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Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu lennonvarmistuspalveluiden rakennetta ja orga-
nisointia EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön viitekehyksessä. Tutki-
muksen tavoitteena on ollut löytää sidosryhmäverkostolle mahdollisuuksia tuottava
lennonvarmistuspalvelujen organisointimalli.

Aineistona käytettiin haastattelua ja saatavista lähteistä referoituja kannanottoja, joi-
den osalta tehtiin induktiivisia päätelmiä. Suomessa lennonvarmistus on toteutettu
ns. integroituna järjestelmänä. Suomalainen toimintamalli asettaa palveluntarjo-
ajalle erityisiä vaatimuksia yhteiskunnallisten tehtävien täyttämisestä. Maanpuolus-
tukseen ja huoltovarmuuteen on lennonvarmistuspalvelulla löydetty olevan vaiku-
tuksia. Omistukselliset vaihtoehdot vaikuttavat keskeisesti arvontuotantoon lennon-
varmistuksen viitekehyksessä.

Tutkimuksessa selvitettiin lennonvarmistuksen sidosryhmien odotuksia arvontuo-
tantoon. Odotuksia peilattiin organisaatioon liittyviin määritelmiin. Neljän eri tuotan-
toskenaarion perusteella tehtiin analyysi kunkin sidosryhmän osalta ja löydettiin par-
haiten sidosryhmien odotuksiin vastaava organisointimalli.

Lennonvarmistuksen toimintoja tarjottaessa rajat ylittävinä palveluina toisesta valti-
osta, tulee tarkemmin selvittää lennonvarmistuksen viranomaistehtävien toteutu-
mista. Tutkimuksessa on löydetty mahdollisesti viranomaisen lainkäyttöpiiriin liitty-
viä jatkossa selvitettäviä oikeustieteellisiä näkökohtia.



  3

ABSTRACT

Author: Hannu Hervos
Title: Organizational model of Air Navigation Services

for generating opportunities
Faculty: LUT School of Business and Management
Major: Industrial Engineering and Management /

Entrepreneurship
Year: 2016
Master’s Thesis: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

109 pages, 10 figures, 12 tables, 1 appendix
Examiner: Professor Timo Pihkala

Ph.D. (Econ.&Bus. Adm.) Tuuli Ikäheimonen
Keywords: EU-law, Air Navigation Services, Ownership Policy,

Business planning, Transport Policy

In this study the structure and organizational model of Air Navigation Services was
examined within the framework of EU and Finnish national legislation. The aim of
this study was to find an organization model of air navigation services generating
more opportunities to stakeholders.

The research was conducted by collecting data from interviews and referring avail-
able written information, from which the inductive conclusions were made. In Finland
the Air Navigation Services have been implemented as an integrated system. There
are some specific social requirements for Air Navigation Service Provider. It has
been found some effects of Air Navigation Services to the military organization and
to the emergency supply. Some ownership options affect expectations of stakehold-
ers values in context of Air Navigation Services.

The study examined the air navigation stakeholders' expectations to business value.
Expectations were compared to the definitions of organization structure. Analysis
was made for each stakeholder based on four production scenarios and the best
organizational model that met the expectation values of stakeholders was found.

In case of providing cross-border air navigation services from other country shall
authoritative functions related to Air Navigation Services be investigated. This
study indicates that there are possible needs to investigate some aspects in juris-
diction in the area of jurisprudence.
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ALKUSANAT

Tutkimuksen aihealue oli minulle henkilökohtaisesti kiinnostava kahdesta syystä;

olen toiminut 18 vuotta lennonvarmistuksen kehittämisen tehtävissä ja toiseksi liike-

toiminnan arvontuotannon kehittäminen sekä tehostaminen ovat olleet luontaisia

toimintatapojani kaikessa mihin ryhdyn. Tutkimuksessa tarkastelinkin työuraani uu-

sin silmin ja kartoitin toimialaa rakentavat osatekijät.

Valmistuminen uuteen ammattiin tulee siirtämään minut uuteen ja jännittävään elä-

mänvaiheeseen, mihin kuuluu yrittäjyyden mahdollisuudet, kiinnostavat liiketoimin-

nat sekä uudet (ja toivottavasti myös vanhat) sidosryhmät. Uuteen elämänvaihee-

seeni sisältyy riskiä ja toivoakseni myös riskinhallintaa. Lappeenrannan teknillisen

yliopiston yrittäjyyden koulutusohjelma on antanut muutokseen runsain mitoin ar-

vokkaita valmiuksia, innostusta ja kokemuksia. Kiitos koko ohjelman johtotiimille ja

erityisesti professori Timo Pihkalalle sekä yliopiston jo jättäneelle Sampo Kokko-

selle, joka kannusti minut oikeiden valintojen äärelle ja mahdollisti ansiokkaalla ta-

valla opintojeni käynnistymisen. Arvokasta vertaistukea olen saanut vuonna 2015

aloittaneen vuosikurssin opiskelijoilta, joille jokaiselle toivotan jaksamista ja intoa

jäljellä oleviin opintoihin ja erityisesti rohkeutta oman diplomityön tekemiseen.

Lopuksi esitän lämpimät ja rakkaat kiitokset aviopuolisolleni tuesta ja ymmärryk-

sestä kaikkina niinä lukuisina iltoina ja viikonloppuina, jotka olin poissa luotasi pon-

nistellessani loppumattomilta tuntuvien harjoitustöiden parissa. Ymmärryksesi johti

valmistumiseen suunniteltuakin ripeämmin. Rakkaita lapsiani haluan kannustaa

opintiellä tekemään innokkaasti töitä, jaksamaan aina yrittää ja pitämään kiinni unel-

mista, sillä lopulta oma asenne ja sen myötä usko itseensä ratkaisee – ja asenteen

voimme jokainen itse valita!
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

ANS Air Navigation Services, lennonvarmistuspalvelu
AIP Aeronautical information publication, kansallinen ilmailukäsikirja
AIS Aeronautical Information Services, ilmailutiedotuspalvelu
ANSP Air Navigation Service Provider, lennonvarmistuspalvelun tarjoaja
ATM Air Traffic Management
ATS Air Traffic Services, ilmaliikennepalvelu. Määritelmä sisältää lentotie-

dotus-, hälytys-, ilmaliikenteen neuvonta- ja lennonjohtopalvelun.
AUP Airspace Use Plan, ilmatilan käyttösuunnitelma
FL Flight Level, lentopinta. Ilmaisee korkeutta standardi-ilmanpaineessa

1013 HPa.
FUA Flexible Use of Airspace,
IATA The International Air Transport Association
ICAO International Civil Aviation Organization,

A United Nations Specialized Agency.
LVM Liikenne- ja viestintäministeriö
OAT OAT-Service: Military Operational Air Traffic, sotilasilmailun lennon-

varmistuspalvelu
ROT Remote Operated Tower -konsepti, missä lähilennonjohtopalvelu

annetaan yksinomaan teknisen ympäristön avulla etäpalveluna pe-
rustuen esim. tutka- ja kamerakuvaan.
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1 JOHDANTO

Tutkimus toimii tuotantotalouden yrittäjyyden pääaineen opinnäytetyönä DI-

tutkintoa varten ja on luonteeltaan kuvaileva/selittävä etsien vastausta kysymyk-

seen ”Mikä on parhaiten mahdollisuuksia tuottava lennonvarmistuspalvelujen tuo-

tantomalli ja yhtiörakenne Suomessa”.

Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi on aluksi välttämätöntä selvittää lennonvarmis-

tuksen toimintaa sekä toimintaympäristöön kohdistuvia säädöksiä yksityiskohtai-

sesti ja kuvata toimialan tuotannon nykytilanne sekä suhteessa lainsäädäntöön yk-

silöidä muutospaineita. Tutkimuksessa kartoitetaan lennonvarmistukseen kohdistu-

vien odotusten ja arvovirtojen syntyminen.

Esitettyjen muutosvoimien näkökulmasta tutkimuksessa pyritään löytämään kvalita-

tiiviseen aineistoon pohjautuen Suomessa ko. toimintaan liittyvät omistukselliset ta-

voitteet ja niihin soveltuva tuotantomalli.

Lentoliikenteen vaikutukset elinkeinoelämälle ovat merkittävät. Oxford Economicsin

(2011) mukaan toimialan vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen on 3,2 % si-

sältäen suorat ja epäsuorat vaikutukset. Epäsuorilla vaikutuksilla tarkoitetaan lento-

liikenteen toimitusketjussa olevaa muuta tulontuotantoa. Lentoliikenteen katalyytti-

set vaikutukset ovat toiminnan mahdollistamaa ja tuottamaa muuta liiketoiminta-

mahdollisuutta (esim. matkailuliiketoiminta), jotka huomioiden Oxford Economics

(2011) arvioi lentoliikenteen kokonaisvaikutuksen olevan Suomen bruttokansantuot-

teeseen jopa 3,9 %. Vuonna 2011 Suomen bruttokansantuotteeksi on ilmoitettu

196,9 miljardia euroa (Tilastokeskus 2016), minkä perusteella voidaan arvioida len-

toliikenteen kokonaisvaikutuksen Suomelle olevan jopa 7,7 miljardia euroa.

Lentoliikenne tuo yrityksille kilpailuetua mahdollistamalla nopean tavan liikkua tai

liikuttaa tavaraa pitkiä etäisyyksiä. Se mahdollistaa saavutettavuuden ja siten tuot-

taa edellytyksiä menestyä kilpailussa. Liikenneyhteyksien ja infrastruktuurin sano-

taan olevan yksi kilpailukykyä tuottava tekijä. Muina kilpailukykyä tuottavina teki-



  10

jöinä on kirjallisuudessa esitetty mm. markkinoiden koko, työvoiman saatavuus, in-

novatiivisuus ja makrotaloudelliset seikat (maailman talousfoorumi 2012, Sotarauta

et al. 2001).

Lentoasemat, ja niiden myötä ilmaliikenteen hallinta, on ollut Euroopassa pääosin

valtioiden hallinnassa 1990-luvulle asti. Euroopan yhteisön taholta tapahtuva sään-

telyn vapauttaminen on muuttanut ilmaliikenteen toimijoiden verkostoa ja tuonut

markkinoille yksityisesti omistettuja ja operoituja lentoasemia. On arvioitu, että len-

toasemat kehittyvät yhä enemmän kaupallisista lähtökohdista, joiden ympärille syn-

tyy lentoliikennettä ja matkailua hyödyntävää yritystoimintaa (Kasarda 2013).

Lentoasema tarvitsee lennonvarmistuspalvelua pystyäkseen tuottamaan palveluja

ilmaliikenteelle ja sitä hyödyntäville tahoille ja siten mahdollistaakseen lentoaseman

liiketoimintaolosuhteiden olemassaolon. Tässä työssä arvioidaan lennonvarmistuk-

sen kokonaisuutta Suomen toimintaympäristössä.

1.1 Tavoitteet

Lennonvarmistuksen toimintaympäristön liiketoimintaa ohjataan korostetun voimak-

kaasti kansainvälisillä normeilla ja Single European Sky –ohjelman mukaisilla EU-

asetuksilla. Normit kohdistuvat liiketoiminnan organisointiin, tariffipäätöksiin ja tek-

nisiin laitevaatimuksiin palvelua toimitettaessa.

Tunnistettujen muutostarpeiden lähtökohdista työssä analysoidaan vaihtoehtoisia

organisointimalleja joko osana Finavia Oyj –toimintaa tai erillisenä tytäryhtiönä tai

yhtiöryppäänä.  Lisäksi selvitetään omistajaohjauksellinen näkökulma ja Finavia

Oyj:n toiminnallinen synergiapotentiaali nykyisessä tuotantomallissa. Tuotoksena

eritellään vaihtoehtoiset toimintamallit argumentoiden niiden vaikutuksia.

Löydöksien perusteella yksilöidään vaatimukset täyttävät organisointimallit ja anne-

taan ehdotus valittavaksi toimintalinjaksi huomioiden mahdollisuudet lentoasema-

verkoston muutoksiin. Tutkimuskohteeseen liittyvän omistajapolitiikan huomioimi-

nen on keskeinen tutkimuksen lähtökohta.
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Työssä tuotetaan perusteltu esitys lennonvarmistuksen taustaoletuksista, liiketoi-

minnan rakenteesta sekä kuvaus kilpailuttamisen ja hankintojen toteuttamisratkai-

suista. Tutkimuksella on käytännöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys viitekehyk-

sessä, missä on vähän (tai ei lainkaan) aiempia tutkimustuloksia liiketoiminnan or-

ganisoinnista suhteessa muuttuvaan eurooppalaiseen normiperustaan.

1.2 Rajaukset

Työ rajautuu lennonvarmistuksen toimintaympäristön kuvaamiseen ja mallintami-

seen Suomessa. Finavia Oyj:n kokonaistuloksen analysointi rajataan työn ulkopuo-

lelle, ellei sen käsittely ole tutkimusongelman kannalta ollut olennaista. Työssä ei

analysoida mahdollisia yhteispalveluiden liiketoimintamahdollisuuksia esim. naapu-

rimaiden kesken, mutta esitetyissä vaihtoehdoissa otetaan huomioon ja analysoi-

daan mahdollisuudet verkostomaiseen yhteistuotantoon. Työssä ei liioin selvitetä

ns. yhtiön yhteisten palveluiden osuutta tai vaikutusta valittuihin tuotantoskenaarioi-

hin.

Lennonvarmistus rajataan tässä tutkimuksessa kattamaan lennonjohto- ja lennon-

tiedotuspalvelut sekä tekniset lennonvarmistuspalvelut ml. laitejärjestelmien omis-

tus ja hallinta. Lennonvarmistuksen määritelmään sisältyvät ilmailun sääpalvelu

sekä ilmailutiedotuspalvelut rajautuvat siten tutkimusteeman ulkopuolelle.

1.3 Teoriatausta ja menetelmät

Työssä tukeudutaan toimialaa ohjaaviin säädöksiin: EU-oikeus, kansallinen lainsää-

däntö soveltuvin osin esim. aluevalvontalaki, osakeyhtiölainsäädäntö ja ilmailulaki.

Työssä hyödynnetään Eurocontrol-järjestön laatimia raportteja ja tilastoja.

Euroopan Unioni on harmonisoinut lennonvarmistuspalvelujen tuotantoa niin toimin-

nallisesti kuin teknisesti. Yleisenä tavoitteena on alentaa asiakkaille aiheutuvia yk-

sikkökohtaisia kustannuksia sekä varmistaa palveluiden tuotantoon liittyvien mene-

telmien ja järjestelmien vaatimuksenmukaisuus sekä lentoturvallisuus. Lainsää-

däntö on toteutettu EU-asetuksin, jotka ovat kansallisvaltioissa suoraan sovelletta-

vaa lainsäädäntöä.
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Lennonvarmistuksen historiapohja tulee kansallisen suvereniteetin mukaisesta vi-

ranomaistyyppisestä yhteiskunnallisesta toiminnosta. Loppuasiakkaalle eli ilmatilan

käyttäjälle tarjottava tuote on kapasiteetti- ja turvallisuuspalvelua, missä fyysisesti

rajattua ilmatilaa tai sen osaa käytetään optimaalisella tavalla eri osapuolten kes-

ken. Tarjooman keskeisiä palveluita ovat lennonjohtopalvelu, ilmatilan hallintapal-

velu, lentotiedotuspalvelu, etsintä- ja pelastuspalvelu sekä tekninen lennonvarmis-

tuspalvelu. Ilmailun lentosäähavainnot ovat terminologisesti myös osa lennonvar-

mistusta.

Suomessa sekä lentoasemapalvelun että lennonvarmistuspalvelun tuottaa Suomen

valtion kokonaan omistama Finavia Oyj. Järjestely on eurooppalaisittain poikkeuk-

sellinen, koska tyypillisesti em. toiminnot tuotetaan toisistaan erillisissä organisaa-

tiorakenteissa. Lennonvarmistustoimiala on muuttunut EU-normien myötä viran-

omaistoiminnosta liiketoiminnaksi, mikä on osaltaan vaikuttanut organisointimallien

kehitykseen. Keskeistä kehitykselle on ollut, että myös lentoasemien merkitys kaup-

papaikkana on havaittu kannattavaksi liiketoimintamahdollisuudeksi, jonka hyödyn-

täminen tapahtuu usein omassa yhtiössä.

Useissa maissa on toteutettu viimeisen viiden vuoden aikana lennonvarmistuspal-

veluiden kilpailuttamisia ja tehostamistoimenpiteitä, mitkä ovat johtaneet joidenkin

asiantuntijoiden arvioihin markkinan konsolidoitumisesta.

Tässä tutkimustyössä käytetään valittuja liiketoimintamallien kuvaamiseen tarkoitet-

tuja työkaluja ja niiden pohjalta laaditaan suomalaiseen liikennepolitiikkaan sovitettu

kehityssuunnitelma. Suunnitelmaa peilataan omistajaohjauksen ja asiakasseg-

menttien kokemaan arvontuotannon viitekehykseen, mitä myös tarkastellaan teo-

reettisesti. Yleisesti hyödynnetään jo tehtyjä tutkimuksia yhtiöittämisprosessista ja

analysoidaan niitä esitetyn ratkaisun perusteluina.

Tutkimus toteutetaan kirjallisena teoriatarkasteluna sekä empiirisen osuuden osalta

haastatteluna. Tutkimuksen materiaali hankitaan aineistohakuina ja haastatteluin
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selvitetään omistuksellisia ja liiketoiminnallisia tavoitteita kohdistuen lennonvarmis-

tukseen. Haastateltavat valitaan Finavian omistuksesta vastaavista henkilöistä, asi-

akkaista sekä turvallisuusviranomaisista.

1.4 Tutkimuksen toteutus

Tutkimustyö toteutettiin helmikuun ja marraskuun 2016 välisenä aikana. Työ toteu-

tettiin kolmessa vaiheessa: 1) Pääaineiston kerääminen ja toimintaympäristön ku-

vaaminen, 2) Haastattelut, 3) Analysointi – johtopäätökset.  Aluksi selvitetään toi-

mintaympäristön nykytila ja ohjaus sekä kansainvälinen normirakenne. Keskeisim-

mät dokumentit kartoituksessa ovat: Single European Sky –dokumentaatio (EU),

kansallinen ilmailulaki, Finavia Oyj vuosikertomus 2014 ja Finavian omistajan julkai-

semat omistajapoliittiset linjaukset.

1.5 Työn rakenne

Selvitystyössä kuvataan Suomen lakiin perustuen lennonvarmistuksesta annettu

säätely sekä toimintaympäristöön vaikuttavat regulatiiviset tekijät. Lisäksi kartoite-

taan lennonvarmistukseen ja lentoasematoimintaan liittyviä hankintateknisiä näkö-

kulmia.

Sidosryhmäanalyysin teoriaperustan avulla systematisoidaan organisaatiomäärit-

teitä, jotka peilaavat tarkastelijan odotuksia lennonvarmistuksesta saatavasta odo-

tusarvosta. Haastatteluin sekä julkaistujen lausuntojen avulla selvitetään sidosryh-

mien kokema arvontuotanto lennonvarmistuksen palveluista sekä näkökulmia eri

organisointivaihtoehtoihin.

Kerätyn aineiston pohjalta muodostetaan neljä skenaariota vaihtoehtoisesta tuotan-

tomallista, arvioidaan niiden vastaavuus asiakasarvoon ja selvitettyihin tavoitteisiin

(esiteltyihin määritelmiin organisaatiosta) ja valitaan parhaaksi perusteltu malli len-

nonvarmistuksen organisoimiseksi sidosryhmiä hyödyntävällä tavalla.
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2 LENNONVARMISTUS

Lennonvarmistus on luonteeltaan kansainvälinen ilmailun mahdollistava osa-

toiminto. Chicagossa 7.12.1944 on allekirjoitettu kansainvälinen ilmailun yhteissopi-

mus ns. Chicagon yleissopimus (myöhemmin yleissopimus), mihin Suomi on liittynyt

vuonna 1949 (SopS 11/1949, valtioneuvoston asetus 331/1949). Yleissopimuksella

perustettiin kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (myöhemmin ICAO) yhdeksi Yhdis-

tyneiden kansakuntien (YK) erityisjärjestöksi. ICAO:ssa on vuonna 2013 ollut jäsen-

valtioita1 191 (ICAO 2013), eikä muutoksia ole tämän jälkeen tapahtunut.

Yleissopimus määrittää sopimusvaltioille ilmatilaansa koskien itsemääräämisoikeu-

den ja lisäksi siinä sovitaan periaatteista kansainvälisen siviili-ilmailun (ml. lennon-

varmistus) kehittämiseksi. ICAO:lla on mm. yleissopimuksen 37 artiklassa asetettu

tehtävä hyväksyä ja muuttaa standardeja, suosittaa menetelmiä tai menettelytapoja

ilmailun turvallisuuteen, säännöllisyyteen ja tehokkuuteen liittyen. Tehtävän täyttä-

miseksi on ICAO julkaissut yleissopimuksen liitteenä ns. ”Annexeina” (engl. Annex)

joukon operatiivisia ja teknisiä eritelmiä ilmailun järjestämiseksi ja turvaamiseksi

kansainvälisesti yhtenäisellä2 tavalla. ICAO myös suorittaa jäsenvaltioihin kohdis-

tettuja auditointeja.

ICAO:n antamat lennonvarmistusta koskevat normit ovat luonteeltaan vähimmäis-

vaatimuksia (engl. shall) tai suosituksia (engl. should), mutta joiden soveltamisesta

ei ole sitovia YK-tasoisia määräyksiä. Euroopan unioni on antanut jäsenvaltioita kos-

kien ilmailua koskevia asetuksia ja direktiivejä 1980-luvulta alkaen pyrkien siten har-

monisoimaan yhteisön alueella tapahtuvaa ilmailua. Unioni on näiden normien

kautta implementoinut omaa ilmailupolitiikkaansa sekä määrännyt mm. sitovaksi

1  Yhdistyneiden kansakuntien jäsenluetteloon on helmikuussa 2016 merkitty yhteensä 193 jäsen-

valtiota (lähde: http://www.un.org/en/members/index.shtml).
2  Jäsenvaltioilla on oikeus Yleissopimuksen 38 artiklan mukaisesti oikeus jättää noudattamatta

ICAO:n julkaisemia eritelmiä ja velvollisuus ilmoittaa poikkeamasta. ICAO julkaisee kaikkia jäsen-

valtioita koskien ilmoitetut poikkeukset. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa ilmailun kaikkien

toimijoiden tietoisuus miltä osin jäsenvaltiot noudattavat ICAO:n eritelmiä.
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unionilainsäädännöksi monia kansainvälisten organisaatioiden, esim. ICAO ja Eu-

rocontrol3, julkaisemia dokumentteja, ohjeita, määräyksiä, standardeja tai eritelmiä.

Unionin ilmailupolitiikkaan liittyen annettiin 1990-luvulla kolme lentoliikennettä kos-

kevaa lainsäädäntöpakettia4, minkä seurauksen lentoliikennemarkkinat vapautuivat

Euroopan talousalueella; kaikki tekniset ja turvallisuusvaatimukset täyttävät yhtiöt

saivat alueelle liikenneluvan. Jäljelle jääneet rajoitukset liittyivät ilmatilan ja lento-

asemien kapasiteettiin, joita hallitaan lähtö- ja saapumisaikoja rajoittavien aikaslot-

tien5 avulla.

Lennonvarmistuksen tarjoamiseksi on palveluntarjoajan haettava toimivaltaiselta vi-

ranomaiselta toimilupaa, mikä perustuu asetettuja vaatimuksia vastaavaan organi-

sointiin ja turvallisuusvaatimusten täyttymiseen (EY 550/2004). Suomessa ilmailu-

laki normittaa lennonvarmistuksen organisointia ja sen mukaan toimiluvan haltija voi

tulla nimetyksi ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi jollekin ilmatilan osalle valtioneuvos-

ton yleisistunnossa (ilmailulaki 108 §).

Suomessa Finavia Oyj on nimetty palveluntarjoajaksi kaikilla omistamillaan lento-

asemilla (23 kpl) sekä aluelennonjohdossa. Suomessa on lisäksi ilmaliikennepalve-

lua tarjoavia yksityisten omistamia lentoasemia Seinäjoella (Seinäjoen lentoasema

Oy), Mikkelissä (Mikkelin kaupunki) ja Lappeenrannassa (Lappeenrannan lento-

asema Oy). Ilmatieteen laitoksella on toimilupa ja nimeäminen Suomessa yksinoi-

keudella ilmailun sääpalvelun tuotantoon.

3  EUROCONTROL (European Organisation for Safety of Air Navigation) on vuodesta 1963 alkaen

toiminut Euroopan unionin ja Euroopan siviili-ilmailu konferenssin (engl. European Civil Aviation

Conference, ECAC) ilmatilan lennonjohtopalvelujen ja lennonvarmistuspalvelujen (engl. Air Traf-

fic Management, ATM) suunnittelusta ja kehittämisestä vastaava monikansallinen ja valtioiden

välinen lennonvarmistusjärjestö, jonka asema on vahvistettu kansainvälisessä yleissopimuk-

sessa SopS 80/2000.
4  Lentoliikenteen vapauttamista koskeva lainsäädäntöpaketti koostui asetuksista (ETY) 2407/92,

2408/92 ja 2409/92. Myöhemmin vuonna 2008 ETY-asetukset korvattiin asetuksella (EY)

1008/2008. Säädöksissä mahdollistettiin yhteisön lentoliikenteen harjoittajien vapaa pääsy yhtei-

sön sisäisille lentoliikennereiteille.
5  Ns. slot-asetuksella on vahvistettu toiminnallinen funktio lähtö- ja saapumisaikojen jakamisesta

yhteisön lentoasemilla (lähde: neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta annettu Euroo-

pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 545/2009)
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Lennonvarmistuspalvelun (pl. sääpalvelu) konkreettinen ilmenemismuoto asiak-

kaalle on lennonjohtoyksikkö, joita ryhmitellään palvelun tarkoitusperusteen mukai-

sesti. Kuhunkin ryhmään liittyy henkilöstön lupakirjaan liittyviä pätevyysvaatimuksia.

Ilmatila jaotellaan luokkiin A–G, jotka määritellään kansainvälisestä siviili-ilmailusta

tehdyssä Chicagon yleissopimuksessa. Suomessa on noudatettu 13.11.2014 al-

kaen Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU 923/2012) mukaista ilmatilaluoki-

tusta ja lentosääntöjä. Kansallisesti on tätä kirjoitettaessa otettu käyttöön vain ilma-

tilaluokat C, D ja G. Sovellettavat lentosäännöt ja tarjottavat palvelut vaihtelevat luo-

kasta toiseen. Ilmatilan eri osissa ilmaliikennepalvelua antavat yksiköt toimivat vah-

vistetuin perusperiaattein ja luokitellaan taulukon 1 mukaisesti.

Aluelennonjohto (ACC) Aluelennonjohto koordinoi ylilentoja sekä lentoreiteillä tapahtu-
vaa lentoliikennettä eri lentoasemien välillä.  Suomen aluelen-
nonjohto käsittelee noin 270 000 lentoa vuodessa, joista noin
33 000 on ylilentoja. Keskimäärin lentoja käsitellään tunnissa
noin 30 ja päivässä noin 740.

Lähestymislennonjohto (APP) Vilkkailla lentoasemilla on lähestymislennonjohto. Suomessa
tällaisia ovat mm. Helsinki-Vantaa, Tampere-Pirkkala, Jyväs-
kylä, Kuopio sekä Rovaniemi. Lähestymislennonjohto johtaa
saapuvan liikenteen kohti lentoasemaa ja porrastaa lähestyvät
lentokoneet jonoon. Se huolehtii myös siitä, että nousevat len-
tokoneet lähtevät oikeisiin suuntiin ja pysyvät porrastettuina,
kunnes ne siirtyvät aluelennonjohdon vastuulle.

Lähilennonjohto (TWR) Lähilennonjohto työskentelee lentoaseman lennonjohtotor-
nissa porrastaen lentokoneet rullaustiellä, kiitotiellä sekä il-
massa kentän välittömässä läheisyydessä. Ajoneuvot ja lento-
koneet voivat liikkua rullaus- ja kiitoteillä ainoastaan lennonjoh-
dolta luvan saatuaan.

Lentotiedotus (AFIS) Valvomattomalla lentopaikalla annettava lentotiedotus ja häly-
tyspalvelu. Toiminto on kevyempi kuin lennonjohto ja sen teh-
tävä on antaa ilma-aluksille informaatiota liikenteestä ja kiito-
tien käytöstä, minkä perusteella ilma-alukset tekevät itsenäi-
sesti päätökset lennon toteutuksesta.

Taulukko 1: Eri ilmaliikennepalvelut ja kuvaukset.
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2.1 Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila

Lentoturvallisuudesta annettujen EU-säädöksien6 tarpeellisuutta on argumentoitu

(Euroopan komissio 2015) tarpeella varmistaa sisämarkkinoilla yhtenäisen ja kor-

kean turvallisuuden taso. Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskeva aloite syntyi

lentoliikenteen viivästysten vuoksi 1990-luvun lopulla. Aloitteella pyrittiin vähentä-

mään Euroopan ilmatilan pirstoutuneisuutta, jonka katsotaan johtuvan jäsenvaltioi-

den kansallisista menettelyistä, ilmatilan siviili- ja sotilaskäytöstä sekä teknologi-

asta. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteena on lyhentää lentoaikoja ly-

hempien reittien ja viivästysten vähenemisen ansiosta, laskea lentokustannuksia ja

vähentää ilma-alusten tuottamia päästöjä ympäristöön.

Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevat yhteiset vaatimukset hyväksyttiin

vuonna 2004 ns. SES 1 -pakettina:

a) asetus (EY) 549/2004 yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen

puitteista,

b) asetus (EY) 550/2004 lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta,

c) asetus (EY) 551/2004 yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja

käytöstä ja

d) asetus (EY) 552/2004 eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteen-

toimivuudesta.

Vuonna 2009 näitä vaatimuksia syvennettiin antamalla ns. SES 2 -paketti7, joka si-

sälsi palveluntarjoajien suorituskykyyn liittyviä elementtejä. Sääntelyä täydennettiin

ulottamalla unionin lentoturvallisuussäännöt ja Euroopan lentoturvallisuusviraston

6  EU-lainsäädäntö jakaantuu primaarilainsäädäntöön ja sekundaarilainsäädäntöön. Primaarilain-
säädäntöä ovat perussopimukset (EU:n perussääntöjä). Sekundaarilainsäädäntöä ovat mm. ase-

tukset, direktiivit ja päätökset, jotka on johdettu perussopimuksissa määritellyistä periaatteista ja

tavoitteista. Asetukset EU-lainsäädännössä ovat suoraan jäsenvaltiossa voimassaolevaa normia,

kun taas direktiivit edellyttävät kansallisen lainsäädännön määritetyn velvoitteen saavuttamiseksi

kansallisvaltiossa.
7  SES 2 (EY) 1070/2009 korvasi vuonna 2004 annetun SES 1 –paketin säädökset.
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valtuudet koskemaan ilmaliikenteen hallintaa, lennonvarmistuspalvelua ja lentoase-

mien toiminnan turvallisuutta. Samaan aikaan on hyväksytty monia täytäntöönpa-

nosääntöjä ja teknisiä vaatimuksia/eritelmiä.

Ilmaliikenteen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä perustettiin asetuksella EY

691/2010, määrittäen keskeiseksi pidetyille ilmaliikennepalvelun osa-alueille sitovia

suorituskykytavoitteita, esim. turvallisuus, ympäristö, kapasiteetti ja kustannuste-

hokkuus. Järjestelmään liittyvillä kannustimilla sanotaan pyrittävän parantamaan il-

maliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelun yleistä tehokkuutta. Käytän-

nössä komissio hyväksyy suorituskykytavoitteet komiteamenettelyssä. Verkon hal-

linnoija8 (engl. Network manager) huolehtii yhtenäisen ilmatilan verkkotoiminnoista

(EY 677/2011), esim. Euroopan lentoreittiverkon suunnittelu- ja ilmaliikennevirtojen

säätelytoimet (ATFM) ja ilmaliikenteessä käytettyjen radiotaajuuksien koordinointi

yhteisön alueella (EY 677/2011).

EU-säädöksin on valtioille annettu velvollisuus organisoitua toiminnalliseen ilmati-

lanlohkoon, joiden tarkoituksena on vähentää Euroopan ilmatilan pirstoutuneisuutta

jäsentämällä se uudelleen liikennevirtojen, eikä valtioiden rajojen mukaan (EY

1070/2009, HE 84/2012). Tavoitteeksi menettelyllä on argumentoitu yhteistyön te-

hostaminen, parempi ilmatilan hallinta, reittiverkoston optimointi sekä palveluiden

integrointi yli valtionrajojen perustuen aitoon toiminnalliseen tarpeeseen. Suomi liit-

tyi valtiosopimuksella perustettuun (SopS 94/2012, HE 84/2012) NEFAB-

ilmatilanlohkoon yhdessä Norjan, Viron ja Latvian kanssa. Euroopassa toimii kaik-

kiaan yhdeksän toiminnallista ilmatilan lohkoa, joihin kuuluu yhteensä 31 maata

(kuva 1).

8  Eurocontrol on nimetty aikavälille 2011-2019 asetuksen 677/2011 tarkoittamaksi Network mana-

geriksi (verkon hallinnoijaksi)
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Kuva 1: Euroopan FAB-ilmatilanlohkot (Jarzembowski, Eurocontrol 2012)

2.2 Finavia Oyj:n omistajuus ja asema

Ilmailulaitos jakaantui vuoden 2006 alussa ilmailulain kokonaisuudistuksen yhtey-

dessä ilmailun viranomaistoimintoja hoitavaksi Ilmailuhallinnoksi ja operatiivista lii-

ketoimintaa hoitavaksi Ilmailulaitos Finavia -nimiseksi valtion liikelaitokseksi. Tällöin

säädettiin laki ilmailulaitoksesta (1245/2005), minkä 3 §:ssä jaettiin sen tehtävät a)

liiketaloudellisesti hoidettaviin, b) 4 §:ssä julkisiin palvelutehtäviin ja c) 5 §:ssä lai-

tokselle asetettiin erityinen varautumisvelvollisuus poikkeusoloihin.

Vuoden 2010 alussa liikelaitos Ilmailulaitos yhtiöitettiin valtion omistamaksi jul-

kiseksi osakeyhtiöksi Finavia Oyj (LVM 2010), jossa toimii vuonna 2015 (Finavia

2016) divisioona-tyyppisessä organisaatiossa kolme liiketoimintoa: 1) Helsinki Air-

port, 2) Lentoasemaverkosto ja 3) Lennonvarmistus.

Finavia Oyj:n lennonvarmistus vastaa Suomen ilmatilassa a) ilmatilankäytön hallin-

nasta, b) lennonvarmistuksesta Suomen aluelennonjohdon vastuualueella ja lento-
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asemilla ja c) lisäksi ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun järjestämisestä. Organisa-

torisesti mainitut toiminnot on sijoitettu yhtiön lennonvarmistusliiketoiminta-divisioo-

naan konserniorganisaatiossa.

Edellä mainittujen lisäksi Finavia vastaa lentoasemien yhteydessä olevan kiinteis-

tömassan kehittämisestä omistamallaan tytäryhtiöllä LAK Oy ja tiettyjen lentoliiken-

nettä tukevien palveluiden saattamisesta kilpailuille markkinoille Airpro Oy:n kautta.

Kuva 2: Finavia Oyj konserniorganisaatio 2016

Valtion omistajapolitiikkaa koskevassa Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

3.11.2011 on Finavialle määrätty erityistehtäväyhtiön asema (VNK 2011).  Erityis-

tehtäviä toteuttavissa yhtiöissä on Suomen valtiolla omistajana yhteiskunnallisia ta-

voitteita, vaikka niiden toimintaa ohjataan taloudellisin perustein (Kankaanpää J.,

Oulasvirta L., Wacker J. 2011). Valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mah-

dollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota ar-

vioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palve-

lutehtävänsä.

Valtio omistajana noudattaa osakeyhtiölain mukaista tehtävien ja vastuiden jakoa

eri toimielinten välillä (VNK 2016). Toiminta perustuu lakiin valtion yhtiöomistuk-

sesta ja omistajaohjauksesta (omistajaohjauslaki L 1368/2007), joka ei sisällä poik-

keuksia muuhun yhtiölainsäädäntöön. Finavian omistajaohjaus tapahtuu Liikenne-
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ja viestintäministeriössä, jossa myös tapahtuu toimialan lainsäädäntövalmistelu.

Omistajaohjausvastuu poikkeaa siten verrattuna markkinaehtoisiin9 valtion omistuk-

sessa oleviin muihin yhtiöihin, joiden omistajaohjauksesta vastaa pääosin valtioneu-

voston kanslian omistajaohjausosasto ja sen yhteydessä toimiva Solidium Oy (Kan-

kaanpää J., Oulasvirta L., Wacker J. 2011).  Tammikuussa 2016 Finavian ohjauk-

sesta vastaava liikenneministeri Anne Berner lausui Yleisradion (Yle uutiset

13.1.2016) uutisissa ongelmista omistajaohjauksen ja toimialan lainsäädännön kak-

soisroolista ministeriössä. Lehtitiedoissa ministeri piti tästä näkökulmasta hyvänä

omistajaohjauksen keskittämistä pääministerille.

Pääministeri Sipilä antoi toukokuussa 2016 tiedonannon ja julkaisi periaatepäätök-

sen, missä ”tase töihin” –otsikoidun Valtion omistusjärjestelyjen seurauksena Fina-

via Oyj:n omistajaohjaus siirtyisi valtioneuvoston kansliaan (VNK 2016). Annetussa

periaatepäätöksessä nostetaan yhteiskuntavastuu valtionyhtiöiden perusarvoksi,

mitä tarkennetaan yhteiskunnan ja valtionyhtiön kiinteällä sidoksella toistensa sa-

manaikaiseen menestymiseen ja kilpailukyvyn pitkäjänteisen kehittämiseen. Valtion

omistamien erityistehtäväyhtiöiden ohjaus tulisi tapahtumaan ko. hallinnonalan mi-

nisteriöstä. Valtioneuvoston kanslian ohjaukseen siirtyisivät (VNK 2016) yhtiöt, jotka

- ovat kaupallisesti liiketaloudellisten tavoitteiden ohjaamia, mutta valtion stra-

tegista intressiä sisältäviä sekä

- sellaisten erityistehtävää suorittavien yhtiöiden, joilla on myös liiketaloudelli-

sia tavoitteita.

Lisäksi esitetään10 uusi 33,4 % omistusosuuden alarajaa sellaisiin yhtiöihin, joille

strateginen intressi on määritetty.

9  Finavia Oyj:lla on monella harjoittamallaan toimialalla ns. luonnollinen monopoli, missä yhtey-

dessä argumentoidaan tehokkaimman tuotantomallin saavuttamista vain yhdellä tuottajalla.

Luonnollista monopolia perustellaan tyypillisesti vetoamalla skaalaetuun ja uusien yritysten kor-

keaan kynnykseen tulla markkinoille.
10  Aiemmin strategisen omistuksen alaraja on ollut 50,1%. Omistusosuuksista ja niiden muutoksista

päättää eduskunta (L 1368/2007 3§).
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2.3 Yhteiskuntavastuu

Useassa tutkimuksessa (esim. Juholin E. 2003; Kujala 2001, Freeman & Velamuri

2005) yrityksille on havaittu kuuluvan normaalin taloudellisen vastuun lisäksi vas-

tuuta yhteiskunnan toiminnasta, hyvinvoinnista ja kehittämisestä. Kirjallisuudessa

on esitetty yritysvastuun liittyvän paitsi omistajiin myös muihin sidosryhmiin, esim.

julkiseen valtaan.  Omistajapoliittisena linjauksena Valtion täysin omistama Finavia

Oyj on määritetty ns. erityistehtäväyhtiöksi (VNK 2011), mikä ilmentää omistajan

tavoitteita yhtiön omistukselle. Valtio-omistajan äänivaltaa Finaviassa käyttää Lii-

kenne- ja viestintäministeriö, joka vastaa omistajaohjauksesta. Yhtiöön voidaan sa-

noa liitettävän siten erityistehtäväyhtiönä yhteiskunnallisia tavoitteita.

Valtion Finavia Oyj:n omistukseen mainitaan olevan erityinen intressi: ”elinkeino-,

yhteiskunta-, turvallisuus- ja liikennepoliittinen tehtävä (palvelujen saatavuus ja tu-

keutumisedellytykset)”.  Valtio-omistaja linjaa Finavian omistajuuden strategiaksi

(LVM 2011):

I. yhtiön olevan valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö ja

II. erityistehtäviin sisältyviä palveluita ei saa luovuttaa yhtiön ulkopuolelle.

Erityistehtäviksi yksilöidään tarkemmin (LVM 2011, Finavia 2016c):

- Ilmailun edistämiseksi ylläpitää ja kehittää yhtenäistä ja yhteen sovitettua val-

tion lentoasemaverkostoa ja

- Ylläpitää ja kehittää Suomen lennonvarmistusjärjestelmää kaupallisen lento-

liikenteen, muun siviili-ilmailun ja sotilas- ja valtion ilmailun tarpeita varten

sekä

- tarjota lennonvarmistuspalveluja Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa si-

ten kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään.

Suomessa lennonvarmistus toteutetaan ns. integroituna järjestelmänä, missä yh-

täältä laitejärjestelmiä, ilmatilaa, lentoasemia sekä lennonjohtopalveluja hyödynne-

tään sekä siviililiikenteen että sotilasliikenteen tarpeita varten. Järjestely on Euroo-

passa jokseenkin poikkeuksellinen ja asettaa Finavian lennonvarmistukselle maan-
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puolustuksellisia erityisiä vaatimuksia, jotka ovat asetettu pääosin kansallisessa il-

mailulaissa (864/2014), aluevalvontalaissa (755/2000) ja laissa lentoasemaverkosta

ja –maksuista (210/2011).

Lennonvarmistus tuottaa luontaisesti ilmatilannekuvaa ja palveluita mm. maanpuo-

lustuksen, rajavalvonnan ja aluevalvonnan tarpeisiin. Nämä toimijat edustavat yh-

dessä lainsäädännössä termiä valtionilmailu. Valtion ilmailun kyky, koulutus ja mah-

dollisuudet reagoida vallitsevaan liikenteeseen ovat pitkälle omaehtoisesti järjes-

tetty. Käytännön lentotoiminta kaupallisen liikenteen kanssa samassa ilmatilassa il-

man yhteneviä sääntöjä tai ilmatilan hallintaa asettaisi ilmaliikenteen turvallisuuden-

hallinnalle laajasti katsoen merkittäviä kysymyksiä. Kaikkien toimijoiden olisi siten

integroidussa järjestelmässä noudatettava normaalitilanteessa yhtenäisiä sääntöjä

kokonaisturvallisuuden hallitsemiseksi. Valtion ilmailun operatiiviset tarpeet lennon-

varmistukselle tiivistyvät operatiivisen (taktisen) lennonjohtotyön lisäksi yhteistoi-

mintaan ilmatilassa suoritettavissa lakisääteisissä tehtävissä. Valtion ilmailu tarvit-

see tietoa lentosuunnitelmista, liikenteestä ja ilmatilan käytöstä sekä etuoikeuden

ilmatilaan tehtävän sitä vaatiessa.

Laki ilmailulaitoksesta (1245/2005) jakoi Ilmailulaitoksen (mikä myöhemmin muuttui

Finavia Oyj:ksi) tehtävät liiketaloudellisesti hoidettaviin ja julkisiin palvelutehtäviin:

Laki Ilmailulaitoksesta
3 § Liiketaloudellisesti hoidettavat tehtävät

Ilmailulaitoksen tehtävänä on liiketoiminnan harjoittaminen 2 §:ssä tarkoite-

tulla toimialalla. Erityisesti Ilmailulaitoksen tehtävänä on ilmailun edistä-

miseksi:
1) ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvar-

mistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten;

2) antaa lennonvarmistuspalveluja Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa.

Lennonvarmistuksesta säädetään ilmailulain (1242/2005) 12 luvussa.

4 § Ilmailulaitoksen julkiset palvelutehtävät

Ilmailulaitoksen erityisenä tehtävänä on tarjoutua järjestämään 2 momen-
tissa tarkoitettuja toimialaan liittyviä julkisia palvelutehtäviä.
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Ilmailulaitos voi toimialaan liittyvänä julkisena palvelutehtävänä hoitaa:

1) valtion lentoasemaverkoston liiketaloudellisesti kannattamattomien osien

ylläpitoa;

2) lentoasema- ja lennonvarmistuspalvelujen tuottamista ilmailun koulutus-

toiminnan erityisiä tarpeita varten;

3) aluevalvonnan ja meripelastustoiminnan lentoasemilta ja lennonvarmis-

tukselta edellyttämiä erityisiä tehtäviä;

4) valmiuslainsäädännön edellyttämiä erityisiä valmiustehtäviä;
5) pelastustoimeen liittyviä erityisiä tehtäviä;

6) muita sille soveltuvia eduskunnan päättämiä julkisia palvelutehtäviä.

2 §:ssä annetaan liiketaloudellisesti hoidettavaksi erityiseksi tehtäväksi ja ilmailun

edistämiseksi ylläpitää sekä kehittää lentoasemaverkostoa ja lennonvarmistusjär-

jestelmää.

Lentoasemaverkkoon ja ilmakuljetusten hoitamiseen liittyy myös huoltovarmuuden

kannalta huomioon otettavia näkökohtia. Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön

toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän

kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilan-

teissa ja poikkeusoloissa (Aalto, Mäkelä, Pöllänen 2013). Kotimaan sisäisten lento-

kuljetusten merkitystä huoltovarmuudelle on joissain yhteyksissä pidetty merkityk-

seltään vähäisempänä, koska on nähty vaihtoehtoisia kuljetusmahdollisuuksia ole-

van olemassa, mutta myöhemmin on osoitettu kotimaan lentoliikenteen merkityksen

olevan osana globaalia logistista järjestelmää (Aalto, Mäkelä, Pöllänen 2013). Nä-

kemykset huoltovarmuudesta voidaan tiivistää kuljetusten merkitykseen yhteiskun-

nalle yleensä ja sitä kautta lennonvarmistukselle asetettaviin tavoitteisiin.

Suurimpia lentorahdin asiakasryhmiä ovat teknologiateollisuus, varaosa- ja kunnos-

sapitosektori, terveydenhuolto ja kauppa. Kotimaan sisäisenä lentorahtina ja -pos-

tina kuljetettu tavaramäärä vuonna 2012 oli 3750 tonnia (Aalto, Mäkelä, Pöllänen

2013). Ilmakuljetusten haastaja erityisesti lyhyillä etäisyyksillä Suomen sisäisissä

kuljetuksissa ovat tiekuljetukset.

Lentoliikenteellä on kirjallisuudessa tunnistettu vaikutus kilpailukyvylle (Button &

Taylor 2000, Oxford Economics 2011). Globaalien markkinoiden saavutettavuus ko-
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rostuu useilla toimialoilla, mihin lentoliikenne pystyy tarjoamaan ylivoimaisen no-

peusedun. Saavutettavuuden ja ulkomaisten investointien välistä yhteyttä on myös

tutkittu (Oxford Economics 2011) ja todettu, että saavutettavuutta parantamalla ul-

komaalaisten investointien määrä lisääntyy. Investoinnit ja elinkeinoelämän vireä

toiminta tuottavat taloudellista hyvinvointia, toimeentuloa ja edelleen muun talous-

elämän kehittymistä. Saavutettavuus määritettiin tutkimuksessa lentoyhteyksien

määrällä. Investointien arvon Oxford Economics suhteutti bruttokansantuotteeseen

ja löysi siten yhteyden alueen saavutettavuuden ja sille suuntautuvien ulkomaalais-

ten investointien välillä (Oxford Economics 2011, s. 9). Yleisesti voitiin todeta, että

saavutettavuus paransi kilpailukykyä.

On argumentoitu, että huoltovarmuuteen vaikuttaa keskeisesti talous- ja elinkei-

nopolitiikka, minkä perimmäisenä tavoitteena olisi varmistaa kansantalouden kilpai-

lukyky (Huoltovarmuuskeskus 2016). Suomen lentoliikenteen erityisenä ilmiönä on

laaja transitiokuljetusten rooli, joka tuo Finnairin Aasia-Eurooppa -strategian myötä

lisäkapasiteettia kuljetuksiin. Olosuhteiden tuoma lisäkapasiteetti erityisesti Euroo-

pan ja Aasian välillä voidaan katsoa parantavan yleisesti suomalaisen elinkeinoelä-

män kilpailukykyä ja kuljetuspalveluiden tasoa. Lisäkapasiteetilla voidaan katsoa

olevan myös huoltovarmuuden kannalta merkitystä. Lentoliikenteen ollessa elinkei-

noelämän sekä teollisuuden kuljetusten ja investointien jatkuvuuden kannalta olen-

nainen osa suomalaista yhteiskuntaa, on sitä palvelevilla toiminnoilla olennainen

turvaava vaikutus. Lennonvarmistuksen toimintavarmuudelle on johdettavissa huol-

tovarmuuteen liittyviä toiminnallisia vaatimuksia.

2.4 Lennonvarmistuksen oikeudellinen säätely

Terminä lennonvarmistuspalvelu (engl. Air Navigation Services) sisältää ilmaliiken-

nepalvelun, viestintä-, suunnistus- ja valvontapalvelun (myöhemmin tekninen len-

nonvarmistus), lennonvarmistukseen tarkoitetun sääpalvelun sekä ilmailutiedotus-

palvelun (Ilmailulaki 10:196 § 9.ak). Ilmailun sääpalvelua Suomessa tuottaa Ilmatie-

teen laitos omalla yksinoikeudellisella toimiluvallaan (Trafi 2016).

Ilmatilan hallintaa pidetään yhtenä suvereenin valtion itsemääräämisoikeuden tun-

nusmerkkinä, jolla toteutetaan myös maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä (HE
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79/2014). Suomen oikeusjärjestelmässä Ilmailulaki normittaa ilmailun järjestämistä

ja lennonvarmistuspalvelun tuottamista. Lisäksi lennonvarmistuksesta säädetään

monilta osiltaan yksityiskohtaisesti Euroopan unionin ns. SES-lainsäädännössä,

joka asetustasoisena on jäsenvaltioissa sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Lennonvarmistuksen toimintaa ja tarkempaa organisointia varten on tarpeellista esi-

tellä yksityiskohtaisesti toimintaa säätelevät oikeusnormit, jotka asettavat reunaeh-

dot eri tuotantovaihtoehtojen arvioinnille.

Julkinen hallintotehtävä

Lennonvarmistusta pidetään laajasti ymmärrettynä ns. julkisena hallintotehtävänä,

mutta luonteeltaan korostetun teknisenä ja tosiasiallisena hallintotoimintana (HE

79/2014). Suomen perustuslain 124 §:ssä säädetään hallintotehtävän antamisesta

muulle kuin viranomaiselle: ”julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-

ranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmu-

kaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän

hallinnon vaatimuksia”. Hallituksen esityksessä (HE 1/1998) Suomen uudeksi halli-

tusmuodoksi todetaan, että julkisella hallintotehtävällä viitataan laajaan hallinnollis-

ten tehtävien joukkoon, joihin kuuluvat esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä yk-

sityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksiin, velvollisuuksiin ja etuja koskeviin pää-

töksentekoon liittyvät tehtävät.

Suomen perustuslaki (731/1999) 124 §
Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla
tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoita-
miseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallin-
non vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voi-
daan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Perustuslain 124 §:n mukaan hallintotehtäviä voidaan antaa vain rajoitetusti muille

kuin viranomaisille ja järjestelyn tulee aina perustua lakiin. Merkittävää julkisen val-

lan käyttöä sisältäviä tehtäviä ei voida osoittaa lainkaan muulle kuin viranomaiselle.
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Perustuslakivaliokunta on katsonut kannanotossaan (PeVL 48/2005), että siirrettä-

essä julkista hallintotehtävää muulle kuin viranomaiselle, on viranomaisen silti pys-

tyttävä valvomaan tätä toimintaa. Valiokunta on (PeVL 47/2005) todennut, että täl-

löin oikeusturvan takeet perustuvat a) sääntelyn täsmällisyyteen ja asianmukaisuu-

teen, b) henkilöstön koulutukseen ja pätevyysvaatimuksiin sekä c) toiminnan riittä-

vään valvontaan.

Ilmailulain uudistamisen yhteydessä perustuslakivaliokunta on todennut, ettei len-

nonvarmistukseen olisi liitettävissä merkittävää julkisen vallan käyttöä (PeVL

47/2005) ja perustelee kantaansa toiminnan luonteella ja siinä pakkokeinojen puut-

teella ja rinnastaa tehtävän operatiiviseen toimintaan hallintopäätösten sijaan. Va-

liokunta on yksilöinyt (PeVL 27/2014) ilmailulakiehdotuksen11 sisältävän lukuisia

säännöksiä, joissa joko annetaan julkisia hallintotehtäviä muulle kuin viranomaiselle

tai mahdollistetaan näiden tehtävien siirtäminen lain nojalla.

Hallinnon yleislait

Hallintotoimintaan liittyvät hallinnon yleislait voivat tulla sovellettaviksi myös yksityi-

sen yhtiön tai valtion liikelaitoksen toteuttamassa tosiasiallisessa hallintotoimin-

nassa (HE 79/2014). Hallintolain hallintoasian käsittelyä ja hallintopäätösten teke-

mistä koskevat säännökset eivät poikkeuksetta kuitenkaan tule sovellettaviksi,

koska käytännössä hallintolain merkitys rajoittuu tosiasiallisen hallintotoiminnan yh-

teydessä hallintolain 2. luvussa tarkoitettujen hyvän hallinnon perusteiden noudat-

tamiseen: 6 § Hallinnon oikeusperiaatteet, 7 § Palveluperiaate ja palvelun asianmu-

kaisuus, 8 § Neuvonta, 9 § Hyvän kielenkäytön vaatimus ja 10 § Viranomaisten

yhteistyö.

11  Julkisia hallintotehtäviä osoitetaan ilmaliikennepalvelun tarjoajalle ja lentoaseman pitäjälle ilmai-
lun turvaamista koskevassa 9 luvussa, ilmatilan ja ilmaliikenteen hallintaa sekä lennonvarmistus-

palveluita koskevassa 10 luvussa sekä ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelua koskevassa 121

§:ssä. Lisäksi julkisia hallintotehtäviä siirretään lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle 40

§:ssä, ilma-aluksen päällikölle 60 §:ssä, harrasteilmailun järjestöille ja Euroopan unionin lainsää-

dännössä määritellyille päteville yksiköille 163 §:ssä sekä ulkopuoliselle asiantuntijalle 164 §:ssä

(HE 79/2014).
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Tehtävien mahdollinen siirto ulkomaille

Lennonvarmistus on monikansallinen operatiivinen toiminto, joka toteutetaan

EU:ssa yhteisösäännöksin kaikissa jäsenvaltioissa. Toimintaan liittyy muodollinen

ja tarkkarajainen koordinaatio sekä yhteistoiminta naapurivaltioiden lennonjohtoyk-

siköiden kanssa niin taktisessa operatiivisessa lennonjohtotoiminnassa kuin ilmati-

lan suunnittelussa, lentoreittisuunnittelussa sekä teknisten järjestelmien yhteen liit-

tämisessä. Toiminnan kansainvälisestä luonteesta johtuen on tarpeen arvioida toi-

minnan organisointimahdollisuuksia kansallisvaltion ulkopuolella tapahtuvaksi pal-

veluksi.

Lennonvarmistus sisältää joitain julkisia hallintotehtäviä. Perustuslakivaliokunta on

ottanut kantaa (PeVL 48/2005) hallintotehtävien siirtoon vieraan valtion viranomai-

selle. Kannanotossa valiokunta on pitänyt tällaista menettelyä poikkeuksellisena,

vaikkakin joissain tilanteissa mahdollisena (PeVL 16/2004 vp, s. 4/I). Tällaisen so-

pimuksentekovallan perustamiselle on perustuslain 94 §:ään pohjautuvassa valio-

kunnan käytännössä asetettu rajoituksia: ”valtuutus ei saa olla rajoittamaton valtuu-

tuksen saajaan ja sisältöön nähden, minkä ohella valtuutuksessa on ilmaistava ne

viranomais- tai muut tahot, joiden kanssa viranomainen voi tehdä sopimuksia”

(PeVL 17/2004 vp, s. 3/I, PeVL 16/2004 vp, s. 4/I, PeVL 40/2000 vp, s. 2/I, PeVL

15/1994 vp, s. 3-4; PeVL 33/2001 vp, s. 3). Perustuslain 94 §:n 1.mom. toteaa, ettei

viranomaiselle voida tavallisella lailla asettaa sopimuksentekovaltaa, jos siitä päät-

täminen vaatii eduskunnan hyväksymisen.

Lennonvarmistus on kansainvälinen toiminto, missä teknisen tai toiminnallisen ra-

joituksen puuttuessa osa palveluista voidaan ajatella tuotettavan myös kansallisten

valtionrajojen ulkopuolella esim. kilpailutuksen tai yhteistyön perusteella syntyneen

sopimuksen perusteella. Tällaisia (”Cross-border”-) palvelusopimuksia onkin tehty

esim. Eurocontrol-järjestön operoidessa Maastricht UAC -lennonjohtokeskusta (Up-

per Area Control Centre) ja siten antaessa lennonjohtopalvelua Belgian, Saksan,

Luxemburgin ja Hollannin ilmatilaan (Eurocontrol 2016). Suomen lainkäytön kan-

nalta lennonvarmistusta on arvioitava julkisen vallan käyttöön liittyvien tehtävien

osalta sekä myös tehtävien siirtoa koskevan rajoituksen kannalta.
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Suomen perustuslaki (731/1999) 94 §
Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen

Eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset vel-
voitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat
muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan
muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Eduskunnan hyväksyminen
vaaditaan myös tällaisen velvoitteen irtisanomiseen.

Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään
äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee pe-
rustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltai-
suuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kan-
sainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hy-
väksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa an-
netuista äänistä. (4.11.2011/1112)

Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia pe-
rusteita.

