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Kohti muutosta
Vuosi 2018 oli meillä Hanselissa työntäyteinen  Samalla 
kun rikoimme kaikissa palveluissamme myyntiennä-
tykset, valmistelimme nopeassa tahdissa yhdistymistä 
KL-Kuntahankintojen kanssa  Tämä vaati paljon venymis-
tä kaikilta, ja olenkin erityisen iloinen siitä, että haastavan 
vuoden päätteeksi henkilöstö antoi työtyytyväisyystutki-
muksessa entistäkin paremmat arvosanat 

Kevään aikana omistajamme valtiovarainministeriö kävi 
KL-Kuntahankintojen omistajan Kuntaliiton kanssa kes-
kusteluja koko julkisen sektorin yhteishankintayksikön 
perustamisesta  Tämä todettiin järkeväksi monestakin 
syystä: hankintaosaamista pystyttäisiin kehittämään pa-
remmin, asiantuntijapalvelut olisivat laajemman asia-
kaskunnan saatavilla ja suuremmat volyymit takaisivat 
tehokkaammat hankinnat 

Fuusion valmistelu oli toisella vuosipuoliskolla hyvin 
intensiivistä  Liiketoiminnan ja hallinnon yhdistämistä 
suunniteltiin useissa integraatioryhmissä, ja henkilöstöt 
tapasivat toisiaan muutoksen merkeissä  Itse osallistuin 
lukuisiin tilaisuuksiin eri puolilla maata ja tutustuin tule-
vaan asiakaskuntaamme  Joulun alla todettiin kuitenkin, 
että valmisteluun tarvitaan vielä lisää aikaa, ja yhdisty-
misemme toteutus siirtyi syksylle 2019 

Yksi konkreettinen toimi fuusion mahdollistamiseksi 
oli Postitalossa sijaitsevan toimitilamme muuttaminen 
monitilatoimistoksi, jotta uudet hanselilaiset mahtuvat 

työskentelemään kanssamme  Uudistetut, modernit tilat 
ovat yllättäneet toimivuudellaan positiivisesti, ja ne ovat 
tukeneet hienosti hanselilaisten työintoa 
Yhteishankintojen vuosimyynnissä kolkuttelemme jo 900 
miljoonan euron rajaa, mikä on julkisten varojen säästön 
näkökulmasta todella hienoa  Kehitämme sopimuksiam-
me jatkuvasti, jotta ne palvelisivat asiakkaiden tarpeita 
mahdollisimman hyvin  Vuoden 2018 yhteishankintauu-
tuus oli dynaamisten hankintajärjestelmien käyttöönot-
to  Ne soveltuvat erityisesti toimialoille, joissa muutos 
on nopeaa ja joustavuutta tarvitaan 

Myös asiantuntijapalveluiden osalta vuosi oli hyvin vil-
kas  Kiiteltyjä kilpailutusprojektejamme tehtiin jälleen 
sekä lukumääräisesti että hankintojen arvolla mitattuna 
enemmän kuin edellisvuonna  Kehittämispalvelumme 
vakiinnuttivat asemansa tarjonnassamme, ja uusi tuote, 
hankintatoimi palveluna, lanseerattiin pienemmille asia-
kasorganisaatioille  On ollut ilo huomata, kuinka paljon 
kysyntää erityisosaamisellemme on 

Tekemistä riitti vuonna 2018, kuten tästä vuosikertomuk-
sesta voitte lukea  Mukana on myös kattava katsaus vas-
tuullisuustyöhömme, jota suurena hankintayksikkönä 
tarmokkaasti teemme  Alkaneena vuonna jatkamme 
hommia koko ajan kehittyen, ja loppuvuodesta myös 
kunta-asiakkaita palvellen 

Anssi Pihkala
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalta
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Avainluvut
Mukana yli 

1 500 000 000
euron hankinnoissa

Yhteishankintoja  

900 M€
Asiakaskohtaisia kilpailutuksia 

600 M€

Puitejärjestelyt TOP3

IT-konsultointi

67 M€

Työterveyshuollon palvelut

62 M€

Toimitilojen 
käyttäjäpalvelut

59 M€

Yhteishankinnoissa palvelumaksu keskimäärin

2016: 1,06 %

2017: 1,04 %

2018: 0,99 %
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95
asiantuntijaa vuoden lopussa  

Asiakastyytyväisyys

3,9/5

160 
asiakaskohtaista kilpailutusprojektia

500 
päivää kehittämässä asiakkaiden hankintatointa
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Hanselin vuosien 2016–2018 visiona on ollut toimia han-
kintatoimen uudistajana  Yhtiön strategiset tavoitteet ovat 
liittyneet suunnitelmallisiin ja hyvin johdettuihin valtion 
hankintoihin, jotka toteutetaan vastuullisesti ja asiakas-
keskeisesti sähköisiä työvälineitä hyödyntäen  Hanselin 
hallituksen toukokuussa 2016 hyväksymän strategian oli 
tarkoitus ulottua vuoteen 2020 asti, mutta Hanselin ja 
KL-Kuntahankintojen fuusiovalmistelun vuoksi strategian 
uudistustyö aloitettiin jo vuonna 2018, ja hallitus hyväksyi 
uuden vuosien 2019–2022 strategian tammikuussa 2019  
Strategiatyöhön osallistuivat johtoryhmien rinnalla molem-
pien yhtiöiden hallitukset ja henkilöstöt 

Vuonna 2018 asiantuntijapalvelujen tarjontaa lisättiin stra-
tegian mukaisesti  Uutena tuotteena lanseerattiin hankinta-
toimi palveluna, mikä tarkoittaa pienehkön hankintayksikön 
hankintatoimen osittaista ulkoistamista Hanselille  Myös 
hankintojen johtamiseen liittyviä analyysi- ja raportointi-
työkaluja kehitettiin, ja niihin liittyviä palveluita tarjottiin 
asiakkaille enenevässä määrin muun muassa lanseeraa-
malla verkkopalvelussa Hankintapulssi-työkalu  Yhteis-
hankintojen tarjontaa laajennettiin dynaamisilla hankin-
tajärjestelmillä, jotka tarjoavat aiempaa joustavamman 

toimintamallin  Ne soveltuvat erityisesti nopeasti muut-
tuville toimialoille ja markkinoille 

Vastuullisuusnäkökohdat ovat kiinteä osa Hanselin johta-
mista  Yhteishankintojen kilpailutuksiin asetetaan vastuul-
lisuuteen liittyviä vaatimuksia ja myös asiakkaita tuetaan 
heidän omissa vastuullisissa hankinnoissaan  Vuonna 2018 
sosiaalisen vastuun johtamiseen liittyvä Code of Conduct 
oli käytössä toimistokalusteiden kilpailutuksessa  Hanselin 
oman toiminnan vastuullisuusnäkökohdat liittyvät ympä-
ristövaikutusten vähentämiseen, hyvään taloudenhoitoon, 
tehokkaaseen resurssien käyttöön, henkilökunnan työhy-
vinvointiin sekä asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehit-
tämiseen 

Hansel on aktiivisesti mukana useissa valtiokonsernin yh-
teisissä kehityshankkeissa, joista Handi-ohjelma digitalisoi 
valtion hankintoja kokonaisuutena, Tietokiri tekee tiedolla 
johtamisen vallankumousta julkisessa hallinnossa ja KEINO 
(Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkos-
tomainen osaamiskeskus) syventyy hankintojen vaikutta-
vuuteen sekä vastuullisuuteen 

Strategia ja visio
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Hansel Oy

Hansel on valtion omistuksessa oleva, voittoa tavoittele-
maton osakeyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa valtiolle 
säästöjä tuloksellisella hankintatoimella  Hansel kilpai-
luttaa ja ylläpitää palvelu- ja tuotehankintoja koskevia 
puitejärjestelyitä ja dynaamisia hankintajärjestelmiä  
Yhteishankintojen lisäksi Hansel tarjoaa asiakkailleen 
hankintojen asiantuntijapalveluita: kilpailuttamisasian-
tuntemusta sekä hankintatoimen kehittämispalveluja 

Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan laaduk-
kaiden julkisten hankintojen tekemistä ja toimittajien 
tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa  
Hanselin tavoitteena on järjestää tarjouskilpailut siten, 
että markkinat toimivat tehokkaasti ja kilpailua syntyy 

Hanselin rooli ja tehtävä yhteishankintayksikkönä on 
määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädän-
nössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion han-
kintastrategiassa  Yhtiön asiakkaita ovat ministeriöt ja 
niiden alaiset virastot sekä eräät muut valtion yksiköt  
Vuoden 2018 joulukuussa hyväksyttiin lakimuutos, joka 
mahdollistaa myös kuntien ja seurakuntien tulon Han-
selin asiakkaiksi  Tämä oli osa valmistautumista Hanse-
lin ja KL-Kuntahankintojen fuusioon, joka on tarkoitus 
toteuttaa vuonna 2019 

Hansel rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä 
puitejärjestelyjen palvelumaksulla ja asiantuntijapalve-
lujen myynnillä  Palvelumaksu, joka perustuu tehtyihin 
hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 1,50 pro-
senttia, keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2018 oli 
0,99 prosenttia (1,04 prosenttia vuonna 2017)  Yhtiö toi-
mii valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa 

Hanselin omat hankinnat olivat 4,1 miljoonaa euroa 
vuonna 2018  Hankinnoissa hyödynnetään yhtiön yhteis-
hankintoja aina, kun se on mahdollista  Jos hankintaan 
soveltuvaa puitejärjestelyä tai DPS:ää ei ole saatavilla, 
tehdään hankinnat yhtiön prosessien mukaisesti  Yhtiö 
toimii valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa 

Hanselin jäsenyydet järjestöissä:

• FiBS ry
• Helsingin seudun kauppakamari
• Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry
• Oy Nooan Arkki AB (WWF Green Office)
• Palvelualojen työnantajat PALTA ry
• Sisäiset tarkastajat ry
• ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
• Suomen Liikematkayhdistys ry
• Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
• Suomen Tilaajavastuu Oy
• Tieke tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ryYhteishankintayksikkö edistää

toiminnallaan laadukkaiden
julkisten hankintojen tekemistä.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2018.hansel.fi8



Verojalanjälki

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2018.hansel.fi9



Ennätyksiä rikottiin jälleen

Vuonna 2018 Hanselin liiketoiminta jatkoi kasvuaan  Yh-
teishankinnoissa oli vilkasta niin myynnin kuin kilpailu-
tustenkin näkökulmasta  Asiantuntijapalveluiden myynti 
kasvoi lähes 200 000 eurolla 

Yhteishankinnat
Yhteishankinnoissa saavutettiin vuonna 2018 ennätysvo-
lyymi, 895 miljoonaa euroa (830 miljoonaa euroa vuonna 
2017)  Kilpailutusprojekteja tehtiin 22, ja niissä hankinta-
päätöksiä 201  Dynaamisia hankintajärjestelmiä perus-
tettiin neljä kappaletta (kotimaan pitkäaikaismajoitus, 
tietokoneet IOS/OSX-käyttöjärjestelmällä, IT-konsultoin-
ti sekä työterveyshuolto)  Puitesopimuksia kehitettiin 
entistä paremmin tarpeita vastaaviksi ja esiselvityksiä 
käynnistettiin asiakkaiden pyynnöstä myös kokonaan 
uusista tuoteryhmistä, kuten työsuhde-eduista (mm  lii-
kunta- ja lounasetu) sekä jätekuljetuspalveluista  Näiden 
osalta mahdolliset kilpailutukset tehdään vuonna 2019 

Vuoden 2018 alussa mitattiin sopimustoimittajien tyy-
tyväisyyttä Hanselin toimintaan  Toimittajat antoivat 
Hanselille hyvän arvosanan 4 (asteikolla 1–5)  Katego-
riahallinnassa kehityshankkeita oli käynnissä useita, 
joista merkittävimpiä olivat kevennettyjen kilpailutusten 
digitalisoinnin sekä dynaamisen hankintajärjestelmän 
käyttöönotto  Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) on 
täysin sähköinen hankintamenettely, joka on avoin kai-
kille soveltuvuusehdot täyttäville tarjoajille koko keston-
sa ajan  Myös palvelukeskusyhteistyöhön panostettiin 
aikaisempaa enemmän  Kategorioita oli vuoden lopussa 
17, ja näiden alla puitejärjestelyjä ja dynaamisia hankin-
tajärjestelmiä yli 90 

Asiakkaiden omat kilpailutukset
Hanselin asiantuntijat tarjosivat vuonna 2018 asiakkail-
le kilpailutuspalveluja noin 1 345 000 euron arvosta (1 
269 000 vuonna 2017)  Tästä yhteishankintojen sisäis-
ten MinikisaPlus-kilpailutusten osuus oli 153 000 euroa 
(157 000 vuonna 2017), ja loput olivat asiakkaiden omia 
kilpailutuksia  Asiakkaiden kilpailutuksia oli yhteensä 
161, joiden lisäksi tehtiin 53 MinikisaPlus-toimeksian-
toa  Aikaa näihin käytettiin noin 1 600 henkilötyöpäivää  
Tämän lisäksi asiantuntijamme tukevat asiakkaitamme 
veloituksetta heidän itse tekemissään yhteishankintojen 
sisäisissä kilpailutuksissa, joita tehtiin 145 kappaletta 
viime vuoden aikana 

Useiden asiakkaiden kanssa
yhteistyö on vakiintunutta, ja 
kilpailutus toimeksiannoista
sopimisesta on tullut entistä

suunnitelmallisempaa.

Useiden asiakkaiden kanssa yhteistyö on vakiintunut-
ta, ja kilpailutustoimeksiannoista sopimisesta on tul-
lut entistä suunnitelmallisempaa  Asiakaskohtaisten 
hankintojen kohteet vaihtelevat tieteellisistä laitteista 
asiantuntijapalveluihin  Suurin osa hankinnoista liittyy 
ICT-palveluihin 
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Vuoden 2018 keväällä Hanselin kilpailutuspalveluiden 
vaikuttavuutta arvioitiin KPMG:n tekemässä tutkimuk-
sessa  Kilpailutuspalvelujen todettiin tuottavan poik-
keuksetta tunnistettavissa olevaa hyötyä asiakkaille  
Hankintaprosessien läpimenoaikojen todettiin lyhen-
tyneen, laadun parantuneen ja asiakkaiden omien re-
sursseja vapautuneen hankinnan substanssiin liittyvien 
tekijöiden määrittelyyn  Tutkimuksessa laatua todettiin 
lisäksi parantaneen Hanselin asiantuntijoiden rooli han-
kinnan koordinoinnissa, yleinen valtionhallinnon tun-
temus sekä hankintaprosessiin liittyvä tekninen suori-
tusvarmuus  Asiantuntijapalvelujen asiakastyytyväisyys 
on pysynyt korkealla tasolla 

Hankintatoimen kehittämispalvelut
Hankintatoimen kehittämispalveluiden kysyntä jatkui 
hyvänä vuonna 2018 päätyen 338 000 euron liikevaih-
toon (240 000 euroa vuonna 2017)  Yhteensä vuonna 
2018 toteutettiin 22 kehittämistoimeksiantoa, joista ar-

voltaan merkittävimmät tehtiin Sotedigille, Säteilytur-
vakeskukselle ja valtiovarainministeriölle  Kehittämistoi-
meksiannot liittyivät useimmin hankintojen ohjaukseen 
ja organisointiin, tunnuslukujen ja nykytilan analysointiin, 
suunnitteluun, sopimushallintaan ja toimittajayhteistyön 
kehittämiseen 

Asiakkaiden yksittäisiä haasteita ratkaistaan projekti-
maisessa toteutuksessa, kun taas laajemmat ja pitkä-
kestoisemmat toimeksiannot toteutetaan hankinnan 
kehittäjä -palveluna  Tässä palvelumuodossa Hanselin 
kehityspäällikkö siirtyy ennalta sovituksi määräajaksi 
asiakkaan organisaatioon  Vuonna 2018 pilotoitiin myös 
uutta, budjettivaltion organisaatioille tarjottavaa hankin-
tatoimi palveluna -palvelua, jossa asiakasorganisaatio 
ulkoistaa osittain hankintojen toteutuksen ja johtami-
sen Hanselille  Yksikkö on osallistunut myös aktiivisesti 
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkos-
tomainen osaamiskeskus (KEINO) -hankkeeseen 
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Yhteishankintojen kehitys
Yhteishankinnat kategorioittain

Puitejärjestelyt top 15
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Yhteishankinnat hallinnonaloittain
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Yhteishankintauutuus palvelee 
asiakkaita uudenlaisella tavalla

Kesällä 2018 päivänvalon näki Hanselin ensimmäinen 
dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS  Puitejärjeste-
lyä muistuttava yhteishankintamenettely palvelee asi-
akkaita ja toimittajia entistä ketterämmin 

Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen 
hankintamenettely  Suurin ero puitejärjestelyjen ja dy-
naamisten hankintajärjestelmien eli DPS:ien välillä on 
se, että dynaamisissa hankintajärjestelmissä uusia toi-
mittajia voi tulla mukaan koko sopimuksen keston ajan 

”Palveluntarjoajille on iso etu, että yhteishankinta on 
avoin uusille toimittajille jatkuvasti, eikä vain neljän 
vuoden välein järjestettävässä kilpailutuksessa  Mukaan 
voi siis hakea koska vain sopimuskauden aikana sekä 
jättäytyä pois tarvittaessa”, kategoriajohtaja Susanna 
Närvänen kertoo 

Järjestelmän joustavuus tuo uudenlaisia hyötyjä myös 
asiakkaille 

”Esimerkiksi asiantuntija- tai konsultointipalveluja tarjo-
avat DPS:t voivat kehittyä koko niiden keston ajan tuo-
reella ja ajantasaisella osaamisella, koska mukaan voi 
tulla uusia toimijoita  Dynaamisen hankintajärjestelmän 
toimittajavalinta tehdään sen sisäisellä kilpailutuksella, 
ja asiakkaan kannalta ei ole väliä, tehdäänkö minikisa 
puitejärjestelyn vai DPS:n sisällä  Molemmissa tukevat 
sekä Hanselin valmiit asiakirjamallit sekä hankintojen 
tuki -yksikkö, joka neuvoo kilpailutuksen läpiviennissä ja 
kommentoi tarjouspyyntöasiakirjoja  DPS saattaa tuoda 
asiakkaalle puitejärjestelyä enemmän tarjouksia, mikä 
kannattaa huomioida jo tarjouspyynnössä  ”

DPS:ään hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei rajoi-
teta, eikä näiltä peritä maksuja dynaamiseen hankin-
tajärjestelmään osallistumisesta  Dynaaminen han-
kintajärjestelmä on puitejärjestelyä ketterämpi myös 
hinnoittelultaan 

”Hinnoittelu kehittyy markkinoilla jatkuvasti  Kun esi-
merkiksi IT-konsultointi kilpailutettiin puitejärjestelynä 
edellisen kerran, oli laskusuhdanne, ja sopimushinnat 
jäivät alhaisiksi  Tämä johti noususuhdanteessa palvelui-
den heikkoon tarjontaan  IT-konsultointia tarjoava DPS 
tuli asiakkaiden saataville viime syksynä, ja se toimii 
markkinaehtoisemmin kuin saman alan palveluita tar-
jonnut puitejärjestely”, Susanna Närvänen toteaa 

Lisää dynaamisia hankintajärjestelmiä tulossa vuonna 
2019
Hanselin yhteishankintavalikoima täydentyi vuonna 2018 
neljällä DPS:llä; kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluilla, 
iOS/MacOS-tietokoneilla, IT-konsultoinnilla sekä työter-
veyshuollon palveluilla 

”DPS voi vähentää hankintoihin liittyvää hallinnollista 
taakkaa  Esimerkiksi työterveyshuollon puitejärjeste-
lyssä asiakkaan piti tehdä monta kevennettyä kisaa, jos 
toimittajia tarvittiin eri puolella Suomea sijainneisiin toi-
mipisteisiin  Työterveyshuollon DPS:ssä asiakkaat voivat 

DPS voi vähentää hankintoihin
liittyvää hallinnollista taakkaa.
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itse määrittää haluamansa aluejaon, eli yksi kisa per 
asiakas riittää  Myös IT-konsultoinnin DPS vähentää asi-
akkaiden omien kisojen määrää aiempaan puitejärjeste-
lyyn nähden, sillä puitejärjestelyssä minikisat piti tehdä 
osaamisalueittain  Tämä säästää prosessikustannuksia 
sekä asiakkaalla että toimittajalla ”

DPS ei kuitenkaan ole ihmerohto kaikkiin julkisten han-
kintojen haasteisiin 

”Tietyissä tilanteissa DPS palvelee asiakkaita ja toimit-
tajia paremmin kuin puitejärjestely  Asiakkaiden tarpeet 
ja markkinoiden tilanne ratkaisevat sen, kummalla ta-
valla yhteishankinta kannattaa toteuttaa  Alkuvaiheen 
kokemuksemme dynaamisista hankintajärjestelmistä 
ovat positiivisia, ja teemme DPS:n silloin, kun se pal-
velee asiakkaita puitejärjestelyä paremmin”, Susanna 
Närvänen sanoo 

Näin DPS toimii
Hankintailmoitus Hanki-
palvelussa ja Hilmassa

Hankinnan kohde, ehdot
 ja sopimuksen kesto

1. Tarjousten avaus ja vertailu
2. Hankintapäätös

3. Hankintasopimuksen teko ja
tuotteen tai palvelun tilaus

HANSEL
PERUSTAA DPS:N

1.

ASIAKKAAT
TEKEVÄT HANKINTOJA

HANSELIN TUELLA

3.

Hansel hyväksyy
kaikki soveltuvuus-

ehdot täyttävät
ehdokkaat

Tarjouspyyntö kaikille
DPS:n toimittajille
Hanki-palvelussa 

Hanselin mallipohjilla

TOIMITTAJAT
HAKEVAT MUKAAN

2.

