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TIIVISTELMÄ 

Kansainvälinen ilmailuoikeus keskittyy voimakkaasti siviili-ilmailun edellytysten turvaamiseen ja 
parantamiseen, kun taas sotilasilmailu on perinteisesti jätetty kansainvälisen ilmailuoikeuden 
sopimusten ulkopuolelle. Sotilasilmailu on kuitenkin viime vuosina kansainvälistynyt ja 
kansainvälinen standardointi on edennyt etenkin sotilasilmailun siviili-ilmailun kanssa yhtenevillä 
osa-alueilla. Erityisesti Euroopan unioni on pyrkinyt lisäämään ilmailun sääntelyyn laajempaa 
näkökulmaa. 
Siviili-ilmailussa Euroopan unionille on annettu perussopimusten ja toissijaisuusperiaatteen kautta 
päätösvalta siviililentoliikenteen osalta. Unioni onkin käyttänyt päätösvaltaansa aktiivisesti antaen 
muun ohella lentokelpoisuutta koskevia asetuksia, minkä lisäksi se on perustanut Euroopan unionin 
lentoturvallisuusviraston, jonka kautta siviili-ilmailun toimintaedellytyksiä on kehitetty turvallisuus 
edellä. Jäsenvaltioiden kannalta unionin siviili-ilmailua koskevat asetukset ovat velvoittavia, ja ne on 
myös Suomessa integroitu osaksi kansallista säädöskokoelmaa. 
Vastaavaa päätösvaltaa Euroopan unionilla ei ole sotilasilmailua koskevissa asioissa. Huolimatta 
päätösvaltaan liittyvistä rajoitteista Euroopan unionin alainen puolustusvirasto luonnostelee 
sotilasilma-alusten lentokelpoisuutta koskevia EMAR-vaatimuksia, joihin tässä tutkielmassa 
syvennytään. EMAR-vaatimusten tavoitteena on yhtenäistää eurooppalaisia standardeja sotilasilma-
alusten lentokelpoisuuden osalta ja näin tuottaa muun ohella puolustusteollisuuden kustannussäästöjä 
lentoturvallisuuden korkea taso säilyttäen. Vaatimukset eivät kuitenkaan ole 
kansainvälisoikeudellisesti sotilasilmailijoita velvoittavia, vaan kysymys on niin kutsutuista soft law  
-instrumenteista.
Kansainvälisoikeudellisesta asemastaan huolimatta EMAR-vaatimukset implementoidaan Suomessa 
osana sotilasilmailun viranomaisyksikön antamia määräyksiä. Määräysten kautta kansainvälisestä 
standardista tulee kansallisessa sotilasilmailussa de facto velvoittava, sillä sotilasilmailussa 
sotilasilmailuviranomaisen määräykset ovat virkavastuulla noudatettavia. Kyseinen asetelma 
huomioiden tässä tutkielmassa perehdytään tarkemmin EMAR-vaatimusten implementoinnin 
toteuttamiseen sekä siihen, mitä etunäkökulmia vaatimusten taustalla on ja millä tavalla nämä 
etunäkökulmat tulisi implementointiprosessin kuluessa huomioida.  
Loppupäätelmänä tutkielmassa esitetään, että uudenlaisesta kansainvälisoikeudellisesta luonteestaan 
johtuen EMAR-vaatimusten implementointi tulisi järjestää harkiten korostaen laajaa 
puolustushallinnon ja yhteistyötahojen yhteistä valmistelua. Laaja-alaisella osaamisen 
hyödyntämisellä kyettäisiin varmistamaan, että uudistuksen tavoitteet säilyvät yhtenäisinä 
Puolustusvoimien tehtävien kanssa. Näin toimiva järjestelmämme ei ulkoapäin muodostuvan paineen 
seurauksena ohjautuisi suuntaan, joka ei ole kansallisten prioriteettiemme mukainen. 
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1. Johdanto

1.1. Tutkimusaiheesta

Ilmailu on luonteeltaan kansainvälistä ja alati kasvavaa. Vuodesta 2010 vuoteen 2018 matkus-

tajien määrä kansainvälisillä lennoilla lähes kaksinkertaistui.1 Samalla aikavälillä lento-onnet-

tomuuksien määrä per miljoona lentoonlähtöä on lähes puolittunut.2 1970-luvun lopusta kuole-

maan johtaneiden lento-onnettomuuksien määrä per miljoona lentoa on vastaavasti pudonnut 

alle kahdeksasosaan.3 

Lento-onnettomuuksien merkittävä väheneminen on osin pitkään jatkuneen kansainvälisen 

lainsäädäntötyön aikaansaannoksia. ICAO (engl. ”International Civil Aviation Organization”)4 

perustettiin vuonna 1944 nimenomaan kansainvälisen siviili-ilmailun kehittämiseen. Järjestön 

merkittävimpiä saavutuksia on kansainvälisten standardien ja suositeltujen menettelytapojen5 

julkaiseminen. Niiden avulla kansainväliselle siviililentoliikenteelle on luotu edellytykset kas-

vaa unohtamatta lentoturvallisuutta. 

EU:n tasolla unionille on Lissabonin sopimuksella annettu lainsäädäntövalta lentoliikennettä 

koskevissa asioissa. Muun muassa tämän pohjalta Eurooppaan on perustettu oma lentoturvalli-

suusvirasto, EASA (engl. ”European Aviation Safety Agency”), jonka tehtäväkenttä on laajen-

tunut lentokelpoisuudesta6 vastaamisesta kansainvälistä harmonisointia koskevien sopimusten 

neuvotteluissa auttamiseen. EASA:n toimivalta ulottuu kuitenkin käytännössä ainoastaan si-

viili-ilmailuun, vaikka sen antamat velvoitteet saatetaankin voimaan osana unionin säädösko-

koelmaa. EASA:n merkitys kansainvälistä siviili-ilmailua ja sen lentokelpoisuutta harmonisoi-

vana virastona on kiistaton. 

1 ICAO, ”Presentation of 2019 Air Transport Statistical Results”, viitattu 6. toukokuuta 2021, 
https://www.icao.int/annual-report-2019/Documents/ARC_2019_Air%20Transport%20Statistics.pdf. 
2 ICAO, ”Accident statistics”. 
3 Aviation Safety Network, ”Fatal Accidents Per Million Flights 1977–2017”, Airliner Accidents Per 1 
Million Flights 1977-2017. 
4 Perustettu yleissopimuksella: SopS 11/1949: 7. joulukuuta 1944. 43 - 47 artiklat. 
5 Englanniksi ”Standards and Recommended Practices”, SARPs 
6 Lentokelpoisella (engl. ”airworthiness”) ilma-aluksella tarkoitetaan ilma-alusta, joka ”on niin suunni-
teltu, valmistettu, varustettu ja huollettu sekä jos ilma-alus on ominaisuuksiltaan muutoinkin sellainen, 
että sitä voidaan turvallisesti käyttää ilmailuun”. Ilmailulaki 864/2014 33 §. Ks. tarkemmin ilmailulaki 3 
luku. Alkuperäinen muotoilu peräisin Chicagon yleissopimuksen liitteestä 8: Airworthiness of Aircraft. 
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Sotilaspuolella vastaavia kansainvälisiä järjestöjä tai viranomaisia ei ole, vaan jokaisen valtion 

sotilasilmailuviranomaiset, (engl. ”National Military Aviation Authority”) ovat vastuussa oman 

valtionsa valtion ilmailun alaan kuuluvasta lentoturvallisuudesta. Järjestelmä johtaa juurensa 

valtioiden vahvaan suvereniteettiin, mutta luo merkittävän määrän päällekkäistä byrokratiaa 

kansainvälisesti tarkasteltuna. EU:n yhteydessä toimivan Euroopan puolustusviraston (engl. 

”European Defence Agency”, EDA) julkaisemat Eurooppalaiset sotilasilmailun harmonisoidut 

lentokelpoisuusvaatimukset (engl. ”European Military Airworthiness Requirements”, EMAR) 

pyrkivät täyttämään tätä aukkoa.7 

Suomi on sitoutunut toimimaan osana EDA:a ja sen alaista MAWA:a (engl. ”Military Airwort-

hiness Authorities Forum”), joka hyväksyy EMAR-vaatimukset, jotka ovat kansainvälisesti ei-

velvoittavia. EDA:n päätöksenteossa puolustusministerit toimivat valtioiden edustajina eli 

EMAR-vaatimukset on välillisesti tuotettu puolustusministereiden mandaatilla. Suomessa il-

mailulain8 mukaan Sotilasilmailuviranomainen (SVY) vastaa EMAR-vaatimusten toimialaan 

kuuluvista asioista lentokelpoisuuden osalta. 

EMAR-vaatimukset on tehty täyttämään sotilasilmailussa olevaa kansainvälisen lentokelpoi-

suuden standardin puutetta. Uuteen ratkaisuun liittyy kuitenkin kansainvälisoikeudellisia näkö-

kulmia, joita ei aiemmin ole sotilasilmailussa kansallisesti tullut vastaan. Tässä tutkielmassa 

analysoidaan sitä, mikä on EMAR-vaatimusten kansainvälisoikeudellinen asema ja kuinka 

tämä on otettu huomioon implementoitaessa niitä Suomessa. Tarkastelun pohjaksi esitetään tut-

kimuskysymykset, joihin vastataan kappaleittain. 

1.2. Tutkielman tavoite, kohde ja rajaukset 

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat jaettavissa nollakysymykseen ja kolmeen pääkysymyk-

seen. Nollakysymykseen vastaamalla taustoitetaan tutkimusta riittävissä määrin loogisen koko-

naisuuden rakentamiseksi.  

0. Miten ja miksi kansainvälinen ilmailuoikeus on jakautunut erillisiin sotilas- ja

siviilisäännöksiin?

1. Miten Euroopan unioni on muuttanut kansainvälistä ilmailuoikeutta?

7 Suomenkielisten käännösten osalta tutkielmassa käytetään sotilasilmailumääräyksessä SIM-To-Lt-
036 käytettyjä käännöksiä EMAR-vaatimuksiin liittyvien termien osalta. Muiden EU-termien osalta käy-
tetään IATE-tietopankin tai Valtiosopimusoppaan 2021 liitteen 16 mukaisen sanaston käännöksiä aina 
kun mahdollista. 
8 ”Ilmailulaki 864/2014.  



      

 3  

 

2. Mikä on EMAR-vaatimusten kansainvälisoikeudellinen pohja ja mitä vaikutuk-

sia tällä on kansainvälisesti? 

3. Kuinka EMAR-vaatimukset on implementoitu osaksi kansallista säädöskokoel-

maa ja kuinka tämä vaikuttaa kansallisesti? 

Tutkielman tavoitteena on siten tiivistetysti selvittää mitä kansainväliseen toimivaltaan liittyviä 

ongelmakohtia esiintyy, kun kansainvälisen sotilasilmailuoikeuden implementoinnissa kansal-

liseen oikeuteen pyritään noudattamaan samoja periaatteita kuin siviili-ilmailussa. Viitekehys, 

johon tutkimuskysymykset asettuvat on esitetty alla (Kuva 1).  

Kysymyksiin vastaaminen täytyy aloittaa siviili-ilmailun lentoturvallisuuden kansainvälistymi-

sestä, koska siviili-ilmailun sopimuspohjan kansainvälistymisen kautta myös valtion ilmailun 

puolella on herätty integraation mahdollisuuteen. Samalla käsitellään myös kansainvälisen il-

mailuoikeuden perusteita lyhyesti sekä määritellään tutkielman kannalta oleelliset termit. Tar-

kastelun alla on nimenomaan ICAO ja sen hankkeet ilmailun turvallisuuden kehittämiseksi. 

Kuva 1 - Tutkielman viitekehys 
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Tutkielman tavoitteeseen pääsemiseksi on tärkeää ymmärtää kansainvälisen oikeuden perus-

teita siitä, miksi sotilasilmailu ja siviili-ilmailu ovat kansainvälisesti erillisiä kokonaisuuksia.9 

Kansainvälinen sääntely on usein peräisin eri kansainvälisiltä toimijoilta tai valtioiden välisestä 

yhteistyöstä. Näiden toimijoiden kansainvälisoikeudellista asemaa tulee avata toimivaltakysy-

myksien ratkaisemiseksi ja säännösten velvoittavuuden hahmottamiseksi.  

Euroopan unionin merkitystä kansainvälisen ilmailuoikeuden kehittäjänä ei voida sivuuttaa. On 

luonnollista siirtyä maailmanlaajuisen kehityksen tarkastelemisesta eurooppalaisen viitekehyk-

seen. Tässä vaiheessa etenkin EASA:n roolin käsitteleminen lentokelpoisuuden osalta on oleel-

lista myöhemmin käsiteltävien EMAR-vaatimusten ymmärtämiseksi. Euroopan ilmailuoikeutta 

käsittelevän kohdan yhteydessä keskitytään kansainvälisen toimivaltakysymyksen ratkaisemi-

seen etenkin EU:n perussopimusten tai eri järjestöjen perussääntöjen kautta. 

Kansainvälisen tarkastelun jälkeen on luontevaa siirtyä kansalliseen näkökulmaan. Ensim-

mäiseksi tulee selvittää kansallinen toimivaltajako lentokelpoisuuteen ja lentoturvallisuuteen 

liittyvissä asioissa. Toimivaltakysymysten selvittämisen jälkeen voidaan tarkastella, kuinka 

kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat EMAR-vaatimukset on implementoitu osaksi kansal-

lista säädöskokoelmaa. Tutkielman näkökulma on, kuinka kansainvälinen lainsäädäntö vaikut-

taa siviili- ja sotilasilmailussa eri tavoin kansalliseen lainsäädäntöön. Kansallisen tason lainsää-

dännöstä analysoidaan sitä, antaako se riittävän pohjan kansainvälisen lainsäädännön imple-

mentoinnille. 

Kansainvälisen siviili-ilmailun säännöksien ja sopimusten implementointi kansallisesti on va-

kiintunutta ja osa päätösvallasta on luovutettu kansainvälisille tahoille. Sotilasilmailun saralla 

vastaavaa ei ole laajamittaisesti tehty, vaan toistaiseksi pääasiallisessa toimintamallissa jokai-

nen maa on itsenäisesti päättänyt sotilasilmailua koskevan lainsäädäntönsä suunnasta. Länsi-

maissa on kuitenkin esiintynyt halukkuutta integroida myös sotilasilmailun osa-alueita, joista 

tässä tutkielmassa käytetään esimerkkinä sotilasilma-alusten kansallisiin lentokelpoisuusorga-

nisaatioihin vaikuttavia ylikansallisia EMAR-vaatimuksia.10 

9 Sotilas- ja siviili-ilmailu eivät tapahdu erillisissä tyhjiöissä, vaan ovat monilta osin vahvasti linkittyneet 
toisiinsa. Hyviä käytäntöjä siirretään suoraan tai muutettuna siviili- ja sotilasilmailun välillä.  
10 Toistaiseksi suurempi osa integraatiosta on tehty siviili-ilmailun edellytysten parantamiseksi. Näistä 
esimerkkeinä FUA-asetus (Flexible Use of Airspace, ”2005/2150/EY: Ilmatilan joustavaa käyttöä kos-
kevista yhteisistä säännöistä.”) sekä SES-asetukset (”2004/549/EY: Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus). EMAR-vaati-
mukset ovat esimerkki uudemmasta lähestymistavasta, jonka keskipisteessä on sotilasilmailun kan-
sainvälisen teollisen yhteistyön helpottaminen. 
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Käytännöllisemmällä tasolla tutkielmassa selvitetään, mihin EMAR-vaatimukset pohjautuvat, 

mikä on niiden velvoittavuuden taso, kuinka kansallinen lainsäädäntömme suhtautuu niihin ja 

kuinka ne on tuotu osaksi kansallista säädöskokoelmaa. Tutkielman tavoitteena on lisäksi ky-

seisiä lentokelpoisuusvaatimuksia esimerkkinä hyödyntäen luoda kattavampi kuva kansainvä-

lisestä, erityisesti eurooppalaisesta, ilmailulainsäädännöstä ja sen vaikutuksesta kansalliseen 

sotilasilmailuun. Tämä näkökulma on esillä etenkin tutkittaessa eri lainsäätäjien tavoitteita la-

kien osalta. 

Tutkielmassa ei käsitellä EMAR-vaatimuksia yksityiskohtaisesti kohta kohdalta, vaan tarkas-

tellaan niiden säätämisjärjestyksen suhdetta kansainvälisiin sopimuksiin ja analysoidaan tämän 

vaikutusta sotilasilmailuun yleisellä tasolla. Tutkielmassa ei siis perehdytä EMAR-vaatimusten 

sisältöön juurikaan. Tutkielman ulkopuolelle rajataan lisäksi muu valtion ilmailu kuin sotilas-

ilmailu sekä lennokit ja miehittämätön ilmailu. 

Yllä mainitut rajaukset ovat välttämättömiä, jotta käsittely ei jää ainoastaan pintapuoliseksi. 

Sotilasjuridiikan saralla ei myöskään ole tarkoituksenmukaista tutkia säännösten teknisiä yksi-

tyiskohtia. Muun valtion ilmailun osalta on suomalaisesta näkökulmasta luonnollisempaa py-

syttäytyä ainoastaan Puolustusvoimille kuuluvan sotilasilmailun tarkastelemisessa, koska suu-

rin osa valtion ilmailua koskevasta lainsäädännöstä koskee nimenomaan Puolustusvoimien or-

ganisoimaa ilmailua.  

Lennokeiden ja miehittämättömän ilmailun rajaaminen tarkastelun ulkopuolelle on perusteltua, 

koska lentokelpoisuuteen ja sitä kautta lentoturvallisuuteen liittyvät prosessit koskevat tois-

taiseksi pääasiassa miehitettyjä lentolaitteita. Kansainvälinen ilmailuoikeudellinen järjestelmä 

on rakennettu alun perin miehitetyn ilmailun ongelmien ratkaisemiseen ja vaikka miehittämä-

tön ilmailu on erittäin nopeasti kehittyvä sekä tulevaisuuden kannalta merkittävä alue, on sen 

käsittely tutkimuskysymysten kannalta toissijaista. 

1.3. Aineiston rajaukset 

Ensisijaisena aineistona tutkielmassa käytetään EU:n ja sen yhteydessä toimivien virastojen ja 

järjestöjen dokumentteja, sopimuksia ja ohjeistuksia sekä Suomen lakia. Tutkielman taustoitta-

miseksi tarpeellisilta osin tutustutaan kansainväliseen ilmailuoikeuteen myös laajemmin esi-

merkiksi kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön kautta. 



      

 6  

 

Oikeustapausten näkökulmasta sotilasasiat kuuluvat vahvasti valtioiden suvereniteetin piiriin, 

minkä vuoksi EU-oikeudellisia tapauksia sotilasilmailuun liittyen ei juurikaan ole saatavilla. 

Yhdistyneiden kansakuntien Kansainvälinen tuomioistuin on kuitenkin avannut kansainvälistä 

tapaoikeutta joissain tapauksissa sotilasilmailun, kansainvälisen oikeuden periaatteiden sekä 

suvereniteetin osalta ja näihin viitataan tutkielmassa soveltuvin osin. Lisäksi kansainvälisen 

oikeuden osalta viitataan alalla vakiintuneisiin oppikirjoihin. Oikeuskäytäntöä sotilasilma-alus-

ten lentokelpoisuudesta ei ole tarjolla myöskään kansallisesti, mikä ei tutkielman viitekehyk-

sessä haittaa, koska tarkoituksena on tutkia pääasiassa kansainvälisiä sopimuksia sekä lainsää-

däntöä ja niiden suhdetta kansalliseen lakiin. 

Sotilasilma-alusten lentokelpoisuutta on kirjallisuudessa tarkasteltu etenkin teknisestä näkökul-

masta11, mutta kansallista kirjallisuutta, joka käsittelee kansainvälisiä lentokelpoisuusstandar-

deja juridisesta näkökulmasta, on saatavilla huomattavan rajallinen määrä. Kansainvälisoikeu-

dellista tutkimusta sotilasilmailun lentokelpoisuudesta on tehty enemmän, mutta näissäkin suu-

rimmassa osassa näkökulma on teknisluonteinen. Aihepiiriä tutkineilla on lähes poikkeuksetta 

vahva kytkös oman valtionsa puolustusvoimiin, mikä tulee myös ottaa huomioon kirjallisuutta 

tarkasteltaessa. EMAR-vaatimuksia koskevaa, täysin sotilasorganisaatioiden ulkopuolelta tule-

vaa, tutkimusta aiheesta on erittäin rajallisesti. EU:n toimivaltaa sotilasasioissa käsittelevää tut-

kimusta on kuitenkin saatavilla paremmin, mikä tarkoittaa tämän tutkielman osalta maltillisten 

analogioiden suorittamista joissain tapauksissa. 

 
11 Teknisen näkökulman tutkielmista täytyy kansallisella tasolla mainita Kimmo Moision diplomityö Jat-
kuvan lentokelpoisuuden hallinta ja kehittäminen (Tampereen teknillinen yliopisto, 2017) sekä Jaakko 
Järvinevan opinnäytetyö Lentokelpoisuustarkastusten kehittäminen (Tampereen ammattikorkeakoulu, 
2021), joissa molemmissa on käsitelty EMAR:eita ja niiden muutoksia lentokelpoisuusjärjestelmään 
pääasiassa teknisestä näkökulmasta. 
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1.4. Tutkimusmenetelmät 

Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä tutkielmassa käytetään lainoppia eli oikeusdogmatiikkaa. 

Tutkimuskohteena on voimassa oleva eli pätevä ja velvoittava oikeus. Oikeusfilosofisena poh-

jana kansallisen oikeuden osalta tutkielmassa suhtaudutaan vallitsevaan lainsäädäntöön oikeus-

positivistisesti Hans Kelsenin teoretisoimalla tavalla.12 Hänen mukaansa kaikkien kansallisten 

normien on pohjauduttava ylemmän normin, viime kädessä valtiosäännön, kelpuutukseen.13 

Kansallisesti tarkastelun kohteena on siten oikeusjärjestyksen eheys teoreettisella tasolla.14 

Tämä ilmenee siten, että tarkastellaan, onko kansallinen tapa implementoida EMAR-vaatimuk-

set lain mukainen. 

Kansallisen oikeusjärjestelmän eheyteen vaikuttaa se, miten kansainväliset säädökset imple-

mentoidaan Suomessa. Kansainvälisille säädöksille tyypillistä on säädöstenantajien vajaa toi-

mivalta. Esimerkiksi Euroopan unionille ei ole luovutettu täysimääräistä toimivaltaa kaikissa 

asioissa, vaan sen antamien säädösten näkökulmakin rajoittuu sille annetun toimivallan mu-

kaan. Tämän vuoksi tutkielmassa tarkastellaan tarpeellisilta osin eri kansainvälisten toimijoiden 

mandaatteja, jotta rajallisen toimivallan haasteet ovat ymmärrettävissä paremmin. Toimivallan 

tarkastelu johtaa usein perussääntöjen ja perustamissopimusten tulkintaan. 

Kansainvälisen lainsäädännön osalta tutkielman taustana on näkemys valtion suvereniteetista.15 

Kansainvälisessä oikeudessa Kelsenin ajatus ylemmän normin kelpuutukseen johtaa useimmi-

ten tutkimaan valtiosopimuksia, eritoten perustamis- ja perussopimuksia. Teorian tasolla nämä 

eivät ole valtiosääntöön verrattavissa olevia ylimpiä normeja, vaan niiden pätevyys perustuu 

suvereenien valtioiden sopimuksiin ja näiden sopimusten sitovuuteen – pacta sunt servanda.16 

 
12 Tutkielman viitekehyksen, kansainvälisen toimivallan vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön, näkö-
kulmasta on mielekästä pitää myös kansallisen oikeuden tarkastelu pääasiassa teoreettisena. Kelse-
nin teorian mukaan maailma jakautuu ontologiseen Sein (mikä on) ja epistemologiseen Sollen (minkä 
pitäisi olla) maailmoihin. Kelsenin mukaan nämä järjestelmät ovat täysin erillisiä ja hän pyrki määritte-
lemään lain irralliseksi ideologioista. Tässä tutkielmassa analysoidaan kuitenkin myös lakihankkeiden 
taustoja, eikä hyväksytä täysin Kelseniläistä ajatusta siitä, että oikeus olisi täysin erillinen järjestelmä. 
13 M. Wennberg, Oikeusfilosofia: johdatus oikeusteoriaan ja oikeusteoreettiseen ajatteluun (Unipress, 
2001), 60. 
14 Teoreettisella tasolla tarkoittaa tässä tutkielmassa Kelsenin ajatusta oikeusteorian kuulumisesta Im-
manuel Kant 
15 Hans Kelsen, Principles of international law (New York: Rinehart & Company Inc., 1952), 440. 
16 M.N. Shaw, International Law (Cambridge University Press, 2014), 36.  
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Eheän oikeusjärjestyksen sisällä lainopin tutkimus jaetaan kahteen osaan, lain tulkintaan ja sys-

tematisointiin, eli käytännölliseen ja teoreettiseen lainoppiin. Tässä tutkielmassa keskitytään 

näistä käytännön lainoppiin eli lain tulkintaan, mutta tarvittaessa viitataan myös tieteen yleisiin 

oppeihin. Lakien lisäksi tulkinnan kohteena on kansainvälisen oikeuden oikeuslähteitä, käytän-

nössä kahden- ja monenvälisiä valtiosopimuksia. Tarvittaessa viitataan myös kansainväliseen 

tapaoikeuteen, varsinkin tutkielman taustoittamisen yhteydessä.17 

Käytännön lainoppi jakautuu yleensä normikannanottojen ja tulkintakannanottojen välille, 

vaikka rajaa onkin pidetty keinotekoisena.18 Normikannanotoilla tutkija ottaa kantaa oikeus-

normin muodolliseen pätevyyteen ja yksinkertaisimmillaan normikannanotto voi olla esimer-

kiksi toteamus: ”Ilmailulaki on säädetty perustuslain mukaisessa järjestyksessä ja on siksi muo-

dollisesti pätevä.” Tässä tutkielmassa ei perehdytä normikannanottoihin kansallisten lakien ja 

asetusten osalta. Viranomaisen määräyksien osalta esitetään jo edellä mainittujen oikeusperi-

aatteiden yhteydessä arvio järjestelmän toimivaltojen ja mandaattien suhteesta. 

