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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ilmailuhallinnon talou
denhoidon yleisistä perusteista sekä laiksi ilmailulain 37 ja 63 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että ilmailuhallituk
sesta muodostettaisiin liiketoimintaa harjoitta
va valtion laitos, jonka toiminta tapahtuu val
tion tulo- ja menoarvion rajoissa. Tällaisia 
liikelaitoksia ovat vielä nykyisin muun muassa 
posti- ja telelaitos ja Valtionrautatiet. 

Ehdotetussa laissa säädettäisiin ilmailuhal
linnon taloudenhoidon yleisistä perusteista. 
Ehdotetun lain mukaan ilmailuhallinnon ta
loutta hoidettaisiin liiketaloudellisten periaat
teiden mukaisesti pyrkien siihen, että ilmailu
hallinnon toiminta siviili-ilmailun osalta on 
liiketaloudellisesti kannattavaa. Pyrkimys liike
taloudelliseen kannattavuuteen ei sen sijaan 
koskisi niitä ilmailuhallinnon suoritteita ja pal
veluja, mitkä on tarkoitettu palvelemaan suo
ranaisesti sotilasilmailua. 

Ilmailuhallinnon toiminnan rahoittamisen 
osalta lakiehdotus ei sisällä muutoksia aikai
sempaan nähden. Varat ilmailuhallinto saisi, 
kuten tähänkin asti, valtion tulo- ja menoar
vion kautta. 

Esityksen tavoitteena on korostaa liiketalou
dellisia periaatteita ilmailuhallinnon toiminnas
sa, mahdollistaa joustava maksu- ja tariffipoli
tiikka, kehittää ilmailuhallinnon palvelujen 
laatua ja ilmailuhallinnon sisäistä ja ulkoista 
toimintaa sekä muutoinkin parantaa ilmailu
hallinnon toimintaedellytyksiä. 

Lakiehdotukseen ilmailuhallinnon talouden
hoidon yleisistä perusteista liittyen ehdotetaan 
ilmailulain säännöstä lentoasemien käyttöön 
liittyvistä maksuista muutettavaksi siten, että 
säännös ei koskisi valtion lentoasemia. Koska 
toisaalta myös valtion lentoasemilla perittävien 
maksujen turvaamiseksi olisi edelleen voitava 
käyttää ilmailulaissa säädettyjä keinoja, ehdo
tetaan ilmailulakia näiden maksujen osalta täs
mennettäväksi. 

Ilmailuhallinnon taloudenhoidon yleisiä pe
rusteita koskeva lainsäädäntö on tarkoitus 
saattaa voimaan vuoden 1989 alusta lukien. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen tavoitteet ja nykyi
nen tilanne 

Ilmailuhallinnon tehtävänä on ilmailuhallin
nosta annetun lain (40/72) ja asetuksen (113/ 
72) sekä ilmailulain (595/64) ja -asetuksen 
(525/68) nojalla ylläpitää valtion lentoasemia, 
antaa lennonvarmistuspalveluja sekä kehittää 
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ja edistää ilmailua. Ilmailuhallinto huolehtii 
siitä, että ilmailutoiminta tapahtuu sekä toi
minnan harjoittajien että näiden palveluksia 
käyttävän matkustavan yleisön kannalta tur
vallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudelli
sesti huomioon ottaen myös alan kansainväli
siin sitoviin normeihin ja käytäntöön perus
tuvat tekniset, taloudelliset ja oikeudelliset 
vaatimukset. 
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Viranomaistehtävässään ilmailuhallitus 
muun muassa myöntää erilaisia toimilupia, 
lupakirjoja ja kelpuutuksia, hoitaa ilma-alus
ten rekisteröintiä ja kiinnityksiä ja julkaisee 
ilmailumääräyksiä ja -tiedotteita sekä valvoo 
lentoturvallisuutta ja käsittelee sitä koskevat 
rikkomukset. Erityisen merkittävä osuus ilmai
luhallituksen tehtävistä on kansainvälisten 
asioiden hoidolla, jotka koskevat lentoliiken
teen harjoittamista ja ilmailupolitiikkaa ylei
sesti. 