Mikä on DPS?
Dynaaminen hankintajärjestelmä, Dynamic Purchasing System

100 %
sähköinen

hankintamenettely

Avoin kaikille
soveltuvuusehdot täyttäville

tarjoajille koko ajan

Toimittajien vakavaraisuus 
ja velvoitteiden hoito

on Hanselin jatkuvassa valvonnassa

DPS:n sisäiset 
hankinnat

on kilpailutettava
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Kesällä 2018 Suomen vilkkaimmalla taksitolpalla, Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalla, alkoi uusi aika  Taksilain 
muutoksen myötä jonoon pääsivät muutkin kuin vantaa-
laiset autot  Finavia päätti kilpailuttaa palveluntarjoajat 
kolmelle taksikaistalle  Neljäs jäi muiden käyttöön 

Hanselin asiantuntijat Ilkka Sihvola ja Kirsi Kunnas-Lei-
nonen auttoivat Finaviaa kilpailutuksen suunnittelussa ja 
läpiviennissä  Vuosittain kyytejä lähtee kentältä noin mil-
joona, ja kyseessä oli yli 100 miljoonan euron hankinta 

”Yhteistyö sujui hienosti Hanselin kanssa  Projekti oli 
hyvin hallittu kokonaisuus ja kilpailutus ammattitaitoi-
sesti toteutettu  Meille esiteltiin paljon mahdollisuuksia 
ja vaihtoehtoja projektin toteutuksesta ja kilpailutus on-
nistui hyvin”, kertoo johtaja Jukka Isomäki Finaviasta 

Kilpailutuksessa asetettiin kattohinnat sekä kiinteä hinta 
reitille lentoasema-Helsingin keskusta  Asiakkaalta pe-
rittävän maksimihinnan ohella yhdeksi ratkaisevaksi te-
kijäksi muodostuivat autojen vähäpäästöisyydestä sekä 
sähköautoista annetut lisäpisteet 

”Helsinki-Vantaa on ollut hiilineutraali kesästä 2017 ja ta-
voitteena on, että loput Finavian lentoasemista saadaan 
hiilineutraaleiksi tänä vuonna  Ympäristötyössämme 
asetamme riman korkealle, ja lentoasemilla toimivilla 
kumppaneillamme, kuten taksiyrittäjillä, on merkittävä 
rooli päästöjen vähentämisessä ja tavoitteeseen pääsys-
sä”, Jukka Isomäki perustelee 

Heti muutoksen jälkeen uusi järjestely aiheutti hämmen-
nystä asiakkaissa ja vilkasta keskustelua mediassa  Vuo-
den loppupuolisko kuitenkin osoitti, että taksitoiminta 
saadaan muuttuneellakin mallilla toimimaan jouhevas-
ti, ja Helsinki-Vantaalta lähteneiden kyytien määrä jopa 
kasvoi verrattuna aikaisempiin vuosiin 

”Malli on toiminut suunnitelmien mukaan ja saavutim-
me kilpailutukselle asetetut tavoitteet  Kokonaisuutena 
taksilakiuudistus saattaa vielä herättää kysymyksiä asi-
akkaissa, jotka käyttävät taksipalveluja harvoin, mutta 
tietoisuus kasvaa jatkuvasti”, Jukka Isomäki sanoo 

Taksikilpailutuksessa painoivat 
ympäristöasiat
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Vuonna 2018 pilotoimme uutta kokonaispalvelua hankin-
tayksiköille, joilla ei itsellään ole riittävästi resursseja tai 
osaamista hankintatoimen eri tehtäviin  Hankintatoimi 
palveluna -konsepti sisältää erilaisia hankintojen orga-
nisointiin ja toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä, jotka 
sovitaan yhdessä tarpeen mukaan  

”Palvelua muotoiltiin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi 
yhdessä Rahoitusvakausviraston ja Valtion taloudelli-
sen tutkimuskeskuksen kanssa”, kertoo tuotteistuksen 
ja pilotoinnin toteuttanut kehityspäällikkö Pauliina Lau-
tiainen 

Tavoitteena on parantaa organisaation hankintojen to-
teutuksen suunnitelmallisuutta ja tehokuutta  Palvelu-
tarpeita on tunnistettu seuraavissa tehtävissä:
• Laaditaan hankintasuunnitelma, arvioidaan eri to-

teutustapoja ja määritellään aikataulut
• Laaditaan hankintojen esiselvityksiä, markkinakar-

toituksia ja tietopyyntöjä
• Toteutetaan hankintojen kilpailutukset
• Tuetaan sopimusseurannassa ja toimittajayhteis-

työssä
• Tuotetaan analysoitua tietoa hankinnoista sekä an-

netaan suosituksia hyvistä käytännöistä ja toimin-
nan tehostamiskeinoista

• Laaditaan ja ylläpidetään ajantasaista hankintaoh-
jeistusta

• Valmennetaan ja sparrataan vastuuhenkilöitä han-
kinnan suunnittelusta sopimushallintaan ja toimi-
taan kehittämistyön kumppanina

• Tuetaan Handi-palvelun käyttöönotossa ja sujuvassa 
käytössä

”Hankintatoimen tuottaminen palveluna edellyttää pe-
rehtymistä asiakkaan toimialaan ja substanssiin  Tavoit-
teemme on tarjota mahdollisimman valmiiksi työstettyjä 
ratkaisuja, joista asiakas valitsee itselleen sopivimmat”, 
kuvailee palvelun tuottamisesta vastaava kehityspääl-
likkö Anne Sores 

Tuotteen kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti pienet 
asiakkaat, joilla ei ole omia resursseja hankintojen te-
kemiseen 

Yleensä toimeksianto aloitetaan nykytilan kartoitukses-
ta, ja määritellään Hanselin ja asiakkaan roolit  Hanselin 
kilpailutusyksikkö ja Minikisa-tiimi tukevat kehityspääl-
likköä, joka on asiakkaan pääasiallinen kontaktihenkilö 
yhteistyön aikana  Hankintatoimi palveluna tarkoittaa 
käytännössä sitä, että Hanselin koko osaaminen on asi-
akkaan käytössä 

Hankintatoimi palveluna -tuote kehitettiin osana Hankin-
tojen digitalisoinnin toteutusohjelmaa, Handia 

Hankintatoimen saa myös palveluna
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Hanselin organisaation muodostavat 95 asiantuntijan 
henkilökunta ja hallitus, jonka valitsee yhtiökokous  Halli-
tuksen puheenjohtajana toimii Valtiokonttorin pääjohtaja 
Timo Laitinen  Hallituksessa on viisi jäsentä, joista yksi 
on henkilöstön edustaja  Hallituksen jäsenet eivät ole 
yhtiön toimivan johdon jäseniä 

Hallitus nimittää Hanselin johtoryhmän yhtiön toimi-
tusjohtajan esityksestä  Johtoryhmässä oli vuonna 2018 
toimitusjohtaja mukaan lukien kuusi henkilöä: toimitus-
johtaja Anssi Pihkala (s  1963), kategoriajohtaja Susanna 
Närvänen (s  1963), lakiasianjohtaja Eija Kontuniemi (s  
1966), talousjohtaja Kirsi Koivusaari (s  1966), asiakkuus-
johtaja Petri Kalavainen (s  1962) ja digitaalisten palve-
luiden johtaja Mikko Saavalainen (s  1979, johtoryhmässä 
1 3 2018 alkaen) 

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän nimittämisessä nou-
datetaan valtion omistajaohjauksen periaatteita, jotka 
varmistavat muun muassa tasa-arvon toteutumisen 

Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia 
ja Hanselin yhtiöjärjestystä  Yhtiöllä on yksi toimipiste ja 
se sijaitsee Helsingissä Pääpostitalossa  Hanselilla ei ole 
toimintaa ulkomailla 

Liiketoiminta
Hanselin liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen: yh-
teishankintoihin, kilpailutuspalveluihin sekä hankintatoi-
men kehittämispalveluihin 

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan yh-
dessä ulkopuolisen riskiasiantuntijan kanssa matrii-

sianalyysillä säännöllisin väliajoin  Edellinen laaja riski-
arviointi tehtiin vuoden 2017 lopulla, jolloin esiin nousi 
kaksi merkittävää riskiä, joista toinen liittyy henkilöstön 
saatavuushaasteeseen ja toinen julkisia hankintoja kos-
kevan lainsäädännön sekä oikeuskäytännön muutoksiin  
Riskikartoitus uusitaan vuoden 2019 aikana 

Yhteishankinnat
Yhteishankinnat tarkoittavat puitejärjestelyjä ja dynaami-
sia hankintajärjestelmiä, joiden kautta Hanselin asiakkaat 
voivat hankkia tuotteita ja palveluita  Yhteishankinnoissa 
sovitaan yleiset hankintasopimuksia koskevat ehdot, ku-
ten hankinnan kohde, hinnat sekä osapuolten vastuut 
ja velvoitteet  Käyttämällä Hanselin sopimusta asiakas 
voi varmentaa hankinnan lainmukaisuuden ja helpottaa 
sopimus- ja toimittajahallintaa  Hansel tarkastaa yhteis-
hankinnoissa toimittajien soveltuvuuden ja valvoo myös 
sopimuskaudella toimittajan sopimusvelvoitteiden ja so-
veltuvuusehtojen noudattamista 

Säästöjä syntyy, kun tuotteita ja palveluita kilpailutetaan 
kerralla riittävän suurille hankintamäärille ja mahdolli-
simman monen asiakkaan tarpeisiin  Yhteishankinnat 
tuottavat valtiolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen 
hinnoissa että prosessikustannuksissa 

Hansel tukee asiakkaita yhteishankintojen sisäisissä, 
niin sanotuissa kevennetyissä kilpailutuksissa  Miniki-
saPlus-palvelussa Hansel tekee asiakkaalle räätälöidyn 
kevennetyn kilpailutuksen 

Palvelut ja organisaatio
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Kilpailutuspalvelut
Kilpailutuspalvelut ovat tarpeen, kun hankinnan koh-
teesta ei ole tarjolla puitejärjestelyä tai dynaamista 
hankintajärjestelmää  Hanselin kilpailuttamiskonsultit ja 
lakimiehet ovat perehtyneet julkisiin hankintoihin, kilpai-
luttamiseen ja sopimusoikeuteen  Asiantuntijapalvelujen 
käytöllä voi varmistua siitä, että hankinnat kilpailutetaan 
sääntöjen mukaisesti, mahdollisimman hyvillä sopimu-
sehdoilla sekä hinta-, laatu- ja vastuullisuustekijät huo-
mioituna  Tämä vapauttaa asiakkaan työaikaa muihin 
tehtäviin, pienentää hankintayksikön riskejä ja edistää 
parhaiden käytäntöjen jakamista 

Hankintatoimen kehittäminen
Hankintatoimen kehittämispalvelut tukevat hankinto-
jen tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä organisaation 
kykyä uudistua  Asiantuntijat tarjoavat analyysipalveluja 
sekä ehdotuksia ja ratkaisuja hankintojen tehokkaaseen 
johtamiseen ja vastuulliseen toteuttamiseen  Heillä on 
käytössään monipuoliset työkalut ja tietoa hankinta-
toimen nykytilan analysoimiseksi sekä vaikuttavuuden 
parantamiseksi  Vuonna 2018 aloimme tarjota hankin-
tatoimea osittain ulkoistettuna palveluna pienehköille 
hankintayksiköille  Kehittämisprosessit syntyvät tiiviissä 
yhteistyössä asiakkaan kanssa 

Kategoriahallinta
vastaa yhteishankintojen

kilpailuttamisesta ja
kehittämisestä sekä yhteis-

hankintojen sopimus-
ja toimittajahallinnasta.

Yksikössä työskentelee eri
toimialojen ja kilpailuttamisen

asiantuntijoita.

Asiakkuusyksikkö
Yksikkö vastaa yhtiön
myyntitoiminnasta,

myynnin edistämisestä,
markkinoinnista ja asiakas-

palvelusta sekä
yhteishankinta-asiakkaiden

tukemisesta. Hankintojen tuki 
-tiimi palvelee ja auttaa

asiakkaita puitejärjestelyjen
ja dynaamisten hankinta-
järjestelmien sisäisissä,

kevennetyissä kilpailutuksissa.

Talous,analytiikka,
HR ja viestintä

Yksikkö koostuu nimensä
mukaisesti taloushallinnon,
analytiikan, viestinnän ja

henkilöstöhallinnon
tukitoiminnoista. Yksikkö vastaa

yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä
laskennasta sekä hankintadata-
analytiikasta. Viestintä hoitaa

yhtiön sisäistä ja ulkoista
viestintää sekä vastuullisuus-
raportointia. Henkilöstöhallinto

huolehtii resursoinnista ja
osaamisen kehittämisestä.

Digitaaliset palvelut
vastaa järjestelmien

ylläpidosta ja kehittämisestä.
Yksikössä toimii myös

sähköisen hankintatoimen
kehittämiseen erikoistunut ryhmä.

Digitaaliset palvelut -yksiköllä
on erittäin aktiivinen rooli

valtionhallinnon
digitalisointiin liittyvissä
kehittämishankkeissa.

Hankintatoimen
kehittäminen

Yksikkö tekee asiakaskohtaisia
hankintatoimen kehittämis-

toimeksiantoja ja on vahvasti
mukana Hankintojen

digitalisointi -toteutusohjelma
Handissa sekä julkisten

hankintojen kestävyyttä ja
innovatiivisuutta edistävässä
KEINO-osaamiskeskuksessa.

Yksikössä työskentelee
hankintatoimen

johtamisen ammattilaisia.

Lakiasiat ja
kilpailutus

Yksikkö tarjoaa valtionhallinnon
asiakkaiden tarjouskilpailujen

toteuttamiseen liittyviä
hankintojen asiantuntija-

palveluja sekä juridisia
asiantuntijapalveluja. Lisäksi 

yksikkö osallistuu yhteis-
hankintojen kilpailutuksiin

ja sopimushallintaan
sekä hankintoihin liittyviin

kehityshankkeisiin.
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Hukka pois prosesseista

Hansel käynnisti strategisena hankkeena uusien pal-
velujen – hankintatoimen kehittämisen ja dynaamisen 
hankintajärjestelmän – prosessikehityksen tammikuussa 
2018  Lean-ajattelun ja palvelumuotoilun avulla pyrit-
tiin parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua sekä 
pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään 
läpimenoaikoja 

Tukena projektissa oli Laatukeskus  Tavoitteena oli eri-
tyisesti prosessin virtaustehokkuuden lisääminen, hukan 
vähentäminen sekä asiakkaan saaman arvon lisääminen 

Projektin eri vaiheissa oli mukana lähes kaksikymmentä 
asiantuntijaa eri puolilta organisaatiota: kategoriahallin-
nasta, hankintatoimen kehittämisestä, laki- ja kilpailu-
tusyksiköstä, hankintojen tuesta, asiakkuustoiminnois-
ta sekä digitaalisista palveluista  Projektissa oli mukana 
myös asiakasorganisaatioiden edustajia tuomassa mu-
kaan arvokasta asiakasnäkemystä 

Lean-ajattelun ja työkalujen avulla määriteltiin toimen-
piteitä, joiden kautta hyötyjä saatiin myös puitejärjeste-
lyjen kilpailutus- ja sopimushallinnan prosessiin  Pro-
jektissa testattiin erilaisia Lean-työkaluja, muun muassa 
kalanruotokaaviota ongelman määrittämiseen ja ongel-
man parannusehdotuksiin 

Projektin tuloksena saatiin vähennettyä päällekkäistä 
työtä, kehitettiin asiakasmateriaaleja ja sopimusdoku-
mentteja, tehostettiin XRM-järjestelmän käyttöä, tes-
tattiin rakenteista sopimusta ja otettiin käyttöön so-
pimusten sähköinen allekirjoittaminen  Työkulkujen ja 
läpimenon tarkasteluun otettiin käyttöön kanban-taulu 
ja ideoiden Hautomo intranetiin 

Projektissa testattiin erilaisia 
Lean-työkaluja.
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Hanselin ja KL-Kuntahankintojen 
fuusiota valmisteltiin

Vuoden 2018 keväällä alettiin valmistella Hanselin ja 
KL-Kuntahankintojen yhdistymistä, jotta jatkossa val-
tion ja kuntien yhteishankinnat olisi mahdollista hoitaa 
samasta paikasta  Tavoitteena on kehittää hankintaosaa-
mista ja yhdistää ostomäärät suuremmaksi kokonaisuu-
deksi, mikä tehostaa hankintaa ja säästää veroeuroja  
Muutos mahdollistaa myös yhtenäisemmät toimintata-
vat julkisissa kilpailutuksissa, mikä helpottaa yritysten 
osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli KL-Kun-
tahankinnat Oy yhdistymistä Hansel Oy:hyn 18 5 2018  
Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunta puolestaan päätti 
asiasta 24 5 2018  Järjestelyn mahdollistava Hansel-lain 
muutos astui voimaan 1 1 2019  Fuusio oli tarkoitus to-
teuttaa vuoden 2019 alussa, mutta loppuvuodesta 2018 
valmisteluihin päätettiin ottaa lisäaikaa, ja yhdistyminen 
siirtyi vuoden 2019 jälkimmäiselle puoliskolle 

Parempia yhteishankintoja
Hankintatoimen strateginen johtaminen ja hankinta-
osaamisen parantaminen ovat olleet voimakkaasti esillä 
viime vuosina  Hankintojen organisoinnin ja päätöksen-
teon tueksi tarvitaan myös yhä tarkempaa tietoa siitä, 
miten veroeuroja käytetään  Näiden asioiden edistämi-
nen on ollut keskeinen syy yhden yhteishankintayksikön 
muodostamiselle 

”On hienoa, että muutoksen myötä kahden yhtiön osaa-
jat pääsevät yhdistämään kokemuksensa, ja kehittämään 

yhdessä toimintatapoja entistäkin paremmiksi  Avainsa-
noja kehittämistyössä ovat suunnitelmallisuus, tavoit-
teellisuus ja automaatio”, luettelee Hanselin toimitus-
johtaja Anssi Pihkala 

Ammattimaisesti hoidettu hankintatoimi edellyttää tuo-
teosaamisen lisäksi hankintalainsäädännön, asiakas-
tarpeiden ja markkinan syvällistä tuntemusta  Yhteis-
hankintayksikön tekemissä kilpailutuksissa kiinnitetään 
huomiota myös muun muassa hankintojen vastuullisuu-
teen sekä innovatiivisuuden edistämiseen 

Hanselin ja KL-Kuntahankintojen yhdistyminen mahdol-
listaa hankintoihin liittyvien prosessien ja työvälineiden 
nopeamman digitalisoinnin, mikä sujuvoittaa ja tehostaa 
toimintaa sekä hankintayksiköissä että toimittajayrityk-
sissä  Myös monipuolisten hankintatoimen kehittämis-
palvelujen tarjoaminen aiempaa laajemmalle asiakas-
kunnalle alkaa asteittain 

Kuntien ja valtion hankintoja tehdään vuodessa noin 35 
miljardilla eurolla, ja yhdistyneen Hanselin osuudeksi 
tästä arvioidaan tulevaisuudessa noin kolme miljardia  
Yhteishankintojen säästöpotentiaalin on arvioitu olevan 
jopa yli 20 prosenttia  Suurimmat tehokkuushyödyt yh-
teishankinnoissa saavutetaan, kun hankitaan sellaisia 
tuotteita ja palveluita, joita ostetaan paljon, ja jotka ovat 
vakioitavissa  Näissä on mahdollista saavuttaa suurim-
mat säästöt, joita julkisilta hankinnoilta laadullisten seik-
kojen rinnalla odotetaan 
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Julkisten varojen säästöä

Hanselin tehtävänä on lisätä julkisen hallinnon tuotta-
vuutta  Tutkittu tosiasia on, että hankintoja keskittämällä 
saadaan aikaan säästöjä verrattuna hajautettuun hankin-
taan  Keskitetyssä hankinnassa saadaan suurempien vo-
lyymien kautta usein hintaetua samalla, kun hankintaan 
sidottujen resurssien määrää voidaan pienentää  Myös 
sopimuskauden aikana ammattimaisesti ja tehokkaasti 
toteutettu sopimushallinta luo taloudellista lisäarvoa 

Hankintatoimeen liittyvien säästölaskelmien tekeminen 
on usein haastavaa  Hanselissa on kymmenen vuoden 
ajan tehty karkean tason säästölaskelmaa, joka poh-
jautuu Helsingin kauppakorkeakoulun tutkimukseen 
(Karjalainen et al  2008) yhteishankintojen säästöistä  
Tutkimus osoitti, että keskitetty toimintamalli hankinta-
toimessa aikaansai noin 20–25 prosentin säästöt kate-
goriasta riippuen 

Yhteishankintasopimuksiin liittyviä säästölaskelmia teh-
dään Hanselin kategoriahallinnassa  Laskelmissa tarkas-
tellaan yhteishankintasopimuksia hankinnan kohteen ja 
toimittajamarkkinan näkökulmasta käytettävissä ole-
vien tietojen perusteella  Kun käytettävissä on vertai-
lukelpoisia markkinahintoja tai benchmarkingin avulla 
käytettävissä olevia hintoja, kilpailutuksilla saatuja hin-
toja verrataan niihin  Kun hankinnan kohde ei poikkea 
merkittävästi aikaisemmasta, kilpailutuksessa saatuja 
hintoja verrataan aikaisempiin sopimushintoihin  Kaikissa 
tapauksissa sopivia vertailuhintoja ei ole käytettävissä, 
jolloin yhteishankintasopimukselle määritetään sopi-
muskohtaiset kustannushyötymittarit 

Viime vuoden aikana keskusteluihin on noussut yhä 
enemmän hankintojen kautta syntyvä yhteiskunnalli-
nen vaikuttavuus, joka koostuu monesta osatekijästä  
Yhteishankintasopimusten lisäksi toteutamme paljon 
asiakaskohtaisia kilpailutuksia, joissa tavoitteena on asi-
akkaan saaman hyödyn ja vaikuttavuuden kasvattami-
nen  Kilpailuttamisen kautta aikaansaadun vaikuttavuu-
den systemaattinen mittaaminen on kuitenkin tutkitusti 
haastavaa 

Olemme jo usean vuoden ajan keränneet tietoa asiakas-
kohtaisten kilpailutusten hankinta-arvosta, saavutetuista 
säästöistä sekä asiakastyytyväisyydestä  Vuonna 2019 
tavoitteenamme on näiden asiakaskohtaisten kilpailu-
tusten vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen  Aja-
tuksena on laajentaa analyysiä vastuullisuuden, innova-
tiivisuuden, osaamisen kasvun sekä tuotteen tai palvelun 
laadun arvioimiseen 

Tätä mallia hyödyntämällä on voitu laskea, että vuonna 
2018 Hanselin yhteishankintojen kautta saatiin arviolta 
yli 300 miljoonan euron laskennallinen säästö siihen 
verrattuna, että hankinnat olisi tehty hajautetusti  Las-
kentamalli hyödyntää myös Hanselin puitejärjestelyihin 
liittyvää potentiaalilaskentaa, mutta ei huomioi esimer-
kiksi työajankäyttöä, resurssien jakamiseen liittyviä kus-
tannuksia tai hajautetun mallin mahdollisesti tuottamia 
osaamisvajeita 

Tutkittu tosiasia on, että
hankintoja keskittämällä 
saadaan aikaan säästöjä.
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Lopputuloksen
vaikuttavuus?