Tehtävien ulkomaille siirtyminen ei ole toistaiseksi Suomessa tullut sovellettavaksi,

koska lennonvarmistuspalvelua on annettu Suomeen rekisteröityjen oikeushenkilöi-

den toimesta Suomessa eräin poikkeuksin:

- Ruotsille on delegoitu lennonjohtovastuu pienellä osalla merenkurkkua

(Kvarken FL95+, kuva 5)

- Norjalle on delegoitu lennonjohtovastuu kahdella alueella Lapissa (Manto

FL65+ ja Halti FL95+, kuvat 3 ja 4).

Nämä toimivallan siirrot eli delegaatiot perustuvat valtioiden, viranomaisten, ilmalii-

kennepalveluntarjoajien ja ilmatilan hallintayksiköiden välisiin sopimismenettelyihin

(Trafi, Ilmavoimat 2015). Delegoidut alueet on julkaistu Suomen ilmailukäsikirjassa

(Finavia 2016a). Delegaatio mahdollistaa ko. alueella käytettävän lentoreitin tai il-

matilan osan käytön ilman lyhytaikaista lennonjohtovastuun siirtoa valtiolta toiselle

ja sen perusteena on ilmeisen liikenteen sujuvuuden lisäksi myös turvallisuuteen

liittyvät tekniset syyt. Näillä alueilla delegaation vastaanottava valtio vastaa toimin-

nan vaatimuksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.
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Kuva 3: Norjalle delegoitu alue HALTI Suomen Lapissa ja sille sijoittuva lentoreitti

N150 (Finavia 2016a).

Kuva 4: Norjalle delekoitu alue MANTO Suomen Lapissa ja sille sijoittuva lento-

reitti Z253 (Finavia 2016a).
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Kuva 5: Ruotsille delegoitu Kvarkenin alue ja alueelle sijoittuva lentoreitti T31 (Fina-

via 2016a)

Suomessa ei ole tapahtunut hallintotehtävien siirtymisiä valtionrajojen ulkopuolelle.

Mikäli lennonvarmistuksen palveluja osittain tai kokonaan siirrettäisiin maan ulko-

puolelle, tulisi linjattavaksi tehtäviin liittyvien hallintotehtävien lisäksi myös lennon-

varmistuksen toimilupaan ja valvontaan liittyvien viranomaisroolien organisointi.

Suomi on sitoutunut NEFAB-valtiosopimuksessa (SopS 94/2012) edistämään len-

nonvarmistuksen organisointia tarkoitusperustaisesti valtion rajat ylittävien palvelui-

den tuottamiseksi ja edistämiseksi. Sopimuksella määritetään yhteinen ilmatilan-

lohko, joka muodostuu Viron, Suomen, Latvian, Norjan ja Bodo Oceanic -lentotie-

dotusalueista. Tavoitteena on tuottaa ”optimaalinen suorituskyky turvallisuuteen,

ympäristön kestävyyteen, kapasiteettiin, kustannustehokkuuteen, lentojen tehok-

kuuteen ja sotilastoimien tehtävätehokkuuteen liittyvillä osa-alueilla suunnittele-

malla ilmatila ja organisoimalla ilmaliikenteen hallinta kyseisessä ilmatilassa ole-

massa olevista rajoista riippumatta” (SopS 94/2012). Suomi on valtiona liittynyt
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NEFAB-sopimuksen kautta Pohjois-Eurooppalaiseen ilmatilanlohkoon. Kansallis-

valtiolla on velvollisuus järjestää lennonvarmistuspalvelut tarkoituksenmukaisella ta-

valla ICAO:n eritelmiä noudattaen. NEFAB-sopimuksessa sopijavaltiot ovat ilmais-

seet hyväksyntänsä toisen sopimusvaltion siviili-ilmaliikennepalveluntarjoajan toi-

minnalle valtion rajat ylittävissä palveluissa (SopS 94/2012, 16 artikla).

NEFAB-valtiosopimuksessa määritetään myös kansallisten valvontaviranomaisten

yhteistyön syventämisestä ja valvontatehtävien vastuunjakoa koskevista järjeste-

lyistä. Sopimuksen 7 luvun (SopS 94/2012, 25 artikla) kohdassa 25.3 sovitaan val-

vontaviranomaisten vastuusta seuraavasti: ”Hyväksyvä kansallinen viranomainen

huolehtii lennonvarmistuspalvelun tarjoajan tarjoaman palvelun valvonnasta ja tur-

vallisuusvalvonnasta siinä NEFAB-ilmatilan osassa, joka ei kuulu hyväksyvän kan-

sallisen valvontaviranomaisen nimenneen sopimusvaltion vastuulle”.

Sopimuksen tavoitteet kokonaisuudessaan kannustavat yhä syvenevään yhteistyö-

hön sopijaosapuolina olevien kansallisvaltioiden välillä. Sopimuksen perusteella

kansallisvaltiot sitoutuvat järjestämään lennonvarmistuspalvelut sopimuksen mukai-

sesti ja sen tavoitteita toteuttaen.  NEFAB-sopimuksen sisällön perusteella on odo-

tettavissa rajat ylittäviä palvelumuotoja, joiden osalta jouduttaneen linjaamaan ja

tutkimaan myös hallintotehtävien siirtyminen valtionrajojen ulkopuolelle ja tähän liit-

tyvä viranomaisvastuun määrittäminen.

Lennonvarmistuksen erityiset tehtävät

Erityisenä toimivaltana Suomen lainsäädäntö, ilmailulain 11 § (Ilmailulta rajoitetut

alueet ja vaara-alueet) 4.momentti ak.2, mahdollistaa ilmailulain 109 §:ssä sääde-

tylle ilmatilan hallintayksikölle12 ratkaisuvaltaa rajoittaa tai kieltää ilmailu omasta

aloitteestaan ”jos tähän on poikkeuksellinen ja erityisen painava lentoturvallisuuteen

tai maanpuolustukseen liittyvä syy”. Säädös rajoittaa perustuslain 9 §:n 1.mom tur-

vaamaa liikkumisvapautta ja saman lain 18 §:n 1.mom turvattua elinkeinovapautta.

12  Ns. FUA-asetuksessa (EY 551/2004) tarkoitettu ilmatilan hallintayksikkö (AMC) toimii ilmaliiken-

nepalvelun tarjoajan yhteydessä. Poikkeusoloissa ilmatilan hallinnasta vastaa puolustusvoimat

(HE 79/2014).
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Ilmailulain (864/2014) hallituksen esityksessä (HE 79/2014) perustellaan tätä mer-

kittävää julkisen vallan siirtoa Finavia Oyj:lle rajoituksen akuuttiin luonteeseen liit-

tyen, missä on välitön ja uhkaava vaara ja sen nopeaa torjumista viitaten pelastus-

lain (379/2011) yleiseen toimintavelvollisuuteen.

Ilmailulaki 11 §.
Ilmailulta rajoitetut alueet ja vaara-alueet

[..]

Ilmatilan hallintayksikön on tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla ra-
joitettava tai kiellettävä ilmailu tietyllä alueella: (29.1.2016/61)

1) pelastus-, poliisi- tai sotilasviranomaisen taikka rajavartiolaitoksen tai Tul-
lin tai lento- tai meripelastuskeskuksen, säteilyturvakeskuksen tai ilmailuvi-
ranomaisen esityksestä enintään kolmen vuorokauden ajaksi, jos se on vält-
tämätöntä lentoturvallisuuden, maanpuolustuksen, poliisitoiminnan, pelas-
tustehtävien, turvallisuustutkinnan tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
taikka rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi;

2) omasta aloitteestaan enintään yhden vuorokauden ajaksi, jos tähän on
poikkeuksellinen ja erityisen painava lentoturvallisuuteen tai maanpuolus-
tukseen liittyvä syy.

Ilmatilan hallintayksikön on viipymättä ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle kiellosta tai rajoituksesta.

Ilmailulain 121 § mukaan valtioneuvoston nimeämä ilmaliikennepalvelun tarjoaja

huolehtii ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Säädöstä täsmen-

tää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräys (Trafi 2013), minkä mukaan ilma-

liikennepalvelujen tarjoaja on vastuussa ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelujen jär-

jestämisestä13. Trafin määräys perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuk-

sen (SopS 11/1949) liitteen 12 (ICAO Annex 12) standardeihin ja suosituksiin sekä

ICAO:n ja IMO:n yhteistyössä jäsenvaltioilleen tekemään Kansainväliseen lento- ja

meripelastuskäsikirjaan (ICAO 2014).

13  Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelulla tarkoitetaan toimenpiteitä hädässä, kadoksissa tai uhkaa-

van vaaran alaisena olevan tai onnettomuuteen joutuneen ilma-aluksen avustamiseksi ja paikan-

tamiseksi sekä muita toimenpiteitä siinä mukana olevien ihmisten pelastustoimien käynnistä-

miseksi.
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Yhteenveto oikeudellisesta viitekehyksestä

Ilmaliikennepalvelun tarjoaminen katsotaan operatiivis-taktiseksi tosiasiallisen hal-

lintotoiminnan muodoksi, jossa käytetään julkista valtaa, mutta johon ei sisälly mer-

kittävää julkisen vallan käyttöä. Lennonvarmistuksen tarjonnassa on kyse viran-

omaistehtävää avustavasta tehtävästä.

Lennonvarmistustehtävän antaminen esim. ulkomailla sijaitsevan toimijan hoidetta-

vaksi voisi olla valtiosääntöoikeudellisesti kiinnostavaa14. Kansainväliset sopimuk-

set yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta ja NEFAB-alueen (valtiosopimus) toi-

minnan tehostamisvaatimukset edellyttävät yhteistyön organisointia toiminnallisista

lähtökohdista yli valtiorajojen, minkä voidaan todeta ohjaavan valtiota kansainvälistä

ja ns. Cross Border -toimintaa suosivaksi.

Lennonvarmistuksen julkisia hallintotehtäviä on käsitelty voimassa olevan ilmailu-

lain säätämisen yhteydessä varsin laajasti ja kansallisesti toiminnot on organisoitu

osakeyhtiömuotoisen Finavia Oyj:n liiketoiminnaksi. Lennonvarmistuksen organi-

sointi toiseen yhtiöön onkin pitkälti omistajapoliittinen ratkaisu.

2.5 Toimilupa ja nimeäminen

Lennonvarmistuksen tarjoaminen markkinoille edellyttää ilmailuviranomaisen

myöntämää toimilupaa ja lisäksi kansallista nimeämistä (ilmailulaki 108 §). Palve-

luntarjoajan nimeäminen määritettyyn ilmatilan osaan tapahtuu voimassa olevan il-

mailulain perusteella valtioneuvoston yleisistunnossa.

Suomessa lennonvarmistus on järjestetty siten, että sekä siviili- että sotilasilmailulle

palvelua tarjoaa sama nimetty palveluntarjoaja (ns. integroitu järjestelmä). Tällä tar-

koitetaan tuotantomallia, jossa käytetään yhteisiä lennonjohto-organisaatioita, yh-

14  Esimerkiksi valvonnan järjestäminen niin, että suomalaiset viranomaiset valvoisivat Suomen val-

tion rajojen ulkopuolella (Suomen lainkäyttöpiiri rajautuu valtion rajaan) olevaa, mutta Suomessa

julkista hallintotehtävää hoitavaa tahoa.
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teistoimintalentoasemia, tietojärjestelmiä ja henkilöstöä (HE 84/2012, yleisperuste-

lut 2.5). Finavia Oyj:n tehtäväksi on asetettu ”ilmailun edistämiseksi ylläpitää ja ke-

hittää Suomen lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten”

(Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 877/2009). Sotilaslentotoimin-

taan käytetäänkin Suomessa laajalti samaa yhteistä ilmatilaa.

Lakiin perustuen Suomessa ilmaliikenne- ja sääpalveluntarjoaja valitaan kansalliset

tarpeet huomioiden. Nimeämisestä päättää Valtioneuvoston yleisistunto, koska tätä

on pidetty periaatteellisesti kansalliseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen vai-

kuttavana asiana (HE 79/2014 vp s.78). Nimeämisessä otetaan huomioon tarjoajan

”kyky ja mahdollisuus” tuottaa palveluita myös poikkeusoloissa. Hallituksen esi-

töissä argumentoidaan, että Puolustusvoimille on tärkeää lennonvarmistuspalvelua

tuottavien henkilöiden olevan käytettävissä ainakin osittain myös reservin tehtävissä

(HE 79/2014 vp,s.77-79). Ilmailulain 108 §:ssä säädetään, että valtioneuvosto ni-

meää Suomen vastuulla olevaan ilmatilaan tai sen osaan ilmaliikennepalvelun tar-

joajan, joka toimii tässä ilmatilassa yksinoikeudella. Teknis-operatiivisesti on käy-

tännössä mahdotonta, että samassa ilmatilassa toimisi kaksi toisistaan riippuma-

tonta ja kilpailevaa lennonjohtoelintä ja yksinoikeus on käytännöllisillä ja turvallisuu-

teen pohjautuvilla toiminnallisilla tosiseikoilla perusteltu.

Suomen integroitua järjestelmää on pidetty toimialalla kustannustehokkaana. Siten

mahdollistetaan15 yhteisten ja arvokkaiden resurssien hyödyntäminen sekä siviili-

ilmailun, että valtion ilmailun hyödyksi. Ilmatilan rakenne on Suomessa suunniteltu

siten, että se tarjoaa alueet Puolustusvoimien rauhanajan harjoittelutoimintaan tuki-

kohtien läheisyydessä ja mahdollistaa kaupallisen liikenteen toiminnan. Päivittäi-

sessä toiminnassa ilmatila-alueita varataan ja vapautetaan toimijoiden tarpeiden pe-

rusteella ja tätä hallinnollista tehtävää suorittaa Ilmatilan hallintayksikkö Finavian

tarjoaman lennonvarmistuspalvelun yhteydessä. Poikkeusoloissa tehtävästä vastaa

Puolustusvoimat.

15 Suomessa tehtiin ilmatilamuutos 13.11.2014. Muutoksella toimeenpantiin ilmatilan tehokkaampi

käyttö ja tuettiin käynnissä ollutta Puolustusvoimien rakenneuudistusta (Trafi 2014)
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2.6 Tulo- ja kustannusrakenne

Lennonvarmistus on organisoitu Finavian sisällä omaan liiketoiminta-alueeseensa

divisioona-tyyppisessä organisaatiossa (Finavia 2016a). Liiketoiminta on Finavian

sisällä kokonaisuutena katsoen tappiollista. Yhtiö ei ole julkistanut yksikkökohtaisia

tuloksiaan, joten lennonvarmistuksen kannattavuuden analysointi tarkemmin yksik-

kökohtaisesti ei ole mahdollista.

Finavian kokonaisliikevaihdosta lennonvarmistuksen osuus on vuonna 2015 ollut

18,9 % (Finavia 2016b). Lennonvarmistusliiketoiminnan kokonaistuotot ovat n. 67,7

Meur (Finavia 2016b), jotka muodostuvat ylilentomaksuista (aluelennonjohto, en-

route maksut) ja terminaali- ja navigaatiomaksuista (lähi- ja lähestymislennonjohto,

TN-maksut). Lisäksi liiketoiminta saa vähäisiä tuottoja lentoestelausunnoista, tekni-

sistä lennonvarmistuspalveluista sekä lentomittauspalveluista. Myös Puolustusvoi-

mat (MIL) suorittaa maksuja sotilasilmailun erityistarpeiden mukaisen palvelun tuot-

tamisesta.

Taulukko 2: Finavian liikevaihto liiketoimintaosa-alueittain (Finavia 2016b)

Tarkasteltaessa lennonvarmistuksen tuottoja vuodelta 2014 tarkemmin, havaitaan

Suomen aluelennonjohdon keräämien ylilentomaksujen olevan liiketoiminnan tulo-

rakenteessa selvästi merkittävin tulolähde (kuva 6).
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Kuva 6: Lennonvarmistuksen tuottorakenne (Finavia)

Aluelennonjohdon kustannusrakenteesta ja lentoasemamaksuista päätettäessä yh-

tiötä sitoo maksurakenteesta annetut kansainväliset ja kansalliset säädökset. Len-

nonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä annetun komission asetuk-

sen mukaan ilmatilan käyttäjiä on mm. kuultava ennen niiltä perittävien maksujen

vahvistamista (EY 1794/2006). Vahvistaminen on säännöksen mukaan tapahdut-

tava oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla. Lisäksi hinnoittelusta on annettu kan-

sallinen laki lentoasemaverkostosta ja -maksuista (210/2011), jolla saatettiin täytän-

töön Euroopan parlamentin ja neuvoston lentoasemamaksuista annettu direktiivi

2009/12/EY. Lennonvarmistuksen hinnoittelu perustuukin merkittävässä määrin yli-

kansalliseen säätelyyn, jolla EU vahvistaa palveluhinnat ja asettaa palvelun tuotta-

jille tehostamistavoitteita. Suomessa lennonvarmistusliiketoiminnan argumentoi-

daan olevan tappiollista johtuen mm. pienestä liikennevolyymista (Finavia 2016b).

Voidaan myös arvioida tappiollisuuden johtuvan laajan maantieteellisen alueen ja

lukuisan joukon pienten ja vähäliikenteisten alueiden/lentoasemien sitomasta hen-

kilöstöresurssista.

Lennonvarmistus kerää vahvistetun tariffin mukaisesti palvelumaksuja ilma-aluksen

käytöstä. Esim. jokaisesta lähestymisestä lentoasemalle peritään lennonvarmistus-

palvelumaksu ns. terminal navigation charge (TN-maksu), joka määräytyy ilma-

aluksen suurimman sallitun lentoonlähtöpainon (MTOW) perusteella (Finavia
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2016a, Finavia 2016d). Vastaavasti aluelennonjohdon antamista suoritteista peri-

tään lentoreittipalvelumaksu, missä pohjana on kansallinen yksikköhinta, lennon pi-

tuustekijä ja ns. painokerroin, joka saadaan suurimman sallitun lentoonlähtöpainon

(MTOW) perusteella (Finavia 2016a, Finavia 2016d). Hintarakenne on esitetty ku-

nakin ajanhetkenä kansallisessa ilmailukäsikirjassa tai palveluntarjoajan palvelueh-

doissa.

Suomen ilmatilan kiinnostavuus ylilennoille riippuu ilmatilan saatavuudesta sekä

lennon synnyttämästä summatiivisesta kustannusrasitteesta lehtoyhtiölle/ilmatilan

käyttäjälle koko reitillä eli merkittävässä määrin kolmen tekijän yhdistelmästä:

1) kulloisistakin tuuliolosuhteista reittilentokorkeudella, joilla on vaikutusta polt-

toaineen kulutukseen,

2) Lennetyistä lentomaileista, jotka vaikuttavat polttoaineen kulutukseen sekä

3) ylilentomaksuista lentoreitillä, jotka vaikuttavat lennon muuttuviin kustannuk-

siin.

Ilmatilan saatavuus määrittää lentoväylän käytettävyyden kullakin ajanhetkellä. Len-

toyhtiöiden ideaalitavoitteeksi on oletettu käytännössä ns. isoympyräreittiä tapah-

tuva lennonsuoritus, mikä tarkoittaa suorinta mahdollista yhteyttä maapallolla reaa-

lisesta pisteestä toiseen. Lennot joudutaan kuitenkin suunnittelemaan ns. lento-

väyliä pitkin, jolloin liikenne on ilmatilan eri osissa hallittavampaa ja lennonjohtoyk-

siköiden väliset vastuunsiirrot yksiselitteisempiä. Todellinen lento ei siten koskaan

noudata optimaalisen lyhyttä reittiä, mutta määritettyjen lentoväylien hyödyksi voi-

daan todeta lennonaikana numeeristen koordinaattien sijasta käytettävän helpom-

pia ja turvallisempia nimiä väyläpisteille. Tällä on turvallisuutta ja sujuvuutta edistävä

vaikutus.

Lennon kustannuspohjassa on myös muita merkittäviä komponentteja käytetyn polt-

toaineen (eli lennettyjen lentomailien, tuulikomponentin aiheuttaman vasta-/myötä-

tuulen) lisäksi mm. miehistökustannukset, lentoasemamaksut, paikoitus- ja huolto-

kustannukset.
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2.7 Organisointi Euroopassa

Lennonvarmistuspalvelut on Euroopassa toteutettu yleisesti erillisissä organisaa-

tiorakenteessa tai yhtiöissä irrallaan lentoasemien operoinnista. Suomen lisäksi

vain Turkissa, Espanjassa, Norjassa ja Kreikassa em. toiminnot ovat samassa yhti-

össä (Eurocontrol 2016a).  Eurocontrol-järjestön koostama listaus lennonvarmistus-

palvelun tarjoajista ja heidän organisaatiomuodostaan on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3: Euroopan ANS-palveluntarjoajien organisointi ja palvelut (Eurocontrol

2016a)

Aluelennonjohtopalvelun tarjoajista NATS (UK) ja Skyguide (Sveitsi) ovat organisoi-

tuneet yksityisen omistuksen kautta, mutta pääosin lennonvarmistuspalvelun tarjo-

ajat ovat valtio-omisteisia yhtiöitä, virastoja tai liikelaitos-tyyppisiä organisaatioita.
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Suomelle lähimmät yhteistyötahot ovat liikelaitos-tyyppiset toimijat LFV (Ruotsi) ja

Avinor (Norja) sekä valtio-omisteiset osakeyhtiöt EANS (Viro) ja LSG (Latvia).

Ruotsi (LFV) ja Tanska (NAVAIR) ovat perustaneet yhteisen tuotantoyhtiön NUAC

HB, antamaan aluelennonjohtopalveluita Tanskan ja Ruotsin ilmatilassa. Yhtiö ope-

roi kolmea NAVAIR:n tai LFV:n lennonjohtokeskusta; Kööpenhamina, Malmö ja

Tukholma. Ruotsi ja Tanska ovat myös perustaneet valtiosopimuksin yhteisen ilma-

tila-alueen ns. DK-SE FAB.

Ruotsissa lentokenttien operointi/omistus eriytettiin lennonvarmistuksesta vuonna

2010 ja osa lentokentistä siirtyi seutukunnalliseen omistukseen. Vuonna 2014 Ruot-

sin valtiopäivät päätti rajoittaa markkinaa säätämällä LFV:lle yksinoikeuden Sweda-

vian ja puolustusvoimien lentoasemille. Lähilennonjohtopalveluita on kilpailutettu ja

markkinoille on tullut yksityisiä palveluntarjoajia. Kaikkiaan Ruotsissa on neljä toimi-

luvallista palveluntarjoajaa: 1) LVF, 2) yksityinen ACR Ab, 3) Arvidsjaurin lento-

asema ja 4) NUAC HB (Trafikanalys 2014). Ruotsiin on myös rekisteröity UK:n pal-

veluntarjoaja NATS:n tytäryhtiö NATS Sverige Ab, jolla ei kuitenkaan ole operatii-

vista toimintaa (Trafikanalys 2014).

Tanskassa markkina vapautettiin vastaavasti jo 1993, mutta NAVAIR tarjoaa edel-

leen palvelut kaikille lentoasemille. Kilpailutuksia on tehty hyvin vähän.

Norjassa Avinor AS päätti vuonna yhtiöittää lennonvarmistuspalvelut 1.6.2014 pe-

rustettuun tytäryhtiöönsä Avinor Flysikring AS, jonka yksinoikeus lähilennonjohto-

palveluihin päättyy vuoden 2017 lopussa. Aluelennonjohdon osalta yksinoikeus jat-

kuu aina vuoteen 2024 saakka. Avinor Flysikring AS julkisti elokuussa 2015 mitta-

van hankintasopimuksen Kongsberg Defence Systemsin kanssa etätorni-järjestel-

mien hankinnasta. Kaikkiaan Avinor operoi Norjassa 46 lähilennonjohtoa.

Eurocontrol operoi Maastrichtissa sijaitsevaa aluelennonjohtokeskusta (MUAC),

joka tuottaa palveluja neljälle Keski-Euroopan maalle; Belgian, Saksan, Luxembur-

gin ja Hollannin ilmatilassa.
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Osa palveluntarjoajista tuottaa16 ilmaliikennepalveluita myös puolustusvoimille,

mutta suurimmassa osassa Eurooppaa on ilmaliikennepalvelut toteutettu siviili- ja

sotilasliikenteelle erillisinä. Sotilaslennonjohtoa ei suoraan koske yhteiset EU-

normit, joten järjestelylle voidaan nähdä toiminnallinen peruste. Käytännössä erilli-

sen sotilaslennonjohdon toimintamalli edellyttää erillisiä allokoituja ilmatila-alueita,

joissa sotilasilmailun operaatiot toteutuvat. Malli saattaakin rajoittaa kaupallisen lii-

kenteen mahdollisuuksia hyödyntää ilmatilaa tai kapasiteettia, mutta toisaalta tuot-

taa ennustettavan kapasiteettirakenteen ja mahdollisimman vähän normaalitilan-

netta muuttavia ilmatilavarauksia.

2.8 Yhteenveto lennonvarmistuksesta

Lennonvarmistuksen palvelua ja palveluiden toteuttamista säätelee kansainväliset

normit, joiden perusteella mahdollistetaan turvallinen ja joustava ilma-alusten liikku-

minen valtiosta toiseen lähes yhtenevin menettelyin ja säännöin. Ilmatila on valtion

suvereniteettiin liittyvä elementti, jonka organisointi on valtion yksinoikeus. Suo-

messa lennonvarmistuspalvelun tuottajalle on asetettu yhteiskunnallisia tavoitteita

eli ns. erityistehtäviä. Palvelua tuottavan yhtiön omistaa valtio.

EU-tasolla lennonvarmistuksen toimintaa kohtaan on asetettu viime vuosina monia

tavoitteita, jotka liittyvät palveluiden häiriöttömyyteen ja kustannusrakenteeseen.

Vaatimukset ovat johtaneet palveluiden uudelleen organisointiin useassa Euroopan

maassa ja toimintojen kilpailuttamisiin, jotka ovat tarjonneet toimialalle tilaa myös

uusille yrittäjille.

Yhteiskunnassa ilmaliikenteellä ja sen tuottamalla kuljetuskapasiteetilla on tunnis-

tettu huoltovarmuuteen liittyvä arvo. Liike-elämän kehittymisellä ja yhteyksien saa-

tavuudella on osoitettu olevan yhteys toisiinsa.

16  Albania (Albacontrol), Norja (Avinor), Kroatia (Croatia Control), Saksa (DFS), Suomi (Finavia

Oyj), Ruotsi (LFV), Makedonia (M-NAV), Sveitsi (Skyguide), Slovania (Slovania Control), Ser-

bia/Montenegro (SMATSA) tuottavat palveluita siviileille ja puolustusvoimille (Eurocontrol 2015).
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3 HANKINNAT - PALVELUJEN KILPAILUTUS

Palveluksi määritetään kolmannen osapuolen tuottama, arvoa muodostava, toi-

minto. Palvelun piirteitä ovat a) tyypillisesti aineettomuus, b) heterogeenisuus ja c)

säilymättömyys eli sitä ei voi varastoida, eikä kuljettaa (Iloranta & Pajunen-Muhonen

2012). Usein asiakas osallistuu palvelun tuotantoprosessiin jollain tavalla ja vaikut-

taa arvon tuottamiseen. Yritysten voidaan nähdä ostavan kasvavissa määrin palve-

luita verrattuna tavarahankintoihin, minkä ilmeisenä tarkoituksena voitaneen arvella

kiinteiden kustannusten muuttaminen muuttuviksi. Gröönroosin (2001) mukaan pal-

veluiden tuottama arvo kehittyneissä maissa on yli 50 %.

Lennonvarmistuksen tuottama lisäarvo toteutuu asiakasrajapinnassa palveluna,

mikä tuottaa lentoasemalle toiminnallisia edellytyksiä kaupallisen liikenteen ja len-

toasemakapasiteetin maksimointiin sekä varmistaa ilmatilan käyttäjälle sujuvuuden

ja turvallisuuden. Toiminta on voimakkaasti säädeltyä ja edellyttää toimilupaa ja ni-

meämistä ilmaliikenteen tarjoajaksi. Tukitoimintojen osalta nimeämistä ei edellytetä.

Euroopassa lennonvarmistuksen tuotantoa on enenevässä määrin uudelleen orga-

nisoitu kilpailuttamalla. Vuodesta 2010 lähtien on Ruotsissa toteutettu lähilennon-

johtopalvelujen kilpailutuksia, mitkä ovat johtaneet aiemmin monopolina toimineen

palveluntarjoaja LFV:n markkinoiden osittaiseen menetykseen. Ruotsissa uudeksi

toimijaksi markkinalle on tullut Aviation Capasity Resources Ab eli ACR Ab, joka on

voittanut palvelusopimuksen jo 14:llä lentoasemalla (ACR Ab 2016). Yhtiö hakee

voimakasta kasvua pienten ja keskisuurten lentoasemien palvelutuotannossa ja on

ilmoittanut halukkuutensa laajentua Norjaan. Pitkän aikavälin tavoitteeksi yhtiö on

ilmoittanut (ACR Ab 2016) tulla yhdeksi johtavaksi lennonvarmistuspalvelujen tarjo-

ajaksi Euroopassa. Toimialalla on arveltu, että yhtiö pystyy tuottamaan palvelut

joustavimmilla työehdoilla kuin perinteinen tuotantomalli. Erityisesti työaikajoustot

mahdollistavat merkittävät henkilöstösäästöt.
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3.1 Hankintalainsäädäntö

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden

hankinnoista (myöhemmin erityisalojen hankintalaki, 349/2007) määrittää 8 §:n

3.mom lentoasemien ylläpidon ja terminaalipalvelut ko. lain soveltamisalan piiriin:
8 §
Eräät liikenteen palvelut

[…]

Tätä lakia sovelletaan lentokenttien, meri- tai sisävesisatamien ylläpitoon
taikka terminaalipalvelujen tarjoamiseen lento-, meri- tai sisävesiliikenteen
harjoittajille.

