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Tilanne 11/2021

SIL-hallitus on arvioinut konsernirakennetta ja sen mahdollisuuksia keväästä 2021 alkaen

Valtionavun vähenemisen sopeutusratkaisua lähdettiin hakemaan toimista, jotka eivät vaikuttaisi koulutuksen volyymiin

Organisaatiorakenteen kautta tapahtuva sopeutus osoittautui parhaaksi.

Suomen urheiluilmailuopisto Oy:n tulevaisuudesta on sovittu neuvottelu omistajatahojen kesken marraskuussa 2021

Liiton taloudellinen tilanne

Ensimmäinen SIL-budjettiversio merkittävästi tappiollinen
• Julkinen yleisavustus laskee vuosittain
• Maksavien jäsenten määrä vähenee hitaasti
• Lisäksi edelleen uhkana kertaluonteinen n. 75 000€ kustannus (Pilvilinna)

Budjetin vaihtoehtoja tutkittu ja toteutettu
• Karsittu pieniä summia kaikilta alueilta
• Suunniteltu resurssien yhdistäminen konsernissa kulujen karsimiseksi
• Pyritään kasvattamaan SIN Oy:n toimintaa rahoituksen parantamiseksi
• Aletaan suunnitella jäsenmäärän kasvattamista erilaisilla jäsenöitymismalleilla

Lopputulos: hieman negatiivinen budjetti 2022



Opiston toiminnan sulauttaminen liittoon
Opisto saa vuosittain tukea noin 190 000€ eli lähes puolet Liiton saamasta valtion yleisavustuksesta

• Tuki on pienentynyt ja odotettavissa on sen pienentyminen lisää. 
• Opisto tekee näillä näkymin tappiota tuesta huolimatta. 
• Noin 100 000€ myynnillä Ilman avustusta tappio olisi yli 200 000€

Jos koulutustoiminta halutaan säilyttää nykyisellään tulee myös muiden omistajien ryhtyä tukemaan Opiston toimintaa vuosittaisella avustuksella.
• Muut omistajat eivät ole olleet tähän halukkaita

Konsernirakennetta on arvioitu ja työstetty keväästä 2021 alkaen

Vaihtoehdoista opiston toiminnan sulautuminen liittoon arvioitiin tässä vaiheessa parhaaksi ratkaisuksi
• Koulutustoiminnan jatkuvuuden takaaminen
• Saatavat säästöt
• Sulautumisen positiivinen vaikutus valtionapuun 
• Isomman organisaation paremman resurssien käytön vuoksi: toimitilat, hallintopalvelut, työnjohto ja –ohjaus, tiedonkulku

Tarkoitus on jatkaa koulutustoimintaa nykyisellä tai sitä suuremmalla volyymilla.
• Oletuksena nykyinen organisaatio on suunniteltu siirtyvän liiton työntekijöiksi
• Osakeyhtiö jää hallinnoimaan kiinteistöomaisuuttaan kunnes tilanne on vakaa

• Omistukset: Kiinteistöosaskeyhtiö Lentolaakso 3/8, SIL-luokka, nettiteoriat

• Käytännön toimia suunnitellaan – miten toiminnan siirto on laillista ja mahdollista

Fuusiota ei olla tekemässä ilman suunnittelua. 

Opistolta on pyydetty ja saatu paljon tietoa huomioon otettavista asioista

Traficom on vahvistanut, että siirto ei vaikuta koulutuksen jatkuvuuteen tai toteutuksiin

OKM on vahvistanut, että siirto ei vaikuta julkiseen tukeen



Koulutustoiminta nyt

Harrasteilmailun koulutusta on keskitetty Suomen urheiluilmailuopistoon

• Keskitetty toiminta on oleellista harrasteilmailun koulutukselle ja sen
turvallisuudelle Suomessa

• Perinteiset lajit hyvin edustettuna, lisäkursseja eri alueilta (radio, huolto…)

• Muita lajeja puuttuu – miehittämätön, hyppytoiminta, …

Opistolla nyt ATO/DTO

• Tarvetta ATOlle ei ole - DTO-mallissa vastuurooleja voidaan yhdistää

• DTO nykyisin helppo toteuttaa myös osaksi liittoa (Traficom)

Opisto ylläpitää ja kehittää suosittuja verkkokoulutuksia

• Jatkuvuus halutaan varmistaa

• Keskittyminen koulutusohjelmien ja verkko-opintojen kehittämiseen ja ylläpitoon
ratkaisisi paljon taloudellisiakin asioita

• Lento-osuuden operointia hyvä arvioida – yhdistykset voivat nykyään helposti
perustaa oman DTO:n sitä varten

Liiton rahoituksella koulutetaan kaikkia halukkaita

• Koulutuksesta alle puolet myydään SIL-jäsenille

• Loput perus- tai yhdistyshinnoilla
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Koulutustoiminta nyt

Opiston tulos vahvasti tappiollinen, toimintaa pyöritetään liiton tuella

• Hintataso on samaa luokkaa kaupallisten toimijoiden kanssa

• Opisto ei ole ALV-velvollinen

Koulutuksen toiminta-alue on kapea, tulos heikko

• Tulostavoitteet koulutukselle puuttuvat

• Liiton lajeilla on laaja tarve koulutukselle – muillakin kuin nykyisillä lajeilla

Suuri osa asiakkaista liiton ulkopuolisia

• Kyseessä ei ole jäsenpalvelu vaan mahdollisesti elinkeinotoiminta

• ALV- ja yritysverovaikutukset uhka

Suomen Ilmailuliiton pitää taata harrasteilmailun laaja-alaisen koulutuksen
tulevaisuus

