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HAKIJA
Air Navigation Services Finland Oy
NIMEÄMISEEN LIITTYVÄ ILMATILAN OSA
Suomen lentotiedotusalue lukuun ottamatta Mikkelin ja Seinäjoen lentopaikkojen lentotiedotusvyöhykkeitä kyseisten lentopaikkojen ilmaliikennepalveluelimen palveluaikoina
PÄÄTÖS
Valtioneuvosto nimeää ilmailulain (864/2014) 108 §:n perusteella Air Navigation Services
Finland Oy:n ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi ja huolehtimaan ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä Suomen lentotiedotusalueella jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin.

1. Air Navigation Services Finland Oy:n hakemus
Air Navigation Services Finland Oy on liikenne- ja viestintäministeriöön 13.3.2017 saapuneessa hakemuksessaan (LVM/645/02/2017) esittänyt, että valtioneuvosto nimeäisi Air Navigation Services Finland Oy:n ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi Suomen lentotiedotusalueelle
pois lukien Seinäjoen ja Mikkelin lentotiedotusvyöhykkeet. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut Finavia Oyj:n lennonvarmistusliiketoiminnan eriyttämistä omaan erityistehtäväyhtiöön. Finavia Oyj on aloittanut valmistelut lennonvarmistusliiketoiminnan siirtämisestä Air Navigation Services Finland Oy:lle.
2. Asian käsittely
Liikenne- ja viestintäministeriö on tutkinut hakemuksen ja pyytänyt siitä ilmailulain
(864/2014) 108 §:n 1 momentin nojalla sisäministeriön ja puolustusministeriön lausunnot.
Air Navigation Services Finland Oy tarjoaisi ilmaliikennepalvelua Suomen lentotiedotusalueella, jossa nykyisin palvelua antaa Finavia Oyj liikenne- ja viestintäministeriön nimeämispäätöksen (LVM/1409/70/2006) nojalla. Uusi yhtiö muodostuu Finavia Oyj:stä eriytettävästä lennonvarmistustoimialasta. Näin ollen tällä päätöksellä kumotaan edellä mainittu vuoden 2006
päätös, jolla Finavia Oyj on nimetty ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi Suomen lentotiedotusalueella.
Air Navigation Services Finland Oy on valtion erityistehtäväyhtiö. Yhtiön aloittaessa ilmaliikennepalvelun tarjoamisen se toimii samoissa tiloissa, samoilla laitteilla ja samalla henkilöstöllä kuin Finavia nykyisin.
Sisäministeriö puoltaa yhtiön nimeämistä. Ministeriö pitää välttämättömänä, että lentopelastustoiminnan toimintaedellytykset turvataan lennonvarmistusliiketoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä.