Kansainvälisten sopimusten yhteydessä esitetään huomioita EMAR-vaatimusten säätämisjär-

jestyksestä ja laajuudesta sekä niiden suhteesta kansallisessa lainsäädännössä ilmenevään toi-

mivaltajakoon. Ei-velvoittavien sopimusten osalta on haastavaa suorittaa normikannanottoja, 

koska kyseiset sopimukset eivät ole sellaisenaan osa velvoittavaa lainsäädäntöä, ellei niitä saa-

teta kansallisesti osaksi velvoittavaa oikeusjärjestystä. Varsinaisia tulkintakannanottoja lain si-

sällöstä ei juurikaan tehdä. 

Tutkielman kansainvälisoikeudellinen viitekehys on oikeusteoreettisestikin haastava. EMAR-

vaatimukset on julkaistu valtioille täysin vapaaehtoisen eurooppalaisen yhteistyön perusteella, 

eikä niitä implementoida minkään valtiosopimuksen velvoittamana.19 Tämän vuoksi tutkiel-

massa on tärkeää käsitellä EMAR-vaatimusten taustalla olevien tahojen taustoja ja legitimiteet-

tiä normaalia kattavammin. Tausta-ajatuksena kansainvälisen normin käytännön vaikutukselle 

on kuitenkin Kelsenin oikeuspositivistinen näkemys siitä, että kansainvälinen normi on sitova, 

kun se tuodaan osaksi kansallista oikeusjärjestystä.20 Tämä Kelsenin teoria valtioiden suvere-

niteetista on tämän tutkielman keskiössä. Etenkin sotilasasioissa valtiot ovat keskimäärin ha-

luttomampia luovuttamaan päätösvaltaa ylikansallisille toimijoille tai muille valtioille.  

17 Ari Hirvonen, Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan, 2011, 21–25. 
18 Hirvonen. 25 
19 EMAR-vaatimusten taustalla on useita valtiosopimuksia, mutta ne eivät ole valtioita velvoittavia. Ai-
hetta käsitellään kattavasti myöhemmin tutkielmassa. 
20 Kelsen, Principles of international law, 438–39. 
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Tässä vaiheessa on myös tuotava esiin ero monistisen ja dualistisen ajattelumallin ero. Dualis-

tisessa mallissa kansainvälinen lainsäädäntö tulee sitovaksi vasta, kun se on säädetty osaksi 

kansallista oikeusjärjestystä. Monistisessa oikeusjärjestyksessä kansainväliset sopimukset taas 

velvoittavat automaattisesti myös kansallisella tasolla viranomaisten toimintaa.21 Suomessa on 

periaatteessa käytössä dualistinen malli, vaikka EU-asioiden osalta järjestelmä monesti vaikut-

taakin monistiselta.22 23 

Euroopan unionille on monessa asiassa annettu päätösvalta perussopimuksilla, jolloin esimer-

kiksi niiden perusteella annetut asetukset ovat sellaisenaan edellä kuvatun kaltaisesti monisti-

sesti jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä sitovia, eivätkä ne tarvitse erillistä kansallista imple-

mentointia. Asioissa, joissa toimivaltaa ei ole annettu, se on yksinomaan jäsenvaltioiden oman 

suvereniteetin alaista.24 Sotilasasioissa tätä toimivaltaa ei ole luovutettu, vaan kansainväliset 

sopimukset ovat luonnoltaan dualistisia, jolloin niistä tulee velvoittavia vasta, kun ne on kan-

sallisella tasolla implementoitu. Tutkielman viitekehyksen mukaisesti käsitellään nimenomai-

sesti tätä kansainvälisen oikeuden eroavaisuutta ja miten se vaikuttaa kansalliseen oikeuteen. 

1.5. Tutkielman rakenne 

Tutkielma jakautuu johdannon ja loppusanojen lisäksi kolmeen pääjaksoon, joiden avulla vas-

tataan tutkimuskysymyksiin. Tutkielmassa esitetään päätelmiä aina sopivissa kohdin, eikä ai-

noastaan loppupäätelmien yhteydessä. Yhtä lailla oikeustieteille ominaisia ajatusmalleja ja pe-

riaatteita avataan tarvittaessa, koska kyseessä ei ole oikeustieteellinen tutkielma. Tutkielmassa 

esitellään erilaisia kansainvälisoikeudellisia organisaatioita ja näiden aseman hahmottamiseksi 

niiden toimivaltaa käsitellään aina ensimmäisen johdannon jälkeisen maininnan yhteydessä ala-

viitteessä, mikäli laajempaa tarkastelua ei erikseen suoriteta. 

21 Shaw, International Law, 94. 
22 Perustuslaki 731/1999. 94.1 ja 95.1 §. 
23 Suomalainen näkökulma asiaan voidaan kuvata olevan de jure monistinen, mutta de facto dualisti-
nen. Erilaisilla blankettilailla ja vastaavilla saatetaan kansainvälistä sääntelyä voimaan. Vastaavaa ki-
puilua on ollut myös muualla unionin alueella. EU:n yhteydessä etenkin britit ovat tuskailleet monisti-
sen näkemyksen kanssa huomattavasti, koska heillä ei aikaisemmin ollut julkisoikeudellista haaraa 
ollenkaan (ks. John Laws, ”Monism and dualism”, La Revue administrative 53, nro 2 (2000): 18–22.). 
Tänä päivänä oikeusjärjestelmät ovat usein monimuotoisempia ja niillä on erilaisia haaroja (ks. Mi-
chael Eichberger, ”Monism or dualism ?”, La Revue administrative 53, nro 2 (2000): 10–17.)  
24 Robert Schütze, ”EU Competences - Existense and Exercise”, teoksessa The Oxford Handbook of 
European Union Law, toim. Damian Chalmers ja Anthony Arnull, 2015, 82. 
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Tutkielma aloitetaan esittelemällä EMAR-vaatimukset lyhyesti, jotta tutkielman viitekehys py-

syy eheänä läpi käsittelyn. Kansainvälisen oikeuden käsittely aloitetaan perehtymällä ilmailu-

oikeuden kansainvälisiin taustoihin, jotta voidaan paremmin ymmärtää eurooppalaisen ilmai-

luoikeuden sääntelykehystä. Samalla vastataan tutkimuskysymyksiin, miten ja miksi kansain-

välinen ilmailuoikeus on jakautunut erillisiin sotilas- ja siviilisäännöksiin? Toisen pääjaksossa 

käsittely on pintapuolista ja esittelevää, mikä mahdollistaa myöhemmin syvemmän käsittelyn. 

Kolmannessa pääjaksossa siirrytään käsittelemään EU:n ilmailua koskevia hankkeita vastaa-

malla kysymykseen, miten Euroopan unioni on muuttanut kansainvälistä ilmailuoikeutta. Pää-

jaksossa syvennytään myös EU:n ja sen yhteydessä toimivien organisaatioiden sääntelyvallan 

perusteisiin ja jäsenvaltioiden suvereniteettiin. Pääpaino on lentokelpoisuuteen liittyvissä hank-

keissa, mutta myös muita ilmailua koskevia hankkeita käsitellään erilaisten päämäärien esiin 

tuomiseksi. Samalla käsitellään eri organisaatioiden tarkoituksia ja päämääriä. 

Neljäs pääjakso keskittyy vastaamaan kysymykseen, mikä on EMAR-vaatimusten kansainvä-

lisoikeudellinen pohja ja mitä vaikutuksia tällä on kansainvälisesti. Edellisessä pääjaksossa esi-

tettyjä EU:n ja sen yhteydessä toimivien järjestöjen toimintaa ja tavoitteita suhteutetaan kan-

sallisiin päämääriin. Jakso pitää sisällään analyysin EMAR-vaatimusten kansallisen implemen-

toinnin vaikutuksista. Pääjaksossa syvennytään analysoimaan EU:n, EDA:n, MAWA:n ja kan-

sallisen lainsäätäjän eri intressejä säädöstyön taustalla ja miten nämä näkyvät kansallisessa 

EMAR-vaatimusten implementoinnissa. Syventymisen yhteydessä vastataan viimeiseen tutki-

muskysymykseen, kuinka EMAR-vaatimukset on implementoitu osaksi kansallista säädösko-

koelmaa ja kuinka tämä vaikuttaa kansallisesti. 

Viimeinen pääjakso jätetään loppusanoille. Jakson tarkoituksena on referoida pääjaksoja ja esit-

tää tiivistetysti tutkielman tavoitteen toteutuminen eheän kokonaisuuden saavuttamiseksi. 
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2. Kansainvälisen ilmailuoikeuden kehitys 

2.1. EMAR-vaatimuksista lyhyesti 

Tässä pääjaksossa käsitellään ilmailuoikeuden kehitystä vastaamalla tutkimuskysymyksiin, mi-

ten ja miksi kansainvälinen ilmailuoikeus on jakautunut erillisiin sotilas- ja siviilisäännöksiin. 

Ensin on kuitenkin käsiteltävä lyhyesti EMAR-vaatimuksia viitekehyksen selventämiseksi. Tä-

män jälkeen ennen tutkimuskysymykseen vastaamista on esiteltävä muutamia kansainvälisen 

oikeuden perusperiaatteita aiheen taustoittamiseksi. 

Tämän tutkielman keskiössä on kansainvälisen sotilasilmailuoikeuden implementointi, jonka 

viitekehyksenä käytetään EMAR-vaatimuksia. EMAR-vaatimukset ovat saaneet lähtölaukauk-

sensa vuonna 2008, kun EDA:n koolle kutsumat puolustusministerit päättivät perustaa MAWA-

forumin.25 Forumiin osallistuvat maiden sotilasilmailuviranomaiset (engl. ”National Military 

Airworthiness Authorities, NMAA”), jotka yhdessä päättävät mihin suuntaan vaatimuksia ke-

hitetään. Pohjaksi EMAR-vaatimuksille he päättivät ottaa siviili-ilmailun turvallisuudesta vas-

taavan EASA:n lentokelpoisuusmääräykset. 

EDA:n jäsenvaltioiden puolustusministerit julkaisivat poliittisen julistuksen vuonna 2009, 

miltä pohjalta EMAR-vaatimuksia lähdettiin kehittämään. Julistuksen mukaan sotilasilma-alus-

ten lentokelpoisuuden yhteisen lähestymistavan puute aiheuttaa merkittävää järjestelmien hin-

nan kasvua sekä pitkittää eurooppalaisia lentokoneiden valmistusohjelmia. EMAR-vaatimusten 

kehittäminen ja implementointi vähentäisi näitä ongelmia ja lisäisi Euroopan puolustuksen te-

ollisen ja teknologisen perustan kilpailukykyä. EMAR-vaatimusten avulla eri jäsenvaltioiden 

sotilasilmailuviranomaiset voisivat vastavuoroisesti tunnustaa toistensa työtä.26 

 
25 Martin Clark, ”Harmonising airworthiness”, Aerospace (Royal Aeronautical Society, 1. helmikuuta 
2015). EDA:n perussääntöä ja mandaattia käsitellään myöhemmin tutkielmassa. 
26 European Defence Agency, ”Defence Minsisters’ Political Declaration - Regarding the Timely Devel-
opment and Implementation of the European Military Airworthiness Requirements”, 17.11.2009. 
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EMAR-vaatimuksiin liittyen EDA on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan vaatimusten avulla 

voidaan saavuttaa 10 % säästö monikansallisten kehitysprojektien yhteydessä sekä 50 % ai-

kasäästö projektin kestossa. Painopiste etenkin alun yhteistyön osalla onkin ollut nimenomaan 

monikansallisten kehitysprojektien helpottamisessa. EDA:n julkaisussa kuitenkin mainitaan 

mahdollisuus huoltotoimien ja varaosien jakaminen tietyllä operaatioalueella toimintaan osal-

listuvien maiden kesken. Periaatteessa maat voivat EMAR-vaatimusten kautta hyväksyä tois-

tensa lentokelpoisuuteen liittyvien organisaatioiden pätevyyden, mikä vähentää muun muassa 

päällekkäistä huoltoa ja testilentotoimintaa.27 

MAWA-forumin puitteissa tapahtuva yhteistyö voidaan nähdä kansainvälisesti standardeja luo-

vana toimintana. Yksikään EDA:n alla julkaistu standardi ei ole maita velvoittava eikä MAWA 

forumilla ole mahdollisuuksia vaatia yhdenmukaisuutta, vaan päätösvalta on aina kansallisella 

tasolla. Mikäli valtiot päättävät implementoida EMAR-vaatimukset, voivat ne tämän jälkeen 

tarkastella toistensa tekemiä poikkeuksia ja kansallisella tasolla päättää tunnustavatko ne tois-

tensa organisaatiot ja menetelmät.28 

EMAR-vaatimukset on luotu EASA:n lentokelpoisuusjärjestelmän pohjalta ja esimerkiksi jat-

kuvan lentokelpoisuuden Part-M-standardi on EMAR-vaatimuksissa EMAR M. Siviili-ilmai-

lun standardien eteen on tehty merkittävä työ ja tämän pohjalta on ollut luontevaa lähteä kehit-

tämään myös sotilasilmailun standardeja. On myös huomioitava, että sotilasilmailussa ei ole 

siviili-ilmailua vastaavia kansainvälisiä tahoja, jotka kehittäisivät järjestelmää oma-aloittei-

sesti. Tämän takia siviili-ilmailun säädösten ottaminen pohjaksi on myös resurssien kannalta 

tehokasta. Yhteneväisyyttä on esitetty kuvassa 2, josta ilmenee, että EMAR-vaatimukset vas-

taavat rakenteeltaan käytännössä täysin EASA:n lentokelpoisuusvaatimuksia. 

27 European Defence Agency, ”Military Airworthiness” (Publications Office of the European Union, 11. 
joulukuuta 2013); Clark, ”Harmonising airworthiness”. 
28 European Defence Agency, ”Military Airworthiness”. 
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Kuva 2 - Jatkuvan lentokelpoisuuden standardit 

Suomessa EMAR-vaatimusten implementoinnista vastaa sotilasilmailuviranomainen, joka on 

julkaissut ne viranomaisten määräyskokoelmassa sotilasilmailumääräyksinä ja sotilasilmailun 

viranomaisohjeina (SIM ja SIO).29 Kansallisesti sotilasilmailuviranomaisen sotilasilmailumää-

räykset ovat sotilasilmailua sitovia, eli EMAR-vaatimukset ovat Suomessa sotilasilmailua sito-

via määräyksiä. Täytyy kuitenkin korostaa, että suomalainen versio EMAR-vaatimuksista, FIN 

EMAR, on teoreettisella tasolla täysin kansallisen lain piirissä oleva ja kansallisen päätösvallan 

alla oleva kokonaisuus, joka ainoastaan saa vaikutteensa kansainvälisestä standardista.30 

EMAR-vaatimuksien taustoja käsitellään tarkemmin tutkielman kolmannessa pääjaksossa. 

2.2. Kansainvälinen oikeus ja valtioiden suvereniteetti 

Kansainvälisessä oikeudessa on kyse suvereenien valtioiden välisistä suhteista. Tämä periaate 

tekee kansainvälisistä säädöksistä ja sopimuksista huomattavan erilaisia kansallisiin verrattuna. 

Länsimaisessa kansallisessa oikeusjärjestelmässä kaikki säädökset ovat johdettavissa perus-

sääntöön, Suomen tapauksessa perustuslakiin.31 Voidaan sanoa, että kansallinen järjestelmä on 

hierarkialtaan vertikaalinen, kun taas kansainvälinen oikeusjärjestys on horisontaalinen.32 

29 Ks. https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/255111/ 
30 Määräystenantovalta perustuu ilmailulain (864/2014) 6 ja 7 §:iin. 
31 Tämä näkökulma on nimenomaan Kelsenin teorian mukainen, eivätkä kaikki oikeusteoreetikot täy-
sin yhdy Kelsenin määritelmään. Tutkielman viitekehyksessä tämä rakenteellinen kuvaus on kuitenkin 
tarkkuudeltaan osuva. Periaatteessa Kelseninkin järjestelmän perusnormi saa oikeutuksensa kansain-
väliseltä oikeusjärjestykseltä Ks. aiheesta: Wennberg, Oikeusfilosofia: johdatus oikeusteoriaan ja oi-
keusteoreettiseen ajatteluun, 32; Shaw, International Law, 94–95. 
32 Shaw, International Law, 4–5. 
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Kaikessa oikeuden tulkinnassa tärkeänä elementtinä ovat oikeuslähteet. Kansallisella tasolla 

lait, maan tapa, lainsäätäjän tarkoitus, prejudikaatit eli ennakkoratkaisut sekä oikeustieteelliset 

kirjoitukset muodostavat suomalaisessa oikeusjärjestyksessä oikeuslähteiden kokonaisuuden. 

Kansainvälisessä oikeudessa ei ole elintä, joka voisi määritellä lakeja. On katsottu, että kan-

sainvälisen oikeuden oikeuslähteet on lueteltu Kansainvälisen tuomioistuimen (engl. ”Interna-

tional Court of Justice, ICJ)33 perussäännön 38 artiklassa.34 

”a. kansainvälisiä yleis- tai erityissopimuksia, jotka sisältävät riitapuolina olevien valtioiden 

nimenomaan tunnustamia sääntöjä; 

b. kansainvälistä tapaa velvoittavaksi oikeudeksi tunnustetun yleisen käytännön ilmauksena; 

c. sivistyskansojen tunnustamia yleisiä oikeusperiaatteita; 

d. ottaen huomioon 59 artiklan määräyksen oikeudellisia ratkaisuja sekä eri maiden etevimpien 

tutkijain oppeja apukeinona oikeussääntöjen määrittelemiseksi.”35 

Perinteisesti ensimmäisenä on muodostunut kansainvälinen tapaoikeus. Valtiot ovat keskinäi-

sissä suhteissaan ja toiminnassaan noudattaneet tiettyjä menettelyjä tai toimintatapoja, joiden 

jatkumosta muodostuu valtioiden välinen tapaoikeus. Kansainvälisen tapaoikeuden kodifiointi 

voi olla haastavaa, koska välillä valtiot eivät noudata järjestelmällisesti aiempia toimintamalle-

jaan.36 

Kansainvälisen tapaoikeuden olemassaolo on jaettu kaksiportaiseen harkintaan, materiaaliseen 

tosiasiaan ja psykologiseen tai subjektiiviseen luottamukseen siitä, että kyseinen toimintatapa 

on ’laki’ eli opinio juris sive necessitatis. Materiaalisen tosiasian muodostaa valtioiden tosiasi-

allinen toiminta, mikä on monesti helpommin ymmärrettävissä. Ainoastaan toimintaa tulkitse-

malla lähes kaikki valtioiden kansainvälinen toiminta muuttuisi tapaoikeudeksi. Oleellisena 

osana onkin nimenomaan opinio juris -arviointi. Valtioiden vapaaehtoisesti, joko altruistisesti 

tai vastavuoroisuutta edellyttäen, tekemät toimet eivät automaattisesti muodosta tapaoikeutta. 

Periaatteessa valtio voi rikkoa tapaoikeutta ainoastaan, mikäli se on tietoinen kyseisen tapaoi-

keuden olemassaolosta ja sen velvoittavuudesta.37 

 
33 Kansainvälinen tuomioistuin on perustettu YK:n perussopimuksessa ja sen toimintaa ohjaa sen oma 
perussääntö, joka on YK:n peruskirjan 92 artiklan mukaan YK:n peruskirjan erottamaton osa. ”SopS 
1/1956: Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja ja Kansainvälisen Tuomioistuimen perussääntö”. 
34 Shaw, International Law, 50. 
35 ”SopS 1/1956” Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännön 38 artikla. 
36 Shaw, International Law, 50–52. 
37 Shaw, 53, 60; Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), I.C.J. Reports 1985, 29 kohta. ks. 
myös The Case of S.S. ”Lotus”, PCIJ Series A. No. 10, 28. 
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Oikeuden luominen tapaoikeuden kautta on hidasta ja epävarmaa. Valtioiden on helpompi 

tehdä keskenään joko kahdenvälisiä tai monenvälisiä sopimuksia, joiden perusteella rakenne-

taan kirjoitettuja sääntöjä yhteiselle toiminnalle. Niiden tulkitseminen ja havaitseminen on 

myös helpompaa, koska osapuolet ovat suostuneet yhteistoimintaan sopimuksessa kuvatulla ta-

valla. Erilaisten valtioiden välisten sopimusten merkitys onkin korostunut viimeisen sadan vuo-

den aikana luonnollisena osana kansainvälistymiskehitystä.38 

Kansallisissa oikeuslähteissä oikeuslaitoksen tuottamat päätökset, etenkin prejudikaatit eli en-

nakkoratkaisut, muodostavat monessa järjestelmässä selvän oikeuslähteen. Näin on myös kan-

sainvälisessä oikeudessa, vaikka kyse onkin pääasiassa edellä mainittujen lähteiden tulkinnasta. 

Kansainvälisoikeudellisesti poikkeavaa on kuitenkin, että kaikkien osapuolien tulee myös erik-

seen suostua jonkin kansainvälisen tuomioistuimen tai välimiesmenettelyn käyttämiseen. Ku-

ten jo aiemmin todettu, valtioiden yläpuolella olevaa oikeuslaitosta ei ole, vaan valtiot päättävät 

itse, miten sopimusriidat ratkaistaan.39 

Varsinaisten ns. kovien oikeuslähteiden (engl. ”hard law”) ohella kansainvälisessä oikeudessa 

on olemassa myös ns. pehmeitä oikeuslähteitä (engl. ”soft law”)40, jotka eivät ole velvoittavia, 

mutta niillä on normatiivista arvoa. Niiden avulla voidaan tarkastella jonkin säännön olemas-

saoloa tai sitä, onko kyseessä opinio juris -käytännön alle asettuvasta kokonaisuudesta.41 Soft 

law -oikeuslähteitä tarkastellaan aina tapauskohtaisesti, eivätkä ne itsessään ole velvoittavia. 

Niiden avulla valtiot voivat kuitenkin esimerkiksi ilmaista yhteistä tahtoa muodostamatta kan-

sainvälisoikeudellisesti velvoittavaa sopimusta.42 

Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännön oikeuslähteiden lisäksi Eurooppaan on Euroopan 

unionin myötä luotu alueellinen oikeusjärjestely, jossa itsenäiset valtiot ovat luovuttaneet osan 

päätösvallastaan unionille. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen johdanto-osassa todetaan, 

että liiton muodostaneet kansalliset johtajat: 

 
38 Shaw, International Law, 67. 
39 Shaw, 69–72. 
40 Suomenkielisessä oikeuskirjallisuudessa termi soft law on vakiintunut siinä määrin, että siitä ei ole 
tarpeen käyttää suomennosta. Tässä tutkielmassa käytetään yleisesti puhuttaessa termiä soft law -
instrumentti. 
41 International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 
1996 (icj 8. heinäkuuta 1996) 70 kohta. 
42 Shaw, International Law, 83–84. 
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”ovat päättäneet jatkaa kehitystä sellaisen yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton 

luomiseksi, jossa päätökset toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tehdään mahdollisimman lähellä 

kansalaisia, ja ottavat huomioon ne myöhemmät vaiheet, jotka on toteutettava Euroopan yhden-

tymisen edistämiseksi.”43 

Toissijaisuusperiaatetta käsitellään tutkielmassa myöhemmin, mutta Euroopan unionin kansat 

ovat muodostaneet yhteisen liiton, joka on ajan kuluessa kehittynyt Euroopan yhteisöstä Eu-

roopan unioniksi vuosien saatossa. Integraatiokehitys on ollut hitaasti etenevää, mutta ero toista 

maailmansotaa edeltävän ja nykyisen Euroopan välillä on valtava. Integraatiota on kehitetty 

sitovien direktiivien ja asetusten lisäksi muun muassa luomalla erilaisia soft law standardeja ja 

toimintamalleja. Aiheeseen palataan tarkemmin tutkielman eurooppalaista oikeutta käsittele-

vässä osassa. 

 

Kuva 3 - Oikeusjärjestysten hierarkia 

 
43 ”Sopimus Euroopan Unionista”, Euroopan unionin virallinen lehti, 7. helmikuuta 1992, johdanto-osa. 
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Kuvassa 3 näkyy havainnollistettuna kansainvälisen oikeusjärjestelmän ero kansalliseen oi-

keusjärjestykseen. Kuvasta on myös huomattava, että kansainvälisen oikeuden sopimukset ovat 

nimenomaan valtioiden välisiä. Miten ne vaikuttavat kansalaisiin ja muihin kansallisiin tahoi-

hin, riippuu kyseisen maan oikeusjärjestelmästä. Joissain maissa kansainväliset säädökset on 

otettu osaksi kansallista oikeusjärjestystä automaattisesti. Esimerkiksi Norjan rikosoikeuden-

käyntilain 4 §: ”The provisions of this Act shall apply subject to such limitations as are recog-

nised in international law or which derive from any agreement made with a foreign State”.44 

Norjan malli noudattaa monistista käsitystä kansainvälisen oikeuden voimaansaattamisesta. 

