihin kokonaisuudessaan. 

c) Ilmailulääketieteellisen tarkastuksen on sisällettävä ainakin seuraavat osat: 

(1) kliininen tarkastus 
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(2) verenpaineen mittaus 

(3) virtsakoe 

(4) näöntarkastus 

(5) kuulotutkimus. 

d) Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen 

ensimmäisen myöntämisen jälkeen tehtävät ilmailulääketieteelliset tarkastukset voivat olla 

suppeampia 50 vuoden ikään saakka, ottaen kuitenkin huomioon hakijan lääketieteelliset 

esitiedot. 
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LUKU C 

LENNONJOHTAJIEN LÄÄKETIETEELLISIÄ KELPOISUUSTODISTUKSIA 

KOSKEVAT VAATIMUKSET 

VARATTU 
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LUKU D 

MATKUSTAMOMIEHISTÖN LÄÄKETIETEELLISTÄ KELPOISUUTTA KOSKEVAT 
VAATIMUKSET 

1 jakso 

Yleiset vaatimukset 

MED.D.001 Yleistä  

Matkustamomiehistön jäsenet saavat suorittaa ilmailun turvallisuussääntöjen mukaisia tehtäviä ja 
velvollisuuksia ilma-aluksessa vain, jos he täyttävät tämän osan mukaiset sovellettavat vaatimukset. 

MED.D.005 Ilmailulääketieteelliset arvioinnit 

a) Matkustamomiehistön jäsenille on tehtävä ilmailulääketieteellinen arviointi sen 

varmistamiseksi, ettei heillä ole sellaisia fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia, jotka saattavat 

johtaa toimintakyvyn menetykseen tai kyvyttömyyteen suorittaa heille osoitettuja tehtäviä 

ja velvollisuuksia. 

b) Jokaiselle matkustamomiehistön jäsenelle on tehtävä ilmailulääketieteellinen arviointi, 

ennen kuin hänelle voidaan osoittaa ilma-aluksessa suoritettavia tehtäviä, ja sen jälkeen 

korkeintaan 60 kuukauden välein. 

c) Ilmailulääketieteelliset arvioinnit suorittaa ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen keskus tai 

työterveyslääkäri, jos kohdan MED.E.040 vaatimukset täyttyvät. 

2 jakso 

Matkustamomiehistön ilmailulääketieteellistä arviointia koskevat vaatimukset 

MED.D.020 Yleistä  

Matkustamomiehistön jäsenillä ei saa olla 

a) synnynnäistä tai hankittua poikkeavuutta 

b) aktiivista, piilevää, akuuttia tai kroonista sairautta tai vammaa 

c) haavaa, vammaa tai leikkauksen jälkitilaa 

d) lääkärin määräyksellä tai ilman sitä käytetyn hoidollisen, diagnostisen tai 

ennaltaehkäisevän lääkkeen vaikutusta tai sivuvaikutusta, 

joka heikentää toimintakykyä siinä määrin, että se voisi johtaa toimintakyvyn menetykseen tai 

kyvyttömyyteen suoriutua turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista. 

MED.D.025 Ilmailulääketieteellisten arviointien sisältö 

a) Ensimmäiseen ilmailulääketieteelliseen arviointiin on kuuluttava vähintään seuraavat osat: 

(1) matkustamomiehistön jäseneksi hakevan henkilön lääketieteellisten esitietojen 

arviointi sekä 
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(2) seuraavien kehonosien ja aistien kliiniset tarkastukset: 

i) sydän ja verisuonisto 

ii) hengityselimet 

iii) tuki- ja liikuntaelimet 

iv) korvat, nenä ja kurkku 

v) näkö ja 

vi) värinäkö. 

b) Kunkin seuraavan ilmailulääketieteellisen arvioinnin on sisällettävä vähintään 

matkustamomiehistön jäsenen lääketieteellisten esitietojen arviointi ja kliininen tarkastus, 

jos se katsotaan tarpeelliseksi parhaiden lääketieteellisten käytäntöjen perusteella. 

c) Jos terveydentilasta on epävarmuutta tai jos se on kliinisesti tarkoituksenmukaista, a ja b 

kohtien mukaiseen matkustamomiehistön jäsenen ilmailulääketieteelliseen arviointiin on 

kuuluttava myös kaikki lääketieteelliset lisätarkastukset, kokeet ja tutkimukset, joita 

ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen keskus tai työterveyslääkäri pitää tarpeellisina. 

