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Työnhakijat eivät ole täyttäneet yhtiön ”kriteerejä” 

Vaikeuksiin ajautunut Aviator 
rikkoo poolisopimusta
| Aviator / Työvoimapooli | 

Vakaviin operatiivisiin on-
gelmiin ajautunut Aviator 
on jättänyt palkkaamatta lä-
hes joka viidennen työvoi-
mapoolin kautta työtä hake-
neen työntekijän. Sen li-
säksi, että yhtiö on lisännyt 
tällä tavoin omaa ahdinko-
aan, se rikkoo myös työvoi-
mapoolin ympärille raken-
netun kompromissin.  
 
Liikkeenluovutus? 

Poolisopimus solmittiin tilan-
teessa, jossa Finnair teki Hel-
sinki-Vantaan maahuolintapal-
veluihinsa liittyviä uudelleen-
järjestelyjä samaan aikaan, kun 
lentoyhtiön liikenne oli väliai-
kaisesti poikkeuksellisen vä-
häistä. 

Aiemmista järjestelyistä poike-
ten Finnair ei kuitenkaan otta-
nut tässä yhteydessä kantaa sii-
hen, onko kyseessä liikkeen-
luovutus. Sen sijaan yhtiö kat-
soi, että liikkeenluovutukseen 
liittyvät kysymykset ja sen 
myötä myös työntekijöiden 
asema tulisi ratkaista maapal-
veluyhtiöiden välillä. 

Todellisuudessa tämä ei ollut 
mahdollista. Yhtiöiden välinen 
liikkeenluovutukseen liittyvä 
jyrkkä intressiristiriita, joka 
johtui maahuolinnan vähäi-
sestä tarpeesta, oli yleisesti tie-
dossa. Näistä asetelmista käsin 
työntekijöiden aseman selvittä-
minen oli mahdotonta. 
 
Laajempi intressi 

IAU kääntyi asiassa työ- ja elin-
keinoministeriön puoleen sa-
maan aikaan, kun valtiovalta 
valmisteli Finnairin rahoitus-
tarpeisiin enintään 600 miljoo-
nan euron takauksia. Tilan-
netta tulkittiin siten, että erityi-
sesti kyseisen ministeriön hal-
linnonalalla asiassa saatettai-
siin nähdä normaalitilanteesta 
poikkeavan elinkeinopolitiikan 
ohella myös työvoimapoliittisia 
intressejä koronaepidemiasta 
johtuvien negatiivisten vaiku-
tusten pehmentämiseksi. 

Tämän tapahtumaketjun myö-
tä työ- ja elinkenoministeriö ni-
mesi Jukka Ahtelan selvitysmie-
heksi projektiin, joka johti lo-
pulta työvoimapoolin perusta-
miseen. 

Työvoimapoolia koskevalla so-
pimuksella IAU sitoutui ole-
maan vaatimatta liikkeen-
luovutusta koskevia ehtojen so-
velletamista työvoimapoolista 
palkattavien työntekijöiden 
työehtoina. 

Vastapainona tälle Aviator ja 
Airpro (RTG) sitoutuivat sii-
hen, että työehtosopimuksen 
19. §:ssä tarkoitettu työn tar-
joamisvelvoite laajennettiin 
osapuolten keskinäisellä sopi-
muksella koskemaan työvoi-
mapooliin siirtyviä Swissportin 
lomauttamia työntekijöitä. 
 
Aviatorin ”kriteerit” 

Viime viikolla – seitsemän kuu-
kautta poolisopimuksen synty-
misen jälkeen – Aviator il-
moitti, että yhtiöstä työtä hake-
neista noin 200 työvoimapoo-
liin kuuluvasta henkilöstä 37 on 
sellaisia, joiden kohdalla työn-
tarjoamisvelvoitteen mukaiset 
”kriteerit eivät täyty”. Tämän 
johdosta heitä ei ole palkattu 
eikä tulla jatkossakaan palk-
kaamaan yhtiöön. 

Samaan hengenvetoon Aviator 
kertoi ryhtyneensä koulutta-
maan maahuolintatehtäviinsä 
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työvoimaa työvoimapoolin ul-
kopuolelta. 

Jos Aviatorin menettelytapa hy-
väksyttäisiin, käytännössä joka 
viides Finnairin liikenteen vä-
henemisen vuoksi lomautettu 
työvoimapoolin kautta työtä 
hakeva henkilö ei olisi enää kel-
vollinen palaamaan samoihin 
tai samankaltaisiin tehtäviin, 
joita hän on ennen lomautus-
taan tehnyt. 

Kun tämän lisäksi huomioi-
daan, että Aviator on edellyttä-
nyt    poolista    valitsemiensa 
työntekijöiden  käyvän  läpi  1-4 

viikon mittaisen koulutusjak-
son ennen työsopimusten sol-
mimista, yhtiön valintamenet-
telyn voi katsoa kohdistuneen 
poolisopimuksen vastaisella ta-
valla henkilöihin itseensä, ei 
heidän aiempaan koulutuk-
seen, ammattitaitoon tai osaa-
miseen. 
 
Jokaisen on kannettava 
vastuunsa kokonaisuudesta 

Aviatorin toimet rikkovat työ-
voimapoolin ympärille raken-
netun kompromissin, jolla on 
pyritty yhteensovittamaan yk-
sittäistä      maapalvelutoimijaa 

huomattavasti laajemman ta-
hon osin ristiriitaisia etuja kes-
kenään, mukaan lukien valtio-
vallan työvoimapoliittiset in-
tressit ja sosiaalisen vastuun 
ulottuvuudet. 

Osoittaakseen sitoutuvansa 
täydellä vakavuudella tähän 
kokonaisuuteen, Aviatorin on 
tarjottava viipymättä työtä, tai 
niin katsoessaan myös siihen 
liittyvää koulutusta, työvoima-
poolista työtä hakeneille tai ha-
keville sen sijaan, että yhtiö te-
kee muita ratkaisuja. Yhtiöllä 
on tällä hetkellä millä mittarilla 
tahansa tarkastellen akuutti 
työvoiman tarve. 

 