Syntynyt
säästö

Sopimuksen
toimivuus

Tuotteen/
palvelun

laatu

Hankinta-
yksikön
oppimat

asiat

Innovatiivisuus
& Cleantech

 Onnistuneessa kilpailutusprojektissa yhdistyvät lopputuloksen korkea laatu,
asiakastyytyväisyys ja vaikuttava lopputulos.
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Parempaa tietoturvaa monin keinoin

Hanselin tietoturvapolitiikka määrittelee ja ilmaisee 
johdon näkökulmasta yrityksen liiketoiminnan kannalta 
keskeiset periaatteet ja vaatimukset tietoturvallisuuden 
osalta  Hansel on sitoutunut noudattamaan omassa 
toiminnassaan valtionhallinnon tietoturvatasojen pe-
rustasoa  Tietoturvallisuusvelvoitteet koskevat kaikkia 
Hanselin työntekijöitä  Yhtiön tietoturvapäällikkö vastaa 
tietoturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta, ohjeistuk-
sesta ja sisäisestä tiedottamisesta 

Kilpailutuksissa asetetaan toimittajaa sitoviksi vaatimuk-
siksi hankinnan kannalta perusteltu tietoturvallisuuden 
taso  Vaatimukset perustuvat pääosin Vahti-ohjeistuk-
seen tai Kansalliseen turvallisuusauditointikriteeristöön, 
täydennettynä hankintaa koskevilla erityisvaatimuksilla  
Hanselin asiakkailla on luonnollisesti mahdollisuus vai-
kuttaa tuotettavien palvelujen tietoturvatasoon 
Vuonna 2018 otettiin käyttöön useita tietoturvaa paran-
tavia toimintamalleja henkilöstötasolla  Remontoidussa 
uudessa monitoimitilatoimistossa on käytössä puhtaan 

pöydän -periaate  Kaikki tietokoneet, sekä paperiset ma-
teriaalit päätyvät työpäivän päätteeksi turvallisesti jo-
kaisen henkilökohtaiseen lukolliseen lokeroon, eivätkä 
jää vahingossa pöydälle alttiiksi ylimääräisille katseille 

Tietojenkalasteluja ja tietovuotoja ehkäistäksemme 
olemme ottaneet turvallisuudessa ison harppauksen 
eteenpäin  Jokaisella Hanselin työntekijällä on nyt käy-
tössä kaksivaiheinen kirjautuminen, jolla voidaan eh-
käistä muun muassa inhimillisestä virheestä johtuvia 
tietoturvapoikkeamia 

Tietovuotoja ei raportoitu vuonna 2018 

Vuonna 2018 otettiin käyttöön 
useita tietoturvaa parantavia

toimintamalleja.
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Aktiivista vaikuttamista
kansallisella ja EU-tasolla

Hansel edistää julkisten hankintojen tehokkuutta ja su-
juvuutta vaikuttamalla sääntelyyn sekä kansallisella että 
koko Euroopan tasolla  Vuoden 2018 aikana Hansel an-
toi 12 lausuntoa eri ministeriöille, ja osallistui aktiivisesti 
EU-komission valmisteilla oleviin hankkeisiin 

Merkittävä vuoden 2018 aikana tehty vaikuttamistyö 
liittyi Hansel Oy:stä koskevan lain muutokseen  Han-
sel osallistui vahvalla panoksella lain valmisteluun, ja 
Hanselin asiantuntija oli talousvaliokunnan kuultavana 
eduskunnassa  Hanselin ja KL-Kuntahankintojen fuusion 
mahdollistamiseksi lakia muutettiin siten, Hansel Oy:n 
osakkeenomistajina voisivat olla muutkin kuin valtio  
Samalla yhtiön asiakaspiiriä laajennettiin siten, että asi-
akkaina voisivat nykyisten valtioasiakkaiden lisäksi olla 
mm  kunnat, kuntayhtymät, evankelis-luterilainen kirkko, 
ortodoksinen kirkko ja Keva 

Vuoden 2018 aikana Hansel tuki aktiivisesti Euroopan 
komission työryhmää, jonka tehtävänä on uudistaa han-
kintojen yksilöimisessä käytettävä CPV-koodisto  Hansel 
keräsi kotimaisilta hankintaorganisaatioilta parannus-
ehdotuksia ja näkemyksiä CPV-koodiston käytöstä ja 
saattoi ne komission tiedoksi 

Hansel osallistui myös EU-komission konsultaatioon 
julkisten hankintojen ilmoittamisesta  Julkisista han-
kinnoista ilmoittaminen on tarkoitus uudistaa vuosien 
2022-2023 aikana  Tavoitteena on ilmoittamisen helpot-
taminen ja siitä aiheutuvan hallinnollisen taakan pie-
nentäminen 

Vuoden 2018 aikana annetut lausunnot:
• VTV: Lausunto keskitettyjä ict-palveluja koskevaan 

tarkastuskertomusluonnokseen
• VM: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 

Palkeita ja Valtiokonttoria koskevien lakien muut-
tamiseksi

• VM: Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksek-
si laista sähköisestä laskutuksesta (Hansel myös 
eduskunnassa kuultavana 1/2019)

• YM: Lausunto jätelain muuttamista koskevasta la-
kiehdotuksesta

• VM: Lausunto linjauksista julkisen hallinnon tiedon 
sijainnista ja hallinnasta

• VM: Lausunto julkisen hallinnon tietoliikennepalve-
lulinjauksista

• TEM: Lausunto TEM:lle Eduskunnan oikeusasiamie-
hen yhteishankintayksiköiden komissiota koskevan 
lausuntopyynnön johdosta

• UM: Lausunto julkisten hankintojen vastavuoroi-
suusasetusta koskeva EU-parlamentin raportti-
luonnoksesta

• LVM: Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi 
maantielain ja eräiden muiden lakien muuttami-
sesta

• LVM: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 
ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta 
annetun lain muuttamisesta

• VM: Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksek-
si laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

• VM: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
laiksi Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta
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Sisäinen tarkastus pureutui
GDPR-käytäntöihin

Hanselin hallitus valitsi vuoden 2018 sisäisen tarkastuk-
sen teemaksi toukokuussa sovellettavaksi tulleen EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten täyt-
tymisen tarkastamisen  Tarkastuksen sisältö oli laaja, 
sillä tarkastukseen sisällytettiin myös Hanselin puiteso-
pimukset 

Tarkastuksessa keskityttiin tietosuojaan liittyvien proses-
sien ja käytäntöjen tarkastamiseen sekä tietosuojaoh-
jeisiin ja muuhun olemassa olevaan dokumentaatioon  
Tarkastuksessa todettiin, että GDPR:n edellyttämät asiat 
on meillä hoidettu hyvin 

Yhtään erittäin merkittäväksi luokiteltua havaintoa ei 
noussut esille, ja raportin ainoa merkittävä huomio liittyi 
tietosuojan riskiarviointimallin laadintaan ja riskiarviointi-
en tekemiseen  Lisäksi raportissa suositeltiin, että yhtiön 
johtoryhmän hyväksymä tietosuojapolitiikka hyväksyttäi-
siin myös hallituksessa  Yhtiön tietoturvaryhmälle vas-
tuutettiin riskiarviointimallin laatiminen  Taloushallinnon 
toimesta tehdään säännöllisin väliajoin yhtiön riskien 
arviointi riskienhallinta-asiantuntijan kanssa  Jatkossa 
tähän tullaan lisäämään myös tietosuojanäkökulma 

Hansel oli hyvin varautunut GDPR:n soveltamisen aloi-
tukseen  Asian valmistelu ja sisäisen koulutuksen jär-
jestäminen oli vastuutettu yhtiön juristille ja tietotur-
vapäällikölle, jotka toimivat myös sisäisinä konsultteina 
valmisteluprojektin aikana  Kaikki puitesopimuksista vas-
taavat kategoriapäälliköt vastasivat omien sopimusten 
päivittämisestä asetuksen mukaisiksi 

Tarkastuksessa todettiin, että 
GDPR:n edellyttämät asiat on

meillä hoidettu hyvin.
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Hansel mahdollistaa
hankinta-alan kohtaamiset

Hansel tarjoaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen 
useita foorumeita, joissa jaetaan tietoa ja verkostoidu-
taan muiden hankinta-alan ammattilaisten kanssa  Ta-
pahtumien teemat ja paikat vaihtelevat, mutta niiden 
ytimessä on aina hankinta-alan osaamisen edistäminen 

Esimerkiksi syksyn 2018 Hansel Networkeissa keskityttiin 
sopimusten hallintaan 

”Onnistuneen kilpailutuksen ja selkeiden sopimusehto-
jen merkitys julkisille hankinnoille on tiedossa laajasti  
Tosiasiassa menestyksekäs sopimuskausi on riippuvai-
nen myös toimittajan ja tilaajan yhteistyön onnistumi-
sesta ja siitä, että esimerkiksi sopimusehtoja osataan 
seurata  Halusimme järjestää sopimushallintaan keskit-
tyvän Networkin, jotta organisaatiot voisivat olla tyyty-
väisiä tekemiinsä hankintasopimuksiin myös sen jälkeen, 
kun allekirjoitusten muste on kuivunut, Networkien fasi-
litaattori Tuomo Vuorinen taustoittii teemaa 

Kuten muissakin Hansel Networkeissa, osallistujilta odo-
tettiin aktiivista työpanosta  Yksi puhuu, muut kuuntele-
vat hiljaa -mallia välttämällä pystytään hyödyntämään 
valtava määrä tietoa ja kokemuksia, sillä kaikki tapahtu-
man osallistujat ovat oman alansa huippuasiantuntijoita 

Asiakkaat ja toimittajat samojen pöytien ääreen
Erilaisten tapahtumien kautta Hansel tarjoaa myös sopi-
mustoimittajilleen mahdollisuuden asiakkaiden kohtaa-
miseen  Kohtaamiset voivat tarjota molemmille osapuo-
lille arvokasta tietoa ja vinkkejä siihen, miten toimintaa 
olisi mahdollista kehittää puolin ja toisin paremmin asi-
akkaita palvelevaksi  Esimerkiksi Senaatti-kiinteistöjen 
kanssa yhteistyössä järjestetty Toimitilapäivä kokosi sa-
man katon alle sekä asiakkaat että Hanselin toimitilojen 
puitesopimusten toimittajat  Toimittajat osallistuivat Toi-
mitilapäivään omilla osastoillaan  Minimessut yhdistyivät 
saumattomasti päivän seminaariosuuteen yhtenäisen 
tapahtuma-alueen ansiosta 

Näyttelyosastojen hyödyntäminen on tyypillisin tapa, 
joilla Hanselin toimittajat ottavat tapahtumiin osaa, mut-
ta toisenlaisiakin mahdollisuuksia on  Kokouspalveluiden 
hackathonissa 5 3 2018 asiakkaat ja puitesopimustoimit-
tajat yhdistivät voimansa parempien kokouspalveluiden 
kehittämiseksi  Kokouspalveluita tarjoavien yritysten ja 
kokousjärjestelyitä työssään hoitavien Hanselin asiak-
kaiden yhteisenä tavoitteena oli luoda innovatiivisia rat-
kaisuja työssä vastaan tuleviin haasteisiin 
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Tapahtuman työskentelymuotona oli hackathon, jossa 
ennakkoon valittuja haasteita ratkoivat 5–6 hengen ryh-
mät  Vapaamuotoinen työskentely huipentui yhtä lailla 
vapaamuotoisiin pitchauksiin, joissa töiden tulokset esi-
teltiin muille osallistujille  Mahdollisuus yhteiseen ide-
ointiin keräsi kiitosta sekä asiakkailta että toimittajilta 

”Oli hauska kannustaa ryhmiä keksimään omannäköisiä 
ratkaisuja  Lopputuloksena saimme monia käyttökel-
poisia ideoita uuden sopimuskauden suunnitteluun”, 
tapahtumaa vetänyt kategoriapäällikkö Minna Isoher-
ranen sanoo 

Vuoden 2018 tapahtumat
• Kokouspalveluiden hackathon 5 3 2018
• Valtio Expo 8 5 2018
• Hansel Network 2 10 2018 ja 1 11 2018
• Korkeakoulujen IT-päivät 6 -7 11 2018
• Ajoneuvoinfo 9 11 2018
• Toimitilapäivä 13 11 2018
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Vähennämme toimintamme 
ympäristövaikutuksia

Hansel kuuluu Suomen Green Office -verkostoon, jos-
sa on mukana 150 eri organisaatiota  Green Office on 
WWF Suomen kehittämä ympäristöohjelma, jonka tar-
koituksena on lisätä yritysten ympäristövastuullisuutta 
ja vähentää toimistojen ympäristökuormitusta 

Kestävä kehitys huomioidaan Hanselin sisäisessä toi-
minnassa  Sähkön- ja paperinkulutuksen, matkustuksen 
sekä laite- ja kalustehankintojen tunnuslukuja seurataan 
säännöllisesti  Laskennassa on käytetty apuna WWF:n 
ylläpitämää ilmastolaskuria, joka on Green Office -toi-
mistojen työkalu  Päästölukuja ei ole suhteutettu liike-
toiminnan tai henkilömäärän kasvuun 

Vuonna 2018 toteutetulla työympäristömuutoksella 
on merkittäviä vaikutuksia muun muassa energian- ja 

paperinkulutukseen  Valaistus vaihdettiin remontin yh-
teydessä nykyaikaisella led-tekniikalla toteutettuun, ja 
henkilökohtaisista työpisteistä luopuminen vähentää 
osaltaan paperinkulutusta  uudistuksen yhteydessä 
kierrätettyjen huonekalujen tunnuslukuja voit lukea 
täältä 

Joulukuussa 2018 Hanselissa tehtiin Green Office -toi-
mistotarkistus  Saimme kiitosta toimintavoistamme, 
ja oikeuden jatkaa ympäristöjärjestelmän käyttäjinä  
Jatkossa tiivistämme keskustelua energian- ja veden-
kulutuksesta sekä lajittelumahdollisuuksista kiinteistö-
omistajan kanssa 
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Toiminnan ympäristövaikutukset
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Yhteishankintayksikön toiminta

Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö, jonka ta-
voitteena on tuottaa valtiolle säästöjä kilpailuttamalla 
ja ylläpitämällä palveluita ja tuotteita koskevia yhteis-
hankintasopimuksia ja tarjota asiakkailleen hankintojen 
asiantuntijapalveluita  Yhteishankintayksikön tehtävä ja 
rooli on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lain-
säädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion 
hankintastrategiassa  Yhtiön asiakkaita ovat ministeriöt 
ja niiden alaiset virastot sekä eräät muut valtion yksi-
köt  Vuoden 2019 alusta alkaen Hansel-lain mukaisia 
asiakkaita ovat voineet olla myös kunnat, seurakunnat 
ja kuntapuolen muut hankintayksiköt  Lakimuutos mah-
dollistaa Hanselin ja KL-Kuntahankintojen fuusioon, jon-
ka täytäntöönpano on suunniteltu tapahtuvan vuonna 
2019 

Hanselin asiakkaat voivat tehdä hankintoja käyttämällä 
yhtiön tarjoamia palveluita  Yhteishankintoina toteutetut 

hankinnat tuottavat huomattavia säästöjä sekä hinnois-
sa että prosessikustannuksissa 

Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan laadukkai-
den hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista 
kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa  Hanselin tavoit-
teena on myös edistää kilpailua ja järjestää tarjouskil-
pailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti  Han-
sel on tällä hetkellä täysin valtion omistuksessa oleva 
voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka toimii valtiova-
rainministeriön omistajaohjauksessa  Hansel rahoittaa 
toimintansa toimittajilta perittävällä yhteishankintojen 
palvelumaksulla ja asiantuntijapalvelujen myynnillä  Pal-
velumaksu, joka perustuu tehtyihin hankintoihin, voi olla 
suuruudeltaan enintään 1,50 prosenttia, keskimääräinen 
palvelumaksu vuonna 2018 oli 0,99 prosenttia (1,04 pro-
senttia vuonna 2017) 
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Tunnusluvut ja taloudellinen asema

Hanselin puitejärjestelyillä tehtiin yhteishankinto-
ja vuonna 2018 yhteensä 895 miljoonalla eurolla (826 
miljoonaa vuonna 2017)  Edelliseen vuoteen verrattu-
na kasvua oli 69 M€ eli 8,3 prosenttia  Euromääräises-
ti kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli erityisesti 
konsultointipalvelut-, ajoneuvopalvelut- ja toimitilapal-
velut-kategorioista 

Laskua edelliseen vuoteen verrattuna tuli energia- ja 
toimistopalvelut-kategorioista  Yhtiön liikevaihto vuon-

Taloudelliset tunnusluvut

na 2018 oli 10,9 miljoonaa euroa (10,4 miljoonaa euroa 
vuonna 2017)  Liikevaihto muodostui yhteishankintojen 
palvelumaksuista 8,9 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa 
euroa vuonna 2017), asiantuntijapalveluiden myynnistä 
1,7 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja 
muista käyttömaksuista ja tuotoista yhteensä 336 tuhat-
ta euroa (297 tuhatta euroa vuonna 2017)  Tilikauden tu-
los vuonna 2018 oli –672 tuhatta euroa (184 tuhatta eu-
roa vuonna 2017)  Yhtiön taloudellinen asema on vahva 
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Yhtiön palvelut

Yhteishankinnat
Hanselilla oli vuoden lopussa yhteensä 88 puitejärjes-
telyä ja neljä dynaamista hankintajärjestelmää (80 pui-
tejärjestelyä 31 12 2017) ja osa-alueet mukaan lukien kil-
pailutettuja kokonaisuuksia oli yhteensä 169 (161 vuonna 
2017)  Hanselilla oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 403 
sopimustoimittajaa (380 vuoden 2017 lopussa) 

Hanselin suurin yhteishankintakokonaisuus oli IT-kon-
sultointi, jonka hankinta-arvo oli 67 miljoonaa euroa 
(52 miljoonaa euroa vuonna 2017)  Toiseksi suurin oli 
Työterveyshuollon palvelut päätyen 62 miljoonan euron 
arvoon (61 miljoonaa euroa vuonna 2017)  Kolmannelle 
sijalle suuruusjärjestyksessä tuli Toimitilojen käyttäjä-
palvelut 59 miljoonan euron volyymillä (48 miljoonaa 
euroa vuonna 2017) 

Euromääräisesti laskettuna Hanselin yhteishankinta-
sopimuksia hyödynsivät eniten valtiovarainministeriön, 
puolustusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön 
ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalat  Asiak-
kailleen Hansel tarjoaa yhä enenevissä määrin erilai-
sia sähköisiä palveluita hankintojen tekemiseen sekä 
hankintadatan seuraamiseen  Yhtiö järjestää vuosittain 
asiakas- ja toimittajatapahtumia ja osallistuu erilaisiin 
sidosryhmätapahtumiin 

Valtion sähköhankinta toteutetaan keskitetysti Han-
selin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan 
suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön 
suojausstrategian mukaisesti  Hansel vastaa portfolion 
hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli 
asiakkaidensa puolesta  Johdannaiskauppa on Hanse-

lille läpikulkuerä, kaikki siihen liittyvät kulut ja tuotot 
laskutetaan täysmääräisenä edelleen Hansel -portfo-
lioon liittyneiltä asiakkailta (lisätietoja liitetiedossa 5 2) 

Kilpailutuspalvelut
Kilpailutuspalveluiden myynti vuonna 2018 oli 1,3 miljoo-
naa euroa (1,3 miljoonaa euroa vuonna 2017)  Laskutet-
tavien kilpailuttamishankkeiden lukumäärä vuonna 2018 
oli 161 (132 kpl vuonna 2017) ja niiden yhteenlaskettu 
hankinta-arvo noin 565 miljoonaa euroa (500 miljoo-
naa euroa vuonna 2017)  Vuoden 2018 suurimmat asi-
akkuudet olivat Liikennevirasto, valtiovarainministeriö 
ja Maakuntien tilakeskus Oy  Yksikön asiakaspalaute on 
ollut positiivista, arvosana asteikolla 1–5 oli 4,5 (edelli-
nen vuosi 4,6) 

Hankintatoimen kehittämispalvelut
Hankintatoimen kehittämispalveluiden laskutus oli 338 
tuhatta euroa (240 tuhatta euroa vuonna 2017)  Euro-
määräisesti suurimmat asiakkaat kehittämisyksikölle 
olivat Säteilyturvakeskus, Sotedigi Oy ja valtiovarainmi-
nisteriö  Kehittämistoimeksiannot liittyivät usein hankin-
tojen ohjaukseen ja organisointiin, tunnuslukujen ja ny-
kytilan analysointiin, suunnitteluun, sopimushallintaan, 
toimittajayhteistyön kehittämiseen ja vastuullisuuteen  
Asiakkaiden yksittäisiä haasteita ratkaistaan projekti-
maisessa toteutuksessa, kun taas laajemmat ja pitkä-
kestoisemmat toimeksiannot toteutetaan hankinnan 
kehittäjä -palveluna  Tässä palvelumuodossa Hanselin 
kehityspäällikkö siirtyy ennalta sovituksi määräajaksi 
asiakkaan organisaatioon 
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Katsaus vuoden 2018 tapahtumiin

Vuotta 2018 leimasi vahvasti valmistautuminen yhdis-
tymiseen KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa  Neuvotte-
lut alkoivat alkuvuonna Kuntahankintojen aloitteesta ja 
johtivat nopeassa tahdissa sulautumissuunnitelman ja 
yhdistymissopimuksen tekemiseen toukokuussa 2018  
Yhtiöiden omistajat Suomen valtio ja Suomen Kuntaliit-
to näkivät koko julkisen sektorin yhteishankintayksikön 
tuovan merkittävää etua asiakaskunnalle sekä hankinta-
osaamisen kehittämisen näkökulmasta että laajemman 
palvelutarjonnan kautta  Lisäksi volyymin keskittäminen 
aikaansaa jo sinällään säästöjä 

Hanselin vuonna 2016 alkanut strategiakausi voitiin to-
deta päättyneeksi ja hyvin toteutuneeksi  Hansel lisää 
toiminnallaan valtion hankintatoimen tuottavuutta ja 
on visionsa mukaisesti toiminut valtion hankintatoimen 
uudistajana  Asiakas keskiössä -toimintamalli saatiin jal-
kautettua ja siitä näyttönä mitattiin korkeaa asiakastyy-
tyväisyyttä  Liiketoiminnan kehitys sujui suunnitelmien 
mukaan, samoin kuin siirtyminen digitaalisiin työvälinei-
siin, kuten sähköiseen kilpailuttamiseen  Uuden stra-
tegian valmistelu aloitettiin vuoden 2018 toukokuussa 
yhteistyössä Kuntahankintojen kanssa 

