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Salon kaupunki on liittynyt KL-Kuntahankintojen kilpailuttamaan irtaimen
käyttöomaisuuden leasingrahoitus ja siihen liittyvät palvelut -sopimukseen
marraskuussa 2016. Sopimuksella on rahoitettu käytännössä sosiaali- ja
terveyspalvelujen irtaimen hankintoja.
Tämän lisäksi Salon kaupunki on itse kilpailuttanut ICT-laitteiden
leasingrahoituksen ja niiden elinkaarenhallinnan palvelut (laiterekisteri).
Sopimus on parhaillaan alkamassa ja hankinnan sopimuskausi on vuosille
2019 - 2021 sekä yhdelle optiovuodelle 2022.
KL-Kuntahankinnat Oy ja Hansel Oy ovat yhdistyneet 2.9.2019 alkaen
yhdeksi toimijaksi nimeltä Hansel Oy. Hansel on lähestynyt kuntia
leasingpalvelujen hankinnan osalta ja he ovat valmistelemassa uutta
kilpailutusta. Puitejärjestelyn suunniteltu sopimuskausi on 2020-2022, jota
voidaan pidentää enintään kahdella optiovuodella.
Puitejärjestelyllä voi hankkia leasingpalveluita, joihin kuuluvat:

Leasingrahoitus (merkki- ja malliriippumattomalle irtaimelle
käyttöomaisuudelle kuten esimerkiksi kalusteille, turvalaitteille sekä
erilaisille ICT-laitteille)

Rahoitettavien leasingkohteiden hallinnointiin tarkoitettu
hallintapalvelu

Vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden käsittelyyn
liittyvät palvelut sekä muut erikseen tilattavat palvelut.

Puitejärjestely ei koske ajoneuvojen leasingpalveluja.
Mikäli hankintaan halutaan liittyä, tulee se tehdä ennen
hankintailmoituksen julkaisemista. Liittyminen tulee tehdä viimeistään
15.10.2019. Vain ennen hankintailmoituksen julkaisemista liittyneet ja
sitoutuneet organisaatiot voivat hyödyntää puitejärjestelyä
sopimuskaudella. Sopimukseen ei siten ole mahdollista liittyä enää
määräajan jälkeen.
Salon kaupunki rahoittaa irtaimen omaisuuden hankintoja pääsääntöisesti
ostamalla hankinnat omaan taseeseen. Tämän lisäksi Salon kaupunki on
käyttänyt irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitusta lähinnä sosiaali- ja
terveyspalvelujen irtaimistohankintojen rahoittamiseksi. Menettely aloitettiin
vuoden 2017 alussa liittyen mahdolliseen sote- ja maakuntauudistukseen.
Kaupunki selvittää parhaillaan, miten irtain omaisuus on järkevää rahoittaa.
Irtaimen omaisuuden hankintoja tullaan myös jatkossa ostamaan omaksi.

Mikäli irtaimen omaisuuden hankinnassa halutaan käyttää
leasingrahoitusta, on tarkoituksenmukaista ja taloudellista, että kaupungilla
on käytössä yksi keskitetty toimija.
Leasingrahoitus sopii esimerkiksi erilaisiin muutostilanteisiin. Käyttämällä
leasingrahoitusta irtaimiston kulut kohdistuvat käyttötalouteen ja jakautuvat
sovitulle pitoajalle ja suurilta kertainvestoinneilta vältytään. Käteisvaroja
vapautuu päivittäiseen toimintaan. Olennainen asia hankinnassa on
leasingpalveluun kuuluva käyttöomaisuusrekisteri eli laitekohtainen
rekisteri. Se mahdollistaa tiedon helpon hyödynnettävyyden ja
ajantasaisuuden.
Liittymisen yhteydessä kaupungin tulee arvioida puitejärjestelyn kautta
tekemiensä leasingrahoitettavien hankintojen kokonaisarvo euroissa.
Arvion ei tarvitse olla tarkka summa, vaan suuntaa-antava arvio riittää.
Hansel Oy:n mukaan arvio ei ole hankintayksikköä sitova. Arvio Salon
kaupungin leasingrahoitettavien irtaimen hankintojen osalta on noin
200.000 euroa / vuosi. ICT-laitteiden osalta arvio on noin 1,5 milj. euroa /
vuosi.
Hansel Oy:n hankinta sisältää leasingpalvelun myös ICT-laitteiden osalta.
Salon kaupungilla on voimassa oleva ICT-laitteiden leasingrahoituksen
sopimus, joten kaupunki liittyisi Hansel Oy:n leasingpalvelujen hankintaan
vain muun irtaimen osalta. Kun ICT-laitteiden sopimus aikanaan päättyy,
harkitaan erikseen, että kilpailutetaanko sopimus erikseen omana työnä vai
liitytäänkö Hansel Oy:n sopimukseen optiovuosien osalta, mikäli ne
päätetään käyttää.
Edellä esitetyn perusteella esitetään, että Salon kaupunki liittyy Hansel
Oy:n kilpailuttamaan leasingpalvelujen hankintaan. Perusteluna on se, että
mikäli leasingrahoitusta halutaan tulevaisuudessa käyttää irtaimen
omaisuuden rahoitusmuotona, on järkevää, että kaupungilla on yksi
keskitetty toimija. Lisäksi ilmoitettu hankinnan kokonaisarvo on arvio, eikä
se sido kaupunkia. Irtaimen omaisuuden hankintoja voi siis edelleen
hankkia omaksi.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että Salon kaupunki liittyy Hansel Oy:n
kilpailuttamaan leasingpalvelujen hankintaan koko sopimuskaudelle
irtaimen leasingpalvelujen osalta.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian
osalta heti kokouksessa.