Osa koulutuksista ei ole liiketaloudellisesti toteutettavissa – Liitto pitää huolta, että
ne säilyvät (mm. harrastelajien opettajakoulutukset)

Taloudellisten ja toiminnallisten arvioiden perusteella opiston koulutustoiminnan
sulauttaminen osaksi liiton organisaatiota on tähän paras vaihtoehto



Tavoiteltavat hyödyt yhdistämisestä

Suorat rahalliset vaikutukset

• Tilat -12000€

• Roolien yhdistäminen -25000€

• Hallintopalvelut X0000€ (mahdollisuus toteuttaa
sisäisesti)

• Organisaatiokoko kasvaa, suurempi julkinen tuki
mahdollista

Muut hyödyt

• Toiminnan tehostuminen

• Varamiesjärjestelyt

• Koulutustoiminnan suuntaaminen liiton jäsenille

• Mahdollisuus lajikirjon laajentamiseen

• Tavoitteiden ja tulosten ohjaaminen

Toiminnanjohtaja

Laji- ja kilpailuViestintäEdunvalvonta Koulutus

Urheiluilmailuopisto SIL-koulutus

Koulutusrahoitus 190 000 140 000

Myynti 90 000 120 000

Tilat - 10 000

ATO-johto - 25 000

Hallintopalvelut - 10 000

Hallinto

DTO
Koulutuspäällikkö
Koulutussuunnittelija
Koulutussihteeri



Eteneminen - viranomaisohjeistus

SIL-koulutus DTO-
ilmoitus Traficomille

Opiston jo tarkastetut
koulutusohjelmat

käyttöön

Vahvistus Traficom, uusi
DTO-viitenumero

Toimintojen ja 
henkilöstön siirto SUIO 

→ SIL

SUIO Oy:n DTO voidaan
lakkauttaa. Yhtiö voi

jäädä olemaan tarpeen
mukaan. 

Normaalit päivitykset & 
koulutustoiminta

Traficom on ohjeistanut Liittoa käytännön toimissa
koulutustoiminnan siirtämiseksi

Prosessi on selkeä eikä katkosta toimintaan tule

Hyötyjä voidaan alkaa toteuttaa välittömästi



Yhteenveto

Liiton tehtävä on varmistaa jäsentensä koulutuspalveluiden jatkuvuus

Ehdotus koulutustoiminnan sulauttamisesta Liittoon on valmisteltu realiteettien perusteella

Käytännön yksityiskohtaiset toteutussuunnitelmat tarkennetaan tulevina kuukausina

Tavoite on säilyttää Ilmailuliiton koulutustoiminta vähintään nykyisessä mittakaavassa, lähtökohtaisesti
nykyisellä henkilöstöllä

Opiston toiminta on ollut kannattamatonta ja tehotonta toimintakentässä ALV-edusta huolimatta. 

Työn tavoiteasetanta ja toiminnan seuranta on ollut puutteellista.

Mikäli Opiston toimintaa jatketaan nykyisellään ilman selkeää tehostusta tai muutoksia, Ilmailuliitto
joutuu karsimaan toimintojaan vastaavasti



Taivaskaan ei ole rajana
Suomen Ilmailuliitto ry

Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki

www.ilmailuliitto.fi 

@ilmailuliitto@suomenilmailuliittory @ilmailuliitto



Vastuut koulutuksessa

Lennonopettaja

Päälennonopettaja

Apulaiskoulutuspäällikkö

Koulutuspäällikkö

Koulutusorganisaation
edustaja

Koulutusorganisaatio

Oppilas

- Varmistaa, että DTO ja sen toiminta täyttävät sovellettavat vaatimukset ja ovat sen ilmoituksen mukaisia
- Laatia ja ottaa käyttöön turvallisuuspolitiikka sen varmistamiseksi, että DTO:n toiminta toteutetaan turvallisesti, 

ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio noudattaa laadittua turvallisuuspolitiikkaa ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
turvallisuuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi

- Edistää turvallisuutta ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa; 
- Varmistaa, että DTO:ssa on saatavilla riittävät resurssit näiden toimien tehokkaaseen suorittamiseen.

- Varmistaa, että annettava koulutus täyttää liitteen I (osa FCL) ja DTO:n koulutusohjelman vaatimukset
- Teoriakoulutus ja ilma-aluksella tai simulaattorilla annettava lentokoulutus yhdistetään tyydyttävällä tavalla
- Oppilaiden edistymisen valvonta
- Apulaiskoulutuspäällikön tai apulaiskoulutuspäälliköiden valvonta 

- Jos koulu käyttää useampaa kuin yhtä kenttää koulutuksessa, on nimettävä lisäkentille apulaiskoulutuspäällikkö joka vastaa 
paikallisesti samoista asioista kuin koulutuspäällikkö (EASA DTO.GEN.250) 

- Päälennonopettajan on seurattava lento-oppilaan edistymistä. Koulutusorganisaation on tarpeen mukaan 
kertauskoulutuksella huolehdittava oppilaan tietojen ja lentotaidon säilymisestä (TRG M1-7, kansallinen lentokoulutus)

- Lennonopettajalla on välitön vastuu lentotoiminnasta ilma-aluksen päällikkönä

- Organisaation hallinto vastaa havaitsemistaan poikkeamista vaatimuksenmukaisuudessa  

- Vastuut yhtiössä ja yhdistyksessä ovat hyvin yhteneväiset. 


