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Seinäjoen lentoasema Oy
afis@efsi.fi
Lentokentäntie 7
60760 Pojanluoma

Avustushakemuksenne 2.2.2018
Päätös valtionavustuksen myöntämisestä Seinäjoen lentoasema Oy:lle vuodelle 2018
Seinäjoen lentoasema Oy on viitekohdassa mainitulla hakemuksellaan hakenut liikenne- ja viestintäministeriöltä valtionavustusta vuodelle 2018 Seinäjoen lentoaseman ei-taloudellisen toiminnan kustannuksiin 150 000 euroa.
Valtion vuoden 2018 talousarviossa on momentille 31.10.41 Valtionavustus
eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon varattu 1 150 000 euroa.
Määrärahaa voidaan käyttää valtionavustuksen maksamiseen Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää liikenne- ja viestintäministeriö. Kyse on harkinnanvaraisesta avustuksesta ja avustushakemuksia on arvioitu 5.1.2018 julkaistussa hakuilmoituksessa esitetyillä perusteilla.
Momentille 31.10.41 varattu määräraha ei riitä avustuksen myöntämiseen
täysimääräisesti kaikille valtionavustusta hakeneille, joten avustusten myöntämisessä on käytetty tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Harkinnassa on painotettu reittiliikenteen merkitystä ja liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjä
suunnitelmia reittiliikenteen ja toiminnan kehittämiseksi. Liikennepoliittiset
tavoitteet on pyritty huomioimaan osana kokonaisharkintaa.
Seinäjoen lentoasemalla on käynnissä pilottihanke, joka perustuu ”on demand” -toimintaperiaatteella toimivalle lentoasemakonseptille. Tavoitteena
on erittäin kustannustehokas toimintamalli lentoasematoiminnan harjoittamiselle Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolella. Toimintamallilla tavoitellaan paitsi merkittäviä kustannussäästöjä, niin myös paremmin asiakkaiden
tarpeisiin vastaavaa palvelua. Toiminnassa kartoitetaan myös etälentoasemakonseptin hyödyntämisen mahdollisuutta, mikä voisi lisätä kustannussäästöjä entisestään. Liiketoimintasuunnitelman mukaan lentoasemalle pyritään houkuttelemaan lomaliikennettä ja myös kevyen reittiliikenteen mahdollisuuksia kartoitetaan.
Edellä mainitut seikat huomioiden liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt myöntää Seinäjoen lentoasema Oy:lle 150 000 euron suuruisen valtionavustuksen vuodelle 2018. Avustus kohdistuu kokonaisuudessaan lento-
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aseman ei-taloudellisen toiminnan kustannuksiin. Liikenne- ja viestintäministeriö maksaa valtionavustuksen hakijan tilille FI92 1788 3000 0144 31
päätöksenteon jälkeen.
Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo määrärahan käyttöä ja Seinäjoen lentoasema Oy:n on tätä varten toimitettava ministeriölle tilitys avustuksen käytöstä tarpeellisine selvityksineen 30.4.2019 mennessä. Ministeriölle tulee
toimittaa tilinpäätös vuodelta 2018, jonka tiedoista on nähtävissä avustuksen saajan saama rahoitus ja muiden julkisyhteisöjen suorittamat avustukset. Selvityksestä on myös käytävä selvästi ilmi avustuksen käyttö ja mihin
kustannuksiin se on kohdistunut.
Myönnettyyn avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).
Momentti 31.10.41 on kolmivuotinen siirtomääräraha. Täten vuodelle 2018
myönnettyä avustusta voidaan käyttää myös kahtena seuraavana vuotena.
Mikäli ilmenee, että merkittävä osa avustuksesta jää tänä aikana käyttämättä, 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.
Tästä päätöksestä ei ole mahdollista valittaa, mutta tähän päätökseen voi
hakea liikenne- ja viestintäministeriöltä oikaisua päätöksen liitteenä olevan
oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Anne Berner
Liikenne- ja viestintäministeri
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Osastopäällikkö, ylijohtaja
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