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Seinäjoen lentoasema Oy
Y-tunnus 2744478-7
Lentokentäntie 7
60760 Pojanluoma

Avustushakemuksenne 24.7.2019
Kielteinen avustuspäätös Seinäjoen lentoasema Oy:lle
Seinäjoen lentoasema Oy on 24.7.2019 päivätyllä hakemuksellaan hakenut
liikenne- ja viestintäministeriöltä valtionavustusta Seinäjoen lentoaseman
ylläpitoon ja kehittämiseen. Valtionavustusta haetaan ei-taloudellisen
toiminnan menoihin 200 000 euroa, turvatarkastustoiminnan investointeihin
50 000 euroa ja säähavaintolaitteiden investointeihin 160 000 euroa, eli
yhteensä 410 000 euroa.
Valtion vuoden 2019 talousarvion momentilla 31.10.41 Valtionavustus
eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon on käytettävissä
enintään 1 000 000 euron määräraha. Määrärahaa voidaan käyttää
valtionavustuksen maksamiseen Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston
ulkopuolisten lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin. Liikenne- ja
viestintäministeriö avasi valtionavustusta koskevan hakukierroksen
24.6.2019 ja hakukierros päättyi 24.7.2019.
Kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Vuoden 2019 avustus on
suunnattu alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä
osaltaan tukee alueellisia liikenneyhteyksiä ja alueellista saavutettavuutta.
Avustuskelpoisuuden arvioinnissa painopiste on matkustaja- ja
reittiliikenteen edistämisessä ja niitä tukevissa toimenpiteissä. Olemassa
oleva reittiliikenne luetaan hakijalle eduksi. Hakemusten arvioinnissa
kiinnitetään huomiota harjoitettavan toiminnan taloudellisiin edellytyksiin ja
kannattavuusnäkymiin lähitulevaisuudessa sekä suunnitelmiin toiminnan
kehittämiseksi. Toimintamenojen osalta avustus on tarkoitettu yhden
vuoden ajanjaksolle.
Käytettävissä oleva avustusmääräraha pyritään kohdistamaan niin, että
saavutetaan avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta kokonaisuutena
arvioiden paras lopputulos. Myönnettävällä valtionavustuksella pyritään
myös mahdollisimman tehokkaaseen vaikuttavuuteen ja tukemaan
pidemmän aikavälin ratkaisuja. Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt
Seinäjoen lentoasema Oy:lle valtionavustusta vuosina 2016-2018. Sitä
ennen valtionavustusta on myönnetty Seinäjoen lentoasemaa aiemmin
operoineelle Rengonharju-säätiölle. Kun Rengonharju-säätiö luovutti
lentoasematoiminnan Seinäjoen lentoasema Oy:lle, lentoaseman piti
ministeriölle esitettyjen suunnitelmien mukaan olla itsekannattava vuoteen
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2020 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriön saaman selvityksen
perusteella Seinäjoen lentoaseman taloustilanne ei ole kuitenkaan
merkittävästi muuttunut kolmen tukivuoden aikana, vaan taloudellisen tuen
tarve vaikuttaisi jatkossakin olevan vähintään yhtä iso kuin aiemmin.
Ministeriön myöntämän valtionavustuksen tarkoituksena on toimia
väliaikaisena tukena toiminnan kehittämisessä eikä pysyvänä osana
toiminnan rahoitusta. Mikään ei kuitenkaan estä alueellisia tukitoimenpiteitä
joko kuntien tai elinkeinoelämän toimesta, kunhan toiminnassa noudatetaan
valtionavustuslakia ja Euroopan unionin valtiontukisääntöjä. Tämä on myös
linjassa valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 16/2015 vp kanssa, jonka
mukaan Seinäjoen kentän ylläpitoon liittyvät kustannukset ovat jatkossa
alueen kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden vastuulla. Reittiliikennettä
Seinäjoen lentoasemalla ei ministeriön saaman selvityksen mukaan ole ja
matkustaliikenteen määrä on myös vähäinen. Alueellisia yhteyksiä ja
alueellista saavutettavuutta Seinäjoen lentoasema palvelee hyvin, mutta
edellä mainitut seikat huomioiden ministeriön arvion mukaan käytettävissä
oleva rajallinen avustusmääräraha on tarkoituksenmukaisempaa kohdentaa
muualle.
Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt
valtionavustusta Seinäjoen lentoasema Oy:lle.

olla

myöntämättä

Valtionavustuslain 34 §:n 1 momentin mukaisesti tästä päätöksestä ei ole
mahdollista valittaa, mutta tähän päätökseen on mahdollista hakea liikenneja viestintäministeriöltä oikaisua 30 päivän kuluessa tämän päätöksen
tiedoksisaannista. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen toimitetaan
tämän päätöksen liitteenä.

Sanna Marin
liikenne- ja viestintäministeri

Juhapekka Ristola
osastopäällikkö, ylijohtaja
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