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Julkisten hankintojen merkitys ja vaikuttavuus 
nousussa
Viime vuosi oli koronapandemiasta johtuen todella 
poikkeuksellinen myös meillä Hanselissa  Lähdimme 
vuoden alussa kohti merkittävää kasvua, kun saam-
me nyt palvella Suomen koko julkishallintoa  Useissa 
yhteishankinnoissa pääsimme tavoitteisiin ja osin ylikin, 
mutta joidenkin, muun muassa matkustukseen ja ravin-
tolapalveluihin liittyvien yhteishankintojen käyttö väheni 
rajusti, kun maailma asettui uuteen asentoon  Yhteis-
hankintojen lisäksi tarjoamme kilpailutusapua asiakkai-
demme omiin hankintoihin sekä tukea hankintatoimen 
kehittämiseen  Näille palveluille oli runsaasti kysyntää 
koko vuoden ajan 

Onneksi olimme jo pitkään hioneet käytäntöjä paikasta 
riippumattoman työnteon mahdollistamiseksi ja mo-
nitilatoimistoonkin olimme siirtyneet kesällä 2018  Nyt 
tämä kehitystyö yhdistettynä henkilöstömme erinomai-
seen motivaatioon auttoi meitä sopeutumaan uuteen 
etäarkeen uskomattoman nopeasti  Huomasimme heti 
maaliskuussa, että jokainen hanselilainen voi työsken-
nellä sujuvasti kotoa käsin 

Asiakaskunnan laajeneminen näkyy meillä siten, että 
kilpailutustahti on kiihtynyt huomattavasti ja osaava po-
rukkamme valmistelee vuosittain yhä useampia hankin-
toja  Siitä heille iso kiitos! Ja asiakkaillemme kiitos sii-
tä, että osallistutte yhteishankintoihimme ahkerasti 
ja annatte palautetta niiden kehittämiseksi entistäkin 
paremmiksi  Meille on kunnia-asia tarjota mahdollisim-
man hyvin tarpeitanne vastaavia tuote- ja palvelukoko-
naisuuksia  Lupaamme tehdä tämän aina parhaaseen 
asiantuntemukseemme nojautuen ja luotettavasti 

Julkisten hankintojen merkitys ja vaikuttavuus on tie-
dostettu viime aikoina uudella tavalla muun muassa 
hallitusohjelmassa  Omistajiemme valtiovarainminis-
teriön ja Kuntaliiton johdolla Hankinta-Suomi-toimen-
pideohjelmassa valmisteltu, ensimmäinen julkisten 
hankintojen kansallinen hankintastrategia julkaistiin 
syyskuussa  On hienoa, että julkiset hankinnat nou-
sevat yhä enemmän keskusteluun ja hankintayksiköt 
kehittävät käytäntöjä yhdessä  Olemme olleet vahvasti 
mukana yhteistyötä rakentamassa ja nyt hankintastra-
tegiaa toimeenpanemassa  Julkisiin hankintoihin käyte-
tään varovaisenkin arvion mukaan huimat 35 miljardia 
euroa joka vuosi   On siis tärkeää vakavasti miettiä, mil-
laisia asioita niiden kautta halutaan ja voidaan saavuttaa 

Kansallisen hankintastrategian myötä hankintojen vas-
tuullisuus on erityisesti korostunut  Olemme tehneet 
jo yli kymmenen vuoden ajan lujasti töitä ympäristö-
vastuun ja sosiaalisen sekä taloudellisen vastuun puo-
lesta  Lisäksi edistämme hankintojen innovatiivisuutta  
Meillä oli viime vuonna ensimmäistä kertaa käytössä 
aikaisempaa laajempi vastuullisuusanalyysi, jonka käy-
töstä kilpailutuksissa saatiin oikein hyviä kokemuksia  
Näistä kerromme tarkemmin tämän vuosikertomuk-
sen vastuullisuusosiossa 

Alkanut vuosi 2021 on meille erityinen: Hansel täyttää 
80 vuotta  Vahvuutemme on ajassa eläminen ja toi-
minnan muuntuminen asiakastarpeiden ja julkisten 
hankintojen toimintaympäristön mukaisesti  Näin toi-
mimme vastakin ja teemme onnistuneita hankintoja 
yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa 
myös vuonna 2021 

Anssi Pihkala
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalta
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Avainluvut

Yhteishankinnat TOP3

IT-konsultointi

101 M€

Yhteishankinnoissa

640
sopimustoimittajaa

2400
liittynyttä asiakasta

Elintarvikkeet ja
non-food-tuotteet

68 M€
Työterveyshuollon

palvelut

62 M€

Mukana 

1 500 000 000
euron hankinnoissa

Yhteishankintoja  

920 M€
Asiakaskohtaisia kilpailutuksia 

540 M€

2020: 0,95 %2018: 0,99 %

2019: 0,96 %

118
asiantuntijaa

2 140 
päivää tekemässä

asiakkaiden
kilpailutuksia

390 
päivää

kehittämässä
hankintatoimea

keskimääräinen palvelumaksu
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Hansel on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka 
tavoitteena on tuottaa julkishallinnolle säästöjä tulok-
sellisella hankintatoimella  Hanselin asiakkaita ovat mi-
nisteriöt ja niiden alaiset virastot, kunnat, kuntayhtymät, 
sairaanhoitopiirit, Keva ja seurakunnat sekä lisäksi sel-
laiset julkisoikeudelliset laitokset, joihin valtio tai kunta 
käyttää määräysvaltaa 

Hanselin omistavat valtio (65 %) ja Suomen Kuntaliitto 
(35 %)  Yhtiön rooli ja tehtävä yhteishankintayksikkönä 
on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsää-
dännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion 
hankintastrategiassa  Yhtiö on valtiovarainministeriön 
omistajaohjauksessa 

Hansel rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä yh-
teishankintojen palvelumaksulla ja asiantuntijapalvelu-
jen myynnillä  Palvelumaksu, joka perustuu asiakkaiden 
tekemiin hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 
1,50 prosenttia  Keskimääräinen palvelumaksu vuonna 
2020 oli 0,95 prosenttia (0,96 prosenttia vuonna 2019) 

Hanselin omat hankinnat olivat 4,7 miljoonaa euroa 
vuonna 2020  Niiden laskennalliset hiilidioksidipäästöt 
olivat 814 000 CO2e  Hankinnoissa hyödynnetään yh-
tiön yhteishankintoja aina, kun se on mahdollista  Jos 
hankintaan soveltuvaa puitejärjestelyä tai dynaamista 
hankintajärjestelmää ei ole saatavilla, tehdään hankin-
nat yhtiön prosessien mukaisesti 

Verojalanjälki

Hansel – julkishallinnon 
yhteishankintayksikkö

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2020.hansel.fi 

5



Organisaatio
Hanselin organisaation muodostaa 118 asiantunti-
jan henkilökunta  Hallituksen valitsee yhtiökokous ja 
sen puheenjohtajana toimii ICT-johtaja Anna-Maija 
Karjalainen valtiovarainministeriöstä  Hallituksessa on 
lisäksi neljä muuta jäsentä: varatoimitusjohtaja Timo  
Reina, Suomen Kuntaliitto ry (varapuheenjohtaja), head 
of procurement Antti Laakso, Aalto-yliopisto, kaupun-
ginjohtaja Johanna Luukkonen, Rauman kaupunki ja 
pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos  Lisäksi halli-
tuksen kokouksiin osallistuu henkilöstön edustaja Minna 
Isoherranen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus  Hallituk-
sen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä 

Hallitus nimittää Hanselin johtoryhmän yhtiön toimitus-
johtajan esityksestä  Johtoryhmässä oli vuonna 2020 
toimitusjohtaja mukaan lukien seitsemän henkilöä: toi-
mitusjohtaja Anssi Pihkala (s  1963), varatoimitusjohtaja 
Raili Hilakari (s  1953), talousjohtaja Kirsi Koivusaari (s  
1966), lakiasianjohtaja Eija Kontuniemi (s  1966), asiak-
kuusjohtaja Maritta Mäkelä (s  1965), kategoriajohtaja 
Susanna Närvänen (s  1963) ja digitaalisten palveluiden 
johtaja Mikko Saavalainen (s  1979) 

