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KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut. Perusvalikoiman laitteiden nopeusluokat ovat 22 – 55 sivua/min. Sopimuskausi on 4 vuotta,
11.8.2014 - 10.8.2018. Kuntahankinnat vastaavat sopimushallinnasta ja toimittajayhteistyöstä. Sopimustoimittajaksi on valittu Konica Minolta Business Solutions Finland Oy.
Sopimus kattaa monitoimilaitteiden lisäksi huollon, varaosat ja väriaineet, jotka kuuluvat
huoltosopimukseen. Palveluun voidaan ottaa käyttöön myös turvatulostusratkaisu, jossa
käyttäjä voi vapauttaa tulostustyönsä jonosta tunnistautumalla tulostavalle laitteelle ja tulostamaa dokumentit tarpeen mukaan.
Laitteet voidaan hankkia suoralla ostolla, Konica Minoltan rahoituksella tai käyttämällä laiterahoitusta 3 Step IT Oy:ltä.
Oulunkaari ja kuntayhtymän peruskunnat ovat olleet aikaisemmin mukana Oulun kaupungin sopimuksessa, jossa sopimustoimittaja on ollut myös Konica Minolta Business Solutions Finland Oy.
KL-Kuntahankintojen sopimukseen nähden laitehinnat ovat laajemmalla kilpailutuksella
pudonneet lähes puoleen. Myös huoltosopimushinnat ovat edullisemmat.
Oulunkaaren peruskuntia on tiedotettu KL-Kuntahankintojen sopimuksesta. Tarkoituksena
on, että kunnat tekevät omat sitoumukset Kuntahankinnoille.
Turvatulostus on lisäpalvelu, josta on tiedotettu kunnille siinä muodossa, että jos kunnat
haluavat ottaa sen käyttöön tulee sen hallinnointi keskitetysti Oulunkaaren tietopalveluille.
Tämä on mahdollista, koska käytössä on yhteinen AD-rekisteri.
Turvatulostus on ollut vuodesta 2009 käytössä Pudasjärven kaupungissa. Turvatulostuksella on saatu merkittäviä säästöjä kopiopaperin käytössä. Samoin myös ns. luottamuksellisten dokumenttien tulostus on saatu sille tasolle, jossa tietoturva on voitu varmistaa.
Turvatulostuksen etuna on ollut myös se, että dokumentin on voinut tulostaa kaikilta niiltä
koneilta, jotka ovat olleet turvatulostuksen piirissä.
Turvatulostukseen liittyy myös tulostettavien materiaalien kustannuslaskenta jolloin kaikki
tulostuskustannukset voidaan jakaa todellisen käytön mukaan.
Tunnistautuminen laitteelle tapahtuu henkilökohtaisella koodilla tai kulunvalvonta täkillä.

Esitys (kyj):
Yhtymähallitukselle esitetään, että

1. Oulunkaaren kuntayhtymä ja kuntayhtymän peruskunnat liittyvät KL-Kuntahankintojen
sopimukseen monitoimilaitehankinnoista ja niihin liittyvistä palveluista, tekemällä niistä
omat sitoumukset.
2. Mikäli kunta ottaa turvatulostuksen käyttöön, luovuttaa kunta sen ylläpidon ja hallinnoinnin Oulunkaaren tietopalveluille.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 26.2.2015
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus päättää että:
1. Oulunkaaren kuntayhtymä ja kuntayhtymän peruskunnat liittyvät KL-Kuntahankintojen
sopimukseen monitoimilaitehankinnoista ja niihin liittyvistä palveluista, tekemällä niistä
omat sitoumukset.
2. Mikäli kunta ottaa turvatulostuksen käyttöön, luovuttaa kunta sen ylläpidon ja hallinnoinnin Oulunkaaren tietopalveluille.
Päätös:

Hyväksyttiin.

