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Euroopan GNSS-viraston (tuleva EUSPA) 

uusi pääjohtaja aloittaa tehtävässään 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Euroopan GNSS-viraston (GSA) uudeksi pääjohtajaksi on nimitetty Rodrigo da Costa, joka aloitti tehtävässään 
16. lokakuuta 2020. Euroopan GNSS-virasto on tarkoitus piakkoin muuttaa Euroopan avaruusohjelmavirastoksi 
(EUSPA). GSA:n hallintoneuvosto valitsi uuden pääjohtajan 15. syyskuuta 2020. Uusi pääjohtaja tapasi Euroopan 
parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan 12. lokakuuta 2020. 
 
Rodrigo da Costa on Portugalin kansalainen, ja hän on työskennellyt useissa EU-maissa. Hän aloitti GSA:ssa Galileo-
palveluiden ohjelmajohtajana maaliskuussa 2017. Tässä tehtävässä hän oli vastuussa EU:n maailmanlaajuisen 
satelliittijärjestelmä Galileon johtamisesta sen palveluntuotantovaiheessa. Hän on aiemmin vastannut useista ylemmän 
tason tehtävistä avaruusteollisuuden projektinhallinnassa, liiketoiminnan kehittämisessä ja institutionaalisten 
asiakkaiden asiakkuushallinnossa. Hänen tehtävänsä ovat koskeneet miehitettyjä avaruuslentoja, avaruustutkimusta, 
kantoraketteja sekä tutkimusta ja kehitystä.  
 
Pääjohtaja da Costan tehtävänä on vastata prosessista, jossa GSA muutetaan Euroopan avaruusohjelmavirastoksi 
(EUSPA). Hän varmistaa, että nykyisiä toimia jatketaan onnistuneesti samalla kun toteutetaan uusia toimia, joista 
viraston on vastattava uuden toimeksiantonsa mukaisesti.  
 
GSA perustettiin vuonna 2004, ja se on siitä lähtien edistänyt merkittävällä tavalla EU:n ensisijaisia satelliittijärjestelmiä, 
joita ovat Galileo- ja EGNOS-järjestelmät. Tällä toiminnalla se on selkeästi myötävaikuttanut Euroopan unionin 
riippumattomuuteen ja talouskasvuun. Virastolla on palveluksessaan erittäin ammattitaitoinen ja työlleen omistautunut 
henkilöstö. Virasto on vauhdittanut innovointia, edistänyt yrittäjyyttä, johtanut palvelujen tuottamista ja piristänyt EU:n 
taloutta. Se on pyrkinyt näihin tavoitteisiin erityisesti varmistamalla, että Galileo- ja EGNOS-järjestelmät otetaan laaja-
alaisesti käyttöön markkinoilla korkealaatuisten ja turvallisten satelliittipalvelujensa ansiosta. Euroopan 
avaruusohjelmavirasto EUSPA katsoo tulevaisuuteen, ja sen on tarkoitus kehittää edelleen työtä, jota GSA on tähän 
asti tehnyt. EUSPA on saanut uusia vastuualueita, jotka koskevat EU:n avaruusohjelman uusia osa-alueita sekä toimia 
Copernicus-ohjelman (Euroopan maanseurantaohjelma) ja GOVSATCOM-järjestelmän (EU:n suojattu 
satelliittiviestintäjärjestelmä). 
 
Pääjohtaja da Costa totesi uudesta toimestaan seuraavaa: ”Viraston pääjohtajaksi nimittäminen tarkoittaa ennen 
kaikkea työlleen omistautuneiden ammattilaisten johtamista. Olen innostunut siitä, että meillä on tilaisuus rakentaa 
menestyvä avaruusohjelmavirasto, joka on EU:n avaruusohjelman keskeinen toimija. Odotan innolla yhteistyötä 
kaikkien sidosryhmien kanssa. Tehtävä on laaja, mutta luotan siihen, että voimme tehdä oman osuutemme. Osoitamme 
EU:n kansalaisille, mitä me avaruusohjelmavirastona voimme tehdä yhdessä EU:n avaruusalan toiminnassa.” 
 
Pääjohtaja da Costalla on ilmailu- ja avaruustekniikan tutkinto (Instituto Superior Técnico, Lissabon), ilmailu- ja 
avaruustekniikan maisterin tutkinto (Delftin yliopisto) ja MBA-tutkinto (EuroMBA consortium of Business Schools). 
 
”EUSPAlla tulee olemaan keskeinen asema innovoinnin ja talouskasvun edistämisessä EU:ssa, sillä se tuo EU:n 
avaruusohjelmasta saatavan hyödyn EU:n kansalaisten saataville”, Alberto Tuozzi, GSA:n hallintoneuvoston vt. 
puheenjohtaja, totesi. ”GSA:n nykyisiä tehtäviä, jotka koskevat palvelujen tuotantoa sekä EGNOS- ja Galileo-
järjestelmien turvallisuutta ja käyttöönottoa markkinoilla, tullaan täydentämään eurooppalaista GNSS-järjestelmää, 
Copernicus-ohjelmaa ja GOVSATCOM-järjestelmää koskevilla uusilla tehtävillä. Näiden tehtävien myötä EUSPA on 
keskeisessä asemassa avaruusteknologian käytön vauhdittamiseksi entisestään kaikkialla EU:ssa ja sen ulkopuolella. 
Olen vakuuttunut, että Rodrigo tulee suoriutumaan tehtävistään loistavasti.” 
 
Alla on linkki pääjohtaja da Costan lyhyeen videohaastatteluun. 

 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://youtu.be/dKhzvxO99CM
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Tietoa Euroopan GNSS-virastosta (GSA) 
 

Euroopan GNSS-virasto (GSA) on Euroopan unionin virasto, joka vastaa Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien 
(EGNOS ja Galileo) toiminnasta, turvallisuudesta ja niihin liittyvien palvelujen tuottamisesta. GSA tekee yhteistyötä 
sidosryhmiensä, teollisuuden, palveluntuottajien ja käyttäjäyhteisöjen kanssa. Tällä yhteistyöllä se varmistaa, että 
eurooppalaiseen GNSS-järjestelmään tehdyistä investoinneista saadaan mahdollisimman suuri tuotto ja että 
avaruusteknologian sovelluksista saatava hyöty moninkertaistetaan EU:n kansalaisten ja yritysten hyväksi. Yhteistyöllä 
vauhditetaan myös innovointia ja kilpailukykyä ja turvataan talouden kestävä kasvu. 
Lisätietoja on saatavana GSA:n verkkosivustolla. 

 

 

 

 Lisätietoja: 

Cristina Comunian 

GSA Communications Officer 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Mobile: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

GSA Communications Officer 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Mobile: +420 602 619 776 
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