Edellä mainittujen tyypillisten viranomais
tehtävien rinnalla ilmailuhallinnon tehtäviin 
kuuluu lentoasemien rakentaminen ja ylläpitä
minen sekä monimuotoinen palvelutoiminta 
lentoasemilla. Nämä ilmailuhallinnon toimin
not ovat lentotoiminnan kasvaessa muodostu
massa yhä enenevässä määrin liiketoiminnan 
luonteisiksi. 

Viimeisten viiden vuoden aikana kotimaan 
lentoliikenne on kasvanut 6 OJo, kansainvälinen 
reittiliikenne 10 % ja tilauslentoliikenne 20 % 
vuodessa. Vuonna 1987 lentomatkustajien ko
konaismäärä oli 8, 7 miljoonaa matkustajaa, 
kun se edellisvuonna oli 7, 1 miljoonaa matkus
tajaa. Mikäli kasvu jatkuu yhtä voimakkaana 
edelleen, kotimaan lentoliikenne on vuositu
hannen vaihteessa kaksinkertaista ja kansain
välinen lentoliikenne yli nelinkertaista nykyi
seen verrattuna. 

Lentoliikenteen kasvu on osaltaan mahdol
listanut sen, että ilmailuhallinnon perimät 
maksut ovat viime vuosina vastanneet siviili
ilmailun kustannuksia. Vuonna 1987 siviili
ilmailuhallinnon laskennallinen tulos osoitti 
hieman yli 26 miljoonaa markkaa ylijäämää. 

Ilmailuhallinto saa suurimmat tulokertymän
sä liikennöimismaksuista, kiinteistöistä ja töis
tä ulkopuolisille. Liikennöimismaksuista kerty
vät tulot olivat vuonna 1987 lähes 230 miljoo
naa markkaa, kiinteistötulot noin 92 miljoonaa 
markkaa ja tulot ulkopuolisille suoritetuista 
töistä 9 miljoonaa markkaa. 

Siviili-ilmailuhallinnon kulut vuonna 1987 
olivat lähes 297 miljoonaa markkaa ja lasken
nalliset poistot hieman yli 55 miljoonaa mark
kaa. Suurimmat kulut aiheutuivat palkoista, 
joiden osuus kokonaiskuluista oli noin 161 
miljoonaa markkaa. 

Säännökset, joiden nojalla ilmailuhallinnos
sa tällä hetkellä peritään erilaisia maksuja, 
ovat valtion maksuperustelain (980/73) 5 §, 
valtion lentoasemilla perittävien maksujen ylei
sistä perusteista annetun lain (329/69) 2 § ja 

ilmailulain 37 §. Tämän lainsäädännön edellyt
tämät yksityiskohtaiset säännökset sisältyvät 
ilma-alusten katsastustoiminnasta, tarkastus
lentotoiminnasta ja lentäjän lupakirjoista pe
rittävistä maksuista annettuun asetukseen 
(848/87), valtion lentoasemilla perittävistä 
maksuista annettuun asetukseen (858/85) ja 
liikennöimismaksuista valtion lentoasemilla an
nettuun asetukseen (904/83). 

Lailla tehostettaisiin ilmailuhallinnon talou
denhoitoa ja investointitoimintaa sekä lisättäi
siin joustavuutta ilmailuhallinnon maksu- ja 
tariffipolitiikassa. Tämä merkitsisi muun mu
assa ilmailuhallinnon suoritteiden ja palvelujen 
hinnoittelun tason ja kohdentamisen määrittä
mistä entistä tarkoituksenmukaisemmin. Myös 
ilmailuhallinnon palvelutasotavoitteiden to
teuttaminen olisi lähtökohdiltaan ja rahoitus
tarpeiltaan nykyistä selkeämmin hyväksyttävis
sä liiketaloudelliselta pohjalta. Muutoksella 
korostettaisiin lisäksi ilmailuhallinnon vastuuta 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja vas
tuuta toiminnan tuloksesta. 