Puolustusministeriö korostaa lausunnossaan (FI.PLM.2017-1249) maanpuolustuksen toimintaedellytysten turvaamisen tärkeyttä. Puolustushallinto esittää tarkistettavaksi ilmailu- ja aluevalvontalainsäädännön muutostarpeet. Erityisesti esitetään harkittavaksi, tulisiko lennonvarmistusyhtiön ja puolustusvoimien välisten sopimusten asioita kirjata lainsäädäntöön. Lisäksi
esitetään varmistettavaksi, ettei yhtiöjärjestely aiheuta puolustushallinnolle lisäkustannuksia,
ja että puolustushallinto pääsee vaikuttamaan yritysten ohjaukseen. Lausunnon mukaan nimeämisen ehdoksi tulee kirjata, ettei uusi yhtiö voi luovuttaa puolustusvoimiin liittyviä tehtäviään alihankintayritykselle.
3. Valtioneuvoston päätöksen perustelut
Ilmaliikennepalvelun tarjoajan velvollisuuksista säädetään yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa
koskevissa Euroopan unionin asetuksissa sekä ilmailulain 112 §:ssä ja lain nojalla annetuissa
säädöksissä ja määräyksissä.
Ilmaliikennepalvelun tarjoajan nimeämisestä säädetään lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (palveluntarjonta-asetus, N:o 550/2004) 8 artiklassa sekä ilmailulain (864/2014) 108
§:ssä.
Palveluntarjonta-asetuksen 8 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ilmaliikennepalveluja tarjotaan yksinoikeudella tietyissä ilmatilan lohkoissa niiden vastuulla olevassa ilmatilassa. Tätä varten jäsenvaltioiden on nimettävä ilmaliikennepalvelujen tarjoaja,
jolla on yhteisön alueella voimassa oleva lupa. Jäsenvaltioiden on myös määriteltävä nimettyjen palveluntarjoajien oikeudet ja velvollisuudet.
Ilmailulain 108 §:n mukaan valtioneuvosto nimeää Suomen vastuulla olevaan ilmatilaan tai
sen osaan ilmaliikennepalvelun tarjoajan, joka toimii kyseisessä ilmatilassa yksinoikeudella.
Ennen ilmaliikennepalvelun tarjoajan nimeämistä on kuultava sisäministeriötä ja puolustusministeriötä ja nimettäessä on otettava huomioon asianomaisessa ilmatilassa tai sen osassa tarjottavan ilmaliikennepalvelun erityispiirteet, turvallisuuden säilyminen korkealla tasolla, ilmatilan tehokas käyttö sekä etsintä- ja pelastuspalveluihin, aluevalvontaan ja poikkeusoloihin liittyvien tehtävien suorittamismahdollisuudet. Ilmaliikennepalvelun tarjoajan nimeämiseen on
liitettävä nimeämisen muuttamista, rajoittamista, väliaikaista keskeyttämistä ja peruuttamista
koskevat ehdot.
Palveluntarjonta-asetuksen 7 artiklan mukaan lennonvarmistuspalvelujen tarjoaminen edellyttää jäsenvaltion antamaa lupaa. Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt Air Navigation
Services Finland Oy:lle luvan lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseen
(TRAFI/46014/05.00.11.05/2017).
4. Valtioneuvoston päätös
Valtioneuvosto nimeää Air Navigation Services Finland Oy:n ilmaliikennepalvelujen tarjoajaksi Suomen lentotiedotusalueella, lukuun ottamatta Seinäjoen ja Mikkelin lentopaikkojen
lentotiedotusvyöhykkeitä kyseisten lentopaikkojen ilmaliikennepalveluelimen palveluaikoina,
1.4.2017 alkaen toistaiseksi.
Samalla valtioneuvosto nimeää ilmailulain 121 §:n mukaisesti Air Navigation Services Finland Oy:n huolehtimaan ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä Suomen lentotiedotusalueella.
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5. Nimeämisen ehdot
1. Nimetyn yhtiön on noudatettava toiminnassaan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa
koskevia Euroopan unionin asetuksia ja ilmailulakia (864/2014) sekä sen nojalla annettuja säädöksiä.
2. Nimetyllä yhtiöllä tulee olla Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä, voimassa oleva lupa lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseen palvelutarjonta-asetuksen (N:o
550/2004) 7 artiklan mukaisesti.
3. Nimetyn yhtiön on huolehdittava ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä Suomen lentotiedotusalueella ilmailulain 121 §:n mukaisesti.
4. Nimetty yhtiö ei saa luovuttaa puolustusvoimiin liittyviä tehtäviään alihankintayritykselle.
Liikenne- ja viestintäministeriö voi muuttaa tai rajoittaa taikka peruuttaa tai väliaikaisesti keskeyttää nimeämisen, jos nimetty yhtiö jättää olennaisesti noudattamatta nimeämisen ehtoja,
taikka muusta erityisen tärkeästä syystä. Nimeäminen voidaan peruuttaa vain, jos nimetyn yhtiön kannalta lievempää seuraamusta ei asiasta kokonaisuudessaan ilmenevät seikat huomioon
ottaen voida pitää riittävänä.

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Liikenneneuvos

Jari Gröhn

Liite

Valitusosoitus

Tiedoksi

Air Navigation Services Finland Oy
Finavia Oyj
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Puolustusministeriö
Sisäministeriö
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VALITUSOSOITUS
Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Valtioneuvoston päätökseen ja oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hallintolainkäyttölain 7 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Helsingin hallintooikeudelle, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa valittajalle
- valtioneuvoston päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vaatimuksensa tueksi vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja, jollei asiamies ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu
sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Miten valitus toimitetaan perille
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Helsingin hallinto-oikeuteen. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Käyntiosoite:
Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, Helsinki

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli Helsingin hallintooikeudelta.
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