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän nimittämisessä nou-
datetaan valtion omistajaohjauksen periaatteita, jotka 
varmistavat muun muassa tasa-arvon toteutumisen  
Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia 
ja Hanselin yhtiöjärjestystä  Yhtiön päätoimipiste sijaitsee 
Helsingissä, Postitalossa  Lisäksi toimitiloja on käytössä 
myös Kuntatalolla  Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla 

Liiketoiminta
Hanselin liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen: 
yhteishankintoihin, kilpailutuspalveluihin sekä hankin-
tatoimen kehittämispalveluihin  Yhteishankintayksikkö 
edistää toiminnallaan julkisen hallinnon tuottavuutta, 
laadukkaiden julkisten hankintojen tekemistä ja toimit-
tajien tasapuolista kohtelua  Hanselin tavoitteena on 
järjestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat 
tehokkaasti ja kilpailua syntyy 

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan yhdes-
sä ulkopuolisen riskiasiantuntijan kanssa riskimatriisin 
avulla säännöllisin väliajoin  Edellinen riskikartoitus teh-
tiin toukokuussa 2019 ja seuraava vuonna 2021 

Yhteishankinnat
Yhteishankinnat tarkoittavat puitejärjestelyjä ja dynaami-
sia hankintajärjestelmiä, joiden kautta Hanselin asiakkaat 
voivat hankkia tuotteita ja palveluita  Yhteishankintasopi-
muksissa sovitaan yleiset ehdot, kuten hankinnan kohde, 
hinnat sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet  Käyttämäl-
lä Hanselin sopimusta asiakas voi varmentaa hankinnan 
lainmukaisuuden, asemansa turvaavat sopimusehdot 

sekä helpottaa sopimus- ja toimittajahallintaa  Hansel 
tarkastaa yhteishankinnoissa toimittajien soveltuvuuden 
ja valvoo myös sopimuskaudella toimittajan sopimus- 
ja yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattamista sekä 
toimittajan vakavaraisuutta 

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

Kilpailutuspalvelut
Kilpailutuspalvelut ovat tarpeen, kun hankinnan koh-
teesta ei ole tarjolla yhteishankintasopimusta  Hanselin 
kilpailuttamiskonsultit ja lakimiehet ovat perehtyneet 
julkisiin hankintoihin, kilpailuttamiseen ja sopimusoi-
keuteen  Asiantuntijapalvelujen käytöllä asiakas voi 
varmistua siitä, että hankinnat kilpailutetaan sääntöjen 
mukaisesti, mahdollisimman hyvillä sopimusehdoilla 
sekä hinta-, laatu- ja vastuullisuustekijät huomioituina  
Tämä vapauttaa asiakkaan työaikaa muihin tehtäviin, 
pienentää hankintayksikön riskejä ja edistää parhaiden 
käytäntöjen jakamista 

Hankintatoimen kehittäminen
Kehittämispalvelumme tähtää asiakkaiden hankinta-
toiminnan tehostamiseen ja tuloksellisuuden paran-
tamiseen  Asiakastoimeksiannoissa pääroolissa ovat 
kehityspäälliköt, mutta käytettävissä on Hanselin koko 
osaaminen  Kehittämispalvelut voivat liittyä jonkin asi-
akkaan hankintatoimessa esiintyvän ongelman ratkaise-
miseen tai palvelu voi olla kokonaisvaltaista hankintojen 
ohjauksen, organisoinnin tai toteutuksen analysointia, 
kehittämistä ja muutosjohtamista sekä henkilöstön 
valmentamista  Kehittämistoimeksiannon sisältö rää-
tälöidään aina tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden 
mukaan ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 

Hanselin jäsenyydet järjestöissä:

• FiBS ry
• Helsingin seudun kauppakamari
• Julkisten hankintojen yhdistys
• Oy Nooan Arkki AB (WWF Green Office)
• Palvelualojen työnantajat PALTA ry
• ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
• Sisäiset tarkastajat ry
• Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
• Suomen Liikematkayhdistys ry
• Tieke tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

i
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Kohti hankintavoiman yhdistämistä

Vajaa puolitoista vuotta sitten meille hanselilaisille an-
nettiin uusi haaste, kun omistuspohjamme muutoksen 
myötä asiakaskuntamme laajeni ja saimme asiakkaak-
semme koko julkishallinnon  Aikaisemmin olimme toi-
mineet valtion yhteishankintayksikkönä, mutta nyt oli 
aika ottaa uudeksi visioksi Suomen julkisen hankinta-
voiman yhdistäminen 

Suuret haasteet on tärkeä purkaa pienemmiksi palasiksi 
ja meidän osaltamme tämä tarkoitti asioihin tarttumis-
ta ”kilpailutus kerrallaan”  Käärimme hihat ja aloitimme 
ripeästi joukon kilpailutuksia, joiden kautta saimme no-
pealla aikataululla yhteishankintoja tarjolle myös uusille 
asiakkaillemme  Vuoden lopussa koko asiakaskunnalle 
tarjottavia yhteishankintoja oli jo 29 ja lisää tulee kevään 
aikana runsaasti 

Lähdimme uuden oikeuskäytännön edellyttämällä ta-
valla hakemaan asiakkailta liittymisiä puitejärjestelyihin 
ja mukavasti siinä myös onnistuimme  Lisäksi toimme 
tarjolle dynaamisia hankintajärjestelmiä, joiden osalta 

etukäteisliittymistä ei tarvita, vaan niihin voi tulla mu-
kaan milloin tahansa järjestelyn voimassaolon aikana 

Voisi sanoa, että luvut puhuvat puolestaan ja saimme 
kokoon melkoisen määrän etukäteisliittymisiä  Stra-
tegian ensimmäisen väliarvion ollessa ajankohtainen 
2020 syksyllä totesimme saaneemme uusia liittymisiä 
2,8 miljardin euron arvosta  Näistä 1,6 miljardin edestä 
niin sanotulta vanhalta asiakaskunnalta ja loppujen 1,2 
miljardin edestä kunnilta, muilta kuntaorganisaatioilta ja 
seurakunnilta  Samaan hengenvetoon on toki todetta-
va, että nämä hankinnat tulevat jakaantumaan monelle 
vuodelle, sillä jotkut puitejärjestelyistä ovat voimassa 
jopa vuoteen 2029 saakka 

Varsinainen hankintavolyymi toteutuneen myynnin kaut-
ta kertyy hitaammin ja tätä hidastutti edelleen korona-
pandemia  Saimme kuitenkin myös uusia asiakasorga-
nisaatioita hyvin mukaan kaikissa liiketoiminnoissa ja 
vaikka yhteishankintojen myynti jäikin koronan vuoksi 
jonkin verran tavoitteesta, on lähes 920 miljoonan euron 
volyymi hyvä saavutus 

”Nyt oli aika ottaa uudeksi visioksi Suomen julkisen 
hankintavoiman yhdistäminen.”
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Vastaamme asiakkaiden 
hankintatarpeisiin
Hanselin ja KL-Kuntahankintojen syyskuussa 2019 ta-
pahtuneen yhdistymisen myötä asiakaskuntamme 
laajeni moninkertaisesti  Asiakaskunnan kasvu sekä 
etukäteisliittyminen puitejärjestelyihin edellyttivät ker-
tomusvuonna uudenlaista panostusta asiakastyöhön, 
viestintään ja markkinointiin 

Jaoimme asiakasvastuut maantieteellisesti alueittain  
Jokaiselle alueelle nimettiin kaksi asiakkuuspäällikköä  
Koronapandemia muutti osaltaan asiakastyön luonnetta 
ja suurin osa asiakaskohtaamisista hoituikin verkon vä-
lityksellä  Hämmästyttävän nopeasti asiakastyö muutti 
muotoaan ja hyvistä kokemuksista päätellen verkko-
tapaamiset jäävät varmasti ainakin osittain pysyväksi 
käytännöksi  Myös asiakastilaisuudet peruttiin ja niiden-
kin osalta siirryttiin verkkototeutuksiin  Syksyn aikana 
pitämämme seitsemän webinaaria saivat asiakkailta 
hyvän vastaanoton ja jokaisessa tilaisuudessa oli satoja 
kuulijoita 