Suomessa valtiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset tulee saattaa voimaan 

lailla.45 Käytäntöjä valtiosopimuksen voimaansaattamiseksi on useita. Yleisin tapa on nk. blan-

kettilain tai -asetuksen käyttäminen. Niillä todetaan, että jonkin tietyn valtiosopimuksen vel-

voitteet kuuluvat Suomen lainsäädäntöön. Toinen vaihtoehto on asiasisältöinen voimaansaatta-

minen, jossa kansallinen lainsäädäntö muokataan vastaamaan kansainvälisen velvoitteen vaati-

muksia. Pääsääntöisesti Suomen järjestelmä on dualistinen, mutta myös monistisia piirteitä löy-

tyy.46 Esimerkiksi aluevalvontalain 3 ja 4 §:ssä sanotaan ”on tämän lain lisäksi voimassa, mitä 

niistä erikseen säädetään tai Suomea velvoittavassa kansainvälisessä sopimuksessa määrä-

tään.” sekä ”ellei Suomea velvoittavasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.”47 Vas-

taavanlainen huomio on myös ilmailulain 1 §:ssä.  

Kaikkia Suomessa voimaansaatettavia kansainvälisoikeudellisia velvoitteita ei kuitenkaan sää-

detä perustuslain 95 §:n nojalla. Oikeudellinen maailma on kansainvälistynyt valtavasti, eikä 

kaikkia kansainvälisiä sopimuksia tule saattaa kansallisesti voimaan lain tai asetuksen tasolla. 

Vaihtoehtoisesti sopimusvalta voidaan joissain tilanteissa delegoida viranomaiselle, kyseessä 

voi olla teknisluontoisempi tai vähäisempi hallintosopimus tai kyseessä voi olla niin kutsuttu 

yhteisymmärryspöytäkirja.48 Kansallista voimaansaattamista käsitellään tarkemmin neljän-

nessä pääjaksossa. 

 
44 Ministry of Justice and the Police - Norway, ”The Criminal Procedure Act of 22 May 1981 - Unofficial 
Translation” (Det Kongelige Justis- og Politidepartement, 2006). 
45 Perustuslaki 731/1999. 95.1 §. 
46 EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikkö, ”Valtiosopimusopas – Kansainvälisten ja EU-sopimusten val-
mistelua ja voimaansaattamista koskevat ohjeet”, Ulkoministeriön julkaisuja 2021:2, 29.6.2021, 132. 
47 ”Aluevalvontalaki 755/2000”. Huomattavaa on, että näissä pykälissä tarkoitettavat sopimukset on 
kuitenkin saatettava Suomessa dualistisella tavalla voimaan, vaikka sanamuoto on hyvin lähellä Nor-
jan vastaavaa. 
48 EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikkö, ”Valtiosopimusopas – Kansainvälisten ja EU-sopimusten val-
mistelua ja voimaansaattamista koskevat ohjeet”. 
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Kansalliset eroavaisuudet kansainvälisten sopimusten implementoinnissa voivat siis olla mer-

kittäviä. Periaatteessa jokaisella valtiolla on oikeus implementoida ja tulkita sopimusta itsenäi-

sesti, ellei sopimuksessa sovita esimerkiksi tulkintaerimielisyyksistä toisin. Kansainvälistä oi-

keutta noudatetaan kuitenkin pääsääntöisesti hyvin.49  

Kansainvälisiä valtioiden välisiä sopimuksia sovitaan monissa yhteyksissä. Kansainvälisen oi-

keuden säädösten horisontaalinen ulottuvuus tarkoittaa, että kaikki valtioiden väliset oikeudel-

liset järjestelyt perustuvat sopimuksiin, joihin valtiot ovat itsenäisesti halunneet sitoutua. Kan-

sainvälisten sopimusten noudattamisen valvominen, ja etenkin sopimusrikkomusten rankaise-

minen, on haastavaa. Usein valtiot tekevätkin sopimuksia, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia, 

vaan viestivät pikemminkin yhteisestä ymmärryksestä tai tavoitteista.50 

2.3. Kansainvälinen ilmailuoikeus 

Valtioiden suvereniteetti on periaatteessa absoluuttinen, mutta yhteistyön mahdollistamiseksi 

ne ovat halunneet luopua osasta suvereniteetistaan tekemällä erilaisia kansainvälisiä sopimuk-

sia. Kansainvälisen siviili-ilmailun alalla kansainvälisten sopimusten merkitys on perustavan-

laatuinen, kun taas sotilasilmailun alalla kansallisten normien merkitys korostuu. Asian taus-

toittamiseksi on syytä perehtyä ilmailuoikeuden historialliseen kehitykseen hieman. Tämä on 

tutkielman viitekehyksen, sotilasilma-alusten lentokelpoisuuden, kannalta välttämätöntä, koska 

ilmatilaa hallitseva valtio saa päättää mitä ja minkälaisia ilma-aluksia sen ilmatilassa liikkuu. 

 
49 Shaw, International Law, 5. 
50 Shaw, 656. Teknisesti kyseessä ei enää tässä tapauksessa ole valtiosopimus, eivätkä tällaiset sopi-
mukset sido valtioita. Niitä voidaan kuitenkin käyttää lähteinä muun muassa tulkittaessa sitovia valtio-
sopimuksia. Ks. United States-United Kingdom Arbitration concerning Heathrow Airport User charges - 
Yhdistyneet kansakunnat, Reports of International Arbitral Awards, vsk. XXIV (New York: Yhdistyneet 
kansakunnat, 2004), 319–20. 
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Ilma kuuluu tapaoikeudellisesti kaikille ihmisille, eikä sitä voi omistaa. Elisabet I:n sanoin: 

”The use of sea and air is common to all; neither can a title to the ocean belong to any people 

or private persons, forasmuch as neither nature nor public use and custom permit any possession 

therof.”51 Ilmaa ei voi vieläkään omistaa ja suurimmat rajoitukset ilman käytölle johtuvat kan-

sainvälisistä ilmastosopimuksista.52 Valtioiden hallintaan kuuluva ilmatila taas on valtioiden 

maa- ja merialueiden yläpuolella oleva kolmiulotteinen tilavuus, jonka rajat perustuvat maa-

alueiden hallintaan53. 

Valtioiden yksinomaisen suvereniteetin katostaan olevan peräisin roomalaisesta oikeudesta,  

cujus est solum ejus est usque ad coelum -maksiimista, jonka tulkinnasta käytiin varsinkin Yh-

dysvalloissa merkittävästi akateemista keskustelua.54 Keskustelun aiheena oli pääasiassa yksi-

tyisen maanomistajan oikeuden pystyulottuvuuden korkeusraja. Maksiimi ei itsessään esiinny 

roomalaisen oikeuden perusteokseksi katsotussa Corpus iuris civiliksessä,55 vaan sen on ylei-

sesti katsottu olevan peräisin Accursiuksen glossista 1200-luvulta ja se saikin feodaaliyhteis-

kunnan vahvan maanomistuksen yhteydessä kannatusta muun muassa Sir Edward Coken kir-

joituksissa.56 

 
51 John Barrow, The Life, Voyages, and Exploits of Sir Francis Drake : With Numerous Original Letters 
from Him and the Lord High Admiral to the Queen and Great Officers of State, The Life, Voyages, and 
Exploits of Sir Francis Drake : With Numerous Original Letters from Him and the Lord High Admiral to 
the Queen and Great Officers of State, 2d ed., abridged. (London: J. Murray, 1844). s. 76 Lainaus on 
Elisabet I:n kirjeestä espanjalaisille, heidän kiellettyä englantilaisia purjehtimasta Intian valtamerellä 
1500-luvulla. 
52 ks. Shaw, International Law, 632–35. 
53 Kansallinen ilmatila ulottuu myös aluevesien yläpuolelle, mutta aluevedet perustuvat valtioiden ran-
taviivaan. Ks. Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus (SopS 50/1996) 2, 3 ja 5 artiklat. 
54 ks. esimerkiksi George B. Logan, ”Aviation and the Maxim Cujus Est Solum”, 1931 16, nro 4 (tam-
mikuuta 1931): 303–10; John C. Cooper, ”Roman Law And the Maxim Cujus Est Solum in Interna-
tional Law”, McGill Law Journal I 1, nro 1 (1952): 23–65; Yehuda Abramovitch, ”Maxim ’Cujus Est So-
lum Ejus Usque Ad Coelum’ as Applied in Aviation”, McGill Law Journal 8, nro 4 (1961): 247–69.  
55 M. Milde, International Air Law and ICAO, Essential air and space law (Eleven International Publish-
ing, 2008); Ruwantissa Abeyratne, Convention on international civil aviation: A commentary, 1. p. 
(Springer International Publishing, 2014); Cooper, ”Roman Law And the Maxim Cujus Est Solum in 
International Law”.  
Milde s. 5–6 ja Abeyratne s. 15 kommentoivat, että maksiimi olisi pääteltävissä Digestasta. Cooper s. 
29 taas viittaa Digestan VIII 2.1 kohtaan, jossa valtion teiden päälle ulottuvat rakennelmat oli kielletty 
56 Steve Sheppard, toim., The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke, vsk. 2 (Indianapo-
lis, Ind: Liberty Fund, 2003), 607. 
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Aivan yhtä vahvana ilmatilan suvereniteetin ja maaomistuksen suhde ei ole jatkunut nykypäi-

vään asti. Yksityiset ja muut ei-valtiolliset maanomistajat ovat käyneet muun muassa Yhdys-

valloissa oikeutta ilmatilan ulottuvuuksista57 ja jopa Suomessa Porvoon kaupunginhallituksen 

todettiin ylittäneen toimivaltansa sen yrittäessä rajoittaa ilmailua osassa Porvoon yläpuolella 

olevaa ilmatilassa.58 Nykyään ilmatilan käyttämisestä päätetään kansallisella tasolla. 

Kansainvälisoikeudellisesti ilmatilan suvereniteetti kuuluu nimenomaan valtioille, riippumatta 

maa-alueen omistussuhteista. Tapaoikeudellisesti59 voimassa ollut käytäntö vahvistettiin Parii-

sin sopimuksessa vuonna 1919 ja se toistettiin voimassa olevassa Chicagon yleissopimuksen 1 

artiklassa vuodelta 1944.60 Ilmatila liitettiin osaksi kansallista aluetta nimenomaan ensimmäi-

sen maailmansodan aikana konkretisoituneiden turvallisuushaasteiden takia.61 Tämä turvalli-

suuspoliittinen ajattelu näkyy edelleen ilmatilan suvereniteetin korostuneisuudessa. 

Ilmatilan ylärajalle ei ole tarkkaa määritelmää, millä ei toisaalta nykytilanteessa ole suurta mer-

kitystä, koska kyseisen korkeusalue ei ole nykyisellä teknologialla käytettävissä.62 Minkään 

valtion suvereniteetti taas ei ulotu avaruuteen, vaan avaruus on kaikille avoin alue, res commu-

nis.63 

Kansainväliselle oikeudelle tyypillisesti rajoittamaton suvereniteetti ei tarkoita, että kaikilla 

valtioilla on omat standardinsa. Suvereenit valtiot käyttävät mahdollisuuttaan osallistua kan-

sainväliseen yhteistyöhön, koska ne niin tahtovat. Euroopassa suvereniteetista on osin luovuttu 

Euroopan unionin hyväksi. Siviili-ilmailun saralla Lissabonin sopimuksen 100 artiklan 2 koh-

dan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat antaa lentoliikennettä koskevat aiheelliset 

säädökset.64 EU-oikeutta käsitellään tarkemmin seuraavassa pääjaksossa. Sotilasilmailussa on 

vastavuoroisesti korostettu kansallista suvereniteettia eli päätösvaltaa ei ole haluttu antaa kan-

sainvälisille toimijoille. 

 
57 United States v. Causby, 328 U.S. 256 (1946); United States v. California, 322 U.S. 19 (1947). 
58 KHO:2015:162. 
59 ks. tapaoikeudesta: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua vs. 
United States of America), Merits, I.C.J. Reports 1986 14, viitattu 17. toukokuuta 2021. 212 kohta. 
60 John Cobb Cooper, ”Legal Problems of Upper Space”, Journal of Air Law and Commerce 23, nro 3 
(1956): 310. 
61 Shaw, International Law, 392. 
62 Andrew Callagher Haley, Space Law and Government (Appleton-Century-Crofts., 1963), 78; 
Gbenga Oduntan, Sovereignty and Jurisdiction in Airspace and Outer Space (Routledge, 2019), 298. 
mukaan avaruuden alimpana korkeutena käytetty Kármánin raja olisi n. 83-85 kilometrin korkeudessa. 
Tällöin aerodynaamisen nosteen avulla lentävän esineen vaatima nopeus kyseisessä korkeudessa 
olisi vastaavaa kiertoratanopeutta suurempi. 
63 Shaw, International Law, 393. 
64 ”Lissabonin sopimus - Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamisso-
pimuksen muuttamisesta” 
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2.4. Kansainväliset siviili-ilmailun järjestöt 

Kansainvälisessä siviili-ilmailussa kansainvälisillä järjestöillä on keskeinen rooli kansainväli-

sen ilmailun mahdollistamisessa. Hallituksen esitys ilmailulaiksi (79/2014) toteaa johdannossa:  

”Ilmailu on kansainvälistä toimintaa ja siten siviili-ilmailualan sääntely perustuu yhteisiin peli-

sääntöihin, jotka on sovittu Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), Euroopan uni-

onilainsäädännön, Euroopan lentoturvallisuusviranomaisen (EASA), Euroopan lennonvarmis-

tusjärjestön eli Eurocontrolin ja Euroopan siviili-ilmailukonferenssin puitteissa.”65 

Kansainväliset järjestöt voidaan jakaa tämän tutkielman näkökulmasta kahteen kategoriaan: 

valtioiden välisiin järjestöihin sekä muihin kansainvälisiin järjestöihin ja julkisiin yhtiöihin. 

Näistä valtioiden väliset järjestöt (engl. ”intergovernmental organization”, IGO) ovat itsessään 

oikeussubjekteiksi kelpaavia, niillä on oma perussääntönsä, ne on perustettu kansainvälisellä 

valtioiden välisellä sopimuksella ja yhdelläkään valtiolla ei ole yksinomaista äänivaltaa tai val-

taosaa äänivallasta. Kansainvälisissä julkisissa yhtiöissä ja muissa kansainvälisissä järjestöissä 

tehdään yhteistyötä, mutta ilman vastaavaa kansainvälistä, valtioiden välistä ja itsenäistä oi-

keussubjektin luonnetta.66 

Yhtenä ehdottomasti merkittävimpänä kansainväliseen ilmailuun vaikuttavana valtioiden väli-

senä organisaationa on Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestö, Kansainvälinen siviili-il-

mailujärjestö (engl. ”International Civil Aviation Organization”, ICAO). Se perustettiin Chica-

gon yleissopimuksen67 pohjalta vuonna YK:n alaisuuteen toisen maailmansodan lopulla joulu-

kuussa 1944. Yleissopimuksen II-osassa on ICAO:n perussääntö.68  

Chicagon sopimuksen merkitystä kansainvälisen ilmailuoikeuden kehityksessä ei voi sivuuttaa. 

Chicagon yleissopimus ei ole staattinen kansainvälinen sitoumus, vaan etenkin liitteiden osalta 

alati kehittyvä kansainvälistä ilmailua integroiva ja standardoiva järjestelmä. ICAO:n tarkoi-

tuksena on edistää kansainvälisen siviili-ilmailun kehitystä sekä varmistaa sen turvallinen ja 

hyvin järjestetty kehitys, edistää lentoreittien kehittämistä kansainvälistä siviili-ilmailua varten 

sekä varmistaa sopimusvaltioiden oikeuksien täydellinen kunnioittaminen.69 

 
65 ”HE 79/2014: Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 §:n muuttami-
sesta”, Hallituksen esitys, 5. kesäkuuta 2014. Järjestöt esitellään tarkemmin tutkielmassa jäljempänä. 
66 Shaw, International Law, 180, 939. 
67 ”SopS 11/1949”. 
68 Voimassa oleva versio ICAO DOC 7300/9. 
69 ”SopS 11/1949”. 44 art. 
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Chicagon yleissopimuksen pääasiakirjan ohella sen yhteydessä julkaistavat ja edelleen päivi-

tettävät liitteet ovat ne, joiden avulla kansainvälistä ilmailuoikeutta harmonisoidaan. Liitteissä 

julkaistaan kansainvälisiä standardeja ja suositeltuja menettelytapoja (engl. ”Standards and Re-

commended Practices”, SARPs). Niiden julkaiseminen perustuu Chicagon yleissopimuksen 

VI-lukuun sekä 54 ja 90 artikloihin ja niitä hallinnoi ICAO. Valtioilla on kuitenkin mahdolli-

suus tehdä kansallisia poikkeamia pelkällä ilmoitusmenettelyllä. 

ICAO:n dokumenttien ja standardien merkitys siviili-ilmailussa on valtava. Lähes koko kan-

sainvälinen aikataulunmukainen lentoliikenne perustuu ICAO:n standardeille aina lentoonläh-

töväleistä korkeusporrastuksiin, lentokelpoisuudesta lupakirjoihin ja rekisteröinnistä maahuo-

lintaan. Yhteensä hallinnoitavia standardeja on yli 12 000.70 Jäsenvaltiot eivät kevein perustein 

poikkea standardeista tai jätä niitä implementoimatta, koska riskinä on jäädä muun siviili-il-

mailuyhteisön ulkopuolelle. Etenkin teknisen ja turvallisuuspuolen kehityksessä ICAO:n rooli 

on ollut erittäin merkittävä. 

Aivan pelkkää voittokulkua ICAO:n toiminta ei kuitenkaan ole. ICAO:n neuvostolla on valta 

ratkaista sopimusvaltioiden välisiä riitoja, jotka perustuvat sopimukseen tai sen liitteiden tul-

kintaan.71 Neuvoston päätös ei kuitenkaan ole lopullinen, vaan siitä voi valittaa. Tätä kautta 

muun muassa Qatarin ja eräiden muiden arabivaltioiden välinen riita ilmatilan käytöstä jatkui 

vuoden 2017 puolivälistä vuoden 2021 alkuun prosessin kiertäessä ICAO:sta Kansainväliseen 

tuomioistuimeen ja takaisin72. Ratkaisuun asiassa päädyttiin muun kuin ICAO:n kautta. 

ICAO:n toimivalta ei ole pakottavaa jäsenvaltioita kohtaan, eikä sillä ole mahdollisuutta vaatia 

jäsenvaltiota toimimaan tietyllä tavalla tai toteuttaa joitain vaatimuksia.73 

 
70 ICAO, ”How ICAO Develops Standards”, viitattu 19. toukokuuta 2021, https://www.icao.int/about-
icao/airnavigationcommission/pages/how-icao-develops-standards.aspx. 
71 ”SopS 11/1949”, 84 art. 
72 ICJ, Article 84 of The Convention on International Civil Aviation (Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and 
United Arab Emirates v. Qatar), Merits, I.C.J. Reports 2020.  
73 Ks. myös ICJ, Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, Judgment, I.C.J. Reports 
1972. 
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ICAO:n on vaikea päästä ratkaisuun monimutkaisissa kansainvälispoliittisissa tilanteissa, joissa 

kansainvälistä siviili-ilmailua käytetään ainoastaan osana kokonaisuutta. Molemmat edellisessä 

kappaleessa mainitut tapaukset ovat osa edelleen jatkuvia kansainvälisiä jännitteitä valtioiden 

välillä, eikä teknisluonteiseksi kasvaneella ICAO:lla ole mahdollisuuksia ratkaista näitä ongel-

mia. Qatarin ja eräiden muiden arabivaltioiden välisessä kiistassa ICAO:n neuvoston presidentti 

esittikin, että neuvosto keskittyisi etsimään ratkaisuja teknisiin ongelmiin ja poliittiset ongelmat 

ratkaistaisiin muilla foorumeilla.74  

Pakottavan toimivallan puutteen lisäksi ICAO:n toimintaa rajoittaa Chicagon yleissopimuksen 

3 artikla, jonka mukaan yleissopimus ei koske valtion ilmailua. Oma anekdoottinsa on yleisso-

pimuksen 3 bis artikla, jonka mukaan ”sopimusvaltiot tunnustavat, että jokaisen valtion on pi-

dättäydyttävä aseiden käytöstä lennolla olevia siviili-ilma-aluksia vastaan […] Tätä määräystä 

ei saa tulkita siten, että se millään tavoin muuttaisi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa 

määriteltyjä valtioiden oikeuksia ja velvollisuuksia”75 Eli yleissopimus ei koske valtion ilmai-

lua, mutta esittää kuitenkin vaatimuksen aseiden käytöstä pidättäytymisestä. Vastaava tasapai-

noilu valtion ilmailuun puuttumisen rajamailla on havaittavissa muillakin osa-alueilla. 

Eräässä ilmailunavigointia koskevassa ICAO:n yleiskokouksen päätöksessä taiteiltiin saman 

valtion ja siviili-ilmailun erottelun äärellä. Kyseisessä päätöksessä, niin kuin muissakin ICAO:n 

dokumenteissa, näkyy sen tehtävä eli siviili-ilmailun turvallisuuden ja tehokkuuden edistämi-

nen. Päätöksen O liitteen 3 ja 5 kohdissa ICAO:n nähdään olevan jopa kansainvälinen forum 

valtion ja siviili-ilmailun yhteistyön lisäämiseksi ja ICAO:n neuvoston puheenjohtaja nähdään 

valtion ja siviili-ilmailun yhteistyön parhaiden käytäntöjen edistäjänä.76 

 
74 ICAO, ”Summary Minutes of ICAO Council - 211th Session (9 May and 5 - 23 June 2017)”, 211th 
Session (Montréal, 31. heinäkuuta 2017), 69 kohta. 
75 ”Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien vuosien 
1980 ja 1984 pöytäkirjojen voimaansaattamisesta”, 100/2004. Muun muassa Yhdysvallat ei ole ratifioi-
nut pöytäkirjaa. 
76 ICAO, ”Resolution A37-15 Appendix O” (ICAO Assembly, 8. lokakuuta 2010). 
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Valtion ilmailun saralla ei Natoa lukuun ottamatta ole kansainvälistä vahvaa yhteenliittymää, 

jonka tehtävänä olisi edistää kansainvälistä sotilasilmailua.77 Naton osalta tämä ei varsinaisesti 

ole päätehtävä, mutta yhteisen puolustuksen mahdollistamiseksi välttämätön osa-alue.78 Koska 

sotilasilmailun kehittämiselle ei vastaavalla tavalla ole omaa YK:n alaista tai vastaavan tason 

organisaatiota, on ICAO kenties ainoa paikka maailmanlaajuisesti, jossa yhteistyötä voidaan 

kehittää. Ongelmaksi muodostuu nimenomaan ICAO:n tehtävä siviili-ilmailun kehittäjänä, 

mikä ei ole sotilasilmailun ja valtion suvereniteetin kannalta ongelmaton. 

Siviili-ilmailun suurimpana rajoittajana muun muassa ilmatilan käytön osalta on nimenomaan 

sotilasilmailu. Mikäli keskusteluita sotilasilmailun ja siviili-ilmailun yhteensovittamisesta oh-

jaa järjestö, jonka tehtävänä on edistää siviili-ilmailun kehitystä, ollaan sotilasilmailun toimin-

taedellytysten turvaamisen kannalta haastavassa tilanteessa. Sotilasilmailun rajaaminen kan-

sainvälisten sopimusten ulkopuolelle antaa jäsenvaltioille vapauden toteuttaa sotilasilmailun 

omalla tavallaan, mutta jäsenvaltiot joutuvat jokaisen kehityshankkeen yhteydessä arvioimaan 

sen vaikutuksia kansallisen sotilasilmailun toteuttamiselle. 

Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (engl. ”European Civil Aviation Conference”, ECAC)79 

alueella valtion ilmailun laivueissa on yhteensä yli 5000 lentokonetta ja yli 3000 helikopteria. 

Kokonaisuudessaan Euroopan alueella on sijoitettuna yli 11 000 sotilasilma-alukseksi luokitel-

tavaa ilma-alusta.80 ECAC:n alueella taas on 44 eri valtiota, joiden kansalliset intressit ja re-

surssit sotilasilmailun järjestämiselle ovat moninaiset. Suurimmat alueelliset sotilasilmailutoi-

mijat, esimerkiksi Iso-Britannia, Ranska ja Venäjä, toimivat täysin erilaisessa sotilasilmailuym-

päristössä kuin esimerkiksi Baltian maat, joilla ei käytännössä ole omia sotilasilma-aluksia.81 

 
77 Valtion ilmailu kattaa Chicagon yleissopimuksen 3 artiklan mukaisesti sotilas- tulli- ja poliisi-ilma-
alukset. Tässä tutkielmassa käytetään ajoittain valtion ilmailua ja sotilasilmailua tarkoittamaan samaa 
asiaa, koska selvästi suurin osa suomalaisesta valtion ilmailusta on sotilasilmailua ja EMAR-vaatimuk-
set on suunnattu nimenomaan sotilasilmailuun. 
78 Huomionarvoista on, että Nato ei suurimmaksi osaksi omista ilma-aluksia, vaan sen jäsenmaat 
omistavat ne. Näin ollen jäsenmaat vastaavat myös ilma-alusten lentokelpoisuudesta pääasiassa itse-
näisinä toimijoina. 
79 ECAC on Euroopan alueella toimiva ICAO:n alainen hallitustenvälinen yhteistyö, jota Suomi on ollut 
perustamassa vuonna 1955. Konferenssin päätökset ovat neuvoa-antavia eivätkä sido jäsenmaita, 
vaikkakin ECAC:n standardit ja suositukset ovat laajalti käytössä. Ks. European Civil Aviation Confer-
ence, ”Constitution and Rules of Procedure - 9th Edition” (1993); Ilmailulaki 864/2014. 57 §. 
80 European Defence Agency, ”The Military in the Single European Sky - EDA SES Brochure 2018”, 
2018.  
81 Baltian mailla on muutamia kuljetus-, tiedustelu- ja koulutusilma-aluksia, mutta alueellisen koske-
mattomuuden turvaamisesta vastaavat Natomaat osana Baltic Air Policing -tehtävää. 



