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Ilmoitus ja hakuohjeet haettavista avustuksista lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon
vuodelle 2018
Liikenne- ja viestintäministeriö julkistaa haettavaksi avustukset Finavia
Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja
investointimenoihin.
Valtion vuoden 2018 talousarvion momentille 31.10.41 Valtionavustus
eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon on varattu 1,15 milj.
euron määräraha. Määrärahaa voidaan käyttää valtionavustuksen
maksamiseen
Finavia
Oyj:n
lentoasemaverkoston
ulkopuolisten
lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin.
Kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Mikäli avustusta hakee useampi
hakija eivätkä määrärahat riitä avustuksen myöntämiseen kaikille hakijoille,
myönnetään avustus saapuneiden hakemusten mukaisesti ensisijaisesti
niille lentoasemille, joilta kulkee säännöllistä reittiliikennettä tai joiden
tavoitteena on säännöllisen reittiliikenteen avaaminen tai joiden tukeminen
on liikennepoliittisesti muutoin erityisesti perusteltavissa. Hakemuksia
arvioitaessa
voidaan
ottaa
huomioon
myös
lentoaseman
liiketoimintasuunnitelma.
Avustusta voidaan myöntää lentoaseman ei-taloudelliseen toimintaan,
taloudelliseen toimintaan sekä investointeihin. Ei-taloudellisella toiminnalla
tarkoitetaan toimintaa, joka tavallisesti kuuluu julkista valtaa käyttävän
valtion vastuulle. Tällaisia toimintoja ovat lennonjohto, poliisi, tulli,
palontorjunta ja toimet, jotka ovat tarpeen siviili-ilmailun suojelemiseksi
siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta sekä investoinnit, jotka liittyvät näiden
toimien harjoittamisessa tarvittavaan infrastruktuuriin ja laitteisiin1.
Vuonna 2017 on tullut voimaan muutos2 Euroopan komission antamaan
niin kutsuttuun ryhmäpoikkeusasetukseen3. Muutoksen myötä pienten
lentoasemien
toimintatuki
ja
investointituki
kuuluvat
ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niistä ei enää
tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle, jos ryhmäpoikkeusasetuksen
mukaiset ehdot täyttyvät. Ryhmäpoikkeusasetusta sovellettaessa riittää
tukitoimenpiteen jälkikäteinen raportointi komissiolle. Komissio arvioi
tukitoimenpiteen lainmukaisuuden ja soveltuvuuden sisämarkkinoille.

1

Euroopan komission suuntaviivat valtiontuesta lentoasemille ja lentoyhtiöille (2014/C 99/03)
Komission asetus asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta satama- ja lentoasemainfrastruktuurille
myönnettävän tuen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen ja urheiluinfrastruktuurille ja monikäyttöiselle
vapaa-ajan infrastruktuurille myönnettävään tukeen sovellettavien ilmoituskynnysarvojen sekä syrjäisimmillä
alueilla sovellettavien alueellisten toimintatukiohjelmien osalta ja asetuksen (EU) N:o 702/2014 muuttamisesta
tukikelpoisten kustannusten laskennan osalta (N:o 1084/2017)
3
Komission asetus tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja
108 artiklan mukaisesti (N:o 651/2014)
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Ryhmäpoikkeusasetuksen
mukaista
toimintatukea
lentoaseman
taloudelliseen toimintaan ei saa myöntää, mikäli lentoaseman vuotuinen
matkustajamäärä ylittää 200 000 matkustajaa.
Investointituen
soveltamisen
osalta
vastaavat
rajat
ovat
ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan yli 3 miljoonaa matkustajaa tai
vuotuisen rahtiliikenteen osalta yli 200 000 tonnia rahtia. Investointitukea ei
lähtökohtaisesti saa myöntää lentoasemalle, joka sijaitsee enintään 100
kilometrin päässä olemassa olevasta lentoasemasta.
Jos suunniteltu tukitoimenpide ei täytä ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia
ehtoja, niin tällöin tuki on ennakkoilmoitettava komissiolle eikä avustusta
saa myöntää ilman komission hyväksyntää. Poikkeuksen muodostaa
avustus ei-taloudelliseen toimintaan, jota ei tarvitse ilmoittaa komissiolle
eikä siihen sovelleta ryhmäpoikkeusasetusta.
Avustuksiin
sovelletaan
komission
ryhmäpoikkeusasetusta4
ja
valtiontukisuuntaviivoja5 sekä yleislakina valtionavustuslakia (688/2001)
siltä osin kuin asiasta
ei ole komission
asetuksella tai
valtiontukisuuntaviivoissa tarkemmin säädetty.
Avustusta haetaan kirjallisesti liikenne- ja viestintäministeriöltä.
Hakemuksessa tulee käydä selvästi ilmi tukikelpoiset kustannukset sekä
mitä avustusta hakemuksella haetaan (avustus ei-taloudelliseen
toimintaan, avustus taloudelliseen toimintaan, avustus investointeihin)
Hakemuksen liitteeksi tulee liittää liiketoimintasuunnitelma sekä
lentoaseman tilinpäätös edelliseltä vuodelta.
Hakuajan aikana tulleet hakemukset pyritään käsittelemään ja
ratkaisemaan yhdessä. Hakemukset ovat lentoasemakohtaisia ja niitä
otetaan vastaan vain yksi hakemus lentoasemaa kohden.
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 5.2.2018 kello 16.15.
mennessä osoitteeseen Liikenne- ja viestintäministeriö, kirjaamo, PL 31
00023
VALTIONEUVOSTO
tai
sähköpostitse
osoitteeseen
kirjaamo@lvm.fi.
Käyntiosoite on Eteläesplanadi 16,
Helsinki.
Lisäksi hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteeseen
tatu.giordani@lvm.fi
Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö
pyytää huomioimaan näissä hakuohjeissa mainitut asiat. Hakemukseen
pyydetään merkitsemään viite LVM/2205/08/2017
Hakemuksen liitteineen voi toimittaa suomen- tai ruotsinkielisenä.
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Tatu Giordani, puh. 050 465 8754
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Komission asetus tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja
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