Fuusio edellytti Hansel-lain muuttamista, jota koskeva 
hallituksen esitys valmisteltiin valtiovarainministeriössä 
ja annettiin eduskunnalle syyskuussa  Laki tuli voimaan 
vuoden 2019 alusta  Lain 1 §:stä poistettiin maininta sii-
tä, että Hansel on kokonaan valtion omistama  Lain 3 
§:n asiakkaita koskevaan luetteloon lisättiin lisäksi kun-
nat, kuntayhtymät, evankelis-luterilainen kirkko ja orto-
doksinen kirkko sekä näiden seurakunnat  Myös edellä 
mainittujen organisaatioiden määräysvallassa olevat jul-
kisoikeudelliset laitokset voivat lakimuutoksen jälkeen 
olla Hanselin asiakkaita  Asiakkaita koskevaan luetteloon 
lisättiin myös Keva 

Fuusion valmistelu oli toisella vuosipuoliskolla inten-
siivistä  Liiketoiminnan ja hallinnon yhdistämistä suun-
niteltiin useissa integraatioryhmissä  Syksyllä myös 
yhtiöiden hallitukset tapasivat ja keskustelivat uuden 
Hanselin tulevista strategisista linjauksista  Fuusion al-
kuperäinen aikataulu vuodenvaihteessa osoittautui kui-
tenkin liian kireäksi ja yhdistymisen toteutus siirrettiin 
vuoteen 2019  Fuusiovalmisteluihin liittyi Hanselin omis-
tajan päätös alentaa yhtiön osakepääomaa 7,5 miljoo-
nalla eurolla siten, että osakepääomaksi jäi 5 miljoonaa 
euroa  Toimenpide mahdollistaa pääoman palauttami-
sen sopimuksen mukaisesti omistajalle ennen fuusiota 

Fuusiosuunnitelmat vauhdittivat Postitalossa sijaitsevan 
Hanselin toimitilan muuttamista monitilatoimistoksi  
Kesälomien jälkeen henkilökunta pääsi palaamaan uu-
distettuun työympäristöön, muutos on koettu positii-
visena 

Hansel oli vuoden aikana mukana useissa hankkeissa, 
kuten esimerkiksi valtiovarainministeriön johtamassa 
Valtion hankintojen digitalisointi toteutusohjelmassa 
(Handi), Valtiokonttorin Tietokiri-hankkeessa ja työ- ja 
elinkeinoministeriön Kestävien ja innovatiivisten julkis-
ten hankintojen osaamiskeskuksessa (KEINO) sekä Kil-
pailu- ja kuluttajaviraston johtamassa työryhmässä Har-
maa talous ja julkiset hankinnat  Yhtiössä tehtiin useita 
kehityshankkeita, joista merkittävimmät olivat sähköis-
ten työvälineiden kehittäminen asiakkaiden kevennet-
tyjen kilpailutusten hoitamiseen ja yhtiön CRM-järjes-
telmän uusiminen  Hansel sai valtiovarainministeriöltä 
toimeksiannon ja rahoitusta toteuttaakseen Suomeen 
uuden julkisten hankintojen ilmoituskanavan, Hilman  
Projekti on parhaillaan käynnissä 
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Keväällä 2018 voimaantulleen tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) edellyttämät toimet aiheuttivat merkittävästi 
työtä yhtiön lakiyksikössä ja kategorioissa  Asetuksen 
johdosta yhteishankintasopimukset analysoitiin ja nii-
hin tehtiin asetuksen edellyttämät muutokset  Uusia 
kilpailutuksia varten laadittiin sopimusmalleja ja mal-
lilausekkeita  Tietosuoja-asioihin liittyvää koulutusta 
järjestettiin koko henkilöstölle  Työ onnistui hyvin, mikä 
myös todettiin hallituksen teettämässä sisäisen tarkas-
tuksen raportissa 

Hanselin asiantuntijat ovat olleet mukana myös JIT-eh-
toihin liittyvässä tietosuojalausekkeiden päivitystyössä  
Syksyllä 2018 voimaantullut liikesalaisuuslaki on aiheut-
tanut tarpeen täsmentää tarjouspyyntömalleja sekä 
työohjeistusta  Myös tähän lakiuudistukseen liittyvää 
koulutusta on annettu henkilöstölle 

Eduskunnassa on ollut vireillä 2017 annettu lakiehdotus 
(HE 63/2017 vp), jossa ehdotetaan maakunnille oikeut-
ta käyttää Hanselin palveluja  Tämä lakiehdotus sisäl-
si myös eräitä täsmennyksiä Hanselin tehtäviin, kuten 
mahdollisuuden osallistua rajat ylittäviin yhteishankin-
toihin sekä hankintatiedon käsittelyn ja tähän liittyvän 
tiedonsaantioikeuden  Lakiehdotusta on käsitelty edus-
kunnan talousvaliokunnassa, mutta käsittely on rauen-
nut maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön 
raukeamisen vuoksi 

Korkeimman hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden 
hankintojen laajuutta koskevat ratkaisut sekä Unionin 
tuomioistuimen tuomio asiassa C-216/ 17 ovat aiheut-
taneet tarpeen harkita tietojen saamista yhteishankin-
tasopimuksia käyttävien hankintayksiköiden tulevista 

hankinnoista sekä hankintojen laajuuden entistä tar-
kempaa esittämistä tarjouspyynnöissä  Tähän liittyviä 
toimintatapojen muutoksia otetaan käyttöön vuonna 
2019 

Hanselilla oli vuoden 2018 lopussa vireillä markkinaoi-
keudessa seitsemän valitusta, jotka koskevat kolmea eri 
kilpailutusta  Kolme näistä markkinaoikeudessa vireillä 
olevasta valituksesta koskee hankintaoikaisun vuoksi 
poistettua hankintapäätöstä  Lisäksi yhtiöllä oli vuoden 
2018 lopussa vireillä kaksi valitusta korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa  Yhtiöllä on lisäksi vireillä asiakirjojen 
julkisuutta koskeva oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa  
Hansel sai vuonna 2018 markkinaoikeudelta kaksi pää-
töstä, joissa valitukset hylättiin 

Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroo-
pan unionissa  Hansel on mukana Euroopan valtioiden 
keskeisten yhteishankintayksiköiden yhteistyöryhmäs-
sä  Tässä ryhmässä ovat Hanselin lisäksi muun muassa 
seuraavat yhteishankintayksiköt: Tanskan SKI, Ruotsin 
Kammarkollegiet ja SKL Kommentus, Itävallan BBG, Ita-
lian Consip ja Portugalin ANCP  Kesäkuussa 2018 Hansel 
järjesti vuorollaan kaksipäiväisen eurooppalaisten yh-
teishankintayksiköiden tapaamisen Finlandia-talossa 
(CPB Network meeting) 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen
jälkeen
Hanselin hallitus hyväksyi tammikuussa 2019 uuden 
strategian, jota tullaan päivittämään fuusion toteutumi-
sen myötä  Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia 
muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen 
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Riskit ja riskienhallinta

Hanselin riskit liittyvät erityisesti yhteishankintojen kil-
pailuttamiseen ja sopimushallintaan  Hansel vähentää 
kilpailuttamiseen liittyviä riskejä hankintalainsäädännön 
hyvällä osaamisella ja noudattamalla yhtiön kilpailut-
tamisprosessia  Yhtiöllä on käytössään kilpailuttamista 
koskeva sisäinen ohjeistus ja laadunvarmistus  Valtion 
Sähkö-puitejärjestelyyn liittyvä erityinen riski koskee 
valtion sähköjohdannaisia, jotka ovat Hanselin nimissä 
(liitetieto 5 2), vaikka johdannaisten tulos veloitetaankin 
asiakkailta sellaisenaan 

Sopimustoimittajien taloudelliset, tekniset ja ammatilli-
set edellytykset suoriutua hankintojen toteuttamisesta 
tarkastetaan jo tarjousvaiheessa  Sopimustoimittajien 
valvontaa jatketaan koko sopimuskauden ajan  Yhtiös-
sä tehdään säännöllisesti riskienhallinta-asiantuntijan 
kanssa merkittävimpien riskien tunnistamisprojekti, 
jonka tuloksista kerrotaan lisää vastuullisuusraportissa 
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Henkilöstö ja organisaatio

Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 31 12 2018 yh-
teensä 95 (94 henkilöä 31 12 2017, 75 henkilöä 31 12 2016)  
Henkilöiden keskimääräinen työpanos vuonna 2018 oli 
90 (83 vuonna 2017, 73 vuonna 2016)  Henkilöstömäärän 
lisäys johtuu yhtiön strategisesta valinnasta vahvistaa 
edelleen asiantuntijapalveluiden ja analytiikan osaamis-
ta  Vuoden 2018 lopussa naisten osuus henkilöstöstä 
oli 55 prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 50 prosenttia  
Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta  Tilikauden lopussa 
99 prosenttia työsuhteista oli vakituisia (96 prosenttia 
vuonna 2017, 100 prosenttia vuonna 2016) 

61 prosentilla työntekijöistä oli ylempi korkeakoulutut-
kinto ja viidellä prosentilla alempi korkeakoulututkinto  
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on niin ikään viidel-
lä prosentilla ja alempi ammattikorkeakoulututkinto 14 
prosentilla  Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yh-
teensä 10 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa viisi 
prosenttia  Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu 
tulospalkkiojärjestelmän piiriin  Tulospalkkioiden osalta 
Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivalio-
kunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden 
palkitsemisesta 

Vuoden 2018 aikana yhtiöön palkattiin 12 uutta työnteki-
jää, joista kolme määräaikaiseen työsuhteeseen  Vuoden 
aikana yhtiön palveluksesta lähti yhdeksän työntekijää  
Lähtijöistä viisi irtisanoutui ja neljän määräaikainen 
työsopimus päättyi  Irtisanoutuneiden kanssa käydään 
lähtöhaastattelu palautteen saamiseksi 

Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä kartoitetaan 
säännöllisesti, syksyllä 2018 toteutetun kyselyn tu-
lokset osoittivat parannusta työviihtyvyydessä, koko-
naisarvosana oli 3,92 asteikolla 1–5  Hansel kannustaa 
työntekijöitään kehittämään osaamistaan, vuonna 2018 
hanselilaiset osallistuivat keskimäärin kolmeen koulu-
tuspäivään  Esimiehille järjestetään säännöllisesti kou-
lutus- ja keskustelutilaisuuksia esimiestyöhön liittyen 

Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous
Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät 
asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat nousseet 
entistä tärkeämpään rooliin  Hansel noudattaa toimin-
nassaan vastuullisuuden periaatteita valtioneuvoston 
linjausten mukaisesti  Vastuullisuusraportointi on vakiin-
nutettu osaksi yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä 
kerrotaan yksityiskohtaisesti vastuullisuuteen liittyvistä 
toimenpiteistä 
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Vuoden 2019 näkymät

Hanselin ja KL-Kuntahankintojen fuusiovalmistelut jat-
kuvat ja tavoitteena on toteuttaa sulautuminen vuoden 
2019 aikana 

Yhtiön liiketoiminnan uskotaan edelleen kehittyvän suo-
tuisasti  Kulujen kasvu jatkuu lisärekrytointien ja useiden 
kehityshankkeiden myötä  Kehityshankkeista jotkut ovat 
sellaisia, että hyödyttävät koko julkista sektoria, kuten 
esimerkiksi julkisten hankintojen ilmoituskanavan Hil-
man uusiminen 
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Hallituksen esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä

Tilikauden tulos osoittaa tappiota 671 752,61 euroa  
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos 
kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien tulos 
-tilille 

Hallitus ja tilintarkastajat
Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19 4 2018 
yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin:

• pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori, puheen-
johtaja

• ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainminis-
teriö, varapuheenjohtaja

• ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto, jäsen 
(1 1 2019 alkaen toimitusjohtaja Vessel Traffic Ser-
vices Finland Oy:ssä)

• työelämäprofessori Katariina Kemppainen, Aal-
to-yliopisto, jäsen

• johtava lakimies Jukka Hämäläinen, Hansel Oy, jä-
sen, henkilöstön edustaja

Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana kymmenen 
kertaa  Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii tilin-
tarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä päävas-
tuullinen tilintarkastaja on KHT, JHT Jorma Nurkkala  
Hanselin toimitusjohtajana on toiminut varatuomari 
Anssi Pihkala 
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Tuloslaskelma
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Tase
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Rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat 
liitetiedot
1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla  Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona  Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa 
tasapoistoina  Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina 

Valuuttamääräiset erät
Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurssiin 

1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2018 samoina kuin vuonna 2017 

2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
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Valtion sähkönhankinta toteutetaan keskitetysti Han-
selin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan 
suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön 
suojausstrategian mukaisesti  Hansel vastaa portfolion 
hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli 
asiakkaidensa puolesta  Hanselin käyttämät vastapuolet 
ovat kaikki suuria toimijoita alalla ja Hansel hajauttaa 
portfoliota eri vastapuolille riskin pienentämiseksi  Tällä 
hetkellä mahdollisia vastapuolia on kuusi kappaletta  
Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, siihen liit-
tyvät kulut ja tuotot laskutetaan täysmääräisenä edel-
leen Hansel -portfolioon liittyneiltä asiakkailta  Johdan-
naisten markkina-arvoja ei ole kirjattu taseeseen 

Valtiovarainministeriön asettama sähkönhankinnan seu-
rantaryhmä vastaa valtion sähkönhankinnan ohjaukses-
ta ja seurannasta ja tekee tarvittaessa valtiovarainmi-
nisteriölle esityksiä sähkönhankinnan kehittämiseksi  
Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarain-
ministeriön edustaja ja seurantaryhmä raportoi tarpeen 
mukaan valtiovarainministeriön johdolle  Seurantaryh-
män kaksivuotinen toimikausi päättyi 31 12 2018  Uusi 
seurantaryhmä nimetään valtiovarainministeriön toi-
mesta lähiaikoina seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 

Valtion sähkönhakinnan suojausstrategiasta päättää 
valtiovarainministeriö  Strategian toteutuksesta vastaa 
Hansel ja strategian mukaisista yksittäisistä suojausta-
pahtumista sekä niiden ajoituksista päättää Hanselin 
kilpailuttama salkunhoitaja  Suojauksia on tehty suo-
jausstrategian mukaisesti aina vuoteen 2022 asti 

5.3 Kesken olevat oikeudenkäynnit
Hanselilla oli vuoden 2018 lopussa vireillä markkinaoi-
keudessa seitsemän valitusta, jotka koskevat kolmea eri 
kilpailutusta  Kolme näistä markkinaoikeudessa vireillä 
olevasta valituksesta koskee hankintaoikaisun vuoksi 
poistettua hankintapäätöstä  Hanselilla oli vuoden 2018 
lopussa vireillä kaksi valitusta korkeimmassa hallinto-oi-
keudessa  Yhtiöllä on lisäksi vireillä asiakirjojen julkisuut-
ta koskeva oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa  Hansel 
sai vuonna 2018 markkinaoikeudelta kaksi päätöstä, 
joissa valitukset hylättiin 
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Suunnittelu parantaa hankintojen 
hallintaa

Hankintojen suunnittelun rooli on kasvanut merkit-
tävästi  Suunnitteluun suhtaudutaan aiempaa strate-
gisemmin, ja laadukkaan suunnittelun ymmärretään 
tukevan organisaatiota myös muiden tavoitteiden 
saavuttamisessa  Hanselin tavoite on parantaa valtion 
hankintayksiköiden suunnitelmallisuutta paitsi kehittä-
mällä hankintaosaamista, myös tarjoamalla sähköisiä 
työkaluja suunnittelun tueksi 

”Hankintasuunnittelu on yksi keskeisimmistä organi-
saation hankintatoimen onnistumiseen vaikuttavista 
osatekijöistä  Toimivan hankintasuunnitteluprosessin 
avulla organisaatio pystyy suunnittelemaan ja priorisoi-
maan tulevia hankintatarpeitaan, ja hankinta-ammatti-
laiset pystyvät ennakoimaan tulevia töitään”, summaa 
kehityspäällikkö Mika Hänninen 

Hänninen työskentelee Hanselin hankintojen kehit-
tämisyksikössä, josta asiakkaat saavat osaamista ja 
tukea hankintatoimensa nykytilan selvittämisessä sekä 
kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuk-
sessa 

Kilpailutuskalenteri ja hankintojen tiekartta
osoittavat tietä
Valtionhallinnon virastot lataavat vuosittain seuraavien 
vuosien hankintasuunnitelmatiedot Hanselin yllä-
pitämään sähköiseen kilpailutuskalenteriin  Kaikille 
avoimen, vuonna 2017 avautuneen kilpailutuskalente-

rin avulla samoista tai samantyyppisistä hankinnoista 
kiinnostuneet virastot voivat tehdä yhteistyötä ja po-
tentiaaliset toimittajat saavat tietoa tulevista kilpailu-
tuksista 

Tulevien vuosien aikana hankintasuunnittelu liitetään 
tiiviisti uudistuvaan Hilma-palveluun, jolloin yksittäi-
set kilpailutuskalenterin hankintatarpeet voivat toimia 
ennakkoilmoituksina tulevista kilpailutuksista  Käytän-
nön toteutusta pohdittiin eri yhteistyötahojen kanssa 
Hanselin järjestämissä Hilma-työpajoissa vuoden 2018 
aikana 

Yhtenä merkittävänä hankintasuunnitteluun liittyvänä 
kehittämisprojektina Hansel on ollut mukana KEI-
NO-hankkeessa ideoimassa konseptia, jossa koko jul-
kisen sektorin hankinnoille luodaan yhteinen tiekartta 

”Hankintojen tiekartta on organisaation strategisen 
johtamisen väline, joka visualisoi tulevien vuosien eri 
hankintakokonaisuudet, tavoitteet ja määrärahat  Sen 
avulla organisaatio pystyy käymään vuoropuhelua eri 
sisäisten sidosryhmien kanssa siitä, miten ja miksi on 
tärkeää panostaa hankintoihin tulevina vuosina”, Mika 
Hänninen kertoo 

Hankintojen tiekartan avulla pystytään tunnistamaan 
myös innovatiivisuuden ja kestävän kehityksen kannal-
ta relevantit hankinnat 
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Dataa tarjolla monessa muodossa
Hanselin analyysityökalujen valikoima täydentyi 
huhtikuussa 2018 Hankintapulssilla, joka syventää 
organisaatioiden mahdollisuutta tutkia hankinnoista 
kertynyttä dataa  Siinä missä aiemmin asiakkaiden 
hyödynnettäväksi tulleet Valtion hankintadatapalvelu 
ja Tutkihankintoja fi näyttävät konsernitasoisia tieto-
ja, pääsee Hankintapulssilla kirjanpitoyksikkötasolle 
saakka 

Hankintapulssi kokoaa kirjanpitoyksiköiden ostolasku-
aineiston sekä tiedot yhteishankinnoista helposti käsi-
teltäväksi kokonaisuudeksi  Visualisoitu palvelu kertoo 

mitä on hankittu, miltä toimittajalta ja milloin hankin-
nat on tehty  Hankintapulssi palvelee valtion budjetti-
talouteen kuuluvia organisaatioita, joiden hankintadata 
on Valtion hankintadatapalvelussa 

Analyysityökalut ovat jatkuvan kehityksen kohteena  
Tavoitteena on, että Hankintapulssi täydentyy tulevai-
suudessa hankintasuunnittelun ja sähköisen kilpai-
luttamisen tietosisällöillä  Vuonna 2018 myös Valtion 
hankintadatapalvelu uudistettiin vastaamaan entistä 
paremmin käyttäjien tarpeisiin  Uudistuksen jälkeen 
Valtion hankintadatapalvelu ja Hankintapulssi vastaa-
vat toisiaan sekä ulkoasultaan että käyttölogiikaltaan 
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Valtionhallinto kirii tiedolla johtamisessa

Tietokiri-hanke vahvistaa tiedolla johtamisen kulttuuria 
valtionhallinnossa  Se syntyi tarpeesta tehdä parempia 
päätöksiä monimutkaistuvassa maailmassa, jossa tieto 
lisääntyy joka hetki  Julkisilla toimijoilla on suuri vastuu 
oikean tiedon tuottamisesta ja sen hyödyntämismah-
dollisuuksien tarjoamisesta 

Päätöksen perusta on parempi, kun se perustuu 
laadukkaaseen, monipuoliseen tietoon ja sen analyy-
siin  Hanselin asiantuntijat esittelivät vuoden aikana 
analyysipalvelujamme muun muassa Valtioexpos-
sa toukokuussa ja Tietokirin syyskauden avajaisissa 
syyskuussa  Lisäksi julkaisimme Tietokiri fi-sivustolla 
case-kuvauksia ja blogeja sekä viikon lukuja, jotka nos-
tavat esiin kiinnostavia yksityiskohtia valtionhallinnon 
datapohjasta 

Hansel on kehittänyt määrätietoisesti hankintatiedon 
hyödyntämistä viime vuosien ajan  Ensimmäisenä 
valmistui Valtion hankintadatapalvelu  Sen innostama-
na päätettiin rakentaa myös Tutkihankintoja fi-palvelu, 
joka toi tiedon helposti ja visuaalisesti kaiken kansan 
saataville  Sama aineisto vietiin lisäksi Avoindata fi-pal-
veluun  Uusin jäsen Hanselin analyysituoteperheessä 
on yhtiön asiakkaille suunnattu Hankintapulssi, joka 
avaa tietoja asiakasorganisaation tekemistä hankin-
noista 

”Sähköiset palvelut auttavat alkuun hankintatietojen 
tutkimisessa  Jos asiakkaat kiinnostuvat syvällisem-
mästä olemassa olevan tiedon hyödyntämisestä, 
teemme heille kattavia spend-analyysejä ja toimenpi-
de-ehdotuksia”, kertoo kehityspäällikkö Tuula Risikko 

Ensimmäisenä vuonna Tietokirissä olivat aktiivisimmin 
mukana Hanselin lisäksi sen vetovastuun saanut Val-
tiokonttori sekä HAUS, Maanmittauslaitos, Palkeet, Se-
naatti-kiinteistöt ja Vimana  Hankkeen tavoitteena on 
tehdä näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jakaa 
hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja  Tarkoituksena 
on myös koota valtiokonsernin yhteisiä tietovarantoja 
ja tarjota organisaatioille analyysipalveluja ja tiedon 
visualisointia  Lisätietoja: www tietokiri fi

Päätöksen perusta on parempi, kun 
se perustuu laadukkaaseen, moni-
puoliseen tietoon ja sen analyysiin.
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EU-maat kehittävät yhdessä