      

 25  

 

Erilaisten sotilasilmailun näkökulmien yhteensovittaminen on aiheuttanut haasteita siviili-il-

mailun kehittämiselle. Kuten todettu, yksi merkittävimmistä esteistä siviili-ilmailun kapasitee-

tin ja reittien tehokkuuden kasvattamiselle on sotilasilmailu. Hävittäjätoiminnassa ilmatilaa py-

ritään varaamaan yksinomaan sotilastoiminnan käyttöön, jolla minimoidaan yhteentörmäys-

riski sotilaiden ja siviilien välillä. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa reittiliikenne johdetaan kier-

tämään sotilasilmatila, mikä aiheuttaa näiden reittien ruuhkautumista ja ylimääräistä matkaa 

siviililiikenteelle. Yleispätevää kansainvälistä forumia näiden ongelmien ratkaisemiseen ei ole, 

koska ICAO:n, tai minkään muunkaan kansainvälisen ilmailuorganisaation, mandaatti ei koske 

valtion ilmailua. 

ICAO ei ole pystynyt selvittämään kaikkia kansainvälisen siviili-ilmailun haasteita, mutta tur-

vallisuuden edistäjänä ja standardoijana se on ollut vertaansa vailla. Kuten johdannossa todet-

tiin, lento-onnettomuuksien määrä on käytännössä kaikilla mittareilla romahtanut 1970-luvulta. 

Lento-onnettomuuksia tapahtuu monista syistä ja monesti lentäjä olisi pystynyt tietynlaisella 

toiminnalla estämään onnettomuuden tapahtumisen. Yhä harvemmin onnettomuus on sellainen, 

että kone yksinkertaisesti hajoaa ilmassa ilman ulkoista tapahtumaa siten, että mitään ei ole 

tehtävissä. Tämä on pitkäaikaisen lentokelpoisuusstandardoinnin tulos. 

ICAO:n lentokelpoisuusstandardeista merkittävimmät ovat Chicagon yleissopimuksen 8 liite: 

Airworthiness of Aircraft sekä sen tekniset tarkennukset sisältävä Airworthiness Technical Ma-

nual.82 Niiden perusteella lentokelpoisuus jaetaan neljään vaiheeseen: tyyppihyväksyntä, tuo-

tanto, lentokelpoisuustodistus sekä jatkuva lentokelpoisuus.  

 

Kuva 4 - Lentokelpoisuuden eri vaiheet 

 
82 ICAO, ”Annex 8 to the Convention on International Civil Aviation - Airworthiness of Aircraft” (ICAO, 
2018); ICAO, ”Airworthiness Manual” (ICAO, 2020). 
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Yleissopimuksen liitteen tuotteet jaetaan standardeihin ja suositeltuihin menettelytapoihin. 

Standardit ovat nk. minimistandardeja sekä ovat Chicagon yleissopimuksen 37 ja 38 artiklaan 

perustuen velvoittavia, elleivät jäsenvaltiot tee ilmoitusta niistä poikkeamisesta. Suositellut me-

nettelytavat ovat toivottavia kansainvälisen ilmailun turvallisuuden lisäämiseksi. Teknisen ma-

nuaalin osalta jäsenmaat voivat tehdä vapaasti poikkeuksia voimassa oleviin standardeihin eikä 

niistä ole välttämätöntä tehdä poikkeamisilmoitusta.83 

Suomessa ei ole enää vuosikymmeniin suunniteltu ja valmistettu sotilasilma-aluksia84, joten 

kansallisesti mielenkiintoisin osa standardeista on jatkuvaan lentokelpoisuuteen keskittyviä. 

ICAO:n 8 liitteen mukaan kuitenkin rekisteröintivaltion85 osaksi jää käytännössä varmistaa, 

että riittävät raportointijärjestelmät ovat olemassa huoltoihin liittyvien poikkeamien suhteen ja 

ne toimivat molempiin suuntiin. Suomessa havaitut poikkeamat tulee raportoida koneen suun-

nitteluvaltiolle ja lentokoneen suunnittelijan saamat poikkeamailmoitukset raportoidaan Suo-

meen vastaavasti. Näin huolto-ohjeet saadaan pidettyä ajantasaisina ympäri maailman.86  

Kansainvälisessä lentokelpoisuusstandardoinnissa ICAO:n järjestelmä tulee nähdä minimita-

son perustuksena. Tämän päälle on rakennettu muita kansainvälisiä lentokelpoisuusjärjestel-

miä, jotka velvoittavat eri tavoin.  Tutkielman kannalta merkityksellisin näistä on EU:n tapa 

lähestyä lentokelpoisuutta EASA:n kautta. 

2.5. EU ja sen yhteydessä toimivat organisaatiot 

Euroopan unioni on yhtenäistänyt eurooppalaista ilmailulainsäädäntöä merkittävästi viimeisten 

vuosikymmenten aikana. Unionin toimivalta siviili-ilmailuun liittyen perustuu pääosin Lissa-

bonin sopimuksen 100 artiklan 2 kohtaan, jonka mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto 

voivat antaa lentoliikennettä koskevat aiheelliset säädökset.87 Toimivalta koskee nimenomaan 

ja ainoastaan lentoliikennettä (engl. ”air transport”), eikä EU:lle ole muuallakaan luovutettu 

toimivaltaa sotilasilmailun osalta. EU on kuitenkin määrätietoisesti kehittänyt siviili-ilmailun 

edellytyksiä. 

 
83 ICAO, ”Annex 8 to the Convention on International Civil Aviation - Airworthiness of Aircraft” (ICAO, 
2010), xix. 
84 Tällä tarkoitetaan esimerkiksi L-90 Redigon suunnittelu- ja valmistustoimintaa. Muun muassa Patria 
Aviation kokoaa vielä erilaisiin sotilasilma-aluksiin osia. Mainitaan kuitenkin, että tutkielman kirjoittami-
sen aikana Patrian L-70 Vinka on edelleen Puolustusvoimilla käytössä ja Patria on tämän mallin tyyp-
pisertifikaatin haltija. Tämä ei kuitenkaan liity tutkielman alaan. 
85 Valtio, jossa ilma-alus rekisteröidään. Eroaa suunnittelu- ja valmistusvaltiosta, mikäli eri kuin nämä. 
86 ICAO, ”Annex 8 to the Convention on International Civil Aviation - Airworthiness of Aircraft”, II-4–2. 
87 ”Lissabonin sopimus”. Tämä säädös on Euroopan unionin ilmailuoikeuden pohja ja mikäli tutkiel-
massa ei jäljempänä erikseen mainita, perustuu EU:n toimivalta tähän artiklaan. 
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Eurooppalainen siviili-ilmailu muistuttaa monilta osin enemmän yksittäisen valtion sisäistä il-

mailua kuin useiden valtioiden välistä. EU:n sisällä, mukaan lukien muutama EU:n ulkopuoli-

nen valtio, lentoyhtiöillä on oikeus kabotaasiin88, mikä ei ole lainkaan tyypillistä kansainväli-

sessä siviili-ilmailussa. Yhtenäinen markkina-alue on merkittävästi lisännyt kilpailua, minkä 

lisäksi EU on keskittänyt itselleen vallan sopia kolmansien valtioiden kanssa lentoliikenneso-

pimuksia, josta esimerkkinä lentoliikennesopimus Yhdysvaltain ja EU:n jäsenmaiden välillä.89 

Yhtenäisen markkina-alueen lisäksi EU on yhtenäistänyt eurooppalaista ilmatilaa. Ilmatilan toi-

minnalliset lohkot (engl. ”functional airspace block”) perustettiin osana Single European Sky -

hanketta. Tavoitteena oli nostaa ilmatilan hallinnan tehokkuus lähelle Yhdysvaltain vastaavaa 

tehokkuutta kehittämällä yhteiseurooppalaista lennonjohtoa ja säästää vuosittain miljardi euroa 

lennonjohdon epätehokkuudesta johtuen.90 Tämä uudistus toteutettiin, mutta sen vaikutukset 

eivät täyttäneet tavoitteita, koska jäsenvaltiot halusivat pitää kiinni ilmatilan suvereniteetis-

taan.91  

EU:n mandaatti on toimia ainoastaan siviililentoliikenteen puolestapuhujana, joten on ymmär-

rettävää, että valtiot haluavat varmistaa omalla toiminnallaan myös valtion ilmailun toiminta-

edellytyksien säilymisen. Toimivaltaa sotilasasioiden osalta ei ole haluttu missään vaiheessa 

antaa EU:lle ja toisin kuin maa ja meriliikenteessä, sotilastoiminnalla on ilmailussa merkittävä 

vaikutus siviililiikenteeseen. Tämän vuoksi yksipuolinen näkökulma siviili-ilmailun kehittämi-

seen osoittautuu monesti kansallisen implementoinnin kohdalla haastavaksi.92 Tarkemmin 

EU:n toimivallan haasteisiin palataan seuraavassa pääjaksossa. 

 
88 ”2008/1008/EY: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä 
säännöistä yhteisössä”. 
89 ”2007/339/EY: Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lento-
liikennesopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta”. Kaikki EU:n ulkopuoliset val-
tiot eivät kuitenkaan suostu sopimaan lentoliikenteestä suoraan EU:n kanssa, vaan neuvottelevat kah-
denväliset sopimukset jäsenmaiden kanssa. 
90 Euroopan komissio, ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II: kohti kestävämpää 
ja suorituskykyisempää ilmailua”, 25.6.2008; ”Report of the HLG for the future European Aviation Re-
gulatory Framework”, heinäkuuta 2007; Eurocontrol, ”Report commissioned by the Performance Re-
view Commission - The impact of fragmentation in European ATM/CNS”, 20. huhtikuuta 2006. 
91 ”Erityiskertomus: Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: toimintakulttuuri on muuttunut, mutta ilmatila 
ei ole yhtenäinen”, 2017, 34. 
92 ”HE 84/2012: Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon 
perustamisesta Viron, Suomen, Latvian ja Norjan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä 
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta”, Hallituksen esi-
tys, 13.9.2012, 84. Erityisesti kohta 4.4. 
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Ilmatilallisista haasteistaan huolimatta EU on kehittänyt siviili-ilmailun integrointia merkittä-

västi etenkin turvallisuuden saralla. Lentoturvallisuusvirasto EASA93 on ollut alusta asti kun-

nianhimoinen hanke, jonka tarkoituksena on ollut muun muassa sääntelyn ja sertifioinnin yh-

denmukaistaminen, kansainvälisten turvallisuusstandardien edistäminen, päällekkäisyyden vä-

hentäminen sekä sisämarkkinoiden kehittäminen EU:n alueella.94 EASA aloitti toimintansa 

vuonna 2002 ja sen jälkeen sen roolia on muokattu useilla asetuksilla.95 Tutkielman kannalta 

EASA:n rooli on merkittävä, koska se on vastuussa siviili-ilma-alusten jatkuvasta lentokelpoi-

suudesta unionin alueella ja sen asetuksia on käytetty EMAR-vaatimusten pohjana. 

EASA:n lisäksi tutkielman kannalta merkittävässä roolissa on Euroopan puolustusvirasto (engl. 

”European Defence Agency”, EDA). Se on Euroopan unionin neuvoston alaisuudessa96 toimiva 

virasto, jonka toimivallan perusteena on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artikla, joka 

käsittelee EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.97 Virasto on itsenäinen oikeus-

henkilö ja se on perustettu vuonna 2004. Voimassa oleva perussääntö on vuodelta 2015.98 

EDA:n omien sivujen mukaan se tukee jäsenmaitaan puolustusteknologioiden kehittämisessä 

eurooppalaisen yhteistyön kautta.99 

EDA:n toiminta on sidoksissa unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP), joka 

on Eurooppa-neuvoston linjaus ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä tämän kanssa liitoksissa 

olevaan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YTPP). Hieman yksinkertaistaen 

asian voi mieltää niin, että YUTP on unionin ulkopuolelle suuntautuva ulkopoliittinen missio, 

jolla EU:n jäsenmaat saavat keskitetysti sanomaansa läpi maailmalla. Merkittävimpinä esi-

merkkeinä tästä ovat kansainväliset pakotteet ja rauhanturvaamisoperaatiot.  

 
93 EASA on perustettu EU:n alaiseksi virastoksi asetuksella ”2002/1592/EY: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston 
perustamisesta”, viitattu 13. tammikuuta 2022. Yhteisön elimenä se on myös oikeushenkilö (19 artikla) 
ja käyttää itsenäistä valtaa sen perussäännön mukaisissa asioissa. Voimassa oleva perussääntö: 
”2018/1139/EU: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista sään-
nöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta” (2018). 
94 2018/1139/EU: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista 
säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta. 
95 Ks. https://www.easa.europa.eu/regulations ajantasaisesta asetuskokonaisuudesta. 
96 Neuvoston tulisi kokoontua puolustusministerikokoonpanossa: ”2015/1835/YUTP: Neuvoston pää-
tös Euroopan puolustusviraston perussäännöstä, kotipaikasta ja sen toimintaa koskevista säännöistä”, 
perusteluosan 12 kohta. 
97 ”SEU”. 
98 ”2015/1835/YUTP”.  
99 European Defence Agency, ”What we do”. 
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YTPP taas on EU:n sisäinen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen suuntaus, jolla kuitenkin mah-

dollistetaan unionin ulkopuolelle suuntautuvat operaatiot. YTPP:n tarkoituksena ei ole muo-

dostaa Naton kanssa kilpailevaa järjestelmää, mikä kirjattiinkin SEU:n 42 artiklan 2 kohtaan 

etenkin Yhdistyneen kuningaskunnan tahdosta ja Yhdysvaltain painostuksesta.100 Teoriassa 

YTPP johtaa EU:n yhteiseen puolustukseen SEU 42.7 mukaisesti, mutta toistaiseksi tämä vai-

kuttaa etäisemmältä tavoitteelta. Ei ole järin tarkoituksenmukaista rakentaa päällekkäisiä tur-

vallisuusjärjestelmiä, joten on luonnollista, että EU:n 27 jäsenvaltion 21 alueellisen puolustus-

ratkaisun selkärankana toimiva Nato jatkaa tässä roolissa. Jo olemassa oleva kansainvälinen 

organisaatio määritti siis selvästi sitä, mihin suuntaan uusi organisaatio rakennettiin ja tämän 

takia YTPP keskittyi kriisinhallintaan sekä teolliseen yhteistyöhön keskittyväksi.101 

Eurooppalaisen puolustusteollisuuden roolin ja kriisinhallinnan korostuminen YTPP:ssä on 

luontevaa ja ymmärrettävää, kun ottaa huomioon EU:n mandaatin rajallisuuden puolustusasi-

oissa, Naton roolin lähes kaikkien EU-maiden puolustusratkaisuna sekä jäsenvaltioiden tahdon 

pitää tietyt asiat kansallisen lainsäädännön piirissä. Kriisinhallinnankin osalta EU:lla ei joiden-

kin tutkimusten mukaan ole riittävästi sotilaallisia voimavaroja riittävien operaatioiden suorit-

tamiseen ilman vähintään Yhdistyneen kuningaskunnan ja mielellään USA:n tukea.102 Luon-

nollisesti jäljelle jäävä osuus puolustusteollisuuden kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä 

korostuu. 

 
100 Claudia Major ja Christian Mölling, ”The EU’s Military Legacy - Over-Institutionalised, under-
Equipped and Strategically Divided”, teoksessa The CSDP in 2020 - The EU’s Legacy and Ambition in 
Security and Defence, toim. Daniel Fiott (Paris: European Union Institute for Security Studies, 2020), 
41.  
101 Stéphanie C. Hofmann, ”Why Institutional Overlap Matters: CSDP in the European Security Archi-
tecture”, JCMS: Journal of Common Market Studies 49, nro 1 (tammikuuta 2011): 105–9.  
102 Douglas Barrie ym., ”Protecting Europe: Meeting the EU’s Military Level of Ambition in the Context 
of Brexit”, marraskuuta 2018; Dick Zandee, ”No More Shortfalls? - European Military Capabilities 20 
Years On”, teoksessa The CSDP in 2020 - The EU’s Legacy and Ambition in Security and Defence, 
toim. Daniel Fiott (Paris: European Union Institute for Security Studies, 2020), 50–58. 
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EDA:n rooli on kuitenkin jäänyt nimensä varjoon. Saksa olisi halunnut järjestön ajavan jopa 

juste retour103 -politiikasta luopumista, mutta pienemmät jäsenvaltiot vastustivat tämän tason 

integraatiota kiivaasti.104 EDA:n alaisuuteen ei ole myöskään annettu merkittävimpiä asepro-

jekteja, vaan esimerkiksi A400M- ja Future Combat Air System -projektit on päätetty organi-

soida EDA:n ulkopuolella. Näitä, ja muita merkittäviä asekehitysprojekteja, hallinnoi Organi-

sation Conjointe de Coopération en matière d’Armement, OCCAR105, jonka jäsenmaita ovat 

Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta.106 OCCAR:n tavoitteena 

on ollut nimenomaan luopua juste retour -politiikasta yksittäisten hankkeiden perusteella.107 

EDA:a ei luotu tyhjiöön, vaan sen taustalla on pidempi historia eurooppalaisesta asehankin-

tayhteistyöstä.108 Vankka ja kilpailukykyinen puolustusteollisuus on nähty YTPP:n pohjana ja 

tämä teema on nimenomaisesti ollut EDA:n keskiössä.109 EDA toimii EU:n suorituskykyjen 

kehittämissuunnitelman (engl. ”Capability Development Plan, CDP) perusteella, jonka avulla 

tunnistetaan yhteistyön ja jakamisen kannalta hyödyllisiä alueita.110 CDP:n perusteella EDA 

on tavoitellut suorituskykyjen yhteiskäyttöä (engl. ”pooling and sharing”), jossa jäsenvaltiot 

tunnistavat yhdessä toimintansa päällekkäisyyksiä ja muodostavat yhdessä yhteiskäyttöprojek-

teja EDA:n tuella ja puitteissa. Kokonaisuudesta käytetään termiä Euroopan puolustuksen teol-

linen ja teknologinen perusta (engl. ”European Defense Technological and Industrial Base, 

EDTIB)111 

 
103 Aseita tai niihin liittyvää tutkimusta ostavalla maalla on juste retour mahdollisuus vaatia koko kontri-
buutiotaan vastaavan määrän jyvittämistä sen kansalaisuuden omaaville tahoille. 
104 Felix Biermann ja Moritz Weiss, ”Power without a cause? Germany’s conflict avoidance and the in-
tegration of European defence procurement”, Journal of European Integration 43, nro 2 (17. 
helmikuuta 2021): 236. 
105 OCCAR perustettiin vuonna 1996 hallitustenväliseksi yhteistyöksi. Sitä vahvennettiin lopulta omalla 
valtiosopimuksellaan vuonna 1998, jonka perusteella se siitä tuli valtioiden välinen järjestö. Huomion-
arvoista on, että OCCAR:n budjetti on lähes kaksinkertainen EDA:an nähden. Ks. perussääntö: ”Con-
vention on the Establishment of the Organisation for Joint Armament Cooperation”, 2001. 
106 Suomi osallistuu joihinkin OCCAR-projekteihin nk. projektiin osallistuvana ei-jäsenmaana. 
107 ”Convention on the Establishment of the Organisation for Joint Armament Cooperation”. 5 artikla 
108 Tutkielmassa ei ole tarkoituksenmukaista esitellä koko eurooppalaista asehankinnan historiaa. Ks. 
aiheesta: Marc R DeVore, ”Producing European armaments: Policymaking preferences and pro-
cesses”, Cooperation and Conflict 49, nro 4 (2014): 444. 
109 Andrew D. James, ”The Defence Industry and ‘Transformation’: A European Perspective”, Security 
Challenges 4, nro 4 (2008): 44; Ulkoasiainministeriö, Turvallisuuspoliittista yhteistyötä koskeva 
katsaus, Ulkoasiainministeriön julkaisuja, 2 / 2015 (Ulkoasiainministeriö, 2015), 49–50. 
110 Ulkoasiainministeriö, Turvallisuuspoliittista yhteistyötä koskeva katsaus, 42. 
111 Ulkoasiainministeriö, 42. 
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EDTIB kuvaa EDA:n työtä eurooppalaisen puolustuksen saralla hyvin. Sen keskiössä on tek-

nologia ja teollisuus, mikä on EU:n mandaatti ja asiantuntemus huomioiden luonnollista. Tätä 

kehitystä kohtaan on kuitenkin esitetty kritiikkiä, koska tämän yhteistyön on nähty ajavan eten-

kin puolustusteollisuuden yritysten sekä lobbaus- ja asiantuntijaryhmien etua. Valtioiden edus-

tajien, lainsäätäjien ja kansalaisjärjestöjen edustus on ollut vajavaista. Jopa sotilaiden edustus 

on vähentynyt. EDA on profiloitunut yhä vahvemmin teollisuuden ja puolustushankintaorgani-

saatioiden väliseksi organisaatioksi.112  

EDA:a ei tulekaan nähdä suuria aseprojekteja mahdollistavana järjestönä, vaan näitä edeltävänä 

tasona, jossa sovitaan yhteisen projektin vaatimuksista ja toteutuksesta. Tämän jälkeen projekti 

siirtyy toteuttavalle portaalle, joka on yleensä kansallisvaltion alaisuudessa. Kohtuullisen pirs-

taloituneen eurooppalaisen asehankintajärjestelmän kautta EDA täytyykin nähdä foorumina, 

jossa yhteensovitetaan jäsenmaiden tarpeita ennen projekteja, ja luodaan standardeja projektien 

jälkeen. 

Tämän tutkielman kannalta merkityksellistä on jälkeenpäin tapahtuva standardointi. EMAR-

vaatimuksissa, ja lentokelpoisuusstandardeissa yleensäkin, on kyse eri valvovan organisaation 

alla tapahtuvan toiminnan tunnistamisesta ja yhtenäistämisestä (engl. ”recognition” ja ”standar-

disation”).  EMAR-vaatimukset ovat nimenomaan ylätason asiakirjoja, joiden tehtävänä on var-

mistaa kansainvälisen standardoinnin ja testaamisen yhtenäisyys ja tunnistettavuus. Ennen 

EU:n toimivallan ja EMAR-vaatimusten tarkempaa analyysiä, on kuitenkin tarkasteltava soti-

lasorganisaatioiden lentokelpoisuusjärjestelmiä. 

2.6. Lentokelpoisuus sotilaskontekstissa kansainvälisesti 

Tähän asti tutkielmassa on esitelty pääasiassa siviiliorganisaatioita tai sellaisia tahoja, joiden 

lainsäädännöllinen perusta on kansainvälisissä sopimuksissa, joissa niiden toimivallaksi on an-

nettu ainoastaan siviiliasiat. Ennen näiden asioiden syvempää käsittelyä, on hyvä selventää eroa 

sotilas- ja siviili-ilmailun välillä, tarkastelemalla muiden valtioiden tapoja järjestää sotilasil-

mailun lentokelpoisuusorganisaatiot. 

 
112 ks. mm. Raluca Csernatoni, The EU’s Defense Ambitions: Understanding the Emergence of a Eu-
ropean Defense Technological and Industrial Complex (Brysseli: Carnegie Europe, 2021); DeVore, 
”Producing European armaments”. 



      

 32  

 

Sotilasilmailussa käsittely on luonnollista aloittaa Yhdysvalloista. Aiemmin tutkielmassa esi-

tettiin, että koko ECAC:n valtioilla on noin 8 000 sotilasilma-alusta.113 Yhdysvalloilla on itsel-

lään n. 13 000 sotilasilma-aluksen armada, mikä on n. 25 % maailman kaikista sotilasilma-

aluksista.114 Ymmärrettävästi sillä on myös huomattavan erilaisia tarpeita eri puolustushaa-

roissa. Näin ollen on ymmärrettävää, että vaikka puolustusministeriöllä on oma lentokelpoi-

suusstandardinsa, jokaisella puolustushaaralla on oma lentokelpoisuusorganisaationsa. Yhdys-

valtain siviili-ilmailuviranomaisella (Federal Aviation Administration, FAA) ei ole toimival-

tuutta Yhdysvaltain sotilasilma-aluksien lentokelpoisuuden osalta.115 

Yhdysvaltain asevoimien laivastolla sekä merijalkaväellä on yhteinen ja maavoimilla sekä il-

mavoimilla on omat, lähes itsenäiset, lentokelpoisuudesta vastaavat organisaatiot. Jokaisella on 

myös vähän oma lähestymiskulmansa lentokelpoisuuteen. Ilmavoimien toimintaperiaattei-

den116 mukaan sen lähestymistapa korostaa teknisen käytettävyyden ja rajoitusten näkökulmaa. 