Ehdotettu laki muodostaisi myös ilmailuhal
linnon maksuperustesäädöksen. Ehdotettu laki 
maksuperustesäädöksellä antaisi ilmailuhalli
tuksen tariffi- ja maksupolitiikalle yhtenäiset 
ja nykyistä joustavammat puitteet sekä poistai
si sen hajanaisuuden ja osittaisen tulkinnanva
raisuuden, mikä johtuu ilmailuhallintoa koske
vien nykyisten maksuperustesäädösten erilli
syydestä. 

Liiketaloudellisten periaatteiden korostami
seksi ja soveltamiseksi ilmailuhallinnon toimin
taan ja toisaalta ottaen huomioon ilmailuhal
linnon viranomaistehtävät ehdotetaan, että il
mailuhallituksesta muodostettaisiin liiketoi
mintaa harjoittava valtion laitos, jonka toimin
ta tapahtuu valtion tulo- ja menoarvion rajois
sa. 

2. Esityksen pääasialliset vaiku
tukset 

Ilmailuhallituksen muodostaminen liiketoi
mintaa harjoittavaksi valtion laitokseksi, jossa 
viranomaistehtävät liittyvät liiketoimintaan, te
hostaisi ilmailuhallinnon ja lentoasemien tehtä
vien hoitoa ja parantaisi toiminnan tehokkuut
ta ja taloudellisuutta sekä tekisi mahdolliseksi 
hoitaa ilmailuhallinnon tariffi- ja maksupoli
tiikkaa nykyistä joustavammin. 
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Ehdotettu uudistus ei vaikuta ilmailuhallin
non tehtäväkenttään tai organisaatioon eikä 
myöskään ilmailuhallinnon henkilöstön ase
maan, tehtäviin tai palvelussuhteeseen muu
toinkaan. 

Ehdotettu uudistus ei aiheuta valtion talou
delle lisärasituksia. 

Ilmailuhallituksen muodostaminen liiketoi
mintaa harjoittavaksi valtion laitokseksi antaa 
myös mahdollisuuden saada tarvittavaa koke
musta ja valmiutta harkittaessa ilmailuhallituk
sen muodostamista valtion liikelaitoksista an
netun lain (627 /87) tarkoittamaksi liikelaitok
seksi. 

Lakiehdotukseen ilmailuhallinnon talouden
hoidon yleisistä perusteista liittyen ehdotetaan 
myös ilmailulain 37 ja 63 §:ä muutettaviksi. 
Nämä ilmailulain muutokset ovat välttämättö
miä, koska toisaalta 37 §:n 1 momentin sovel
tamisalasta ehdotetaan poistettavaksi valtion 
lentoasemilla perittävät maksut ja toisaalta 
näiden maksujen turvaamiseksi olisi edelleen
kin voitava käyttää 63 §:n 2 momentissa mai
nittuja pakkokeinoja. Ilmailulain 37 §:n 2 mo
mentin muutos sisältää terminologisen täsmen
nyksen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki ilmailuhallinnon taloudenhoidon 
yleisistä perusteista 

1 §. Pykälä sisältää säännöksen lain sovelta
misalasta. 

2 §. Pykälän 1 momentissa määritellään ne 
periaatteet, joiden mukaan ilmailuhallinnon ta
loutta on hoidettava. Tämä säännös vahvistaa 
sen, että ilmailuhallitus on katsottava virasto
maisesta hallinto-organisaatiostaan huolimatta 
valtion liikeyrityksen luontoiseksi laitokseksi, 
jonka taloutta on hoidettava liiketaloudellisten 
periaatteiden mukaisesti, mutta kuitenkin sa
malla ottaen huomioon maan yleisen edun. 