Hansel järjesti kesäkuussa 2018 eurooppalaisten 
yhteishankintayksiköiden CPB Network -tilaisuuden  
Kaksipäiväinen tilaisuus osoitti, että huolenaiheet ja 
kiinnostuksen kohteet ovat kaikissa EU-maissa varsin 
samankaltaisia  Agendalla oli strategista johtamista, 
hankintojen digitalisointia, avointa dataa sekä asiakas-
keskeisyyttä 

Julkisia hankintoja tehdään Euroopassa koko ajan 
yhä ammattimaisemmin, ja toiminnan läpinäkyvyys 
korostuu  Hansel esitteli vieraille uraa uurtavaa Tutki-
hankintoja fi-palveluaan  Kilpailun edistäminen on yksi 
Euroopan komission asettamista tärkeistä tavoitteista  
Pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdol-
lisuuksien parantaminen herätti paljon keskustelua 
Helsingin seminaarissa 

”Komissio toivoo yhteishankintayksiköiltä kumppa-
nuutta eurooppalaisten julkisten hankintojen tason 
nostamisessa  Hankinta-alan osaajien kouluttaminen 
on tarpeen koko Euroopassa, ja hyvät käytännöt pitää 
saada jakoon”, tilaisuudessa puhunut yksikön johtaja 
Marzena Rogalska Euroopan komissiosta kannusti 

Kehityspäällikkö Timo Rantanen Hanselista kertoi 
suomalaisen KEINO-osaamiskeskuksen perustamises-
ta sekä tavoistamme edistää innovaatioita ja vihreitä 
arvoja julkisissa hankinnoissa  Hankintojen vaikutta-
vuuden mittaaminen kiinnostaa Euroopan laajuisesti 

Oikeussuojadirektiivi puhututti
yhteishankintayksiköitä
Oikeuskäsittelyjen kestosta on tehty eurooppalaista 
vertailua, jossa Suomi ei valitettavasti loista  Oike-
ussuojakeinodirektiivi (Remedies Directive) parantaa 
sidosryhmien näkemysten mukaan avoimuutta, läpi-
näkyvyyttä ja saavutettavuutta  Direktiivin tarvetta on 
perusteltu tehokkuuden lisäämisellä 

Yhteishankintayksiköt ovat luovuttaneet komissiol-
le raportin, jossa nostettiin esiin yhteishankintojen 
erityispiirteitä suhteessa direktiiviin ja kuvattiin haas-
teita, joita yhteishankintayksiköt ovat sääntelyn myötä 
kohdanneet  Direktiiviin tavoitteet ovat hyviä, mutta 
paras keino niiden toteuttamiseen olisi käsittelyaikojen 
lyhentäminen sekä oikeudenkäyntien läpivientiin liitty-
vien parhaiden käytäntöjen jakaminen maiden kesken, 
yhteishankintayksiköt korostivat 

Yhteishankintayksiköt ehdottivat muun muassa 
käsittelyaikojen lyhentämistä asettamalla aikarajoja 
päätöksille sekä aineiston määrän vähentämistä, oi-
keuskäsittelyn vaiheiden rajoittamista tai yhteishankin-
tasopimuksiin kohdistuvien vaikutusten lieventämistä  
Raportissa tuotiin seikkaperäisesti esiin haittoja, joita 
pitkät käsittelyajat yhteishankintoihin tuovat 

CPB-kokoontuminen huipentui dynaamisia hankinta-
järjestelmiä käsitelleeseen työpajaan, jossa vaihdettiin 
vilkkaasti kokemuksia ja saatiin vinkkejä haasteiden 
ratkaisemiseen 

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2018.hansel.fi50



Innovaatioiden ja kestävän kehityksen 
asialla

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen ver-
kostomainen osaamiskeskus KEINO perustettiin 2018  
KEINO tukee ja auttaa hankintayksiköitä kestävien ja 
innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamisessa ja 
kehittämisessä  Verkoston toimikausi jatkuu vuoteen 
2021 

Hanselin lisäksi verkostoon kuuluvat Motiva, Busi-
ness Finland, KL-Kuntahankinnat, Kuntaliitto, Sitra, 
Suomen ympäristökeskus ja VTT  Hansel tuo verkos-
toon osaamistaan valtionhallinnon hankintatoimesta, 
hankintatoimen kehittämisestä ja käytännön hankinta-
prosessien hoidosta  Verkoston käyttöön on valjastettu 
Hanselin laaja-alainen asiantuntemus analyytikoista 
konsultteihin ja kehityspäälliköihin 

KEINO tukee julkisia hankintayksiköitä hankinnan 
valmistelusta sopimusseurantaan  Toimintamuodot on 
jaoteltu hankintayksiköille tarjottaviin palvelupakettei-
hin 

Hankintojen strategisen johtamisen ja mittaamisen 
palvelupaketissa sparrataan hankintayksiköiden johtoa 
ja levitetään tietoa vaikuttavuuden mittaamisesta  Ta-
voitteena on kasvattaa hankintayksiköiden ymmärrystä 
strategian merkityksestä ja ohjata hankintatoimea 
suunnitelmallisesti johdetuksi, strategisesti merkittä-
väksi organisaation funktioksi  Hansel on osallistunut 
palvelupaketissa lähtötasoa Suomen laajuisesti kar-
toittavien kyselyiden laatimiseen ja hankintayksiköiden 
strategiatoimenpiteitä tukevan tiekarttatyön suunnit-
teluun 

Tilaajaryhmät fasilitoivat vuorovaikutusta samoista, 
kestäviin ja innovatiivisiin julkisiin hankintoihin kohdis-
tuvista teemoista kiinnostuneiden hankintayksiköiden 
välillä  Lisäksi KEINO edistää Green Deal -sopimusten 
käyttöönottoa julkishallinnon ja toimittajien välillä  
Hansel on osallistunut kehittäjäryhmien toimintaan 
asiantuntijapanoksellaan  Hansel edistää kehittäjäryh-
mätoimintaa kohdistuen sosiaaliseen vastuullisuuteen, 
innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyn sovelta-
mismahdollisuuksiin sekä kestävään ja innovatiiviseen 
tapahtumahallintaan 

Hankintayksiköiden osaamisen kehittämisen palvelu-
paketti käynnistyi hankintayksiköiden osaamistaso-
kartoituksella ja maakuntiin sijoittuvien muutosagent-
tien rekrytoinnilla sekä valmennusten suunnittelulla  
Osaamisen kehittäminen toteutuu myös hankintayk-
siköiden neuvonnan ja esimerkkiaineiston kokoamisen 
muodossa  Työtä tukevat Hanselin vahva valmennus- 
ja koulutusosaaminen  Oppilaitosyhteistyön kautta 
KEINOn viesti tavoittaa myös tulevaisuuden hankinta-
osaajat 

Verkoston käyttöön on valjastettu 
Hanselin laaja-alainen asiantunte-
mus analyytikoista konsultteihin ja 

kehityspäälliköihin.
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KEINOn vaikutukset eivät rajoitu ainoastaan Suomeen  
Vuonna 2018 Hanselin edustajat käyttivät asiantunti-
japuheenvuoroja KEINOn puitteissa EcoProcura 2018 
-konferenssessa Hollannissa sekä Sosiaalisen vastuun 
kokouksessa Lontoossa  Kansainvälisen yhteistyön 
mahdollisuudet korostuvat entisestään Suomen 
EU-puheenjohtajakauden myötä 

Toimiva verkosto on enemmän kuin osiensa summa  
KEINOn jäsenorganisaatiot ovat suomalaisen hankin-

tatoimen edelläkävijöitä  Hanselin tekemä työ verkos-
tossa tähtää valtionhallinnon ja kuntien hankintojen 
ohjaamiseen nykyistä kestävämmiksi ja innovatiivi-
semmiksi  Julkisen hankintatoimen merkityksen ja os-
tovolyymin myötä KEINOn työ laajenee systeemisesti 
koko yhteiskuntaan mahdollistaen entistä paremman 
julkishallinnon, yksityisen sektorin ja asiakkaiden yh-
teistyön nyt ja tulevaisuudessa 
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Kilpailutus avasi ovet vientimarkkinoille

Valtakunnallisesti luotsauspalveluiden tarjonnasta 
sekä muista luotsaukseen liittyvistä, vesiliikenteen tur-
vallisuutta ja toimintaa tukevista tehtävistä huolehtiva 
Finnpilot Pilotage kilpailuttaa omaan toimintaansa liit-
tyviä, erityisiä tuotteita ja palveluita  Näitä ovat erimer-
kiksi luotsiveneet, erilaiset kuljetuspalvelut ja veneiden 
kunnossapitopalvelut  Hansel on vuosien varrella ollut 
mukana toteuttamassa useampaa Finnpilotin omaa 
kilpailutusta 

Yksi uusimmista Finnpilotin toteuttamista hankinnois-
ta kantoi hieman kryptistä nimeä Veneiden telematiik-
ka- ja analyysipalvelu  Hankinta lähti tarpeesta kerätä 
merellä olevasta luotsivenekalustosta ja sen käyttämi-
sestä tietoa, jonka avulla voitaisiin kehittää toimintata-
poja sekä tehostaa kaluston käyttöä  Palvelun ytimenä 
on järjestelmä, joka kerää ja raportoi alusten paikka-, 
kone- ja muita tietoja lähes reaaliaikaisesti  Kerätyn 
datan avulla pystytään arvioimaan suoritettuja teh-
täviä, alusten käyttöä ja polttoaineen kulutusta sekä 
henkilöstön työterveyteen vaikuttavia tekijöitä erilaisis-
sa olosuhteissa ja eri konetehoilla ajettaessa 

Avoimesta kehittämisestä etua kaikille
Hankintaa edeltäneessä markkinakartoituksessa kävi 
ilmi, ettei markkinoilla ollut lainakaan tarjolla val-
mista IoT-pohjaista Fleet Management -järjestelmää, 
joka olisi soveltunut laivoja pienempään kokoluok-
kaan  Finnpilotissa arvioitiin, ettei oman järjestelmän 
tekeminen olisi mielekästä, sillä syntyvän järjestelmän 

kaupallistaminen ei olisi yhtiölle itselleen mahdollista 
kilpailuneutraliteettikysymysten vuoksi  Hankinnan 
kautta haluttiinkin löytää kumppani, joka olisi valmis 
edelleen kehittämään SaaS:na tarjottavan Fleet IoT 
-järjestelmän 

Finnpilotin usean kymmenen aluksen fleet tarjosi 
valittavalle palveluntuottajalle referenssin, joka voi 
osaltaan auttaa uusasiakashankinnassa  Alusta alkaen 
toiveena olikin, että valittava toimittaja kykenisi löytä-
mään Marine IoT -palvelulleen myös vientimarkkinoita  
Tätä kautta muidenkin asiakkaiden tarpeet, oivallukset 
ja taloudelliset panokset tukisivat palvelun kehittymis-
tä ja tarjoaisivat edelleen Finnpilotille uusia mahdol-
lisuuksia kaluston käytön kehittämiseen  Hankinnasta 
järjestettiin avoin kilpailutus  Sen voitti startup-yritys, 
joka oli jo saanut Fleet IoT -kehitystyöhön tukea Teke-
siltä, mikä lisäsi edelleen toiminnan vientihakuisuutta 

Järjestelmäasennukset toteutettiin pääosin vuoden 
2017 lopulla ja palvelu on otettu operatiiviseen käyt-
töön  Finnpilot on hyvin tyytyväinen sekä Hanselin 
tukeen haastavan hankinnan toteuttamisessa, että 
hankinnan lopputuloksena syntyneeseen uuteen 
palveluun  Palvelun vientipotentiaalia pidetään varsin 
lupaavana  Hankintaa voikin pitää hyvänä esimerkkinä 
siitä, mitä innovatiivisella ajattelulla ja tätä tukevalla 
kilpailutuksella voidaan mahdollistaa sekä hankintayk-
sikölle, että uutta kansainvälistä liiketoimintaa etsivälle 
yritykselle 
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Sähköinen kilpailuttaminen on nyt 
arkipäivää

Sähköinen kilpailuttaminen on nyt arkipäivää
Kaikki EU-kynnysarvon ylittävät kilpailutukset on 
tullut hoitaa sähköisesti lokakuusta 2018 alkaen ja 
yhteishankintakilpailutukset lokakuusta 2017 alkaen  
Hanselin yhteishankintakilpailutukset sähköistettiin 
määräaikaan mennessä, ja myös Hanselin asiakkai-
den kilpailutukset voidaan sähköistää Hanki-palvelun 
avulla 

Valtiolla valmistauduttiin hyvissä ajoin hankintojen 
sähköistämistä edellyttäneen direktiivin voimaantu-
loon  Suurin osa sähköisen kilpailutuksen mahdollista-
van Hanki-palvelun käyttöönotoista tehtiin jo vuosien 
2016 ja 2017 aikana  Vuoden 2018 aikana Hanki-palve-
lun otti käyttöönsä 16 uutta valtion organisaatiota nos-
taen käyttäjien kokonaismäärän jo 96 organisaatioon  
Vuoden aikana Hansel panosti paljon sekä käyttöönot-
tojen organisointiin että käyttöönottojen tukeen 

Sähköinen toimintamalli on otettu hyvin käyttöön, 
sillä vuoden 2018 aikana tehtiin lähes 2500 sähköistä 
kilpailutusta  Vuonna 2017 sähköisten kilpailutusten 
määrä oli 1 431  Sähköisiä kilpailutuksia tehtiin pääosin 
paitsi direktiivin edellyttämissä, EU-kynnysarvon ylit-
tävissä hankinnoissa (yli 600 kpl), mutta myös kansal-
lisissa kilpailutuksissa (yli 700 kpl) ja pienhankinnoissa 
(yli 300 kpl) 

Mikäli joku Hanselin asiakkaista tekee kilpailutuksia 
vain harvoin, esim  kerran vuodessa tai harvemmin, 
ei Hanki-palvelua ole välttämättä kannattavaa ottaa or-
ganisaation omaan käyttöön  Tällaisten asiakkaiden on 
mahdollista kilpailuttaa sähköisesti Hanselin kilpailu-
tuspalveluiden kautta 

Vahva kehitystyö jatkuu
Hanki-palvelu helpottaa hankintayksikön työtaakkaa 
vähentämällä rutiinityötä ja tekemällä kilpailutuspro-
sessin hallitummaksi 

”Muun muassa tarjousten avaaminen, arviointi ja 
hankintapäätösten tekeminen nopeutuvat sen avulla 
merkittävästi  Tarjoajien on myös helpompi valmistella 
tarjouksensa valmiiseen tarjouspyyntöpohjaan  Koska 
tarjouspyynnöt ja tarjoukset ovat palvelussa rakentei-
sessa muodossa, kerran syötettyä tietoa voi tarvittaes-
sa käyttää uudelleen”, sähköisen hankinnan palvelu-
päällikkö Petteri Pohto kertoo 

Sähköinen kilpailuttaminen säästää aikaa myös viran-
omaistietojen automaattisella tarkastuksella  Auto-
matisoinnin myötä julkisista kilpailutuksista on tullut 
sujuvampia sekä hankkijoiden että tarjoajien kannalta, 
sillä yritysten ei tarvitse toimittaa viranomaisrekiste-
reissä jo valmiina olevia tietoja erikseen  Sähköisen 
tarkastuksen piiriin kuuluvat muun muassa verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen suorittaminen  Valtiovarainmi-
nisteriön laskelman mukaan viranomaistarkastuksella 
on säästetty noin viisi miljoonaa 

Automaattisella viranomais -
tarkastuksella on säästetty

noin 5 miljoonaa.
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Hansel on satsannut merkittävästi myös sähköisen 
kilpailuttamisjärjestelmän jatkokehitykseen  Hanki-pal-
veluun lisättiin vuoden 2018 aikana puitejärjestelyitä 
ja minikilpailutuksia tukevia ominaisuuksia, jotka on 
otettu hyvin käyttöön  Hanselin ja muiden valtion 
organisaatioiden puitejärjestelyiden perusteella tehtiin 
vuonna 2018 jo yli 200 minikilpailutusta 

Myös dynaamisten hankintajärjestelmien perusta-
miseen, ylläpitoon ja käyttämiseen kehitetyt toimin-
nallisuudet ovat olleet heti alusta alkaen aktiivisessa 
käytössä Hanki-palvelussa  Uutuudestaan huolimatta 
dynaamisia hankintajärjestelmiä on valtiolla perustettu 
jo yli 20 kpl ja niiden pohjalta tehtyjä sisäisiä kilpailu-
tuksia on tehty noin 70 kpl vuoden 2018 aikana 
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Sähköinen allekirjoittaminen tehostaa 
toimintaa

Hansel siirtyi sähköisen allekirjoituksen käyttöön yh-
teishankintasopimuksissa sekä kilpailutuspalveluiden 
ja hankintatoimen kehittämisen sopimuksissa vuoden 
2018 aikana  Kaiken kaikkiaan sähköisesti allekirjoi-
tettiin noin 400 sopimusta (noin 1 500 allekirjoitusta)  
Hallinnollinen taakka keveni huomattavasti kaikilla 
osapuolilla, sekä asiakkailla, sopimustoimittajilla että 
Hanselissa 

Paperisten sopimusten tulostaminen, manuaalinen al-
lekirjoittaminen sekä postittaminen edestakaisin ovat 
jääneet lähes kokonaan pois  Tämän myötä sopimus-
ten käyttöönotto nopeutui huomattavasti  Aikaisem-

min useita päivä tai joissain tapauksissa jopa viikkoja 
kestänyt sopimusten allekirjoittaminen on muuttunut 
reaaliaikaiseksi, ja sähköisesti allekirjoitettu asiakirja on 
molemmilla osapuolilla käytettävissä ja arkistoitavissa 
saman tien 

Myös rahallinen kustannussäästö on melkoinen  On 
arvioitu, että jokaista sähköisesti allekirjoitettua asia-
kirjaa kohti kertyy jopa 240 euron säästö perinteiseen 
manuaaliseen allekirjoittamiseen verrattuna  Meille 
tämä tarkoitti viime vuonna noin 96 000 euron kustan-
nussäästöä 
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Uudistuva Hilma palvelee 
monipuolisemmin

Hilma eli hankintailmoitukset fi-palvelu uudistetaan 
palvelemaan eri käyttäjäryhmiä entistä paremmin  
Uusi Hilma otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa  
Projektin vetovastuu on Hanselilla, ja uudistustyöhön 
osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarain-
ministeriö, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö ja 
monet muut toimijat 

Hilma on sähköinen ilmoituskanava, jossa hankinta-
yksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan  Yritykset 
saavat Hilmasta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevis-
ta hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista 
hankinnoista  Hilmassa ilmoitetaan kansallisen ja 
EU-kynnysarvon ylittävät sekä julkista rahoitusta saa-
vat hankinnat 

Sivuston rakentaminen nykypäivän tarpeita vas-
taavaksi tukee markkinoiden toimintaa ja helpottaa 
julkisten hankintojen parissa tehtävää työtä  Ohje-
nuorana uudistuksessa ovat avoimuuden lisääminen, 
käyttäjälähtöisyys sekä jatkuva kehitys  Nykyisellään 
lähinnä ilmoituskanavana toimiva Hilma tulee uudessa 
muodossaan huomioimaan tarjoajat, eri yhteistyö-
kumppanit sekä palvelua satunnaisemmin tarvitsevat 
hankintojen ilmoittajat entistä kattavammin 

”Tarjoamalla enemmän tietoa tulevista hankinnoista 
palvellaan erityisesti markkinoiden toimintaa  Ha-
luamme uuden Hilman helpottavan tarjouskilpailuihin 
osallistumista, ja toivomme tämän myötä saavamme 
esimerkiksi pk-sektorilta lisää hyviä tarjouksia”, Tiina 
Luoma, Hilma-uudistuksen projektipäällikkö kertoo 

Nykyisen palvelun tapaan uusi Hilma tulee olemaan 
veloitukseton ja avoimesti kaikkien hankintayksiköiden 
käytössä  Palvelu tulee tarjoamaan myös mahdollisuu-

den tilata ilmoituksia itseä kiinnostavista hankinnoista, 
ja esimerkiksi jälki-ilmoitusten teko sujuvoituu 

Tähtäimessä kehittyvä palvelu
Käyttäjälähtöisesti rakennettavan palvelun toiminnalli-
suuksia määriteltiin vuoden aikana tiiviissä yhteistyös-
sä sen tulevien käyttäjien kanssa  Hilman kehityksen 
tueksi koottiin hankinta-alan ammattilaisista koostuva 
ryhmä, johon kuului mm  hankintayksiköiden ja yritys-
ten edustajia  Toiveita koottiin myös verkkokyselyllä 

”Ryhmä kokoontui vuoden aikana useita kertoja, ja sen 
avulla palvelulle rakennettiin vahva perusta tulevien 
käyttäjien toiveisiin ja näkemyksiin perustuen  Käyt-
töliittymän rautalankamallit ja muu käyttökokemus 
luotiin tiiviissä yhteistyössä”, kehityspäällikkö Timo 
Rantanen sanoo 

Hilman toteutuksesta käyty tarjouskilpailu saatiin pää-
tökseen vuoden 2018 lopussa  Hinta-laatusuhteeltaan 
parhaan tarjouksen jätti Innofactor Business Soluti-
ons Oy  Innofactorin kanssa tehtävä sopimus käsittää 
mm  Hilman toimituksen, käyttöönoton, ylläpidon ja 
jatkokehittämisen  Hilma uudistetaan Microsoft Azure 
-alustalle hyödyntäen ensisijaisesti sovellusalustan 
ulkoistamisen palveluita (PaaS)  Palvelua kehitetään 
ketterin menetelmin  Hilmaan rakennetaan tulevaisuu-
dessa myös avoimet rajapinnat, jotka mahdollistavat 
tiedon monipuolisen hyödyntämisen  Kertyvää tieto-
varantoa voisi avoimien rajapintojen myötä tuoda suo-
raan esimerkiksi organisaatioiden omiin järjestelmiin 

”Kehitystytössä meidän tulee huomioida myös EU-ta-
soiset kehityshankkeet kuten sähköisen hankinnan 
kehittyminen, ESPD-lomake ja Tenders Electronic Daily 
-palvelun uudistuminen ” Timo Rantanen toteaa 
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Automaatio ja tekoäly tulevat 
hankintoihin

Hansel toimii aktiivisesti valtion tekoälyhyödyntämisen 
yhteistyöryhmässä ja suunnittelee myös oman toimin-
tansa kehittämisessä automaation käyttöönottoa 

Valtion palvelukeskus Palkeet on ollut vuonna 2018 
Valtionhallinnon AI-verkoston pääohjaaja  Hansel on 
ollut mukana yhteistyöryhmässä erityisesti hankinta-
näkökulmasta  Verkostolla on ollut useita tapaamisia, 
joiden aiheena on ollut POC (Proof of Concept) -hank-
keiden tila ja käytännön sovellusesimerkit  Kiinnostavia 
esittelyjä pidettiin muun muassa KELAn, Verohallinnon 
sekä OP-ryhmän luona  Tekoälyn hyödyntämisen etiik-
ka ja suomen kielen käyttöön liittyvä problematiikka 
ovat verkoston toiminnan painopisteinä vuonna 2019 

