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jäsenehdotus 
yhteispohjoismaisesta lentoliikennepolitiikasta 

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se järjestää SAMAKin ja muiden vastaavien ehdotusten perusteella se-

minaarin tai pyöreän pöydän keskustelun työmarkkinaosapuolten ja Poh-

joismaiden hallitusten kesken Pohjoismaiden yhteisestä lentoliikennepolitii-

kasta. 

 

että se pyrkii SAMAKin ja muiden vastaavien ehdotusten perusteella siihen, 

että Pohjoismaiden hallitukset tähtäävät EU:ssa Pohjoismaiden yhteiseen 

lentoliikennepolitiikkaan.  

Taustaa 

Lentoliikenne on kasvanut viime vuosikymmenien aikana valtavasti, ja sosiaalidemo-

kraatit ovat ottaneet Pohjoismaiden neuvostossa toistuvasti esiin sen aiheuttamat 

ongelmat. Kyse on ongelmista, joilla on ollut kielteinen vaikutus työntekijöiden oike-

uksiin, kilpailukykyyn ja lentoliikenteen turvallisuuteen. 

 

Asiaa on pidetty tärkeänä myös pohjoismaisessa ammattiyhdistysliikkeessä. Se jakaa 

yleisesti ottaen sosiaalidemokraattien näkemyksen tilanteesta ja yhteispohjoismais-

ten toimenpiteiden aikaansaamisen tärkeydestä tällä alalla.  

 

Tammikuussa 2017 SAMAK (Sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ammattiliittojen 

keskusjärjestöjen pohjoismainen yhteistyökomitea) julkaisi raportin tulevaisuuden 

lentoliikenteestä. Pohjoismaiden yhdessä laatimassa raportissa esitellään yhteispoh-

joismaista politiikkaa, jonka avulla voidaan käsitellä priorisoituja politiikan alueita, 

kuten epätyypilliset työsuhteet, kotipaikka ja epäoikeudenmukainen kilpailu kolman-

sista maista. Raportti sisältää lisäksi 30 ehdotusta uudeksi pohjoismaiseksi lentolii-

kennepolitiikaksi sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.  

 

Tutustu raporttiin täällä. 

 http://samak.info/wp-content/uploads/2017/01/SAMAKs-rapport-om-luftfart.pdf  
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Vuonna 2016 Pohjoismaiden neuvosto vastaanotti ja käsitteli sosiaalidemokraattisen 

ryhmän tekemän jäsenehdotuksen lentoturvallisuudesta ja lentohenkilökunnan työ-

ehdoista (suositus 2/2016). Sen jälkeen Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys 

Pohjolassa -valiokunnan jäsenet ovat keskustelleet Pohjoismaiden liikenneministeri-

en kanssa muun muassa lentoliikenteen turvallisuudesta ja alan työehdoista, keskus-

telu kytkeytyi EU:n ministerikollegoihin, Euroopan komissioon ja Euroopan parla-

menttiin. Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraatit katsovat, että kyseisellä 

alalla tarvitaan edelleen määrätietoisia toimia. 

 

 

Oslossa 24. tammikuuta 2017 

 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Eva Sonidsson (S) 

Gunvor Eldegar (A) 

Hege Haukeland Liadal (A) 

Ineqi Kielsen (S) 

Irene Johansen (A) 

Johan Andersson (S) 

Jorodd Asphjell (A) 

Karen J. Klint (S) 

Karin Gaardsted (S) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Lennart Axelsson (S) 

Maarit Feldt-Ranta (sd.) 

Orla Hav (S) 

Peter Johnsson (S) 

Phia Andersson (S) 

Pyry Niemi (S) 

Rikard Larsson (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Sonja Mandt (A) 

Tony Wikström (ÅSD) 

Ville Skinnari (sd.) 

 


