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 Asettamispäätös    

 22.12.2020 VN/28213/2020-TEM-13 

   

   

SELVITYSHENKILÖN ASETTAMINEN SELVITTÄMÄÄN HELSINKI-VANTAAN ILMAILU-
ALAN KESTÄVÄN KASVUN UUDELLEENRAKENTAMISTA 

Selvityshenkilön asettaminen 

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään kutsunut filosofian maisteri Kari Savolaisen 
selvittämään Helsinki-Vantaan ilmailualan kestävän kasvun uudelleenrakentamista 
ja arvioimaan ilmailualan selviytymisen kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. 

Toimeksiannon tausta 

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on muuttanut radikaalisti ilmailualan yhtiöi-
den toimintaympäristöä. Suomen elinvoima tulevaisuudessa on monilta osilta riip-
puvainen hyvistä lentoyhteyksistä, joita ei ole ilman kattavaa lentoasemaverkos-
toa, ja erityisesti sen pääasemaa eli Helsinki-Vantaan lentokenttää. Vantaalle on 
muodostunut elinvoimainen lentokenttäympäristöön ja ilmailuun tiiviisti sitoutunut 
klusteri, joka työllistää tuhansia työntekijöitä. 

Koronapandemian leviämisen estämiseksi päätettyjen matkustusrajoitusten vuoksi 
lentoliikennettä ja koko ilmailualaa kohdanneen rajun taantuman vastapainoksi on 
etsittävä tapoja, joilla erityisesti ilmailualan työntekijöiden mahdollisuuksia kehittää 
osaamistaan alan tulevia tarpeita ajatellen parannetaan. 

Selvityshenkilön tehtävä 

Työn tavoitteena on ilmailualan tulevaisuuden kasvuedellytysten varmistaminen. 
Selvityshenkilö arvioi yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa alan selviytymi-
sen kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. Selvityshenkilö luovuttaa ehdotuksensa 
työ- ja elinkeinoministeriölle 15.3.2021 mennessä.   

Selvityskysymykset: 

 Miten päästään kiinni globaaliin kasvuun mahdollisimman nopeasti, kun 
matkustaminen elpyy? 

 Kuinka voidaan varautua ja hyödyntää koronatilanteen aiheuttamat pysyvät 
muutokset toimintaympäristössä ja kuluttajakäyttäytymisessä? 

 Millaisia edellytyksiä lentotoiminnan terveysturvallinen palautuminen aset-
taa? 
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 Miten turvataan epävakaassa työtilanteessa olevien osaaminen ja miten 
tuetaan uudelleenkoulutuksen tarpeessa olevia? Millä ratkaisuilla rakenne-
taan siltaa, jolla turvataan työvoimapotentiaalia yli epidemian kohti ilmai-
lualan kasvua? 

 Miten houkutellaan lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä lisää yrityksiä ja inves-
tointeja Helsinki-Vantaalle? 

 Miten vahvistetaan jo toimivien yritysten toimintakykyä nykytilanteessa ja 
kasvua palautumisvaiheessa? 

 Miten rakennettaan malleja, joilla pystytään varautumaan nopeasti muuttu-
viin tilanteisiin ilmailualalla?  

Toimikausi Selvityshenkilön toimikausi on 1.1.−15.3.2021. Selvityshenkilö toimittaa työn 
väliraportin ministereille suullisesti ja loppuraportin (toimenpide-ehdotukset) kir-
jallisesti.   

Työn ohjaus ja tuki 

Selvitystyö tehdään työministerin ja elinkeinoministerin ohjauksessa. Työ- ja 
elinkeinoministeriö asettaa tammikuussa 2021 erillisen seurantaryhmän tuke-
maan selvitystyötä ja arvioimaan toimenpide-ehdotuksia niiden valmistuttua. 
Lisäksi selvityshenkilön tueksi kootaan sihteeristö. 

Kustannukset Selvitystyöstä maksetaan palkkiona 8 000 euroa. Selvitystyöstä aiheutuneet 
kotimaan matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Palkkio 
maksetaan kahdessa erässä laskua vastaan. Ensimmäinen erä maksetaan 
12.2.2021 ja toinen erä selvitystyön loppuraportin valmistuttua. Kustannukset 
maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön momentilta 32.01.01.1, kustannus-
paikka 540000 4006 Ministeriön yhteiset. 

    

Tuula Haatainen        Mika Lintilä 
työministeri        elinkeinoministeri 

 

 

JAKELU        Kari Savolainen 

TIEDOKSI       Liikenne- ja viestintäministeriö 
Työministerin esikunta/valtiosihteeri Ville Kopra, erityisavustajat Jenni Karja-
lainen, Piia Rekilä ja Timo Nevaranta 
Elinkeinoministerin esikunta/valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen, erityisavustajat 
Jenny-Katariina Hasu, Antti Siika-aho  
TEM/kansliapäällikkö Raimo Luoma 
TEM/AKO, EOS, IYR, TTM, MAKO, TEM/laskenta 
Uudenmaan ELY-keskus 
Uudenmaan TE-toimisto 
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