Eräs yhteistyöprojekti, jossa olemme mukana, on 
nimeltään Konsernipalveluiden yhteinen palvelupiste  
Projektissa määritetään, onko valtion palvelutoimittaji-

en keskitetylle, yhteiselle palvelupisteelle aitoa tarvet-
ta  Tarveselvitys on valmis vuoden 2019 alkupuoliskol-
la  Toteutustapa selvitetään myöhemmin, jos tarpeen 
olemassaolo todetaan  Robotisaation hyödyntäminen 
on yksi mahdollinen vaihtoehto  Etenemisestä sovitaan 
erikseen valtion palvelutuottajien yhteistyöryhmässä 

Omassa toiminnassaan Hansel on vuoden 2018 aikana 
selvittänyt asiakastukiprosessin automatisoinnin 
edellytyksiä ja mahdollisuuksia  Painopisteenä oli 
selvittää automatisaatiopotentiaalin hyödyt asiakas-
palvelussamme, sekä MinikisaPlus-palvelun tai koko 
palveluprosessin tarjoamista asiakkaillemme nykyistä 
rationaalisemmin ja tehokkaammin, modernien ohjel-
mistoratkaisujen avulla  Lopputuloksena syntyi tiekart-
ta, jonka avulla aloitamme ensimmäiset automaation 
soveltamisen kokeilut palveluissamme vuonna 2019 
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Tavoitetila

Kohdennettua
palvelua oikeaan

tarpeeseen ja oikeaan
aikaan sähköisen tuen

mahdollistamana

KOKENEET
ASIAKKAAT
• Tukea kellon
 ympäri

TYÖNTEKIJÄT
• Aikaa vapautuu 
 useampien
 asiakkaiden
 laadukkaalle ja
 oikein kohdennetulle
 palvelulle

HANSEL
• Automatisoitu asiakasneuvonta 
 ja oikein valmistellut
 asiantuntijatyön prosessit
 vastaavat kasvavan
 kysynnän haasteisiin

UUDET ASIAKKAAT
• Lisää ymmärrystä
 yhteishankinnoista
• Lähtö kokeneempana
 hankkijana seuraavan
 hankinnan tekoon

VAIHEISTUS

1. ENSIRATKAISUT
Nykyisen verkkopalvelun rikastamista,

pilotointi uusille asiakkaille MinikisaPlus- ja
kommentointipalvelulla sekä yhden tai muutaman

valitun puitesopimustyypin sisällöllä

2. TULEVAISUUDEN
RATKAISUT

Tekoälykyvykkyyksien kasvu ja
skaalaus kokemusten perusteella

kaikkiin Hanselin palveluihin
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Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on vahvasti integroitu Hanselin strate-
giaan ja se nähdään yhtenä koko toimintaa läpileik-
kaavana mahdollistajana digitalisuuden, osaamisen, 
innovatiivisuuden ja tehokkuuden tapaan  Johtoryh-
mässä vastuullisuus on sisällytetty talousjohtajan 
toimenkuvaan  Hän toimii yhtiön vastuullisuusryhmän 
puheenjohtajana 

Säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä koos-
tuu organisaation eri toiminnoissa työskentelevistä 
asiantuntijoista  Ryhmään kuuluu henkilöitä taloushal-
linnosta, lakiyksiköstä, kategoriahallinnasta, hankin-
tatoimen kehittämisyksiköstä, kilpailutusyksiköstä ja 
viestinnästä  Vastuullisuustyön lähtökohta on yhtiön 
strategia, jota toteutetaan erilaisten projektien ja toi-
menpiteiden muodossa 

Sosiaaliset näkökohdat

Asiakkaat voivat hankkia 
autoja, joiden hiilidioksidi-
päästöt ovat alle 100 g/km  
sekä sähköautoja ja 
ladattavia hybridejä

Vähintään 70 % 
puumateriaaleista tulee 
metsistä, jotka on hoidettu 
kestävän metsänhoidon 
periaatteiden ja toimien 
mukaisesti

Yhteishankinnoissa 
huomioidaan tuotteiden 
ja pakkausmateriaalien 
kierrättäminen

Toimittajilta edellytetään, 
että yhteiskunnalliset 
velvollisuudet on hoidettu 
asianmukaisesti

Riskianalyysin 
tavoitteena 
on tunnistaa 
riskipitoiset 
toimialat ja 
yhteishankinnat

Sopimusehdoissa voidaan edellyttää 
toimittajia sitoutumaan noudattamaan 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
keskeisiä työ- ja ihmisoikeuksia 
koskevia perussopimuksia

Ympäristönäkökohdat

Taloudelliset näkökohdat

Esimerkkejä vastuullisuuden huomioimisesta yhteishankinnoissa

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2018.hansel.fi61



Vastuullisuusryhmä vastaa myös yhtiön vastuullisuu-
teen liittyvistä työohjeista ja toimintaprosesseista  
Vuonna 2018 alettiin valmistella uutta, lopputulosläh-
töistä tapaa ottaa vastuullisuus huomioon kilpailu-
tuksissa  Toimintamalli kattaa aiempaa kattavammin 
kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta, ja se viedään 
osaksi kilpailutusprosessia vuoden 2019 aikana 

Tärkeä osa vastuullisuustyötä on tiedottaminen vas-
tuullisuuteen liittyvissä asioissa sekä sisäisen tuen 
antaminen kilpailutusprojekteihin  Ryhmän jäsenet 
osallistuvat sidosryhmien tilaisuuksiin ja koulutuksiin, 
joissa käsitellään vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä  
Lisäksi hanselilaiset toimivat itse kouluttajina useissa 
tapahtumissa 

Vastuullisuusyhteistyötä tehdään jonkin verran myös 
muiden maiden yhteishankintayksiköiden kanssa  
Erityisesti pohjoismaista yhteistyötä tiivistetään tiedon 
jakamisen ja kokemusten vaihtamisen merkeissä  
Myös kansalaisjärjestöjen kanssa on tehty yhteistyötä 
aikaisempaa laajemmin 

Hanselin vastuullisuustyön painopisteet on määritelty 
olennaisuusmatriisissa, jota päivitettiin tähän raport-
tiin 

Hanselin vastuullisuusraportointi
Vastuullisuustyöhön liittyviä toiminnan tuloksia esitel-
lään vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan vuosittain 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi  Hanselin vastuulli-
suusraportti on integroitu vuosikertomukseen  Vas-
tuullisuusraportoinnin osalta kertomuksessa esitetään 

vuoteen 2018 liittyvät avaintiedot, kiinnostavat tapah-
tumat ja saavutukset vastuullisuuden osalta  Vuoden 
2017 tapahtumia koskeva vastuullisuusraportti julkais-
tiin 19 4 2018  Raportin rakenne perustuu kansainväli-
sesti hyväksyttyyn GRI-standardiin 

Raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee rapor-
tin sisältö olennaisuusteemoittain lajiteltuna, käytetyt 
GRI-standardit sekä tieto siitä, mistä raportin osiossa 
kyseiseen kohtaan liittyvät asiat on esitelty  Mikäli tie-
toa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen 
taulukossa  Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen 

Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteistyössä 
Mainostoimisto SST:n kanssa  Lisätietoja antavat Han-
selin viestintäasiantuntijat:

Johanna Kaalikoski
viestintäpäällikkö
johanna kaalikoski@hansel fi
puh  029 4444 289

Laura Helle
markkinointiviestinnän asiantuntija
laura helle@hansel fi
puh  029 4444 242

Hanselin vastuullisuusraportti on luettavissa osoittees-
sa vuosikertomus2018 hansel fi (ruotsiksi osoitteessa 
arsberattelse2018 hansel fi ja englanniksi osoitteessa 
annualreport2018 hansel fi)  Vastuullisuusraportti jul-
kaistaan viidettä kertaa vain verkkomuodossa ja sen on 
varmentanut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 
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Olennaisuusarvio

Hanselin vastuullisuustyön ja siitä viestimisen perusta-
na toimii olennaisuusmatriisi, joka ohjaa GRI-standar-
din soveltamista yhtiön raportointiin  Olennaisuusmää-
rittely määrittelee vastuullisuusraportissa käsiteltävät 
asiat 

Vastuullisuusraportissa esitettyjä vastuullisuuden tee-
moja on arvotettu olennaisuusmatriisissa sidosryhmi-
en ja yhtiön toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta  
Tämän perusteella Hansel keskittyy raportoinnissaan 
tärkeimmiksi todettuihin vastuullisuusaiheisiin  Vaikka 
säästöjen tuottaminen valtiolle ei noussut sidosryhmi-
en keskuudessa erityisesti esille, se koettiin ydinliike-
toiminnan kannalta tärkeimmäksi osa-alueeksi 

Useat asiakokonaisuudet vaikuttavat olennaisuusarvion 
sisältöön  Määrittelytyössä on huomioitu YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteet (SDG), toimintaympäristön 
trendit sekä yhtiön strategia, arvot ja niistä seuraa-
vat toimenpiteet  Myös valtion julkaisemat Hanselia 
koskevat ohjeet ja periaatepäätökset ovat vaikuttaneet 
olennaisuusarvion sisältöön  Asiakas- ja toimittajatyy-
tyväisyystutkimusten tulokset, vastuullisuusryhmän 
laatimat selvitykset, asiakas- ja toimittajapalautteet 
sekä henkilökunnan työtyytyväisyystutkimusten tulok-
set on myös huomioitu 

Olennaisuusmatriisia päivitettiin merkittävästi syksyl-
lä 2016 tehdyn sidosryhmäkyselyn pohjalta  Uudessa 
matriisissa korostetaan Hanselin vastuullista roolia 
hankintaprosessin vastuullisuuden edistäjänä  Lisäksi 
Handi-ohjelman kaltaiset digitalisaation kansalliset 

kärkihankkeet vaikuttivat olennaisuuden määrittelyyn  
Olennaisuusmatriisi käsiteltiin vastuullisuusryhmässä 
ja hyväksyttiin johtoryhmän toimesta  Olennaisuus-
matriisia päivitettiin vuoden 2018 aikana, koska toimin-
taympäristössä on jo tapahtunut muutoksia 

Aikaisemmin erikseen käsitellyt avoimuus, korruption 
torjunta ja harmaa talous yhdistettiin yhdeksi kokonai-
suudeksi Avoimuus ja taloudellisten väärinkäytösten 
torjunta  Työelämän perusoikeudet, seuranta ja val-
vonta sekä kiertotalous ja cleantech koottiin Vastuul-
lisuus yhteishankinnoissa -otsikon alle  Kannustava 
työyhteisö ja uusi työ ovat nyt yhdessä Hyvä työyh-
teisö -painopiste  Viimeiset muutetut osa-alueet ovat 
osaamisen jakaminen ja sidosryhmäyhteistyö, jotka 
raportoidaan nyt yhdessä Osaamisen jakaminen -tee-
man alla  Muut olennaisuustekijät ovat ennallaan 

Muutoksen taustalla vaikuttivat taloudellisen vastuun 
osatekijöiden samat johtamiskäytännöt, vastuullisuu-
den kolmen eri näkökulman kietoutuminen vahvem-
min kilpailutuksiin sekä uusien työtapojen vakiintunut 
asema  Vuonna 2019 olennaisuusarvio tehdään uudel-
leen, kun Hanselin ja KL-Kuntahankintojen fuusio on 
toteutunut ja toimintaympäristö muuttunut 

Olennaisuusmatriisissa esitetyt kokonaisuudet on 
yhdistetty vastuullisuuden osa-alueisiin värikoodien 
kautta  Olennaisuusmatriisin osa-alueita klikkaamalla 
pääset tutustumaan, kuinka vastuullisuuden teemat 
näkyvät Hanselin käytännön arjessa 
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Hanselin liiketoiminnan vaikuttavuus

Hyvä
työyhteisö »

Säästöjä  
valtiolle »

Tietoturva »

Osaamisen
jakaminen »

Vastuullisuus
yhteishankinnoissa »

Digitalisaation
hyödyntäminen »

Innovatiiviset
hankinnat »

Sääntelyyn 
vaikuttaminen »

Hanselin olennaisuusaiheet

Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Vaikutuksia usealla alueella

Avoimuus ja
taloudellisten väärin-
käytösten torjunta »

Markkinoiden
toimivuus »
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Sidosryhmät
Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on jatkuvaa  Sidosryhmä kartoituksen tekemisellä on Hanselissa pitkät pe-
rinteet  Alun perin taulukko on laadittu johtoryhmän työpajassa asiakastyön tueksi, ja myöhemmin sen käyttöä 
on laajennettu koko liiketoiminnan kehittämiseen  Sidosryhmäanalyysiä käsitellään vuosittain johtoryhmässä, ja 
verkostoon tehdään tarvittavat päivitykset 

Sidosryhmäanalyysi tärkeistä sidosryhmistä, joiden kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä
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Eettiset ohjeet

Eettisten ohjeiden avulla määritellään pohja hanseli-
laiselle tavalle toimia  Eettinen ohjeistus on Hanselin 
hallituksen hyväksymä ja ohjeiden jalkauttamisesta 
vastaa toimitusjohtaja yhtiön johtamisjärjestelmän 
avulla  Eettinen ohjeistus koskee yhtiön kaikkia työn-
tekijöitä  Uudelle työntekijälle ohjeistus käydään läpi 
osana perehdytysohjelmaa  Samalla keskustellaan 
eettisyydestä omassa toimenkuvassa 

Johtajien ja esimiesten vastuulla on huolehtia siitä, 
että

• kaikkia kohdellaan samanarvoisesti ja että työteh-
tävät on jaettu tasapuolisesti

• työyhteisö on tuloksellinen ja tehokas
• työyhteisössä ei esiinny syrjintää, kiusaamista tai 

muuta epäasiallista toimintaa
• työturvallisuus ja työsuojelu toimivat
• mahdollisiin epäkohtiin puututaan 

Työntekijän vastuulla on huolehtia siitä, että

• työtehtävät hoidetaan viivytyksettä ja asianmukai-
sesti

• työyhteisön työohjeita noudatetaan
• työtehtäviin liittyviä eturistiriitoja ei pääse synty-

mään  Mahdollisista eturistiriidoista on välittömäs-
ti ilmoitettava esimiehelle

• työyhteisön pelisääntöjä kunnioitetaan ja että 
työyhteisössä käyttäydytään asiallisesti kaikkia 
kohtaan 

Sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön
liittyvät säännöt:
1  Sidosryhmien järjestämiin koulutustilaisuuksiin, 

sosiaalisiin tai kulttuuritilaisuuksiin ja vastaaviin 
tapahtumiin osallistutaan vain esimiehen kir-
jallisen luvan perusteella  Asiakasyhteistyössä 
toimivat eivät kuitenkaan tarvitse esimiehen lupaa 
asiakkaiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin osal-
listumiselle  Luvan pyytämisen yhteydessä pitää 
kertoa esimiehelle onko tarkoitus käyttää työaikaa 
tapahtumaan osallistuessa  Mahdolliset matka- ja 
majoituskustannukset maksaa aina Hansel 

2  Saman toimittajan tai muun sidosryhmän järjestä-
miin tilaisuuksiin ei osallistuta toistuvasti 

3  Henkilökohtaisia lahjoja vastaanotettaessa vain 
tavanomaiset liikelahjat tai niihin verrattavat 
arvoltaan kohtuulliset lahjat ovat hyväksyttäviä  
Kaikenlainen korruptio ja lahjonta ovat ehdotto-
masti kiellettyä 

4  Tarjouskilpailun aikana ei pääsääntöisesti osallis-
tuta kilpailuun osallistuvien yritysten järjestämiin 
tilaisuuksiin, ei hyväksytä niiden esittämiä kutsuja 
eikä vastaanoteta muita lahjoja kuin mahdollisia 
joulutervehdyksiä 

5  Hanselissa on käytössä tapahtuma- ja lahjalista, 
johon työntekijän on lisättävä tiedot tapahtumista 
ja vastaanotetuista lahjoista, jotka ovat arvoltaan 
15 euroa tai enemmän  Merkinnät listaan tulee 
laittaa heti kun lupa osallistumiseen on saatu tai 
lahja vastaanotettu 

6  Työntekijämme eivät saa käyttää työtehtävissään 
saamiaan tietoja hyväkseen tavoitellakseen henki-
lökohtaista etua, eivätkä saa kertoa tällaista tietoa 
eteenpäin  Suojaamme toimittajiemme ja asiak-
kaidemme liikesalaisuuksia 
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Esteellisyyssäännökset ja rikkomukset:
Hallintolain (434/2003) esteellisyyssäännökset eivät 
suoraan sovellu Hanselin toimintaan, mutta hallin-
tolain säännöksillä ja niiden tulkinnoilla on kuitenkin 
yleistä merkitystä hankintatoimessa  Koska valtaosa 
Hanselin asiakkaista noudattaa hallintolakia, kohdistuu 
myös Hanseliin odotuksia hallintolain periaatteiden 
toteuttamisesta  Hansel huomioi toiminnassaan sovel-
tuvin osin myös Valtion virkamieseettisen toimikunnan 
raportin (3/2014) suositukset 

Hanselin kannalta esteellisyystilanteita voi syntyä 
esimerkiksi rekrytointitilanteissa, kun työntekijä siirtyy 
toimittajan palveluksesta Hanseliin  Noudatamme 
periaatetta, jonka mukaan työntekijän ei tulisi käsi-
tellä edelliselle työnantajalleen, tämän kumppanille 
tai kilpailijalle kuuluvia asioita heti uuteen tehtävään 
siirryttyään  Sivutoimiin tarvitaan lupa, jonka myöntää 
toimitusjohtaja 

Tyypillisin ja yleisin esteellisyyden tilanne syntyy, jos 
Hanselin asiantuntijan lähiomaisella tai lähipiiriin 
kuuluvalla henkilöllä on intressi hankinnassa  Esteelli-
syysohjeiden mukaisesti työntekijä ei tällöin osallistu 
kilpailutukseen 

Hanselin asiantuntijat luennoivat säännöllisesti sidos-
ryhmien järjestämissä tilaisuuksissa  Yhtiö suhtautuu 
myönteisesti siihen, että hanselilaista hankinta-alan 
osaamista hyödynnetään laajasti sidosryhmien kes-
kuudessa 

Hanselilaiset saattavat nähdä tilanteita, joissa on 
viitteitä mahdollisista kilpailulainsäädännön rikkomuk-
sista  Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi hintojen 
sopiminen, markkinoiden jakaminen tai määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttö  Mikäli Hanselin asian-
tuntija epäilee kilpailulainsäädännön rikkomusta, asia 
saatetaan yhtiön lakiasiainjohtajan tietoon 
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Torjumme korruptiota

Hanselin toimintaan liittyy vahvasti puolueettomuu-
den, riippumattomuuden, avoimuuden ja tasapuoli-
sen kohtelun vaatimukset, jotka tulevat osin suoraan 
hankintalaista  Yhtiömme eettisillä ohjeilla, yksityis-
kohtaisilla työohjeilla sekä projektityömallilla olemme 
luoneet sisäiset prosessimme, joita työntekijämme 
ovat velvoitettuja noudattamaan 

Kilpailutukset tehdään aina usean ihmisen ryhmissä, 
ja työntekijämme tulee herkällä kynnyksellä jäävätä 
itsensä eturistiriitatilanteissa  Kilpailutuksen ollessa 
käynnissä rajoitamme kommunikoinnin tarjoajan kans-
sa minimiin  Uskomme, että keskittämällä julkisten 
hankintojen osaamista ja luomalla vakiintuneet am-
mattimaiset prosessit torjutaan samalla tehokkaasti 
korruptiota sen eri ilmenemismuodoissa 

Hankintalain yhtenä tavoitteena on edistää julkisten 
varojen tehokasta käyttöä ja se säätelee Suomessa 
vuosittain yli 30 miljardin euron hankintoja  Hankinta-
laissa (80 §) on listattu pakollisia poissulkuperusteita, 
jotka tarkoittavat sitä, että jos tarjoaja on syyllisty-
nyt säännöksessä tarkoitettuun rikokseen ja on siitä 
lainvoimaisella tuomiolla tuomittu, tulee hänet sulkea 
pois tarjouskilpailusta  Rikosrekisteriotteet tarkaste-
taan kilpailutusten yhteydessä  Tämän lisäksi laissa on 
esitetty lukuisia harkinnanvaraisia poissulkuperusteita 
(81§), joiden soveltaminen on monimutkaisempaa 
Vuonna 2017 tehtyjen lakimuutosten ansiosta myös 
julkiset hankintayksiköt saavat tietoa tarjoajien sovel-
tuvuusvaatimusten tarkastamiseksi suoraan viran-
omaisrekistereistä  Hansel käyttää kilpailutuksissaan 
sähköistä kilpailuttamisjärjestelmää, jossa tämä 

viranomaisselvitys eri rekistereistä on automatisoitu 
rikosrekisteriotetta lukuun ottamatta  On ikävää, että 
epäeettiseen ja jopa laittomaan toimintaan törmää 
myös hankintamaailmassa, mutta tehostuneen val-
vonnan ja viranomaisyhteistyön ansiosta siihen on 
myös aikaisempaa helpompi puuttua 

Hansel on panostanut avoimuuden edistämiseen 
hankinnoissa toteuttamalla Tutkihankintoja fi-palvelua 
valtiovarainministeriön toimeksiannosta  Palvelussa 
valtion hankintojen ostolaskuaineistoa avataan kan-
salaisille helpon käyttöliittymän kautta  Sama aineisto 
löytyy myös avoindata fi-palvelusta  Palvelusta löytyy 
lisäksi Hanselin omat kulut ja tulevaisuudessa toi-
votamme myös kuntapuolen organisaatioita terve-
tulleiksi palveluun  Asiakkamme saavat vielä tätäkin 
tarkempaa analyysiä omista hankinnoistaan Hankin-
tapulssi-palvelusta, josta kerrotaan enemmän jutussa 
Suunnittelu parantaa hankintojen hallintaa 

Hansel on toimillaan edistänyt rakenteelliseen sähköi-
seen laskutukseen siirtymistä Suomessa ja kannatta-
nut muun muassa vireillä olevaa uutta lainsäädäntöä 
asiasta  Sähköinen laskutus vähentää harmaata talout-
ta, eikä niin sanottuja valelaskuja ole verkkolaskupuo-
lella Suomessa havaittu  Omissa yhteishankintasopi-
muksissa Hansel on edellyttänyt verkkolaskua jo noin 
kymmenen vuoden ajan 

Hansel on panostanut avoimuuden 
edistämiseen hankinnoissa.
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Toimittajien talous valvonnassa

Hansel seuraa yhteishankintasopimusten sopimuskau-
della sopimustoimittajien tiettyjä talouden ja juridii-
kan indikaattoreita sekä tilaajavastuulain mukaisten 
velvoitteiden noudattamista niissä hankinnoissa, jotka 
kuuluvat tilaajavastuulain soveltamisalaan ja jotka 
Hanselissa on päätetty ottaa seurannan piiriin  Asiak-
kaita informoidaan asiasta yhtiön palvelusivustolla 

Hansel ostaa markkinoilta valvomopalvelua, jonka jat-
kuvassa seurannassa olevat indikaattorit ovat:

• yrityksen nimen muutos
• yrityksen tilan muutos
• yhtiömuodon muutos
• maksuhäiriön oikaisuilmoitus maksuhäiriön pois-

tosta maksunsuorituksen takia
• ilmoitus uudesta maksuhäiriöstä tai vanhan pois-

tosta
• maksuhäiriölisäys
• muutos ennakkoperintärekisteriin liittyen
• osakepääoman menettäminen
• riskiluokan muutos
• yritysjärjestelyt, kuten sulautuminen tai vastaan-

ottaminen

Valvomopalvelu on toiminut hyvin ja Hansel on osan-
nut ennakoida asioita, kuten esimerkiksi toimittajien 
taloudellisia ongelmia  Valvomopalvelussa on tällä 
hetkellä 371 yritystä, mihin sisältyvät kaikki Hanselin 
suomalaiset sopimustoimittajat  Jos saamme Val-
vomopalvelusta hälytyksen esimerkiksi riskiluokan 
heikentymisestä, kategoriapäällikkö ottaa yhteyttä 
toimittajaan ja selvittää syyn muutokseen  Yhdessä 
päätetään tarvittavista toimenpiteistä 

Hanselissa on määritelty ne tilaajavastuulain piiriin 
kuuluvat yhteishankintakokonaisuudet, joiden osalta 
teemme tarkistukset lain edellyttämällä tavalla  Itse 
tarkastusprosessi ostetaan osin Tilaajavastuu fi-pal-
velusta ja hoidetaan osin omana työnä  Vuonna 2018 
valvonta koski 16 puitejärjestelyä ja 256 yritystä, joista 
puitesopimustoimittajia oli 72 ja loput näiden alihank-
kijoita 
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Eri kokoisten yritysten mahdolli-
suudet osallistua yhteishankintoihin 

pyritään turvaamaan.

