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Jäsenehdotus yhteispohjoismaisesta luotsikoulutuksesta          

Ehdotus 

Konservatiivinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se käynnistää työn yhteispohjoismaisen luotsikoulutuksen perusta-

miseksi. 

Taustaa 

Pohjoismaat muodostavat yhdessä maailman 11. suurimman talouden, ja ne ovat in-

tegroituneet onnistuneesti maailmantalouden rakenteisiin. Pohjoismaat ovat riippu-

vaisia kaupankäynnistä, missä kauppamerenkulku on keskeisellä sijalla.  

 

Turvallisuuden lisäämiseksi alukset käyttävät apunaan luotseja, jotka avustavat niitä 

satamakäyntien yhteydessä tai vaarallisilla väylillä. Tästä syystä luotsaus on merkit-

tävä maidemme meriturvallisuutta ja kaupankäyntiä edistävä tekijä. Luotsaus on tär-

keää myös ympäristönäkökulmasta, sillä päästöjä aiheuttavat onnettomuudet tuhoa-

vat luontoa. 

 

Luotsien palkkaaminen on kuitenkin monissa maissa yhä vaikeampaa. Ruotsissa elä-

köitymiset yhdessä uusien luotsien rekrytointiin liittyvien ongelmien kanssa ovat ai-

heuttaneet pulan pätevistä luotseista. Nykyisissä luotsinviran valintaperusteissa vaa-

ditaan muun muassa merenkulkualan ammattilaiselta merikapteenin tutkintoa. Me-

renkulkualan ammattilaisia on yhä vähemmän. Ruotsin merenkulkulaitoksen onkin 

jatkossa löydettävä luotsien vaihtoehtoisia koulutustapoja, jotta voidaan taata henki-

lökunnan riittävyys kaikille luotsiasemille. Yhtenä vaihtoehtona ovat uudet yhdistel-

mävirat, joissa luotsin työn voi yhdistää esimerkiksi jäänmurtajalla työskentelyyn.  

 

Koska luotsikoulutusta on Pohjoismaissa niin vähän, jokainen koulutuspaikka tulee 

hyvin kalliiksi. Ruotsin merenkulkuyhdistys (Föreningen Svensk Sjöfart, FSS) huo-

mauttaa lisäksi, että vaikka päteville luotseille on tulevaisuudessa kova kysyntä, 

maissa ei kouluteta tarpeeksi luotseja. Luotsien määrä ja osaaminen saadaan huo-

mattavasti vakaammalle pohjalle, jos Pohjoismaat perustavat yhteisen luotsikoulu-

tuksen. 

 



 
 

2 / 2 

Pohjoismaat ovat merenkulkualueena riippuvaisia turvallisesta meriliikenteestä ja 

hyvin koulutetuista luotseista. Konservatiivisen ryhmän mielestä Pohjoismaiden olisi 

siksi tarpeen tehdä yhteistyötä yhteisen luotsikoulutuksen perustamiseksi, jotta voi-

daan varmistaa meriliikenteen jatkuminen Pohjoismaiden vesillä. 

 

Jäsenehdotuksen avulla vahvistetaan Pohjolan asemaa johtavana merenkulkualu-

eena ja saavutetaan siten pohjoismaista hyötyä. 
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