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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0753/2008, J. S., Suomen kansalainen, EU:n kilpailusääntöjen 
väitetystä rikkomisesta valtion omistaman Suomen ilmailulaitoksen Finavian 
toiminnan yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että valtion omistama liikelaitos Finavia syyllistyy vapaan 
kilpailun estämiseen ilmailualalla Suomessa. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että Finavia 
vastaa 24 lentoaseman ylläpidosta Suomessa, mutta antaa järjestelmällisesti etuuskohtelun 
Helsingin lentoasemalle. Tällä on kielteinen vaikutus muiden lentoasemien toimintaan. Osa 
niistä on tärkeitä, kuten Tampereen lentoasema. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että 
komissio on jo tutkinut useita tapauksia, joissa on kyse EU:n kilpailusääntöjen puutteellisesta 
täytäntöönpanosta Suomessa. Siksi hän pyytää Euroopan parlamenttia käsittelemään asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

"Vetoomus

Finavia on valtion omistama liikelaitos, joka vastaa lähes kaikkien Suomen lentoasemien 
hallinnoinnista ja ylläpidosta. Vetoomuksen esittäjä väittää, että Finavia antaa 
järjestelmällisesti etuuskohtelun Helsinki-Vantaan lentoasemalle muiden Suomen 
lentoasemien kustannuksella ja että tämä vääristää Suomen lentoasemien välistä kilpailua.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Komission käsityksen mukaan Helsinki-Vantaan lentoasema tuottaa huomattavasti enemmän 
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kuin mikään muu Suomen lentoasema. Kaikkien Finavian lentoasemien kautta kulkee 
vuosittain noin 17 miljoonaa matkustajaa, ja Helsinki-Vantaan osuus tästä on noin 
13 miljoonaa. Komission käsityksen mukaan osa Helsinki-Vantaan lentoaseman tuotoista 
käytetään joidenkin pienempien lentoasemien tukemiseen, koska ne eivät itse selviydy 
kaikista niille kertyvistä kustannuksista. Vetoomuksen esittäjän väitteiden vastaisesti Suomen 
lentoasemia koskeva nykyinen järjestely hyödyttää siis Helsinki-Vantaan lentoaseman sijasta 
Helsingin ulkopuolella sijaitsevia lentoasemia. 

Lisäksi vetoomuksen esittäjä viittaa parhaillaan tutkittavana olevaan tapaukseen, joka koskee 
kilpailua Suomen lentoasemilla. Komission käsityksen mukaan hän tarkoittaa 
valtiontukisääntöihin liittyvää tutkintaa, joka koskee Ryanair-lentoyhtiön ja Finavian 
tytäryhtiön Airpron välisiä kauppasuhteita Tampere-Pirkkalan lentoaseman osalta. Tämän 
asian tutkinta on vielä kesken.

Lisäksi komissio huomauttaa, että Helsinki-Vantaan lentoasemaan sovelletaan sen suuren 
koon vuoksi tiukempia EU:n sääntöjä kuin muihin Suomen lentoasemiin. Helsinki-Vantaan 
lentoaseman matkustajapalvelujen ja rahdinkäsittelypalvelujen markkinat ovat avoinna, koska 
se on ainoa Suomen lentoasema, jonka vuosittainen liikennemäärä on yli 2 miljoonaa 
matkustajaa tai 50 000 tonnia rahtia1. Lentoyhtiöt voivat täten valita palveluntarjoajan, joka ei 
ole lentoaseman omistuksessa tai valvonnassa. 

Johtopäätös

Komissio pitää käsittämättöminä vetoomuksen esittäjän väitteitä, joiden mukaan Helsinki-
Vantaan lentoaseman ja muiden heikommin kannattavien lentoasemien hallinnoinnista ja 
ylläpidosta vastaavan Finavian toiminnasta aiheutuisi haittaa pienemmille lentoasemille ja 
Helsingin ulkopuolisille alueille."

                                               
1 Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan markkinoille 
yhteisön lentoasemilla (EYVL L 302, 26.11.1996, s. 28).