Erityisalojen hankintalaki määrittää menettelyt tavara- ja palveluhankintojen toteut-

tamiseksi ja yksilöi kilpailutuksen järjestämisvelvollisuuden toiminnanharjoittajille.

Pääsääntönä on, että nk. kynnysarvon17 ylittävät hankinnat on kilpailutettava. Kil-

pailuttamisvaatimus on lähes yhtenevä ns. kuntien hankintalain (Laki julkisista han-

kinnoista, 348/2007) kanssa, mutta soveltaen korkeampaa kynnysarvoa. Lisäksi

erillisalojen hankintalaki pitää sisällään poikkeuksen kilpailutusvelvollisuudesta 18

§:n 3.mom mukaan silloin kun hankitaan yksinomaan lain liitteessä B -luoteltuja pal-

veluita:
18 §
Palveluhankintoja koskevat poikkeukset soveltamisalasta

Tätä lakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat:

[..]

Hankittaessa yksinomaan liitteessä B lueteltuja palveluja tai hankittaessa
niitä yhdessä liitteessä A lueteltujen palvelujen kanssa siten, että liitteen B
palvelujen arvo ylittää liitteen A mukaisten palvelujen arvon, sovelletaan ai-
noastaan, mitä 40 ja 41 §:ssä teknisistä eritelmistä, 23 §:ssä tarkoitetusta
jälki-ilmoituksesta ja suorahankintojen ilmoittamisesta, 7 luvussa hankintaa
koskevasta päätöksestä, hankintasopimuksesta, hankintaoikaisusta ja han-
kinta-asiakirjojen julkisuudesta ja 8 luvussa oikeusturvakeinoista ja erinäi-
sistä säännöksistä säädetään.

17  EU-kynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuk-

sessa sovittuihin kynnysarvoihin sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien

2004/17/EY ja 2004/18/EY sopimuksentekomenettelyä koskevien kynnysarvoista annettuun ko-

mission asetukseen (EY) 2083/2005. Vuonna 2016 tavara- ja palveluhankintoja koskevissa han-

kinnoissa se on 422.000 eur (TEM 2016).
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Hankinnan kohteet on ryhmitelty ns. CPV-koodien avulla. Liitteessä B on listattu ne

palvelut koodeineen, joihin lain tarkoittamaa kilpailutusvelvollisuutta ei tarvitse so-

veltaa. Lennonjohtopalvelut sisältyvät tähän luetteloon, mikä mahdollistaa niiden

hankinnan sopimusarvosta riippumatta n. suorahankinnalla eli ilman kilpailutusta.

3.2 Hankintalaki 2016

Euroopan komissio antoi vuonna 2011 julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia

koskevia direktiiviehdotuksia, jotka hyväksyttiin vuonna 2014 (2014/23/EU,

2014/24/EU ja 2014/25/EU). Työ- ja elinkeinoministeriö asetti julkisia hankintoja ja

käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta toteuttamaan

ohjausryhmän sekä valmistelusta vastaavan työryhmän. Samassa yhteydessä sää-

dettäisiin kilpailuttamismenettelyt kattava uusi erityisalojen hankintalaki, joka kor-

vaisi vuoden 2007 vastaavan lain (TEM 2015). Uusi laki on tätä kirjoitettaessa edus-

kuntakäsittelyssä (HE 108/2016).

Uuden erityisalojen hankintalain esityksessä (HE 108/2016) todetaan, että lakia so-

vellettaisiin ”lentoasemien, meri- tai sisävesisatamien ylläpitoon tai muuhun lento-

asemien, meri- tai sisävesisatamien tai terminaalipalvelujen saattamiseen lento-,

meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajien käyttöön”. Tällä voitaneen nähdä tarkoitetta-

van kaikkea niitä palveluja ja toimenpiteiden yhdistelmiä, mitkä tuottavat lentoase-

man kyvyn palvella asiakkaitaan ja saattaa lentoaseman toiminnot vaatimuksia vas-

taavalle tasolle ml. lennonvarmistuksen palvelut. Lakiluonnoksen tultua vahviste-

tuksi lainsäädännöksi, voitaneen olettaa lentoasemien olevan edelleen erityisalojen

hankintalain soveltamisalan piirissä.

Uusi hankintalaki tulee ehdotuksen mukaan poistamaan vanhassa laissa olevan lis-

tan B-palveluista, jotka ovat kilpailuttamisvelvollisuudesta vapautettu (HE 108/2016

vp). Muutos tarkoittaa lennonjohtopalvelujen sijoittuvan kilpailutusvelvollisuuden si-

sälle lain tullessa voimaan silloin kun hankintayksikkö suorittaa lain soveltamisalaan

sisältyviä lennonvarmistuspalvelun hankintoja. Lentoaseman hankkiessa ulkopuo-
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lista tarjoajaa lennonvarmistuspalvelua antamaan, joutuisi se em. perusteella sovel-

tamaan erityisalojen hankintalakia, ellei kyseessä ole suoraan hankintayksikön si-

dosyksikkö18.

Sidosyksikkömääritelmää tarkastelemalla, voidaan selvästi todeta (Finavian lennon-

varmistusliiketoiminnan tulorakenteen perusteella), että lennonvarmistuksen orga-

nisoituessa kokonaisuutena eli sisältäen myös aluelennonjohtopalvelut, ei sidosyk-

sikkömääritelmän perusteella voitaisi toteuttaa suorahankintoja. Lentoaseman tulee

siten tästäkin näkökulmasta arvioituna kilpailuttaa lennonvarmistuspalvelut, kun toi-

minnanharjoittaja on lentoasemaorganisaation ulkopuolinen organisaatio.

Mahdollisesti lennonvarmistuksen organisointimallin muuttuessa, tulee erikseen ar-

vioida uuden oikeushenkilön suhde voimassaoleviin hankintasäädöksiin. Voidaan

yleisellä tasolla argumentoida lennonvarmistuksen organisaation sisältyvän ns. jul-

kisoikeudellisen laitoksen19 määritelmään, mikäli se tuottaa laajassa merkityksessä

lennonvarmistuspalveluita ja sen omistaa Valtio joko suoraan tai omistamansa Fi-

navia Oyj:n kautta. Lennonvarmistus on lentoasemalle palvelua tuottava toiminto,

minkä toimittaminen edellyttää erillistä toiminnan organisointiin ja turvallisuuteen liit-

tyvää toimilupaa. Lisäksi kullekin ilmatilan osalle on nimetty palveluntarjoaja yksin-

oikeudella, koska on käytännössä mahdotonta olettaa samassa ilmatilassa toimivan

kaksi toisistaan riippumatonta lennonjohtoelintä. Lennonvarmistuksen perustehtävä

on varmistaa ilmatilankäytön turvallisuus organisoimalla ilmatilassa vaikuttava lii-

kenne siten, että ilma-alukset säilyttävät turvallisen etäisyyden toisiinsa kaikissa olo-

18  Julkisoikeudellisena laitoksena toimiva hankintayksikkö omistaa toimittajayhtiön yksin tai yhdessä

muun hankintaviranomaisten kanssa, ja ko. yhtiö harjoittaa 80% toiminnastaan (=myynnistä)

omistajiensa kanssa, voi hankintayksikkö tehdä sidosyksikköhankintoja kilpailuttamatta sellai-

sessa tilanteessa, missä toimittajana toimiva yhtiö on myös luokiteltu julkisoikeudelliseksi lai-
tokseksi (2004/18/EY ja 2014/25/EU).

19  Julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka olisi nimenomaisesti perustettu

tyydyttämään sellaista yleisen edun mukaista tarvetta, jolla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta

ja 1) jota rahoittaa pääasiallisesti viranomaishankintayksikkö, 2) jonka johto on viranomaishan-

kintayksikön valvonnan alainen tai 3) jonka hallinto- johto- tai valvontaelimen jäsenistä viran-

omaishankintayksikkö nimeää yli puolet.
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suhteissa. Kun yksinoikeus annetaan ilmaliikennepalvelujen tarjoamiseen, olisi len-

nonvarmistusta antava yhtiö erityisalojen hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö

silloin kun ilmaliikennepalvelu katsottaisiin kuuluvan erityisalojen hankintalain sovel-

tamisalan piiriin. Lakia sovelletaan, kun toimija harjoittaa kyseisessä laissa tarkoi-

tettuja eräitä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen toimintoja. Kansal-

linen erityisalojen hankintalainsäädäntö perustuu pitkälti vastaavan sisältöiseen eri-

tyisalojen hankintadirektiiviin (2004/18/EY, 2014/25/EU).

Hankintadirektiivin soveltamisesta on eri tulkintoja. Ruotsissa lennonvarmistuspal-

velua tuottava valtion liikelaitos LFV on katsonut kuuluvansa erityisalojen hankinta-

direktiivin soveltamisalaan, kun taas esim. Irlannissa (Irish Aviation Authority) len-

nonvarmistuspalveluita tuottava yksikkö on katsonut kuuluvansa yleisen hankinta-

direktiivin soveltamisalaan, mikä käytännössä tarkoittaa merkittävästi alempaa kyn-

nysarvoa kilpailutettaviin hankintoihin (TED-tietokanta). Virossa on tulkittu, ettei len-

nonvarmistuspalvelua tuottava EANS kuulu kummankaan hankintasäädöksen so-

veltamisalan piiriin.

Suomen vakiintuneen tulkinnan mukaan Finavia Oyj ja sen sisällä lennonvarmistus

kuuluisivat erityisalojen hankintalain soveltamisalan piiriin. Kilpailutettaessa lento-

asemalla lennonvarmistuksen palveluita arvioidaan tässä kolme vaihtoehtoista pää-

teemaa kilpailutettavaksi toiminnoksi:

1. Palveluntarjoajalle asetetaan kelpoisuusehto voimassa olevasta toimiluvasta

tuottaa palveluita ja näin mahdollistetaan tämän nimeäminen johonkin ilma-

tilan osaan. Viranomaisvalvonta ja asiakassuhde ilmatilan käyttäjien kanssa

syntyy suoraan nimetyn palveluntarjoajan ja ilmatilan käyttäjän kanssa sisäl-

täen jakamattoman vastuun. Menettely tarjoaa selkeän juridisen pohjan pal-

veluntuotantoon, mutta ei mahdollista tilaaja-tuottaja -malliin perustuvaa len-

toaseman ja lennonvarmistuksen vuoropuhelua kummankin organisaation

harjoittaessa toimintaansa omalla toimiluvalla ja mandaatilla. Palveluntuotan-

tosopimuksessa on siten erityisesti huomioitava lentoaseman kuuleminen

lennonvarmistuksen ratkaisujen toteuttamisessa.
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2. Annetaan kilpailutettavalle palveluntarjoajalle työmenetelmät; toimintaohjeet

ja dokumentaatiot, joiden perusteella toimija hakee toimilupaa tuottaakseen

palvelua asetetulla suoritustasolla. Lentoasema tekisi palvelusopimuksen kil-

pailutetun toimijan kanssa, mutta pitäisi itsellään nimeämisen ilmatilan

osaan. Sopimussuhde ilmatilan käyttäjän kanssa syntyisi lentoaseman

kanssa, joka siirtää riskiä edelleen sopimusteitse palveluntarjoajalle. Viran-

omaisvalvonta kohdistuisi sekä lentoasemaan että sopimuksen mukaiseen

lennonvarmistuspalveluun eli kilpailutettuun toimijaan. Lentoaseman tulee yl-

läpitää lennonvarmistukseen liittyvää syvällistä osaamista pystyäkseen vas-

taamaan työmenetelmien laadinnasta ja dokumentaatiosta. Vaihtoehtoisesti

lentoasema voi ostaa markkinoilta konsultoivaa asiantuntijaosaamista kilpai-

lutuksen teknisten ja operatiivisten vaatimusten sekä työmenetelmien tuotta-

miseen. Kyseessä on kuitenkin erittäin kapea ja volyymiltaan pieni erityistoi-

miala, johon ei ole saatavissa laajalti ostettavaa konsulttipalvelua. Mikäli kon-

sultoiva asiantuntijapalvelu ylittää hankintalain määrittämän kynnysarvon, tu-

lee myös se kilpailuttaa erikseen.

3. Erityistapauksena kilpailu voisi koskea yksinomaan henkilöstökustannuksia,

missä sekä toimilupa ja nimeäminen ovat lentoasemalla, ja palvelua tuottava

henkilöstö on haettu kilpailutuksen perusteella soveltamaan laadittuja työme-

netelmiä ja määräyksiä toiminnasta. Mallissa lentoasemalla tulee olla asian-

tuntemus ja kyky vastata kaikesta viranomaisvalvonnasta, dokumentaatiosta

ja työmenetelmästä. Ero nykytilanteeseen olisikin suorittavan henkilöstön tu-

leminen markkinoilta henkilöstövuokraukseen erikoistuneiden yritysten

kautta.

Hankintaprosessi on kaikissa tapauksissa määrämuotoista ja perustuu yksityiskoh-

taiseen toimintaan ja toiminnanharjoittajalle asetettuihin vähimmäisvaatimuksiin

sekä mahdollisesti vertailussa lisäpisteitä antaviin muihin ominaisuuksiin. Hankin-

tapäätökseen on myös mahdollista hakea muutosta valittamalla Markkinaoikeu-

teen, mikä saattaa merkittävästi hidastaa sopimuksen tekemistä. Viivästyksillä

hankinnoissa voidaan argumentoida olevan ennen kaikkea lentoaseman toimin-

taan liittyvä vaikutus, mikä uhkaa sen kannattavuutta ja liikevaihtoa.
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Lennonvarmistuksen organisointi lentoasemayhtiön ulkopuolelle tulisi vaikutta-

maan merkittävällä tavalla lentoaseman lennonvarmistuksen toimintaan. Se mah-

dollistaisi uusien toimijoiden tulemisen alalle joko operatiiviseen tehtävään, tekni-

seen ylläpitoon tai asiantuntijapalveluiden tuottajaksi. Kilpailuttaminen edellyttää

erityistä asiantuntemusta, mitä voi olla vaikea hankkia markkinoilta.
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4 SIDOSRYHMÄANALYYSI
4.1 Lennonvarmistuksen palvelukuvaus

Lennonvarmistus on turvallisen ja häiriöttömän ilmaliikenteen järjestämiseksi välttä-

mätön palvelumuoto kuten esim. raideliikenteessä junaohjaus. Lentoyhtiöt käyttä-

essään lennonvarmistuksen palveluita suorittavat niistä maksuja. Lennonvarmis-

tusta käytetään yläilmatilassa reittilentovaiheessa, lentoaseman lähi- ja lähestymis-

alueilla liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden takia sekä lentoaseman maaliiken-

teen ja kiitotiekäytön hallitsemiseksi. Teknisen lennonvarmistuksen tarkoituksena

on tuottaa ilmailun tarvitsema viesti-, valvonta- ja navigaatiotekniikka.

Toiminnan tarkoituksena on tuottaa liiketoiminnan keinoin yhteiskunnallista hyvää

mahdollistamalla ilmaliikenneverkoston toiminta ja siten tuottamalla yhteiskunnan ja

elinkeinoelämän tarvitsemia liikennesektorin merkityksellisiä palveluita. Toiminta

mahdollistaa lentoasemien liiketoiminnan, lentoyhtiöiden pääsyn lentoasemaver-

kolle ja siten lentoliikenteen väylänhallinnan. Suomessa lennonvarmistus tuottaa

yhteiskunnallisen elinkeinopoliittisen järjestelmän lisäksi myös tilannekuvaa ja pal-

veluita maanpuolustuksen, rajavalvonnan ja aluevalvonnan tarpeisiin. Nämä toimijat

edustavat yhdessä valtion ilmailua. Näiden erityisryhmien tarpeet palvelulle eroavat

jonkin verran kaupallisesta liikenteestä.

Lennonvarmistus tuottaa ilmatilan tehokkaan ja turvallisen käytön edellytykset, vii-

veettömyyden sekä ilmailun viiteryhmässä liiketoiminnan tai muun tehtävän toteu-

tumisen. Kokonaisuutena katsoen lennonvarmistus on mahdollistava palvelu ilmai-

lun toimialalla toimiville yrityksille.

4.2 Organisaation määrittely

Tutkimuksessa on organisaatiolle argumentoitu eri määritelmiä (Harisalo 2009). Eri

määritelmien taustalähtökohdat kumpuavat eri inhimillisistä näkökulmista, mitkä

mahdollistavat organisaatioiden ymmärtämisen, kehittämisen ja samalla niiden tuot-

taman arvopohjan kuvaamisen. Valittu määritelmä siten ilmentää, miten tarkkailija



  50

mittaa organisaation olemassaoloa, hyväksyttävyyttä ja miten organisaation valin-

nat nähdään ja miten organisaatiota tulisi kehittää (Scott 2003, Etzioni 1970).

1) Tavoite- ja tehokkuusmalli, mikä toteuttaa sille asetetut tavoitteet (Scott

2003). Organisaation tehtävä on toteuttaa sille asetetut tavoitteet eikä sen

olemassaololle ole tavoitteiden saavuttamisen jälkeen motiivia (ilman uutta

asetettua tavoitetta). Kehittämisen päälähtökohta on tehokkuus tavoitteiden

saavuttamisessa, mitä mitataan: tulosajattelu, toimintojen järkeistäminen, or-

ganisaatiotasojen madaltaminen (Harisalo 2009).

2) Säilymismalli (”luonnollinen järjestelmä”), missä organisaation tavoite on

luoda järjestelyitä, mitkä mahdollistavat organisaation olemassaolon, toimin-

nan jatkumisen (Scott 2003). Voidaan heti havaita, että suppeasti katsottuna

tämä tavoite voi johtaa ristiriitaan tavoitteellisuuden tai tehokkuuden kan-

nalta: organisaation olemassaolo voi johtua muistakin tekijöistä kuin tavoit-

teiden saavuttamisesta mahdollisimman tehokkaasti (Harisalo 2009, Etzioni

1970). Organisaation toiminnan kannalta on olennaista ne toimenpiteet, millä

mahdollistetaan sen olemassaolo: ristiriitojen rakentava käsittely, ihmisiä

erottavien tekijöiden minimoiminen ja myönteisen ilmapiirin vahvistaminen.

3) Vaihdantamalli, mikä nostaa organisaation ja ympäristön vuorovaikutusta ja

vaihdantaa (Scott 2003). Määritelmän kautta organisaation menestystä sa-

notaan olevan mahdollista mitata niiden toiminnalla ympäristön tarkkaile-

miseksi ja havaintojensa perusteella toteutetuilla kehitystoimilla. Organisaa-

tion menestyminen olisi seurausta ympäristön vaatimusten tyydyttämisestä

(Harisalo 2009). Olennaista ovat kumppanuudet, verkostot ja strategiset alli-

anssit, jotka mahdollistavat yhteenliittymien kautta ympäristön vuorovaiku-

tuksen. Ympäristön vuorovaikutus ja yhteistyön painoarvo vaikuttavat jopa

sisäisiä olosuhteita olennaisemmin organisaation tekemiin valintoihin. Orga-

nisaatiota voidaan ymmärtää katsomalla niitä vain ympäristön näkökulmasta

(Harisalo 2009).
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4) Tulkinnallinen mielikuva, missä käsitys organisaatosta riippuu tarkkailijan

omista käsityksistä ja tulkinnoista (Hatch&Cunliffe 2006). Määritelmä on kult-

tuurisidonnainen ja perustuu yksilön omaan käsitykseen itsestään ja tavoit-

teistaan. Organisaatiota tulkitaan subjektiivisena todellisuutena, jolloin se on

riippuvainen havainnoitsijan eri asioille antamista merkityksistä ja tavoitteista.

Määritelmän mukaan tehtävää organisaatiotutkimusta leimaa ihmisten kans-

sakäyminen, niiden arvot ja arvostukset (Harisalo 2009).

Edellä mainituista määritelmien näkökannoista seuraa, että organisaation virallisten

tavoitteiden asettaminen perustuu huomattavalta osaltaan valitun määritelmän mu-

kaiseen katsantokantaan. Aiemmin on osoitettu, että organisaation tavoitteita voi-

daan käyttää myös epävirallisten tavoitteiden täyttämiseen ja jopa virallisten tavoit-

teiden syrjäytymiseen (Hands 1971). Suurilla ja monitahoisilla organisaatioilla voi-

daan myös tunnistaa eri suuntaisia tavoitteita, joiden yksimielisyyttä voi olla vaikea

hahmottaa (Etzioni 1970).

Voidaan yleisesti argumentoida, että organisaatio olisi aina seurausta tarpeesta

työnjakoon ja jonkin asteiseen erikoistumiseen. Adam Smith on tunnistanut, että eri-

koistuminen mahdollistaa välttämättömän työn suorittamisen tehokkaasti, nopeasti

ja kustannuksia säästävästi (Smith 1933). Esimerkkinä voitaneen esittää liiketoimin-

nan jonkin osan erottaminen omaan yhtiöönsä eli yhtiöittämisen tapahtuvan tar-

peesta järjestää palvelu- ja tuotantotoiminta erilliseksi kokonaisuudekseen tilan-

teessa, missä se on esim. kokonsa, merkityksensä tai itsenäisyytensä osalta kas-

vanut emo-organisaatiosta ulos (Hallipelto et.al 2013). Organisaatio voidaan nähdä

toimintajärjestelmänä, mikä ryhmittää ja yhdistää arvokkaita resursseja halutun tar-

peen tyydyttämiseksi. Organisaatioiden tehtäviä on syytä ryhmittää yleisellä tasolla,

jotta niiden toimintaa voidaan yleistasolla ymmärtää ja analysoida valintoja ja suori-

tuksia.
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4.3 Organisaatiotyypitys

Amitai Etzioni on löytänyt kolme eri organisaatiotyyppiä arvioitaessa eri tehtä-

vänäkökulmista tulosta tuottavia organisaatioita (Etzioni 1970):

1. Taloudellista hyötyä tuottavat (renumerative-utilitarian) organisaatiot; pääasi-

assa yksityisiä yrityksiä, jotka myyvät hyödykkeitä, palveluita tai tavaroita.

2. Normatiivista järjestystä (normative-moral) tuottavat organisaatiot; monita-

hoinen kirjo organisaatioita esim. poliittiset puolueet, aatteelliset yhdistykset

tai yritykset, jotka ylläpitävät kulttuuria, hyväksyttävää käyttäytymistä tai ar-

vontuotantoa.

3. Pakkovaltaa (coercive-alienative) käyttävät organisaatiot; viranomaiset, jotka

huolehtivat yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämisestä esim. poliisi, puolustus-

voimat, vankeinhoito yms. pakkovaltaa käyttämään oikeutetut viranomaiset.

Peter Blau ja Richard Scott (Blau & Scott 1961) tunnistivat neljä organisaatiotyyppiä,

joiden erottelukriteerinä he käyttävät niiden pääsääntöisen tehtävän luonnetta:

A. Tavaroita tuottavat

B. Palveluita tuottavat

C. Jäsenyyttä tuottavat

D. Yhteiskunnallista osallistumista tuottavat

Voidaan argumentoida, että jaottelussa A ja B -tyypitykset sisältyvät Etzionin talou-

dellista hyötyä tuottavat organisaatiot. Yhteiskunnallista osallistumista tuottavaan

ryhmään sisältynevät kunnat ja valtio, kun taas jäsenyyttä tuottavaan ryhmään ay-

liike, aatteelliset yhdistykset yms. jotka ryhmittävät/tyypittävät ihmiset harrastuksen

tai arvomaailman mukaiseen järjestykseen. Voidaan todeta jäsenyyttä tarjoavien or-

ganisaatioiden toteuttavan jossain määrin Etzionin luokittelussa normatiivista järjes-

tystä palvelevaa tavoitetta kunnan ja valtion lisäksi.

Katz ja Kahn ryhmittelivät organisaatiot seuraavasti (Katz & Kahn 1966):

(a) Tuotannolliset ja taloudelliset organisaatiot; yksityiset tai julkiset yritykset,

jotka tuottavat erilaisia hyödykkeitä

(b) Rooliperustainen kasvatus/sopeutus; yhteiskunnallinen merkitys esim. puo-

lue, järjestöt, kunta, valtio, kirkko.
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(c) Tietoa tuottavat (sopeuttavat) organisaatiot; edistävät omia tarkoitusperiään

tietoon perustuvan integraation avulla esim. yliopistot, oppilaitokset, tutki-

muslaitokset, jotka luovat tietoa, testaavat teorioita ja hyödyntävät uutta tie-

toa.

(d) Poliittiset organisaatiot; määrittävät resurssien käyttötarkoituksen yhteiskun-

nassa.

Lennonvarmistuksen tuotantovaihtoehtoja arvioitaessa, rajautuu tämä tutkimus toi-

minnan eri vaihtoehdoista löydettäviin muutosnäkökulmiin. On oletettavaa, että tun-

nistettavat vaikutukset painottuvat subjektiivisesti eri sidosryhmistä tarkasteluna eri-

laisina ilmiöinä ja arvontuotantona. Lennonvarmistuksen toiminnalle ja organisoin-

nille voidaan siten löytää erilaisia näkökulmia riippuen vastaajasta. Voidaan olettaa

eri ilmailun toimijoiden kokevan erilaista arvovirtaa lennonvarmistuksen palvelun

lopputuloksena eli toimijoilla olisi tällöin myös erilaiset odotukset lennonvarmistuk-

sen palvelun sisällöstä, järjestämisestä ja organisaatiosta.

Freeman (1984) määritti yrityksen sidosryhmäksi yksilöt tai ryhmät, jotka voivat vai-

kuttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai niitä joihin yritys voi omilla toimillaan

vaikuttaa. Sidosryhmien ja kohdeyrityksen välisenä sidoksena voi Freemanin (1984)

mukaan toimia intressit, odotukset, vaatimukset tai sijoitukset. Yritykset voivat me-

nestyä markkinoilla tuottamalla palveluita tai laajemmin arvoa, josta asiakkaat yh-

tenä sidosryhmän osana ovat valmiina maksamaan.
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5 LENNONVARMISTUKSEN ARVONTUOTANTO
Finavia on (Finavia 2016c) määritellyt konserniin liittyviä sidosryhmiä 11 kpl. Yhtiö

toimii monialaisesti lentoasemaverkoston operaattorina ja kaikki listatut sidosryhmät

eivät ole suoraan lennonvarmistukseen liittyvien toimintojen yhteydessä relevant-

teja.

Kuva 7: Finavian sidosryhmät (Finavia 2016c)

Lennonvarmistuksen suoriksi asiakkaiksi voidaan valita edellä esitetyistä viisi seg-

menttiä sekä lisäksi konsernin sidosryhmien ulkopuolelta lentoasemat (kuva 8).

Lentoasema sidosryhmänä kuvaa lennonvarmistuksen tuottamaa mahdollistavaa

palvelua ja arvoa nimenomaisesti lentoasematoimintojen toteutumiseksi liikenteen

johtamisen ja järjestämisen kautta. Muita sidosryhmiä ovat lentoyhtiöasiakkaat

(myöhemmin kaupallinen ilmailu), viranomaiset (myöhemmin Trafi), sotilas- ja valti-

onilmailu (myöhemmin Puolustusvoimat) sekä harrasteilmailijat (myöhemmin yleis-

ilmailu).
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Kuva 8: Lennonvarmistuksen sidosryhmät

5.1 Määritelmiä

Lennonvarmistuksen sidosryhmäverkostoon on tässä tutkimuksessa otettu keskei-

simmät toimijat Suomessa. Kansainvälisesti toimintaympäristö ei tällöin ole täysin

vertailukelpoinen, koska eri maissa on lennonvarmistus eri tavoin integroitunut

maanpuolustukseen tai yhteiskunnan turvallisuuteen. Tässä tutkimuksessa on ra-

jauduttu kansallisesti vakiintuneeseen ja lainsäädännöllisesti normitettuun toiminta-

malliin, missä lennonvarmistuksella on joitain yleishyödyllisiä ja tosiasiallisen julki-

sen vallan käyttöön liittyviä viranomaisia avustavia tehtäviä. Asetelma lähtökohtai-

sesti tuottaa vähintään kahdensuuntaista arvoperustaa lennonvarmistuksen palve-

luodotukselle:

1) Kaupallinen toiminta; kustannuserät, viiveettömyys, tasapuolisuus

2) Valtiollinen toiminta; viranomaisten toimintamahdollisuus, vastikkeettomuus,

varautuminen häiriötilanteisiin, yhteistyö turvallisuuden ylläpitämisessä.

