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UTLÅTANDE OM REGERINGENS FÖRSLAG TILL FÖRNYELSE AV LAGEN OM AVBYTARSERVICE

Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening tackar för möjligheten till att ge ett utlåtande i
ärendet. Vårt utlåtande till förslaget för utveckling av avbytarservicen för pälsdjursfarmare:

I Finland fungerar som bäst cirka 900 pälsfarmer som direkt sysselsätter ca 5 000 arbetstagare
(PTT). Indirekt sysselsätter näringen dessutom omkring 10 000 personer.
I Finland produceras cirka 2,3 miljoner rävskinn, 2,0 miljoner minkskinn och 130 000
finnsjubbsskinn.

Pälsdjursnäringen är en av de absolut viktigaste jordbruksnäringarna i landskapet Österbotten. På
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförenings område, mellan Kronoby i norr och Kristinestad i
söder, verkar hälften av Finlands pälsdjursfarmer: det finns cirka 500 aktiva pälsfarmer på vårt
område. Farmerna bedrivs främst som familjefarmer men det finns också större anläggningar som
drivs med anställd personal. För de Österbottniska kommunerna är pälsdjursnäringen en näring
med mycket stor strategisk och ekonomisk betydelse.

Med tanke på pälsdjursfarmarnas ork i arbetet är viktigt att de har möjlighet till semester och att
de semesterdagar som finns till förfogande är tillräckligt många. Under de senaste åren har
pälsdjursfarmarna utnyttjat sin semesterrätt i hög grad.

Förslaget som SHM arbetsgrupp har gjort motsvarar till stor del det behov av avbytarservice som
pälsdjursfarmarna har. Här nedan finner ni de punkter där pälsdjursnäringen ändå önskar
förändringar i det framförda förslaget:

Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening och Finlands Pälsdjursuppfödares förbund framför
följande förslag på förändringar/förbättringar gällande förslaget på förnyelsen av
pälsdjursfarmarnas avbytartjänster:

1. Vårt förslag är att den subjektiva rätten till semester borde fås in också i
pälsdjursfarmarnas avbytarservice, på samma sätt som inom jordbrukarnas avbytarservice.
På detta sätt säkrar man funktionaliteten för farmarnas avbytarsystem också i
fortsättningen.

2. Vårt förslag är att pälsdjursfarmarna också i fortsättningen har möjlighet att använda
kommunalt anställda avbytare vid sidan av den avbytarservice som man själv ordnar. Inom
många områden har farmarna svårt att hitta professionella avbytare till sina farmer. Om
landskapen, vid sidan av den självordnade avbytarservicen, erbjuder avbytare från
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3. landskapet så säkrar den för många farmer/farmare utnyttjandet av avbytarservicen och
ork i arbetet.

4. Vårt förslag är att det i fortsättningen finns tre landskap som ordnar avbytarservice:

-Svenska Österbotten som sitt eget område
-Två finskspråkiga landskap:

o En som svarar för mellersta Österbottens och Norra Österbottens
avbytarservice

o En som svarar för avbytarservicen inom Sydösterbotten och södra och östra
Finland.

-Med ovannämnda arrangemang fördelar man ansvaret för ordnandet av avbytarservicen
så att producenterna får service på sitt eget modersmål och från sitt eget landskap.

5. Vårt förslag är att inom pälsdjursfarmarnas avbytarservice bevaras den nuvarande
rättigheten till 18 dagar semester och ytterligare ledighet på 120 timmar. Man får absolut
inte skära ner antalet avbytardagar och extra lediga timmar. Man har från producenternas
sida ansett att det föreslagna och nu rådande antalet semesterdagar och tilläggstimmar
fungerar.

6. Vårt förslag är att pälsdjursfarmarnas individuella rätt till semester kvarhålls också i
fortsättningen.

o Om den företagsspecifika semesterrätten diskuteras bör semesterdagarna
ökas. För det är möjligt att producenten inte kan utnyttja alla de dagar han
har reserverat för semester och som hör till semesterrätten i det
företagsspecifika systemet.

o I den individuella semesterrätten har företagets aktieägare eller delägare
möjlighet att utnyttja semesterrätten mer effektivt enligt arbetssituationen.
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