
 
 
  
 

 

Knowit starkare i Finlands offentliga sektor  
 
Knowit Oy har tecknat ramavtal med KL-Kuntahankinnat Oy, som ägs av det finska 
Kommunförbundet och fungerar som en central upphandlingsenhet för regionala och 
lokala offentliga organisationer. 
 
Ramavtalet omfattar tjänsteområdena programmering, integration och test, med löptid om 
två år. Allt som allt fick 15 företag ramavtal med KL-Kuntahankinnat. 
 
– Ramavtalet stärker vår position i den offentliga sektorn ytterligare. Under våren valdes vi 
som leverantör av Hansel inom tre olika tjänstekategorier. Vår ambition är att leda Finland 
mot en effektivare och heltäckande digitalisering, säger Ville Särmälä, vd för Knowit Oy. 
 
KL-Kuntahankinnat Oy agerar å sina kunders vägnar genom att upphandla ramavtal och 
sköta avtalshanteringen. Organisationen fokuserar på avtal med stora volymer, för att skapa 
fördelar i form av kostnadsbesparingar och/eller fördelaktiga processer.  
 
Sedan tidigare har Knowit i Finland fått ramavtal med Hansel, finska statens centrala 
upphandlingsmyndighet, i tre kategorier. Enligt ramavtalet kan Knowit Oy erbjuda tjänster till 
offentliga organ under åren 2015-2019. 
 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa 
kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på 
kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av 
öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har 
idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i 
Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För 
mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.  
 
För mer information, kontakta 
Patrik Syrén, kommunikationsdirektör, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
 
Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.09.00 den 5 oktober 2015. 
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