Lennonvarmistuspalvelun arvonmuodostuksen selvittämiseksi on syytä tarkastella

toimintaan liittyviä odotusarvoja eri näkökulmista. Oletuksena on, että eri ryhmien

tavoitteiden asetanta toiminnolle tapahtuu niiden omien organisaatioiden tavoitteita

tukevan arvovirran kautta. Ilmaliikennepalvelu on lennonvarmistuksen konkreetti-

nen ilmenemismuoto lentoasemilla ja ilmatilan käyttäjillä. Sitä tukevia toimintoja ns.
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mahdollistavia osa-alueita ovat ilmailutiedotus, etsintä- ja pelastuspalvelu ja tekni-

nen lennonvarmistuspalvelu.

5.2 Tiedonhankinta
Arvonmuodostuksen selvittämiseksi jaettiin lennonvarmistuksen sidosryhmät seg-

mentteihin, joista yksilöitiin kustakin edustavaksi arvioitu arvovirtatoimija. Puolus-

tusvoimien, kaupallisen ilmailun ja yleisilmailun näkökannat selvitettiin saatavilla

olevien dokumenttien perusteella, koska palveluolettama näillä ryhmillä katsottiin

asemoituvan yhtäältä lakisääteisten tehtävien toteutusmahdollisuuksien turvaami-

seen ja toisaalta kustannusten minimoimiseen.
Segmentti Segmentin tietolähde
Valtio (omistaja) Liikenne- ja viestintäministeriö

Ari-Pekka Manninen
omistajaohjausyksikön päällikkö

Viranomainen Trafi
Kari Siekkinen
Johtava asiantuntija, ilmailu/lentopaikat

Puolustusvoimat Lainvalmistelun perustelut

Lentoasemat 1. Lappeenrannan lentoasema Oy
Petteri Lehti
Toimitusjohtaja

2. Rengonharju-säätiö
Teemu Majasaari
Lentoaseman päällikkö

Kaupallinen ilmailu IATA:n kannanotot

Yleisilmailu --

Taulukko 4: Arvovirtojen toimijat

Segmenttikohtaisesti toteutettiin arvonäkökulmien selvittäminen kvalitatiivisen tutki-

muksen periaatteita hyödyntäen. Kvalitatiivisen tutkimuksen yleisimmät aineiston-

keruumenetelmät ovat haastattelu, havainnointi, kysely sekä dokumentteihin perus-

tuva tiedon käyttö. Eri menetelmiä käytetään joko yksin, rinnakkain tai yhdistele-

mällä (Hirsjärvi et.al. 2009; Tuomi & Sarajärvi 2009).

Teoriassa haastattelut voidaan jakaa kolmeen kategoriaan seuraavasti: a) struktu-

roituun eli lomakehaastatteluun, b) strukturoimattomaan eli syvähaastatteluun sekä

c) puolistrukturoituun eli teemahaastatteluun. Teemahaastattelulla tarkoitetaan lo-
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make- ja avoimen haastattelun välimuotoa, mikä etenee etukäteen valittujen aihe-

piirien eli teemojen sekä niitä tarkentavien tutkimusteemaan liittyvien kysymysten

avulla. (Hirsjärvi et.al. 2009, Tuomi & Sarajärvi 2009).

5.3 Tiedonhankinnan (haastattelun) tavoitteet

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna, joissa tukeuduttiin etukäteen laadittui-

hin ryhmiteltyihin kysymyksiin (etukäteen laaditut kysymykset on esitetty liitteessä).

Aineiston kerääminen tapahtui yksilöhaastatteluna. Kysymyksiä ei aina käsitelty tiu-

kasti esitetyssä järjestyksessä vaan keskustelu kulki luontevasti kysymyksestä toi-

seen ja haastateltavan omia painotuksia kunnioittaen. Tarkentavia kysymyksiä esit-

tämällä saatiin lopulta kaikkiin etukäteen laadittuihin kysymyksiin vastaukset.

Haastattelut nauhoitettiin ja purettiin litteroinneiksi, mitkä ovat saatavilla tämän tut-

kimuksen tekijältä. Haastatteluin toteutettavan empiirisen aineiston keräämisen jäl-

keen tuloksista johdettiin induktiivisen päättelyn eli haastatteluaineistoa yleistävän

päättelyn kautta yhteenvedonomaisesti johtopäätökset sekä kuvattiin lennonvarmis-

tukseen liittyvät arvovirrat.

Haastattelun tavoitteena oli selvittää lennonvarmistuksen sidosryhmien kokema ar-

voperusta lennonvarmistuspalvelulle ja testata segmentin käsityksiä eri tuotanto-

vaihtoehtoihin. Keskeinen tavoite on testata sidosryhmien kokemuksia valittuihin or-

ganisointimalleihin liittyen; kehitettävän osa-alueen laajuuden rajaus, tunnistetut

haasteet ja mahdollisuudet, kriittisen infran hallinta- ja omistuskysymykset ja ske-

naarioiden vaikutukset.  Testattavaksi vaihtoehdoiksi valittiin neljä (A-D) vaihtoeh-

toista tarkastelua (muutoksena nykytilanteeseen):

A. Lennonvarmistus jatkaa osana lentoasemayhtiö Finavian toimintaa omana

liiketoimintana.

B. Lennonvarmistus kokonaisuutena organisoidaan omaan yhtiöön.

C. Lennonvarmistuksen operatiivinen palvelu organisoidaan omaan yhtiöön

D. Aluelennonjohtopalvelut organisoidaan omaan yhtiöön ja muu operatiivinen

palvelu omaan yhtiöön sekä tukipalvelut omaan yhtiöön.
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Haastattelun aikana haastateltavalle esitettiin viitteellinen malli (kuva 9) eri tuotan-

tovaihtoehtojen ehdotelmaksi ja niiden yhdistelmistä. Haastateltava esitti vapaa-

muotoisesti näkemyksensä eri organisaatioihin, niiden hyötyihin tai haittoihin

omasta näkökulmastaan. Aineiston purkamisen yhteydessä pyrittiin tunnistamaan

myös vastaajan näkökannat sidosryhmäanalyysin lähtökohdista, mikä antaa sy-

vyyttä vastaajan käyttämästä määritelmästä lennonvarmistusorganisaatioon.

Kuva 9: Haastattelussa annettu viiteaineisto organisointivaihtoehdoille

Haastattelut toteutettiin kesän 2016 aikana. Valittujen sidosryhmien edustajiin otet-

tiin yhteyttä puhelimitse ja tiedusteltiin halukkuutta osallistua tutkimukseen lennon-

varmistuksen tuotantomallin mahdollisuuksia tuottavasta organisoinnista:

- Lappeenrannan lentoasema Oy:n toimitusjohtajan haastattelu toteutettiin

Lappeenrannassa 28.6.2016,

- Omistajaohjauksesta vastaavan päällikön haastattelu Liikenne- ja viestintä-

ministeriössä 25.8.2016,

- viranomaistahon haastattelu Trafin toimitiloissa Helsingissä 24.8.2016 ja

- Rengonharju-säätiön edustaja Seinäjoella 1.9.2016.

Muiden esitettyjen sidosryhmien näkökannat perustuvat julkaistuihin tiedotteisiin ja

kannanottoihin. Puolustusvoimien näkökohdat pohjautuvat pääosin ilmailulain ja

aluevalvontalain perusteluissa kirjattuihin näkökohtiin, koska kyseessä on lakiin pe-

rustuva toiminnanharjoittaja ja lakiin kirjattu tehtävä.
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5.4 Omistaja

Finavian Oyj:n omistajaohjauksesta vastasi tutkimusta tehtäessä Liikenne- ja vies-

tintäministeriö. Omistajaohjausyksikön päällikkö Ari-Pekka Manninen vastasi len-

nonvarmistuksen omistajapolitiikkaan liittyviin kysymyksiin Liikenne- ja viestintämi-

nisteriössä.

Haastattelussa selviää, että valtio-omistuksen tavoitteet lennonvarmistukselle ovat

”yhteiskunnallisia taloudellisia tavoitteita”, mikä vastannee Finaviaa koskevaa omis-

tajastrategisia linjauksia (LVM 2011). Valtio-omisteisessa yhtiössä noudatetaan tar-

koin OECD:n julkaisemia periaatteita hallintomallista20. Suomessa valtionyhtiöiden

omistajaohjauksesta vastaa kokonaisuutena valtioneuvoston yhteydessä oleva

omistajaohjausyksikkö, mutta strategisesti omistajaohjaustyötä joidenkin yhtiöiden

osalta suoritetaan hallinnonalan ministeriössä.

Valtio-omistajan tavoitteisiin sisältyy myös, ettei yhtiö toimi markkinoilla ns. markki-

nahäirikkönä. Omistajaohjaus on valtionhallinnossa siirtynyt yhä strategisempaan

suuntaan, mikä näkyy liikennepoliittisessa selonteossa ja hallitusohjelmissa; yksi-

tyiskohtaisia hankelistauksia ei enää ole annettu. Manninen myös toteaa, että eri-

tystehtäväyhtiöiden määrittelyn kohdalla tämä muutos näkyy myös jollain tapaa,

mutta ei ota tarkemmin kantaa Finavian tai lennonvarmistuksen viitekehykseen. Pal-

velun merkitys yhteiskunnalliselta kannalta on myös poliittinen, hän toteaa.

Palveluiden organisointi Finaviassa omistajuuden kannalta onkin operatiivinen ky-

symys. Manninen toteaa organisaatiovaihtoehdoista, että lennonvarmistuksen vi-

rastomuotoinen toiminta olisi absurdi, koska silloin ei ole omistusta – eikä omistaja-

tavoitteita.

”Sitten jos se ei ole enää omistuksessa niin eihän omistajatavoitteita

enää ole. Sitten on jotain muita tavoitteita. Omistajan näkökulmasta F-

20  G20/OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publishing, Paris 2015. Verkkodoku-

mentti saatavissa: http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en
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vaihtoehto olisi absurdi, silloin ei enää omisteta ja omistajanäkökul-

maa ei ole olemassakaan.”

5.4.1 Omistajuuden analysointia

Mannisen esiin nostama omistajan puuttuminen virastomuotoisessa toiminnossa

voidaan tulkita tiukan oikeudellisen omistuksen puutteeseen suhteessa virastomuo-

toon.

Koiranen (2006) määrittää omistajuudelle ilmiasua ja listaa neljä omistajuuden tun-

nusmerkkiä: 1) Sosiaalinen omistajuus; ihmisten kokema omistaminen tulkintojen ja

vuorovaikutuksen kautta, 2) Operatiivinen omistajuus; tosiasiallinen vuorovaikuttaja

omistuksen kohteen kanssa, 3) Psykologinen omistajuus; tunneperäinen kokemus

omistamisesta, mitä luo mm. hallinnan tunne kohteeseen, 4) Sosiaalinen/symboli-

nen omistajuus; kokemus, millaisia omistajuuden symboleita ja luokituksia omista-

jalla on. Koiranen (2006) myös määrittää omistajalle vastuuta: taloudellinen, juridi-

nen, yhteiskunnallinen ja henkinen.

Virastomuotoiselle toimijalle voidaan jossain määrin ajatella sovellettavan Koirasen

(2006) esiin tuomaa näkökulmaa omistajuudesta, missä virastomuotoinen toimija

palvelee yhteiskunnallista tehtävää suorittaessaan asiakkaitaan, mutta jolla ei olisi

osakkeenomistajaan rinnasteista juridista omistajaa. Virastomuotoiseen organisaa-

tioon voidaan kuitenkin soveltaa Koirasen neljää omistajuuden tunnusmerkistöä ja

löytää toiminnon omistajia. Koiranen (2006) argumentoi, että omistajalla on lopulta

kokonaisvastuu omistuksestaan. Valtiolla on lennonvarmistuksesta lopulta kaikki

Koirasen määrittämät kokonaisvastuun elementit riippumatta organisaatiomallista.

Valtiolle lennonvarmistuksen omistajuus ilmenee yhteiskunnallisena taloudellisena

tavoiteasetantana. Toiminnolla on siis yhteiskunnallinen merkitys, mikä on löydettä-

vissä myös lennonvarmistusta koskevista säädöksistä sekä omistajastrategisista

linjauksista (LVM 2011). Organisointimallilla ei haastattelun perusteella kuitenkaan

olisi omistajan kannalta merkitystä yhteiskunnallisten taloudellisten vaatimusten tul-

tua täytetyksi ja toiminnon ollessa markkinoilla ilman häiriöitä.
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5.5 Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto (myöhemmin Trafi) toimii kansallisena ilmaliikenteen

lupaviranomaisena. Lisäksi virasto valvoo liikennemarkkinoita ja ilmailun liikenne-

järjestelmän toimintaa EU-säännösten soveltamisessa. Virastolla on myös tehtäviä

liikennejärjestelmän toimivuuden ohjaamisessa poikkeusoloissa ja normaaliolojen

häiriötilanteissa.

5.5.1 Lennonvarmistuksen arvontuotanto

Kansallinen turvallisuus- ja lupaviranomainen lähestyy lennonvarmistuksen arvo-

pohjaa kansainvälisten velvoitteiden kautta. Suomi on sitoutunut valtiona tuotta-

maan lennonvarmistuksen palvelut, mikä on yksiselitteinen toiminnallinen vaatimus.

”Näkisin viranomaisen näkökulmasta, että meillä on tietysti useitakin

eri elementtejä siellä. Yksi on tietysti meidän kansainväliset velvoitteet

eli me ollaan kansainvälisten sopimusten kautta sitouduttu, valtio on

sitoutunut, tuottamaan lennonvarmistuspalvelut. Se on tietysti yksi-

selitteistä. Siihen liittyy sitten oleellisesti toki viranomaistoiminnot. Se

miten sitten Valtio on järjestänyt ne, on sitten toinen juttu”

Toisena tekijänä nousee esiin kustannukset.

”Viranomaisen kannalta merkittäviä asioita on tietysti kustannukset.

Lähinnä sitä kautta, että minkälaisilla kustannuksilla pystytään tuotta-

maan palvelut niin, että – siis matkustajan kannalta lähinnä, loppu-

käyttäjän kannalta – meillä on kohtuullinen hinnoittelu.”

Trafissa tunnistetaan, että asiakkuus kaiken kaikkiaan aletaan nähdä kansainväli-

sesti yhä enemmän loppukäyttäjän kannalta eli matkustajan kokeman palvelun ja

hinnoittelun näkökulmasta. Perinteisesti lennonvarmistuksen asiakkaat ovat olleet

lentoyhtiöt tai ilmatilan käyttäjät.
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”Kyllä minusta viranomaisen kannalta ihan selkeä tavoite on se, että

Suomen kansalaiset saavat mahdollisimman tehokkaat, sekä kustan-

nus- että toimivuudeltaan tehokkaat, palvelut.”

Toisaalta tunnistetaan, että EU:n ohjaava vaikutus lennonvarmistuspalvelun tuotan-

toon konkretisoituu suorituskykyasetuksen tavoiteasetannan kautta. Asetuksen ta-

voitteet kohdistuvat suurelta osin lennonvarmistuksen yksikköhintaan, mikä voidaan

nähdä myös yksipuolisena tavoiteasetantana. Rakenteellisesti katsottuna Siekkinen

argumentoi:

”että jos on vapaa kilpailtu markkina niin ei tarvita suorituskykytavoit-

teita asettaa. Kilpailu hoitaa. Ja sitten kun tässä on kysymys pääasi-

assa luonnollisista monopoleista niin silloin katsotaan, että sääntelyä

tarvitaan.”

Lennonvarmistuksen markkinalla Siekkinen näkee alueellisten erojen olevan suuret.

Erot johtuvat pitkälti liikenteen määrästä ja sikäli toimijoiden kiinnostuksena laajen-

tua.

”Rehellisesti jos nyt ajatellaan lennonvarmistustoimintaa kokonaisuu-

tena niin voisin kuvitella, että noin yrityspohjalta se kiinnostaisi jossain

Helsinki-Vantaalla, mahdollisesti jotain aluelennonjohdon hoitaminen,

isot voluumit. Mutta sitten koko muu meidän verkosto ja sen hoitami-

nen niin henkilökohtaisesti ainakin minun on vaikea nähdä, että hirvit-

tävän suurta tunkua olisi, ja siinä merkitystä ainakaan, että se tehtäisi

halvemmalla tai tehokkaammin kuin tänä päivänä tehdään”.

Siekkisen näkökannat taloudelliseen kiinnostavuuteen markkinoilla ovat yhtenevät

Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan tunnuslukujen kanssa. Toiminnot valtakun-

nallisesti ovat Finavian sisällä tappiollisia. Olisi todennäköistä suurten yksiköiden

olevan markkinoilla kiinnostavampia ja omistajilleen enemmän mahdollisuuksia

tuottavia kuin Suomen vähäliikenteiset lentoasemat.
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5.5.2 Kehityshaasteita

Trafi seuraa aktiivisesti Remote Operated Tower (ROT) -konseptin kehitystä Ruot-

sissa ja Norjassa. Teknisesti ratkaisun nähdään jossain määrin mahdollistavan lii-

ketoimintamallien kehittymisen. Siekkinen painottaa, ettei viranomaisella ei ole mer-

kitystä millaisella konseptilla palvelu tuotetaan, kunhan se tehdään säännösten mu-

kaisesti. ROT-konseptiin sisältyy kuitenkin Siekkisen mukaan edelleen ratkaisemat-

tomia kysymyksiä.

Suvereniteetti-kysymykset ovat laajasti esillä, kun puhutaan lennonvarmistuksen or-

ganisoinnista Euroopassa. Sotilasyhteisö on kaikissa maissa merkittävä ilmatilan

käyttäjä ja huolehtii maan kansallisesta turvallisuudesta. EU:n Single European Sky

(SES) -hankkeen tavoitteena on pyrkiä palvelutuotantoon toiminnallisista lähtökoh-

dista käsin, samalla poistaen valtionrajojen aiheuttamat rajoitteet kansainväliseen

ilmaliikenteeseen.

”On sellainen käsitys, että laajasti sotilasyhteisöltä Euroopassa tämä

Single European Sky -hankkeen alkuvaiheet meni hieman ohi, ei ehkä

ymmärretty mitä sieltä on tulossa ja se heidän tietoisuutensa on kas-

vanut koko ajan. Eli myöskin heidän painotuksensa ja äänenpainonsa

on jatkuvasti noussut ja korostuu heidän huomioonottamisensa, joka

on ihan luonnollista.”

Ilmailulain kokonaisuudistuksessa 2014 kirjattiin entistä yksityiskohtaisemmin ja laa-

jemmin sotilasilmailun toiminnasta ja lennonvarmistuksen suhteesta. Siekkisen nä-

kökannat ylikansallisen säätelyn vaikutuksesta sotilasilmailuun ovatkin yhtenevät

kansallisessa lainsäädäntötyössä tapahtuneen kehityksen kanssa.

Rajat ylittävien toimintojen osalta Siekkinen näkeekin Puolustusvoimien näkökanto-

jen muuttuneen enemmän mahdollistavaan suuntaan.

”sanotaanko asenneilmapiiri on ehkä muuttunut. Se ei enää ole yksi-

selitteinen EI esim. ulkomaiselle toimijalle. Vaan KYLLÄ tietyin eh-

doin.”
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5.5.3 Tekninen lennonvarmistus

Teknisen lennonvarmistuksen tuotantoon ja monituottajamalliin ei viranomainen

näe merkittäviä haasteita. Kelpoisuuksia ei ole harmonisoitu, jolloin palveluntuotta-

jalla on velvollisuus osoittaa riittävällä tasolla hankittu osaaminen.

”Nämä on toki mielenkiintoisia kysymyksiä ja siitä meidän on pakko

viranomaisen kannalta lähteä siitä, että jos sertifioinnit on tapahtunut

asianmukaisesti ja toimilupa on myönnetty, jota myös EASA valvoo.”

5.5.4 Organisointi

FAB-perustaminen on tapahtunut valtiosopimuksella, missä on luotu periaatteet ja

pohja lennonvarmistuksen organisoinnille. Ohjaavana periaatteena on mainittu val-

tion rajat ylittävä tuotanto. Trafissa ei tunnisteta suoraan muutostarpeita lakipykäliin

rajat ylittävien palveluostojen kannalta.

”Toki täytyy sanoa, että varmaan viranomaisen kannalta aika haasteellinen

kuvio on sitten, että mielenkiintoista nähdä, kun saadaan lopullisia esityksiä

ja muuta. Enemmän sieltä tulee ehkä sitten, jos ei suoranaisesti lainsäädän-

nön kannalta, mutta tutkittavaksi, että meillä on yhtenevät ilmailusäännökset,

siis määräykset, viranomaisen antamat määräykset ym.”

Lennonvarmistuksen erottaminen yhteen tai useampaan osaan voisi tuoda Trafin

kannalta etua läpinäkyvyyden paranemisena. Samalla kuitenkin tunnistaen, ettei vi-

ranomaisella ole tietoa eri organisaation osien synergiahyödyistä ja niiden vaikutuk-

sesta liiketoimintaan. Organisointi nähdään enemmän liikennepoliittisena kysymyk-

senä kuin viranomaisvalvontaan vaikuttavana. Tämä pätee myös toiminnan viran-

omaistamiseen. Ulkomaisen palveluntarjoajan tapauksessa eräs ratkaistava tekijä

on kuitenkin kielikysymys eli voidaanko palvelua antaa yksinomaan englanniksi.
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5.6 Yleisilmailu

Yleisilmailun osuus lennonvarmistuksen suoritteista on n. 34 % (perustuen laskeu-

tumisiin lentoasemille vuonna 2014, Finavia 2015). Finavian mukaan yleisilmailusta

saatavat tuotot ovat alikatteellisia useita miljoonia euroja (Finavia 2016e) ja toisaalta

yleisilmailun maksukykyä pidetään alhaisena.

Voidaan todeta yleisesti, että yleisilmailun lennonvarmistukselle asettamat odotuk-

set kohdistuvat tässä asiakasryhmässä pääosin kustannustehokkuuteen ja ilmatilan

tasapuolisen käytön vaatimukseen. Merkittävä osa yleisilmailusta tapahtuu valvot-

tujen lentopaikkojen ulkopuolella, jolloin lennonvarmistus ei tuota sidosryhmälle

lainkaan palveluita ja näistä operaatioista ei ole saatavissa tutkittua tietoa tai tilas-

toa, koska valvomattomassa ilmatilassa tapahtuvasta operoinnista ei tarvitse tehdä

ilmoitusta tai suunnitelmaa minnekään taholle. Tällaisilla lennoilla ilma-aluksen lii-

kehdintä ja toiminta perustuvat yleisiin lentosääntöihin ja lentokoneen päällikön suo-

rittamaan itsenäiseen ilmatilan ja sääolosuhteiden seurantaan.

Yleisilmailu on harrastuspohjaista ja tällä sidosryhmällä ei ole lentoliikennemarkki-

noilla suoraan kaupallista vaikutusta. Välillisesti yleisilmailun kautta tuotetaan ilmai-

lun ammattihenkilöitä myös kaupalliseen lentotoimintaan, mutta yleisilmailun osalta

jätetään tässä tutkimuksessa tarkemmin selvittämättä arvontuotantoon liittyvät yksi-

tyiskohtaiset näkemykset. Sidosryhmän näkökantoina listataan seuraavan odotuk-

set:

- Arvontuotantoon kohdistuu vaatimuksia pääosin toimintakustannusten mini-

moimisen kautta. Tätä olettamusta tukee myös tähän tutkimukseen haasta-

teltu Trafin johtava asiantuntija Kari Siekkinen (2016) mainitessaan harras-

teilmailun kustannusten nousevan alati yleiseen keskusteluun esim. ilma-

alusten transponder-vaatimuksen ja 8,33 -kanavajaollisten radioiden hankin-

tapakkona, joiden vaikutusta harrasteilmailun kokonaiskustannuksiin kuiten-

kin pidetään marginaalisena.

- Yleisilmailun sidosryhmässä korostuu ilmailun harrastusmahdollisuuksien

turvaaminen säilyttämällä riittävä lentopaikkaverkosto ja siihen liittyvät palve-

lut Suomessa. Tätä perustelee mm. Suomen Ilmailuliiton 14.9.2015 (SIL



  66

2015) tiedote, missä yhdistys toteaa, että ”Lentopaikat ovat monen ilmailula-

jin elinehto” ja ilmoittaa toimivansa lentopaikkojen toiminnan puolustajana yh-

teiskunnallisissa elimissä. Harrastusmahdollisuuksien käyttömahdollisuus on

myös ilmatilan saatavuutta yleisilmailun tarpeisiin ja siten lennonvarmistus-

toimintaan liittyvän tasapuolisuus ja läpinäkyvyysvaatimuksen toteutumista.

5.7 Kaupallinen ilmailu

Kaupallisen ilmailun sidosryhmän näkökannat lennonvarmistuksen arvontuotantoon

perustuvat kansainvälisen edunvalvontajärjestön IATA:n julkaistuihin tiedotteisiin ja

kannanottoihin. IATA:n jäseniä ovat lähes kaikki lentoyhtiöt maailmassa ml. suoma-

lainen lentoyhtiö Finnair.

IATA ilmoittaa (IATA 2016) kotisivuillaan toteuttavansa lennonvarmistuksessa pit-

kän tähtäimen edunvalvontaa kustannustehokkuuden kasvattamisessa jäseninä toi-

mivien lentoyhtiöiden puolesta. Lennonvarmistusmaksuja järjestö pitää lentoasema-

maksujen kanssa vaikutukseltaan merkittävänä lentoyhtiöille ja matkustajille (IATA

2016a) ja ajaa taloudellista säätelyä monopoliasemassa toimivien lennonvarmistus-

palvelun tarjoajien hinnoitteluun ja kustannustehokkuuden kasvattamiseen (IATA

2016b). Yhteisö linjaa kuusi elementtiä vahvan, kestävän ja poliittisesti sitoutumat-

toman taloudellisen sääntelyn tunnusmerkistöksi (IATA 2016b):

1) Valvontaviranomaisen (regulaattorin) tulee olla itsenäinen.

2) Regulaattorin päätöksiin liittyen muutoksenhakuun ja ristiriitojen rat-

kaisuun tulee olla menettely.

3) Suunnitelmaperiodin tulee olla 3-5 vuotta pitkä, mikä takaa mahdolli-

suuden kehittää menettelyitä ja toteuttaa tarpeellisia muutoksia.

4) Tehokas ja toimiva sidosryhmäyhteistyö on toteuduttava yhdessä len-

toyhtiöiden kanssa koskien lennonvarmistuksen investointeja, liiketoi-

mintasuunnitelmia ja käyttökustannuksia. Erityisesti investoinnit tulisi

kohdistua infrastruktuurin kehittämiseen ja vain lentoyhtiöiden suostu-

muksella.

5) Lentoaseman käyttäjämaksut tulisi määrittää kaikkien tulojen ja kus-

tannusten suhteen riippumatta liittyvätkö ne ilmailuun tai muuhun sitä

tukevaan liiketoimintaan.
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6) Viranomaismaksut, konsultaatiokustannukset ja ICAO-vaatimusten

täyttämisestä syntyvät kulut on sisällytettävä talouden säätelyjärjestel-

mään. Maksujen ristisubventaatioon järjestö kiinnittää huomiota (IATA

2016c) ja painottaa, että yhtiöiden ja matkustajien tulee maksaa vain

käyttämistään palveluista.

IATA toteaa, että yli 40 valtiota on jo kaupallistanut lennonvarmistuspalvelunsa

(IATA 2016d). Yleisperiaatteena olisi pidettävä suurempaa autonomiaa hallinnossa,

millä nähdään olevan tehokkuutta lisäävä vaikutus. Monissa tapauksissa kaupallis-

taminen on kuitenkin johtanut omistajan pääasialliseen tavoitteeseen saada lisää

tuloa, mikä on johtanut maksujen merkittävään kasvuun eikä luvattu tehokkuuden

ja tuottavuuden kasvu ole toteutunut (IATA 2016d).

Järjestö painottaa neljää huomioonotettavaa tekijää konsultaatioprosessissa kau-

pallistamisen toteuttamisessa:

1) Kustannukset eivät saa sisältää piilotukea palveluissa esim. yleisilmai-

lulle, valtion ilmailulle tai sotilasilmailulle.

2) Kustannustehokkuuden ja pitkän aikavälin tulostavoitteet tulee linjata

vasta käyttäjien kuulemisen jälkeen.

3) Toiminnan tulee olla täysin yhdenmukaista kansainvälisten sopimus-

ten ja ICAO:n21 maksusääntöjen kanssa.

4) Taloudellinen valvonta tulee tapahtua riippumattoman ja puolueetto-

man elimen kautta.

Yleisesti todetaan, että kaupallistamisen periaatteet tulisi määrittää vain yhdessä

lentoyhtiöiden kanssa. Liiketoimintamalli tulee määrittää etukäteen ja lennonvarmis-

tuspalvelun tarjoajalla tulee olla pääsy rahoitusmarkkinoille ilman valtiollista oh-

jausta. Liiketaloudellinen raportointi tulee toteuttaa täysin läpinäkyvästi ja julkaista

budjetit sekä osavuosikatsaukset säännönmukaisesti. Suorituskykyä tulee monito-

roida ja vertailla säännönmukaisesti.