Viestintä ja markkinointi ovat isossa roolissa
Verkkopalvelu-uudistuksen pohjaksi teimme asiakas-
haastatteluja ja niissä asiakkaiden ylivoimaisesti suu-
rimmaksi huoleksi nousi se, että jokin yhteishankintaso-
pimus jää huomaamatta ja puitejärjestelyyn liittyminen 
tekemättä määräajassa  Viestintä ja markkinointi ovat-
kin isossa roolissa asiakastyössä  Olemme panostaneet 
asiakasviestintään lisäämällä henkilöresursseja ja ke-
hittämällä osaamista  Laadimme jokaiselle yhteishan-
kinnalle markkinointisuunnitelman, jolla varmistamme 
tiedonkulun ajoissa puitejärjestelyjen liittymisaikataulut 
ja asiakkaan päätöksenteon huomioon ottaen  Asiakas-
palveluamme vahvistimme ruotsinkielisellä asiakasneu-
vojalla 

Onnistuneita hankintoja asiakkaita kuunnellen
Hanselin asiakaskunnasta muodostettu kahdenkymme-
nen edustajan asiakasfoorumi kokoontui kolme kertaa 
vuonna 2020  Foorumin tarkoituksena on vaihtaa ko-
kemuksia, jakaa hyviä käytäntöjä, sparrata sekä saada 
ajantasaista tietoa Hanselin toiminnasta  Käsiteltyjä 
teemoja olivat muun muassa digitaalisuus hankintatoi-
minnassa, spend-analyysit tiedolla johtamisen välinee-
nä sekä yhteishankintojen tarjonta  Vuoden viimeisessä 
etätapaamisessa keskustelua käytiin lisäksi koronapan-
demian vaikutuksista jäsenten organisaatioihin ja Han-
selin toimintaan 

Asiakkaat arvostavat hanselilaisten  
palveluasennetta
Asiakas- ja toimittajatyytyväisyyttä seurataan Hanselis-
sa säännöllisesti  Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan 
vuosittain ja toimittajatyytyväisyyskysely toteutetaan 
joka toinen vuosi  Vuonna 2020 vuorossa oli asiakas-
tyytyväisyyskysely, joka toteutettiin tammikuussa 2021  
Tähän kyselyyn vastasi ensimmäistä kertaa koko asia-
kaskunta yhdessä 

Vuoden 2020 asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset 
käytiin läpi johtoryhmässä sekä henkilöstöinfossa  Tu-
loksia hyödynnetään kehittämistoimenpiteiden suun-
nittelussa yhdessä henkilöstön kanssa 

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys 4,08 oli hieman pa-
rempi kuin edellisenä vuonna (2019 asiakastyytyväisyys 
oli 3,90), huolimatta toimintaympäristön muutoksista  
Yritysjärjestelyn ja puitesopimusten liittymiskäytännön 
muutoksen lisäksi vallinnut pandemiatilanne vaikutti 
laajasti Hanselin toimintaan 

Asiakastyö siirtyi lähes kokonaan verkkotapaamisiin 
samoin kuin suunnitellut asiakastapahtumat  Hanse-
lin vahvuuksina asiakkaat tuovat edellisvuoden tapaan 
esille hankintalain tuntemuksen ja kilpailutusosaamisen, 
palveluasenteen ja yhteyshenkilöiden toiminnan 

Kehityskohteiksi asiakkaat nimesivät asiakkaiden tar-
peiden tuntemisen sekä yhteishankintojen hyödyt ja 
toimivuuden 

Asiakaskyselyyn vastasi yhteensä 470 viime vuoden ai-
kana Hanselin kanssa asioinutta asiakasta 

• Arvosanojen keskiarvo oli 4,08 (3,90 vuonna 2019)
• Kokonaisarvosanan 3,50 tai parempi antoi 84 % (78 

%)
• Kokonaisarvosanan 2,99 tai huonompi antoi 6 % 

(11  %)
 
Hanselilaisten tulospalkkio on sidottu saatuun asiakas-
tyytyväisyyspalautteeseen 
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”Korkeimmat arvosanat annettiin hankintalain tuntemuksesta 
ja kilpailutusosaamisesta sekä palveluasenteesta.”
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Vaatimuksen mukaista ja avointa 
toimintaa

Hanselin compliance-toiminto perustettiin vuonna 2019 
laajassa kehittämishankkeessa, jossa tunnistettiin kes-
keisimmät Hanselin eettiseen toimintaan liittyvät riskit, 
päivitettiin eettiset ohjeet ja työhön liittyvä ohjeistus 
sekä laadittiin puuttuvat ohjeistukset ja liiketoiminta-
periaatteet  Ohjeistukset koottiin intranettiin ja käyttöön 
otettiin ilmoituskanava anonyymejä väärinkäytösilmoi-
tuksia varten 

Compliance-toiminnon vetäminen vastuutettiin comp-
liance officerille ja hänen tuekseen perustettiin tiimi, 
jossa on mukana lakiasioiden, kategoriahallinnan ja 
HR:n edustus  Koko henkilöstö koulutettiin ja toimin-
non edellyttämiä asioita käsiteltiin yksikköpalavereissa  
Kehityshankkeelle ja sen tuloksille tehtiin ulkopuolisen 
tarkastajan suorittama sisäinen tarkastus 

Vuonna 2020 Compliance-tiimille ei tehty väärinkäytös-
ilmoituksia  Eettiseen toimintaan liittyviä teemoja pi-
dettiin yllä muun muassa henkilöstötilaisuuksissa sekä 
sisäisessä viestinnässä  Tiimin jäsenet ovat osallistuneet 
myös erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja seuranneet eet-
tiseen toimintaan liittyviä teemoja yhteiskunnallisessa 
keskustelussa  Eräiden valtion palveluntarjoajien kanssa 
on keskusteltu syvällisemmin compliance-toiminnon 
järjestämisestä 

Syyskuussa koko henkilöstölle järjestettiin kolmen tun-
nin koulutustilaisuus, jonka piti Niina Ratsula Code of 

Conduct Companystä  Koulutuksen aiheena oli ”Comp-
liance-kulttuurin rakentaminen: Eettinen ja vaatimusten 
mukainen toiminta arjessa”  Koulutusta edelsi henkilös-
tölle suunnattu kysely epäeettiseen toimintaan liittyvistä 
havainnoista Hanselissa  Tiimin jäsenet ovat antaneet 
neuvontaa eettiseen toimintaan ja erityisesti esteelli-
syyteen liittyvissä kysymyksissä 

Valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös an-
nettiin 8 4 2020  Periaatepäätös edellyttää muun muas-
sa yritysvastuun vahvaa integroimista valtion yritysten 
liiketoimintaan, tavoitteellista yritysvastuun johtamista, 
riskien tunnistamista sekä riskienhallintajärjestelmää  
Periaatepäätöksessä edellytetään myös, että sidos-
ryhmillä on luotettava tapa tuoda yritysjohdon tietoon 
mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset sekä työntekijöiden 
oikeuksien loukkaukset  Periaatepäätös sekä Whistleblo-
wing-direktiivi edellyttävät ilmoituskanavan perustamis-
ta epäkohtien ja väärinkäytösten luottamuksellista ja 
anonyymiä ilmoittamista varten 

Hanselin ilmoituskanava otettiin käyttöön 2019, joten 
muutoksiin ei tältä osin ollut tarvetta  Periaatepää-
töksessä edellytetään lisäksi, että yhtiöt valmistelevat 
yhtiön toimintaan soveltuvan korruptionvastaisen toi-
minta- ja raportointimallin  Hanselissa laadittiin Korrup-
tionvastainen toiminta- ja raportointimalli -ohjeistus, 
joka kokoaa yhteen Hanselin työohjeisiin kirjatut, toimin-
nassa noudatettavat korruptionvastaiset toimenpiteet 

