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Päätös
LVM/588/08/2016
16.5.2016
Lappeenranta Airport Oy
Lentokentäntie 21
53600 Lappeenranta

Lappeenranta Airport Oy:n avustushakemus 30.3.2016
Päätös lentokenttäavustuksen myöntämisestä Lappeenranta Airport Oy:lle
Lappeenranta Airport Oy (y-tunnus 2733410-7) on viitekohdassa mainitulla
kirjeellään hakenut valtionavustusta sekä lentoaseman taloudelliseen että
ei-taloudelliseen toimintaan. Lappeenranta Airport Oy esittää, että liikenneja viestintäministeriö myöntäisi Lappeenranta Airport Oy:lle valtionavustusta taloudelliseen toimintaan 686 342 euroa ja ei-taloudelliseen toimintaan
313 658 euroa vuonna 2016.
Valtion vuoden 2016 talousarviossa on momentille 31.10.41 (valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon) myönnetty 1 150
000 euroa. Määrärahaa voidaan käyttää valtionavustuksen maksamiseen
Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin. Avustuksen myöntäminen muuhun kuin lennonvarmistus-, turva tai vartiointitoimintaan edellyttää lisäksi komissiolle tehtävää valtiontuki-ilmoitusta ja komission hyväksyntää lentoasemia ja lentoyhtiöitä
koskevien valtiontukisuuntaviivojen (EUVL 2014/C 99/03) nojalla. Tällöin
toimintaan myönnettävän avustuksen enimmäismäärä ja kriteerit riippuvat
komission hyväksynnästä.
Päätös:
Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt myöntää Lappeenranta Airport
Oy:lle 313 658 euron avustuksen ei-taloudelliseen toimintaan sekä
686 342 euron avustuksen taloudelliseen toimintaan.
Liikenne- ja viestintäministeriö maksaa valtionavustuksen ei-taloudelliseen
toimintaan hakijan tilille FI94 5620 0920 4523 71 välittömästi päätöksenteon jälkeen. Liikenne- ja viestintäministeriö maksaa taloudellisen tuen hakijan tilille välittömästi kun EU:n komissio on hyväksynyt ko. tuen.
Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo määrärahan käyttöä ja Lappeenranta
Airport Oy:n on tätä varten toimitettava ministeriölle tilitys avustuksen käytöstä tarpeellisine selvityksineen 31.3.2017 mennessä. Ministeriölle tulee
toimittaa tilinpäätös vuodelta 2016, jonka tiedoista on nähtävissä avustuksen saajan saama rahoitus ja muiden julkisyhteisöjen suorittamat avustukset.
Myönnettyyn avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).
Asiaa hoitaa ministeriössä liikenneneuvos Tuomo Suvanto p. 029 534
2403.
Momentti 31.10.41 on kolmivuotinen siirtomääräraha. Täten vuodelle 2016
myönnettyä avustusta voidaan käyttää myös kahtena seuraavana vuotena.
Mikäli ilmenee, että merkittävä osa avustuksesta jää tänä aikana käyttä-
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mättä, tulee siitä ilmoittaa liikenne- ja viestintäministeriölle viipymättä sekä
käyttämättä jäävä avustus palauttaa. Vastaavasti mikäli hakija on saanut
valtionavustusta liikaa, tulee se palauttaa liikenne- ja viestintäministeriölle
kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Palautettavalle
summalle lasketaan korko, joka on Suomen Pankin vahvistama kulloinkin
voimassa oleva viitekorko lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan valtionavustuksen maksupäivästä lähtien. Viivästyskorko on Suomen pankin vahvistama viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.
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