Ilmailuhallinnon palveluja ja suoritteita an
netaan siviili-ilmailun ohella myös sotilasilmai
lun hyväksi. Näitä ilmailuhallinnon sotilas
ilmailun hyväksi suorittamia toimintoja ovat 
esim. sotilaslentokenttien ylläpito, eräät kiito
teiden pidennykset sekä yhteisen lennonvarmis
tusjärjestelmän sotilasilmailua palveleva osuus. 
Pykälän 2 momentissa todetaan poikkeuksena 
1 momentissa mainittujen periaatteiden sovel
tamisesta, että ilmailuhallinnon taloudenhoitoa 
koskevia liiketaloudellisia periaatteita ei sovel
leta niihin ilmailuhallinnon suoritteisiin ja pal
veluihin, mitkä tapahtuvat sotilasilmailun hy
väksi. Ilmailuhallinnon taloudenhoidon jättä
minen näiltä osin lain soveltamisalan ulkopuo
lelle on katsottava tarkoituksenmukaiseksi, 
koska sotilasilmailun ylläpitämisessä ja kehit-

tämisessä sekä investointitoiminnassa ovat 
määräävinä muut tekijät kuin liiketaloudelli
nen kannattavuus. 

Nykyisinkin ilmailuhallinnon tuloslaskelmas
sa sotilasilmailun osuus on vähennetty kuluista 
ja poistoista. Pykälän 2 momentissa todetaan 
siten vallitseva käytäntö. 

3 §. Pykälän mukaisesti ilmailuhallinnossa 
kannettavat maksut on vahvistettava yleiseltä 
tasoltaan sellaisiksi, että kustannusvastaavuus, 
mikäli mahdollista, voidaan saavuttaa, kun 
otetaan huomioon poistot ja kulloinkin sido
tulle pääomalle asetettava tuottotavoite. 

4 §. Pykälän 1 momentissa todetaan yleises
ti, mitä maksuja ilmailuhallinnossa peritään. 
Suurin osa ilmailuhallinnon tulokertymistä tu
lee valtion lentoasemilla perittävistä liikennöi
mismaksuista, moottoriajoneuvojen pysäköin
timaksuista sekä ilma-alusten katsastustoimin
nasta, tarkastuslentotoiminnasta ja toimitus
kirjoista perittävistä maksuista, joista nykyisin 
säädetään asetuksella. 

Pykälän 1 momentissa mainituista maksuista 
liikennöimismaksut sekä ilma-alusten katsas
tustoiminnasta, tarkastuslentotoiminnasta ja 
lentäjän lupakirjoista perittävät maksut ovat 
osaksi säännöllisesti toistuvia ja niitä peritään 
ilma-alusten omistajille ja käyttäjille sekä il
mailulupakirjan haitijoille annettavista viran
omaistehtäviin kuuluvista palveluista, mikä ko
rostaa näiden maksujen julkisoikeudellista 
luonnetta. Tämän vuoksi kyseisistä maksuista 
on tarpeen säätää asetuksella ja tarkemmin 
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määrätä näiden maksujen yksityiskohtaisista 
perusteista ja tasosta. Pykälän 2 momenttiin 
ehdotetaan tämän vuoksi otettavaksi tätä kos
keva säännös. 

Edelleen pykälän 2 momentin mukaan muis
ta maksuista päättää ilmailuhallitus. Nämä 
ilmailuhallituksen palvelutehtävistä tai varsi
naiseen toimialaan kuuluvista tai valtion sille 
asettamista muista tehtävistä johtuvat maksut 
määrätään sen mukaan kuin harkitaan tarkoi
tuksenmukaiseksi. Näidenkin maksujen mää
räämisessä noudatetaan 3 §:n yleissäännöksen 
periaatetta. Tässä momentissa tarkoitettuja 
maksuja ilmailuhallitus saa muun muassa 
moottoriajoneuvojen pysäköinnistä valtion 
lentoasemien pysäköintialueilla ja erilaisista 
julkaisuista, joista osa on ilmailumääräyksiä ja 
-tiedotteita sekä osa muuta julkaisutoimintaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan ilmailuhallitus 
voi myöntää alennuksia valtion lentoasemilla 
perittävistä liikennöimismaksuista, jos se on 
liiketaloudellisesti perusteltua. Tämä on kat
sottava tarkoituksenmukaiseksi ja joustavaksi 
menettelyksi silloin kun pyritään lisäämään 
kyseisten maksujen alentamisella palvelujen 
kysyntää ja sitä kautta ilmailuhallinnon tuloja 
sekä silloin kun asia on syytä käsitellä nopeam
min kuin mitä käsittely asetusteitse veisi. Val
tion lentoasemilla periitävien liikennöimismak
sujen alentamista koskevan asian ilmailuhalli
tus voi ottaa joko viran puolesta käsiteltäväksi 
tai sitten asia voidaan saattaa hakemuksella 
viranomaisen käsiteltäväksi. 