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2020.hansel.fi
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Yhteishankintaa laajalle asiakaskunnalle

Vuonna 2020 oltiin uuden äärellä ja poikkeavassa tilan-
teessa koronapandemian vuoksi  Matkustaminen py-
sähtyi, siirryttiin laajalti etätöihin ja hankintoja siirrettiin  
Tuotantolaitoksia suljettiin määräajaksi  Suojavarusteita 
hankittiin  Hanselin yhteishankinnoissa tämä tarkoitti 
nopeaa reagointia muuttuneeseen tilanteeseen  Hyvällä 
yhteistyöllä asiakkaiden ja toimittajien kanssa saatiin 
yllättävät tilanteet ratkaistua keväällä poikkeustilanteen 
alkaessa ja syksyllä osattiinkin jo toimia ”uuden nor-
maalin” ehdoilla 

Vaikka vuosi 2020 oli monella tavalla erilainen, laa-
jalle asiakaskunnallemme käynnistyi 27 uutta yhteis-
hankintaa, 18 puitejärjestelyä ja 9 dynaamista hankin-
tajärjestelmää  Kuntasektorin asiakkaillemme uusina 
yhteishankintoina tulivat käyttöön muun muassa mat-
katoimistopalvelut ja työterveyshuollon palvelut  Lisäksi 
kilpailutettiin KL-Kuntahankintojen sopimusten päätyt-
tyä oppikirjat, puhtaanapidon tarvikkeet, sähkön hankin-
ta, teleoperaattoripalvelut ja leasingpalvelut 

Uusina yhteishankintoina valtiohallinnolle ja korkea-
kouluasiakkaille tuotettiin aurinkovoimaloiden yhteis-
hankinta sekä jätehuollon palvelut  Koko asiakaskun-
nalle perustettiin suojavarusteiden yhteishankinta, jonka 
valmistelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä Huoltovarmuus-
keskuksen kanssa  Pienhankintoihin lisättiin ohjelmisto-
robotiikan ja tekoälyn pienhankinnat 

Vuoden 2020 aikana käynnistettiin lähes 20 koko asia-
kaskunnalle tarjottava yhteishankintakilpailutusta, joissa 
sopimuskausi alkaa 2021  Näistä esimerkkeinä mainitta-
koon kokous- ja tapahtumapaikat sekä kotimaan majoi-
tuspalvelut, autojen hankinta- ja leasingpalvelut, tilaus-
ajo- ja muuttokuljetuspalvelut, pilvipalvelut, siivous- ja 
turvallisuuspalvelut, turvatekniikan palvelut sekä it-kon-
sultoinnin ja johdon konsultoinnin yhteishankinnat 

Yhteishankintojen hyödyntämisen helppoutta paran-
nettiin järjestämällä asiakkaille minikisainfoja ja webi-
naareja 

”Laajalle asiakaskunnallemme käynnistyi 27 uutta yhteishankintaa.”

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2020.hansel.fi
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Yhteishankintojen kehitys

Yhteishankintojen kategoriajako muuttui organisaatiomuutoksen yhteydessä syksyllä 2019  Kategorioita on nyt 14 
aikaisempien 17 sijaan  Raportoinnissa tiedot on viety takautuvasti uusien kategorioiden alle 

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2020.hansel.fi 
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Uusia työkaluja sopimustoimittajille

Hansel uudisti sopimustoimittajien raportointipalvelun 
vuosien 2019 ja 2020 aikana  Urakka oli melkoinen, sillä 
saamme kuukausittain yksityiskohtaisen raportin noin 
neljältäsadalta sopimustoimittajalta  Muutosta tehtiin 
pikkuhiljaa, jotta se saatiin hallitusti hoidettua 

Ensimmäiset sopimustoimittajat alkoivat käyttää uu-
distettua palvelua vuoden 2019 lokakuussa ja viimeiset 
siirrot tehtiin lokakuussa 2020; samaan aikaan tehtiin 
myös koko ajan jatkokehitystä palveluun  Vieläkään kaik-
ki ei ole täysin valmista, vaan uusia ominaisuuksia ja 
parannuksia on tulossa 

Jotta pystymme palvelemaan hyvin asiakkaitamme, tar-
vitsemme jatkuvasti tietoa siitä, mitä sopimuksillamme 
ostetaan  Tämän tiedon keräämme raportointipalvelun 
kautta  Toimittajat raportoivat myyntinsä tuotteittain ja 
asiakkaittain antaen riittävät tunnistetiedot transakti-

oista myös mahdollista toimittajatarkastusta varten  
Sopimusraportoinnin perusteella Hansel taas veloittaa 
palvelumaksun toimittajilta  Raportointipalvelu on näin 
ollen osakirjanpitojärjestelmä Hanselille ja siinäkin mie-
lessä äärimmäisen tärkeä 

Haluamme palvella sopimustoimittajiamme mahdolli-
simman hyvin ja tätä tarkoitusta varten saimme joulu-
kuussa 2020 valmiiksi Toimittajapulssi-palvelun, josta 
toimittaja voi käydä tarkastelemassa raportoimiaan lu-
kuja ja nähdä muun muassa oman sopimusmyyntinsä 
osuuden yhteishankinnan volyymistä  Palvelusta löyty-
vät sopimusmyynnit vuodesta 2014 alkaen  Näkymiä on 
helppo muokata koskemaan eri hankintoja ja ajanjaksoja 
sekä halutessaan tietoja on mahdollista ladata Exceliin  
Kehitämme Toimittajapulssia edelleen ja otamme mie-
lellämme vastaan palautetta 

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2020.hansel.fi
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Tietoturva Hanselissa kunnossa

Hansel auditoi alkuvuodesta 2020 oman, hallinnolli-
sen tietoturvallisuuden tasoaan  Auditoinnissa todettiin 
muun muassa erityisen positiivisena fyysisen turvalli-
suuden toteuttaminen kiinteistön suojelukohdeluon-
teesta huolimatta  Lisäksi puhtaan pöydän periaate ja 
paperittomuus sekä henkilökohtaiset lukittavat lokerot 
erityisohjeineen olivat auditointilausunnon mukaan hy-
vin suunniteltuja  Hanselissa työskennellään monitila-
toimistossa 

Auditoinnissa sovellettiin Kansallisen turvallisuusau-
ditointikriteeristöä (Katakri 2015)  Auditointi osoitti, 
että Hanselin tavoitteekseen asettama niin sanottu 
perustaso (ST IV) täyttyy Katakri-vaatimusten mukaan 
hallinnollisen tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla 

Kokonaisuudessaan tietoturva-auditointeja valmistui 
vuoden 2020 aikana viisi  Jatkuva parantaminen tieto-
turvatyössä on toimintamalli myös alkaneena vuonna 
2021, kun käynnissä on useita auditointeja sekä muita 
tietoturvaan liittyviä kehityshankkeita 

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2020.hansel.fi

14



Hansel-lain muutokset tulivat voimaan 1 9 2020  Lakiin 
lisättiin Hanselin tehtäviksi muun muassa hankintatieto-
jen käsittely ja analysointi, hankintoihin liittyvän sähköi-
sen ilmoituskanavan (Hilma) ylläpito sekä kansainväliset 
yhteishankinnat 

Hansel-lakiin lisättiin myös säännökset hankintatietoihin 
liittyvästä tiedonsaantioikeudesta, jonka mukaan talous-
arviotalouden piirissä olevien asiakkaiden on luovutet-
tava hankintoihin liittyviä tietoja Hanselille  Käytännössä 
nämä tiedot julkaistaan tutkihankintoja.fi-palvelussa ja 
niiden avulla tuotetaan analyysitietoa virastoille ja lai-
toksille niiden hankinnoista  Hansel-lakiin lisättiin myös 
säännökset tietojen käsittelystä, suojaamisesta ja luo-
vuttamisesta 

