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Kukaan ei ole osannut ennustaa
Maailma ja yhteiskuntamme ovat
myllerryksessä ja elämme melko
poikkeuksellisia ja vaativia aikoja.
Maailman sodat vaikuttavat myös
Suomessa. Yhteiskuntamme kaikessa varautumisessa on varauduttu myös hallitsemattomaan
maahantuloon. Kukaan ei vaan ole
osannut ennustaa, että maahantulo
tapahtuukin ensisijaisesti länsirajan
ja Pohjois-Suomen kautta.
Solidaarisuus pakolaisia kohtaan
on onneksi lisääntynyt. Samalla
on lisääntynyt ymmärrys, ettei
monikaan vapaaehtoisesti jätä
kaikkea taakseen ja lähde kohti
tuntematonta. Ovathan suomalaisetkin saaneet moneen kertaan
apua vaikeissa tilanteissa. Lisäksi Suomen taloudellinen tilanne
mataa edelleen alamaissa ja työntekijät osoittavat mieltään maamme
hallituksen menettelytapoja vastaan. Sitäkään ei osattu ennustaa.
Hallitus päätti viime viikolla
yksipuolisesti rajoittaa sopimusvapautta säätämällä pakottavalla lainsäädännöllä ylärajat ylityökorvauksista, vuosilomista ja sairausajan
karensseista. Koska menettely on
Suomessa poikkeuksellinen, kaikki
ammatilliset keskusjärjestöt osallistuvat mielenilmaisuun menettelytapaa vastaan 18. syyskuuta. Akavan
puheenjohtaja Sture Fjäder toteaa
blogissaan: ”Akava on edelleen
valmis solmimaan yhteiskuntasopimuksen. Sopimisen tie on aina
parempi kuin riidan tie. Akava
ei ole koskaan halunnut kärjistää
tilannetta eikä halua vastedeskään, mutta nyt palkansaajan ääni
ei kuulu Senaatintorille saakka.
Koska hallitus käyttää pakottavaa
lainsäädäntöä sopimusvapauteen,
osallistuu Akava kaikkia koskeviin
mielenilmaisuihin. Pääperiaate kaikessa työelämän lainsäädännössä
on heikomman osapuolen suojelu.
Se tarkoittaa, että tämän suojaksi
määritellään vähimmäistaso. Nyt
hallitus laittaa lainsäädäntöön
maksimit, eli päättää käytännös-

sä mitä osapuolet maksimissaan
saavat sopia.”
Liitto puolustaa oikeutta sopia
työ- ja virkaehtosopimuksista ja
kannattaa neuvottelemista. Liitto ei
kehottanut jäseniään osallistumaan
mielenilmaukseen 18.9., mutta
totesi osallistumisen olevan jäsenen oma asia. Lehden ilmestyessä
tiedämme enemmän tapahtuneesta
(lehti lähti painoon 15.9.).

toimivaltaa, kun menettely tai
toiminnan rakenne tulevat välittömästi lainsäädännöstä. Kunnaneläinlääkäritaksa on maksimitaksa
ja osa kunnallista työsopimusta.
Taksan muuttamisesta neuvotellaan Kuntatyönantajan kanssa
osana Lääkärisopimuksen muuttamista, eikä sitä voida yksipuolisesti
muuttaa.
Kunta on vastuussa lakisääteisten palveluiden tuottamisesta, tuot-

Velvollisuus
yhtiöittää,
velvollisuus
palvella…

Eläinlääkäreitä on jonkin aikaa
keskusteluttanut yksityisten ja
kunnallisten eläinlääkäripalvelujen
tarjonta. Praktikkoeläinlääkäreitä
toimii sekä yrittäjinä, ammatinharjoittajina että työntekijöinä.
Yksityisten palveluiden ja julkisten,
lakisääteisten palveluiden tarjonta
kaipaa selvennystä. Mitä lainsäädäntö sanoo palveluiden tarjoamisesta ja kuluttaja- ja kilpailuviraston toimivallasta toimialallamme?
Kuntalaki uudistui viime keväänä. Kuntalain 126 § toteaa, että
kunnalla on toimiessaan kilpailutilanteessa markkinoilla velvollisuus
yhtiöittää oma toimintansa. Tämä
ei kuitenkaan koske eläinlääkintähuoltoa eli tilannetta, jossa kunnalla on lakisääteinen velvollisuus
tuottaa palveluita. Eläinlääkintähuoltolaki säätää, että kunnalla/
kuntayhtymällä on velvollisuus
järjestää peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellinen eläinlääkäriapu
asukkailleen. Kuluttaja- ja kilpailuvirastolla ei ole asiassa myöskään

taa se ne itse tai tekee sopimuksen
palveluntuottajan kanssa. Kunnan
on osoitettava, että yksityisiä eläinlääkäripalveluja on määrällisesti ja
laadullisesti riittävästi ja keskeytyksettä saatavissa, mikäli kunta ei
itse järjestä peruseläinlääkäripalvelua kaikille kotieläimille. Näyttövelvollisuus yksityisten palveluiden
riittävyydestä ja niiden jatkuvasta
tarjonnasta on siis kunnalla.
Kilpailutilannetta ei muodostu
pelkästään sillä perusteella, että
kunta tuottaa palveluita, joita yksityisetkin tuottavat tai voisivat
tuottaa. Jos kunnalla on lain nojalla velvollisuus tuottaa tiettyjä tai
tietyntasoisia palveluita, ei kunta
toimi kilpailutilanteessa palvelujen
tuottamisessa.
Työskennellään selvyyden saamiseksi, terveisin,
Kirsi Sario
puheenjohtaja
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