Maavoimien vastaavan dokumentin117 näkökulma ottaa huomioon turvallisuuden kokonaisval-

taisemmin kolmen vaiheen (suunnittelu, tuotanto ja jatkuva lentokelpoisuus118) kautta. Laivas-

ton puolella käytetään jopa eri termiä väliaikaiselle lentokelpoisuustodistukselle: flight 

clearance.119 

 
113 European Defence Agency, ”The Military in the Single European Sky - EDA SES Brochure 2018”. 
114 Flight International, ”World Air Forces 2021”, 4. joulukuuta 2020. Vertailun vuoksi Euroopan suurim-
malla ilmavoimalla, Ranskalla, on n. 1000 sotilasilma-aluksen kalusto. 
115 Department of Defense, ”DoD Airworthiness Policy” (Department of Defense, 31.8.2018). 
116 United States Airforce, ”AFPD 62-6: Developmental Engineering - USAF Airworthiness”, 16.1.2019. 
117 United States Army, ”AR 70-62: Airworthiness of Aircraft Systems” (Department of Army Headquar-
ters, 11. toukokuuta 2016). 
118 United States Army, 5–8. 
119 United States Navy and Marine Corps, ”NATOPS General Flight and Operating Instructions Man-
ual” (Department of the Navy Commander, Naval Air Forces, 2. toukokuuta 2016), 32; United States 
Navy and Marine Corps, ”NATOPS General Flight and Operating Instructions Manual” (Department of 
the Navy, Office of the Chief of Naval Operations, 23. marraskuuta 2019), 160; Leon Purton ja Kyria-
kos Kourousis, ”Military Airworthiness Management Frameworks: A Critical Review”, Procedia Engi-
neering 80 (31. joulukuuta 2014): 548–49. 
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Tavoitteena Yhdysvalloissa on ollut yhtenäistää eri puolustushaarojen lentokelpoisuusstandar-

deja, mutta velvoittavan ohjeistuksen sijaan puolustusministeriö antoi aluksi lentokelpoisuuden 

sertifioinnin standardisointiin keskittyneen teknisluontoisemman ohjeen.120 Myöhemmin, 

vuonna 2013, puolustushaarojen päästyä yhteisymmärrykseen lentokelpoisuussertifioinnin 

päällekkäisyyksien vähentämisestä puolustusministeriö linjasi yhteiset toimintaperiaatteet len-

tokelpoisuuden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi kaikissa puolustushaaroissa.121 Lentokelpoi-

suusjärjestelmät eri puolustushaaroissa jatkavat kuitenkin erillisinä ja itsenäisinä toimijoina. 

Yhdysvaltain asevoimia käsittelevästä esimerkistä huomaamme, että yksittäisen valtion sisäl-

läkin voi olla erilaisia lentokelpoisuusjärjestelmiä122, koska puolustushaarojen tarpeet ja tavoit-

teet eivät aina ole yhdenmukaisia. Vastaavasti valtion ilmailun sateenvarjon alle mahtuu muun 

muassa rannikkovartioston ilma-alukset ja esimerkiksi poliisin miehittämättömät lentolaitteet. 

Ei välttämättä ole tarkoituksenmukaistakaan järjestää kaikkien näiden ilmailijoiden lentokel-

poisuuden standardisointia yhtä kautta. Eri toimijoiden on mahdollisuus myös hyväksyä eri ta-

son riskejä, mikä pitää näkyä myös lentokelpoisuusorganisaatioiden mandaateissa. 

Euroopan ilmavoimien osalta Ranskassa järjestettiin lentokelpoisuusjärjestelmää uudelleen 

2000-luvun alussa useiden lento-onnettomuuksien seurauksena. Kyseessä ei ollut mitenkään 

poikkeuksellinen lento-onnettomuuksien määrä, mutta niitä seuranneiden oikeustoimien vuoksi 

valtion ilmailusta vastaavien tahojen oikeusturvaa haluttiin parantaa kehittämällä lainsäädän-

töä. Yleisesti ottaen lentokelpoisuussäädöksiä on kehitetty turvallisuuden parantamiseksi, mi-

hin ranskalaistenkin ratkaisu toki johti, vaikka motiivit olivatkin erilaiset.123 Ratkaisussa soti-

lasilmailun lentokelpoisuusjärjestelmästä tehtiin rakenteellisesti huomattavan yhdenmukainen 

EASA:n lentokelpoisuusorganisaatiorakenteen kanssa. Taustalla näkyy vahvasti EASA-asetus-

ten muotoilu ja EMAR-vaatimukset on implementoitu järjestelmällisesti.124 

 
120 Department of Defense, ”MIL-HDBK-516C - DoD Handbook: Airworthiness Certification Criteria” 
(Department of Defense, 12.12.2014). 
121 Purton ja Kourousis, ”Military Airworthiness Management Frameworks: A Critical Review”, 556; De-
partment of Defense, ”DoDD 5030.61”. 
122 Tutkielman tavoitteiden kannalta eri kansallisten, valtion ilmailun lentokelpoisuutta käsittelevien, or-
ganisaatioiden tarkempi tutkiminen ei ole tarpeen. Eri valtioiden välisten ja niiden sisäisten eroavai-
suuksien osoittaminen on riittävää. 
123 On mahdotonta olla korostamatta tätä kansallisen oikeuden velvoittavuuden aiheuttamaa erityi-
syyttä kansainvälisesti ei-velvoittavaan oikeuteen. Ranskalaiset valtion ilmailijat voitiin viedä kansalli-
siin säädöksiin nojaten oikeuteen, minkä vuoksi lainsäädäntöä tuli kehittää turvallisuutta korostavaksi, 
jotta vastaavia oikeudellisia riskejä ei olisi. Pelkästään kansainvälisiin ei-velvoittaviin sopimuksiin pe-
rustuvat säädökset eivät aiheuta vastaavaa oikeudellisen seuraamuksen riskiä. 
124 DSAÉ, ”MAWA Conference - French experience in implementing a military airworthiness regula-
tion” (MAWA Conference 2011, Warsaw, 6. heinäkuuta 2011); Purton ja Kourousis, ”Military Airworthi-
ness Management Frameworks: A Critical Review”, 552. 
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Lentokelpoisuusorganisaatiot ovat olleet muutoksessa muuallakin 2000-luvulla. Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa sen aikainen organisaatio sai vuonna 2009 kovaa kritiikkiä vuoden 2006 

Nimrod XV230 -lentokoneen onnettomuuden tutkintaraportissa. Oivana huomautuksena soti-

lastoiminnan erityisyydestä on lause: “A military organisation must be ‘risk sensible’ but not 

too ‘risk averse’.” Sotilastoiminnassa ei voi täysin välttää riskiä. Raportin pohjalta perustettiin 

paikallinen sotilasilmailuviranomainen (Military Aviation Authority, MAA), joka uudisti soti-

lasilmailun turvallisuuskulttuuria kokonaisvaltaisesti. Aiempaan järjestelmään verrattuna len-

toturvallisuuteen suhtauduttiin kokonaisvaltaisemmin. Lentokelpoisuus oli vain osa tätä koko-

naisuutta.125 

Tutkielman kannalta mielenkiintoinen riskiarvio MAA:n auditoinnissa oli arvio siitä, että 

MAA:n alainen käytännön lentotoimintaa suorittava yhteisö voisi palata vanhoihin tapoihin il-

man riittävää sääntelystä johtuvaa painetta.126 Sama huomio todettiin huomionarvoiseksi ris-

kiksi vielä vuoden 2014 auditointiraportissa, eikä vuoden 2017 raportissakaan uskottu kulttuu-

rin muuttuneen riittävästi turvallisempaan suuntaan.127 Uudistustyön tuloksena Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa on nykyään kokonaisvaltaisesti lentoturvallisuuteen keskittyvä itsenäinen 

sotilasilmailuviranomainen, vaikka se on hakenutkin rooliaan aktiivisesti. He eivät ole imple-

mentoineet EMAR-vaatimuksia, mutta järjestelmä on niiden kanssa yhteensopiva (engl. ”com-

patible”).128 

 
125 Charles Haddon-Cave, The Nimrod Review: An Independent Review into the Broader Issues Sur-
rounding the Loss of the RAF Nimrod MR2 Aircraft XV230 in Afghanistan in 2006 : Report (London: 
The Stationery Office, 2009), 498–99. 
126 ”Military Aviation Authority (MAA) external audit panel (MEAP) report 2012”, 23.5.2012, 7,  
127 ”Military Aviation Authority (MAA) external audit panel (MEAP) report 2014”, 15.5.2015, 14; ”Military 
Aviation Authority (MAA) External Audit Panel (MEAP) Report 2017”, 29.9.2017, 19–20. 
128 DSAÉ, ”Standardisation of Airworthiness Regulation Across the Globe (Translation from French)”, 
Aviation Safety Newsletter, toukokuuta 2017, 4.  
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Naapurimaassamme Ruotsissa lentokelpoisuusorganisaatiota kehitettiin jo huomattavasti aikai-

semmin. Jälleen kerran taustalla oli lento-onnettomuus, tällä kertaa vuodelta 1993, jossa Gripen 

ajautui lentonäytöksen aikana hallitsemattomaan lentotilaan ohjelmointivirheen vuoksi. Kysei-

nen vika oli tapahtunut samalle lentäjälle jo kerran aikaisemmin koelentovaiheessa, mutta sitä 

ei ollut asianmukaisesti modifioitu ennen koneen toimitusta Ruotsin ilmavoimille.129 Ruotsa-

laiset rakensivat alusta asti vuonna 1997 käyttöön otetun lentokelpoisuusjärjestelmänsä yhteis-

eurooppalaisten JAR-määräysten pohjalta. Tämän jälkeen siirtymä EASA:n lentokelpoisuus-

standardien mukaiseen rakenteeseen ei ollut niin suuri kuin monille muille.130 

Eri maiden omien ratkaisujen lisäksi on olemassa paljon yhteistyötä lentokelpoisuusstandardien 

yhdenmukaistamiseksi. Euroopassa merkittävimmät kansainväliset toimijat ovat MAWA131 ja  

EDA, kun taas kansainvälisesti on olemassa myös AFIC (Five Eyes Air Force Interoperability 

Council)132, joka on muodostettu jo vuonna 1948 hallitsemaan  Kanadan, Yhdistyneen kunin-

gaskunnan ja Yhdysvaltojen yhteisten ilmaoperaatioiden koordinoimista. Myöhemmin Austra-

lia ja Uusi-Seelanti liitettiin osaksi neuvostoa. Tavoitteena sillä on helpottaa yhteistyötä maiden 

välillä standardoimalla eri osia ilmavoimista. Yhtenä työryhmänä on lentokelpoisuusstandar-

dointi, jonka tehtävänä on luoda vahva alusta lentokelpoisuuden hyväksymiselle maiden välillä. 

Pohjana järjestö käytti MAWA:n EMAD-R-julkaisussa jäsentelemiä hyväksymisprosesseja, 

vaikka tarkoitus ei olekaan laajentaa EMAR-vaatimuksia Five Eyes -yhteisön jäsenten käyt-

töön.133 

 
129 Annika Brändström, ”Coping with a Credibility Crisis: The Stockholm JAS Fighter Crash of 1993” 
(Stockholm, Swedish National Defence College, 2003), 23–24. 
130 Sven E Hammarberg, ”Total Aviation System Approach: Presentation of Swedish Rules of Military 
Aviation (RML)” (SE PCY Airworthiness Conference, Brussels, 22.10.2009). 
131 MAWA (engl. “Military Airworthiness Authority”)   
132 Perustettiin alun perin nimellä Air Standardization Coordinating Committee (ASCC), jonka nimeksi 
vaihdettiin vuonna 2005 Air and Space Interoperability Council (ASIC).  
133 Purton ja Kourousis, ”Military Airworthiness Management Frameworks: A Critical Review”, 558. Al-
kuperäiseen lähteeseen ei ole tässä yhteydessä mahdollista päästä käsiksi, mikä myös mainitaan 
edellä mainitussa artikkelissa. Artikkelin tiedot perustuvat sen tekijöiden suorittamiin dokumentoimatto-
miin haastatteluihin. Julkista materiaalia AFIC:n työstä ei juuri ole saatavilla. 
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Erilaisten kansainvälisten lentokelpoisuusorganisaatioiden analysoimisesta huomaamme, että 

2000-luvulla on tapahtunut merkittävää kehitystä eri valtioiden lentokelpoisuusorganisaa-

tioissa. Tutkielman kannalta erittäin merkityksellinen huomio on, että Euroopan alueella mer-

kittävimmät uudistukset ovat tapahtuneet nimenomaan yhteiseurooppalaisten standardien poh-

jalta. Järjestelmiä ei ole rakennettu jälkeenpäin kansainvälisesti yhteensopivaan muotoon, vaan 

ne on alusta asti suunniteltu vastaamaan kansainvälisen siviililentoliikenteen lentokelpoisuus-

standardointia. Ruotsalaiset ottivat aluksi pohjaksi JAR-säännökset, ja lopulta muiden mukana 

EASA-asetuksen rakenteen. EMAR-vaatimukset eivät rajoitu ainoastaan Eurooppaan, vaan esi-

merkiksi Australian asevoimat on implementoinut ne osaksi lentokelpoisuusjärjestelmäänsä.134 

Kansainvälisen yhteensopivuuden takia on tärkeää, että organisaatioiden vastuut ovat yhte-

neväiset, niiden toimialat linjassa toistensa kanssa ja että ne noudattavat samanlaisia prosesseja. 

Näin niiden välisen vertailun suorittaminen on helpompaa, varsinkin kun kaikkien organisaatio 

perustuu samoihin perussäädöksiin. On useastakin syystä täysin ymmärrettävää, että sotilasil-

mailun kansainvälisten lentokelpoisuusstandardien pohjaksi on otettu siviili-ilmailun vastaavat 

järjestelmät.  

I. ilma-alukset, oheistuotteet, huolto ja tukijärjestelmät sisältävät monilta osin samoja jär-

jestelmiä ja organisaatioita.  

II. Olisi epätehokasta rakentaa toista vastaavaa, mutta erilaista järjestelmää pelkästään so-

tilasilmailulle, varsinkin, kun ottaa huomioon, että siviili-ilmailun lentokelpoisuuden 

standardoinnin yhteydessä on tehty kymmeniä vuosia ansiokasta työtä.  

III. Sotilastoiminnassa on toisinaan tarpeen hyväksyä joskus riskejä, joita siviilitoiminnassa 

ei tarvitse hyväksyä, mutta tämä on täysin tehtävissä olemassa oleman sääntelykehyk-

sen sisällä, kunhan päätöksentekovalta näissä tilanteissa on kansallisella tasolla. 

 
134 Department of Defense, Australia, ”Defence Aviation Safety Regulations (DASR)”, Defence Avia-
tion Safety Regulation (DASR), viitattu 26. elokuuta 2021. 
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Olisi turhaa olla tunnustamatta sitä kehitystä, mikä siviililentokelpoisuuden saralla on tehty. 

Valtiot eivät halua identtistä järjestelmää sotilasilmailun piiriin, koska lopullinen päätöksenteko 

halutaan pitää kansallisella tasolla, jotta kansallisen turvallisuuden tarpeet varmistetaan kai-

kissa olosuhteissa. Tämä ei kuitenkaan poissulje kansainvälistä yhteistyötä. Sotilasilmailun len-

tokelpoisuuspäätökset ovat vahvasti kansallisen päätöksentekovallan piirissä, mutta synergia-

etujen hakeminen ei ole tarpeetonta, koska kaikkialla maailmassa taistellaan sotilasilmailun 

kustannuspaineiden kanssa. 

Edellisissä kappaleissa suoritettua kansainvälisestä vertailusta on kuitenkin muistettava, että 

kaikki kyseiset maat ovat merkittäviä asevalmistajia. Niiden intresseissä on, että niiden omien 

projektien myyminen toisiin valtioihin helpottuu integraation vuoksi. On niille eduksi, että 

niillä on kansainvälisesti helposti lähestyttävä tapa dokumentoida valmistusprosessia ja -orga-

nisaatiota. Tämä vähentää asehankintaan liittyviä epävarmuuksia. Vaikuttaakin siltä, että 

EDA:n tavoite edistää puolustusteollisuuden toimintamahdollisuuksia yhteisön sisällä on aina-

kin lentokelpoisuuden osalta otettu vahvan puolustusteollisuuden omaavissa maissa vastaan 

myönteisessä ilmapiirissä. 
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3. Eurooppalainen ilmailulainsäädäntö 

3.1. EU:n toimivalta ilmailussa 

Edellisessä pääjaksossa lähestyttiin kansainvälistä ilmailulainsäädäntöä yleisellä tasolla, tutus-

tuttiin alustavasti EU:n sisällä ja yhteydessä toimiviin organisaatioihin sekä tehtiin katsaus kan-

sainvälisiin tapoihin järjestää lentokelpoisuuden integrointia. Tämän jakson tarkoituksena on 

siirtyä pintapuolisemmasta käsittelystä analysoimaan EU:n ja sen alaisuudessa toimivien jär-

jestöjen toimivaltaa ja tavoitteita. Aluksi tarkastellaan EU:n toimivallan yleisiä periaatteita, 

joita paremmin ymmärtämällä voidaan tarkastella asiaa lentokelpoisuuskontekstissa. Jaksossa 

vastataan tutkimuskysymykseen: Miten Euroopan unioni on muuttanut kansainvälistä ilmailu-

oikeutta? 

Tässä vaiheessa lienee turhaa vähätellä Euroopan unionin lainsäädännön merkitystä kansainvä-

lisen ilmailun kehittäjänä. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että EU on siirtänyt aikataulunmukai-

sen siviililentoliikenteen valvonnan ja sääntelyn pois kansallisesta sääntelykehyksestä. Tätä ke-

hitystä ei kuitenkaan ole merkittävissä määrin vastustettu. Erillinen, yhtenäisen eurooppalaisen 

ilmatilan, hanke törmäsi kuitenkin huomattavaan vastustukseen jäsenvaltioiden suunnasta. 

Miksi EU:lle ei haluttu luovuttaa määräänsä enempää valtaa, ja mitkä ovat sen ilmailulainsää-

dännön rajoitteet? 

Kuten edellisessä pääjaksossa todettiin, EU:n ilmailulainsäädännön perusta on Lissabonin so-

pimuksella tehty muutos Sopimukseen Euroopan unionin toiminnasta, jonka 100 artiklan 2 koh-

dan mukaan ”Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä nou-

dattaen antaa meri- ja lentoliikennettä koskevat aiheelliset säännökset.” Säännöksen perustana 

on saman sopimuksen 4 artiklan  2 g kohta, jonka mukaan EU:lla ja jäsenvaltioilla on liikenteen 

kesken jaettu toimivalta. 

EU:n jaettua toimivaltaa ilmailun alalla rajoittaa kaksi merkittävää tekijää: Chicagon yleissopi-

muksen takaama kaikkien jäsenvaltioiden yksinomainen oikeus ilmatilaansa, mistä jäsenvaltiot 

eivät ole halunneet luopua, sekä EU:n toimivallan puute sotilasasioissa. Näistä syistä EU:n sää-

döksiä ilmailun osalta on käytännössä mahdotonta nähdä monistisena, vaan niitä tulee tulkita 

kansallisen lainsäädännön rinnalla dualistisesta näkökulmasta. Sotilasasioissa kansallisen lain-

säädännön etusija on selviö, mutta joissain siviili-ilmailun asioissa, kuten esimerkiksi lentokel-

poisuudessa, EU:n toimivalta on siinä määrin vakiintunut käytäntö, että vain kansallisen liik-

kumavaran sisällä toimittaessa tulee kansallinen lainsäädäntö ottaa huomioon. 
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Käsittelen tässä tutkielmassa kuitenkin sotilasilmailua ja on välttämätöntä korostaa kansallisen 

lainsäädännön etusijaa näissä asioissa. Euroopan unionilla ei yksiselitteisesti ole toimivaltaa 

sotilasasioissa, eikä sille ole haluttu sitä antaa. Näin ollen kaikkea unionin lainsäädäntöä, joka 

koskee sotilasilmailua, tulee tulkita ei-velvoittavana. On sinänsä mielenkiintoista, että sotilas-

ilmailu mainitaan niin moneen kertaan unionin eri asetuksissa, vaikka sillä ei ole kompetenssia 

alalla. On kuitenkin ymmärrettävä, että rajallisen ilmatilan kapasiteetin vuoksi sotilasilmailu 

vaikuttaa siviili-ilmailuun merkittävissä määrin. 

Euroopan unioni on käyttänyt toissijaisuusperiaatetta (SEU 5.3) antaessaan ilmailua koskevia 

asetuksia. Toissijaisuusperiaatteen mukaan unioni saa käyttää toimivaltaa SEUT 4 artiklan mu-

kaisissa asioissa,  

”ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella 

taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan 

ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin 

tasolla.”135 

Nämä päätökset tulee aina perustella ja muun muassa EASA-asetuksen136 perusteluosan 88 

kohta kuuluukin: 

” Jäsenvaltiot eivät ilmailun pitkälti kansalliset rajat ylittävän luonteen ja toiminnan vaativuu-

den vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat yhtenäisen ja 

korkean siviili-ilmailun turvallisuustason luominen ja ylläpitäminen varmistaen samalla yhte-

näinen ja korkea ympäristönsuojelun taso, vaan ne voidaan niiden unioninlaajuisen luonteen 

vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.” 

Toissijaisuusperiaatteen soveltaminen vaatii kaksiportaisen testin. Ensinnäkin mikä on kansal-

linen taso, johon EU-lainsäädäntöä verrataan, tähän arviointiin tulee kuulua taloudelliset resurs-

sit, oikeudelliset välineiden riittävyys ja täytäntöönpanon mahdollisuus. Toiseksi on arvioitava, 

onko unionin tavoite hyväksyttävä. Unionin tavoitteiden tulee perustua perussopimuksiin.137 

Tarkastelu tulee siis suorittaa siten, onko asia ratkaistavissa paremmin kansallisella vai unionin 

tasolla sekä onko unionin esittämä tavoite hyväksyttävä.  

 
135 ”SEU” 5.3. 
136 2018/1139/EU: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista 
säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta. 
137 Christoph Henkel, ”The Allocation of Powers in the European Union: A Closer Look at the Principle 
of Subsidiary”, Berkeley Journal of International Law 20, nro 2 (elokuu 2002): 368–69. 
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Peruskirjan mukaan EU:lla on jaettu toimivalta antaa lentoliikennettä koskevat säädökset. Näin 

ollen unionilla on oikeus antaa lentoliikennettä koskevat säädökset vain, mikäli kansallisen ta-

son sääntelyllä ei päästä hyväksyttäviin tavoitteisiin. Euroopan komission julkaisemassa ilmai-

lustrategiassa138 todetaan, että Euroopan on oltava kansainvälisen ilmailun alalla johtoase-

massa. Tähän pääsemiseksi on asetettu kolme keskeistä tavoitetta: kasvumahdollisuuksien hyö-

dyntäminen, puuttuminen sekä ilmassa että maassa oleviin kasvun rajoituksiin ja EU:n korkea-

tasoisten turvallisuutta ja ilmailun turvaamista koskevien vaatimusten ylläpitäminen. 

Lentokelpoisuussäännöksiä perustellaan nimenomaan viimeisen tavoitteen kautta. Samassa il-

mailustrategiassa on kuitenkin kansallisvaltioiden suvereniteetin kannalta haastava pidemmän 

aikavälin tavoite:  

”Siihen [teknisten resurssien keskittäminen ja jakaminen kansallisten lentoturvallisuusviran-

omaisten ja EASA:n välillä] olisi liitettävä jäsenvaltioille mahdollisuus siirtää vapaaehtoisesti 

Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanovastuuta Euroopan lentoturvallisuusvirastolle 

tai toiselle jäsenvaltiolle. Tämä selkiyttäisi sääntelyvastuuta ja auttaisi välttämään päällekkäistä 

työtä. Pitkän aikavälin tavoitteena olisi oltava yksi ainoa Euroopan ilmailuviranomainen.”139 

Tavoitteita ei voi ainakaan syyttää kunnianhimottomuudesta, mutta tätä taustaa vasten EU:n 

kehittämä lentokelpoisuuden standardointi on ymmärrettävää. Siirtämällä säädökset EASA:n 

tasolle EU on ottanut ensimmäisen askeleen kohti yhteistä ilmailuviranomaista. Ilmailussa kan-

sallisvaltioiden rooli on kuitenkin historiallisesti vahva, eikä tästä eteenpäin siirtyminen tule 

olemaan helppoa. Euroopan komissio on aiemminkin nähnyt valtiollisen itsemääräämisoikeu-

den historiasta johtuvana esteenä ilmailun kehittämiselle.140 

 
138 Euroopan komissio, ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Ilmailustrategia Euroopalle”, 7. joulukuuta 2015. 
139 Euroopan komissio. 
140 Euroopan komissio, ”Komission tiedonanto neuvostolle, Eorpppan parlamentille, Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila II: kohti kestävämpää 
ja suoristuskykyisempää ilmailua”, 25.6.2008. Tässä yhteydessä komission tiedonannossa todettiin: 
”Euroopan [lennonjohto]järjestelmän jakautuneisuus johtuu historiasta: lennonjohto on liitetty tiukasti 
itsemääräämisoikeuden harjoittamiseen ja siksi ollut kansallisten rajojen määrittelemää.” Tavoite ra-
portin mukaan olisi päästä tästä jakautuneisuudesta eteenpäin.  
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Ensimmäisen testin osalta varsinaisia vastalauseita on vaikea esittää. Kansainvälinen lentolii-

kenne vaatii standardointia ja yhtenäisiä ratkaisuja, jotta jokaisella maalla ei ole omaa ratkaisu-

aan yhteisiin ongelmiin. On vaikea nähdä, miten kansallisen tason ratkaisuilla voitaisiin päästä 

EU:n tavoittelemaan lopputulokseen, tai edes lähelle sitä. Monimutkaisempi kysymys on ta-

voitteiden hyväksyttävyys. Komissiolla on vahva kannustin ulottaa tavoite sellaiselle tasolle, 

jolle ei ole mahdollista päästä kansallisen lainsäädännön kautta, koska muuten se ei voisi käyt-

tää asiassa toissijaista toimivaltaansa. 

