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Positiivisia kevään merkkejä
Liiton kevätkokous ja SSK Rescue EXPO
2009 järjestettiin Oulun Nallikarissa ja yhdyn mielelläni moneen otteeseen kuultuun
toteamukseen, että Oulun ja Lapin läänien
Sairaankuljetus ry yhteistyökumppaneineen hoiti järjestelyt erinomaisesti. Paikalla oli yli 300 osanottajaa ja 29 näytteilleasettajaa. Tapahtumassa jaettiin myös
messuohjelma-lehti, jossa mainosti 38 yritystä. Kiitoksia teille kaikille, jotka mahdollistitte tämän tapahtuman onnistumisen.
Onnittelut myös tunnustuksen kohteena olleelle sairaankuljetusyrittäjä Esa Laarille, jolle ojennettiin liiton kultainen ansiomerkki pitkästä yrittäjyysurasta. Lisäksi
vielä onnittelut niille neljälletoista jäsenyritykselle, jotka saivat sertifikaatit tunnustuksena laatukoulutuksen suorittamisesta.

Liikelaitosmalli ei sovi kilpailluille
markkinoille
Kunnalliset liikelaitosmallit ovat olleet
ongelma sairaankuljetuksessa varsinkin
Keski-Uudellamaalla. Nyt julkisen ja yk

sityisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia selvittäneen JULKI-työryhmän
mukaan julkinen liikelaitosmalli ei sovellu
elinkeinotoiminnan harjoittamiseen kilpailluilla markkinoilla. Työryhmä luovutti
23.4.2009 mietintönsä kilpailuasioista
vastaavalle ministeri Tarja Cronbergille.
Työryhmän mukaan nykymuotoinen
liikelaitosmalli aiheuttaa kilpailuongelmia
silloin, kun liikelaitos toimii markkinoilla
kilpailutilanteessa. Kilpailutilannetta voivat työryhmän mietinnön mukaan vääristää mm. liikelaitosten alhaisempi verotus
ja konkurssisuoja, joka mahdollistaa edullisemman rahoituksen hankkimisen sekä
hankintalain soveltamiseen liittyvä mahdollisuus suorahankintoihin. Liikelaitosmuotoinen toiminta ei vääristä kilpailua
silloin, kun julkinen laitos ei toimi kilpailluilla markkinoilla.
Ministeri Cronberg sanoi työryhmämietinnön luovutustilaisuudessa, että kunnan samoin kuin valtion on todennäköisesti jatkossa valittava, lähteekö se myymään palveluita markkinoille. Jos ne lähte-

vät kilpailemaan markkinoille, tulee sen
toimia samoista lähtökohdista yksityisen
sektorin kanssa. Hän lisäsi, että tasapuolisilla kilpailumahdollisuuksilla on merkitystä erityisesti pk-yrityksille ja uuden yritystoiminnan syntymisen kannalta.
Julkinen ja yksityinen elinkeinotoiminta kohtaavat yhä useammin samoilla
markkinoilla. Toiminnan lähtökohtien erilaisuudesta syntyy väistämättä kilpailuneutraliteettiongelmia. Kilpailuneutrali
teetilla tarkoitetaan tasapuolisten toimintaedellytysten takaamista markkinoiden
jokaiselle toimijalle. Tasapuolisuuteen vaikuttavat mm. verotuksen neutraalisuus,
rahoituksen hinta ja saatavuus, hinnoit
teluperusteet, kirjanpitovelvoitteiden sitovuus sekä omistajaohjaukseen ja elinkeinopolitiikkaan liittyvät linjaukset ja tavoitteet.
Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettiin liittyvät kysymykset ovat
nousseet esiin useissa kotimaisissa selvityksissä. Tämänhän olemme tienneet jo pitkään, mutta nyt se on huomattu sekä Van-

hasen hallituksen ohjelmassa sekä nyt siis
myös työryhmän yksimielisessä raportissa.
Toivokaamme poliitikoilta ripeätä toimintaa ongelman poistamiseksi, jotta kaikki
toimijat esim. sairaankuljetuksessa lähtisivät samalta viivalta.
Näillä sanoilla toivotan teille kaikille
oikein hyvää kesän odotusta paremman
tulevaisuuden merkeissä.

Mikael Söderlund
toiminnanjohtaja