21 ICAO Doc. 9082: ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services
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Edellä esitetyn perusteella, voidaan johtaa yleisiä päätelmiä IATA:n politiikasta len-

nonvarmistuksen toiminnasta. IATA:n edustaessaan lentoyhtiöitä globaalisti, voita-

neen todeta esitettyjen näkemyksien edustavan ilmatilan kaupallisen liikenteen ope-

raattoreita kokonaisuutena. Painotukset keskittyvät laajalti talouteen, jonka attri-

buutteja ovat:

- toiminnan kustannustehokkuus,

- tarpeen mukainen järjestäminen,

- läpinäkyvyys ja

- tasapuolisuus.

Lentoyhtiöille lennonvarmistuspalvelut ovat välttämätön ilmaliikenteen organisoin-

tiin liittyvä toiminnallinen funktio, joka toteutuu luontaisesti monopolirakenteessa ja

vaatinee taloudellista valvontaa. Konsultaatioiden kautta lennonvarmistuksen tulisi

yhteistyössä asiakkaiden kanssa tuottaa suunnitelmia, joilla ohjataan toiminnan ka-

pasiteetin sopeuttamista sekä kustannustehokkuutta. Liiketoimintamallin tulisi olla

syrjimätön ilman ristisubventaatiota. Voitaneen johtaa myös olettamus, ettei lennon-

varmistuksen organisaatiorakenteella tai omistajuuden järjestämisellä olisi olen-

naista merkitystä jos em. seikat toteutuvat.

5.8 Puolustusvoimat

Puolustusvoimien näkökannat lennonvarmistuksesta saatavaan arvontuotantoon

on referoitu ja johdettu voimassaolevasta ilmailulaista ja sen valmistelun esitöistä

(HE 79/2014 vp), jonka laatimiseen on Puolustusministeriö osallistunut voimak-

kaasti. Laki on uudistettu verrattain lyhyen ajan sisällä ja uudistuksen yhtenä tavoit-

teena on ollut turvata sotilasilmailun toimintaedellytykset (HE 79/2014 vp s.5).

Verrattuna vanhaan lakiin sotilasilmailun määritelmä itsessään on säilynyt ennal-

laan, mutta se jaettiin kahteen osaan 1) 6 § koskien määräyksenantovaltaa ja 2) 7

§ koskien sotilasilmailuun liittyviä tarkennuksia ja poikkeuksia. Puolustusvoimia

edellytettiin sopimaan Liikenteen turvallisuusviraston kanssa siitä, miten poikkeuk-

sista siviili-ilmailun sääntöihin ohjeistetaan lennonvarmistuspalvelun tarjoajaa. Ni-

meäminen annettiin 108 §:ssä valtioneuvoston yleisistuntoon aiemmassa laissa ol-

leen Liikenne- ja viestintäministeriön sijasta. Täsmennykset kuvastavat Puolustus-
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voimien tarvetta säätää omassa toiminnassaan tapahtuvasta lentotoiminnasta en-

tistä itsenäisemmin ja toisaalta strukturoida lennonvarmistuspalvelun tuottaja(t) hal-

linnollisesti noudattamaan näitä poikkeuksia toiminnassaan.

Sotilasilmailu, sen toiminnan luonteen mukaisesti, tarvitsee ajoittain muusta liiken-

teestä erotettua ilmatilaa. Lain 11 §:ssä säädetään ilmailun rajoittamisesta valtion

johtamisen, maanpuolustuksen, rajavalvonnan, pelastustehtävien tai varautumisen

kannalta tärkeiden kohteiden ja alueiden yläpuolella (HE 79/2014 vp, s.32). Lähtö-

kohtana rajoituksille on ennakkoon tehtävät ja perustellut aluemäärittelyt, jotka vi-

ranomainen vahvistaa ja julkaisee. Ilmailulain 109 §:ssä säädetty EU:n FUA-

asetuksessa tarkoitettu ilmatilanhallintayksikkö voi kuitenkin lentoturvallisuusperus-

teella rajoittaa ilmailua tarpeelliseksi katsomallaan tavalla enintään kolmen vuoro-

kauden ajan. Perusteena voi tällöin olla myös aluevalvontalaissa (755/2000) sääde-

tyt voimakeinojen käyttöön tai niihin vertautuvat rinnasteiset uhat. Kyse olisi akuu-

tissa tilanteessa välittömän ja uhkaavan vaaran torjumiseksi sellaisesta tarpeelli-

sesta teosta, jota voitaisiin edellyttää jo pelastuslain (379/2011) yleisen toimintavel-

vollisuuden22 nojalla (HE 79/2014 s.34). Ilmatilan hallintafunktiota argumentoidaan

(HE 79/2014 s.80) perusedellytyksenä maanpuolustuksen järjestämiselle ja puolus-

tusvoimien harjoitustoiminnalle. Ilmatilan käyttöön liittyvät lakimuutokset ilmentävät

Puolustusvoimien toiminnan erityisluonnetta ja nopeatempoista, tilanteen vaatimaa

reagointikykyvaatimusta. Muutokset asettavat lennonvarmistuspalvelun tuottajan,

jonka yhteydessä FUA-asetuksessa tarkoitettu ilmatilanhallintayksikkö toimii, tar-

peen vaatiessa siirtämään kaupallista liikennettä pois mahdolliselta tehtäväalueelta.

Muutoksin täsmennetään menettelyitä ilmatilan sulkemiseksi tapahtumien, onnetto-

muuksien, kriittisten kohteiden tai valtion johtamisen kannalta tärkeäksi koettujen

paikkojen läheisyydessä.

107 §:ssä Siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamisen yleisistä periaatteista sääde-

tään EU:n FUA-asetuksessa (EY 2150/2005). Yhteensovittamisessa huomioidaan

22  Pelastuslaki (379/2011) 2:3 § Yleinen toimintavelvollisuus: ”Jokainen, joka huomaa tai saa tietää

tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa

paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään

hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.”
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maanpuolustuksen tarpeet ja kansallinen etu sekä Suomessa käytössä olevan yh-

teen sovitetun siviili- ja sotilasilmailun lentoasemaverkko- ja lennonvarmistusjärjes-

telmän erityispiirteet. Uudistettuun lakiin tuotiin viittaus ilmatilan hallintaa ohjaavaan

kansalliseen käsikirjaan eli ns. ASM-käsikirjaan. Asiakirjassa puolustusministeriö ja

liikenne- ja viestintäministeriö sopivat sovellettavista periaatteista, millä tavalla si-

viili- ja sotilasilmailun tarpeet otetaan huomioon ilmatilan ja ilmaliikenteen hallin-

nassa, lennonvarmistuspalvelun tarjonnassa sekä joustavan ilmatilan käyttöön liit-

tyvissä menettelyissä (HE 79/2014 s.78). Toimintaperiaatteissa sanotaan kiinnitet-

tävän erityistä huomiota turvallisuuteen ja maanpuolustukseen ml. sotilaallisen

maanpuolustuksen tehtävistä johtuvien erityistarpeiden huomioon ottamiseen nor-

maalioloissa, mutta myös poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa (HE 79/2014 s.80).

FUA-asetus tunnistaa kolme eri yhteistyön tasoa:

1) strateginen23; kansallisen ilmatilapolitiikan ja rakenteiden luomista,

2) esitaktinen24; ilmatilan päivittäistä jakamista ja

3) taktinen25; ilmatilan tosiaikaista käyttöä.

ASM-käsikirja määrittää ilmatilan hallinnan strategisen ulottuvuuden ja antaa me-

nettelyt esitaktisen ja taktisen ilmatilan hallinnan toteutukselle. Pykälässä edelleen

säädetään liikenne- ja viestintäministeriön yhteydessä toimivasta ilmatilan hallinnan

neuvottelukunnasta, joka valmistelee siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamiseen

liittyviä kysymyksiä ottaen huomioon ilmatilan eri käyttäjien tarpeet. Muutoksilla

mahdollistettiin ilmatilan joustava käyttö ja hallintorakenne, mikä mahdollistaa soti-

lasilmailun toimintaedellytykset koko valtakunnan alueella. Lennonvarmistuspalve-

23  Ilmatilan hallinnan strateginen vaihe (taso 1): Suunnittelu eli strateginen vaihe alkaa ennen varsi-

naisen toiminnan aloitusta ja se päättyy ilmatilan hallinnan esitaktiseen vaiheeseen. (Trafi & SVY

2015).
24  Ilmatilan hallinnan esitaktinen vaihe (taso 2): ASM-prosessin vaihe, jossa siirrytään toteutusvai-

heeseen. Toteutus käynnistyy yleisimmin noin kaksi päivää ennen toiminnan aloitusta ja jatkuu

toiminnan toteutuksen alkamiseen asti. Tavoitteena on valmistautua suunnitellun toiminnan käyn-

nistämiseen esim. AUP-sähkeitä, AIS-julkaisuja ja lentosuunnitelmia viestittäen ja laatien sekä

tarpeellisia ilmatilavarauksia allokoiden. (Trafi & SVY 2015)
25  Ilmatilan hallinnan tasolla 3 tarkoitetaan sitä, että AMC ja ilmatilan käyttäjät toteuttavat operatii-

vista toimintaa ja päivittävät ilmatilankäyttösuunnitelmaa. (Trafi & SVY 2015)
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lun tarjoajan toimintavelvollisuus säädettiin yksityiskohtaisesti ASM-käsikirjaan pe-

rustuen, mikä takaa ilmatilan käytettävyyden sotilaalliseen harjoitustoimintaan ja tie-

tyissä tilanteissa sotilasilmailun etusija-aseman suhteessa muuhun ilmailuun.

108 §:ssä muutettiin lennonvarmistuspalvelun tarjoajan nimeämisen toimivalta val-

tioneuvoston yleisistuntoon. Muutoksen tavoitteeksi kirjattiin, että tarjoajaa nimettä-

essä varmistutaan palvelun tarjoajan kyvystä ja mahdollisuudesta tuottaa palveluita

poikkeusoloissa, koska lennonvarmistuspalvelut toteutetaan Suomessa ns. integ-

roidulla järjestelmällä. Valtioneuvosto ottaa nimeämisessä huomioon ilmaliiken-

nepalvelun erityispiirteet, turvallisuuden säilymisen korkealla tasolla, ilmatilan te-

hokkaan käytön sekä etsintä- ja pelastuspalveluihin, aluevalvontaan ja poikkeus-

oloihin liittyvien tehtävien suorittamismahdollisuudet. Palveluntarjoajan nimeämi-

sellä ja niihin liittyvillä ehdoilla argumentoidaan olevan merkitystä lennonvarmistuk-

sen yhteen sovitetun järjestelmän toimivuuden ja ylläpidon kannalta. Puolustusvoi-

mille on myös ehdottoman tärkeää, että osa lennonvarmistuspalveluita tuottavista

henkilöistä olisi käytettävissä puolustusvoimien reservin tehtävissä (HE 79/2014

s.78). Pykälässä voimaansaatetut periaatteet ja menettelyt vahvistavat lennonvar-

mistuksen toimintaa osana kansallista turvallisuutta.

112 §:ssä säädetään ilmaliikennepalvelun tarjoajalle velvollisuus ylläpitää, järjestää

ja kehittää lennonvarmistuspalveluita siviili-ilmailun, valtionilmailun ja sotilasilmailun

tarpeita varten. Säädöstä täsmentää aiempi laki lentoasemaverkosta ja – maksuista

(210/2011), mikä velvoittaa lentoasemaverkkoyhtiön ylläpitämään, järjestämään ja

kehittämään lentoasemaverkkoa ja -palveluita siviili-ilmailun, valtion ilmailun ja soti-

lasilmailun tarpeita varten. (HE 79/2014 s.81). Säädöksellä vahvistetaan Suomessa

käytössä olevaa ns. integroitua järjestelmää.

Lennonvarmistuspalveluun ja organisointiin liittyvien toiminnallisten vaatimusten li-

säksi puolustushallinto on tuonut lakiin linjauksia palveluiden hinnoittelusta. Aiempi

laki lentoasemaverkosta ja – maksuista (210/2011) asettaa lentoasemien käytölle

hintapohjan. Valtion ilma-aluksille ja sotilasilma-aluksille tarjottavat lennonvarmis-

tuspalvelut ovat lähtökohtaisesti siviili-ilmailun palvelutoimintaan rinnasteisia. Tätä

on argumentoitu oikeudellisen monopolin hintasääntelynä, jossa alhaisten rajakus-

tannusten palvelutuotannossa sovelletaan yhtenäishinnoittelua (HE 71/2014 s.81).
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Ilmailulaki 112 § tunnistaa lisäksi ns. erillispalvelut joihin kuuluisivat yksinomaan val-

tion ilma-alusten ja sotilasilma-alusten toiminnan vaatimuksesta tarvittavia palve-

luita, jotka eivät kuuluisi yhtenäishinnoittelun piiriin. Lennonvarmistuksen erillispal-

veluista on säädetty myös laissa lentoasemaverkosta ja - maksuista (210/2011).

Tavanomaisten käyttö-, ylläpito- ja kehittämiskustannusten kattamisen jälkeen len-

nonvarmistuspalvelujen tarjoajalla on oikeus kohtuulliseen tuottoon sitoutuneelle

pääomalle (HE 79/2014 s.82). Tuoton arvioinnissa mainitaan erikseen otettavan

huomioon sijoituksen vähäinen riskipitoisuus, rahoituskulut ja laitteistojen käyttöikä.

Yleisperiaatteena olisi, että vuosittain tarkasteltava erillispalveluiden tuottotaso ei

voisi nämä seikat huomioon ottaen ylittää omistajan asettamaa oman pääoman tuot-

totavoitetta. Osapuolten välinen, liiketaloudellisin perustein tehty palvelusopimus

olisi ensisijainen keino erillispalveluiden ja niiden korvausperusteiden määrittele-

miseksi. Hinnoitteluun liittyvä säädäntä kuvaa Puolustusvoimien tavoitetta turvata

oman toimintansa kustannustehokkuus rajoittamalla perittävää hintaa. Ilmaliikenne-

palvelu nähdään osana valtiollisen turvallisuustoimijoiden ketjua, jonka hinnoittelu

ei saa tapahtua markkinavoimien tai yksin palveluntarjoajan määräämänä. Lisäksi

hinnoittelua koskevissa säädöksissä näkyy Puolustusvoimien halu varautua erityis-

menettelyin tilanteisiin, jossa tarvitaan joustavaa kykyä avata uusia palveluita.
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5.9 Rengonharju-säätiö

Seinäjoen lentoasema on aiemmin toiminut Rengonharju-säätiön operoimana.

Teemu Majasaari on toiminut vuodesta 2008 lentoasemalla mm. lentoaseman pääl-

likkönä. Vuoden 2016 aikana operatiivinen vastuu lentoasemasta on siirtynyt seu-

tukunnan yrittäjien omistamalle Seinäjoen lentoasema Oy:lle.

5.9.1 Lennonvarmistuksen arvontuotanto

Seinäjoen lentoasemalla on lennonvarmistuspalvelut tuotettu omalla henkilöstöllä

pl. teknisen lennonvarmistuksen palvelut, jotka on ostettu Finavialta. Oman tuotan-

non mallia on pidetty lentoasemalla kustannustehokkaana. Lennonvarmistuksen

arvo lentoasemalle nähdään välttämättömänä ja pakollisena toimintona. Aluelen-

nonjohdon roolia lentoasemalla ei ole pohdittu, mutta nähdään teoreettisena mah-

dollisuutena ns. osaoptimointi tilanteessa, jossa lentoasemaverkostolle muodostuu

kilpailutilanne ja Finavia tuottaa aluelennonjohtopalvelut. Kysymys lennonvarmis-

tuksen tasapuolisuudesta tai priorisoinnista nähdään lentoasemalla aluepolitiik-

kana.

”Itse asiassa tuo on pohjimmiltaan ilmailun tekniikkaa ja jos sitä läh-

detään priorisoimaan niin sehän on aluepolitiikkaa. Siinä tehdään pal-

jon suurempaa juttua kuin, että pikkusen priorisoidaan.”

5.9.2 Lennonvarmistuksen saatavuus

Lennonvarmistuksen asiantuntijapalvelut koetaan tärkeänä tekijänä lentoaseman

toiminnan kannalta. Haastavana Majasaari pitää tilannetta, että Finaviasta ei saa-

taisikaan osaamista ja esim. käsikirjoja operatiiviseen toimintaan. Se johtaisi lento-

asemien nopeaan sulkemiseen ja viittaa teknisen lennonvarmistuksen kriittiseen ja

välttämättömään osa-alueeseen. Hän pitää valtionyhtiö Finavian yhteiskunnallisena

tehtävänä tuottaa näitä palveluita myös verkostolentoasemille.
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5.9.3 Kehityshaasteita

Lentoasemalla nähdään, että Suomen tulisi huolehtia aluepoliittisesta edunvalvon-

nasta EU-tasolla, missä lennonvarmistuksesta ja lentoliikenteestä säädetään laa-

jasti.

”EU on tietyllä tavalla enemmän alueellinen liittouma kuin valtioiden.

Se on itse asiassa aika aluepoliittinen toimija”.

”Luulisin, että Ruotsin, Suomen, Norjan ja Viron – siis maat, jotka

olemme kahden euron kolikon kartan kulmassa – pitäisi pitää yhtä

Brysselin suuntaan. Kuvittelisin, että Keski-Euroopassa lentoasemien

pito on ilmailun parasta liiketoimintaa ja jos markkinaa on riittävästi

niin tukipalveluiden eriyttäminen ja avaaminen kilpailulle voi toimia

siellä, mutta nyt professori Jorma Mäntystä lainatakseni Suomi on

maa, jossa halutaan elää markkinataloudessa olosuhteissa, jossa ei

ole markkinoita. Olosuhteet ovat erilaiset.”

Rajat ylittäviä lennonvarmistuspalveluita Majasaari pitää mahdollisena tulevaisuu-

den ilmiönä. Erityisesti Remote Operated Tower – konsepti voi tuoda sellaisia mah-

dollisuuksia, mutta siihen liittyen tulee ratkaista ensin kansallisesti kielikysymys; voi-

daanko lennonvarmistusta antaa yksinomaan perustuen englannin kieleen.

”Pienellä itsenäisellä lentoasemalla kustannukset ovat ongelma. Tur-

vallisuus on tärkein arvomme, mutta jos etälennonjohto on osoitettu

turvalliseksi ja kriteerit täyttäväksi, ja meren ylittäminen ei muuta tätä

faktaa eli teknisesti onnistuu, niin aina palataan siihen kielikysymyk-

seen.”
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5.9.4 Tekninen lennonvarmistus

Teknisen lennonvarmistuksen saatavuus ja ammattitaito mainitaan lentoaseman

toiminnan kannalta olennaiseksi, ehdottoman välttämättömäksi edellytykseksi ja

mahdollistavaksi palveluksi. Majasaari toteaa, että lentoaseman muut toiminnot voi-

daan saada hyväksyntätodistustasolla toimivaksi, mutta tekninen lennonvarmistus

on sellainen osatoiminne, joka perustuu erityiseen ja vaikeasti saatavilla olevaan

osaamiseen. Tätä toimintoa hän myös varoittaa pilkkomasta.

”Vaikka Brysselistä tulee kuinka kovaa, että kaikki pitää avata kilpai-

lulle, niin näen sen sellaisena toimintona, joka on huoltovarmuuden tai

jonkin muun termin kautta, yhteiskunnallisesti merkittävää”.

”Mutta tekninen lennonvarmistuspalvelu on niin NICHE-osa-aluetta,

että maalaisjärjellä ajateltuna sitä ei kannata ruveta pilkkomaan pitkin

poikin Suomea. Jos jossain keskittämispolitiikkaa allekirjoittanut kan-

nattaa niin se on tämän tyyppinen osa-alue. Kun itse olen ostanut Fi-

navian teknisen lennonvarmistuksen palveluja niin en ole ikinä mietti-

nyt sitä… olen rinnastanut sen hyvin lähelle tavallaan aluelennonjoh-

topalvelua. Eihän alueellinen lentoasema aluelennonjohtopalvelua

osta, se on Valtion tuottamaa.”

5.9.5 Organisointi

Kokonaisuutena lennonvarmistus nähdään lentoasemalla pakolliseksi toiminnoksi,

mihin ei kaivata suurta kilpailuasetelmaa tai yksityistä rahaa, mikä johtaisi kustan-

nusten nousuun ja alueellisten lentoasemien riskin kasvuun. Kilpailun tulisi tapahtua

lentoasemien välillä muissa toiminnoissa.

” Tässä on kuitenkin tämä lennonvarmistuspuoli luonteensa puolesta

sellaista, ettei sinne kaikista vauhdikkaimpia liikemiehiäkään kaivata.

Ehkä siinä mielessä kehitys on ollut oikean suuntaista eli lentoasemat

ovat muuttuneet lähemmäksi kaupallista toimintaa, mutta pitää ottaa
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kaupallisesta toiminnasta hyvät puolet: dynaamisuus, kustannuste-

hokkuus, innovatiivisuus ja tällaiset. Muistetaan, että se on vain infraa,

mitä kaupallisilla ominaisuuksilla ja malleilla on generoitu kustannus-

tehokkaammaksi, mutta silti se on infraa, minkä rahoitus ei välttämättä

ole tulorahoituksella toimivaa.”

Lennonvarmistuksen kansallisessa organisoinnissa Majasaari korostaa toiminnan

tasapuolisuutta ja erityispalveluiden saatavuutta. Organisaation kaupallistuminen

nähdään selvänä uhkana, vaikka kilpailun katsotaan yleisesti luovan markkinoilla

hyvää. Majasaari kuitenkin viittaa Suomen vähäiseen liikennemäärään ja pitää len-

toasemaverkostoa väyläinfrastruktuurina enemmän kuin kaupallisena toimijana. Vi-

rastomuotoinen toiminta ei kuitenkaan vastaa lentoaseman tarpeisiin, mutta jonkin-

lainen yhteiskunnallinen rahoitusmalli infrapalvelujen tuotantoon nähdään tärkeänä.

”Ala on muutenkin erittäin säänneltyä ja lisäbyrokratiaa ei kaivata,

mikä tulee mieleen viranomaisuudesta”

”Tuo budjettirahoitus on yksi merkittävä osa siinä, mutta sitten pitää

kysyä vielä onko siellä budjetissa rahaa. Onko sitä rahoitusta riittä-

västi. Budjettirahoituksen ongelma on myös se, ettei se ole taloudelli-

sesti tehokkain muoto.”
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5.10 Lappeenrannan lentoasema Oy

Lappeenrannan lentoaseman toiminnot ovat irtaantuneet Finavia Oyj:n lentoasema-

verkostosta Lappeenrannan kaupungin omistamalle yhtiölle liiketoimintakauppana

vuonna 2016. Lentoasemalle ei haastatteluhetkellä ollut säännöllistä reittiliiken-

nettä, mutta lentoasema käy aktiivisesti neuvotteluja eri tahojen kanssa pyrkien

käynnistämään säännöllisen ja aikataulunmukaisen toiminnan. Lentoaseman len-

nonvarmistuspalvelut tuottaa kokonaisuudessaan Finavia palvelusopimuksella kul-

loisenkin tarpeen mukaisesti.

5.10.1 Lennonvarmistuksen arvontuotanto

Lentoasemayhtiön käsitys lennonvarmistuksen arvontuotannosta pelkistyy mahdol-

listavaksi ja toiminnan kannalta pakolliseksi palvelumuodoksi. Toiminto nähdään vi-

ranomaisluonteisena ja vertautuu merenkulussa luotsitoimintaan. Lappeenrannan

lentoasema Oy:n toimitusjohtaja Petteri Lehti toteaa, että

”lennonvarmistuksesta luotsilaitos on hyvä nimitys. Se on reitin ylläpi-

tämistä ja turvallisuustoimintaa”.

Toiminnolla ei nähdä lentoaseman liiketoimintaa kehittävää tai tukevaa vaikutusta.

Lennonjohdolla on kuitenkin asiakkaille tietty imagovaikutus, jonka katsotaan enem-

män mahdollistavan lentoasemaliiketoiminnan kuin tuottavan lisäarvoa.

5.10.2 Lennonvarmistuksen saatavuus

Petteri Lehti toteaa, että Suomessa lennonvarmistuksen asiantuntemusta on saata-

vissa vain Finavia Oyj:n kautta, minkä lentoasemayhtiö näkee haasteena tulevai-

suudessa. Lehti ennakoi lentoasemien yksityistämisen jatkuvan kansallisella ta-

solla, mikä johtaa kaupallisuuden kasvaessa Finavian aseman nimenomaisesti

aluelennonjohdon operaattorina pulmalliseksi.

”jos yksi toimija olisi aluelennonjohdon vetäjä ja sillä olisi aidosti vaikka

10 kilpailevaa lentoasemaa. Ja vaikka ne 10 lentoasemaa kilpailisivat
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jopa keskenään, niin. Se on vähän sama kuin, että ei voi olla kilpaile-

vaa tullia, että olisi kaksi tullimiestä ja toisella olisi eri tulli kuin toisella”

Lehti vahvistaa uhkakuvaksi kaupallisuuden tulevaisuuden kilpailevissa liikesuh-

teissa. Asetelma voi vaikuttaa aluelennonjohdon taktiseen lennonjohtotyöhön. Alue-

lennonjohto vastaa liikenteen johtamisesta lentoasemalle ja sieltä pois, ja toiminnal-

laan se voi aiheuttaa viiveitä joutuessaan luonnollisena tehtävänään priorisoimaan

liikennettä. Lentoasema nosti aluelennonjohdon neutraalin aseman olennaisen tär-

keäksi toimintamalliksi ja organisointitavoitteeksi.

5.10.3 Kehityshaasteita

Lennonvarmistuksen aiheuttama kustannusrasitus koko lentoasemalle on n.25%.

Palvelun tulisi olla joustavaa, jotta lentoasema pystyy tarjoamaan nopeasti busi-

ness-liikekoneille palvelua mihin tahansa aikaan vuorokaudesta. Tähän lentoasema

hakee aktiivisesti ratkaisua ja tutkii mm. Remote Operated Tower -konseptin (jat-

kossa ROT) implementointimahdollisuuksia. Lisäksi Petteri Lehti hakee uusia me-

netelmiä aluelennonjohdon toimenpiteinä.

”Aluelennonjohto voisi tehdä myös lähilennonjohdon työtä. Eli lento-

koneet tulee maailmalta ja lentää Suomeen, jolloin aluelennonjohto

ottaa sen hanskaan ja toimittaa sen sitten vähäliikenteiselle kentälle”.

5.10.4 Tekninen lennonvarmistus

Teknisen lennonvarmistuksen osalta lentoasema näkee, vastaavasti operatiivisen

palvelun tavoin, kansallisesti tietämyksen olevan vain Finavia Oyj:llä.

”ottaen huomioon Suomessa olevan tällä hetkellä kolme itsenäistä

lentoasemaa, eli markkinat ovat melko mitättömät. Kyllä minä ymmär-

rän, ettei kenelläkään ole näitten takia intressiä luoda kilpailevaa or-

ganisaatiota”



  79

5.10.5 Organisointi

Lennonvarmistuksen organisoinnissa Petteri Lehti näkee tärkeäksi Valtio-omista-

juuden olemassaolon ja perustelee sitä toiminnalta vaadittavalla neutraalisuudella.

Toiminnan kehittämiseksi hän näkee vaihtoehtona nykyisen Finavian lennonvarmis-

tusliiketoiminnan sellaisenaan muodostavan uuden yhtiön. Toisaalta hyvin nopeasti

syntyisi aluelennonjohdon tarve erkaantua tästä rakenteesta itsenäiseksi toimijaksi.

”Aluelennonjohto on vielä enemmän viranomaistoimintaa. Jos minä

tätä tekisin, niin lähtisin tekemään yhden yhtiön ensin ja sen jälkeen

erottamaan aluelennonjohdon”

Haasteena yhtiöittämiselle hän näkee nykyisessä lennonvarmistuksessa työskente-

levien henkilöiden turvallisuushakuisen, teknisoperatiivisen taustan ja koulutuspuut-

teet todeten ”kaupallista osaamista siellä ei ole”. Lisäksi hän argumentoi skenaa-

rioidun perustettavan erillisyhtiön toimivan markkinoilla luonnollisena monopolina ja

peräänkuuluttaa enemmän tarjonnan lisäämistä ottaen esiin Ruotsin mallin esim.

lennonvarmistustekniikan organisoinnissa.

”Se on minusta aina viehättävää, kun tällainen yhtiö kun Eltel, joka

tekee vähän kaikenlaista, hoitaa myös lennonvarmistusta. Voisin ku-

vitella, että se porukka, mikä tekee lennonvarmistusta, niin tekee jo-

tain muutakin”.

5.10.6 Analyysi

Lappeenrannan lentoasema on yksityistetty ja se on irronnut Finavian lentoasema-

verkostosta. Lennonvarmistuksen palvelut hankitaan palvelusopimuksin edelleen

Finavialta, mikä mahdollistaa koko lentoaseman toiminnan. Kilpailua markkinoilla ei

ole ja Suomessa osaamista toimialalla ei ole kuin Finavialla. Lennonvarmistus näh-

dään lentoaseman liiketoiminnassa viranomaispalveluna, missä ylläpidetään ilma-

liikenneväylää lentoaseman ja sen asiakkaiden tarpeisiin. Palvelun tehokkuuteen

asetetaan merkittäviä vaatimuksia, koska kyseessä on luonnollinen monopoli.