Tutkielmassa ei kuitenkaan tarkastella siviili-ilmailun tavoitteiden hyväksyttävyyttä, mutta on 

kuitenkin syytä todeta, ettei tätä ole haastettu eikä kehitystä ole yritetty merkityksellisesti hi-

dastaa. Siviili-ilmailun kehityksen ymmärtäminen on tärkeää siksi, että sen lentokelpoisuus-

standardit on lähes sellaisenaan otettu sotilasilmailun lentokelpoisuusstandardoinnin pohjaksi. 

EU:n mandaattia siviili-ilmailun lentokelpoisuuden standardoimiseksi ei ole kiistetty.141 

3.2. EU:n toimivalta sotilasilmailussa Euroopan puolustusviraston näkökul-
masta 

EU on de facto hyväksytty monilta osin siviili-ilmailun kehittämisestä vastuussa olevaksi ta-

hoksi. EU:n kompetenssi ei kuitenkaan ulotu sotilasilmailun puolelle. Tämän vuoksi EDA ja 

myös MAWA-forum on perustettu Euroopan unionin neuvoston toimeksiannosta, puolustus-

ministerien antaessa jäsenmaiden mandaatin. Järjestely on siviili-ilmailuun verrattuna huomat-

tavan erilainen, eikä luo asiayhteyteen yleistä toimivaltaa, tai mitään muutakaan laajempaa jä-

senmaita sitovaa toimivaltaa. Ratkaisuun on päädytty mitä ilmeisimmin sen vuoksi, etteivät 

jäsenmaat ole halunneet antaa järjestölle yleisempää toimivaltaa sotilasasioihin liittyen. Histo-

riallinen tapa pitää sotilasasiat tiukasti kansallisen suvereniteetin piirissä vaikuttaa säilyneen 

vahvana. 

 
141 SEU 2 pöytäkirjan mukaan jäsenvaltioilla olisi ollut mahdollisuus nk. keltaisen kortin menettelyyn, 
jolla toissijaisuusperiaatetta olisi arvioitu uudestaan. Tähän ei kuitenkaan ilmailulainsäädännön osalta 
ole haluttu lähteä, vaan Komission lainsäädäntö on nähty asianmukaisena, tai sitä on vastustettu 
muilla keinoilla. 
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Sotilasasioihin liittyen EDA:n toimivalta ei perustu sopimukseen Euroopan unionista, kuten 

yleensä, vaan kyseessä on eräänlainen forum, joilla asioita sovitetaan yhteen. EDA ei voi antaa 

sitovia ratkaisuja, mutta voi toimia ylätason alustana, yhteisönä, jossa tunnistetaan erilaisia kan-

sallisia tarpeita ja sovitetaan niitä yhteen muiden kansallisten tarpeiden kanssa. EDA:n piiristä 

voi syntyä projekteja ja mahdollisuuksia, joihin yksittäiset valtiot eivät välttämättä lähtisi. Puo-

lustusyhteistyön mahdollistaminen on EDA:n raison d´être.142 

Euroopan puolustusviraston mandaatti on kansainvälisesti poikkeuksellinen. Periaatteessa sen 

olemassaolo on tunnistettu SEU:n YUTP:tä käsittelevässä osiossa 42.3 ja 45 artiklassa, mutta 

SEUT:n puolella sille ei ole annettu toimivaltaa. Osallistuminen on vapaaehtoista ja Tanska on 

päättänytkin jättäytyä tämän yhteistyön ulkopuolelle.143 Toistaiseksi yhteistyö on onnistunut, 

mutta esimerkiksi Saksan politiikka EDA:an liittyen on kuvailtu konflikteja välttäväksi, mikä 

on hidastanut viraston kehittymistä.144 EDA:n perussäännöstä päätetään ministerineuvoston 

määräenemmistöllä ja sitä tarkastelemalla huomaa ohuen mandaatin aiheuttamat kipupisteet. 

Tutkielman kannalta merkityksellisiä kohtia EDA:n perussäännöstä ovat 2 artiklan 3 kohta sekä 

5 artiklan 2 kohta.145 Niiden mukaan EDA:n tehtävillä ja toiminnalla ei ole vaikutusta jäsen-

maiden toimivaltaan puolustuskysymyksissä. Rajoite on EU-säännöksille tyypillinen, koska 

puolustukseen ja valtion suvereniteettiin liittyvät asiat eivät kuulu SEUT:n mukaan EU:n toi-

mivaltaan. Vastaavalla tavalla esimerkiksi Single European Sky -asetukset sisälsivät suojalau-

sekkeita, joilla turvattiin jäsenmaiden turvallisuus- ja puolustusetujen suojaaminen.146  

Vastaavasti vuoden 2008 EASA-asetuksessa147 todettiin, että jäsenvaltioiden tulisi valtion il-

mailussa ottaa asetuksen tavoitteet mahdollisuuksien mukaan asianmukaisesti huomioon. Myö-

hemmässä, vuoden 2018 päivitetyssä EASA-asetuksessa148 todetaan, että jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että valtion ilmailu toteutetaan siten, että asetuksen turvallisuustavoitteet otetaan 

asianmukaisesti huomioon.  

 
142 European Defence Agency, ”Long Term Review of the Agency - Conclusions and Recommenda-
tions”, 18.5.2017. 
143 Venäjän aloittaman Ukrainan sodan seurauksena Tanska järjestää kansanäänestyksen 1.6.2022 
Euroopan puolustusyhteistyöhön osallistumisesta. ks. Nikolaj Skydsgaard ym., ”Denmark to boost de-
fence spending and phase out Russian gas”, Reuters, 6. maaliskuuta 2022. 
144 ks. esim. Biermann ja Weiss, ”Power without a cause? Germany’s conflict avoidance and the inte-
gration of European defence procurement”. 
145 ”2015/1835/YUTP”. 
146 2004/549/EY: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan to-
teuttamisen puitteista (puiteasetus)13 art. 
147 ”2008/216/EY: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisistä siviili-ilmailua koskevista sään-
nöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta” (20.2.2008). 
148 2018/1139/EU: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista 
säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta. 
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EU:n lainsäädäntö ei ulotu siviili-ilmailun turvallisuustavoitteiden huomioimista pidemmälle, 

vaikka lausetta käytetäänkin MAWA:n omissa materiaaleissa mielenkiintoisessa muodossa.149 

Ensin UKK-osiossa sanotaan, että EASA-asetus ei koske sotilasilmailua. Sama kappale jatkuu 

kuitenkin adverbilla however, jonka voisi kääntää parhaiten sanaksi kuitenkin. Tämän jälkeen 

viitataan edellisessä kappaleessa mainittuun EASA-asetuksen muotoiluun, jonka mukaan ase-

tuksen tavoitteet pitää ottaa mahdollisuuksien mukaan asianmukaisesti huomioon.150 Valitetta-

vasti EDA:lla ei ole valtaa velvoittaa jäsenvaltioita puolustukseen liittyvien kysymysten saralla 

ja näin ollen olisikin toivottavampaa, että vastaavat asetuksen sanamuotoilut kunnioittaisivat 

tätä mandaatin rajoitusta. Asetusten muotoilut voisivat olla pikemminkin kansainvälistä yhteis-

työtä sotilasasioissa korostavia, kuin puolivillaisesti velvoittavia. 

EU:n suhde puolustuspolitiikkaan on vaikea. Toisaalta Lissabonin sopimuksessa todettiin, että 

YUTP saattaa johtaa yhteiseen puolustukseen, mutta toisaalta Naton ensisijaisuus ja valtioiden 

suvereniteetti tunnistettiin. Ilmatilauudistukset ovat törmänneet kansallisen suvereniteetin etu-

sijaan, vaikka komissiolla on ollut suuria tavoitteita alalla. Euroopan puolustusvirasto perustet-

tiin edistämään puolustusyhteistyötä, mutta juridisesti se muodostettiin perussopimuksien ul-

kopuolisella mandaatilla, alistettiin kuitenkin neuvoston alaisuuteen, jätettiin vapaaehtoiseksi 

ja vaille toimivaltaa puolustuskysymyksissä. Tätä karultakin kuulostavaa taustaa vasten viras-

ton edes osittainen onnistuminen on jopa yllättävää ja kertoo kuitenkin jäsenmaiden tahdosta 

edistää yhteistyötä myös puolustusasioissa. 

3.3. Kansainvälinen yhteistyö ilman velvoitteita 

Periaatteessa ei ole mitään vaatimusta, että EDA on EU:hun liitännäinen toimija, etenkään 

MAWA:n osalta. Se saa mandaattinsa jäsenvaltioiltaan puolustusministerien kautta ja tämä 

voisi olla ihan yhtä mahdollista ilman unioniakin. Vaikuttaakin siltä, että EDA on ollut sopiva 

alusta kehittyvälle alalle. Kuten aiemmista alajaksoista käy ilmi, EU:n alueella moni valtio on 

uudistanut lentoturvallisuusorganisaatioitaan merkittävästi 2000-luvun alkupuolella. Vaikka 

Yhdistynyt kuningaskunta ei implementoinutkaan EMAR-vaatimuksia sellaisenaan, on sen 

uusi järjestelmä yhteensopiva näiden kanssa.151 Yhteistyöhalukkuuden takana on sotilasilmai-

lun ilma-alusten hankinnan merkittävä kansainvälistyminen. 

 
149 ”Military Airworthiness Authorities (MAWA) Forum - Frequently Asked Questions (FAQ)”, Fre-
quently Asked Questions, elokuuta 2011.  
150 ”MAWA - FAQ” kohta 12. 
151 DSAÉ, ”Standardisation of Airworthiness Regulation Across the Globe (Translation from French)”. 
Esimerkiksi EASA:n huolto-organisaatioita vastaava kokoelma on PART 145, EMAR järjestelmässä 
EMAR 145 ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sotilastoiminnassa MRP 145 (Military aviation autho-
rity regulatory publications) 
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Kansainvälistyminen lentokoneiden valmistamisessa, huoltamisessa ja operoinnissa on kasva-

nut valtavasti. Ennen toista maailmansotaa Yhdysvaltain maavoimilla152 oli muutama tuhat len-

tokonetta. Toisen maailmansodan aikana Yhdysvallat yksinään vastaanotti tehtailta lähes 

300 000 lentokonetta, joista melkein 100 000 yksin vuonna 1944.153 Nykyään koko Yhdysval-

tain ilmailuarmadassa on aiemmin mainittu noin 13 000 ilma-alusta ja koko maailmassa n. 

53 000 sotilasilma-alusta.154 Modernit lentokoneet ovat huomattavasti monimutkaisempia val-

mistaa, huoltaa ja käyttää. Niiden kallis hankintahinta ja lento-onnettomuuksiin liittyvät mai-

nehaitat ovat osaltaan johtaneet lentoturvallisuusjärjestelmien kehittymiseen. 

Kansainvälistymisen esimerkkeinä Lockheed Martinin F-35 monitoimihävittäjän valmistuspro-

sessiin osallistuu alihankkijoina yli 1900 yritystä yhteensä yli 10 eri maasta ja 45 eri osavalti-

osta.155 Tällä hetkellä konetta operoidaan 15 eri maassa. NH90-helikopterin valmistusta varten 

perustettu NHIndustries on alun perin viiden eri maan sotilashelikoptereita valmistavien yritys-

ten koalitio. Nykyään myös kopteri on käytössä 15 eri maassa useana eri muunnelmana.156 

Jokaisen maan itsenäinen sotilaslentokelpoisuusorganisaatio tarkoittaa, että jokaisen valtion on 

varmistuttava ilma-aluksen turvallisuudesta itsenäisesti. Standardoimattomalla järjestelmällä 

uusien hankintojen ja projektien evaluointiin tulee käyttää huomattavasti resursseja, koska toi-

sen valtion tekemää evaluointia ei ole voitu järjestelmällisesti tunnustaa. Mikäli johonkin jär-

jestelmään halutaan kansallisesti erilainen ratkaisu esimerkiksi lisälaitteena, tulee sen lentokel-

poisuus määrittää jokaisen halukkaan maan osalta erikseen. Jokaisen maan pitää tehdä oman 

järjestelmänsä kannalta riittävät kokeet ja koelennot kokonaisuuden turvallisuuden varmista-

miseksi. Kansainvälisesti standardoidussa järjestelmässä on mahdollista tunnistaa toisen orga-

nisaation tekemä evaluointityö helpommin osaksi kansallista evaluointia. Päätösvalta lopulli-

sesta lentokelpoisuudesta säilyy kuitenkin kansallisella tasolla. EMAR-vaatimusten tavoitteena 

on vähentää tätä päällekkäisyyttä ja mahdollistaa kansainvälinen yhteistyö. 

 
152 Yhdysvaltain ilmavoimat perustettiin omaksi puolustushaarakseen vasta 1947 
153 Office of statistical control, ”United States Air Force Statistical Digest World War II - Army Air 
Forces Statistical Digest” (Managment Information Division,Directorate of Management Analy-
sis,Comptroller of the Air Force, Headquarters, joulukuuta 1945), 112. 
154 Flight International, ”World Air Forces 2021”. 
155 ”F-35 Global Partnership”, Lockheed Martin, 2. syyskuuta 2020.  
156 Flight International, ”World Air Forces 2021”. 
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On mielenkiintoista huomata, että EMAR-vaatimukset on implementoitu yllättävän laajalle ja 

nopeasti, vaikka perinteisesti EU:n jäsenvaltiot ovat vastustaneet EU:n ilmailuun liittyviä pro-

jekteja, joilla on sotilaallista merkitystä. Ero erilaisiin EU:n hankkeisiin ilmailun kehittämiseksi 

on kuitenkin merkittävä. EU:n toimiessa jaetulla toimivallalla, se joutuu ratkaisemaan erittäin 

laaja-alaisia ongelmia ilman täyttä toimivaltaa. Toimiessaan oman mandaattinsa puitteissa, 

EU:n näkökulma ilmailuasioihin on korostetusti siviili-ilmailua suosiva. Näin sotilaiden toi-

mintaedellytysten turvaaminen jää jokaisen jäsenvaltion vastuulle ja välillä vaikuttaa jopa siltä, 

että unionin näkökulmasta jäsenmaat lähestulkoon sabotoivat EU:n suuria tavoitteita maanpuo-

lustuksen varjolla. 

Tässä yhteydessä on korostettava MAWA forumin poikkeuksellista mandaattia, jonka se saa 

suoraan valtioidensa puolustuksesta vastaavilta ministereiltä.157  Tällöin yhteistyötä tehdään 

korostetusti sotilasasiat edellä. On mielenkiintoista, että taustalla on EU:n perussopimuksen 

pohjalta perustettu puolustusyhteistyön viranomainen, EDA, jonka johtamana tehdään yhteis-

työtä, jolle annetaan erillinen mandaatti. Järjestelyä ei voi kuvailla intuitiiviseksi tai luonnol-

liseksi, vaan kyseessä on eurooppalaisen integraatiokehityksen ja sen haasteiden keskelle kan-

sainvälisoikeudellisesti räätälöity lopputulos. 

EMAR-vaatimukset ovat luonteeltaan hyvin teknisiä ja ne rajoittuvat tarkasti jatkuvan lento-

kelpoisuuden osalta lentokoneiden huoltamiseen, huoltamisen kouluttamiseen, lupakirjoihin ja 

huolto-organisaatioihin. Niihin on kerätty siviili-ilmailussa hyväksi havaittuja käytäntöjä ja 

malleja, joiden on katsottu sopivan sotilasilmailuun. Siviili-ilmailutaustasta johtuen EMAR-

vaatimuksia ei ole kehitetty sotilasilma-aluksille ominaisia järjestelmiä, kuten heittoistuimia, 

aseita, heitteitä ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä. 

 
157 European Defence Agency, ”Defence Minsisters’ Political Declaration - Regarding the Timely De-
velopment and Implementation of the European Military Airworthiness Requirements”. 
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4.  EU:n ilmailulainsäädäntö kansallisessa sotilasilmailussa 

4.1. Suhtautuminen eurooppalaisiin sotilasilmailua koskeviin hankkeisiin 

Tähän asti tutkielma on keskittynyt vahvasti kansainvälisen ilmailuoikeuden analysoimiseen. 

Kansallisella tasolla on tarpeen käsitellä ensin kansallista suhtautumista eurooppalaiseen ilmai-

lulainsäädäntöön. Tämän jälkeen tarkastellaan kansallista toimivallan jakoa ja lopulta, kuinka 

kansainväliset säädökset, tässä tapauksessa EMAR-vaatimukset, on implementoitu osaksi kan-

sallista kokonaisuutta. Tässä kappaleessa vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen, kuinka 

EMAR-vaatimukset on implementoitu osaksi kansallista säädöskokoelmaa ja kuinka tämä vai-

kuttaa kansallisesti. 

Euroopan unioni on nähty kansallisesti merkittävänä osana Suomen kehittymistä, mikä ilmenee 

etenkin perustuslain 1 §:stä, jonka mukaan Suomi on Euroopan unionin jäsen. Pääasiassa Suomi 

onkin sitoutunut integraatioon myönteisesti, vaikka joitain hankkeita on vastustettukin. Ilmai-

lun saralla kenties merkittävimpänä sotilasilmailuun vaikuttavana osana on ollut Euroopan il-

matilan uudistaminen. Vaikka lentokelpoisuus ja ilmatila eivät suoraan liitykään toisiinsa, on 

ilmatilan uudistamisen yhteydessä annettu mielenkiintoisia lausuntoja ja selvityksiä EU:n toi-

mivallasta ja kansallisesta suvereniteetista. 

Unioni on jo pitkään halunnut uudistaa jäsenmaidensa ilmatilaa vastaamaan siviili-ilmailun lii-

kennetarpeita paremmin. Chicagon yleissopimuksen 1 artiklan mukaan jokaisella valtiolla on 

kuitenkin suvereniteetti omaan ilmatilaansa. Tämän lisäksi Chicagon yleissopimus ei koske, 

eikä EU:n toimivalta ulotu sotilasilmailun järjestämiseen. Sotilasilmailun ollessa merkittävin 

vapaata siviili-ilmailua rajoittava elementti, on ymmärrettävää, että unioni on törmännyt haas-

teisiin hankkeissaan. 

Single European Sky -hankkeen yhteydessä tavoitteena on ollut tehostaa EU:n alueen ilmatilaa 

ja luoda miljardiluokan säästöjä kustannuksiin. Vertailuksi on kuitenkin otettu Yhdysvallat, 

joka voi maansa sisällä järjestää ilmatilansa tehokkuuden maksimoimiseksi, kun EU:n sisällä 

tulee ottaa kansallinen suvereniteetti huomioon ilmatilaa järjestettäessä.158 Vastaavalla tavalla 

EDTIB:n yhteydessä puolustusmateriaalien hankinnan tehokkuusvertailu on suoritettu Yhdys-

valtoihin, missä törmätään samoihin ongelmiin kuin ilmatilankin kanssa.159 

 
158 Eurocontrol, ”The impact of fragmentation in European ATM/CNS”, iv. 
159 Benedict Wilkinson, The EU’s Defence Technological and Industrial Base (Euroopan parlamentti, 
2020). 
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Suomessa valtioneuvosto on sinänsä tukenut unionin tavoitteita vähentää lentoliikenteen kus-

tannuksia, mutta pitänyt tiukasti kiinni kansallisesta suvereniteetista ilmatilaansa toteamalla 

muun muassa, että ”Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että ilmatilan hallinta ja suunnittelu säilyvät 

kansallisella tasolla, vaikka verkon hallinnoijan toimivaltuuksia kasvatetaan.”160 EMAR-vaati-

musten osalta julkista dokumentaatiota ei ole saatavilla, koska asetukset eivät ole velvoittavia 

ja näin ollen niiden implementointia ei ole suoritettu lakien ja asetusten kautta. 

Unionin ilmailulainsäädäntö perustuu lentoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen, 

koska sillä ei ole valtaa säännellä sotilastoiminnasta. Näin ollen sen näkökulma jää väistämättä 

vaillinaiseksi, koska sotilastoiminnalla turvataan kansallisen turvallisuuden toimintaedellytyk-

set. Unioni ei pysty perussopimuksen puitteissa ratkaisemaan velvoittavalla lainsäädännöllä il-

matilaan sekä sotilas- ja siviili-ilmailun yhteensovittamiseen liittyviä haasteita. Näin ollen ai-

noaksi luonnolliseksi ratkaisuksi on jäänyt muodostaa ei-velvoittavia soft law -instrumentteja, 

joiden avulla valtiot vapaaehtoisesti implementoivat erilaisia standardeja ja menettelytapoja. 

EDA:n toiminnan osalta unioni onkin lähtenyt aivan erilaisella näkökulmalla kehittämään eu-

rooppalaista integraatiota. EDA:n projektit ovat jäsenmaille vapaaehtoisia ja kuten edellä mai-

nittu, sen tehtävänä on edesauttaa puolustusteknologian kehittämisessä eurooppalaisen yhteis-

työn kautta.161 Koko viraston toiminta nojaakin vahvasti yhteistyön näkökulmaan. Unionin pe-

russääntö ei anna unionille toimivaltaa sotilasasioissa, eikä EDA:lla ole mitenkään erityistä Na-

ton kanssa kilpailevaa mandaattia. Näin ollen voidaan nähdä, että Euroopan kollektiivinen puo-

lustus järjestetään Naton kautta, kun taas puolustusteknologian kehittämisen yhteistyössä EDA 

toimii yhtenä foorumina muiden, esimerkiksi edellä mainitun OCCAR:n kanssa. 

EDA:a on kritisoitu siitä, että teknologia- ja teollisuusyhteistyön rooli on normaalia puolustus-

hankintaa korostuneempi. Perinteisesti puolustushankinnat ovat olleet kansallisen prosessin ta-

kana. Puolustusteollisuuden tutkimus- ja kehityshankkeet on rahoitettu kansallisista budjeteista. 

2000-luvun aikana kansallisen tason rahoitus tutkimus- ja kehitystyöhön on kuitenkin heiken-

tynyt ja EU:n jäsenvaltiot ovat halunneet kasvattaa unionin merkitystä puolustuksen saralla.162   

 
160 Valtioneuvosto, ”Valtioneuvosto pitää yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteita kannatetta-
vina”, Valtioneuvosto, 5. marraskuuta 2020. 
161 European Defence Agency, ”What we do”. 
162 Csernatoni, The EU’s Defense Ambitions: Understanding the Emergence of a European Defense 
Technological and Industrial Complex, 17. 
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Vuonna 2013 Eurooppa-neuvosto päätti nostaa YTPP:n profiilia, minkä perusteella yhteistä ke-

hitystyötä lähdettiin edistämään. Samalla korostettiin EDTIB:n merkitystä, mutta näkökulma 

oli perinteisestä näkökulmasta kaukana.163 Neuvoston mukaan hyvin toimivalle puolustus-

markkinalle on elintärkeää avoimuuteen, tasapuoliseen kohteluun ja mahdollisuuksiin sekä lä-

pinäkyvyyteen kaikkien Euroopan toimittajien osalta.164 Tämän tason muutos ei tapahdu aivan 

hetkessä. 

EDA:n saavutukset puolustusteollisuuden integroimisessa onkin nähty lähinnä symbolisina. 

