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Avustushakemuksenne 7.5.2021
Avustuspäätös ENF People, Operations and Projects Oy:lle koskien Enontekiön lentoasemaa
ENF People, Operations and Projects Oy on 7.5.2021 päivätyllä sekä
28.5.2021 täydentämällään
hakemuksellaan hakenut liikenne- ja
viestintäministeriöltä
valtionavustusta
Enontekiön
lentoaseman
toimintakustannuksiin. Avustusta haetaan 154 000 euroa ei-taloudellisen
toiminnan ja 400 000 euroa taloudellisen toiminnan kustannuksiin, eli
yhteensä 554 000 euroa.
Liikenne- ja viestintäministeriö avasi 15.4.2021 vuoden 2021
hakukierroksen koskien valtionavustusta lentopaikkojen rakentamiseen ja
ylläpitoon. Valtion talousarvion momentilla 31.10.31 on käytettävissä
900 000 euron määräraha, joka on tarkoitettu Finavia Oyj:n
lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien ja lentopaikkojen
toiminta- ja investointimenojen tukemiseen. Hakukierros päättyi 7.5.2021.
Hakuilmoituksen mukaisesti kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Mikäli
avustusmääräraha ei riitä kaikille hakijoille, avustus kohdennetaan
hakemusten keskinäisen arvioinnin perusteella siten, mikä parhaiten tukee
hakukierroksen tavoitteita. Avustus on suunnattu alueellisten lentoasemien
ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja
parantaa alueellista saavutettavuutta. Hakemusten arvioinnin painopiste on
matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä ja niitä tukevissa
toimenpiteissä. Myönnettävän avustuksen edellytyksenä on, että
lentoasemalla on säännöllistä (toistuvaa) reitti- tai tilausliikennettä
suomalaisiin tai ulkomaisiin kohteisiin tai kohteista. Hakemusten
arvioinnissa kiinnitetään lisäksi huomiota muun muassa harjoitettavan
toiminnan
taloudellisiin
edellytyksiin
ja
kannattavuusnäkymiin
lähitulevaisuudessa sekä suunnitelmiin toiminnan kehittämiseksi sekä
lentoaseman nykyiseen toimintaan ja siihen millaisia toimijoita lentoaseman
toiminta palvelee. Hakemuksia on arvioitu ensi tukikelpoisuuden osalta ja
tämän jälkeen tukikierroksen tukikriteerien osalta.
Toimintamenojen osalta avustus on tarkoitettu yhden vuoden ajanjaksolle.
Avustus on tarkoitettu tukemaan toiminnan kehittämistä, eikä osaksi hakijan
toiminnan pysyvää rahoitusta. Investointien osalta kiinnitetään huomiota
myös hakijan esitykseen tarvittavan omarahoitusosuuden kattamisesta.
Alueelliselle lentoasemalle myönnetään avustusta ensisijaisesti eitaloudelliseen toimintaan ja sen edellyttämiin investointeihin. Avustusta ei
ole tarkoitettu alueellisen lentoasematoiminnan suunnitteluun tai
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aloittamiseen vaan jo käynnissä olevan toiminnan jatkumiseen ja
kehittämiseen.
ENF People, Operations and Projects Oy:n hakemuksessa esitettyjen
tietojen mukaan Enontekiön lentoaseman matkustajamäärä on ollut
vahvassa kasvussa viime vuosina. Hakemuksen mukaan Lapin
mittakaavassa Enontekiön lentoaseman kansainvälinen liikenne on ollut
merkittävää, noin 8 % Lapin kansainvälisestä liikenteestä. Enontekiön
lentoasema on kyennyt luomaan reittiyhteyksiä erityisesti Iso-Britanniaan.
Näin olleen Enontekiön lentoasema täytää hakuilmoituksessa tuen saannille
asetetut vaatimukset. Lentoaseman liikennemäärät eivät kuitenkaan ole niin
suuria, että julkiselle tuelle ei olisi tarvetta. Enontekiön lentoaseman
lentoyhteydet palvelevat ensisijaisesti Lapin alueen matkailukohteiden
kansainvälistä saavutettavuutta sekä matkailua Lapin alueella.
Hakemuksen mukaan Enontekiön syrjäisestä sijainnista johtuen muut
saavutettavuusvaihtoehdot eivätmmahdollista alueen elinkeinoelämän
säilymistä tai kehittymistä. Lähimmät vaihtoehdot ovat Kittilän lentoasema,
(yhdensuuntainen matka-aika sesonkiaikana: noin 2,5 h) ja Kolarin