  80

5.11 Kaupallinen liikenne

Kaupallista ilmaliikennettä globaalisti edistää ja etuja valvoo kansainvälisesti The

International Air Transport Association -järjestö (myöhemmin IATA), joka edustaa

n. 83 % koko maailman lentoliikenteestä (IATA 2016). IATA julkaisee tilastoja ja

lausuntoja lentoliikenteen kasvusta, turvallisuudesta, matkustajamääristä ja kustan-

nuksista sekä osallistuu merkittävänä edunvalvontaelimenä lennonvarmistuksen

maksukonsultaatioihin globaalisti.

Kaupallinen liikenne on kritisoinut voimakkaasti tehottomuutta eurooppalaisessa il-

maliikenteen hallinnassa (IATA 2013). Lennonjohtojärjestelmän aiheuttamien viivei-

den summatiiviset kustannukset vuositasoilla 2011 ja 2012 on esitetty taulukossa 5.

Merkittävänä kustannustekijänä tunnistetaan ilmaliikenteen hallintaan liittyvä viive-

kustannus (ATFM), joka tarkoittaa rajoituksia ilmatilan käytössä ja pidempiä lento-

maileja tai lentoonlähdön viivästymistä suunnitellusta.

Taulukko 5: Euroopassa lennonjohtojärjestelmästä syntyvien viiveiden kustannuk-

set lentoyhtiöille, M€ (IATA 2013).

IATA (IATA 2013) esittää myös lennonjohtojärjestelmästä syntyvän kokonaiskus-

tannuksen jaettuna yksittäisille lähteville lennoille olevan Euroopassa muita mante-

reita korkeammalla. Taulukossa 6 koostettuna olevat kustannuserät eivät kuiten-

kaan ole yksiselitteiset. Eri lähteistä kootut tiedot edustavat vain osaa kokonaisku-

vasta ja Erityisesti Afrikassa, Lähi-Idässä ja Latinalaisessa Amerikassa ilmoitetut

kustannukset perustuvat verrattain pieneen otokseen, mikä asettaa vertailulle vä-

häistä merkittävämpiä kysymyksiä. Voitaneen kuitenkin todeta, että Euroopassa

olisi verrokkimantereita suuremmat lennonvarmistuksen kokonaiskustannukset.
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Taulukko 6: Lennonvarmistuksen kustannukset mantereittain (IATA 2013)

Lentoyhtiöiden edunvalvonnan näkökulmasta viiveet, lentoreittien suoruus ja saata-

vuus sekä palvelusta johtuvat suoranaiset kustannukset ovat elementtejä, joilla on

vaikutus operaation kannattavuuteen. Tässä oletetaan, että lennonvarmistusorga-

nisaation toiminta kokonaisuutena on kansainvälisten säädösten mukaista ja siten

turvallista.

5.12 Empiirisen aineiston johtopäätökset

Lennonvarmistus koetaan asiakkailleen laajasti katsoen liiketoiminnan mahdollista-

vaksi palveluksi, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa liikennettä ja varmistaa lentotur-

vallisuus niin maassa kuin ilmassa. Toisaalta se on välttämätön elementti säännöl-

lisen ja kaupallisen liikenteen mahdollistamiseksi. Puolustusvoimille lennonvarmis-

tus ilmenee osana kansallisen turvallisuustoimijoiden ketjua. Valtio-omistaja arvioi

palvelua yhteiskunnallisten taloudellisten tavoitteiden kautta.

Toimialaa pidetään teknisenä ja operatiivisena erityistehtävänä, jonka tulisi noudat-

taa toiminnassaan tarkoin säännöksiä ja ratkaisuissaan tasapuolisuutta. Lentoase-

malle lennonvarmistus mahdollistaa lentoasemaliiketoiminnan olemassaolon. Suo-

messa lennonvarmistukselle leimallista on markkinoiden sulkeutuneisuus; vain Fi-

navia tuottaa lennonvarmistuksen asiantuntemusta ja palveluliiketoimintaa. Palve-

luiden kilpailuttaminen tai kilpailuttamisen selvittäminen ilman Finavian asiantunte-

musta on hyvin vaikeaa. Lisäksi mahdollisesti lentoasemien omistuspohjan muuttu-

minen seutukunnalliseksi tai yksityiseksi asettaa merkittäviä kysymyksiä kilpai-

luneutraliteettiin. Yksityistettyjä lentoasemia askarruttaa kilpailuaseman tuottama in-

tressiristiriita; pystyykö Finavia tuottamaan kilpailukykyisiä lennonvarmistuspalve-

luita markkinoille ollessaan laajassa kilpailuasemassa ostajaan nähden.
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Lennonvarmistuksen viitekehyksessä erottuu kaksi palvelutehtävää: 1) Operatiivi-

nen lennonvarmistus, jossa henkilöperustaisesti annetaan ilmailijoille ilmaliiken-

nepalvelua. Henkilöstöryhmät ovat lennonjohtajat ja lennontiedottajat. 2) Tekninen

lennonvarmistus, joka tuottaa lennonjohdon ja ilmailijoiden tarvitsemat infrastruktuu-

ripalvelut kuten laitejärjestelmät, navigaatiolaitteet, radiolaitteet ja tietoverkot.

Teknisen lennonvarmistuksen tuotanto koetaan lentoasemaverkon sidosryhmässä

hyvin merkittävänä ja välttämättömänä osatoimintona. Tekninen osaaminen ja asi-

antuntemus ovat erityislaatuista palvelua. Teknisen ympäristön luotettava ja turval-

linen toiminta on välttämätöntä operatiivisen tuotantokyvyn syntymiseksi. Investoin-

nit ja niiden valmistelu edellyttävät syvällistä asiantuntemusta sekä pelkkä palvelui-

den kilpailuttaminen vaatii lentoasemalta sellaista osaamista, jota ei ole tällä het-

kellä Finavian ulkopuolelta liioin saatavissa.

Tekniseen lennonvarmistuspalveluun kohdistuvat odotukset ovat järjestelmien ja

laitteiden toimintakunto ja henkilöstön asiantuntemus. Palvelun tuottama arvo on

ennen kaikkea turvallisuus, johon liittyvät puutteet johtavat lentoaseman toiminnan

keskeyttämiseen ja liiketoimintaedellytysten katkeamiseen. Ilmaliikennejärjestel-

män kokonaisuuteen liittyvä erityisasiantuntemus ja yhteen sovitetut laitejärjestel-

mät liittävät yksittäisen lentoaseman osaksi kansainvälistä ilmaliikenneverkkoa.

Toimialan säädösympäristö ei rajoita useampaa toimijaa tai tuotantotapaa. Kussa-

kin ilmatilan osassa on kuitenkin oltava vain yksi nimetty tuotantoa harjoittava ope-

raattori eli lennonvarmistuspalvelun tuottaja. Kaikkien toimijoiden tulee täyttää kan-

salliset ja kansainväliset vaatimukset. EU-säädöksin toimijoilta edellytetään niin ta-

louteen kuin turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä. Valtio omistaa monopolin opera-

tiivisen lennonvarmistuspalvelun järjestämiseen, mikä ilmenee toimijoiden nimeämi-

senä valtioneuvoston yleisistunnossa, jossa päätökset tehdään poliittisin perustein.

Lentoasemat ja ilmailun asiakkaat arvioivat laajasti katsoen palvelua sen aiheutta-

man kustannusvaikutuksen kautta. Toimilupasäännökset ja viranomaisvalvonta

kohdistuvat ennen kaikkea turvallisuuteen, kapasiteettiin ja toimijan turvallisuuden-

hallintajärjestelmään, jolloin on perusteltua odottaa kenen tahansa markkinoilla ole-
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van toimijan täyttävän asiakkaan turvallisuudelle asetetut ja asetettavat vaatimuk-

set. Palvelun yksikkökustannuksesta muodostuu näin operatiivisen lennonvarmis-

tuksen luonnollinen mittari.

Sidosryhmäteorian lähtökohdista on haastatteluin saadut löydökset ryhmitelty tau-

lukkoon 7. Lennonvarmistuksen eri osatekijöiden tuottama arvo nähdään sidosryh-

missä tyypillisesti yhteiskunnallisena ja ilmaliikenteen organisointiin liittyvän norma-

tiivisen järjestyksen tuottajana. Sotilasilmailussa ja valtion näkökulmasta korostuu

rajallisten resurssien käyttö mm. ilmatilan hallintaperiaatteet ja toimijan nimeämi-

nen, mitkä ovat poliittisia ratkaisuja. Organisaatiomäärittelyn kannalta (Scott 2003,

Etzione 1970) lennonvarmistuksen tavoitteet jakaantuvat toisaalta toiminnan tehok-

kuuteen ja kustannuksiin (kaupallinen liikenne, sotilasilmailu, yleisilmailu), yhteis-

kunnallisten päämäärien tuottamiseen vaihdantamallimääritelmän kautta (Trafi, Val-

tio) sekä tasapuolisuuteen ja yhteiskunnalliseen palveluun (lentoasemat).

Aineisto osoittaa merkittävää yksimielisyyttä lennonvarmistuksen sisällöstä norma-

tiivisen järjestyksen (Etzioni 1970) ja yhteiskunnallisen merkityksen (Blau & Scott

1961) tuottajana.
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Scott 2003,

Etzioni 1970

Tavoite- ja

tehokkuusmalli
Säilymismalli Vaihdantamalli

Tulkinnallinen

mielikuva

Lentoasema

Yleisilmailu

Kaupallinen liikenne

Trafi

Valtio

Puolustusvoimat

Etzioni 1970 Taloudellinen

hyöty

Normatiivinen jär-

jestys
Pakkovalta

Lentoasema

Yleisilmailu

Kaupallinen liikenne

Trafi

Valtio

Puolustusvoimat

Blau & Scott 1961
Tavaroita tuottava

Palveluita

tuottava

Jäsenyyttä tuot-

tava
Yhteiskunnallinen

Lentoasema

Yleisilmailu

Kaupallinen liikenne

Trafi

Valtio

Puolustusvoimat

Katz & Kahn 1966 Tuotannollinen ja

taloudellinen

Rooliperustainen,

yhteiskunnallinen
Tietoa tuottava

Poliittinen

resurssihallinta

Lentoasema

Yleisilmailu

Kaupallinen liikenne

Trafi

Valtio

Puolustusvoimat

Taulukko 7: Kooste asiakassegmenttien odotusarvoista (merkitty oranssilla värillä)
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6 TUOTANTOVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

Lennonvarmistus, voimakkaasti säädeltynä toimintaympäristönä, raportoi hinnoitte-

lurakenteestaan EU-komissiolle määrittäessään palveluhinnastonsa maksuja. Ta-

voitteena em. menettelyllä on avoimuus ja ilmaliikenteen kustannustehokkuuden

kasvattaminen. Samanaikaisesti EU-komissio asettaa suorituskykyyn liittyviä tavoit-

teita toiminnan tehostamiseksi ja turvallisuuden sekä liikenteen sujuvuuden edistä-

miseksi.

Toimintojen organisointi yhä tiukentuvia vaatimuksia vastaavaksi ja kustannuste-

hokkuuden varmistamiseksi on saanut aikaan keskustelua toiminnallisesti mahdol-

lisuuksia tuottavista organisointimalleista. Markkinoilla olevat vaatimukset kustan-

nustehokkuudesta ovat myös johtaneet keskusteluun toimintojen kilpailuttamisesta

ja valtionrajat ylittävistä palveluista. Toimialalla on arveltu organisaatioiden konsoli-

doituvan eli liittyvän yhteen fuusioiden kautta.

Finavia Oyj on nykyisellään organisoinut lennonvarmistuksen omaksi divisioonak-

seen, jolle asetetaan vuotuisesti tulostavoitteet liiketoiminnallisen tuloksen, viivei-

den ja turvallisuuden osalta. Yhtiö on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka

osalta omistaja on linjannut, ettei erityistehtäviin liittyviä palveluita saa luovuttaa yh-

tiön ulkopuolelle (LVM 2011). Omistajapoliittinen linjaus rajoittaa toimintojen kilpai-

luttamismahdollisuuksia ja organisointia.

Toimiessaan omana liiketoimintana liiketaloudellisesti tappiolla, rasittaa lennonvar-

mistusliiketoiminta Finavian kokonaistulosta. Voidaan arvioida, että toimiessaan Fi-

navian sisällä, lennonvarmistus pystynee tuottamaan yhdessä lentoasemaorgani-

saation kanssa synergiahyötyjä esim. joustavaa vuoropuhelua, käytännön kannalta

sujuvia ja tarkoituksenmukaisia joustavia ratkaisuja lentoasemien käytössä. Finavia

nykymuodossaan tuottaa merkittäviä yhteisiä palveluita koko konsernin käyttöön

esim. lakipalvelut, turvallisuudenhallinta, HR-palvelut ja taloushallinta, joista lennon-

varmistus hyötyy. Finavia myös merkittävän kokoisena konsernina tuottaa lennon-

varmistukselle lukuisia järjestelmiä talouden, dokumentaation ja henkilöstöhallinnan

osa-alueilla.
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Finavian strategisena tavoitteena lennonvarmistuksen kehittämiseksi on listattu (Fi-

navia 2016b):

1. Toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen

2. Valmistautuminen kilpailutuksiin ja yhteistyön tiivistymiseen

3. Toiminnan häiriötön jatkuminen

Uusien organisointimallien tulee tarjota mahdollisuuksia asiakkaiden kokeman lisä-

arvon kehittymiseksi sekä vastata liiketoiminnalle annettuihin tavoitteisiin. Rakentei-

den tulee varautua tilanteeseen, jossa lennonvarmistuspalveluita kilpailutetaan.

Haastatteluin on selvitetty sidosryhmien odotuksia palvelun tuottamisesta sekä ar-

vioitu tässä yhteydessä näkemyksiä eri tuotantovaihtoehtoihin. Sidosryhmien odo-

tusarvot lennonvarmistuksen tuotannosta ja organisaatiosta on systematisoitu nel-

jän eri organisaatiomääritelmän mukaiseen teoriaperustan tyyppiin.

Lennonvarmistuksen arvontuotannon hahmottamiseksi esitetään seuraavassa neljä

eri skenaariota mahdolliseksi organisointimalliksi (kuva 10) ja arvioidaan niiden

etuja sekä haittoja eri sidosryhmäverkostoissa neljän eri organisaatiomääritelmän

kautta.

Kuva 10: Organisointiskenaariot

Tarkastelussa oletetaan, että lentoasemaverkostoa tullaan lähivuosina yksityistä-

mään eli siirtämään valtion omistaman Finavia Oyj:n verkostosta lentoasemia yksi-

tyiseen tai seutukunnalliseen omistukseen. Olettamus takaa tarkasteluun läpinäky-

1.
Lennonvarmistus
osana Finaviaa

2.
Lennonvarmistus
Finavian
tytäryhtiönä

3.
Lennonvarmistus
yksityistettynä
yhtiönä

4.
Lennonvarmistus
pilkottuina
yhtiöinä
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vyyttä ja mahdollisuuden yhä syvemmän neutraliteetin tulevan huomioiduksi arvi-

oinnissa. Se ei liioin ole ristiriidassa vaihtoehtoon, jossa lentoasemaverkosto jäisikin

ennalleen Finavia Oyj:n hallintaan ja operointiin.

6.1 Skenaario 1: Lennonvarmistus osana Finaviaa (nykytila)

Finavia Oyj tuottaa luonnollisena monopolina kansallisesti lennonvarmistuspalve-

luita lentoasemille ja samalla operoi Suomen aluelennonjohtoa. Tekniset lennonvar-

mistuspalvelut annetaan samassa organisaatiossa.

Analyysi

Finavia Oyj toimii skenaariossa lentoasemaverkostossa kilpailevassa suhteessa yk-

sityistettyihin lentoasemiin. Lennonvarmistus osana Finaviaa antaa kilpaileville or-

ganisaatioille välttämättömiä palveluita, joilla on olennaista merkitystä lentoaseman

kannattavuuteen, toimintaan ja kapasiteettiin. Markkinalla voi nousta perustellusti

kysymyksiä lennonjohdon neutraliteetista tilanteessa, jossa Finavia tekee palvelui-

den hinnoittelupäätöksiä tai lennonjohdon taktisia päätöksiä eli priorisointeja liiken-

teen johtamisessa. Lisäksi tarjottavat lennonvarmistustekniset palvelut ovat toimin-

nan kannalta kriittisiä eikä kilpailu markkinoilla ole kehittynyttä.

Skenaariossa Finavian lentoasemien kehittäminen ja lennonvarmistuspalveluiden

järjestäminen voidaan toteuttaa yhtiön sisällä tarkoituksenmukaisella tavalla ilman

julkista hankintaa ja Finavia-konsernin synergiahyödyt voidaan saavuttaa maksi-

maalisella tavalla. Teknisen ja operatiivisen lennonvarmistuksen asiantuntemus on

saatavilla joustavasti kaikessa konsernin päätöksenteossa. Finavialla on vahva

osaaminen ja ammattitaito koko lentoasemaympäristön vaatimasta asiantuntemuk-

sesta ja valtion erityistehtäväyhtiönä se pystyy tuottamaan yksityisten lentoasemien

sekä valtion tarvitsemat asiantuntijapalvelut. Finavia toimisi skenaariossa johtavana

asiantuntemusta tuottavana organisaationa Suomessa.

Valtio-omistajan kannalta suora omistus takaa yhteiskunnallisten tehtävien tulevan

huomioiduksi kokonaisuutena. Voimassa oleva lainsäädäntö, hallintomalli ja omis-
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tus takaavat valtion ilmailulle ja sotilasilmailulle luottamuksen toiminnan järjestämi-

seen, hinnoitteluun sekä toiminnan saatavuuteen myös poikkeusoloissa. Ilmatilan

hallintaan ja etsintä- ja pelastuspalveluun liittyy viranomaistyyppisiä tehtäviä, joiden

oikeudellista perustaa on laajasti arvioitu ilmailulain ja aluevalvontalain uudistuk-

sissa eikä niiden organisoinnissa ole nähtävissä haasteita.

Lentoasemaverkon kansallinen kehittäminen ja toisaalta lennonvarmistuksen toi-

mintojen laajentuminen Suomen valtakunnan rajan ylittäviin palveluihin saattaa joh-

taa Finavian omistajapoliittisiin uusiin linjauksiin. Toisaalta ehdotonta estettäkään

tällaiseen ei ole tunnistettu. Tässä yhteydessä on kuitenkin selvitettävä tarkemmin

viranomaisvalvonnan ja viranomaistehtävien organisointia.

Sidosryhmät

- Skenaario sijoittuu Scott 2003 & Etzioni 1970 -nelikentässä lähinnä säilymis-

mallin mukaiseen viitekehykseen, mikä vastaa pitkälti vain lentoasemien ta-

voitteisiin.

- Etzionin 1970 kuvaamassa kolmitahoisessa organisaatiotyypityksen viiteke-

hyksessä skenaario tarjoaa lennonvarmistuksessa asiakkailleen taloudellista

hyötyä ja normatiivista järjestystä. Tämä vastaa kaikkien asiakassegmenttien

odotusarvoihin.

- Blau ja Scott 1961 julkaisemassa neljän organisaatiotyypin viitekehyksessä

skenaario tarjoaa lähinnä yhteiskunnan rakenteisiin ja julkiseen infrapalve-

luun liittyvää lisäarvoa asiakkailleen, mikä vastaa hyvin asiakkaiden odotus-

arvoihin.

- Katz & Kahn 1966 julkaiseman organisaatioryhmityksen näkökulmasta voi-

daan nähdä skenaarion tuottavan markkinoille yhteiskunnallista infrapalvelua

ja toisaalta asiantuntemusta ja tietoa omalla alallaan. Tämä vastaa pitkälti

asiakkaiden pl. Puolustusvoimien tarpeita. Sotilasilmailun odotusarvoissa ko-

rostuu ilmatilaresurssin jakamisessa oleva poliittinen rooli. Voidaan silti

nähdä, että toimialalla tehdyt lakimuutokset ovat osaltaan muuttamassa odo-

tusarvoja osin kohti yhteiskunnallista palveluarvoa.
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6.2 Skenaario 2: Lennonvarmistus Finavian tytäryhtiönä

Skenaariossa lennonvarmistus eriytyy Finavia Oyj:stä sen 100% omistamaan uu-

teen tytäryhtiöön, mikä tuottaa koko Suomeen sekä operatiiviset lennonvarmistus-

palvelut että tekniset palvelut. Taseeseen siirtyisi lennonvarmistuksen käyttämät

laitteet ja järjestelmät.

Analyysi

Lennonvarmistuksesta muodostuisi Finavian tytäryhtiönä lentoaseman toimintoja

tukeva liiketoiminta. Lennonvarmistuksen toimiessa erillisenä yhtiönä, eivät Fina-

vian lentoasemat enää voisi hankkia tarvitsemiaan lennonvarmistuspalveluita suo-

rahankintana, ellei kyseessä ole sidosyksikkömääritelmän mukainen yhtiö. Lennon-

varmistustoimintojen ollessa organisoitunut kokonaan perustettavaan yhtiöön, olisi

lennonvarmistuksen myynnistä yli 60% aluelennonjohdon suoritteita, joissa asiakas-

suhde muodostuu ylilentävän ilma-aluksen ja palvelua tarjoavan lennonjohdon vä-

lille. Tämä johtaa lähtökohtaiseen olettamaan, ettei sidosyksikköhankintaa voitaisi

toteuttaa ja lentoasemien palveluhankinnat tulisi kilpailuttaa erityisalojen hankinta-

lain mukaisesti, mikäli sopimus ylittää kynnysarvon. Perustettava lennonvarmistus-

yhtiö kuuluisi myös itsessään hankintalaki-säädösten soveltamisalan piiriin. Hankin-

talainsäädännöllinen muutos olisi merkittävä lentoasemien lennonvarmistuksen jär-

jestämisen kannalta, mikäli palveluiden hankintavastuu jää lentoasemalle.

Lennonvarmistuksen tuotanto ja kustannusrakenne olisivat läpinäkyviä ja organi-

sointi omaan yhtiöön johtaisi toiminnan kannattavuusvaatimukseen ja positiiviseen

tulosvaatimukseen. Lentoasemaverkoston osalta malli voisi johtaa nykyistä korke-

ampaan kustannustasoon, mikäli uusi yhtiö pyrkii kunkin lennonjohdon (tulosyksi-

kön) osalta nollatulokseen. Perustettava yhtiö voisi hankkia tarvitsemansa tukipal-

velut mm. HR, lakipalvelut, työterveys yms. markkinoilta mahdollisesti nykyistä si-

säistä laskennallista hintaa edullisemmin. Tähän kuitenkin liittyy spekulatiivisia olet-

tamuksia ja epävarmuuksia.
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Omistuksellisesti Suomen valtio olisi edelleen uuden yhtiön omistaja, mutta Finavia

Oyj:n kautta. Skenaariossa uuden yhtiön hallinto etääntyy valtio-omistajasta lennon-

varmistustoiminnon hallituksen nimittämisvastuussa ollen emoyhtiönä Finavia.

Omistajapolitiikkaa käyttäisi ja omistukselliset tavoitteet määrittäisi emoyhtiö, joka

samalla toimisi uuden yhtiön merkittävänä asiakkaana. Uuden yhtiön tuottaessa so-

pimusperustaisia palveluita myös muille (kilpaileville) tahoille, voi syntyä omistuk-

sellisia intressiristiriitoja, mikä voi johtaa markkinahäiriöön ja monopolistiseen hin-

noitteluun.

Toimiluvat tulee hakea ja myöntää uudelle yhtiölle. Voitaneen olettaa, että olemassa

olevia toimintakäsikirjoja ja tukitoimintoja käytetään ja hyödynnetään vapaasti, kun-

nes uusi yhtiö on vakiinnuttanut toimintansa. Viranomaisvalvonnan kannalta muutos

olisi verrattain vähäinen operatiivisen johtamisen ja turvallisuudenhallinnan käytän-

nössä jatkuvan lähes ennallaan.

Valtion kannalta epäsuora omistus takaa yhteiskunnallisten tehtävien tulevan huo-

mioiduksi, vaikkakin Finavian kautta. Voimassa oleva lainsäädäntö, hallintomalli ja

omistus takaavat valtion ilmailulle ja sotilasilmailulle luottamuksen toiminnan järjes-

tämiseen ja hinnoitteluun. Ilmatilan hallintaan ja etsintä- ja pelastuspalveluun liittyy

viranomaistyyppisiä tehtäviä, joiden oikeudellista perustaa on laajasti arvioitu ilmai-

lulain ja aluevalvontalain uudistuksissa.

Lentoasemaverkon kansallinen kehittäminen ja toisaalta lennonvarmistuksen toi-

mintojen laajentuminen Suomen valtakunnan rajan ylittäviin palveluihin saattaa joh-

taa omistajapoliittisiin muutoksiin. Viranomaistyyppisten tehtävien osalta toimintojen

siirto ulkomaille tulisi selvittää.

Sidosryhmät

- Skenaario sijoittuu Scott 2003 & Etzioni 1970 -nelikentässä lähinnä tavoite-

ja tehokkuusmallin ja säilymismallin mukaiseen viitekehykseen, mikä vastaa

pitkälti vain lentoasemien tavoitteisiin. Rakenne tarjoaa tavoiteltuja hyötyjä

myös yleisilmailun, kaupallisen liikenteen ja Puolustusvoimien osalta.
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- Etzionin 1970 kuvaamassa kolmitahoisessa organisaatiotyypityksen viiteke-

hyksessä skenaario tarjoaa lennonvarmistuksessa asiakkailleen taloudellista

hyötyä ja normatiivista järjestystä. Tämä vastaa kaikkien asiakassegmenttien

odotusarvoihin.

- Blau ja Scott 1961 julkaisemassa neljän organisaatiotyypin viitekehyksessä

skenaario tarjoaa lähinnä palveluun liittyvää lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiö

mitä ilmeisimmin toimisi talousohjausta noudattaen ja toteuttaen omistajan

asettamaa palvelun laajuutta. Yhtiö tuottaisi sopimusperustaisesti palvelui-

taan ja toimisi kansainvälisesti kilpailuilla markkinoilla. Asiakasrajapinnassa

yhteiskunnalliset arvot ja odotukset voisivat jäädä toteutumatta.

- Katz & Kahn 1966 julkaiseman organisaatioryhmityksen näkökulmasta voi-

daan nähdä skenaarion tuottavan markkinoille yksinomaan tuotannollista ja

taloudellista palvelua hankintasopimusten mukaisesti. Toisaalta omistaja Fi-

naviaan kohdistuu yhteiskunnallisia tehtäviä ja omistuksellisia yhteiskunnal-

lisia tavoitteita, mitkä osin tulisivat toimilupavaatimuksiin kirjattavaksi. Ske-

naarion asetelma vastaa vain osittain asiakaskuntaan liitettäviä odotusar-

voja. Sotilasilmailun odotusarvoissa korostuu ilmatilaresurssin jakamisen

mukainen poliittinen rooli ja muiden segmenttien osalta yhteiskunnallisen inf-

rastruktuurin omistamiseen ja tarjoamiseen liittyvät hyödyt. Voidaan tässäkin

vaihtoehdossa (vrt. skenaario 1) silti nähdä, että toimialalla tehdyt lakimuu-

tokset ovat osaltaan muuttamassa odotusarvoja kohti yhteiskunnallista pal-

veluarvoa. Valtio-omistaja pystynee käyttämään vaikutusvaltaansa uuteen

yhtiöön emoyhtiö Finavian kautta, mutta hallinnon etääntyessä ja toiminta-

mallin muuttuessa sopimusperustaiseksi, se asettaa toimialalle uusia haas-

teita suoran omistajaohjauksen puuttuessa.
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6.3 Skenaario 3: Lennonvarmistus yksityistettynä yhtiönä

Lennonvarmistus irtoaa Finavian yhteydestä ja hakee yksityistä pääomaa toimin-

tansa rahoittamiseen. Valtio omistajana myy joko kokonaan tai osittain omistustaan

ulkopuolelle ja luovuttaa samalla määräysvaltaansa uusille osakkeenomistajille.

Analyysi

Merkittävässä määrin yksityisesti omistettu lennonvarmistusyhtiö ei mahdollisesti

toimisi julkisoikeudellisena laitoksena ja siten vapautuisi omaan toimintaansa liitty-

vistä julkisista hankinnoista. Yksityinen rahoituspääoma edellyttää sijoitukselleen

kohtuullista tuottoa, mikä tarkoittaa toiminnan kustannustehokkuuden kasvatta-

mista. Lentoasemille tämä voisi tarkoittaa myös kohoavia palvelumaksuja, mutta

myös mahdollisesti kehittyviä uusia toimintamalleja esim. ROT-konseptin mukaisia

palveluita, joilla voidaan nähdä lentoaseman ja asiakkaiden palvelutasoa nostava

vaikutus. Suomessa palvelun tuottajalta edellytetään kykyä toimittaa palvelu suo-

men kielellä, mutta Liikenne- ja viestintäministeriö voi päättää lennonvarmistuspal-

velun antamisesta yksinomaan englannin kielellä ”jos se on tarpeen lentoturvalli-

suuden ja ilmailun sujuvuuden varmistamiseksi sekä yhtenäisen eurooppalaisen il-

matilan tavoitteiden toteuttamiseksi” (ilmailulaki 108 §).

