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Tekijä Sosiaalidemokraattinen ryhmä 

Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 
 

Jäsenehdotus merenkulkualan hyvistä työehdoista  

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se vastustaa aktiivisesti ehdotuksia, jotka johtavat sosiaaliseen polku-

myyntiin merenkulkualalla, ja tukee lainsäädäntöä, joka suojelee pohjois-

maista palkka- ja työehtomallia. 

Taustaa 

Pohjoismaissa kansalaisten työehdot ja sosiaaliturva ovat perinteisesti olleet korkeal-

la tasolla. Kaikkien Pohjoismaiden tulee toimia työehtojen turvaamiseksi ja sosiaali-

sen turvallisuuden lisäämiseksi työmarkkinoilla, näin myös varustamohenkilökunnan 

kohdalla.  

 

Vapaa liikkuvuus on hyvä asia, mutta sen rinnalle tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja oi-

keudenmukaisilla ja yhtäläisillä ehdoilla tapahtuvaa kilpailua. Vapaata liikkuvuutta ei 

tule voida käyttää siten, että varustamot palkkaavat henkilökuntaa matalapalkka-

maista, joissa työehdot ovat huonot ja vaikeasti valvottavissa. 

 

Sosiaalinen polkumyynti, eli kohtuuttoman alhaiset palkat ja huonot työehdot eivät 

ole vain yksittäisen työntekijän ongelma. Käytäntö vaikuttaa kaikkien työntekijöiden 

työmarkkinoihin. Kyseessä ovat myös oikeudenmukaiset kilpailuehdot. Sosiaalinen 

polkumyynti vääristää kilpailua yritysten enemmistölle, joka hoitaa asiansa hyvin. 

Haluamme yritysten kilpailevan korkealla laadulla ja tuottavuudella, emme kelvot-

tomilla palkoilla. 

Sosiaalista polkumyyntiä ei tule hyväksyä. Merenkulku ja liikenne ovat tärkeitä sek-

toreita, joilla palkkoihin ja työehtoihin kohdistuu paineita. Sen vuoksi on tarpeen ryh-

tyä toimiin, joilla torjutaan palkkoja, turvallisuutta ja työehtoja vaarantava kielteinen 

kehitys. 
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Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä tukee pohjoismaisten am-

mattiyhdistysten taistelua sosiaalista polkumyyntiä vastaan. Me tuemme myös so-

pimusyhteiskunnan periaatteita, joiden mukaan pohjoismaiset työmarkkinaosapuo-

let neuvottelevat palkoista ja työehdoista, jotka koskevat kaikkia merenkulkualan 

pohjoismaisten satamien työntekijöitä ja/tai niitä, joiden päivittäinen työ liittyy poh-

joismaiseen satamaan (lähtö tai saapuminen). 
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