3 jakso 

Matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen hakijoita ja haltijoita koskevat lisävaatimukset 

MED.D.030 Matkustamomiehistön lääkärintodistus 

a) Kun ilmailulääketieteellinen arviointi on suoritettu, matkustamomiehistön 

kelpoisuustodistuksen hakijoiden ja haltijoiden on 

(1) saatava ilmailulääkäriltä, ilmailulääketieteen keskukselta tai työterveyslääkäriltä 

matkustamomiehistön lääkärintodistus, ja 

(2) toimitettava kopio saamastaan matkustamomiehistön lääkärintodistuksesta tai 

vastaavat tiedot heidän palveluitaan käyttäville lentotoiminnan harjoittajille. 

b) Matkustamomiehistön lääkärintodistus 

Matkustamomiehistön lääkärintodistuksessa on oltava ilmailulääketieteellisen arvioinnin 

päivämäärä, tieto siitä, täyttääkö matkustamomiehistön jäsen lääketieteelliset 

kelpoisuusvaatimukset vai ei, seuraavan vaadittavan ilmailulääketieteellisen arvioinnin 

ajankohta ja mahdolliset rajoitukset. Kaikki muut tiedot kuuluvat lääketieteellisten tietojen 

luottamuksellisuuden piiriin kohdan MED.A.015 mukaisesti. 

MED.D.035 Rajoitukset  

a) Jos matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen haltijat eivät täytä kaikkia 2 jaksossa 

määrättyjä lääketieteellisiä vaatimuksia, ilmailulääkärin, ilmailulääketieteen keskuksen tai 

työterveyslääkärin on arvioitava, voivatko he suoriutua matkustamomiehistön tehtävistään 

turvallisesti yhtä tai useampaa rajoitusta noudattaen. 

b) Kaikki matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen mukaisten oikeuksien harjoittamisen 

rajoitukset on yksilöitävä matkustamomiehistön lääkärintodistuksessa, ja rajoitukset voi 

poistaa ainoastaan ilmailulääkäri, ilmailulääketieteen keskus, tai työterveyslääkäri 

ilmailulääkärin kanssa neuvotellen. 
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LUKU E 

ILMAILULÄÄKÄRIT, YLEISLÄÄKÄRIT, TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT 

1 jakso 

Ilmailulääkärit 

MED.E.001 Oikeudet 

a) Ilmailulääkärillä on oikeus myöntää luokan 2 lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia sekä 

kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavia lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia, jatkaa 

niiden voimassaoloa ja uusia niitä sekä suorittaa asiaankuuluvia lääkärintarkastuksia ja 

arviointeja. 

b) Ilmailulääkärin valtuutuksen haltijat voivat hakea oikeuksiensa laajentamista luokan 1 

lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolon jatkamista ja uusimista koskeviin 

lääkärintarkastuksiin, jos he täyttävät kohdan MED.E.015 vaatimukset. 

c) Ilmailulääkärin oikeuksien laajuus ja mahdolliset ehdot on määritettävä valtuutuksessa. 

d) Ilmailulääkärin valtuutuksen haltija ei saa suorittaa ilmailulääketieteellisiä tarkastuksia ja 

arviointeja muussa jäsenvaltiossa kuin valtuutuksen myöntäneessä jäsenvaltiossa, ellei: 

(1) kyseinen toinen jäsenvaltio ole myöntänyt hänelle oikeutta harjoittaa 

ammattitoimintaa erikoislääkärinä 

(2) hän ole ilmoittanut toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 

aikomuksestaan suorittaa ilmailulääketieteellisiä tarkastuksia ja arviointeja sekä 

myöntää lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia ilmailulääkärin oikeuksiensa 

laajuuden mukaisesti sekä 

(3) hän ole saanut ohjeistusta toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. 

MED.E.005 Hakemus 

a) Ilmailulääkärin valtuutushakemuksen muodon ja muut sitä koskevat toimintatavat määrää 

toimivaltainen viranomainen. 

b) Ilmailulääkärin valtuutuksen hakijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 

seuraavat tiedot: 

(1) henkilötiedot ja työpaikan osoite  

(2) asiakirjat, joista käy ilmi hakijan täyttävän kohdan MED.E.010 mukaiset vaatimukset 

ja joissa on todistus suoritetusta, haettaviin oikeuksiin nähden 

tarkoituksenmukaisesta ilmailulääketieteen koulutuksesta 

(3) kirjallinen vakuutus siitä, että ilmailulääkäri myöntää lääketieteellisiä 

kelpoisuustodistuksia, jotka ovat tämän osan vaatimusten ja niihin liittyvien, 

Euroopan lentoturvallisuusviraston (viraston) hyväksymien vaatimusten 

täyttämiseksi hyväksyttävien menetelmien (AMC) mukaisia. 
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c) Jos ilmailulääkäri suorittaa ilmailulääketieteellisiä tarkastuksia useammassa kuin yhdessä 

paikassa, hänen on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot 

kaikista toimipisteistä, joissa hän harjoittaa toimeaan. 

MED.E.010 Ilmailulääkärin valtuutuksen myöntämistä koskevat vaatimukset 

Ilmailulääkärin valtuutuksen hakijoiden, jotka hakevat oikeutta luokan 2 lääketieteellisten 

kelpoisuustodistusten myöntämiseen, voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen, on: 

a) oltava lääketieteen harjoittamiseen täysin päteviä ja heillä tulee olla siihen lupa sekä 

todistus erikoislääkärikoulutuksen suorittamisesta 

b) oltava suorittanut ilmailulääketieteen peruskurssi 

c) osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, että 

(1) heillä on ilmailulääketieteellisten tarkastusten suorittamiseen tarvittavat soveltuvat 

tilat, menettelyt, dokumentaatio ja toimivat laitteet, ja että 

(2) heillä on lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseen tarvittavat 

menetelmät ja edellytykset. 