Hilma (hankintailmoitukset.fi) on valtiovarainministeriön 
omistama hankintojen ilmoituskanava, jonka ylläpitä-

minen ja kehittäminen siirtyi Hanselille vuoden 2020 
alussa  Lakimuutoksella toteutettiin tämä siirto työ- ja 
elinkeinoministeriöltä valtiovarainministeriölle sekä käy-
tännön tehtävien siirtäminen Hanselille 

Lakiin lisättiin talousvaliokunnan ja perustuslakivalio-
kunnan käsittelyjen johdosta myös säännökset hallin-
non yleislakien noudattamisesta sekä rikosoikeudelli-
sesta virkavastuusta 

Hankintalain muutosesitys eduskuntaan joulukuussa
Hankintalain muutoksia koskeva hallituksen esitys 
annettiin eduskunnalle joulukuussa 2020  Lakiehdo-
tuksessa ehdotetaan muun muassa puitejärjestelyjen 
hankinnan laajuutta koskevan säännöksen lisäämistä 
hankintalakiin  Toteutuessaan muutos tekisi puitejärjes-
telyjen kilpailutukset ja sopimusaikaisen käytön hieman 
nykyistä joustavammaksi 

Muutoksia Hansel- ja hankintalakeihin

”Tietojen avulla tuotetaan analyysitietoa virastoille
ja laitoksille niiden hankinnoista.”

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2020.hansel.fi
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Hanselin eri puolilla Suomea vieraillut syyskiertue muut-
ti muotonsa virtuaaliseksi webinaarisarjaksi vuoden 
2020 poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi  Syyskier-
tue-webinaarit polkaistiin käyntiin syyskuussa rivakalla 
aikataululla ja joulukuun loppuun mennessä webinaa-
rejamme oli seurannut kaikkiaan noin 1  700 katsojaa 

Jo keväällä 2020 olimme kysyneet asiakkailtamme ide-
oita webinaariaiheista, ja näiden ehdotusten pohjalta 
linjasimme webinaarijaksojen sisältökokonaisuudet  Kä-
sittelyssämme oli ajankohtaisia teemoja muun muassa 
sopimushallinnasta ja lainsäädännöstä sekä hankinto-
jen johtamisesta ja hankintatiedon analysoinnista aina 
julkisten hankintojen vastuullisuuteen  Webinaarien 
puhujina oli yhteensä 17 Hanselin rautaista asiantunti-
jaa, joita jututti asiakkuusjohtajamme Maritta Mäkelä  
Kansallista hankintastrategiaa käsitelleessä jaksossa oli 
mukana myös finanssineuvos Tero Meltti valtiovarain-
ministeriöstä 

Hansel ei varmastikaan ollut ainoa organisaatio, joka 
joutui vuonna 2020 tekemään nopean hyppäyksen vir-
tuaalitapahtumien maailmaan ja kilpailemaan asiak-
kaidensa ajasta lukuisten muiden webinaarien kanssa  
Syyskuusta joulukuuhun pyörinyt webinaarisarjamme 
osoittautui kuitenkin yleisömenestykseksi, kiitos loista-
vien asiantuntijoidemme, jotka jakoivat arvokasta osaa-
mistaan asiakkaillemme  Alun perin suunnitelmana oli 
järjestää viisi tunnin webinaaria kahden viikon välein, 
mutta yleisön pyynnöstä päätimme jatkaa ”kiertuetta” 
vielä kahdella lisäwebinaarilla 

Vaikka vuosi 2021 toivottavasti tuo tullessaan takaisin 
perinteisetkin verkostoitumistapahtumat, tulemme 
järjestämään webinaareja asiakkaidemme hankintoja 
tukevista aiheista myös jatkossa 

Syyskiertue-webinaarien tallenteet ovat kaikkien Hanse-
lin asiakkaiden katsottavissa hansel.fi-verkkopalvelussa: 
Tietoa meistä > Tapahtumat > Syyskiertue 

Webinaarit saavuttivat suuren suosion

”Kiitos, tällaisia webinaareja on hyvä pitää jatkossakin, 
nopea tapa päivittää itselle asioita. Saa uusia ideoita, 

voin palata niihin myöhemmin ja hyödyntää.”

”Erittäin hyviä webinaareja, joissa aiheisiin pureuduttiin oikealla 
asenteella ja myös aihepiirien ongelmat nostettiin konkreettisesti 

ja asiantuntevasti esiin, mistä erityskiitos.”

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2020.hansel.fi
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Vuosi 2020 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin Hansel 
tarjosi palveluitaan koko Suomen julkishallinnolle  Vuo-
den 2019 syyskuussa toteutetussa omistus- ja yritysjär-
jestelyssä Hanselin omistus muuttui siten, että Suomen 
valtio omistaa yhtiöstä 65 prosenttia ja Suomen Kunta-
liitto ry 35 prosenttia  Integraatiostrategian toimeenpano 
eteni suunnitellusti, vaikka korona vaikuttikin negatiivi-
sesti joidenkin yhteishankintojen kehitykseen 

Yhteishankintayksikön tehtävä ja rooli on määritelty jul-
kisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä ja Hansel 
Oy:tä koskevassa laissa  Yhtiön asiakkaat on niin ikään 
määritelty Hansel-laissa ja näitä ovat ministeriöt ja nii-
den alaiset virastot, eräät muut valtion yksiköt sekä 
yliopistot ja korkeakoulut  Vuoden 2019 alusta alkaen 
asiakaskunta laajeni kuntiin, kuntayhtymiin, seurakuntiin 
sekä kuntakentän muihin hankintayksiköihin 

Hanselin tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalle säästöjä 
kilpailuttamalla ja ylläpitämällä palveluita ja tuotteita 

koskevia yhteishankintasopimuksia, jotka tuottavat huo-
mattavia säästöjä hintojen, laadun ja prosessikustan-
nusten muodossa  Lisäksi Hansel tarjoaa hankintojen 
kilpailuttamispalveluita ja hankintatoimen kehittämis-
palveluita 

Yhteishankintayksikkönä Hansel edistää toiminnallaan 
laadukkaiden hankintojen tekemistä toimittajien tasa-
puolista kohtelua sekä kilpailua järjestämällä tarjouskil-
pailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti 

Hansel rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä 
yhteishankintojen palvelumaksulla ja asiantuntijapal-
velujen myynnillä  Palvelumaksu, joka perustuu tehtyi-
hin hankintoihin, voi olla hankinnan kohteesta riippuen 
suuruudeltaan enintään 1,50 prosenttia  Keskimääräinen 
palvelumaksu vuonna 2020 oli 0,95 prosenttia (0,96 pro-
senttia vuonna 2019) 

Yhteishankintayksikön toiminta

Tekoja ympäristön hyväksi
Hansel kuuluu Green Office -verkostoon, jossa on Suomessa mukana noin 150 organisaatiota. Green 
Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on lisätä yritysten ympä-
ristövastuullisuutta ja vähentää toimistojen ympäristökuormitusta  Vuonna 2020 toimiston ympä-
ristöohjelman merkitys jäi normaalia vähäisemmäksi, koska henkilöstö oli koronapandemian vuoksi 
pääosin etätöissä  Yhtiön ympäristöjärjestelmässä seurattavat tunnusluvut ovat:

• sähkönkulutus 51 051 kWh (tavoitteena vähentää, 2019: 65 272 kWh)
• paperinkulutus 70 riisiä/vuosi (tavoite alle 150 riisiä)
• ympäristötunnuksellisten yhteishankintojen osuus 66 % (tavoite 70 %)
• kulutustapamittarin vastausten keskiarvo 81,3 pistettä (tavoite 50 pistettä)

i

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2020.hansel.fi
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Hanselin yhteishankintasopimuksilla tehtiin hankinto-
ja vuonna 2020 yhteensä 916 miljoonalla eurolla (900 
miljoonaa vuonna 2019)  Suunniteltu sadan miljoonan 
euron kasvu jäi koronan vuoksi 16 miljoonaan euroon 
eli kahteen prosenttiin  Erityisen negatiivinen vaikutus 
koronalla oli seuraaviin yhteishankintoihin: matkustus, 
kokouspalvelut, elintarvikkeet ja ravintolapalvelut  Toi-
saalta kasvua tuli ajoneuvo- ja logistiikkapalveluista, 
ohjelmistoista ja IT-laitteista 

Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 11,5 miljoonaa euroa 
(11,1 miljoonaa euroa vuonna 2019)  Liikevaihto muodos-
tui yhteishankintojen palvelumaksuista 8,7 miljoonaa 
euroa (8,7 miljoonaa euroa vuonna 2019), asiantuntija-

palveluiden myynnistä 2,4 miljoonaa euroa (2,1 miljoo-
naa euroa vuonna 2019) ja muista käyttömaksuista ja 
tuotoista yhteensä 365 tuhatta euroa (420 tuhatta euroa 
vuonna 2019)  Tilikauden tulos vuonna 2020 oli –1 723 
tuhatta euroa (–770 tuhatta euroa vuonna 2019)  Tappio 
oli suunniteltu ja se aiheutui pääosin siitä, että yritys- ja 
omistusjärjestelyn kulut syntyivät heti yritysjärjestelyn 
tekohetkestä 2 9 2019 alkaen, mutta merkittäviä tuloja 
alkaa kertyä vasta vähitellen uusien hankintasopimusten 
käytön myötä  Hanselin ennen yritysjärjestelyä kilpailut-
tamia sopimuksia ei ollut mahdollista avata kunta-asi-
akkaille  Vuosina 2006–2017 yhtiön tulos oli voitollinen  
Hansel on yhtiöjärjestyksen mukaisesti voittoa tavoit-
telematon yhtiö  Yhtiön taloudellinen asema on hyvä 

Tunnusluvut ja taloudellinen asema

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2020.hansel.fi 
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Yhteishankinnat
Hanselilla oli vuoden 2020 lopussa 83 puitejärjestelyä, 
21 dynaamista hankintajärjestelmää ja neljä pienhankin-
tapalvelua (vuoden 2019 lopussa 66 puitejärjestelyä 12 
dynaamista hankintajärjestelmää ja kolme pienhankin-
tapalvelua)  Sopimustoimittajia oli vuoden lopussa 642 
(478 edellisenä vuonna) 

Hanselin suurin yhteishankintakokonaisuus oli IT-kon-
sultointi  Tällä dynaamisella hankintajärjestelmällä teh-
tiin hankintoja 101 miljoonalla eurolla (91 miljoonalla eu-
rolla vuonna 2019)  Toiseksi suurin oli Elintarvikkeet ja 
non-food-tuotteet päätyen 68 miljoonan euron arvoon 
(11 miljoonaa euroa vuonna 2019)  Kolmannelle sijalle 
suuruusjärjestyksessä ylsi Työterveyshuollon palvelut 
päätyen 62 miljoonan euron arvoon (68 miljoonaa euroa 
vuonna 2019) 

Euromääräisesti laskettuna Hanselin yhteishankinta-
sopimuksia hyödynsivät eniten valtiovarainministeriön, 
puolustusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
sisäministeriön hallinnonalat  Kunta-asiakkaista suurim-
mat olivat Jyväskylän ja Porvoon kaupungit 

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 edelleen Hansel-portfolioon liittyneiltä asi-
akkailta (lisätietoja liitetiedossa 5 2) 

Kilpailutuspalvelut
Kilpailutuspalveluiden myynti vuonna 2020 oli 2,0 mil-
joonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2019)  Lasku-
tettavien kilpailuttamishankkeiden lukumäärä vuonna 
2020 oli 183 (189 kpl vuonna 2019) ja niiden yhteenlas-
kettu arvo noin 535 miljoonaa euroa 

Hankintatoimen kehittämispalvelut
Hankintatoimen kehittämispalveluiden laskutus oli 417 
tuhatta euroa (345 tuhatta euroa vuonna 2019)  Kehit-
tämistoimeksiannot liittyivät usein hankintojen oh-
jaukseen ja organisointiin, tunnuslukujen ja nykytilan 
analysointiin, suunnitteluun, sopimushallintaan, toi-
mittajayhteistyön kehittämiseen ja vastuullisuuteen  
Hankintatoimen kehittämispalvelut -yksikkö osallistui 
merkittävällä työpanoksella Kestävien ja innovatiivisten 
julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuk-
sen KEINOn toimintaan  Tähän liittyvää tuloa on vuonna 
2020 kirjattu Hanselin liiketoiminnan muihin tuottoihin 
yhteensä 162 tuhatta euroa 

Yhtiön palvelut

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Integraatiostrategian mukaisesti yhtiön visiona on yhdis-
tää Suomen julkinen hankintavoima  Strategian kulma-
kivinä on tarjota erinomainen palvelukokemus ja laaja 
palveluvalikoima sekä toimia vastuullisten ja vaikuttavien 
hankintojen suunnannäyttäjänä  Esimerkillisen oman 
toiminnan, vahvan arvopohjan ja osallistavan kulttuurin 
uskotaan tekevän Hanselista julkisten hankintojen ar-
vostetuimman osaajan ja sen myötä halutun työpaikan 

Henkilöstönäkökulmasta katsottuna Kuntahankintojen 
ja Hanselin integraatio sujui erittäin hyvin  Koko henki-
löstöä koskeva työehtosopimus astui voimaan 1 4 2020  
Yhtiössä jo aikaisemmin omaksutut joustavat työnte-
on muodot, ajantasainen ohjeistus ja hyvät työvälineet 
mahdollistivat etätyöhön siirtymisen ongelmitta koro-
napandemian alettua 

Yhteishankintojen osalta yhtiön johto teki huhtikuussa 
2020 koronaskenaariot, joita seurattiin kuukausitasolla  
Toteuma oli hieman best case -skenaariota parempi  
Uusiin puitejärjestelyihin saatiin hyvin liittymisiä sekä 
valtio- että kunta-asiakkailta  Lisäksi Hansel avusti Huol-
tovarmuuskeskusta suojavarusteiden hankinnassa ja 
perusti lokakuussa dynaamisen hankintajärjestelmän 
suojavarusteista yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen 
kanssa koko julkishallinnon käyttöön  Hankinnat tällä 
järjestelyllä alkavat toteutua vuonna 2021 

Asiakastyö siirtyi maaliskuussa verkkoon  Hansel jatkoi 
valtio- ja kuntaorganisaatioista muodostetun asiakas-

foorumin toimintaa kolmessa teemoitetuissa etäko-
kouksessa  Syyskiertue toteutettiin seitsemänä webi-
naarina, jotka keräsivät yhteensä 1 700 kuulijaa ja saivat 
hyvää palautetta 

Asiakas- ja toimittajatyytyväisyyttä seurataan säännöl-
lisesti  Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain 
ja toimittajatyytyväisyyskysely joka toinen vuosi  Vuotta 
2020 koskeva kysely toteutettiin tammikuussa 2021 ja 
arvosanojen keskiarvo mittarilla 1–5 oli 4,08 (edellinen 
vuosi 3,90)  Toimittajatyytyväisyyskysely tehdään seu-
raavan kerran vuonna 2022, edellisessä mittauksessa 
tammikuussa 2020 arvosanojen keskiarvo oli 3,97 (edel-
linen kerta 4,00)  Lisäksi kilpailutuspalvelun jokaisesta 
projektista kysytään palautetta  Asiakastyytyväisyyden 
keskiarvo tältä osin oli 4,65 asteikolla 1–5 (edellinen 
vuosi 4,62) 

Hansel-lain muutos tuli voimaan 1 9 2020 (352/2020)  
Lakimuutoksessa säädettiin täsmennyksistä Hanselin 
tehtäviin, kuten hankintojen ilmoitusjärjestelmä Hilman 
ylläpidosta, hankintatiedon käsittelystä ja analysoin-
nista sekä valtion virastojen ja laitosten velvoitteesta 
luovuttaa hankintatietoa Hanselille  Laissa säädettiin 
myös julkisen hallintotehtävän hoitamisesta sekä vir-
kavastuusta hallintotehtävää hoidettaessa  Hanselissa 
käynnistettiin lakimuutoksen johdosta kehitysprojekti, 
jossa täsmennettiin julkisen hallintotehtävän hoitami-
seen liittyvät menettelyt muun muassa julkisuuslain ja 
kielilain soveltamisen ja diaarin perustamisen suhteen  
Kehitysprojektiin kuului myös henkilöstön koulutus 