Kaikki tärkeät monikansalliset projektit, kuten A-400M, Future Combat Air System ja euroop-

palaisen droonin kehittäminen, ovat valuneet EDA:n ulkopuolelle. Toisaalta jäsenvaltiot ovat 

halunneet korostaa yhteistä puolustushankintaa, mutta eivät ole tehneet riittävästi toimia sen 

eteen. Etenkin Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat ovat korostaneet puolustusvalmiuk-

sien kehittämistä ensisijaisesti Naton kautta.165 

Suomessa puolustusmateriaaliyhteistyön kehittäminen nähtiin positiivisena ja olennaisena 

osana suomalaista asehankintaa, koska hankimme valtaosan materiaalista ulkomailta. Naton ja 

EU:n toiminnot suorituskyvyn kehittämisen osalta nähdään toisiaan täydentävinä. YTPP:n ke-

hittäminen nähdään tärkeänä myös puolustuksen suorituskyvyille, vaikka itse suorituskykyjen 

yhteiskäyttö ja jakaminen nähdään kustannushyödyiltään ja vaikutuksiltaan rajallisina.166 

Euroopan unioni on periaatteellisella tasolla outo foorumi sotilaallisen kapasiteetin kasvattami-

selle. Suurin osa unionin jäsenmaista toteuttaa kollektiivisen puolustuksen Naton kautta, eikä 

unionilla ole mitään kykyä suunnitella tai toteuttaa yhteistä puolustusta. Toisaalta Natolla ei ole 

sotilastoiminnan ulkopuolella vahvaa jalansijaa. Sotilastoiminta ei ole muusta maailmasta ir-

rallista, vaan on jopa Natolle tärkeää, että Euroopan mailla on toinen kansainvälinen foorumi, 

jossa ratkaistaan Naton mandaatin ulkopuolelle jääviä asioita. Unioni onkin ottanut etenkin ns. 

kaksoiskäyttöiset (engl. ”dual use”) tuotteet, joilla on käyttötarkoitus sekä siviili- että sotilas-

käytössä.167 

 
163 Ulkoasiainministeriö, Turvallisuuspoliittista yhteistyötä koskeva katsaus, 44. 
164 Eurooppa-neuvosto, ”European Council 19/20 December 2013: conclusions”, 19.12.2013. Huomi-
onarvoisena tässä julistuksessa on, että tutkimus- ja kehitystyö kohdennettaisiin pääasiassa kauko-
ohjattujen lennokkien ja ilma-alusten, ilmatankkauksen, satelliittikommunikaation ja kybertoiminnan 
saralle.  
165 Biermann ja Weiss, ”Power without a cause? Germany’s conflict avoidance and the integration of 
European defence procurement”, 235, 241. 
166 Ulkoasiainministeriö, Turvallisuuspoliittista yhteistyötä koskeva katsaus, 42–49. 
167 Euroopan komissio, ”Dual-use trade controls”, Trade - European Commission, 17. marraskuuta 
2021. 
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Kaksoiskäyttöisten tuotteiden lisäksi EU on ottanut muun muassa sotilaallisen liikkuvuuden 

mahdollistamisen asialistalleen. Samassa yhteydessä kaavailtu Euroopan puolustusliitto tuskin 

tulee toteutumaan kaavailtuun vuoteen 2025 mennessä, mutta EU:n turvallisuusnäkökulma on 

ottamassa huomioon myös sotilaallista turvallisuutta. Haasteena kuitenkin on, että EU-maat ei-

vät jaa samaa geopoliittista uhkamaailmaa, vaan eteläisessä Euroopassa koetaan Pohjois-Afri-

kan pakolaistulvan aiheuttama uhka konkreettisempana, kun taas etenkin koillisessa Euroo-

passa Venäjän aiheuttama uhka on konkreettisempi.168 

Tutkielman teon loppuvaiheessa alkanut Ukrainan sota vaikuttaa merkittävästi eurooppalaiseen 

turvallisuusympäristöön. Venäjän uhka konkretisoitui, eikä se käytä enää sotilaallista voimaa 

peitellysti ja rajoitetusti, vaan avoimesti sekä osin välittämättä kansainvälisestä oikeudesta ja 

käytännöistä. Tilanne on liian tuore analysoitavaksi tarkemmin, mutta lienee perusteltua olettaa, 

että sotilaallisen varautumisen merkitys EU:n sisällä kasvaa, etenkin kun sotilaallisen näkökul-

man kehittymistä eniten jarruttanut Yhdistynyt kuningaskunta on poistunut unionista. On mah-

dollista ja jopa todennäköistä, että käsillä oleva aika nähdään jälkeenpäin käänteentekevänä 

EU:n turvallisuuspolitiikassa. 

4.2. Kansallinen toimivalta 

Kansallisella tasolla tarkastelun näkökulma muuttuu merkittävästi. Kuten tutkielman alussa ku-

vassa 1 esitettiin, kansainvälinen oikeus perustuu suvereenien valtioiden välisiin hierarkialtaan 

horisontaalisiin suhteisiin. Kansainvälisen oikeuden tarkastelussa painopisteessä on erilaisten 

sopimusten ja muiden vastaavien järjestelyjen tarkastelu yhdessä valtioiden toiminnan ja tapa-

oikeuden tarkasteluun. Kansallisessa oikeudessa tarkastelu on vertikaalisempaa, etenkin kun 

Suomessa kansainvälisten sopimusten voimaansaattaminen perustuu dualistiseen järjestel-

mään.169 

 
168 Csernatoni, The EU’s Defense Ambitions: Understanding the Emergence of a European Defense 
Technological and Industrial Complex, 14–16. 
169 EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikkö, ”Valtiosopimusopas – Kansainvälisten ja EU-sopimusten 
valmistelua ja voimaansaattamista koskevat ohjeet”, 10. 
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Kansallisesti tärkeä jako kansainvälisten sopimusten osalta on niiden hyväksymisessä ja voi-

maansaattamisessa. Perustuslain 94 § mukaan ”Eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset 

ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai 

ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä 

eduskunnan hyväksymisen.”170 Periaatteellisella tasolla eduskunnan tulee siis hyväksyä kaikki 

velvoittavat kansainväliset sopimukset, joista säädetään muuten laintasoisesti. Tämä tarkoittaa, 

että Suomessa voimaansaatettu valtiosopimus sitoo tuomioistuimia ja hallintoviranomaisia sa-

malla tavalla kuin Suomen laki.171 

Euroopan unionille on Lissabonin sopimuksen  myötä annettu edellä kuvattu toimivalta, joka 

antaa unionille mahdollisuuden toimia vain ja ainoastaan silloin, kun perussopimuksista ilme-

nee suora oikeusperustamääräys.172 Lisäksi EU:n toimivalta jakautuu edellä kuvatulla tavalla 

yksinomaiseen, jaettuun sekä tuki-, yhteensovittamis- ja täydennystoimiin.173 Tutkielman vii-

tekehyksen, eli sotilasilmailun lentokelpoisuuden, osalta EU:lla ei ole suoranaista toimivaltaa, 

eli kaikki sen kautta kehitetyt järjestelyt ovat luonteeltaan soft law -instrumentteja. 

Suomessa sotilaslentotoiminnan lentokelpoisuusorganisaationa on Ilmavoimien esikunnan yh-

teydessä toimiva sotilasilmailuviranomainen, joka voi ilmailulain 6 §:n mukaan ”antaa lento-

turvallisuuden varmistamiseksi kansallista sotilasilmailua ja kansainvälistä sotilasilmailua Suo-

messa koskevia määräyksiä.” 6 §:n mukaan kokonaisvastuu turvallisuudesta on kuitenkin Ilma-

voimien komentajalla.174 

Sotilasilmailussa noudatetaan ilmailulakia, ellei ilmailulain 7 §:ssä ole toisin määrätty. Ilmai-

lulain 7 § 1 mom. poikkeukset sotilasilmailuviranomaisen osalta ovat tutkielman kannalta oleel-

lisilta kohdilta seuraavat: 

 
170 Perustuslaki 731/1999. 
171 EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikkö, ”Valtiosopimusopas – Kansainvälisten ja EU-sopimusten 
valmistelua ja voimaansaattamista koskevat ohjeet”, 14. 
172 EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikkö, 16. 
173 ”Sopimus Euroopan unionin toiminnasta”, Euroopan unionin virallinen lehti, viitattu 21. heinäkuuta 
2021, 3, 4 ja 6 artiklat. 
174 Ilmailulaki 864/2014. 6 §. 
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3) sotilasilmailuviranomainen: 

a) antaa määräykset sotilasilmailun lentokelpoisuusvaatimuksista ja lentokelpoisuustodistuksen 

antamisesta; 

b) antaa suomalaisen sotilasilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen;[…] 

4) sotilasilmailuviranomainen määrää sotilasilma-alusten lentokelpoisuuden hallintaorganisaa-

tiolle ja lennonvarmistusjärjestelmien suunnittelu-, valmistus- ja huolto-organisaatiolle asetetta-

vista vaatimuksista sekä myöntää sotilasilmailussa lentokelpoisuuteen ja lennonvarmistusjärjes-

telmiin liittyvät luvat ja hyväksynnät; 

5) sotilasilmailuviranomainen asettaa vaatimukset sotilasilma-alusten ja 

lennonvarmistusjärjestelmien huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiolle; 

6) sotilasilmailuviranomainen asettaa vaatimukset sotilasilmailun tehtävissä työskentelevään 

henkilöstöön kohdistettavalle kelpuutus- ja lupamenettelylle; 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan osalta hallituksen esityksessä todetaan, että ”sotilasilma-alusten 

lentokelpoisuutta koskevat vaatimukset pohjautuvat maanpuolustuksen suorituskykytarpeisiin 

ja ne on tarvittavassa laajuudessa sovitettava yhteen yleisten lentokelpoisuusvaatimusten 

kanssa.” Vastaavasti ”lentokelpoisuuden tarkastustodistusta ei edellytettäisi puolustusvoimien 

hallinnassa olevilta sotilasilma-aluksilta, koska puolustusvoimissa ilma-aluksen lentokelpoi-

suutta valvotaan käytön yhteydessä jatkuvasti”. Lisäksi ”Sotilasilmailulle on tyypillistä, ettei 

kansainvälisesti hyväksyttyjä yhtenäisiä tyyppihyväksyntävaatimuksia ole, vaan menettelyta-

vat ja vaatimukset poikkeavat eri maissa toisistaan.”175 

Näiden perusteella on ilmeistä, että lainsäätäjä on ymmärtänyt sotilasilmailun lentokelpoisuu-

den hallinnan poikkeavan siviili-ilma-alusten vastaavasta toiminnasta. Perusteena vaatimuk-

sille on maanpuolustuksen suorituskykytarpeet, mikä on linjassa Puolustusvoimien tehtävien 

kanssa.176 Varsinaista lentokelpoisuustodistusta ei ole vaadittu, vaan viranomaisen on voitu ar-

vioida säilyttävän käytössä olevat ilma-alukset jatkuvasti lentokelpoisina. Huomionarvoista on, 

että hallituksen esitystä kirjoitettaessa, vuonna 2014, on ollut tilanne, että kansainvälisiä yhte-

näisiä vaatimuksia ei ole nähty olevan olemassa, vaikka EMAR-vaatimusten ensimmäiset ver-

siot on julkaistu 2011–2012. 

 
175 ”HE 79/2014”. 
176 ”Laki puolustusvoimista 551/2007”. 2 § 
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Pykälän 1 momentin 5 kohdan perusteluissa on viitattu kansainvälisiin vaatimuksiin välillisesti, 

koska hallituksen esityksessä on todettu, että ”Sotilasilmailun huoltohenkilöstön koulutusorga-

nisaatiolle asetettavat vaatimukset perustuvat soveltuvin osin siviili-ilmailun vaatimuksiin.”177 

Siviili-ilmailun vaatimukset taas tulevat suurilta osin kansainvälisestä sääntelystä, etenkin 

EASA:n PART-julkaisuista. Tässäkin tapauksessa päätösvalta jätettiin sotilasorganisaatiolle. 

Hallituksen esityksessä sotilasilmailun kansainvälistä yhteistyötä ei mainita, eikä tätä mahdol-

lisuutta huomioida juurikaan. Toisaalta EMAR-vaatimukset ovat luonteeltaan soft law -instru-

mentteja, eikä niitä ole pakko ottaa käytäntöön. Mitä ilmeisemmin EMAR-vaatimusten yhtey-

dessä tehty työ on jätetty lain valmisteluvaiheessa huomiotta.  

4.3. EMAR-vaatimusten implementointi kansallisesti 

Sotilasilmailuviranomaisena toimiva sotilasilmailun viranomaisyksikkö on julkaissut ilmailu-

lain 6 ja 7 §:ien perusteella FIN EMAR -julkaisut. Aiempaan lentoturvallisuusohjeeseen ver-

rattuna kokonaisuus on huomattavan paljon kattavampi. Julkaisut on toteutettu sotilasilmailu-

määräyksinä (SIM), jotka velvoittavat sotilasilmailun toimijoita. Toimijan, eli Puolustusvoi-

mien, ollessa viranomainen, tulee näistä määräyksistä virkavelvollisuudella noudatettavia.178 

Perusteena sotilasilmailuviranomaisella päätöksen tekemiselle on EDA:n Steering Board -toi-

mielimen tekemä päätös, jossa puolustusministerit yhdessä antoivat seuraavan julkilausu-

man179, jonka mukaan puolustusministerit: 

 
177 ”HE 79/2014”, 27. 
178 SVY, ”SIO-Pe-Yl-002: Sotilasilmailuviranomaisen julkaisut” (Sotilasilmailun viranomaisyksikkö, 9. 
helmikuuta 2010). 
179 Vapaasti suomennettu ja lyhennetty versio alkuperäisestä. 
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1) Tunnustavat ettei EDA:n osallistuvien jäsenmaiden kesken ole yhteistä lähestymistapaa soti-

laalliseen lentokelpoisuuteen ja tämä lisää merkittävästi ilmajärjestelmien kustannuksia ja ai-

heuttavat merkittäviä viivästyksiä eurooppalaisissa lentokonehankkeissa; 

2) Ilmaisevat ymmärryksensä siihen, että EMAR-vaatimusten kehittäminen ja implementointi 

vähentävät edellä mainittuja puutteita ja parantavat EDTIB:n kilpailukykyä; 

3) Korostavat EMAR-vaatimusten tavoitetta määrittää harmonisoidut vaatimukset, jotka perus-

tuvat ICAO:n ja Euroopan komission periaatteille. Vaatimusten tulisi perustua EASA-asetuk-

seen, mutta ottavat huomioon sotilasilmailun erityispiirteet; 

4) EMAR-vaatimukset tuottavat mahdollisuuden molemminpuoliseen tunnustamiseen. 

 

Julistavat poliittisen tuen kansallisille sotilasilmailuviranomaisille EMAR-vaatimusten kehittä-

miseksi ja implementoimiseksi.180 

Sotilasilmailuviranomainen on tämän julistuksen perusteella ja sen pohjalta annettujen muiden 

kansainvälisten ohjeistuksien perusteella implementoinut EMAR-vaatimukset osaksi kansal-

lista sotilasilmailumääräyskokoelmaa. On ilmeistä, että sotilasilmailuviranomainen on kokenut 

saaneensa tästä julkilausumasta riittävän tuen koko EMAR-vaatimusten integroimiseksi osaksi 

kansallista ilmailulainsäädäntöä. 

Julkilausuman lisäksi MAWA forum on pyrkinyt yhtenäistämään sotilasilmailun lentokelpoi-

suutta asettamalla jäsenmaille tavoitteita. Tavoitteet ovat seitsenportaisia: 

1) Yhteinen sääntelykehys; 

2) Yhteinen sertifikaatioprosessi; 

3) Yhteinen lähestymistapa organisaatioiden hyväksyntään; 

4) Yhteinen sertifikaatio/tyyppi kodifikaatio; 

5) Yhteinen lähestymistapa lentokelpoisuuden säilyttämiseen; 

6) Tunnustamisen järjestelyihin ja 

7) Yhteisen eurooppalaisen sotilasilmailuviranomaisorganisaation (EMJAAO) muodostami-

nen.181 

 
180 European Defence Agency, ”Defence Minsisters’ Political Declaration - Regarding the Timely De-
velopment and Implementation of the European Military Airworthiness Requirements”. 
181 Krzysztof Sajda ja Sergiusz Szawlowski, ”European Union and NATO Military Aircraft Airworthiness 
Policy”, teoksessa Continuing Airworthiness of Aging Systems - Final report on best practices and les-
sons learned for aircraft structural, propulsion, and mechanical systems safety and reliability, STO 
Technical Reports (NATO Science and Technology Organization, 2020); European Defence Agency, 
”What we do”. 
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Näistä jäsenmaat ovat hyväksyneet ensimmäiset kuusi, mutta seitsemännen kohdalla jäsenmaat 

ovat korostaneet itsenäisyyttään kansallisen puolustuksen järjestämisessä.182 Vastaavalla ta-

valla myös ilmatilan uudistamishanketta tuettiin suurilta osin, mutta yhtenäistä yläilmatilaa, 

joka hankkeella oli tavoitteena, ei saatu toteutettua.183 EU:n ja sen yhteydessä tehdyillä ilmai-

luun liittyvillä hankkeilla vaikuttaisikin olevan tavoitteena saavuttaa tilanne, johon jäsenvaltiot 

eivät ole valmiita menemään. Uudistusten tavoitteet on kuitenkin suhteutettu sen mukaan, että 

kaikki toimet saadaan toteutettua, joten on perusteltua kysyä, saadaanko uudistuksilla riittävästi 

taloudellista hyötyä, joka kuitenkin on ollut uudistusten perusteena. 

Kokonaan oma lukunsa on EMAR-vaatimusten implementointi kansallisesti. Teoriassa kyse on 

soft law -standardista, mutta sen implementointi muodostaa siitä kansallisesti velvoittavan. FIN 

EMAR -vaatimuksia määriteltäessä valta on kansallisella tasolla, mutta standardien merkitys 

heikkenee, mikäli niihin tehdään perustavanlaatuisia poikkeamia. EMAR-vaatimusten ulottu-

vuus on myös nykyisiä kansallisia lentokelpoisuusvaatimuksia laajempi ja yksityiskohtaisempi.  

Toistaiseksi yhtään lakia tai asetusta ei ole tarvinnut muuttaa EMAR-vaatimusten implemen-

toimiseksi. Mikäli tilanne olisi toinen, voisi asiaa tarkastella myös perustuslain mukaan eri nä-

kökulmasta. Suomi ei ole teoreettisesti sitoutunut, eikä voisikaan sitoutua, EMAR-vaatimusten 

noudattamiseen, koska päätösvalta niistä on edelleen kansallisella tasolla. Ei siis ole mitään 

kansainvälistä sopimusta, jota allekirjoittaa. Mikäli jokin sopimus olisi olemassa, tulisi tarkas-

tella sitä, pitääkö asiasta päättää perustuslain mukaisesti eduskunnassa, vai riittäisikö kevyempi 

prosessi. 

 
182 Sajda ja Szawlowski, ”Continuing Airworthiness of Aging Systems”. 
183 ”Erityiskertomus: Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: toimintakulttuuri on muuttunut, mutta ilmatila 
ei ole yhtenäinen”, 19, 30. Mielenkiintoisesti edes Yhdysvalloilla ei ole yhtä lentokelpoisuudesta vas-
taavaa sotilasviranomaista. 
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EMAR-vaatimusten kansallista asemaa on hyvä tarkastella ajatusleikillä, mitä jos vaatimukset 

olisivat kansainvälisesti velvoittavia. Vertailukohdan löytäminen on onneksi helpohkoa, vaikka 

siviili-ilmailun puolella on kyse suuremmasta kokonaisuudesta. EASA-asetusten muutos alkoi 

Euroopan komission ehdotuksesta joulukuussa 2015. Jo ehdotusta ennen asiasta oli käyty kes-

kustelua EU-tasolla. Suomi julkaisi tähän ehdotukseen kantansa. Liikenne- ja viestintäministe-

riö asetti syyskuussa 2018 hankkeen näiden muutosten toteuttamiseksi. Asiantuntijatapaamisia 

järjestettiin useita ja hankkeen aikana on oltu kirjallisesti yhteydessä kaikkien EU:n jäsenvalti-

oiden kanssa ja selvitetty näiden lainsäädäntöratkaisuja liikkumavaran käyttämisestä. Asian-

tuntijalausuntoja saatiin valiokuntiin 22 kappaletta. Lopulta asiasta julkaistiin hallituksen esitys 

eduskunnalle ja koko kansallinen lakien muuttamisen prosessi käytiin läpi. Näin saatiin muu-

tettua kansallista lainsäädäntöä vastaamaan EU:n velvoittavaa asetusta.184 

Sotilasilmailussa taas säädetään kansainvälisesti ei-velvoittava standardi, jonka perusteella so-

tilasilmailuviranomaisen odotetaan uudistavan kansallisen, olemassa olevan, huoltojärjestel-

män lentokelpoisuuden perusteet. Huomionarvoista on, että siviilipuolella EASA-asetus oli jo 

olemassa ja siihen vain kohdistettiin muutoksia. Sotilaspuolella ei ole ollut kansainvälisiä stan-

dardeja taustalla, vaan kyseessä on kansainvälisoikeudellisesti merkittävä muutos nykyiseen 

järjestelyyn, jossa sotilasilmailuviranomainen on poiminut kansainvälisestä sääntelystä kansal-

lisesti relevantit kohdat ja kirjoittanut omat määräyksensä. Koko prosessi on käynnistetty kan-

sainvälisesti vuonna 2009 annetun julkilausuman perusteella, mutta tämän jälkeenkään sääde-

tyssä ilmailulaissa ei ilmene, että sotilasilmailussa sitouduttaisiin kansainvälisesti mihinkään 

standardiin. 

Siviili-ilmailun säännöspohjan muuttuessa käytämme merkittäviä resursseja kansallisen näkö-

kulman huomioimiseen, koska kyseessä on kansainvälisesti velvoittava säännös. On haastavaa, 

että sotilaspuolella tehdään kansainvälisesti ei-velvoittavasta säännöksestä kansallisesti vel-

voittava ilman, että kansallisen etunäkökulman tarkasteluun käytetään laaja-alaisesti Puolustus-

voimien ja sidosryhmien kokonaisosaamista. EMAR-vaatimukset eivät velvoita siihen osallis-

tuvia valtioita nimenomaan sen takia, että kansallinen etunäkökulma halutaan varmistaa kai-

kissa tilanteissa. 

 
184 ”HE 41/2020: Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koske-
vaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi”, Hallituksen esitys, 8. huhtikuuta 2020. 
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Täysin siviili-ilmailua vastaavaan prosessiin ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä, koska sotilas-

ilmailussa toimijoiden kirjo on huomattavasti pienempi. Sotilasilmailu on Puolustusvoimien 

alaisuudessa tapahtuvaa toimintaa ja kaiken toiminnan pitäisi perustua saman päätehtävän to-

teuttamiseen. Siviili-ilmailussa toimijoiden ja tavoitteiden määrä on suurempi ja tavoitteet he-

terogeenisempiä. Varaamalla riittävästi aikaa ja puolustushallinnon sisällä resursseja uudenlais-

ten uudistusten tekemiseen, voitaisiin luoda menettely, jolla vastaavanlaisia kansainvälisiä soft 

law -instrumentteja implementoitaisiin myös jatkossa. Maanpuolustuksen kokonaisuuden kan-

nalta myös teollisuuden näkökulma on otettava huomioon, koska sen vaikutus kokonaisuuteen 

on kuitenkin oleellinen.185 

Julkisiin lähteisiin nojautuen on mahdotonta arvioida, kuinka kokonaisvaltaisesti olemassa ole-

vaa osaamista tällaisen uudistuksen käsittelemiseen käytetään. Puolustusvoimien lakisääteiset 

tehtävät säätelevät kuitenkin sitä, mihin voidaan ryhtyä. Kaiken toiminnan tulisi palvella ensi-

sijaisesti näitä lakisääteisiä tehtäviä. EMAR-vaatimusten osalta on huomioitava, että taustalla 

on paljon teollisuuden tarpeiden huomiointia ja muuta suoraan Puolustusvoimien tehtäväkent-

tään kuulumatonta. EMAR-vaatimusten vahva sidonnaisuus EDTIB:iin näkyy muun muassa 

Moision diplomityön huomiona, jonka mukaan EASA Part 145 ja EMAR 145 ovat sisällöltään 

lähes vastaavat. Niiden perusteella yhtiön on helpompi hakea hyväksyntää siviili-ilmailun ja 

sotilasilmailun välillä. Tämä luo Moision mukaan yrityksille enemmän kaupallisia toiminta-

mahdollisuuksia.186 

Sotilas- ja siviili-ilmailun lentokelpoisuuden yhdentäminen ja yhdenmukaistaminen ei ole vää-

rin, vaan jo edellä kuvatulla tavalla jopa tarkoituksenmukaista. Suomessa on kuitenkin kansain-

väliseen tilanteeseen verrattuna erilaista se, että sotilasilmailua koskeva uudistus käynnistyy 

kansainvälisen soft law -instrumentin kautta ilman, että sille on sellaisenaan tunnistettu vahvaa 

kansallista tarvetta ja kehitystarvetta.187 Mikäli uudistus päätetään käynnistää kansainvälisen 

yhteistyön kautta, tulisi sen kansallisten vaikutusten arviointiin käyttää riittävästi osaamista ko-

konaisvaltaisesti. Näin varmistetaan, että toimivaksi havaittua järjestelmää ei tahattomasti muu-

teta ulkoisten vaikutteiden vuoksi kansallisesti toimimattomammaksi. 

 
185 Ilmavoimat tukeutuu kansallisiin teollisuuden toimintoihin monissa asioissa, esimerkiksi ilma-aluk-
sien huolloissa, minkä vuoksi myös tämän toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on tärkeää. 
186 Kimmo Moisio, ”Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta ja kehittäminen” (Diplomityö, 2017), 24. 
187 Edellä kuvatulla tavalla muissa lentokelpoisuusstandardeja muuttaneissa valtioissa on tunnistettu 
vahva kansallinen tarve uudistaa järjestelmää. 
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Hieman lähemmäksi prosessin nykytilannetta pääsemme tarkastelemalla SVY:n insinöö-

rieversti Kim Juhalan kirjoitusta. Sen mukaan SVY on saanut puolustusministeriöltä ohjausta 

EDA:n MAWA-foorumiin toimintaan osallistumiseen ja EMAR-vaatimusten valmisteluun. Ju-

halan mukaan Suomen FIN EMAR -vaatimukset noudattavat pääsääntöisesti EMAR-vaatimuk-

sia ja niiden valmistelussa on otettu huomioon kansallisen sotilasilmailun erityispiirteet ja ole-

massa olevat toimintamallit.188 

Juhala jatkaa, että kyseiset uudistukset eivät ole toiminnallisesti isoja, vaan käyttöönoton tulisi 

tapahtua kohtalaisen pienin muutoksin. Toisaalta samalla hän toteaa, että siirtyminen on aiheut-

tanut kritiikkiä ja kuormittanut jo muutenkin niukkoja henkilöstöresursseja. Myös Juhala ko-

rostaa, että EMAR-vaatimuksissa on kyse sekä Puolustusvoimien että puolustusteollisuuden 

toimintaedellytysten parantamisesta. Hän listaa, että EMAR-vaatimusten käyttöönotto ”yhden-

mukaistaa toimintatapoja, lisää puolustusteollisuuden kilpailukykyä, tuo tehokkuutta ja kustan-

nussäästöjä kunnossapidossa ja elinkaarituessa, parantaa mahdollisuuksia hyödyntää resursseja 

valtiorajojen yli pienemmällä byrokratialla, lisää keskinäistä luottamusta ja on kansainvälisesti 

benchmarkattu järjestelmä, jonka tavoitteena on varmistaa lentoturvallisuus.”189  

Implementoitaessa kansainvälisiä standardeja, olisi kuitenkin tärkeää pystyä analysoimaan nii-

den merkitystä Puolustusvoimien tehtävien kautta. Sotilasilmailuviranomaisen tehtävänä on 

varmistaa sotilaslentotoiminnan lentoturvallisuus. Avoimen ja laajemman arvioinnin kautta 

voitaisiin varmistaa, että kansainvälisestä lähteestä tuleva standardi on yhteneväinen kansalli-

sen edun kanssa. Hankkeella on kansainvälisesti ilmiselvästi laaja poliittinen tuki, koska se on 

implementoitu monessa maassa, mutta tämä itsessään ei riitä kansallisen arvion sivuuttamiseen. 