Uusi yhtiö joutuisi hakemaan toiminnalleen uuden toimiluvan ja mahdollisesti muo-

toilemaan siihen liittyen toimintakäsikirjoja, laatujärjestelmiä, hallintomallin kuvauk-

sia ja organisaatiotaan. Toimintojen tai järjestelmien muuttuessa, kouluttaminen

henkilöstölle olisi merkittävä kustannuserä, mikä samaan aikaan operatiivisen toi-

minnan häiriöttömyysvaatimuksen kanssa edellyttäisi hyvää suunnittelua, toteutusta

ja muutosprojektin johtamista.

Valtion kannalta omistuspohjan laajeneminen tuottaa uhkakuvia yhteiskunnallisten

tehtävien huomioimisesta ja ainakin alussa turvallisuudenhallintaan liittyviä täsmen-

nyksiä. Voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa omistuspohjasta riippumatta toi-

minnan, mutta toimilupaehdoin tulee toimijalle mahdollisesti asetettavaksi merkittä-

viä erityistehtäviä, joiden rahoitus tulee ratkaistavaksi. Hallintomalli ja omistuspohja
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tuottavat valtion ilmailulle ja sotilasilmailulle jossain määrin kysymyksiä toiminnan

järjestämiseen, varautumiseen ja hinnoitteluun liittyen.

Lentoasemat kilpailuttaisivat lennonvarmistuspalvelut markkinoilla. Infran omistus ja

hallinta, jäädessään toiminnan harjoittajalle, tulee asettamaan pullonkaulatekijän kil-

pailuttamisessa. Lennonvarmistuksen laitteet ja järjestelmät ovat erityistekniikkaa ja

asiantuntemusta siihen on hyvin rajatusti saatavilla. Investoinnit ovat suuria ja ilma-

liikennejärjestelmän yhteensovittamisen kannalta suuren luotettavuusvaatimuksen

omaavia. Uuden toimijan tuleminen markkinalle edellyttäisi mittavan investointioh-

jelman, mikä voisi estää markkinan tosiasiallisen vapautumisen. Asetelma voi ää-

rimmäisessä tapauksessa luoda monopolistisen aseman uudelle toimijalle, minkä

voidaan katsoa nostavan hintoja ja heikentävän palvelutasoa.

Sidosryhmät

- Skenaario sijoittuu Scott 2003 & Etzioni 1970 -nelikentässä tavoite- ja tehok-

kuusmallin mukaiseen viitekehykseen, mikä vastaa vain taloudelliseen näkö-

kulmaan suhteessa toimintaan. Toiminnoista muotoutuu kustannustehok-

kaita ja ne tarjoavat omistajilleen mahdollisuuden tuottoon.

- Näkökulma ilmenee samoin Etzionin 1970 kuvaamassa kolmitahoisessa or-

ganisaatiotyypityksen viitekehyksessä, missä skenaario tarjoaa lennonvar-

mistuksessa asiakkailleen taloudellista hyötyä, mutta toiminnallaan tuottaa

myös ilmatilan käyttöön järjestystä. Tämä vastaa kaikkien asiakassegment-

tien odotusarvoihin.

- Blau ja Scott 1961 julkaisemassa neljän organisaatiotyypin viitekehyksessä

skenaario tarjoaa lähinnä palveluun liittyvää lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiö

tuottaisi sopimusperiaatteella palveluita ja toimisi kansainvälisesti kilpailuilla

markkinoilla. Asiakasrajapinnassa yhteiskunnalliset arvot ja odotukset jäisi-

vät toteutumatta.

- Katz & Kahn 1966 julkaiseman organisaatioryhmityksen näkökulmasta voi-

daan nähdä skenaarion tuottavan markkinoille yksinomaan tuotannollista ja

taloudellista palvelua hankintasopimusten mukaisesti. Valtiolla ei olisi omis-

tuksellaan mahdollista määrätä vapaasti yhtiön strategiasta tai toiminnasta.
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Skenaarion asetelma ei vastaa asiakaskuntaan liitettäviä odotusarvoja. Yh-

teiskunnallisen infrastruktuurin omistamiseen ja tarjoamiseen liittyvät hallin-

takeinot jäävät huomiotta. Sotilasilmailun odotusarvoissa korostuu yhteiskun-

nallinen ja poliittinen rooli, mikä jää omistuksen kautta tyydyttymättä. Tässä-

kin vaihtoehdossa (vrt. skenaario 1 ja 2) silti nähdään, että toimialalla tehdyt

lakimuutokset ovat osaltaan varmistamassa yhteiskunnallista palveluarvoa

sotilasilmailulle, mutta varautumisnäkökannat ovat tässä mallissa merkittä-

västi haastavammat kuin skenaarioissa 1 ja 2.
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6.4 Skenaario 4: Lennonvarmistus pilkottuina yhtiöinä

Lennonvarmistus irtoaa Finavian yhteydestä useampaan toiminnalliseen yhtiöön,

joista osa voi olla yksityisesti omistettuja. Jakaantuneita toimintoja voisivat olla esim.

1) tekninen lennonvarmistus, 2) aluelennonjohto, 3) lentoasemien lennonjohdot ja

4) infran omistus ja hallinta.

Analyysi

Yksityisesti omistettu lennonvarmistusyhtiö toimisi markkinoilla tuottaen omistajil-

leen tuottoa ja pyrkisi markkina-asemaan, joka tuottaa yritykselle parhaan taloudel-

lisen tuoton. Pilkottuna yhtiöt voisivat omistukseltaan jakaantua ja erikoistua, mikä

tuottaisi tehokkuutta toimintaan. Vaarana pilkkomisessa on toiminnan siiloutuminen

ja päällekkäiset toiminnot, mitkä nostavat lennonvarmistuksen kokonaisomakustan-

nushintaa.

Infran omistus- ja hallintayhtiön irrottaminen tuotantoyhtiöistä tuottaisi skenaariossa

kokonaisjärjestelmälle lisää harmoniaa ja laajempia kilpailumahdollisuuksia, kun ar-

vokkaat järjestelmät tarjotaan toimijoille samanlaisina käyttöön. Tämän voidaan kat-

soa edistävän järjestelmien yhteensovittamista kansallisella tasolla. Teknisen len-

nonvarmistuksen palvelut voidaan organisoida kokonaisuutena ja hakea synergiaa

rajat ylittävillä palveluilla tai muilla teknisen ylläpidon osa-alueilla. Aluelennonjohdon

rooli neutraalina toimijana voitaneen taata irrottamalla se organisaationa ja omistuk-

seltaan muusta lennonvarmistuksesta ja lentoasemien toiminnasta.

Valtion omistusta (ja ohjausta) voidaan pilkotussa mallissa kohdentaa niihin osa-

alueisiin, joihin liittyy suurempia yhteiskunnallisia omistajapoliittisia tavoitteita tai

muita yhteiskunnallisia taloudellisia tavoitteita. Tällaisia voisivat olla esim. infrayhtiö

ja aluelennonjohto. Valtion omistuksen osuutta yhtiöistä luontaisesti määrittää pil-

kotulle toiminnolle kohdistuvat yhteiskunnalliset tavoitteet.

Tarkastelussa pilkotun mallin skenaario pitänee sisällään operatiivisen lennonjohto-

toiminnan kilpailutuksen muuttumisen kohti henkilövuokrausyhtiön toimintamallia.

Mikäli infrayhtiö tuottaa operatiiviselle toimijalle yhteen sovitetun laitejärjestelmän,
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on järjestelmän ominaisuudet, käyttötapa ja työmenetelmät oltava arvioitu ja pää-

tetty ennakolta ennen toimijan kilpailutusta. Kilpailutettavan osa-alueen sisältö olisi-

kin pääasiassa järjestelmiä käyttävä suorittava henkilöstö, mikä täyttää asetetut

koulutukselliset perusvaatimukset. Menettely edellyttää infrayhtiöltä tai hankintayk-

siköltä syvällistä osaamista ja näkemystä lennonvarmistuksen operatiivis-teknisiin

yksityiskohtiin. Kyseinen toiminto pystyisi mitä ilmeisimmin toimimaan kansallisesti

myös tietoa jalostavana ja tuottavana organisaationa. Infrayhtiön ja teknisen len-

nonvarmistuksen välillä onkin löydettävissä merkittävä synergiahyöty, mikäli orga-

nisaatiossa pystytään säilyttämään kokonaisnäkemys lennonvarmistuksen järjestel-

mistä ja työmenetelmistä. Infrayhtiö yhdessä teknisen lennonvarmistuksen kanssa

tuottaisi tällöin kilpailutuksen vaatimat yksityiskohtaiset dokumentaatiot substanssi-

osa-alueelta. Henkilöstön kilpailuttaminen lennonjohtoon tekemään suorittavaa

työtä on hankintateknisesti merkittävästi helpompaa ja joustavampaa kuin koko len-

nonvarmistuspalvelun kilpailuttaminen toimintakäsikirjoineen ja laitejärjestelmineen.

Infrayhtiön toimiessa keskitettynä palveluntarjoajana lentoasemille, ei uusia rajat

ylittäviä toimintoja esim. ROT-konseptin mukaisia tuotantopalveluita synny luontai-

sesti. Infrayhtiön strategiasta riippuen tällaisiin palveluihin tulisi hakea yhteistyö-

kumppania tavoitteellisen kilpailutuksen kautta.

Sidosryhmät

- Skenaario 4 sijoittuu Scott 2003 & Etzioni 1970 -nelikentässä pääosin tavoite-

ja tehokkuusmalliin mukaiseen viitekehykseen, mikä vastaa vain taloudelli-

seen näkökulmaan suhteessa toimintaan. Pilkottuna voidaan kuitenkin tar-

kastella eri osa-alueita toisistaan erillään ja löytää kullekin asiakassegmen-

tille parhaaseen arvontuotantoon sopiva kombinaatio. Erillisistä toiminnoista

muotoutunee yleisesti tavoitteeseen nähden kohdennetumpia ja mahdolli-

sesti myös kustannustehokkaita toimintamalleja.

- Etzionin 1970 kuvaamassa kolmitahoisessa organisaatiotyypityksen viiteke-

hyksessä, voidaan löytää malli, joka tarjoaa lennonvarmistuksessa asiakkail-

leen taloudellista hyötyä, mutta toiminnallaan tuottaa myös ilmatilan käyttöön

normatiivista järjestystä vastaten kaikkien asiakassegmenttien odotusarvoja.
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- Blau ja Scott 1961 julkaisemassa neljän organisaatiotyypin viitekehyksessä

skenaario 4 tarjoaa lentoasemille tarkkarajaisesti palveluun liittyvää lisäarvoa

asiakkailleen. Operatiivinen tuotantoyhtiö tuottaisi sopimusperustaisesti pal-

veluita ja toimisi kansainvälisesti kilpailuilla markkinoilla. Aluelennonjohdon

omistamisella valtio voisi pitää hallinnassaan lentoasemaverkoston yhteistä

tuotannontekijää, miltä asiakassegmentit odottavat merkittävää neutraliteet-

tia. Infrayhtiön omistuksen kautta valtiolla olisi myös mahdollisuus viime kä-

dessä varmistua integroidun järjestelmän jatkuvuudesta. Asiakasrajapin-

nassa yhteiskunnalliset arvot ja odotukset toteutuisivat ja palveluliiketoiminta

lentoasemilla olisi mahdollista avata kilpailulle.

- Katz & Kahn 1966 organisaatioryhmityksen näkökulmasta voidaan nähdä

skenaarion tuottavan markkinoille kaikkia toiminnan tekijöitä. Valtion omis-

tuksen kohdentaminen yhteiskunnallisesti merkittävään tuotannontekijään

tuo järjestelmään vakautta ja varautumisen kannalta mahdollisuuksia. Yksi-

tyisen palvelun tuleminen sellaiseen lennonjohtopalveluun, millä ei nähdä vä-

littömiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, tuottaa tehokkuutta ja asiakaslähtöi-

syyttä.  Toimialalla tehdyt lakimuutokset ovat osaltaan varmistamassa yhteis-

kunnallista palveluarvoa sotilasilmailulle. Pääosin vaatimukset kohdistuvat

aluelennonjohdon ja ilmatilan hallintayksikön toimintoihin, jotka voitaisiin jät-

tää suoraan valtion omistukseen.
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7 EHDOTUS TUOTANTOMALLIKSI

Etsiessä lennonvarmistuspalvelun mahdollisuuksia tuottavaa organisaatiota, on

edellä kuvattu lennonvarmistuksen viitekehystä, kansainvälistä organisointia ja lain-

säädäntöä. Lisäksi on selvitetty lennonvarmistuksen asiakassegmenttejä sidosryh-

mäanalyysilla ja segmenttien odotusarvoja lennonvarmistuksen tuottamaan arvo-

pohjaan empirian kautta ja lopulta arvioitu neljää erilaista skenaariota tehtyjen si-

dosryhmähaastatteluiden perusteella.

Tulokset on koostettu eri sidosryhmäkäsitysten perusteella taulukoihin 8-11 kuvaa-

maan eri skenaarioiden tuottamia mahdollisuuksia. Löydetyt vastaavuudet on mer-

kitty taulukoihin keltaisella värityksellä.

Scott 2003,
Etzioni 1970

Tavoite- ja
tehokkuusmalli Säilymismalli Vaihdantamalli Tulkinnallinen

mielikuva
Etzioni 1970 Taloudellinen

hyöty
Normatiivinen jär-

jestys Pakkovalta

Blau & Scott 1961 Tavaroita tuottava Palveluita
tuottava

Jäsenyyttä tuot-
tava Yhteiskunnallinen

Katz & Kahn 1966 Tuotannollinen ja
taloudellinen

Rooliperustainen,
yhteiskunnallinen

Tietoa tuottava Poliittinen
resurssihallinta

Taulukko 8: Skenaario 1 tuottamat mahdollisuudet

Scott 2003,
Etzioni 1970

Tavoite- ja
tehokkuusmalli Säilymismalli Vaihdantamalli Tulkinnallinen

mielikuva
Etzioni 1970 Taloudellinen

hyöty
Normatiivinen jär-

jestys Pakkovalta

Blau & Scott 1961 Tavaroita tuottava Palveluita
tuottava

Jäsenyyttä tuot-
tava Yhteiskunnallinen

Katz & Kahn 1966 Tuotannollinen ja
taloudellinen

Rooliperustainen,
yhteiskunnallinen

Tietoa tuottava Poliittinen
resurssihallinta

Taulukko 9: Skenaario 2 tuottamat mahdollisuudet

Scott 2003,
Etzioni 1970

Tavoite- ja
tehokkuusmalli Säilymismalli Vaihdantamalli Tulkinnallinen

mielikuva
Etzioni 1970 Taloudellinen

hyöty
Normatiivinen jär-

jestys Pakkovalta

Blau & Scott 1961 Tavaroita tuottava Palveluita
tuottava

Jäsenyyttä tuot-
tava Yhteiskunnallinen

Katz & Kahn 1966 Tuotannollinen ja
taloudellinen

Rooliperustainen,
yhteiskunnallinen

Tietoa tuottava Poliittinen
resurssihallinta

Taulukko 10: Skenaario 3 tuottamat mahdollisuudet
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Scott 2003,
Etzioni 1970

Tavoite- ja
tehokkuusmalli Säilymismalli Vaihdantamalli Tulkinnallinen

mielikuva
Etzioni 1970 Taloudellinen

hyöty
Normatiivinen jär-

jestys Pakkovalta

Blau & Scott 1961 Tavaroita tuottava Palveluita
tuottava

Jäsenyyttä tuot-
tava Yhteiskunnallinen

Katz & Kahn 1966 Tuotannollinen ja
taloudellinen

Rooliperustainen,
yhteiskunnallinen

Tietoa tuottava Poliittinen
resurssihallinta

Taulukko 11: Skenaario 4 tuottamat mahdollisuudet

Yleisesti lennonvarmistuksen roolia ilmaliikenteen järjestämisessä pidetään laajasti

mahdollistavana palveluna, jonka onnistumiseen vaikuttaa palvelun turvallisuus, vii-

veettömyys, tasapuolisuus sekä yhteistyö valtion turvallisuudesta ja yhteiskunnan

toiminnasta vastaavien viranomaisten kanssa. Erityisesti aluelennonjohdon neutra-

liteettiin asetettiin vaatimuksia, missä toimintoja verrattiin viranomaispalveluihin

vaikkakin SES-asetuksin EU ohjaa ko. palvelua monikansalliseksi liiketoimintamuo-

doksi. Palveluiden tehokkuuteen ja kilpailun mahdollistamiseen on esitetty asiakas-

segmentissä toiveita ja kansainvälinen kehitys toimialalla vaikuttaa etenevän kohti

kilpailtua markkinaa, jossa luontaisesti syntyy monikansallisia palveluntuottajia ka-

pealle ja valtioittain samankaltaisesti annettavalle palvelulle. Suomessa toimijalta

vaaditaan edelleen kykyä antaa palvelu suomen kielellä, mutta ilmailulaki sallii myös

tästä luovuttavan liikenteen sujuvuuden perusteella, mikä antaa mahdollisuuksia

esim. lähilennonjohtopalveluiden kansainväliselle kilpailulle tai uusille ROT-

konsepteille.

Valtion rajat ylittävien palveluiden ja toimintojen osalta on Suomen lainkäytön kan-

nalta noussut esiin tarkemmin selvitettäviä, lakien ja viranomaisvalvonnan sovelta-

misalaan liittyviä näkökohtia. Erityisenä kansallisena piirteenä on Suomessa len-

nonvarmistus ns. integroidun järjestelmän kautta liittynyt kansalliseen turvallisuu-

teen, mikä asettaa palveluiden järjestämiselle erityisiä vaatimuksia. Ilmailulaissa

lennonvarmistukseen liittyykin useita regulatiivisia vaatimuksia ja esim. nimeäminen

tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Toiminnan harjoittajan osalta tulee poliit-

tisesti harkittavaksi erityisten em. kansallisten vaatimusten täyttyminen.
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Esitetyistä tuloksista voidaan nähdä skenaario 4:n mahdollistavan sidosryhmänäkö-

kulmasta määrällisesti laajimmat arvontuottomahdollisuudet. Skenaarioon sisälty-

vien pilkottujen osa-alueiden valinnasta riippuen, voidaan nähdä kaikkien asiakas-

segmenttien edut tulevan huomioiduksi, kuten havaitaan taulukoista 11 ja 12.
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Scott 2003,

Etzioni 1970

Tavoite- ja

tehokkuusmalli
Säilymismalli Vaihdantamalli

Tulkinnallinen

mielikuva

Lentoasema

Yleisilmailu

Kaupallinen liikenne

Trafi

Valtio

Puolustusvoimat

Etzioni 1970 Taloudellinen

hyöty

Normatiivinen jär-

jestys
Pakkovalta

Lentoasema

Yleisilmailu

Kaupallinen liikenne

Trafi

Valtio

Puolustusvoimat

Blau & Scott 1961
Tavaroita tuottava

Palveluita

tuottava

Jäsenyyttä tuot-

tava
Yhteiskunnallinen

Lentoasema

Yleisilmailu

Kaupallinen liikenne

Trafi

Valtio

Puolustusvoimat

Katz & Kahn 1966 Tuotannollinen ja

taloudellinen

Rooliperustainen,

yhteiskunnallinen
Tietoa tuottava

Poliittinen

resurssihallinta

Lentoasema

Yleisilmailu

Kaupallinen liikenne

Trafi

Valtio

Puolustusvoimat

Taulukko 12: Skenaario 4:n tarjoamat asiakashyödyt on merkitty keltaisella ja asia-

kassegmenttien odotukset oranssilla.
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7.1 Edut nykyiseen tuotantoon

Skenaario 4:n mukaisessa organisaatiomallissa lennonvarmistuksen osatoiminnot

on mahdollista organisoida tarkkarajaisesti, mikä mahdollistaa omistuksellisten

sekä asiakassegmenttien erilaisten odotusarvojen tulevan huomioiduksi tuotanto-

organisaation hallinnossa. Valitussa tarkastelussa on otettu pilkotuiksi osatoimin-

noiksi:

1. Valtion omistama aluelennonjohto – tarjoaa neutraalia palvelua lentoase-

mille, valtion ilmailulle, ilmatilan resurssien jakamiseksi ja hallitsemiseksi.

2. Kilpailutettava lähilennonjohto – tarjoaa lentoaseman liiketoimintaa tukevaa

palvelua, jolle on löydettävissä kilpailutuksien ja organisoinnin myötä lento-

aseman liiketoimintamalliin sopivia ratkaisuja markkinoilta.

3. Tekninen lennonvarmistus – tarjoaa erityisammattitaitoa, jolla on koko lento-

liikennejärjestelmän käyttöön, hankintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvä

mahdollistava rooli. Erityisammattitaito mahdollistaa teknologisten ylivoima-

tekijöiden syntymisen Suomen olosuhteisiin sovitettuun markkinaan. Palve-

lulla, tiedolla ja omistuksella on katsottu olevan ilmaliikenteen järjestämisen

kannalta kriittinen merkitys, jolloin vähintään valtion osa-omistus tulisi harkit-

tavaksi.

4. Valtion omistama infra – järjestelmien ja laitteiden omistus ja hallinta, millä

on läheinen suhde teknisen lennonvarmistuksen toimintoon sekä valtion väy-

lähallinnon kannalta erityistehtävään liittyvä varautumismahdollisuus.

Mallissa korostuu joustavuus tarjota kohdennettua ilmaliikennepalvelua ja erityisesti

hallitusti hakea yksityistä/seutukunnallista omistusta lentoliikennejärjestelmän kehit-

tämiseen valittavalla aikataululla.

Mallissa lähilennonjohtojen kilpailuttaminen on mahdollista toteuttaa vaiheittain ja

ratkaista tarkoituksenmukaisella tavalla kilpailutuksen laajuus ja aikataulu, mikä an-

taa Finavian lentoasemaverkoston kehittämiseen joustavuutta. Tämä mahdollistuu

säilyttämällä aluksi lentoaseman lennonvarmistus Finavian yhteydessä tai organi-

soimalla ko. toiminnot omaan Finavian omistamaan yhtiöön. Tällöin voidaan ko. len-
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nonvarmistuspalvelut hankkia lentoasemille ns. suorahankintana sidosryhmäsään-

töä noudattaen aluelennonjohdon toimiessa irrallaan. Lentoasemien kehittäminen

voisi mallissa tapahtua kohdennetusti ja siten varmistua kullakin ajanhetkellä len-

nonvarmistuksen saatavuudesta.

Teknisen lennonvarmistuksen ja infra-omistuksen erottaminen operatiivisesta pal-

velutuotannosta mahdollistaa kansallisesti ja kansainvälisesti yhteen sovitetun len-

nonvarmistusjärjestelmän kehittämisen, käytön ja hyödyntämisen maksimaalisella

tavalla. Lentoasemat hyödyntävät valtiollisesti omistettua järjestelmää, minkä yllä-

pidosta vastaa tekninen lennonvarmistus, jota voidaan kehittää hakemalla syner-

giaa rajat ylittävillä palveluilla tai muulla teknisen toiminnan toimialalla. Infran omis-

tuksen, hallinnan ja ylläpidon erottaminen operatiivisesta tuotannosta mahdollistaa

keskitetyt laitehankinnat ja asiantuntijaorganisaation syntymisen kansallisen lento-

liikennepolitiikan käyttöön.

Toimialaa koskevan tiedon tuottamiseen sekä laitejärjestelmien hankintaan ja käyt-

töön liittyy yhteiskunnallisia odotusarvoja, jotka puolustavat toimintojen organisoin-

tia valtio-omistajalähtöisesti. Infran hankinnasta, käytöstä ja hallinnasta aiheutuu

kustannuksia, joiden kohdistaminen toimiluvallisiin ja nimettyihin lennonvarmistuk-

sen operaattoreiden kustannuspohjaan mahdollistaa investointien sisällyttämisen

lennonvarmistuksen asiakasmaksuihin. Menettely olisi toimijoille myös tasapuolinen

ja läpinäkyvä ja asiantuntemuksen keskittäminen tuottaa arvokasta synergiahyötyä

osa-alueella, missä markkinat eivät ole kehittyneet. Valtion eli Finavian lentoasemat

olisivat neutraalissa ja tasapuolisessa suhteessa yksityisiin lentoasemiin.

Aluelennonjohdon asema osana ilmatilan kokonaishallintaa ja toisaalta valtion su-

vereniteettiin liittyvä ilmatilan omistaminen, puoltavat aluelennonjohdon säilyttä-

mistä valtion omistuksessa ja ohjauksessa. Toimintoon liittyy viranomaistyyppisiä

palveluita esim. ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu ja ilmatilan hallintayksikkö sekä

sotilasilmailun kannalta olennaisia intressejä. Aluelennonjohtoon liittyy asiakasseg-

mentissä neutraliteettivaatimuksia, mikä esitetyssä skenaariossa toteutuu organi-

soimalla aluelennonjohto erilliseksi suhteessa lähilennonjohtoihin, Finaviaan sekä

infran ylläpitoon ja hallintaan.
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8 YHTEENVETO

Tutkimuksessa on selostettu lennonvarmistuksen toimintaympäristöä ja lainsäädän-

töä verrattain laajasti pyrkien syventämään teoriaa olennaisilta osiltaan. Lennonvar-

mistuksen toimintakenttä on kansainvälisesti normitettu ja siihen kohdistuu merkit-

tävää valvontaa ja kansallista sekä ylikansallista ohjausta. Toimialalla on nähtävissä

painetta hakea lisää kustannustehokkuutta ja optimoida tuotantorakenteita. Toi-

miala on kansainvälinen ja joitain rajat ylittäviä palveluita on Euroopassa implemen-

toitu. Palveluiden kilpailutuksia on toteutettu ja toimialalle on syntynyt uusia opera-

tiivista palvelua tuottavia rakenteita.

Suomessa lennonvarmistus toteutuu ns. integroidulla järjestelmällä, mikä asettaa

organisoinnille joitain reunaehtoja. Lennonvarmistuksen sisällä on myös joitain vi-

ranomaistyyppisiä tehtäviä, joiden osalta on löydetty joitain tarkemmin selvitystä

edellyttäviä lainkäyttöpiiriin ja viranomaisvalvontaan liittyviä kohtia.  Haastatteluin ja

analyysein on selvitetty lennonvarmistuksen sidosryhmien odotuksia lennonvarmis-

tuksen eri toiminnoille ja systematisoitu esiin tulleita käsityksiä sidosryhmäanalyy-

sissä organisaation eri määrityksien mukaisessa viitekehyksessä.

Eri tuotantovaihtoehtoja on arvioitu neljän skenaarion kautta, joiden osalta on ana-

lysoitu kunkin vaihtoehdon tuottamaa lisäarvoa asiakassegmenteissä. Skenaario-

analyysin kautta on löydetty esitys, joka on argumentoitu systematisoituun organi-

saatiomääritelmään pohjautuen mahdollisuuksia toimialalle tuottavaksi.
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LIITE 1.  Teemakysymykset haastatteluissa
# Kysymysteema
1 Palveluiden merkitys toimintaympäristöön?

- Erityistehtävät
- Valtiollinen turvallisuus
- Liikennepolitiikka
- Tehokkuus/taloudellisuus/turvallisuus (suorituskyky)

2 Miten palvelut tuottavat lisäarvoa tai mahdollistavat?

- Turvallisuus
- Maanpuolustus
- Imago
- Säännöllisyys/jatkuvuus
- Asiantuntemus
- Yhteiskunnalliset tehtävät (yhteiskunnallinen yritys)?

3 Miten palvelut voisivat tuottaa uutta lisäarvoa liiketoiminnalle tai kokonaan uutta

liiketoimintaa? Strategiset yhteiskunnalliset linjaukset?

4 Onko palvelujen tuotanto-organisaatiolla merkitystä toiminnallenne? Keskeisim-

mät hyvät/huonot puolet?
a) Finavia nykymuodossa, lennonvarmistus omana liiketoimintana
b) Erillinen operatiivinen lennonvarmistusyhtiö, muu osa Finaviassa
c) Erillinen lennonvarmistusyhtiö, Finavian tytäryhtiönä
d) Aluelennonjohto omana yhtiönä, muu ops-lennonvarmistus omanaan ja

tukipalvelut omanaan
e) Yksityinen palveluntarjoaja kokonaan tai joltain osin
f) Virastomuotoinen palvelu kokonaan tai joiltain osin

5 Onko tuottajan tunnettava liiketoimintanne/strategianne?

6 Onko palvelujen tuotanto 100% valtio-omisteisessa organisaatiossa merkityksel-

listä?

- Kilpailuttamisen mahdollisuus
- Ulkomaisen toimijan mahdollisuus (valvonta huomioiden)
- Kulttuurin merkitys

7 Miten kriittisenä pidätte tuotantoa omalle toiminnallenne?

- Onko mahdollista hakea useampaa toimintamallia tai toimijaa (ROT?)
- Onko organisaatiossa harkittu palveluun liittyviä riskiä lieventäviä toimia?
- Onko eri ratkaisujen harkintaan saatavissa riittävästi asiantuntemusta?




