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KL-Kuntahankinnat Oy:n kannanotto maakuntien yhteishankintojen palvelukeskuksen
perustamisesta - Hallituksen esitysluonnos maakuntauudistuksesta, sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisuudistuksesta sekä niihin liittyvistä laeista

Hankintavolyymiä ei pidä hajottaa
Maakuntien ja kuntien hankintojen erottaminen uuden yhteishankintojen palvelukeskuksen myötä
uhkaa hajottaa nykyisen hankintavolyymin, mittakaavaedut, resurssit ja osaamisen. Omistajamme
Suomen Kuntaliitto ry. on lausunnossaan saman todennut ”Yhteishankintojen osalta järjestelyn ei
tulisi hajottaa maakuntien ja kuntien yhteistä hankintavolyymiä.”
Näkemyksemme mukaan KL-Kuntahankinnat Oy voi toimia myös maakuntien
yhteishankintayksikkönä. Kuntahankintojen toimintamalli on verkostomainen, ketterä ja tehokas,
mikä edistää myös sote-uudistuksen kustannustavoitteiden saavuttamista.
Lainsäädännöllä ei pidä nyt synnyttää tilannetta, jolla KL-Kuntahankinnat suljetaan syntyvän
yhteishankintojen palvelukeskuksen ulkopuolelle.
KL-Kuntahankinnat Oy tulisi kutsua mukaan heti valmisteluvaiheessa yhteishankintojen
palvelukeskuksen suunnitteluun. Lopputuloksena tulee olla järkevä juridinen rakenne sekä toimiva
työnjako, joka perustuu HE:ssä mainittujen hankintayksikköjen ml. Kuntahankinnat vahvuuksiin ja
osaamiseen.
KL-Kuntahankinnat kokenut toimija myös sosiaali- ja terveystoimen hankinnoissa
Kuntahankintojen asiakkaina ovat muun muassa kaikki Manner-Suomen kunnat,
sairaanhoitopiireistä lähes kaikki, lukuisia koulutus- ja sote-kuntayhtymiä sekä kuntayhtiötä eri
mittakaavassa. Kykenemme tarjoamaan perustuotteiden lisäksi erityisesti sote-sektorin tarpeisiin ja
aloitteista toteutettuja hankintakohteita.
Voimme tarjota lisääntyvästi myös innovatiivisempia toimintamalleja, jotka ovat sopimuskauden
aikana yhdestä kanavasta laajennettavissa koko kunta- ja maakuntasektorin käyttöön.
Näistä kohteista voi mainita eri toimialojen asiantuntijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa
toteutetut
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Uudenlainen palvelukonsepti terveydenhuollon tarvikkeiden toimittamisessa toimittajalta
suoraan loppuasiakkaille, esim. osastoille ja kuntalaisille ilman välivarastointia ja sen
aiheuttamia tila-, jakelu-, henkilöstö- ja järjestelmäkustannuksia
Tulosperusteiset rahoitusmallit SIB:t kohteena lapset, nuoret, työllistäminen, ikäihmiset
”Tajua mut!” varhaisen välittämisen sovellus ja prosessi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tueksi
Palveluseteli PSOP, Apotti, asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintarenkaan jäsenyys
Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluva ja käyttöönotettuna yli 100M€:n vuosittaiset säästöt
mahdollistava ODA-hanke
Joukko muita mm. omahoitoa ja kotona selviytymistä turvaavia palveluita ja tekniikoita
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Asiakkaamme ovat hyötyneet suuren volyymin hintasäästöistä, jotka ovat keskimäärin 20 %
edullisempia asiakkaiden omiin sopimushintoihin verrattuna. Kuntaorganisaatioiden työaikaa on
säästynyt ja riskinottoa helpottanut, koska Kuntahankinnat hoitaa kilpailutukset ja sopimushallinnan
sekä vastaa valitusprosesseista.
Asemamme hankintalain 11 §:n mukaisena valtakunnallisena kuntaorganisaatioiden
yhteishankintayksikkönä on vakiintunut ja toiminnallamme on painoarvoa hankintatoimessa.
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Kunnioittavasti
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