Sotilasilmailuviranomaisen lakisääteinen tehtäväkenttä perustuu lentoturvallisuuden varmista-

miseen. EMAR-vaatimukset sisältävät kuitenkin muitakin näkökulmia, kuten puolustusteolli-

suuden kilpailukyvyn, josta huolehtiminen ei suoranaisesti kuulu lentoturvallisuuden piiriin. 

Vaikuttaisi myös siltä, että uudistusta varten ei ole allokoitu riittävästi henkilöstöresurssia, 

koska Juhala mainitsee erikseen henkilöstöresurssien niukkuuden ja kritiikin aihetta kohtaan. 

Ei voida kuitenkaan sanoa, että sotilasilmailuviranomainen olisi suoranaisesti ylittänyt toimi-

valtansa asiassa, vaan olisi hyvä arvioida kokonaisuutta laajemmin. 

 
188 Kim Juhala, ”Eurooppalaiset sotilaslentokelpoisuusvaatimukset käyttöön”, Pilven Veikko (Ilmavoi-
mien kiltaliitto ry, 7. toukokuuta 2021). 
189 Juhala. 
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Puolustushallinnon resurssit ovat kuitenkin rajalliset, minkä vuoksi kansainvälisen poliittisen 

tahdonilmaisun lisäksi puolustusministeriö voisi osoittaa vahvemmin kansallista poliittista tu-

kea. Tuki voisi tulla esimerkiksi varaamalla resursseja siihen, että tämänkaltainen uudenlainen 

järjestely tarkasteltaisiin laaja-alaisesti puolustushallinnon sisällä yhteistyössä sidosryhmien 

kanssa ja samalla luotaisiin menetelmiä, jotka helpottaisivat jatkossa kansallisen edun ja Puo-

lustusvoimien tehtävän arvioimista kansainvälisten hankkeiden yhteydessä. 

Nykyisessä järjestelyssä mielenkiintoisena huomautuksena Juhala nostaa esiin esimerkkinä 

Patria Aviationin saamat tilaukset Yhdysvaltain merivoimilta Hornetien laskutelinekomponent-

tien huoltamiseksi. Hän korostaa, että tilausten saamisen edellytyksenä oli korkealaatuinen ja 

kustannustehokas huoltotoiminta, mutta lisäksi se, että Yhdysvaltain merivoimien sotilasilmai-

luviranomainen on tunnistanut SVY:n sekä Suomessa käytössä olevat sotilasilma-aluksien len-

tokelpoisuusvaatimukset ja määräykset.190 Yhdysvaltain merivoimat eivät käytä EMAR-vaati-

muksia, eikä tämä ole estänyt suomalaisen sotilasilmailun lentokelpoisuusjärjestelmän tunnis-

tamista. Toisaalta sotilasilmailuviranomaisen mandaattiin ei edes kuulu teollisen yhteistyön toi-

mintaedellytysten varmistaminen.  

Mikäli muutokset todellisuudessa ovat vähäisiä ja merkitykseltään pieniä, on järjestely oikea. 

Toisaalta kansainvälisoikeudellinen järjestely on uusi. Sotilasilmailussa ei ole aiemmin integ-

roitu kansainvälisoikeudellisia standardeja lähes sellaisenaan osaksi kansallista järjestelyä. 

Aiemmassa järjestelyssä haettiin vaikutteita kansainvälisistä tavoista järjestää sotilasilmailun 

lentokelpoisuuden standardointi Suomessa. EMAR-vaatimuksissa tehdään pieniä poikkeuksia 

kansainväliseen standardiin. On selvää, että uudemmassa lähestymistavassa tulee kiinnittää en-

tistä suurempi huomio kansalliseen näkökulmaan nimenomaan kokonaisuuden kannalta, eikä 

vain yksittäisen toimijan mandaatin puitteissa. 

Mikäli muutokset taas vaativat muilta toimijoilta resursseja muutoksen implementointiin, olisi 

tämä huomioitava uudistusta suunniteltaessa. Aikataulu EMAR-vaatimuksiin varautumiseen on 

ollut vähintään riittävä. Vuoden 2009 julistuksesta kului 10 vuotta ensimmäiseen FIN EMAR -

julkaisuun. Siviili-ilmailussa lakimuutoksen aiheuttama prosessi dokumentoidaan julkisesti, 

mutta sotilasilmailussa on toisinaan tarve rajata joidenkin dokumenttien julkisuutta.191 

 
190 Juhala. 
191 Jaakko Järvineva teki lentokelpoisuuden kehittämisestä tutkielman ja tarkastelemalla Järvinevan 
opinnäytetyön lähdeluetteloa, on huomattavissa, että merkittävä osa käytetystä lähteistä on turvalli-
suusluokitukseltaan käyttö rajoitettu. Loppupäätelmissään Järvineva toteaa: ”Tutkimusluvassa esitetyt 
vaatimukset rajasivat hieman yksityiskohtaisempien tulosten julkista esittelyä.” Lähde: Jaakko Järvi-
neva, ”Lentokelpoisuustarkastusten kehittäminen : LTO toiminnan tarkastelu” (Opinnäytetyö, 2021).  
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EMAR-vaatimuksiin liittyen valmistelu on ollut SVY:n johtamaa. Tämä on periaatteessa pe-

rusteltu ja tarkoituksenmukainen valinta. SVY on koostanut eri osapuolien lausuntojen perus-

teella kokonaisuuden, jossa kansallinen etunäkökulma on huomioitu tekemällä poikkeuksia 

EMAR-standardiin. Aikaisemmin kansalliset lentokelpoisuusvaatimukset perustuivat EASA:n 

julkaisuihin, mutta EMAR-vaatimuksissa tämä on luotu sotilaita koskettavaksi standardiksi. 

Vaikka periaatteessa puhutaan samankaltaisista säädöksistä, on näkökulma huomattavan erilai-

nen. Aiemmassa järjestelyssä muutos oli kansalliseen tarpeeseen perustuvaa ja harkinta sekä 

aikataulut olivat kansallisesti päätettävissä. EMAR-vaatimukset taas tulevat kansallisen järjes-

telmän ulkopuolelta, aiheuttaen erilaisia paineita aikataulullisesti ja kansallisen harkinnan tar-

vetta. 

Toisenlaiseenkin vaihtoehtoon olisi mahdollisuus. Uudistus ei ole täysin lähtöisin SVY:n si-

sältä, sen itse tunnistamana tarpeena tehdä juuri EMAR-vaatimuksien tyylinen kokonaisuus, 

vaan ulkoapäin tulevasta syötteestä. Tämän vuoksi olisi mahdollista tehdä tässä yhteydessä 

laaja-alaisesti puolustusvoimien kokonaisosaamista hyödyntävä työryhmä, jossa kokonaisuutta 

tarkasteltaisiin rauhassa ja laajemmin. Tarkoituksena ei olisi aluksi mennä teknisiin yksityis-

kohtiin, koska ne voivat muuttua, vaan luoda menettely, jonka perusteella voimme hyväksyttä-

västi tehdä soft law -instrumentista kansallisesti velvoittavan. 

Mahdollisimman laaja-alaisella ja korreloidulla valmistelulla varmistettaisiin kansallisen edun 

ja puolustusvoimien tehtävän ensisijaisuus. SVY:n ei tarvitsisi laaja-alaisen valmistelun jälkeen 

myöskään huolehtia, että taustalla on ainoastaan kansainvälinen tahdonilmaisu. Lentoturvalli-

suuden ulkopuolelle jäävät näkökulmat otettaisiin riittävissä määrin huomioon valmistelun yh-

teydessä ja päätösvalta ohjattaisiin oikeille tahoille.  

Viitteitä siitä, että kyseessä on vähäistä muutosta suuremmasta rakenteellisesta uudistuksesta, 

saa lukemalla Jaakko Järvinevan opinnäytetyötä lentokelpoisuustarkastusten kehittämisestä.192 

Ennen varsinaiseen aiheeseen perehtymistä tulee kuitenkin huomauttaa, että Järvineva toteaa 

johdannossaan, että Suomi on sitoutunut ottamaan käyttöön EMAR-vaatimukset. Suomi ei ole 

tehnyt mitään varsinaista sitoumusta EMAR-vaatimusten käyttöönottamiseksi, vaan puolustus-

ministeri on osallistunut poliittisen tahdon julkilausumaan. Sitoutuminen voidaan tehdä aino-

astaan kansallisen viitekehyksen sisällä siten, että esimerkiksi puolustusministeriö tai Ilmavoi-

mien komentaja antaa alaisilleen käskyn tai määräyksen implementoida EMAR-vaatimukset. 

 
192 Järvineva. 
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Väärinymmärrys EMAR-vaatimusten kansainvälisoikeudellisesta velvoittavuudesta on luon-

nollinen, mutta merkittävä. Mikäli asiaa tutkineelle henkilölle on jäänyt väärinkäsitys juridi-

sesta sitoutumisesta, on mahdollista, että käsitys on levinnyt laajemmallekin. Asiaa olisi syytä 

tarkastella laajemmin implementointiin osallistuvien keskuudessa. Jälleen on korostettava 

laaja-alaisen yhteistyön merkitystä uudenlaisen kansainvälisoikeuden järjestelyn yhteydessä. 

Järvineva toteaa myös työssään, että organisaatioiden rakenteet eivät tue EMAR-vaatimusten 

mukaista päätöksentekorakennetta ja tunnistamisprosessin aikana eri viranomaiset ovat tuoneet 

esille ongelmia liittyen EMAR-järjestelmään. Järvineva luettelee ongelmia laajemminkin, 

mutta toteaa samalla, että asioita ei voi ”esitellä yksilöivästi henkilöiden ja yritysten nimillä 

yksityisyyden suojelemiseksi sekä tutkimusluvassa asetettujen vaatimusten vuoksi”.193 Tämän 

tutkielman tarkoituksena ei ole käsitellä näitä ongelmia tai ratkaista niitä, mutta niiden ilmene-

minen korostaa huolellista valmistelua etenkin kansallisen edun ja viranomaisten toimikuvan 

kautta. 

4.4. Eurooppalaiset harmonisoidut lentokelpoisuusvaatimukset osana kansal-
lista ilmailuoikeutta 

EMAR-vaatimusten implementointi on kansallisesti ja kansainvälisesti vielä kesken. Kyseessä 

ei ole kuitenkaan mikään triviaali tai merkitykseltään vähäinen muutos. Muutos on myös käyn-

nistynyt Puolustusvoimallisesti poikkeuksellisesti ulkoisen syötteen kautta. Tässä tutkielmassa 

ei kuitenkaan perehdytä EMAR-vaatimusten sisältöön, joten on mahdotonta arvioida tarkasti, 

kuinka merkityksellinen muutos on kyseessä. Esimerkiksi Patrian arvion mukaan muutos van-

hasta järjestelmästä EMAR-vaatimuksiin vie kuukausien sijaan vuosia.194 Muutos vaikuttaa 

koneen huollon organisointiin sekä Puolustusvoimissa että yhteistyökumppaneissa, henkilöstön 

kelpoisuuksiin ja erilaisiin todistuksiin. Teollisuudella on tässä suhteessa etulyöntiasema, koska 

niiden organisaatiot on usein jo järjestetty EASA PART -järjestelmän mukaisesti, jolloin integ-

raatio EMAR-vaatimuksiin on helpompi.  

 
193 Järvineva, 81–82. 
194 Tuomo Jokisalo, ”EMAR implementation in Finland - Industry perspective”. 
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EMAR-vaatimusten taustalla on lentoturvallisuuden kehittämisen lisäksi muitakin näkökulmia 

ja taustoja, joita on tässä tutkielmassa pyritty näyttämään. Sotilasilmailuviranomainen on ilmai-

lulain mukaan sotilasilmailun lentoturvallisuusorganisaatio. Sen mandaatti koskee nimenomai-

sesti sotilasilmailun turvallisuutta. EMAR-vaatimuksia ei ole kehitetty ainoastaan turvallisuus-

näkökulmasta, vaan huomattavasti laajemmalla perspektiivillä ja erilaisten syiden vuoksi. 

EMAR-vaatimusten sisällöstä suurin osa kohdistuu kuitenkin sotilasilmailuviranomaisen man-

daatin alle kuuluville asioille. Sotilasilmailuviranomainen ei kuitenkaan ylitä valtuuksiaan im-

plementoidessaan EMAR-vaatimukset osaltaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

EMAR-vaatimuksia implementoitaessa tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota niiden taustoihin ja 

kansainväliseen luonteeseen. Kyse ei ole velvoittavista asetuksista, vaan suositusluonteisista 

standardeista. Näiden standardien implementoinnin tulisi perustua siihen, että ne on kokonai-

suudeltaan harkittu myös kansallisen edun näkökulmasta. Nykyinen implementointi perustuu 

Suomen puolustusministerin allekirjoittamaan yhteiseen kansainväliseen tahdonjulistukseen.  

Mikäli kyseessä olisi velvoittava kansainvälinen sopimus, se tulisi saattaa perustuslain mukaan 

kansallisesti osaksi suomalaista oikeusjärjestystä joko lailla tai asetuksella. Kyseessä on kui-

tenkin soft law -standardi, jota ei välttämättä tarvitse vastaavalla tavalla hyväksyttää parlamen-

taarisesti. Parlamentaarisen käsittelyn puuttuessa on huomattava, että myös laaja ja standardin 

mukainen valmistelu jää puuttumaan. 

Ottaen huomioon EMAR-vaatimusten julkisuuden, FIN EMAR -julkaisujen julkisuuden ja len-

tokelpoisuusstandardoinnin julkisuuden ylipäätään, olisi perusteltua, että puolustusministeriö 

julkaisisi vähintään Ilmavoimille annetun mandaatin tai käskyn ja perustelut, miksi kansainvä-

liseen standardiin sitoudutaan.195 Samalla ministeri antaisi järjestelylle poliittisen tukensa myös 

kansallisesti. Kyseessä on kuitenkin sotilasilmailun piirissä ensimmäisistä merkittävistä soft 

law -standardeista, joihin sitoudutaan kansallisesti. Muutos aiempaan voi olla teknisellä tasolla 

merkitykseltään vähäinen tai suuri, mutta kansainvälisoikeudellisesta näkökulmasta järjestely 

on uudenlainen. Sotilasilmailuviranomainen tekee kansainvälisestä soft law -standardista kan-

sallisesti velvoittavan.  

 
195 On korostettava, että sitoutuminen tapahtuu kansallisella foorumilla. Kansainvälisesti ei ole mitään 
sopimusta, johon sitoutua. 
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Laaja-alaisempi diskurssi soft law -standardin implementoinnista osaksi kansallisesti velvoit-

tavaa määräyskokoelmaa olisi jatkon kannalta merkityksellistä. Euroopan unionille tuskin tul-

laan antamaan päätösvaltaa sotilasasioissa, joten sen kautta ja ympäriltä tulevat julkaisut tulevat 

jatkossakin olemaan todennäköisemmin ei-velvoittavia. Nyt olisi hyvä hetki luoda käytännöt, 

joilla Puolustusvoimissa integroidaan kansainvälistä vapaaehtoista sääntelyä osaksi kansallista 

määräyskokoelmaa. 

Kansainvälisistä lähteistä olevat uudistukset voivat olla erinomaisia ja tarpeellisia, mutta ne 

tulisi kuitenkin luonteensa vuoksi analysoida tarkasti. Näin saataisiin kansallisella tasolla 

omasta toiminnanvapaudesta kaikki irti, kun voisimme ottaa kansainvälisistä uudistuksista par-

haat puolet osaksi kansallista järjestelmäämme. Lopulta Puolustusvoimilla on kuitenkin rajal-

liset resurssit, eikä välttämättä ole tarkoituksenmukaista käyttää niitä pelkän kansainvälisesti 

tehdyn poliittisen tuen ilmaisun perusteella. 

Tutkielman teon aikana HX-hanke eteni Hornetien korvaajan valinnan vaiheeseen. Jatkossa 

Suomi tulee edelleen hankkimaan hävittäjänsä Yhdysvalloista, joka ei ole mukana EMAR-vaa-

timuksissa. Toisaalta F-35 monitoimihäivehävittäjä on aikaisempia hävittäjäsukupolvia moni-

kansallisempi ja sen huoltojärjestelmä on suunniteltu valmiiksi kansainväliseksi ja modulaa-

riseksi. Huoltotarpeen analysointi perustuu laajaan integroituun verkostoon, jossa kerätään tie-

toa kaikista F-35 lentokoneista kansainvälisesti ja optimoidaan huoltotarvetta lähes reaaliaikai-

sesti.196 Kyseisen järjestelmän kehittämisessä on ollut haasteita, mutta uuden järjestelmän ra-

kentaminen etenee.197 On todennäköistä, että F-35 osalta koneen valmistaja sertifioi huoltopai-

kat itsenäisesti, EMAR-vaatimuksista riippumatta, vaikka niitä voidaankin käyttää arvioinnissa 

ja sertifioinnissa tukena. 

 
196 ”Suomen seuraava hävittäjä - Lockheed Martin F-35 tarjoaa vahvaa vaikuttamiskykyä jopa 2070-
luvulle | lentoposti.fi”, 10. joulukuuta 2021.  
197 Janes, ”Pentagon Announces Replacement for F-35’s ALIS”, Janes.com, 22. tammikuuta 2020. 
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Huomionarvoista on, että lähes kaikissa EMAR-vaatimuksia tai kansainvälistä sotilasilma-alus-

ten lentokelpoisuuden integraatiota koskevassa kirjallisuudessa pääpaino on kuljetuskoneissa 

tai niistä rakennetuissa modifikaatioissa, esimerkiksi ilmavalvonta- ja johtokoneissa sekä ilma-

tankkauskoneissa. Myös EDA:n pääpaino on yhteishankkein toteutetuissa ilma-aluksissa ja kul-

jetuskoneissa, kuten NH90, EF2000, MRTT, C-27J Spartan ja C295 ilma-aluksissa.198 Suo-

mella on käytössä näistä NH90 ja C295 ilma-alukset. Kuljetuskoneet muodostavat Suomen il-

mavoimien kalustosta lukumäärällisesti hieman yli 10 %.199 

 

 
198 European Defence Agency, ”What we do”. Poikkeuksena toki Eurofighter järjestelmän lentokelpoi-
suuden integrointi, mikä on toisaalta luonnollista, koska kyseinen monitoimihävittäjä on monikansalli-
nen projekti.  
199 Ilmavoimilla on 55 + 7 F/A-18 hävittäjää, 18 BAE Hawk harjoitushävittäjää, 28 Grob 115E/EA al-
keiskoulutuskonetta, 6 PC-12 kuljetuskonetta, 3 Learjet 35 A/S kuljetuskonetta, 3 Casa 295M kuljetus-
konetta. L70 Vinka alkeiskoulutuskoneita ei laskettu tähän, koska ne ovat poistumassa käytöstä. 
Lähde: Jokisalo, ”EMAR implementation in Finland - Industry perspective”. 
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5. Lopuksi 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää mitä kansainväliseen toimivaltaan liittyviä ongelmakohtia 

esiintyy, kun kansainvälisen sotilasilmailuoikeuden implementoinnissa kansalliseen oikeuteen 

pyritään noudattamaan samoja periaatteita kuin siviili-ilmailussa. Tavoitetta lähestyttiin tutki-

muskysymysten kautta ja päätelmiä esitettiin pitkin tutkielmaa. Johdannossa perehdyttiin ai-

heeseen pintapuolisesti ja esiteltiin tutkielmassa käytettävät metodit ja rajaukset.  

Toisessa pääjaksossa vastattiin nollakysymykseen, miten ja miksi kansainvälinen ilmailuoikeus 

on jakautunut erillisiin sotilas- ja siviilisäännöksiin. Tarkastelussa käsiteltiin kansainvälistä il-

mailuoikeutta historiallisesta kontekstista ja huomattiin, että siviili-ilmailun kehittyminen ja 

kansainvälistyminen on mahdollistettu standardoimalla toimintamalleja kansainvälisen säänte-

lyn kautta. Osa sääntelystä on velvoittavaa ja osa ei, mutta ilmailun kansainvälisen luonteen 

vuoksi järjestelyillä on onnistuttu järjestämään kansainvälinen siviili-ilmailu joustavaksi ja yl-

lättävän yhdenmukaiseksi. Sotilaspuolella vastaavanlaiseen integraatioon ei ole haluttu laaja-

mittaisesti lähteä, vaan integroinnit ovat perustuneet yksittäisiin hankkeisiin ja yksittäisten mai-

den välille. 

Kansainvälisen siviili-ilmailun ja -oikeuden perusteiden tarkastelun jälkeen siirryttiin tarkaste-

lemaan Euroopan unionin rooliin ilmailulainsäädännön kehittäjänä. Samalla vastattiin kysy-

mykseen, miten Euroopan unioni on muuttanut kansainvälistä ilmailuoikeutta. Unionin rooli 

ilmaliikenteen toimintaedellytysten kehittäjänä on ollut käänteentekevä. Se on kuitenkin tör-

männyt hankkeissaan jäsenvaltioiden vastustukseen yrittäessään ulottaa säädöksiään unionin 

perussääntöjen rajamaille ja ulkopuolelle. Huomioitavaa on myös, että kokonaisvaltaiseen rat-

kaisuun on vaikeaa päästä rajatulla mandaatilla. 

Kolmannen pääjakson aikana tarkasteltiin tutkielman viitekehyksenä käytettäviä EMAR-vaati-

muksia vastaamalla kysymykseen, mikä on EMAR-vaatimusten kansainvälisoikeudellinen 

pohja ja mitä vaikutuksia tällä on kansainvälisesti. Tarkemman analyysin jälkeen huomattiin, 

että EMAR-vaatimusten taustalla olevat etunäkökulmat ovat painottuneet Euroopan unionin 

toimivallan vuoksi enemmän teollisuuden toimintaedellytyksien varmistamiseen. Maanpuolus-

tuksen kokonaisuuden kannalta tämänkin näkökulman pitäminen esillä on tärkeää, kunhan eri 

etunäkökulmien tasapaino otetaan huomioon implementoitaessa säädöksiä.  
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Neljännessä pääjaksossa tarkastelu siirrettiin kansalliseen näkökulmaan ja siihen, kuinka 

EMAR-vaatimukset on implementoitu osaksi kansallista säädöskokoelmaa ja kuinka tämä vai-

kuttaa kansallisesti. Kansallisen määräysten sisältöä ei analysoitu, vaan huomio kiinnitettiin 

prosessiin, jolla EMAR-vaatimuksia on kansallisesti implementoitu. Haasteeksi osoittautui kui-

tenkin tiedonhankinta, koska sotilasilmailun määräyksien valmistelua ei dokumentoida samalla 

tavalla julkisesti kuin yksityisilmailun säädöksiä koskevassa valmistelussa. Huomiota kiinni-

tettiin etenkin siihen, että EMAR-vaatimusten kansainvälinen viitekehys on uudenlainen, mikä 

antaisi mahdollisuuden laaja-alaiselle puolustushallinnon sisällä tapahtuvalle yhteistyölle, jossa 

koordinoitaisiin kansainvälisen standardin implementointi. Näin uudistus toteutettaisiin halli-

tusti ja samalla luotaisiin viitekehys tulevaisuuteen, koska kansainvälinen integraatio on tuskin 

vähenemässä. 

Viimeisen pääjakson lopuksi nostettiin esiin tutkielmassa aiemmin esittämättä jätettyjä huomi-

oita siitä, kuinka EMAR-vaatimukset ovat osa kansallista sotilasilmailumääräyskokoelmaa. 

Huomiota kiinnitettiin etenkin siihen, että uuden äärellä olisi hyvä pysähtyä hetkeksi muodos-

tamaan käsittelytavat, joilla vastaavanlaisia kansainvälisiä soft law -standardeja jatkossa imple-

mentoidaan. Kansainvälinen yhteistyö on muodostumassa yhä tärkeämmäksi sotilastoiminnas-

sakin ja yhteistyö ilman standardeja on erittäin haastavaa.  

Standardien kehittämistä voitaisiin kuitenkin helpottaa. Luomalla nyt alustavat menettelyt, 

joilla varmistetaan sekä kansallinen maanpuolustus, Puolustusvoimien ensisijainen tehtävä, että 

sitä tukeva kansainvälinen yhteistyö, olisi resursseja vaativaa, mutta arvokasta työtä. Mallia 

voitaisiin ottaa siviili-ilmailun valmistelusta, vaikka täysin samanlaista järjestelmää ei ole tar-

koituksenmukaista muodostaa. Sotilasilmailun toimijajoukko on huomattavasti homogeeni-

sempi ja siinä mielessä joustavampi, että suuri osa toimijoista toimii yhden johdon, Ilmavoi-

mien komentajan, alaisuudessa. Laaja-alaisella puolustushallinnon ja sidosryhmien yhteistyöllä 

varmistettaisiin, että uudistuksen tavoitteet ovat linjassa myös kansallisten prioriteettien kanssa. 
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