Vuoden 2020 tapahtumat ja 2021 
näkymät
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Hankintalain muutosta koskeva hallituksen esitys 
(244/2020 vp) annettiin eduskunnalle joulukuussa 2020  
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muun muassa pui-
tejärjestelyjä koskevan säännöksen muuttamista siten, 
että puitejärjestelyn tarjouspyynnössä olisi ilmoitettava 
puitejärjestelyä käyttävien hankintayksiköiden hankin-
tojen yhteenlasketut määrät tai arvot  Toteutuessaan 
säännös tekee puitejärjestelyjen kilpailutukset ja sopi-
muskauden aikaisen toiminnan hieman joustavammaksi 
nykytilaan verrattuna  Hallituksen esitys sisältää myös 
eräitä teknisiä muutoksia hankintalakiin 

Hansel oli vuoden aikana mukana useissa hankkeissa, 
kuten valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteisessä 
Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa, työ- ja elin-
keinoministeriön Kestävien ja innovatiivisten julkisten 
hankintojen osaamiskeskuksessa (KEINO), Valtiokont-
torin Tietokiri-hankkeessa ja sekä Kilpailu- ja kulutta-
javiraston johtamassa työryhmässä Harmaa talous ja 
julkiset hankinnat 

Hansel jatkoi 2 1 2020 käyttöönotetun uuden julkisten 
hankintojen ilmoituskanavan (Hilma) kehittämistä val-
tiovarainministeriön toimeksiannosta  Hankkeen rahoi-
tuksesta vastaa valtiovarainministeriö ja hankkeeseen 
liittyvä laskutus liiketoiminnan muissa tuotoissa oli 1 
477 tuhatta euroa vuonna 2020  Lisäksi yhtiössä tehtiin 
useita muita kehitysprojekteja, kuten verkkosivustojen 
kehittäminen, minikisatoiminnallisuuksien rakentaminen 
ja sopimustoimittajien raportointipalvelun uudistami-
nen  Vuonna 2020 vastuullisuuteen ja vaikuttavuuden 
arviointiin liittyvät kehitysprojektit mittareineen saatiin 
vakiinnutettua osaksi yhtiön prosesseja 

Hanselilla oli vuoden 2020 lopussa markkinaoikeudessa 
vireillä kaksi valitusta  Toinen näistä valituksista peruttiin 
tammikuussa 2021  Yhtiö sai vuonna 2020 markkinaoi-
keudesta neljä päätöstä  Kahdessa jutussa valitukset hy-
lättiin ja kahdessa, samaa palveluhankintakokonaisuutta 
koskevassa jutussa valitukset menestyivät  Hansel valitti 
näistä markkinaoikeuden päätöksistä korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen, mutta perui valitukset tammikuussa 
2021  Yhtiön arvion mukaan käynnissä olevista oikeu-
denkäynneistä aiheutuvien taloudellisten seuraamusten 
todennäköisyys on pieni 

Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroo-
pan unionissa  Hansel on mukana Euroopan valtioiden 
keskeisten yhteishankintayksiköiden yhteistyöryhmässä  
Tässä ryhmässä on Hanselin lisäksi lukuisa määrä eu-
rooppalaisia yhteishankintayksiköitä, kuten Tanskan SKI, 
Ruotsin Kammarkollegiet ja SKL Kommentus, Itävallan 
BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP 

Hanseliin perustettiin vuonna 2019 compliance-toi-
minto  Valtioneuvosto antoi 8 4 2020 omistajapolitiik-
kaa koskevan periaatepäätöksen (VNK/2020/48), joka 
edellyttää muun muassa yritysvastuun integroimista 
liiketoimintaan  Hanselissa laadittiin periaatepäätöksen 
edellyttämä korruptionvastainen toiminta- ja raportoin-
timalli  Periaatepäätöksen edellyttämä ilmoituskanava 
Hanselissa oli jo käytössä  Vuonna 2020 koko henkilös-
tölle järjestettiin koulutustilaisuus sekä kysely eettisten 
näkökulmien toteutumisesta Hanselissa 

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 va-
kiintunut osaksi yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä 
kerrotaan yksityiskohtaisesti vastuullisuuteen liittyvistä 
toimenpiteistä 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen 
jälkeen
Koronapandemia vaikuttaa edelleen negatiivisesti Han-
selin liiketoimintaan  Asia on huomioitu yhtiön talouden 
suunnittelussa, mutta pandemia on lisännyt epävar-
muustekijöitä  Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut muita 
oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen 

Vuoden 2021 näkymät
Yhtiössä jatketaan integraatiostrategian toteutusta, jossa 
olennaisena osana on uuden asiakaskunnan haltuunotto 
ja sen myötä yhteishankintojen merkittävä kasvu  Kas-
vua odotetaan erityisesti kuntasektorilta  Liiketoiminnan 
uskotaan kehittyvän suotuisasti, vaikka tuloksen ennus-
tetaan olevan tappiollinen vuoteen 2022 saakka, minkä 
jälkeen tulos kääntyy voitolliseksi 
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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  
Riskikartoitus uusitaan seuraavan kerran keväällä 2021 

Riskit ja riskien hallinta
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Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 31 12 2020 yh-
teensä 118 (116 henkilöä 31 12 2019, 95 henkilöä 31 12 2018)  
Henkilöiden keskimääräinen työpanos vuonna 2020 oli 
111 (101 vuonna 2019, 90 vuonna 2018)  Vuoden 2020 
lopussa naisten osuus henkilöstöstä oli 57 prosenttia 
ja yhtiön johtoryhmässä 71 prosenttia  Työntekijöiden 
keski-ikä oli 43 vuotta  Tilikauden lopussa 97 prosenttia 
työsuhteista oli vakituisia (99 prosenttia vuonna 2019, 
99 prosenttia vuonna 2018) 

Työntekijöistä 56 prosentilla oli ylempi korkeakoulutut-
kinto ja kuudella prosentilla alempi korkeakoulututkin-
to  Ylempi ammattikorkeakoulututkinto oli yhdeksällä 
prosentilla ja alempi ammattikorkeakoulututkinto 15 
prosentilla  Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yh-
teensä 10 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa nel-
jä prosenttia  Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu 
tulospalkkiojärjestelmän piiriin  Tulospalkkioiden osalta 
Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivalio-
kunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden 
palkitsemisesta 

Vuoden 2020 aikana yhtiöön palkattiin 12 uutta työnte-
kijää, joista kolme tuli määräaikaiseen työsuhteeseen  
Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti kymmenen 
työntekijää  Lähtijöistä kuusi irtisanoutui, kaksi siirtyi 
eläkkeelle, yhden määräaikainen työsopimus päätettiin 
koeaikana ja yksi irtisanottiin  Irtisanoutuneiden kanssa 
käydään lähtöhaastattelu palautteen saamiseksi 

Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä kartoitetaan 
säännöllisesti noin kahden vuoden välein  Vuonna 2020 
mittaus toteutettiin syyskuussa ja vastausten keskiarvo 
oli 3,87 asteikolla 1–5  Hansel kannustaa työntekijöitään 
kehittämään osaamistaan  Vuonna 2020 hanselilaiset 
osallistuivat keskimäärin yhteen koulutuspäivään  Al-
hainen luku selittynee koronalla ja vuonna 2021 tullaan 
toteuttamaan useita Hansel Akatemian koulutusjaksoja  
Esimiehille järjestetään säännöllisesti koulutus- ja kes-
kustelutilaisuuksia esimiestyöhön liittyen  Koko yhtiötä 
osallistava arvo- ja yrityskulttuuritutkimus on käynnis-
tetty 2021 

Henkilöstö ja organisaatio
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Hanseliin uusi työehtosopimus

