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Porvarihallitus sosialisoimassa
sairaankuljetuksen?
Vastustamme jyrkästi nykyisen porvarihallituksen valtiollistamispyrkimyksiä, joiden tarkoituksena on, että
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä järjestää ensihoitopalvelun alueellaan,
tai osassa sitä, yhteistyössä alueen
pelastustoimen kanssa ilman kilpailutusta. Mielestämme suunnitelma
on kerrassaan käsittämätön.
Nykyinen hallitushan toimii tässä tilantees
sa vastoin omaa ohjelmaansa, jossa se tote
aa tavoitteenaan olevan tarjota yrittäjyy
delle ja innovaatiotoiminnalle Suomessa
maailman parhaan toimintaympäristön.
Tämän lakiesityksen toteutuessa nykyiset
yksityiset palveluntuottajat ajetaan perika
toon ja pyritään lopettamaan hyvin toimi
va ja kehittynyt infrastruktuuri. Tällaisella
lainsäädännöllä yksityinen sektori ja pelas
tustoimi asetettaisiin eriarvoiseen asemaan,
mikä vaarantaisi nimenomaan yksityisen
sairaankuljetuksen olemassaolon. Nämä
keskeiset lainsäädäntöasiat ovat ratkaise
vassa asemassa yksityisen sairaankuljetuk
sen ja yrittäjyyden jatkuvuudelle. Niillä on
myös poikkeuksetta ratkaiseva vaikutus
potilaiden tasavertaiseen asemaan koko
valtakunnassa. Tämä johtuu siitä, että laki

esityksen toteutuessa kilpailu ensihoito
palvelun tuottamisesta vähenee pelastus
laitoksen saadessa käytännössä monopoli
aseman.
Edunvalvontakevät on muutenkin ollut
kiireinen. TES-neuvotteluissa on päästy
lopputulokseen helmikuussa. Sopimuksen
kesto on kaksi vuotta. Palkankorotuksista
on päästy yhteisymmärrykseen ja koro
tukset tapahtuvat 1.4. (yleiskorotus) ja
1.7. (taulukkokorotus). Korotusten kus
tannusvaikutukset ovat noin 1,36 %. Vuo
den 2011 palkankorotuksista neuvotellaan
loppuvuodesta. Uudet TES-ohjeistukset +
palkkataulukot on julkaistu liiton intranet-sivuilla. Sieltä löytyy tietoa mm. sai
raankuljettajien työehtosopimuksen piirissä
olevien työntekijöiden palkankorotuksista
1.4.2010, ulkomaan matkakorvauksista
ja muista muutoksista. Uusi TES-kirjanen
on painossa ja toimitetaan mahdollisimman pian liiton jäsenyrityksille. Se julkais
taan myös sähköisesti liiton intranet-si
vuilla.
Niin kuin lukijat varmaan muistavat,
liitto ja sen edustajat olivat aktiivisesti mu
kana loppuvuonna voimaan tulleiden la
kien valmistelussa ja toteuttamisessa kos
kien lupa- ja taksalainsäädäntöä. Totesim
me jo silloin, että valtakuntaan on saatava

yhtenäiset ohjeet luvansaannin osalta.
Asia on edennyt ja liiton edustajat ovat
jo kommentoineet ensimmäisiä vedoksia
ko. ohjeista. Työryhmän puheenjohtaja on
ilmoittanut, että lopulliset ohjeet tullevat
kommentoitaviksi maalis- huhtikuun aika
na. Odotamme virkamiestyöryhmältä jär
keviä ohjeita, jotta ne olisivat käytännön
läheisiä ja ottaisivat huomioon kentällä
käytännön työtä tekevien näkemyksiä.
Näin tekemällä asiat eivät byrokratisoitui
si, vaan lupahaku sujuisi joustavasti ja sai
simme keskittyä olennaiseen, eli ihmisten
auttamiseen.
Liiton hallitus totesi ensimmäisessä ko
kouksessaan, että työsuhdeasiat ovat aina
tapetilla. Halusimme parantaa työsuhde
asioiden tietotasoa yrittäjäkunnassamme
entisestään. Tiedämme taloudellisen tilan
teen olevan sellaisen, että lähes jokaisessa
yrityksessä joudutaan pohtimaan keinoja
reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin
muutoksiin.
Hallitus päättikin tämän johdosta tilata
jokaiselle yritykselle yhden uuden Työnan
tajan ABC pk-yrityksen työsuhdekirjan, jot
ta asiat olisivat helpompia käsitellä paikal
lisesti. Tämä lehden tultua perille teillä pi
täisi olla kirja käsissänne. Tutkikaa kirjan
sisältöä ja kuten tiedätte entuudestaan, jos

teillä on ongelmia, voitte aina soittaa esim.
liiton työsuhdeneuvojille.
Lopuksi sairaankuljetusyrittäjät perhei
neen sekä yhteistyökumppanit toivotetaan
tervetulleiksi Suomen Sairaankuljetusliitto
ry:n kevätkokoukseen ja näyttelyyn.
Osoite: Naantali, SPA Hotelli,
24.–25.4.2010, Matkailijantie 2,
21100 Naantali.
Ensimmäisenä päivänä kuullaan esityk
siä ajankohtaisista aiheista ja tutustutaan
sairaankuljetus- ja ensihoitonäyttelyyn.
Toisena päivänä käsitellään virallisessa
kokouksessa sääntömääräiset kevätkokous
asiat esityslistan mukaisesti. Muut kuin vi
ralliset kokousedustajat voivat tutustua
myös toisena päivänä näyttelyyn.
Näillä sanoilla, myllerryksen keskellä,
toivotan hyvää kevään odotusta ja näkemi
siin Naantalissa.
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