MED.E.015 Oikeuksien laajentamista koskevat vaatimukset 

Ilmailulääkärin valtuutuksen hakijoilla, jotka haluavat laajentaa oikeuksiaan luokan 1 

lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämiseen, voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen, on 

oltava voimassaoleva ilmailulääkärinvaltuutus, ja heidän on oltava suorittanut: 

a) vähintään 30 luokan 2 lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntämistä, voimassaolon 

jatkamista tai uusimista koskevaa lääkärintarkastusta enintään viiden hakemusta edeltäneen 

vuoden aikana  

b) ilmailulääketieteen jatkokurssi sekä 

c) käytännön koulutus ilmailulääketieteen keskuksessa. 

MED.E.020 Ilmailulääketieteen kurssit 

a) Ilmailulääketieteen kurssit hyväksyy sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa 

on kurssin järjestäjän pääasiallinen toimipaikka. Kurssin järjestäjän on osoitettava, että 

kurssin opetusohjelma on asianmukainen ja että koulutuksesta vastaavilla henkilöillä on 

riittävä tieto ja kokemus. 

b) Kertauskursseja lukuun ottamatta kurssien päätteeksi on suoritettava kirjallinen koe kurssin 

sisältöön kuuluvissa oppiaineissa.  

c) Kurssin järjestäneen organisaation on annettava kokeen läpäisseille hakijoille todistus 

suoritetusta kurssista. 

MED.E.025 Ilmailulääkärin valtuutuksen muutokset 

a) Ilmailulääkärin on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavista muutoksista, 

jotka saattavat vaikuttaa hänen valtuutukseensa: 

(1) lääkäreitä valvova viranomainen on aloittanut ilmailulääkäriin kohdistuvan 

kurinpitomenettelyn tai tutkinnan 
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(2) ehdot, joiden mukaisesti valtuutus on myönnetty, ovat muuttuneet, mukaan lukien 

hakemuksen mukana toimitettujen lausuntojen sisältö 

(3) valtuutuksen myöntämisen vaatimukset eivät enää täyty 

(4) ilmailulääkärin vastaanoton osoite tai postiosoite on muuttunut. 

b) Toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävän ilmoituksen laiminlyönti johtaa valtuutuksen 

mukaisten oikeuksien peruuttamiseen määräajaksi tai pysyvästi.  

MED.E.030 Ilmailulääkärin valtuutuksen voimassaolo 

Ilmailulääkärin valtuutus myönnetään enintään kolmen vuoden ajaksi. Sen voimassaoloa jatketaan, 
jos haltija: 

a) täyttää edelleen yleiset lääkärin ammatin harjoittamista koskevat ehdot ja hänet on edelleen 

rekisteröity lääkärin ammatin harjoittajaksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti 

b) on suorittanut ilmailulääketieteen kertauskurssin viimeksi kuluneiden kolmen vuoden 

aikana 

c) on tehnyt vähintään 10 lääkärintarkastusta joka vuosi 

d) on noudattanut valtuutuksen ehtoja sekä 

e) on käyttänyt oikeuksiaan tämän osan mukaisesti. 

2 jakso 

Yleislääkärit 

MED.E.035 Yleislääkäreitä koskevat vaatimukset  

a) Yleislääkärit voivat toimia ilmailulääkäreinä ainoastaan kevyiden ilma-alusten lupakirjaan 

vaadittavien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä varten edellyttäen, että 

(1) he harjoittavat ammattiaan jäsenvaltiossa, joissa yleislääkäreillä on kaikki hakijaa 

koskevat lääketieteelliset tiedot käytettävissään, ja 

(2) he täyttävät kaikki kansallisen lainsäädännön mukaiset lisävaatimukset. 

b) Kevyiden ilma-alusten lupakirjaan vaadittavien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten 

myöntämiseksi yleislääkäreiden tulee olla täysin päteviä lääketieteen harjoittamiseen ja 

heillä tulee olla siihen lupa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

c) Ilmailulääkäreinä toimivien yleislääkäreiden on ilmoitettava toiminnastaan toimivaltaiselle 

viranomaiselle. 

3 jakso 

Työterveyslääkärit 

MED.E.040 Työterveyslääkäreitä koskevat vaatimukset 

Työterveyslääkärit saavat suorittaa ainoastaan matkustamomiehistön ilmailulääketieteellisiä 

arviointeja, jos 
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a) toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että jäsenvaltion työterveysjärjestelmä 

pystyy varmistamaan tämän osan mukaisten vaatimusten täyttymisen 

b) heillä on lupa lääketieteen harjoittamiseen ja työterveyslääkärin pätevyys kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti, ja  

c) he ovat perehtyneet ilmailulääketieteeseen siinä määrin kuin matkustamomiehistön 

toimintaympäristön tuntemisen kannalta on tarpeen. 