5 §. Lain 3 §:ssä on säädetty maksujen ylei
nen määräämisperuste. Tässä pykälässä sääde
tään lisäksi, että valtion lentoasemien ja len
nonvarmistuslaitteiden käyttöön liittyvästä toi
minnasta, ilma-alusten katsastustoiminnasta, 
tarkastuslentotoiminnasta ja toimituskirjoista 
perittävät maksut on määrättävä siten, että 
niiden tulee kattaa toiminnoista ilmailuhallin
nolle aiheutuvat kokonaiskustannukset. Koko
naiskustannuksiin kuuluvat myös eläkekustan
nukset ja käyttöomaisuuden poistot sekä mah
dolliset muiden viranomaisten ilmailuhallinnol
le suorittamien palveluiden kustannukset. Lain 
2 §:n 2 momentista johtuen kokonaiskustan
nuksiin ei lasketa sotilasilmailun vaatimia kus
tannuksia. 

6 §. Pykälässä todetaan ilmailuhallinnon 
menotalouden hoidon pääperiaate. Ilmailuhal
litus saa varat toimintaan sekä valtiovallan 
ilmailuhallinnolle asettamien kustannuksia li
säävien erityisten tehtävien hoitamiseen, kuten 

tähänkin asti, valtion tulo- ja menoarvion 
kautta. Säännös merkitsee muun muassa sitä, 
että jos valtiovalta asettaa aluepoliittisista ym. 
syistä erityisiä liiketaloudellisesti kannattamat
tomia tehtäviä ilmailuhallinnon hoidettavaksi, 
ilmailuhallitus hoitaa nämä tehtävät tulo- ja 
menoarviossa myönnettyjen määrärahojen ra
joissa. 

7 §. Pykälän mukaan 4 §:ssä tarkoitettu 
erääntynyt maksu voidaan periä ulosottoteitse 
ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen 
ja maksujen perimisestä ulosottotoimin anne
tussa laissa (367/61) on säädetty. Tämän sään
nöksen ottamista lakiin on pidettävä tarpeelli
sena sen vuoksi, että esimerkiksi suurimman 
tulolähteen ilmailuhallinnon taloudessa muo
dostavista liikennöimismaksuista muun muassa 
ilma-alusten laskeutumismaksut peritään jälki
käteen laskulla. Perimiskäytäntö on osoitta
nut, että useissa tapauksissa ilmailuhallitus 
joutuu perimään laskeutumismaksut ulosotto
teitse. Säännöksen ottamista lakiin puoltaa 
myös se, että maksuissa yleensä korostuu nii
den julkisoikeudellisuus. 

8 §. Pykälän mukaan liikenneministeriö vah
vistaa ilmailuhallinnon tilinpäätöksen. 

9 §. Pykälä sisältää säännöksen asetuksenan
tovaltuudesta. 

10 §. Pykälä sisältää voimaantulosäännök
sen. Laki olisi tarkoitus saattaa voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1989 ja sillä kumottaisiin 
valtion lentoasemilla periitävien maksujen ylei
sistä perusteista annettu laki. 

Siirtymäsäännöksenä pykälä sisältää sään
nöksen, jonka mukaan ennen lain voimaantu
loa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edel
lyttämiin toimenpiteisiin. Samoin säädetään, 
että liikennöimismaksuista valtion lentoasemil
la annettu asetus (904/83) sekä ilma-alusten 
katsastustoiminnasta, tarkastuslentotoiminnas
ta ja lentäjän lupakirjoista perittävistä mak
suista annettu asetus (848/87) jäävät edelleen 
voimaan. Nämä asetukset on tarkoitus korvata 
tämän lain nojalla annettavilla asetuksilla seu
raavien maksunkorotusten yhteydessä. 