Yhteishankinnoissa laaja 
toimittajakunta

Hansel toteuttaa yhteishankintojen kilpailutukset asia-
kastarve- ja toimittajamarkkina-analyysien perusteella  
Erilaisten toimittajien mahdollisuuksia päästä sopi-
mustoimittajaksi voidaan tukea asettamalla tarjoajien 
soveltuvuusvaatimus kilpailutuksessa oikealle tasolle 

Soveltuvuusvaatimuksia asettamalla hankintayksik-
kö pyrkii varmistumaan tarjoajan kyvystä toteuttaa 
hankinta  Hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai 
tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksel-
lista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä 
koskevia vaatimuksia  Tyypillisiä soveltuvuusvaatimuk-
sia ovat liikevaihto, riskiluokka ja referenssit 

Eri kokoisten yritysten mahdollisuudet osallistua yh-
teishankintoihin pyritään turvaamaan myös jakamalla 
hankinta osiin  Yhteishankinnat voidaan jakaa osiin 
kilpailuttamalla esimerkiksi alueellisesti, tuote- tai 
palveluryhmäkohtaisesti tai osaamisalueittain  Myös 
dynaaminen hankintajärjestelmä voi toimia tehok-
kaana keinona toteuttaa hankintoja siten, että myös 
pienet ja keskisuuret yritykset voivat osallistua yhteis-
hankintaan 

Dynaamiseen hankintajärjestelmään valitaan kaikki 
soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat ja kaikki 
hankinnat tehdään minikilpailutuksin  Koska järjestel-
mään voi tulla valituksi eri kokoisia toimittajia, myös 

pk-yrityksillä ja alueellisesti toimivilla yrityksillä on 
mahdollisuus päästä sopimustoimittajaksi 
Jaettujen yhteishankintasopimusten osuus kaikkien 
Hanselin yhteishankintojen käytöstä vuonna 2018 oli 
64 prosenttia  Alueellisesti jaettujen puitejärjestelyjen 
osuus oli 14 prosenttia, tuote- ja palveluryhmäkohtai-
sesti jaettujen puitejärjestelyjen osuus oli 39 prosent-
tia ja osaamisaluekohtaisesti jaettujen puitejärjes-
telyjen osuus oli 10 prosenttia  Uusien dynaamisena 
hankintajärjestelmänä toteutettujen yhteishankintojen 
osuus jäi vuonna 2018 vielä alle prosenttiin yhteishan-
kintasopimusten käytöstä  Vuonna 2019 tilanne muut-
tuu  Jakamattomien yhteishankintasopimusten osuus 
oli 36 prosenttia 

Pk-yritysten osuus Hanselin sopimustoimittajista 
vuonna 2018 oli 42 prosenttia ja alihankkijoista 87 
prosenttia 

Ulkomaisia toimittajia Hanselilla oli vuoden 2018 lo-
pussa 27 
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Suomesta löytyy useita tahoja, 
joilla on kokemusta vastuullisuus -

auditointien tekemisestä.

Selvitimme vastuullisuuden auditointia

Selvitämme kilpailutusvaiheessa laajasti vastuulli-
suuteen liittyviä asioita ja asetamme niitä koskevia 
vaatimuksia  Haasteena on kuitenkin sopimuskauden 
aikainen vaatimusten toteutumisen valvonta, erityi-
sesti kun kyseessä on ympäristövastuu ja sosiaalinen 
vastuu  Taloudellisen vastuun seurannan olemme 
automatisoineet sopimuskaudella 

Vuoden 2018 aikana teimme selvitystyötä vastuulli-
suusauditointien toteuttamiseen liittyen  Kävimme 
aiemmin tutustumassa ruotsalaisten kollegoiden 
tapaan toteuttaa vastuullisuusauditointeja ulkoista-
malla toiminto yksityisen sektorin toimijoille  Selvitys-
työmme tarkoituksena oli selvittää tällaisten toimijoi-
den olemassaoloa Suomessa, ja heidän osaamistaan 
vastuullisuusauditointien saralla 

Selvitystyön tulokset olivat rohkaisevia  Suomesta 
löytyy useita tahoja, joilla on kokemusta vastuulli-
suusauditointien tekemisestä, ja joilla on myös useita 
varmennuksiin liittyviä sertifikaatteja  Osa yrityksistä 
on kotimaisia, osa taas ulkomaisten organisaatioiden 
suomalaisia tytäryrityksiä  Monilla yrityksillä on laajat 
verkostot, joiden avulla myös toimitusketjujen audi-
tointi niin sanotuissa riskimaissa onnistuu 

Alan toimijat suhtautuivat positiivisesti Hanselin kyse-
lyyn, ja muutamalta taholta saimme vahvaa rohkaisua 
sen suhteen, että myös julkisen sektorin toivottiin al-
kavan tehdä vastuullisuusauditointeja  Käsityksemme 
mukaan Suomessa vastuullisuusauditointeja teettävät 
ennen kaikkea suuret kansainväliset, yksityisen sekto-
rin yritykset 

Hansel otti vuonna 2017 ensimmäisissä kilpailutuksissa 
käyttöön sopimustoimittajien laajan Code of Conduct 
-vaatimusmäärittelyn, jossa mahdollistetaan myös 
vastuullisuusauditointien tekeminen  Lisäksi sopimus-
ehdoissa mahdollistetaan auditointitulosten jakaminen 
muiden EU-alueella toimivien yhteishankintayksiköi-
den kanssa  Tavoitteenamme on vuoden 2019 aikana 
käynnistää ensimmäinen vastuullisuusauditointipilotti 
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Tärkeänä työkaluna tuotteiden 
ympäristö  vastuullisuuden paranta-

misessa toimi laatimamme liite.

Vastuullisia materiaaleja ja valvottuja 
työskentelyolosuhteita

Toimistokalusteiden vuoden 2018 kilpailutuksessa kiin-
nitettiin erityistä huomiota ympäristövastuun, sosiaa-
lisen vastuun sekä taloudellisen vastuun tavoitteiden 
edistämiseen 

Toimistokalusteiden puitejärjestely tarjoaa asiakkaille 
erilaisia julkitiloihin tarkoitettuja kalusteita, jotka ovat 
paitsi kestäviä ja laadukkaita, myös ympäristöystävälli-
siä ja vastuullisesti valmistettuja 

”Tärkeänä työkaluna tuotteiden ympäristövastuulli-
suuden parantamisessa toimi laatimamme liite, jossa 
nostettiin esille muun muassa haitallisten aineiden 
käytön, eli kemikalisoitumisen vähentäminen, tuot-
teiden ja pakkausten kierrättäminen sekä luonnon-
monimuotoisuuden turvaaminen”, toimistokalustei-
den vastuullisuutta määritellyt kehityspäällikkö Liisa 
Lehtomäki kertoo 

Kaiken kalusteissa käytettävän puumateriaalin on 
oltava peräisin laillisesti hakatusta puutavarasta, 
millä halutaan turvata luonnon monimuotoisuutta  
Kemikalisoitumista vähennetään kieltämällä tiettyjen 
haitallisten aineiden käyttö pinnoitteissa, pehmustei-
den vaahdotusaineissa ja liimoissa sekä asettamalla 

enimmäismäärä puulevyjen formaldehydipäästöille  
Kierrätystä tuetaan puolestaan sillä, että toimittajien 
on kyettävä tarjoamaan vanhojen kalusteiden kierrä-
tyspalvelua ja ottamaan vastaan pakkausmateriaalit 

Code of Conduct tukee sosiaalisen vastuun
tavoitteissa
Sosiaalinen vastuu on huomioitu kilpailutuksessa ai-
empaa sopimusta kattavammin, sillä toimittajien tulee 
varmistaa, että kalusteiden verhoilukankaat kudo-
taan ja sähköpöytien sähkömoottorit kokoonpannaan 
asianmukaisissa olosuhteissa 

”Toimittajien tulee vakuuttaa Code of Conduct -eh-
tojen mukaan, että Kansainvälisen työjärjestön ILO:n 
keskeisten kahdeksan perussopimuksen vaatimukset 
täyttyvät, jos kutomo tai kokoonpanolaitos sijaitsee 
valtiossa, joka ei ole pannut täytäntöön kyseisiä perus-
sopimuksia”, Liisa Lehtomäki sanoo 

Taloudellisen vastuun tavoitteiden toteuttaminen on 
vakiintuneesti osa Hanselin puitejärjestelykilpailutusta  
Tämä tarkoittaa tarjoajien riskiluokituksen selvittämistä 
sekä verojen ja eläkevakuutusmaksuja koskevien vel-
voitteiden toteutumisen valvontaa  Hansel pyytää tar-
joajilta myös niin sanotut tilaajavastuulain selvitykset, 
sillä toimistokalusteiden toimituksiin liittyy asiakkaan 
tiloissa tuotettavia palveluja  Kaikkien ehtojen toteu-
tumista valvotaan sekä kilpailutuksen yhteydessä että 
sopimuskaudella asiakkaiden puolesta 
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Esteettömiä ja vastuullisia 
kokouspaikkoja tarjolla

Vuoden 2018 aikana Hansel kilpailutti asiakkaiden-
sa käyttöön puitejärjestelyn, joka tarjoaa kotimaassa 
toteutettavien kokousten, tapahtumien ja virkistystilai-
suuksien järjestämiseen tarvittavat kokous- ja tapah-
tumapaikat 

Kilpailutuksessa haluttiin varmistaa, että kokouspaik-
koja on tarjolla kattavasti ympäri Suomen, ja kai-
kenkokoisilla yrityksillä ja yrittäjillä oli mahdollisuus 
osallistua kilpailutukseen  Valituista sopimustoimitta-
jista 85 prosenttia, eli 65 yritystä edustaa pk-sektoria  
Yhteishankintasopimuksen lähes 200 kokouspaikkaa 
sijaitsevat eri puolilla Suomea, ja kokouspaikkatarjonta 
vastaa asiakkaiden tarpeita valtakunnallisesti 

Sopivin tila löytyy uudesta Kokousvarauspalvelusta
Kaikissa sopimuksen kokouspaikoissa huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaan esteetön pääsy yleisiin 
tiloihin sekä tarjottuihin kokous- ja majoitustiloihin  Tä-
män lisäksi yli sadassa kokouspaikassa on mahdollista 
järjestää esteetön tapahtuma huomioiden Invalidilii-
ton laatimat Esteettömän tapahtuman Helppo liikkua 
-kriteerit  Kriteerit huomioivat tapahtumapaikan osalta 
muun muassa kulkuyhteyksiin, esteettömiin kulku-
reitteihin sekä tilojen kalustukseen ja valaistukseen 
liittyviä asioita 

Hanselin asiakkaat voivat tehdä varauksia kokouspaik-
koihin muun muassa Hanselin verkkosivuille avatun 
Kokousvarauspalvelun kautta, haun voi tällöin kohdis-
taa erityisesti niihin kokouspaikkoihin, joissa esteettö-
myys on huomioitu 

”Asiakkaamme järjestävät aika ajoin tilaisuuksia tai ta-
pahtumia, joissa osallistujien joukossa on liikkumis- ja 
toimintaesteisiä  Tällöin esteettömyyteen liittyvät asiat 
on huomioitava jo tapahtuman suunnittelun alkuvai-
heessa, ja nyt yhteishankintasopimus vastaa entistä 
paremmin asiakkaidemme tarpeisiin näiltä osin”, tote-
aa kilpailutuksen valmistelussa mukana ollut kategori-
apäällikkö Minna Isoherranen 

Kokouspaikkoja koskevissa vähimmäisvaatimuksissa 
on huomioitu myös ympäristö- ja sosiaalinen vastuu  
Kokouspaikoissa tehdään muun muassa lämmön-, 
sähkön- ja vedenkulutuksen mittausta ja seurantaa 
sekä pyritään vähentämään ruokahävikkiä  Sosiaalisen 
vastuun osalta kokouspaikoissa on sitouduttu kiinnit-
tämään huomiota henkilöstön tasa-arvoiseen kohte-
luun, eikä häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä 
työyhteisössä tulisi sallia missään muodossa 
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Hanselilaiset jakavat osaamistaan

Useat hanselilaiset käyvät puhumassa julkisista 
hankinnoista erilaisissa tilaisuuksissa  Vuonna 2018 
puheenvuoroja pidettiin:

• Metropolia-ammattikorkeakoulussa
• HAUS:ssa
• Lakimiesliitossa
• Valtioneuvostossa
• Julkisten hankintojen neuvontayksikössä
• Aalto Executive Educationissa
• OECD:ssa

Vastuullisuusaamupäivä: Hankinnoilla voi vaikuttaa, 
kun osaa vaatia
Huhtikuussa 2018 järjestettiin ensimmäinen Hanse-
lin vastuullisuusaamupäivä, joka kiinnosti asiakkaita 
laajasti  Erityisesti sosiaalisen vastuun kysymyksiin 
elektroniikkateollisuudessa pureutunut tilaisuus hou-
kutteli paikalle yli 60 osallistujaa  Vastuullisuustyöstä 
tilaisuudessa puhuivat muun muassa Kirsi Koivusaari 
Hanselista, Anu Kultalahti Finnwatchista, Linda Piirto 
työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Laura Kuistio Lii-
kennevirastosta 

Perustan sosiaaliselle vastuullisuudelle luovat YK:n 
ohjaavat periaatteet, joiden mukaan valtioiden vel-
vollisuus on turvata ihmisoikeuksien toteutuminen ja 
yritysten velvollisuus kunnioittaa niitä  Sosiaalisen vas-
tuun edistäminen on jatkuva prosessi, johon sisältyvät 
kiinteästi myös seuranta ja raportointi  Ihmisoikeuksien 
turvaamiseen liittyy useita haasteita, kuten niiden to-
teutuminen koko toimitusketjussa tai elämiseen riittä-
vän palkan määritteleminen eri maissa, mutta parhaita 
käytäntöjä jakaen näissä voidaan onnistua 

Vastuullisuuskeskustelun lyhyen historian aikana kes-
kustelu on monipuolistunut huomattavasti siitä, mitä 
se alussa oli  Yhdessä laajalla rintamalla sopiminen 
on vastuullisuuden edistämisessä toimivin vaihtoehto, 
mutta organisaatioiden pitää luoda myös itselleen sel-
keät käytännöt vastuullisuustyöhön  Tarvitaan päätös 
siitä, kenen vastuulla asia on, kuka sitä seuraa ja miten 
raportoidaan  Sosiaalinen vastuu ei koske vain kaukai-
sia maita, vaan on päivittäin läsnä Suomessakin  Mei-
dän työelämässämme ihmisoikeuskysymykset liittyvät 
muun muassa työturvallisuuteen, työssä jaksamiseen, 
monimuotoisuuteen ja asiakkaiden yksityisyyden 
suojaan 

Vastuullista elektroniikkatuotantoa
Hanselin ja Finnwatchin yhteisestä tietokonehankin-
tojen vastuullisuusprojektista puhui Tero Lehtisaari  
Projektin aikana laadittiin työkaluja sosiaalisen vastuun 
edistämiseksi julkisissa hankinnoissa ja tehtiin Tietoko-
neet-puitejärjestelyn kilpailutus 

”Tulokset olivat hyvä ja ne ovat kaikkien luettavissa 
Finnwatchin Sanoista tekoihin -raportista  Toivomme, 
että antia lainataan vapaasti  Nyt autamme asiakkai-
tamme vastuullisuuteen liittyvien laatukriteereiden 
määrittelemisessä heidän omissa kevennetyissä kilpai-
lutuksissaan”, Tero Lehtisaari vinkkasi 

Tietokoneet-puitejärjestelyn sopimustoimittajat sekä 
Finnwatchin ja Eetti ry:n edustajat pääsivät kertomaan 
näkemyksiään sosiaalisesta vastuusta paneelikeskus-
telussa, jonka veti Hanselin Kalle Hietaranta 
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Tilaisuuden päätteeksi Hanselin Karolina Lehto ker-
toi, miten lainsäädännössä kannustetaan vaatimaan 
vastuullisuutta  Vaatimuksia julkisille hankkijoille tulee 
paitsi hankintalainsäädännöstä, myös esimerkiksi ym-
päristö- ja energiatehokkuuslainsäädännöstä  Vastuul-
lisuuden punnitseminen alkaa jo hankinnan kohteen 
valinnasta, minkä jälkeen edetään soveltuvuusvaati-
musten asettamiseen ja hankinnan kohteen kuvaami-
seen  Vertailuperusteissa ja erityisesti sopimusehdois-
sa hankkija voi tehdä tahtotilansa selväksi tarjoajille 
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Asiantuntija  verkoston tavoitteena on nostaa hankinnan osaaminen 
kansain väliselle huipputasolle.

Hansel kehittää hankintatointa
LOGY ry:n jäsenenä

LOGY ry on Suomen suurin logistiikan ja hankinnan 
asiantuntijoiden verkosto, jonka tehtävänä on lisätä 
oston ja logistiikan toimintakentän tunnettuutta ja 
merkitystä liiketoiminnan keskeisenä tuloksentekijänä  
Hansel on LOGY ry:n hankintafoorumin johtoryhmän 
jäsen 

Hankintafoorumi pyrkii olemaan vaikuttaja suomalai-
sen hankintaosaamisen kehittämisessä ja jäsentensä 
kilpailukyvyn edistämisessä  Asiantuntijaverkoston 
tavoitteena on nostaa hankinnan osaaminen Suomes-
sa kansainväliselle huipputasolle  Hankintafoorumi on 
vahvasti kehittämässä myös alan koulutusta  Yhteis-
työtä tehdään useiden oppilaitosten sekä muiden suo-
malaista hankintaan liittyvää osaamista ja käytäntöjä 
kehittävien tahojen kanssa 

Mukanaolo hankintafoorumin toiminnassa tuo jäsenille 
muun muassa mahdollisuuden verkostoitua ja saada 
konkreettisia ratkaisuja hankintojen johtamiseen ja 
oman osaamisen kehittämiseen  Hankintafoorumin 
alaisuudessa toimii julkisten hankintojen ryhmä, jossa 
Hansel on aktiivisena toimijana  Julkisten hankintojen 
ryhmän tehtävänä on edistää julkisten hankintojen 
toteuttamista Suomessa mahdollisimman tehokkaasi 
ja sujuvasti 

LOGY ry tekee yhteistyötä Saksan, Viron ja pohjois-
maisten sisarorganisaatioiden kanssa sekä osallistuu 
aktiivisesti muun muassa IFPSM:n (International Fede-
ration of Purchasing and Supply Management), ELA:n 
(European Logistics Association) ja CSCMP:n (Council of 
Supply Chain Management Professionals) toimintaan 
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Ympäristötunnus todentaa 
yhteishankinnan vastuullisuutta

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- 
ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankin-
noissa edellyttää, että kaikissa julkisissa hankinnoissa 
huomioidaan ympäristönäkökohdat 

Hanselissa ympäristönäkökohtien selvitys aloitetaan 
jo kilpailutusta suunnitellessa  Jos kilpailutuksessa ei 
ole mahdollista huomioida ympäristönäkökohtaa tai 
mahdollisia huomioitavia asioita on vain yksi, tämä 
dokumentoidaan yhtiön sisäisen ohjeen mukaisesti 

Tavoitteita, joihin ympäristönäkökohtien huomioon 
ottamisella pyritään:

• Energiankulutuksen vähentäminen ja energiate-
hokkuuden lisääminen

• Ympäristön kemikalisoitumisen eli haitallisten 
aineiden käytön vähentäminen

• Kasvihuonekaasupäästöjen (mm  CO2) vähentämi-
nen

• Jätteiden määrän vähentäminen
• Uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähen-

täminen ja uusiutuvien luonnonvarojen järkevä 
käyttö

• Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
• Ympäristömyönteisten innovaatioiden edistämi-

nen
• Kestävien elämäntapojen edistäminen

Mikäli puitejärjestelyssä on pystytty huomioimaan 
ympäristönäkökohdat kahden tai useamman Hanselin 
asettaman kriteerin osalta, sille myönnetään Hanselin 
oma ympäristötunnus  Vuoden 2018 lopussa 88:stä 
voimassa olleesta puitejärjestelystä 55:llä oli ympäris-
tötunnus (63 prosentilla) 

