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Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa 
menettelyssä lausunto valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 
18. toukokuuta 2021 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 
27. toukokuuta 2021. Kyseisessä kokouksessa valiokunta päätti pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy.

Kunnioittavasti

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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EHDOTUKSET

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A. ottaa huomioon, että Suomi toimitti 30. joulukuuta 2020 hakemuksen EGF/2020/007 
FI/Finnair rahoitustuen saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun 508 työntekijää oli 
vähennetty Finnair Oyj:n ja yhden sen alihankkijan palveluksesta NUTS 2 -tason 
alueella Helsinki-Uusimaa (FI1B);

B. ottaa huomioon, että komissio kelpuutti hakemuksen ja käytti perusteena EGR-
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriä, jossa edellytetään, että 
vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän 
kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen 
toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden 
työskentely on loppunut;

C. ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 6. toukokuuta 2021 ehdotuksen päätökseksi 
EGR:n varojen käyttöön ottamisesta, jotta voidaan tukea tuen kohteena olevien 
500 edunsaajan eli NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 51 (ilmaliikenne) luokitellulta 
toimialalta vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille;

D. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia aiheutti matkustusrajoitusten vuoksi 
ilmailualalle valtavan häiriön, minkä vuoksi kansainvälinen matkustajakysyntä laski 
75,6 prosenttia vuonna 2020 vuoden 2019 tasosta; ottaa huomioon, että Kansainvälisen 
ilmakuljetusliiton maailmanlaajuisen matkustajaennusteen mukaan ilmailualan 
toipuminen kriisiä edeltäneelle tasolle kestää 3–4 vuotta; 

E. ottaa huomioon, että komissio on todennut terveyskriisin johtaneen talouskriisiin, 
esittänyt talouden elpymissuunnitelman ja korostanut EGR:n roolia hätätilanteen 
välineenä;

F. ottaa huomioon, että Finnairin matkustajien määrä laski vuonna 2020 76,2 prosenttia 
(14,7 miljoonasta 3,5 miljoonaan) ja yrityksen liiketoiminnan tappio oli 464,5 miljoonaa 
euroa;  ottaa huomioon, että tämän seurauksena Finnairin oli alennettava 
kustannuksiaan kriisin vuoksi ja säästöjä saatiin aikaan kiinteistöissä, ilma-alusten 
vuokrauksessa, tietotekniikassa (asiakasprosessien digitalisointi ja automatisointi), 
myynti- ja jakelukustannuksissa sekä hallintokustannuksissa ja korvausrakenteissa ja 
nämä toimet johtivat 1 000 työpaikan vähentämiseen;

G. ottaa huomioon, että ilmailualan panos Suomen talouteen on merkittävä, sillä se työllisti 
42 000 henkilöä (23 000 suoraa ja 19 000 välillistä työpaikkaa) vuonna 2020 ja sen 
osuus on 3,2 prosenttia kokonaisbruttokansantuotteesta, ja näillä 
työntekijävähennyksillä on vakava vaikutus koko kansantalouteen; ottaa huomioon, että 
työttömien työnhakijoiden määrä Helsingin ja Uudenmaan alueella, jota 
työntekijävähennykset koskettavat, kasvoi 0,8 prosenttiyksikköä vuoden 2019 
6,4 prosentista vuoden 2020 7,2 prosenttiin.
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Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää edellä esitetyn perusteella asiasta 
vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät ja että Suomi on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen 
mukaista rahoitustukea 1 752 360 euroa eli 60 prosenttia 2 920 600 euron 
kokonaiskustannuksista, joista yksilöllisten palvelujen kulut ovat 2 730 600 euroa ja 
valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimien kulut 
190 000 euroa;

2. toteaa, että kaikki menettelyvaatimukset täyttyivät;

3. korostaa Suomen viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada 
avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä;

4. on tyytyväinen kuudesta toimien tyypistä, joita tarjotaan vähennetyille työntekijöille 
osana yksilöllisten palvelujen pakettia (valmennus ja muut valmistelevat toimenpiteet; 
työllisyys- ja yrityspalvelut; koulutukset; palkkatuki; starttiraha; matka-, majoitus- ja 
muuttoavustukset, joilla katetaan työnhaun ja koulutuksen aikana aiheutuneita menoja) 
ja joille EGR:n yhteisrahoitusta haetaan;

5. muistuttaa, ettei tuki EGR:sta ja muista unionin rahastoista saa korvata toimenpiteitä, 
jotka kuuluvat yritysten vastuulle kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten 
nojalla;

6. kannattaa voimakkaasti sitä, että vuosina 2021–2027 EGR:n välityksellä jatketaan 
solidaarisuuden osoittamista ja siirretään painopistettä rakenneuudistusten syistä niiden 
vaikutuksiin; on tyytyväinen, että uusien sääntöjen perusteella myös hakemukset, jotka 
ovat seurausta hiilestä irtaantumisesta, ovat tukikelpoisia.