1.2. llmailulaki 

37 §. Ilmailulain 37 § nykyisessä muodos
saan on ollut perustesäännöksenä lentopaikko
jen ja niiden laitteiden käytöstä periitäville 
liikennöimismaksuille lentopaikan tai laitteen 
omistajasta tai haltijasta riippumatta. Valtion 
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hallinnassa ja hoidossa olevien lentopaikkojen 
ja lentoliikennettä palvelevien rakennusten ja 
laitteiden käytöstä perittävien maksujen mää
räytyessä ehdotetun ilmailuhallinnon talouden
hoidon yleisistä perusteista annettavan lain no
jalla ilmailulain 37 §:n soveltamisalaa olisi vas
taavasti rajoitettava. Tämä rajoitus ehdotetaan 
otettavaksi sanotun pykälän 1 momenttiin. 

Näin ollen lain 37 §:n 1 momentin säännös 
jäisi koskemaan muita kuin valtion hallinnassa 
olevia, yleiseen käyttöön tarkoitettuja lento
paikkoja. Tarkoitus on, että muun lentopaikan 
haltija voisi periä ilmailuhallituksen vahvista
mia maksuja, jotka suuruusluokaltaan vastaisi
vat valtion lentoasemilla perittäviä maksuja. 
Tätä tarkoittava säännös tulisi otettavaksi il
mailuasetuksen nykyisen 83 §:n sijalle. 

Pykälän 2 momentissa säädetään maksuista 
koskien eräitä "valtion omistamalla lentopai
kalla" suoritettavia tehtäviä. Sana "omista
malla'' ei ole täysin johdonmukainen lainkoh
dan tarkoitus huomioon ottaen ja se viittaa 
ehkä harhaanjohtavasti alueen omistusoikeu
teen. Valtion lentoasemalla tarkoitetaan val
tion hallinnassa ja hoidossa olevaa lentoase
maa tai lentopaikkaa siitä riippumatta, omis
taako valtio sen maapohjan vai ei. Vastaavasti 
valtion omistamalla maalla voi olla lentopaik
koja, jotka ovat muiden kuin valtion hallinnas
sa ja hoidossa. Tämän vuoksi ja ottaen huo
mioon ehdotuksen pykälän 1 momentin uudek
si sanamuodoksi, ehdotetaan tässä momentissa 
sana "omistamalla" korvattavaksi ilmaisulla 
"hallinnassa ja käytössä olevalla". 

Pykälään ehdotettu uusi 4 momentti on seu
rausta 1 momenttiin ehdotetusta muutoksesta. 

63 §. Ottaen huomioon, että lain 37 §:n 1 
momentin soveltamisalasta ehdotetaan poistet
taviksi valtion lentoasemilla perittävät maksut 
ja kun myös näiden maksujen perimisen tur
vaamiseksi olisi edelleen voitava käyttää lain 

63 §:n 2 momentissa mainittuja keinoja, ehdo
tetaan sanottuun momenttiin lisättäväksi viit
taus ilmailuhallinnon uuden talouslain perus
teella säädettäviin maksuihin. Sen vuoksi, että 
käytännössä on usein epätarkoituksenmukaista 
periä liikennöimismaksut jokaisesta ilma-aluk
sen yksittäisestä operaatiosta erikseen, ehdote
taan, että momentissa tarkoitettu oikeus estää 
ilma-aluksen lähtö voisi perustua myös useam
piinkin kuin viimeisestä lentopaikalle saapumi
sesta aiheutuviin maksuihin. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Tämän lainsäädännön perusteella on tarkoi
tus antaa ainakin seuraavat asetukset ja mää
räykset 

- asetus liikennöimismaksuista valtion len
toasemilla 

- asetus ilma-alusten katsastustoiminnasta 
ja tarkastuslentotoiminnasta perittävistä mak
suista 

- ilmailuhallituksen päätös moottoriajo
neuvojen pysäköintimaksuista valtion lentoase
milla 

- ilmailuhallituksen päätös ilmailuhallin
non myynti- ja palvelutoiminnasta perittävistä 
maksuista 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

ilmailuhallinnon taloudenhoidon yleisistä perusteista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Ilmailuhallinnon taloutta hoidetaan ja ilmai

luhallinnon suoritteista perittävät maksut mää
rätään tässä laissa säädettyjen perusteiden mu
kaan. 