Ympäristönäkökulmien huomioiminen ei aina ole mah-
dollista hankinnan kohteen luonteen vuoksi  Esimer-
kiksi organisaation ja henkilöstön kehittämispalvelujen 
ja muiden vastaavien asiantuntijapalvelujen puitejär-
jestelyissä ympäristönäkökulmien huomioiminen on 
usein vaikeaa  Polttoainetankkaukset henkilöliikennea-
semilta -puitejärjestelylle päätettiin olla hakematta 
ympäristötunnusta sopimuksella hankittavien tuottei-
den luonteen vuoksi kaudelle 2018–2021 

Vuonna 2019 Hansel uudistaa toimintamalliaan  Ym-
päristönäkökohtien lisäksi myös sosiaalisen vastuun 
näkökulma otetaan aikaisempaa voimakkaammin huo-
mioon kilpailutuksissa  Samalla arviointi käännetään 
vaikutuslähtöiseksi 
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Hanselin puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmat on huomioitu
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Lähes sata hanselilaista

Ikäjakauma
Työntekijöiden keski-ikä
43 vuotta

Miehiä

43
Naisia

52
66 % 19 % 10 % 5 %

Ylempi
korkeakoulu-

tutkinto

Alempi
korkeakoulu-

tutkinto

Keskiasteen
tutkinto +

muut

Ilman
ammatillista 

tutkintoa

30 tai
alle

31–39 40–49 50
tai yli

Henkilöstön avainluvut 2018

Hanselin henkilömäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2018 
siten, että vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 95 
työntekijää  Uusia rekrytointeja vuoden aikana tehtiin 
12, ja yhtiön jätti 9 henkilöä  Lähteneistä irtisanoutu-
neita oli viisi henkilöä, kun taas neljän henkilön osalta 
määräaikainen työsuhde päättyi  Yhtiössä on tapana 
pitää irtisanoutuneille työntekijöille lähtöhaastattelu, 

jossa selvitetään työssä viihtymistä ja kehittämistar-
peita sekä otetaan vastaan palautetta 

Tarkempia tietoja löydät tilastoista, joissa on näkyvillä 
viiden vuoden aikasarjat valituista tunnusluvuista 
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Työehtosopimus ja yhteistoiminta
henkilöstöryhmien kanssa
Hanselin työehtosopimus on neuvoteltu Palvelualojen 
työnantajat PALTA ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN 
ry:n toimesta  Sopimus on voimassa toistaiseksi  Yhti-
ön koko henkilöstö toimitusjohtajaa lukuun ottamatta 
kuuluu työehtosopimuksen piiriin  Henkilöstöä edustaa 
työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden keskuu-
desta valittu luottamusmies ja hänen varamiehensä 

Henkilöstön etuja ajaa myös henkilöstöyhdistys (Han-
selin ylemmät toimihenkilöt ry), joka on Ylemmät Toi-
mihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestö  Noin puolet Hanselin 
henkilökunnasta kuuluu ammattiliittoihin  Työehtoso-
pimus ja työsuhteeseen liittyvä ohjeistus on esitelty 
yhtiön intranetsivuilla 
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Uusia osaajia huippuammattilaisten 
joukkoomme

Vuonna 2018 Hanseliin tuli 12 uutta työntekijää  Ylei-
simpiä titteleitämme ovat kilpailuttamiskonsultti ja ka-
tegoriapäällikkö, mutta meillä on myös monen muun 
alan asiantuntijoita  Jussi Ratsula tuli lakimieheksi 
huhtikuussa sekä Anne Sores kehittämispäälliköksi ja 
Tiina Luoma palvelupäälliköksi elokuussa  Kaikkia tu-
lijoita yhdisti kiinnostus siihen, miten asioita hoidetaan 
Suomen suurimmassa hankintayksikössä 

Ensimmäisien kuukausien kokemusten perusteella 
Anne, Jussi ja Tiina toteavat yhdestä suusta, että pa-
rasta omassa työssä on työskentely laajan verkoston 
kanssa  He kaikki ovat tiiviisti tekemisissä niin mui-
den hanselilaisten kuin asiakkaidenkin kanssa  Tiinan 
roolissa Hilma-projektin omistajana korostuu myös 
toimittaja- ja sidosryhmäyhteistyön merkitys 

Rima korkealla
IT-projekteja jo pitkään tehneelle Tiinalle Hanselin 
digitaaliset palvelut -tiimin jäsenet olivat tuttuja jo 
ajalta, jolloin hän teki heidän kanssaan yhteistyötä 
Energiaviraston dynaamiseen hankintajärjestelmään ja 
Hanki-palveluun liittyen 

”Meillä on todella huipputiimi, ja omaa työtään saa 
toteuttaa hyvin vapaasti”, Tiina iloitsee 

Häntä veti Hanseliin mahdollisuus olla mukana laajasti 
tunnetun Hilma-järjestelmän vaativassa uudistus-
projektissa sekä lupaus uusimpien teknologioiden 
hyödyntämisestä 

Myös Anne kiittää omasta talosta löytyvän osaamisen 
tasoa 

”Oli kysymys miten vaikea tahansa, sparrausapua saa 
aina  Tämä on minulle intohimoisena hankintojen ke-
hittäjänä todella hieno juttu ”

Annella riittää intoa työskennellä asiakkaiden apuna 
haasteellisissakin projekteissa, ja työn suola onkin juuri 
erilaisten ihmisten kohtaaminen päivittäin 

Mielekästä tekemistä
Koko uransa julkisten hankintojen parissa työsken-
nellyt Jussi toteaa, että tekemisen taso on Hanselissa 
juuri niin korkea kuin hän odottikin  Hän on työsken-
nellyt asiakkaille toteutettavien erilliskisojen parissa 

”Täällä on avoin tekemisen meininki ja paljon hyviä, 
valmiiksi mietittyjä materiaaleja ja toimintamalleja, 
joita voi omassa työssään hyödyntää”, Jussi sanoo 

Kaikki kolme aloittelevat vuotta 2019 innostuneina  
Anne pääsee toden teolla käärimään hihat, kun muun 
muassa hankintatoimi palveluna -tuotteen myynti 
pienemmille virastoille alkaa  Jussi laajentaa työnku-
vaansa yhteishankintakilpailutusten puolelle, ja Tiina 
on päässyt aloittamaan Hilma-palvelun kehittämisen 
koodaajatiimin kanssa ketterällä Scrum-menetelmällä 
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Henkilöstö kokee myös vahvemmin, 
että heidän työtään arvostetaan.

Hanselissa viihdytään

Yhtiössä mitataan henkilöstön työtyytyväisyyttä 1,5 
vuoden välein  Syksyllä 2018 toteutetun kyselyn tulok-
set osoittivat selkeää parannusta työviihtyvyydessä  
Esimiesten lähestyttävyyttä ja heidän tiimiläisiään 
kohtaan osoittamaa luottamusta kiitetään  Henkilöstö 
kokee myös vahvemmin, että heidän työtään arvoste-
taan  Innostuneisuus omasta työstä ja hyvä tekemisen 
meininki ovat lisääntyneet merkittävästi 

Kehittämistarpeena näyttäytyy muutosten käsitte-
leminen  Erityisesti Hanselin ja KL-Kuntahankintojen 
fuusion valmistelemisesta henkilöstö jäi kaipaamaan 
enemmän viestintää ja osallistamista  Myös kaikkien 
hanselilaisten rohkeutta ottaa puheeksi vaikeatkin 
asiat peräänkuulutettiin 

Palkitseminen
Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministeriva-
liokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhen-
kilöiden palkitsemisesta  Kaikki vakituisessa työsuh-
teessa olevat työntekijät ovat koeajan jälkeen mukana 
tulospalkkiojärjestelmässä  Tulospalkkiotavoitteet 
asettaa hallitus, ja hanselilaisten tulospalkkio on enin-
tään 15 prosenttia vuosipalkasta  Johtoryhmän jäse-
nelle voidaan maksaa yhtiön ja palkkionsaajan poikke-
uksellisen hyvän suorituksen perusteella tulospalkkio, 
jonka enimmäismäärä on 30 prosenttia vuosipalkasta 

Vuoden 2018 tulospalkkioiden perustana ovat yhti-
ön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti asia-
kastyytyväisyys ja henkilökohtainen suoriutuminen  
Vuoden 2018 tilinpäätökseen on tehty 740 000 euron 
tulospalkkiovaraus ilman sosiaalikuluja  Tulospalkkiot 
maksetaan huhtikuussa 2019  Määräaikaiset työntekijät 
eivät kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin  Muilta osin 
määräaikaisten työntekijöiden edut ovat samat kuin 
vakituisilla työntekijöillä 

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2018.hansel.fi90



Mahdollisuuksia monenlaiseen arkeen

Hansel pyrkii siihen, että sen henkilöstön työ ja arki 
istuvat mahdollisimman saumattomasti yhteen tukien 
toisiaan  Joustavia työnteon muotoja hyödynsi vuoden 
2018 aikana usea hanselilainen  Käytössä olivat niin 
perhevapaat kuin osa-aikainen työ, joiden myötä moni 
koki saavansa hyvän pohjan työn ja muun elämän 
yhteensovittamiselle 

Perhevapaalla oli vuoden 2018 aikana yhteensä viisi 
hanselilaista  Joustoilla mahdollistettiin myös oman 
osaamisen kehittämistä, ja opintovapaalla oli vuoden 
aikana yksi toimihenkilö 

Useita vuosia Hanselilla työskennellyt Sanna Viljamaa 
palasi äitiyslomaltaan uusien haasteiden pariin 

”Toiveenani päästä tekemään äitiyslomani jälkeen 
järjestelmä- ja kehityspuolen tehtäviä, ja kesällä 2018 
minulle ehdotettiin pestiä Handi-palvelun käyttöön-
oton ja koordinoinnin parissa  Uuden työnkuvan lisäksi 
keskusteluun nousi myös toiveeni tehdä töitä aluksi 
osa-aikaisesti  Laskin tunnit, joihin pystyisin sitotu-
maan, ja työtehtävät suunniteltiin sen mukaan  Syk-
syllä 2018 tutustuin uusiin työtehtäviini työskennellen 
kotoa käsin niin, että kävin fyysisesti lähinnä palave-
reissa  Paluu äitiyslomalta töihin järjestyi paremmin 
kuin uskalsin edes toivoa”, Sanna Viljamaa kertoo 

”Kokopäiväisesti olen tehnyt töitä nyt vuoden 2019 
alusta lähtien  Tehtäväni on uusi ja opittavaa on paljon, 
mutta tuttu työympäristö ja tutut työkaverit ovat tuke-
neet siirtymää kokopäivätöiden pariin  Myös Hanselin 
joustavat etätyökäytännöt auttavat lapsiperhearjen 
pyörittämisessä, sillä etäpäivän pitäminen säästää 
arkipäivänä aikaa useita tunteja  Sillä on iso vaikutus 
henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen ”

Tilaa omille toiveille
Joustomahdollisuuksista eivät hyötyneet vain tuoreet 
vanhemmat  Anne Majalampi piti kolmen kuukauden 

palkattoman vapaan hankinta-asiantuntijansa työstä, 
sillä hänen apuaan tarvittiin toisaalla 

”Tyttärentyttäristäni toinen aloitti syksyllä koulutien ja 
toinen kolmannen luokan  Isoäitinä minulle oli tär-
keää päästä auttamaan perheen kiireisessä arjessa, ja 
viettämään normaalia tiiviimmin aikaa lastenlasteni 
kanssa”, Anne Majalampi kertoo 

”Työnantaja suhtautui toiveeseen positiivisesti ja 
kannustavasti  Takanani on lähes 40 vuoden työura 
Hanselissa, ja vuosiin mahtuu paljon kiinnostavia teh-
täviä sekä hieno työyhteisö  Edellinen pidempi taukoni 
ansiotyöstä oli vuonna 1981, jolloin olin äitiyslomalla  
Mahdollisuus hoitaa lapsenlapsia kolme kuukautta oli 
minulle mummina todella merkityksellistä, ja sen anti 
oli suuri ”

Samantyyppistä joustoa hyödynsi myös kategoria-
päällikkö Tero Lehtisaari, joka vietti kolme kuukautta 
kesällä 2018 Washington D C :ssä 

”Viestinnän tutkijana työskentelevä vaimoni sai Woo-
drow Wilson Centeriin kolmen kuukauden stipendin, ja 
lähdimme reissuun koko perhe  Meillä oli kokemusta 
vastaavanlaisesta jo vuodelta 2015  Olin tuolloin muu-
tamia kuukausia hoitovapaalla vaimoni työskennelles-
sä tutkijana Oxfordin yliopistossa  Kokemukset olivat 
hienoja, matkailu tosiaankin avartaa ”

”Työnantajan suhtautuminen poissaoloihin on ollut 
mutkatonta ja kannustavaa  Tarve viime kesän pidem-
mälle poissaololle selvisi jo vuotta etukäteen, joten 
pystyimme hyvin suunnittelemaan työt sen mukaan ja 
aikatauluttamaan läsnäoloa vaatineet hetket  Työn ja 
muun elämän yhteensovittaminen on onnistunut mi-
nulta Hanselissa erinomaisesti,” Tero Lehtisaari toteaa 
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Fyysiseen kuntoon, ajanhallintaan 
ja hyvään uneen liittyvät palvelut 
kiinnostivat pilottikäyttäjiä eniten.

LaaS tuli Hanseliin

Syksyllä 2018 Hansel aloitti yhteistyössä Vincit Oyj:n 
kanssa pilottikokeilun Leadership as a Service (LaaS) 
-palvelusta  LaaS -johtamispalvelu on itsensä johta-
misen tueksi kehitetty verkkokaupan kaltainen työkalu, 
josta voi tilata juuri sellaisia johtamispalveluita, joita 
yksilö kulloinkin kokee tarvitsevansa  LaaSin kautta voi 
tilata muun muassa työarkeen ja hyvinvointiin liittyviä 
palveluita 

Pilottiin, joka jatkui vuodenvaihteeseen, osallistuivat 
kategoriahallinnassa ja hankintojen kehittämispalve-
luissa työskentelevät henkilöt  Heistä jälkimmäinen 
ryhmä oli erityisen aktiivinen palvelujen hyödyntäjä 

Fyysiseen kuntoon, ajanhallintaan ja hyvään uneen liit-
tyvät palvelut kiinnostivat pilottikäyttäjiä eniten  Myös 
tukea päivittäisten työvälineiden parempaan hallintaan 
haettiin palvelun kautta  Pilottikäyttäjien positiivisten 
kokemusten perusteella LaaS-palvelu päätettiin laa-
jentaa koko yhtiön käyttöön vuonna 2019 
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Päivitetty toimisto palvelee paremmin

Kesä ja syksy olivat Hanselin toimitiloissa muutoksen 
aikaa  Työntekijöiden lomaillessa toimistolla ahkeroi-
tiin, ja se muovautui moderniksi monitilaympäristöksi  
Syksyllä remontin alla olivat yhtiön kokoustilat  Tavoit-
teena on taata työympäristön toimivuus myös henki-
löstömäärän kasvaessa  Uudistetut tilat ovat lisänneet 
monipuolisia vaihtoehtoja, työrauhaa ja viihtyisyyttä 

Hanselilaiset viettävät työympäristömuutoksen esitut-
kimuksen mukaan päivistään suuren osan palavereissa 
kollegoiden, asiakkaiden tai toimittajien kanssa  Tämän 
vuoksi työympäristöuudistuksessa painotettiin erityi-
sesti yhteistyön mahdollistavien sisäisten ja julkisten 
neuvotteluhuoneiden riittävää määrää  Omista työpis-
teistä luovuttiin, ja kohtaamistiloja lisättiin, mikä mah-
dollistaa joustavan siirtymisen työtehtävää parhaiten 
palvelevalle paikalle 

”On hienoa, kun voi siirtyä toimistolla vapaasti sen 
mukaan, kenen kanssa työskentelee”, kuvailee Kalle 
Pinni ja Mika Hänninen jatkaa:

”Uusissa toimitiloissa ihmiset ovat iloisempia ja avoi-
mempia ”

Hansel kuuluu WWF:n Green Office -ympäristöjärjes-
telmään  Työympäristömuutos vaikuttaa pitkällä aika-
välillä alentavasti myös toimiston ympäristövaikutuk-
siin  Tilatehokkuus on tällä hetkellä 17 m2 per henkilö, 
mutta tiloihin mahtuu vielä 40–50 uutta hanselilaista, 
jolloin päästään noin 11 neliön tehokkuuteen  Ener-
giankulutus laskee uuden, led-tekniikalla toteutetun 
valaistuksen myötä  Tyhjän pöydän toimintamalli vä-
hentää myös paperinkulusta ja parantaa sisäilmaa, kun 
pinoja ei enää kasaudu työpisteille  Kalusteita vaih-
dettiin muutoksen yhteydessä moderneihin, ja vanhat 
kierrätettiin 
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GRI-indeksi
Hanselin vastuullisuusraportti on laadittu noudattaen GRI-standardin core-tasoa  Standardit ovat vuoden 2016 
mukaisia 
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Riippumaton varmennusraportti

Hansel Oy:n johdolle
Olemme Hansel Oy:n (jäljempänä ”Hansel”) johdon 
pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan 
toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Hanselin 
Vuosikertomuksen 2018 yhteydessä ”Toiminta 2018”, 
”Uudistuva hankintatoimi”, ”Vastuullisia hankinto-
ja”, ”Hansel työpaikkana” ja ”GRI” -osioissa esitetyt 
vastuullisuustiedot 31 12 2018 päättyneeltä vuodelta 
(jäljempänä ”vastuullisuustiedot”) 

Johdon vastuu
Hanselin johto vastaa vastuullisuustietojen sekä niissä 
esitettyjen väittämien laatimisesta ja esittämisestä GRI 
Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeis-
ton mukaisesti käsittäen Hanselin tavoitteiden määrit-
tämisen kestävään kehitykseen liittyvän suoriutumisen 
ja raportoinnin osalta, mukaan lukien sidosryhmien ja 
olennaisten näkökulmien tunnistaminen, sekä niiden 
toiminnan johtamisen ja sisäisen valvonnan järjestel-
mien perustamisen ja ylläpitämisen, joista raportoitu 
toimintaan liittyvä tieto on saatu 

Meidän velvollisuutemme
Meidän velvollisuutemme on suorittaa rajoitetun var-
muuden antava toimeksianto ja esittää toimeksiannon 
perusteella riippumaton johtopäätös  Olemme suo-
rittaneet varmennustoimeksiannon vastuullisuustie-
doille International Auditing and Assurance Standard 
Board IAASB:in julkaiseman kansainvälisen varmen-
nustoimeksiantostandardin International Standard 
on Assurance Engagements ISAE 3000 (uudistettu), 
Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa 
koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus tai 
yleisluonteinen tarkastus, mukaisesti  Tämä standar-
di edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme 
toimeksiannon hankkiaksemme rajoitetun varmuuden 
siitä, ovatko vastuullisuustiedot olennaisilta osiltaan 
virheettömiä 

KPMG Oy Ab soveltaa kansainvälistä laadunvalvontas-
tandardia International Standard on Quality Control 
ISQC 1 ja sen mukaisesti ylläpitää kattavaa laadunval-
vontajärjestelmää, johon sisältyvät dokumentoidut 
toimintaperiaatteet ja menettelytavat eettisten vaati-
musten, ammatillisten standardien sekä sovellettaviin 
säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten 
noudattamista koskien 

Olemme noudattaneet International Ethics Standards 
Board for Accountants IESBAn eettisten sääntöjen riip-
pumattomuusvaatimuksia ja muita eettisiä vaatimuk-
sia, jotka perustuvat rehellisyyden, objektiivisuuden, 
ammatillisen pätevyyden ja huolellisuuden, salas-
sapitovelvollisuuden ja ammatillisen käyttäytymisen 
periaatteille 

Tehdyt toimenpiteet
Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteu-
tetaan tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, 
joiden tehtävänä on laatia esitetyt vastuullisuustiedot, 
sekä soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia 
evidenssin hankkimismenetelmiä  Toimeksiannossa 
olemme suorittaneet muun muassa seuraavat toi-
menpiteet:

• Olemme haastatelleet Hanselin ylimmän johdon 
edustajaa, sekä asiaankuuluvia, vastuullisuustieto-
jen antamisesta vastaavia henkilöstön jäseniä;

• Olemme arvioineet vastuullisuustietojen yhden-
mukaisuutta GRI Sustainability Reporting Stan-
dards -raportointiohjeiston raportoinnin sisäl-
lönmäärittelyä ja laatua koskevien periaatteiden 
kanssa;

• Olemme arvioineet vastuullisuustietojen keräämi-
seen ja yhdistelemiseen käytettäviä tiedonhallin-
nan prosesseja, tietojärjestelmiä sekä käytännön 
menettelytapoja ja tutkineet niihin liittyviä sisäisiä 
dokumentteja;

• Olemme testanneet vastuullisuustietojen oikeel-
lisuutta ja täydellisyyttä alkuperäisistä dokumen-
teista ja järjestelmistä otospohjaisesti 

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa 
suoritettavat toimenpiteet poikkeavat luonteeltaan 
ja ajoitukseltaan kohtuullisen varmuuden antavassa 
toimeksiannossa suoritettavista toimenpiteistä ja ovat 
niitä suppeampia  Tämän vuoksi rajoitetun varmuu-
den antavassa toimeksiannossa saatava varmuuden 
taso on huomattavasti alempi kuin varmuus, joka olisi 
saatu suorittamalla kohtuullisen varmuuden antava 
toimeksianto 

Toimeksiannon luontaiset rajoitukset
Kaikkiin varmennustoimeksiantoihin liittyy luontaisia 
rajoituksia tarkastellun tiedon valikoivasta testauksesta 
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johtuen  Siten havaitsematta jääneitä väärinkäytöksiä, 
virheellisyyksiä tai säädöstenvastaisuuksia saattaa 
esiintyä  Lisäksi ei-taloudelliseen tietoon saattaa liittyä 
merkittävämpiä luontaisia rajoituksia kuin taloudelli-
seen tietoon ottaen huomioon sekä sen luonteen että 
menetelmät, joita käytetään tällaisten tietojen kerää-
miseen, laskemiseen ja arvioimiseen 

Johtopäätökset
Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme 
evidenssin perusteella tietoomme ei ole tullut seikko-
ja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoi-
meksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olen-
naisilta osiltaan laadittu GRI Sustainability Reporting 
Standards -raportointiohjeiston mukaisesti 

Helsinki, 1  huhtikuuta 2019

KPMG OY AB
Harri Leppiniemi
Partner, CIA, Advisory

Niina Turri
Senior Manager, Advisory
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