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Jettison Oy
Vesilentokerho ry
Kuukiventie 9 B 13
00840 Helsinki
Avustushakemuksenne 17.9.2018
Kielteinen avustuspäätös Jettison Oy:lle
Jettison Oy on 17.9.2018 toimittamallaan hakemuksella hakenut liikenne- ja
viestintäministeriöltä valtionavustusta yhteensä 195 000 euroa. Avustusta
haetaan
investointikustannuksiin
vesilentotoimintaan
soveltuvan
vesilentosataman rakentamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö avasi
28.8.2018 hakukierroksen valtionavustusten myöntämiseksi Finavia Oyj:n
lentoasemaverkoston
ulkopuolisten
lentoasemien
toimintaja
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.
Liikenneja
viestintäministeriö
ymmärtää
vesilentotoiminnan
toimintaedellytyksiin kohdistuvat haasteet ja toimintaan soveltuvan
infrastruktuurin rajallisuuden pääkaupunkiseudulla. Ministeriö kuitenkin
katsoo, että yleisilmailuun ja ammatilliseen yleisilmailuun kohdistuu tällä
hetkellä myös kriittisempiä tarpeita. Avustushakemuksen mukainen
vesilentosatama palvelisi lähtökohtaisesti varsin rajattua toimijajoukkoa.
Ministeriön
näkemyksen
mukaan
käytössä
oleva
rajallinen
avustusmääräraha on syytä pyrkiä kohdentamaan niin, että se palvelee
mahdollisimman laajasti erilaisia toimijoita ilmailun alalla. Tällöin avustuksen
myöntämisellä saavutetaan ministeriön näkemyksen mukaan parempi
vaikuttavuus.
Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt olla myöntämättä
valtionavustusta Jettison Oy:lle ja sen ohella myös Vesilentokerho 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.
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