2§ 
Ilmailuhallinnon taloutta on hoidettava lii

ketaloudellisten periaatteiden mukaan ottaen 
samalla huomioon maan yleisen edun. 

Ilmailuhallinnon liiketaloudellisia periaattei
ta ei kuitenkaan sovelleta niihin ilmailuhallin
non suoritteisiin, jotka tapahtuvat sotilasilmai
lun hyväksi. 

3 § 
Ilmailuhallinnon suoritteista perittävät mak

sut on määrättävä yleiseltä tasoltaan sellaisiksi, 
että ilmailuhallinnon liiketaloudelliset tavoit
teet, mikäli mahdollista, toteutuvat. 

4§ 
Ilmailuhallinnon suoritteistaan perimiä mak

suja ovat valtion lentoasemien ja lennonvar
mistuslaitteiden käyttöön liittyvät liikennöimis
maksut, maksut ilma-alusten katsastustoimin
nasta, tarkastuslentotoiminnasta ja toimitus
kirjoista, valtion lentoasemilla periitävät moot
toriajoneuvojen pysäköintimaksut sekä maksut 
myynti- ja palvelutoiminnasta. 

Liikennöimismaksuista, ilma-alusten katsas
tustoiminnasta, tarkastuslentotoiminnasta sa
moin kuin toimituskirjoista perittävistä mak
suista säädetään asetuksella. Muista maksuista 
päättää ilmailuhallitus. 

Ilmailuhallitus voi myöntää alennuksia ase
tuksella säädetyistä liikennöimismaksuista, mi
käli se on liiketaloudellisesti perusteltua. 

5 § 
Sen lisäksi, mitä 3 §:ssä on säädetty maksu

jen määräämisestä, tulee valtion lentoasemien 
ja lennonvarmistuslaitteiden käyttöön liittyväs
tä toiminnasta, ilma-alusten katsastustoimin-

nasta, tarkastuslentotoiminnasta ja toimitus
kirjoista perittävät maksut määrätä siten, että 
edellä mainituista toiminnoista ilmailuhallin
nolle aiheutuvat kokonaiskustannukset tulevat 
katetuiksi. 

6 § 
Ilmailuhallinnon toimintaa sekä valtiovallan 

ilmailuhallinnolle asettamia kustannuksia lisää
viä erityisiä tehtäviä hoidetaan sen mukaan 
kuin valtion tulo- ja menoarviossa niiden ra
hoituksesta päätetään. 

7 § 
Tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu erääntynyt 

maksu voidaan periä ulosottoteitse ilman tuo
miota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksu
jen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/61) on säädetty. 

8 § 
Liikenneministeriö vahvistaa ilmailuhallin

non tilinpäätöksen. 

9§ 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

10§ 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 ja sillä kumotaan valtion lentoase
milla periitävien maksujen yleisistä perusteista 
23 päivänä toukokuuta 1969 annettu laki (329/ 
69). 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Liikennöimismaksuista valtion lentoasemilla 
annettu asetus (904/83) sekä ilma-alusten kat
sastustoiminnasta, tarkastuslentotoiminnasta 
ja lentäjän lupakirjoista perittävistä maksuista 
annettu asetus (848/87) jäävät edelleen voi
maan, kunnes toisin säädetään. 



1988 vp. - HE n:o 207 7 

2. 
Laki 

ilmaiinlain 37 ja 63 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan joulukuun 11 päivänä 1964 annetun ilmailulain (595/64) 37 §:n 1 ja 2 momentti 

sekä 63 § :n 2 momentti sekä 
lisätään 37 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

37 § 
Muun kuin valtion hallinnassa ja hoidossa 

olevan, yleiseen käyttöön tarkoitetun lentopai
kan tai muun ilmailua varten tarkoitetun ra
kennelman, laitoksen tai laitteen käyttämisestä 
voidaan kantaa laskeutumis-, kenttä-, suoja-, 
valaistus- ja muita tällaisia maksuja sen mu
kaan, kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Milloin joku suorittaa valtion kanssa teke
mänsä sopimuksen mukaisesti ilmailuun liitty
viä teknillisiä tai muita tehtäviä valtion hallin
nassa ja hoidossa olevalla lentopaikalla, on 
hänellä oikeus periä siltä, jonka hyväksi tehtä
vä suoritetaan, sopimuksessa määrättyjen pe
rusteiden mukainen maksu. 

