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TIEDUSTELU SEURAKUNTIEN HANKINTATOIMEN KEHITTÄMISEN TARPEESTA JA MAHDOLLISESTA YHTEISTYÖSTÄ KL-KUNTAHANKINNAT
OY:N KANSSA
Kirkkohallituksen talousosastoon perustettiin viime vuonna hankintayksikkö.
Hankintayksikkö on toistaiseksi keskittynyt lähinnä Kirkkohallituksen hankintatoimen kehittämiseen ja tarjouskilpailujen järjestämiseen sekä avustanut tuomiokapituleja hankintojen kilpailuttamisissa. Kirkkohallituksen hankintapäällikkö on
lisäksi toiminut mahdollisuuksien mukaan asiantuntijana seurakuntien hankinnoissa. Tätä palvelua jatketaan edelleen. Kirkkohallituksen hankintapäällikön
yhtenä tehtävänä on myös kehittää seurakuntien hankintatointa yhteistyössä
Kirkkohallituksen tietohallinnon tai muiden hankintayksiköiden kanssa.
Hankintojen kilpailuttaminen hankintalain mukaan on erityistä asiantuntemusta
edellyttävä tehtävä, johon kaikilla seurakunnilla ei ole riittävästi omia resursseja.
Kirkkohallituksenkaan resurssit eivät riitä kaikkien seurakuntien hankintojen kilpailuttamisen tukemiseen. Taloudellisen tilanteen heiketessä kannattaa selvittää
hankintayhteistyön mahdollisuuksia. Hankintayhteistyötä voidaan tehdä tätä varten perustetussa yhteishankintayksikössä tai sopimalla muuten hankintayksiköiden välisestä yhteistyöstä.
Yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan hankintayksikköä, joka tekee sen suoraan tai
välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita
koskevia hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä tai hankkii näille yhteishankintana tavaroita ja palveluja. Yhteishankintayksikön tulee toimia ja sen tulee olla
nimenomaisesti perustettu toimimaan yhteishankintayksikkönä tai sen toimialana
tulee olla yhteishankintojen tekeminen. Tällaisia yhteishankintayksikköjä ovat
valtionhallinnossa Hansel Oy ja Suomen Kuntaliitossa KL-Kuntahankinnat Oy.
Valtionhallinnossa Hansel Oy toimii hankintalaissa tarkoitettuna valtion yhteishankintayksikkönä ja tuottaa valtion hankintayksiköille asiantuntijapalveluita
hankintoihin ja hankintamenettelyihin liittyvissä kysymyksissä. Seurakunnat eivät voi käyttää Hanselin palveluita.
Suomen Kuntaliittoon perustettiin viime vuonna kuntien kilpailuttamisia varten
KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat). Kuntahankinnat on hankintalain 11
§:n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishan-
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kintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia
puitejärjestelyjä tai hankintasopimuksia asiakkaittensa puolesta. Kuntahankinnat
kerää volyymit, kilpailuttaa ja tekee puitejärjestelyt sekä puite- ja hankintasopimuksen ja hoitaa sopimushallinnan asiakkaiden puolesta. Yhtiö tuo volyymietua,
hinta- ja prosessisäästöjä sekä monipuolista hankintaosaamista koko maan kuntaasiakkaille ja muille asiakkaille. Tuotealueet valitaan asiakkaiden toivomusten
mukaan. Yhtiö kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla.
Lisätietoa Kuntahankinnat Oy:stä ja heidän hankinta-aikatauluistaan löytyy sivulta http://www.kuntahankinnat.fi . Liitteenä 1 KL-Kuntahankinnat Oy:n yleiset
ehdot yhteishankinnoista (YSE). Liitteessä 2 on lueteltu kilpailutuksessa olevat
tuotealueet ja myöhemmin kilpailutettavat kohteet. Liitteessä 3 on aikatauluarvio.
Joissakin Kuntahankintojen hoitamissa yhteiskilpailutuksissa on ollut jo nyt mukana muutamia seurakuntia. Seurakunnat ovat myös tehneet yhteistyötä kilpailuttamisissa paikallisen kunnan kanssa. Seurakunnat ja Kirkkohallitus ovat Kuntahankintoihin nähden ulkopuolisia organisaatioita, joiden puolesta yhtiö ei voi
tehdä hankintapäätöstä ja –sopimusta. Koska seurakunnat ovat itsenäisiä hankintayksiköitä, Kirkkohallituskaan ei voi tehdä hankintapäätöksiä tai –sopimuksia
seurakuntien puolesta tai hankintarengassopimusta seurakuntien puolesta Kuntahankintojen kanssa.
Yhteistoiminnan kehittäminen hankinta-asioissa Kuntahankintojen ja alueen kuntien kanssa toisi hyötyä seurakunnille ja kokonaiskirkolle. Kuntahankinnat eivät
pysty vähäisten resurssien vuoksi markkinoimaan palveluitaan suoraan seurakunnille ja siksi Kirkkohallitus välittää tämän kyselyn seurakunnille. Tarkoituksena on selvittää seurakuntien halukkuutta ja tarvetta yhteistyöhön Kuntahankintojen kanssa. Samalla tiedustellaan niitä hankinta-alueita, joissa ko. kilpailuttamisapu olisi tarpeen. Kirkkohallituksessa saatujen vastausten perusteella suunnitellaan sopivan yhteistyön käynnistämistä yhdessä Kuntahankintojen kanssa.
Jotta seurakunnat voisivat osallistua KL-Kuntahankinnat Oy:n hoitamiin kilpailutuksiin ja saada suuremman volyymin kautta edullisempia hintoja,
kunkin seurakunnan tulee laatia hankintarengassopimus
KLKuntahankintojen kanssa ja
hyväksyä omassa organisaatiossaan ko. hankinta ja allekirjoittaa sopimus.
Päätöksentekoa varten KL-Kuntahankinnat valmistelee em. asiakirjat allekirjoituskuntoon, jolloin prosessi on mahdollisimman vähän työllistävä
seurakunnassa.
Toivomme alustavaa vastaustanne 15.9.2009 mennessä. Tiedusteluun päästään
vastamaan tästä linkistä:
http://www.webropol.com/P.aspx?id=343101&cid=7446783
Kirkkoverkon sivustoja uudistetaan. Hankintaa koskevat sivut on jo sijoitettu kokonaisuudessaan sivustolle http://evl.fi/hyvatkaytannot .
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Lisätietoja asiasta antaa Kirkkohallituksen hankintapäällikkö Kielo Virpasuo, puh.
09-1802 252, sähköposti kielo.virpasuo@evl.fi .
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