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Valtionavustus lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon Ilmoitus ja hakuohjeet koskien vuoden 2018 kolmatta hakukierrosta

Liikenne- ja viestintäministeriö julkistaa vuoden 2018 kolmannen
hakukierroksen
koskien
valtionavustuksia
Finavia
Oyj:n
lentoasemaverkoston
ulkopuolisten
lentoasemien
toimintaja
investointimenoihin.
Valtion vuoden 2018 talousarvion momentilla 31.10.41 on käytettävissä
enintään 2 000 000 euron määräraha. Määrärahaa voidaan käyttää valtionavustuksen maksamiseen Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin.
Kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Avustushakemusten arvioinnissa
painotetaan ammatillisen yleisilmailutoiminnan toimintaedellytyksien
turvaamista ja kehittämistä Suomessa. Harkinnassa otetaan erityisesti
huomioon eduskunnan 4.4.2018 antama lausuma, jossa edellytetään
valtioneuvostoa
ryhtymään
toimenpiteisiin
korvaavien
lentokenttätoimintojen
turvaamiseksi,
jotta
Malmin
lentokentän
ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä
(Eduskunnan kirjelmä EK 5/2018 vp – KAA 1/2017 vp). Ilmailumuotona
ammatillinen yleisilmailu kasvaa tällä hetkellä vahvasti ja alalle ennakoidaan
syntyvän uutta liiketoimintaa. Lisäksi miehittämättömän ilmailun kasvu ja
kehitys edellyttää riittävien toimintaedellytysten ja käyttöinfrastruktuurin
varmistamista.
Hakijoiden
liiketoimintasuunnitelmissaan
esittämät
suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi otetaan huomioon osana
kokonaisharkintaa.
Valtionavustusta voidaan myöntää lentoaseman ja lentopaikan eitaloudelliseen toimintaan, taloudelliseen toimintaan sekä investointeihin. Eitaloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka tavallisesti kuuluu
julkista valtaa käyttävän valtion vastuulle. Tällaisia toimintoja ovat
lennonjohto, poliisi, tulli, palontorjunta ja toimet, jotka ovat tarpeen siviiliilmailun suojelemiseksi siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta sekä
investoinnit, jotka liittyvät näiden toimien harjoittamisessa tarvittavaan
infrastruktuuriin ja laitteisiin1.
Valtionavustuksiin
sovelletaan
Euroopan
komission
2
3
ryhmäpoikkeusasetusta ja valtiontukisuuntaviivoja sekä yleislakina
valtionavustuslakia (688/2001) siltä osin kuin asiasta ei ole komission
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Euroopan komission suuntaviivat valtiontuesta lentoasemille ja lentoyhtiöille (2014/C 99/03)
Komission asetus tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja
108 artiklan mukaisesti (N:o 651/2014) muutettuna komission asetuksella (N:o 1084/2017)
3 Euroopan komission suuntaviivat valtiontuesta lentoasemille ja lentoyhtiöille (2014/C 99/03)
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asetuksella tai valtiontukisuuntaviivoissa tarkemmin säädetty. Komissio
arvioi jälkikäteen täyttääkö ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla tehty
kansallinen tukitoimenpide ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiset ehdot.
Jos suunniteltu tukitoimenpide ei etukäteen arvioituna täytä
ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia ehtoja, niin tällöin suunniteltu
valtionavustus on ennakkoilmoitettava komissiolle eikä avustusta saa
myöntää ilman komission hyväksyntää. Poikkeuksen muodostaa avustus eitaloudelliseen toimintaan, jota ei tarvitse ilmoittaa komissiolle eikä siihen
sovelleta ryhmäpoikkeusasetusta. Jos avustuksen suuruus on korkeintaan
150 000 euroa, siihen voidaan myös soveltaa komission asetusta
vähämerkityksisestä tuesta (ns. de minimis -asetus)4, jos kaikki asetuksen
mukaiset ehdot täyttyvät. De minimis -asetuksen nojalla myönnettyä
valtionavustusta ei tarvitse ilmoittaa Euroopan komissiolle.
Avustusta haetaan kirjallisesti liikenne- ja viestintäministeriöltä. Hakemuksessa tulee käydä selvästi ilmi tukikelpoiset kustannukset sekä mihin kustannuksiin avustusta haetaan (avustus ei-taloudelliseen toimintaan, avustus taloudelliseen toimintaan, avustus investointeihin) Hakemuksen liitteeksi tulee liittää lentoaseman tai lentopaikan tilinpäätös edelliseltä
vuodelta.
Hakuajan aikana tulleet hakemukset pyritään käsittelemään ja ratkaisemaan yhdessä. Hakemukset ovat lentoasema- ja lentopaikkakohtaisia ja
niitä otetaan vastaan vain yksi hakemus lentoasemaa ja lentopaikkaa
kohden.
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 19.9.2018 kello 16.15. mennessä
osoitteeseen Liikenne- ja viestintäministeriö, kirjaamo, PL 31 00023
VALTIONEUVOSTO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.
Käyntiosoite on Eteläesplanadi 16, Helsinki.
Hakemukseen pyydetään merkitsemään viite LVM/1514/08/2018
Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää huomioimaan näissä hakuohjeissa mainitut asiat.
Hakemuksen liitteineen voi toimittaa suomen- tai ruotsinkielisenä.
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Tatu Giordani, puh. 0504658754
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Komission asetus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta
vähämerkityksiseen tukeen (N:o 1407/2013)
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