rautatieasema (yhdensuuntainen matka-aika sesonkiaikana: noin 2,5 h).
Edellä mainituin perustein liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan
valtionavustuksen myöntämisen ENF People, Operations and Projects
Oy:lle voidaan katsoa tukevan hakukierroksen tavoitteita.
Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt myöntää ENF People,
Operations and Projects Oy:lle 400 000 euroa valtionavustusta lentoaseman
ei-taloudellisten ja taloudellisten toimintakustannusten kattamiseen. Tukea
voidaan käytää 1.7.2021-30.6.2022 syntyneiden toimintakustannusten
kattamiseen. Hyväksyttäviä menoja ovat toiminnan toteuttamisen kannalta
tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset menot vähennettynä toimintaan
kohdistuvien korvausten, hyvitysten ja muiden hankintamenoja vähentävien
tulojen määrällä. Hyväksyttäviä menoja eivät ole poistot, varaukset eivätkä
muut laskennalliset erät. Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kuluksi
vain, jos se jää tuesaajan lopulliseksi kuluksi. Hyväksyttävistä kuluista
vähennetään samaan tarkoitukseen myönnetyt muut julkiset avustukset.
Valtionavustus maksetaan yhtiön tilille FI45 5645 0020 0309 04 valitusajan
ja sen jälkeen, kun Enontekiön lentoaseman liiketoiminta siirtyy Finavia
Oyj:lta Enontekiön kunnalle. Yhtiön tulee toimittaa liikenne- ja
viestintäministeriölle todistus liiketoiminnan todellisesta siirtymisestä.
Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo määrärahan käyttöä ja ENF People,
Operations and Projects Oy:n on toimitettava ministeriölle tilitys avustuksen
käytöstä tarpeellisine selvityksineen 31.8.2022 mennessä. Ministeriölle
tulee toimittaa yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021. Lisäksi
ministeriölle tulee toimittaa erillinen selvitys avustuksen käytöstä ja erittely
kustannuksista, joihin avustus on kohdistettu. Selvityksestä tulee käydä
myös ilmi muut mahdolliset toimintaan saadut avustukset. Selvitys tulee
laatia niin, että myös ulkopuolinen arvioija pystyy muodostamaan selkeän
kuvan avustuksen käytöstä ja tuettavan toiminnan kustannuksista. Selvitys
tulee toimittaa LVM:n kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi)
viitenumerolla
VN/8272/2021merkittynä.
Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä liikenne- ja
viestintäministeriölle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen
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vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön
vaikuttavasta muutoksesta (valtionavustuslain 14.2 §). Muutoksella
tarkoitetaan erityisesti valtionavustuksen käyttötavalle asetettujen ehtojen ja
rajoitusten toteutumiseen vaikuttavia muutoksia. Valtionavustuksen
käyttöön vaikuttavia muutoksia ovat myös avustettavan hankkeen tai
toiminnan toteuttamisen laadussa tai laajuudessa taikka hankkeen tai
toiminnan muussa rahoituksessa tapahtuvat olennaiset muutokset
valtionavustusta
koskevassa
hakemuksessa
annettuihin
ja
valtionavustuspäätöksen perustaksi otettuihin tietoihin nähden.
Tähän päätökseen ja myönnettyyn valtionavustukseen sovelletaan
komission ryhmäpoikkeusasetusta ja erityisesti sen artikloita 1-12 ja 56 a,
ja täydentävästi soveltaen valtionavustuslakia (688/2001).
Valtionavustuslain 34 §:n 1 momentin mukaisesti tästä päätöksestä ei ole
mahdollista valittaa, mutta tähän päätökseen on mahdollista hakea liikenneja viestintäministeriöltä oikaisua 30 päivän kuluessa tämän päätöksen
tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen toimitetaan
tämän päätöksen liitteenä.

Timo Harakka
liikenne- ja viestintäministeri

Juhapekka Ristola
osastopäällikkö, ylijohtaja

Liitteet

Oikaisuvaatimusosoitus

Jakelu

hanne.junnilainen@kiilaconsulting.fi
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