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Ajankohtaisia lyhyesti

SIL Eagles
• 100+ nuorta käynyt ilmassa
• Mallia päivitetty & tarkennettu osallistujien ja mm. Traficomin kanssa

Lentopaikat ja polttoainehuolto
• Teisko, Malmi
• MOGAS-tankkaus & Finavia

Lentopaikkakisa
• Kisa myös moottorilentäjille – vrt. OLC, Xcontest

Turvallisuustoimikunnan puheenjohtajaksi Hannu Halonen 15.11.2021 alkaen

Verkkokauppa tulee

SILMARI käytössä



Monipuolisuus Kannustus

. 

Riemu

.

Ilmatila ja ilmailupaikat Turvallisuus Ilmailulajit

yhteiskuntasuhteet | edunvalvonta | koulutus | palvelut | vakuutukset | viestintä

Suomen Ilmailuliiton strategia ja arvot

Arvomme näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme
Liiton strategian painopistealueet ohjaavat toimintaa kokonaisuutena

Liitto toteuttaa missiotaan käytännössä tähdäten vision toteutumiseen

Missio: 

Ilmailuliitto on Suomen vahva ja 
luotettu ilmailun vaikuttaja, joka
varmistaa jäsentensä edut, palvelut ja 
mahdollistaa tasapuoliset
ilmailumahdollisuudet Suomessa.

Visio: 

Koko Suomessa ilmaillaan
aktiivisesti. Ilmailuliitto auttaa
jäseniään varmistamaan ja
vahvistamaan ilmailuosaamista
sekä edistää perinteisen ja
uuden ilmailun kehittymistä.



Suomen Ilmailuliitto

- Kerhot
- Yhdistykset

- Jäsenet

Hallitus

SIL-toimisto

SUIO

Säätiö

Lajivaliokunta
Yhteistyö lajien kesken

Ilmailunäytös Oy

Lajit, Kilpailut, Viestintä, Edunvalvonta, 
Jäsenpalvelut

Harrasteilmailun
koulutuspalvelut

Hanketuki, ilmailun
kehittäminen ja 

tukeminen

Lajitoiminta, kehitys, 
kilpaurheilu, 
maajoukkue

Päälentonäytös, 
lentonäytökset, 

jäsenedut, 
vakuutukset

Strategia, hankkeet, talous

Ohjaus
Nimitykset

Ohjaus
Nimitykset

Toimikunnat

Työryhmät

Konsernirakenne



Konsernirakenne



Aikajana

1/2021 OKM 
avustuspäätös

2-3/2021

Taloustilanteen
arviointi, 

tehtävänanto
vaihtoehtojen
kuvaamisesta

4-5 2021

Analyysi ja 
vaihtoehdot

konserni-
rakenteelle

6/2021 
Hallituksen

strategiatyöpaja
, vaihtoehtojen

esittely ja 
arviointi

8-9 2021 
Vaihtoehtojen

arviointi ja 
valinta

10/2021 
päätös

toteutettavsta
vaihtoehdosta

11/2021 
suunnittelu

alkaa. 
Traficom-ok, 

OKM-ok, 
omistajien
neuvottelu

12/2021 
tarkempi

suunnittelu, 
organisointi, 

DTO-hakemus
SIL-koulutus

2022 
toteutus

alkaa

2025 
Lentolaakson

rajoitukset
poistuvat



Koulutustoiminnan sulauttaminen liittoon
Urheiluilmailuopisto 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 koulutustoiminnan 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



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



Suomen Ilmailuliiton päälentonäytös 2022

Suomen vuosittainen pääilmailutapahtuma

Ilmailuliitto haluaa lentonäytöksillään edistää ilmailua Suomessa ja tehdä eri ilmailulajeja tunnetuksi eri puolilla 
maata

2021 Kaivari, 2020 Kauhava, 2019 Turku, 2018 Jyväskylä – llmavoimat 100 v, 2017 Seinäjoki, 2016 Kuopio…

Pori 1979 → 2022

Operatiivinen järjestäjä on Suomen Ilmailuliiton 100% omistama Suomen Ilmailunäytös Oy

Paikallinen yhteistyö on elintärkeää!
• Lentoasema – Finavia

• Kaupunki & matkailu

• Ilmailukerhot

• Yrittäjät

• Puolustusvoimat

• …

Ajankohta: 18.-19.6.2022



Päättävät hallituksen
jäsenet

Markus Sinervä 

2019-2021

Mari Lehtonen

2016-2021

Kiitos!



Taivaskaan ei ole rajana
Suomen Ilmailuliitto ry

Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki

www.ilmailuliitto.fi 

@ilmailuliitto@suomenilmailuliittory @ilmailuliitto


