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YHTEISTYÖ KL-KUNTAHANKINNAT OY:N KANSSA
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 32/2009 tiedusteltiin seurakuntien kiinnostusta
hankintatoimen kehittämiseen ja yhteistyöhön KL-Kuntahankinnat Oy:n (Kuntahankinnat) kanssa. Kyselyyn vastanneista seurakunnista 68 prosenttia ilmaisi
kiinnostuksensa yhteistyöhön.
Kuntahankinnat on hankintalain 11 §:n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, 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 kunta-asiakkaille ja muille asiakkaille. Tuotealueet
valitaan asiakkaiden toivomusten mukaan. Yhtiö kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla. Lisätietoa Kuntahankinnoista ja heidän hankinta-aikatauluistaan löytyy sivulta http://www.kuntahankinnat.fi.
Kirkkohallitus ja Kuntahankinnat ovat valmistelleet hankintayhteistyötä ja tehneet
keskenään hankintayhteistyösopimuksen. Seurakunnat ja Kirkon keskusrahasto/Kirkkohallitus ovat Kuntahankintoihin nähden ulkopuolisia organisaatioita,
joiden puolesta yhtiö ei voi tehdä hankintapäätöstä ja –sopimusta ilman yhteistyösopimusta ja valtuutuksia. Koska seurakunnat ovat itsenäisiä hankintayksiköitä,
Kirkon keskusrahasto/Kirkkohallitus ei voi myöskään tehdä hankintapäätöksiä ja
–sopimuksia seurakuntien puolesta ilman valtuutuksia.
Sovitun yhteistyömallin mukaisesti kukin seurakunta päättää itsenäisesti ryhtymisestään hankintayhteistyöhön. Tämän päätöksenteon jälkeen allekirjoitetaan
hankintayhteistyösopimus (3 kpl) sekä kilpailutuskohtainen sitoumusvaltakirja
(3 kpl), jotka toimitetaan Kirkkohallituksen hankintayksikköön (PL 185, 00161
Helsinki). Lisäksi jokaisesta kilpailutuksesta täytetään pyydetty volyymitietolomake (esim. excel, webropol –kysely). Kirkkohallituksen hankitayksikkö
toimittaa asiakirjat ja volyymitietojen yhteenvedon Kuntahankinnoille. Hankintayhteistyösopimus tehdään vain kerran yhteistyön alkaessa ja sen jälkeen sitoumusvaltakirja tehdään jokaisesta kilpailutuksesta, johon seurakunta haluaa
osallistua.
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Seurakunta sitoutuu toimimaan hankintayhteistyösopimuksen, antamansa kilpailutuskohtaisen sitoumusvaltakirjan mukaisesti ja noudattamaan Kuntahankinnan
yleisiä sopimusehtoja, noudattamaan Kirkkohallituksen antamia ohjeita sekä antamaan Kuntahankinnoille ja Kirkon keskusrahastolle kaikki toimeksiannon suorittamiseksi tarpeelliset tiedot, vastaamaan päätöksenteostaan omien sääntöjensä
mukaan, antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä pyrkimään omalta osaltaan
noudattamaan sovittuja aikatauluja.
Kirkkohallituksen kyselyyn vastanneista seurakunnista 60 prosentilla oli oma
hankintaohje. Tässä yhteydessä olisi hyvä mahdollisuus tarkistaa seurakunnan
hankintatoimen ohjeistusta. Kirkkohallituksesta annetun ”Hankintalain noudattaminen seurakunnassa” -ohjeistuksen mukaan seurakuntien tulee omalla hankintaohjeellaan, johtosäännöillä ja kirkkoneuvoston päätöksillä määrätä, miten hankintatoimeen liittyvä valta ja vastuu jaetaan.
Kuntahankinnat järjestää erillisenä kilpailutuksena IT-alueiden tarvitsemien laitteiden kilpailutuksen. Tällä hetkellä kerätään tietoa IT-alueilta. IT-alueiden, jotka
tulevat tähän kilpailuttamiseen mukaan, tulee toimittaa tarvittavat volyymitiedot,
hankintayhteistyösopimukset ja sitoumusvaltakirjat Kirkkohallituksen hankintayksikköön 21.12.2009 mennessä. Volyymitiedot sisältävä excel-taulukko tulee
lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen kirkkohallitus.hankintayksikko@evl.fi.
Tavoitteena on, että kilpailuttamisasiakirjat valmistuvat vuoden loppuun mennessä siten, että kilpailutus julkaistaan HILMAssa heti tammikuun alussa.
Kuntahankinnoilla on meneillään vakiokilpailutuksena kopio- ja monitoimilaitteiden kilpailun asiakaskartoitus ja siihen liittyvien volyymitietojen kerääminen.
Aikataulu on hyvin lyhyt. Hankintayhteistyösopimus, sitoumusvaltakirja ja volyymitiedot tulee olla kerättyinä 4.12.2009 mennessä. Asian lyhyt esittely löytyy
Kirkkohallituksen hankintatoimen sivuilta http://evl.fi/hyvatkaytannot. Kuntahankintojen vakiokilpailutusten aikataulu löytyy myös ko. sivuilta. Täältä löytyvät
myös sähköisesti tämän yleiskirjeen liitteet. Kyseisellä sivustolla esitellään lyhyesti
tulevia Kuntahankintojen kilpailutuksia, niiden aikatauluja ja liitteitä, joilla volyymitiedot kerätään, sekä muita ajankohtaisia asioita.
Ympäristönäkökohdat tulee myös ottaa entistä paremmin huomioon hankinnoissa. EU ja Pohjoismaiden ministerineuvosto (PMN) ovat antaneet ympäristökriteerit
jo
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tuoteryhmälle.
Tietoja
tuoteryhmistä
saa
sivuilta
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit en.htm ja www.hymonet.com .
Aiheesta on valmistunut myös erilaisia oppaita.
Lisätietoja asiasta antaa Kirkkohallituksen hankintapäällikkö Kielo Virpasuo, puh.
09-1802 252, sähköposti kielo.virpasuo@evl.fi. Kysymyksiä voi myös jättää hankintayksikön sähköpostiin kirkkohallitus.hankintayksikko@evl.fi.
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