Valtion hallinnassa ja hoidossa olevan lento
paikan ja sitä palvelevan rakennelman, laitok-

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1988 

sen tai laitteen käyttämisestä valtiolle perittä
vistä maksuista on säädetty erikseen. 

63 § 

Yleisessä käytössä olevan lentopaikan haltija 
tai haltijan siihen määräämä voi estää ilma
aluksen lähdön, kunnes 37 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut tai valtion lentoasemilla noudatetta
viksi säädetyt vastaavat maksut aluksen saapu
misesta, lentopaikalla olosta ja lähdöstä on 
suoritettu tai vakuus niistä asetettu, ei kuiten
kaan, kun on kysymys kansainvälisessä sään
nöllisessä lentoliikenteessä olevasta ilma-aluk
sesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
ilmailulain 37 ja 63 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan joulukuun 11 päivänä 1964 annetun ilmailolain (595/64) 37 §:n 1 ja 2 momentti 

sekä 63 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 37 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

37 § 
Yleisessä käytössä olevan lentopaikan tai 

muun ilmailua varten tarkoitetun rakennel
man, laitoksen tai laitteen käyttämisestä voi
daan kantaa laskeutumis-, kenttä-, suoja-, va
laistus- ja muita tällaisia maksuja sen mukaan 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Milloin joku suorittaa valtion kanssa teke
mänsä sopimuksen mukaisesti ilmailuun liitty
viä teknillisiä tai muita tehtäviä valtion omista
malla lentopaikalla, on hänellä oikeus periä 
siltä, jonka hyväksi tehtävä suoritetaan, sopi
muksessa määrättyjen perusteiden mukainen 
maksu. 

Ehdotus 

37 § 
Muun kuin valtion hallinnassa ja hoidossa 

olevan, yleiseen käyttöön tarkoitetun lentopai
kan tai muun ilmailua varten tarkoitetun ra
kennelman, laitoksen tai laitteen käyttämisestä 
voidaan kantaa laskeutumis-, kenttä-, suoja-, 
valaistus- ja muita tällaisia maksuja sen mu
kaan, kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Milloin joku suorittaa valtion kanssa teke
mänsä sopimuksen mukaisesti ilmailuun liitty
viä teknillisiä tai muita tehtäviä valtion hallin
nassa ja hoidossa olevalla lentopaikalla, on 
hänellä oikeus periä siltä, jonka hyväksi tehtä
vä suoritetaan, sopimuksessa määrättyjen pe
rusteiden mukainen maksu. 

Valtion hallinnassa ja hoidossa olevan lento
paikan ja sitä palvelevan rakennelman, laitok
sen tai laitteen käyttämisestä valtiolle perittä
vistä maksuista on säädetty erikseen. 

63 § 

Yleisessä käytössä olevan lentopaikan haltija 
tai haltijan siihen määräämä voi estää ilma
aluksen lähdön, kunnes 37 §:ssä tarkoitetut 
maksut aluksen viimeksi tapahtuneesta saapu
misesta, lentopaikalla alasta ja lähdöstä on 
suoritettu tai vakuus niistä asetettu, ei kuiten
kaan, kun on kysymys kansainvälisessä sään
nöllisessä lentoliikenteessä olevasta ilma-aluk
sesta. 

Yleisessä käytössä olevan lentopaikan haltija 
tai haltijan siihen määräämä voi estää ilma
aluksen lähdön, kunnes 37 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut tai valtion lentoasemilla noudatetta
viksi säädetyt vastaavat maksut aluksen saapu
misesta, lentopaikalla alasta ja lähdöstä on 
suoritettu tai vakuus niistä asetettu, ei kuiten
kaan, kun on kysymys kansainvälisessä sään
nöllisessä lentoliikenteessä olevasta ilma-aluk
sesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 


