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Forssan Seudun Ilmailuyhdistys ry
Yhdistysnro 0707742-2
Säästöpankinkatu 2
30100 Forssa
Avustushakemuksenne 31.8.2018
Kielteinen avustuspäätös Forssan Seudun Ilmailuyhdistykselle
Forssan Seudun Ilmailuyhdistys ry on 31.8.2018 toimittamallaan
hakemuksella hakenut liikenne- ja viestintäministeriöltä valtionavustusta
ensisijaisesti 50 000 euroa ja toissijaisesti 40 000 euroa edellä mainitun
lisäksi. Avustusta haetaan investointikustannuksiin Forssan lentokentän
kiitotien parantamista ja lentokonehallin laajentamista varten. Liikenne- ja
viestintäministeriö avasi 28.8.2018 hakukierroksen valtionavustusten
myöntämiseksi Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten
lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin. Hakukierros päättyi
19.9.2018.
Valtion vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin
lentokenttäavustusten myöntämistä varten 2 miljoonan euron määräraha.
Määräraha on kohdistettu valtion talousarvion momentille 31.10.41
Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.
Lisämääräraha
on
osoitettu
ammatillisen
yleisilmailutoiminnan
toimintaedellytyksien tukemiseen. Huomioon tulee myös ottaa eduskunnan
4.4.2018 antama lausuma, jossa edellytetään valtioneuvosta 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).
Liikenne- ja viestintäministeriön käytettävissä oleva avustusmääräraha ei
riitä avustuksen jakamiseen kaikille avustusta hakeneille toimijoille.
Kyseessä on harkinnanvarainen avustus, joten ministeriö tekee
avustuspäätökset kokonaisharkinnan perusteella ottaen huomioon
28.8.2018 julkaistussa hakuilmoituksessa ilmoitetut hakukriteerit ja
tavoitteet.
Forssan Seudun Ilmailuyhdistyksen hakemuksesta ei käy selvästi ilmi,
kuinka kiireellinen ja kriittinen tarve kiitoen asfaltoinnin parantamiselle on.
Toisaalta hakemuksesta ei myöskään käy ilmi, onko investointien myötä
tarkoitus laajentaa nykyistä toimintaa ja onko toiminnan laajentamiselle
olemassa edellytyksiä. Haettu avustus on toisaalta kokonaisuutena
arvioiden kohtalaisen vähäinen suhteessa käytettävissä olevaan
määrärahaan. Hakemuksen perusteella jää kuitenkin hieman epäselväksi,
kuinka hyvin avustuksen myöntäminen Forssan seudun Ilmailuyhdistykselle
tukisi hakukierroksen tavoitteita.
Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt olla
valtionavustusta Forssan Seudun Ilmailuyhdistys ry:lle.
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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

Juhapekka Ristola
Osastopäällikkö, ylijohtaja
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