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LAUSUNTO MAA- JA MERIVOIMIEN VASTUULLA OLEVAN MATERIAALIN
KUNNOSSAPIDON KEHITTÄMISESTÄ, KUPI 15
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry lausuu maa- ja merivoimien vastuulla
olevan materiaalin kunnossapidon kehittämisestä KUPI 15 raportista seuraavaa:
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ei näe järkevänä ratkaisuna maa- ja merivoimien vastuulla olevan materiaalin kunnossapidon ulkoistamista. JHL yhtyy
maavoimien näkemykseen, jonka perusteluihin JHL voi täysin yhtyä.
”Puolustusvoimilla täytyy säilyä tarvittava poikkeusolojen ydinosaaminen, kyky
käyttää sodan ajan pääkalustoa turvallisesti ja oikein sekä kustannustietoisuus ja
kyky ohjata kumppanin toimintaa.
Maavoimat ei näe vaihtoehdossa 1A esitettyä henkilöstön ristiin työskentelyä
maavoimien joukko-osastojen ja PVLOGL:n välillä uhkana toiminnalle. Ristiin
työskentely nähdään pikemminkin mahdollisuutena kehittää toimintaa taloudellisempaan suuntaan, samalla kuitenkin oma osaaminen säilyttäen.”
JHL ei voi hyväksyä ja ihmettelee joitakin laskennassa käytettyjä lukuja vaikka
tieto niiden virheellisyydestä on ollut selvillä. Näin toimien laskelmat vaikuttavat
tarkoitushakuisilta ja antavat väärän kuvan oman toiminnan kehittämisen vaihtoehdosta. JHL pitääkin perusteltuina ja hyväksyttävinä lukuina MAAV:n liitteessä
1 ja 2 esittämiä lukuja sekä niiden perusteluja.
Oman toiminnan kehittämisen osalta resurssien määrän sekä uudelleen kohdentamisen kieltäminen vaikuttaa todella käsittämättömältä ja kovin tarkoitushakuiselta ratkaisulta.
Toisaalta on käsittämätöntä, että Millogin kanssa on neuvoteltu, että lasketaan
tuottovaatimusta kahdella prosentilla, jotta laskelmat saadaan näyttämään ulkoistamisvaihtoehdolle edullisemmilta. JHL näkee tämänkaltaisen laskelmien
manipuloinnin täysin kestämättömänä ja erityisesti pidemmällä aikavälillä valheellisena.
JHL lausuu erityisen huolestuneisuutensa joukko-osastojen ja kunnossapidon
rajapinnan jyrkkenemisestä tai jopa eräänlaisten raja-aitojen luomisesta. Ulkoistamistoimilla luodaan selkeä rajapinta huollon ja joukko-osastojen toiminnan välille, joka tulee aiheuttamaan toiminnallisia katkoksia tai vaarantamaan niin
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henkilöstön kuin varusmiestenkin turvallisuuden. Aivan kuten maavoimat ovat
asiasta huolensa ilmaisseet.

Kustannustietoisuuden ja kumppanin toiminnan ohjaamisen vaikutusten luulisi
painavan näitä ratkaisuja tehtäessä huomattavasti enemmän. Etenkin valtiontalouden nykytilan ja tulevaisuuden huomioon ottaen ei voi ymmärtää tämän kaltaista piittaamattomuutta niin taloudellisuuden kuin toiminnallisuuden suhteen.
Monopoleja luotaessa on ymmärrettävä myös niiden väistämättä mukanaan
tuoma kustannusrakenteen kehittyminen palvelun käyttäjän kannalta negatiiviseen suuntaan.
Koko KUPI 15 selvitystä ja siihen liittyviä laskelmia ja joitakin linjauksia, näin
hieman organisaation ulkopuolisena tarkastellessa ei voi tulla muuhun lopputulokseen kuin, että ulkoistamisesta on jo päätetty. Selvitykset näyttäisivät olevan
vain manipuloitu ja pakollinen byrokraattinen virkakoneiston pyöräytys.
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