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VALTIONEUVOSTON KANSLIAN ERITYISTEHTÄVÄYHTIÖT

Suomen Ilmailuopisto Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

49,5 %
ERIT YISTEHTÄVÄ
Ilmailualan koulutusta antavan oppilaitoksen 
ylläpitäminen

HALLITUS 15.5 .2017
Kai-Petteri Purhonen (pj), Ari Kuutschin,  
Rita Linna, Tommi Vänskä 

TOIMITUSJOHTAJA
Juha Siivonen

Suomen Ilmailuopisto on ammatillinen erikois- 
oppilaitos, joka kouluttaa ammattilentäjiä Suomen liiken-
neilmailun tarpeisiin ja kehittää ilmailualan koulutusta. 
Lisäksi yhtiö myy ilmailualan koulutuspalveluja sekä muita 
ilmailuun liittyviä palveluita. Yhtiö pyrkii vastaamaan Suo-
messa toimivien lentoyhtiöiden ja helikopterioperaattorien 
nykyisiin ja tuleviin lentäjätarpeisiin. Yhtiön taloudelli-
sena tavoitteena on tuottaa riittävä käyttökate tarvittavien 
investointien rahoittamiseen.

LENTÄJÄTARVE KASVAA

Finnair Oyj:n kasvustrategian seurauksena lentäjä- 
tarve on kasvanut Suomessa, ja uusia lentäjiä tarvitaan 
noin 100 vuodessa. Ilmailuopisto käynnisti loppuvuodesta 
julkisen hankinnan vuonna 2017 järjestettävälle ylimääräi-
selle 20 oppilaan kurssille. Opiskelijahaku käynnistettiin 
yhteistyössä Finnairin kanssa. 

Ilmailuopistosta valmistui vuoden 2016 aikana kolmelta 
eri kurssilta yhteensä 47 (32) oppilasta. Keskimääräinen 
oppilasmäärä oli noin viidenneksen korkeampi kuin edellis-
vuonna. Yhtiön liikevaihto kasvoi hieman, kun oppilastyö-
päivien perusteella maksettava valtionosuus kasvoi noin 
seitsemän prosenttia. Valtionosuus on yhtiön merkittävin 

tulorahoituksen muoto, ja sen osuus liikevaihdosta oli noin 
75 prosenttia. Asiakastuottoja palveluiden myynnistä ker-
tyi 1,6 (1,4) miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevoitto heikkeni. Henkilöstökulut kasvoivat, kun 
yhtiö joutui palkkaamaan tilapäisiä lennonopettajia täy-
dentämään omia opettajaresurssejaan.

SIMULAATTORIT PIENENTÄVÄT 
YMPÄRISTÖKUORMAA

Ilmailuopiston yritysvastuussa korostuvat turvallisuus- 
ja ympäristönäkökohdat. Yhtiöllä on käytössään kansain-
välisiin määräyksiin perustuva turvallisuusjohtamisjärjes-
telmä, joka kattaa lentotoiminnan lisäksi työturvallisuus- ja 
ympäristöriskit. Merkittävin ympäristövaikutus on lento-
koulutuksesta aiheutuvilla päästöillä. Yhtiö on uudistanut 
koulutuskalustoaan ja siten pienentänyt polttoaineen-
kulutusta. Suuri osa koulutuksesta tapahtuu simulaat-
toreissa, joilla ei käytännöllisesti katsoen ole lainkaan 
ympäristövaikutuksia.

  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 8,8 8,7

Liikevoitto M€ 0,2 0,8

Liikevoittoprosentti % 2,2 8,9

Taseen loppusumma M€ 18,8 18,2

Omavaraisuusaste % 94,3 96,2

Nettovelkaantumisaste % -34,8 -30,8

Oman pääoman tuotto % 1,2 5,0

Sijoitetun pääoman tuotto % 1,1 4,6

Henkilöstö yhteensä 31.12. 40 38

Henkilöstö Suomessa 31.12. 40 38

Osinkosumma M€ 0 0

Valtion saama osinko M€ 0 0

Investoinnit M€ 1,1 0,7

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 1/6 1/6

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 1/3 1/3




