UTLÅTANDE
19.8.2020
Till: LPA / Päivi Wallin, paivi.wallin@mela.fi
Ref: LPA:s begäran om utlåtande 6.8.2020 om ordnande av avbytarservice i Pöytis, Salo och Vemo
lokala enheter

Pöytis kommun har meddelat att man vill avstå från att ordna avbytartjänster redan från början av
2021. LPA kommer att börja ordna avbytartjänster i området för Pöytis lokala enhet genom att ingå
ett uppdragsavtal med en annan kommun i fortsättningen.

SLC Nylands åsikt och kommentarer
För lantbruksföretagaren är det viktigaste tillgången till yrkeskunniga avbytare, samt en fungerande
administration och god kundbetjäning på avbytarenheten. En sammanslagning av enheterna kan ge
bättre förutsättningar för vikariearrangemang inom verksamheten och göra det möjligt att använda
avbytarresurserna effektivare och flexiblare. Men samtidigt blir avstånden mellan gårdarna inom
enheten längre och avbytarnas arbetsresor kan bli långa. Här hamnar de västnyländska gårdarna i
kläm inom den nu planerade enheten (Salo, Pöytis, Vemo).
Vid Salo-enheten, som har hand om avbytarservicen i västra Nyland, har det funnits allvarliga brister i
den svenskspråkiga servicen. I övrigt verkar det på basen av responsen från fältet ha skett i alla fall en
liten förbättring gällande de andra brister vi tidigare påtalat gällande servicen vid Salo-enheten. Men
avstånden är långa och i västra Nyland skulle man bättre få avbytare och service från annat håll. Vi
har ingen erfarenhet av Vemo-enheten, men enligt uppgift lär kunderna ha varit relativt nöjda med
servicen där. Noteras bör dock att Vemo är en liten och enspråkigt finskspråkig kommun, varför det
där kan bli utmanande att upprätthålla en tillfredsställande service för våra svenskspråkiga
lantbruksföretagare.
Då man nu planerar gå in för nya verksamhetsområden för de lokala enheterna förespråkar SLC
Nyland att hela Nyland i fortsättningen skulle höra till samma enhet. Detta för att garantera en bra
service och jämlik behandling av de nyländska gårdarna, och inte minst med tanke på möjligheterna
till svenskspråkig service. Ca en tredjedel av jordbrukarna i Nyland är svenskspråkiga. I dagsläget är
det i praktiken endast Lovisa-enheten som i södra Finland kan erbjuda fullgod svensk service.
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