Vuonna 2020 Hanselissa astui voimaan kaikkia työntekijöitä koskeva uusi työehtosopimus 
ajalle 1 4 2020–31 3 2023  Työehtosopimuksen ovat allekirjoittaneet Hansel Oy ja Ylemmät 
Toimihenkilöt YTN ry ja se korvasi kaksi aikaisempaa työehtosopimusta, jotka molemmat 
päättyivät 31 3 2020  Hanselin aikaisemmat kaksi erilaista työehtosopimusta johtui siitä, että 
2 9 2019 tehdyn yritys- ja omistusjärjestelyn myötä yhtiöön siirtyivät KL-Kuntahankinnat Oy:n 
työntekijät ns  vanhoina työntekijöinä  31 3 2020 saakka heihin sovellettiin Avaintyönantajat 
Avainta ry:n työehtosopimusta (AVAINTES) 

Uuden yhteisen työehtosopimuksen neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja Hanselin 
koko henkilöstö toimitusjohtajaa lukuun ottamatta kuuluu työehtosopimuksen piiriin  
Henkilöstöä edustaa työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden keskuudesta valittu 
luottamusmies ja hänen varamiehensä  Henkilöstön etuja ajaa myös henkilöstöyhdistys 
(Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry), joka on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestö  
Noin puolet Hanselin henkilökunnasta kuuluu ammattiliittoihin  Työehtosopimus ja työsuhteeseen 
liittyvä ohjeistus on esitelty yhtiön intranetsivuilla 

i
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Tilikauden tulos osoittaa tappiota 1 723 217,27 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 2 4 2020 
yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin:

• ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainmi-
nisteriö, puheenjohtaja

• varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto, vara-
puheenjohtaja

• pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos, jäsen
• head of procurement, Antti Laakso, Aalto-yliopisto, 

jäsen
• kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, Rauman 

kaupunki, jäsen
 

Lisäksi hallituksen kokouksissa on mukana henkilöstön 
valitsema edustaja, kategoriapäällikkö Minna Isoher-
ranen, jolla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, 
mutta joka ei ole hallituksen jäsen  Hallitus kokoontui 
kahdeksan kertaa vuoden 2020 aikana 

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkas-
tusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä päävastuullinen 
tilintarkastaja on KHT, JHT Mikko Luoma  Hanselin toi-
mitusjohtajana on toiminut varatuomari Anssi Pihkala 
ja varatoimitusjohtajana varatuomari Raili Hilakari 

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen 
käsittelystä
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Tase
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Rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat 
liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Tuloutusperiaatteet
Hanselin liikevaihto koostuu yhteishankintojen palve-
lumaksuista ja asiantuntijapalveluiden myynnistä  Pal-
velumaksut laskutetaan sopimustoimittajilta saatujen 
myyntiraporttien perusteella jälkikäteen siten, että toi-
mittaja raportoi edellisen kauden myynnin seuraavan 
kauden alussa Hanseliin  Raportointikausi on yleensä 
kuukausi, mutta se voi olla myös kvartaali  Asiantuntija-
palvelut laskutetaan pääsääntöisesti tehtyjen työtuntien 
perusteella jälkikäteen kuukausittain 

1.2 Arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin 
hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukai-
silla poistoilla  Koneet ja kalusto poistetaan 25 % me-
nojäännöspoistona  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 

1.3 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2020 samoina 
kuin vuonna 2019 
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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  Valtiovarain-
ministeri nimeää seurantaryhmän jäsenet, toimikausi 
on kaksivuotinen 

Valtion sähkönhankinnan 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 2024 asti 

5.3 Kesken olevat oikeudenkäynnit
Hanselilla oli vuoden 2020 lopussa markkinaoikeudessa 
vireillä kaksi valitusta  Toinen näistä valituksista peruttiin 
tammikuussa 2021  Yhtiö sai vuonna 2020 markkinaoi-
keudesta neljä päätöstä  Kahdessa jutussa valitukset hy-
lättiin ja kahdessa, samaa palveluhankintakokonaisuutta 
koskevassa jutussa valitukset menestyivät  Hansel valitti 
näistä markkinaoikeuden päätöksistä korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen, mutta perui valitukset tammikuussa 
2021 

5.4 Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat
Koronapandemialla on edelleen negatiivinen vaikutus 
Hanselin liiketoimintaan  Asia on huomioitu yhtiön ta-
louden suunnittelussa, mutta pandemia on lisännyt 
epävarmuustekijöitä 
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Julkisiin hankintoihin yhteinen tahtotila

Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen 
strategia lanseerattiin Kuntamarkkinoilla 9 9 2020 

Strategia sisältää kahdeksan strategista tahtotilaa ja 25 
niitä konkretisoivaa tavoitetta  Strategiassa kehittämisen 
kärkinä ovat strateginen johtaminen sekä hankintatai-
tojen edistäminen  Tietojohtaminen ja vaikuttavuuden 
arviointi tukevat strategista johtamista 

Kehittämistyön keskiössä on toimivien ja laadukkaiden 
tuotteiden ja palveluiden hankkiminen siten, että kaik-
ki osapuolet ovat osallisina prosessissa ja markkinat 
ovat elinvoimaiset  Julkisten hankintojen osana voidaan 
synnyttää myös innovaatioita  Näiden elementtien ke-
hittämisen avulla voidaan hankinnoilla saavuttaa talou-
dellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä 

Strategian toteutus käynnistyy ensivaiheen toimeenpa-
no-ohjelmalla, joka sisältää 30 konkreettista toimenpi-
dettä  Strategian toimeenpanoa varten on suunniteltu 
teemaryhmärakenne, jonka avulla toimeenpano käyn-
nistyy  Hansel osallistuu aktiivisesti kaikkien teemaryh-
mien toimintaan sekä implementoi hankintastrategian 
tavoitteet yhteishankintoihin ja muihin palveluihinsa 

Kansallisen julkisten hankintojen strategia valmisteltiin 
Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa, johon osallis-
tui laaja joukko asiantuntijoita  Hankinta-Suomen avul-
la edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden 
kestävyyttä  Ohjelman asettivat valtiovarainministeriö 
ja Kuntaliitto  Kansallinen hankintastrategia on annettu 
valtioneuvoston periaatepäätöksenä 

”Strategiassa kehittämisen kärkinä ovat strateginen 
johtaminen sekä hankintataitojen edistäminen.”
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Hilma palvelee yhä paremmin

Uudistettu Hilma-verkkopalvelu (hankintailmoitukset 
fi) julkaistiin helmikuussa 2020. Hilmaa uudistettiin tii-
viissä yhteistyössä sen käyttäjien kanssa  Ohjenuorana 
uudistuksessa ovat olleet avoimuuden lisääminen, käyt-
täjälähtöisyys sekä jatkuva kehitys  Palvelu on veloituk-
seton ja avoimesti kaikkien käytössä 

”Yhteistyö hankintayksiköiden ja tarjoajien kanssa on 
ollut todella positiivista  Molemmat ryhmät ovat in-
nostuneesti osallistuneet käyttäjätestauksiin ja olem-
me panostaneet Hilman käyttäjien kuunteluun uusia 
toiminnallisuuksia kehittäessämme”, kertoo Hanselin 
palvelupäällikkö Tiina Luoma 

Kevään ja alkukesän aikana Hilman jatkokehitystä tar-
kasteltiin palvelumuotoilukumppani Hellonin kanssa ja 
Hilman ohjausryhmälle muodostettiin visio siitä, mihin 
suuntaan palvelua kehitetään  Syyskuussa Hilma-verk-
kopalvelun omistajuus siirtyi työ- ja elinkeinoministeri-
öltä valtiovarainministeriölle  Vuoden 2020 aikana Hil-
ma tietoturva-auditoitiin kahdesti: keväällä tarjousten 
jättämisen ja joulukuussa ESPD:n ja viranomaistietojen 
tarkistamisen osalta 

Julkisia hankintoja avoimesti
Hilmaan julkaistiin keväällä pienhankintalomake, jolla 
ostaja voi ilmoittaa kansalliset kynnysarvot alittavista 
hankinnoistaan  Pienhankinnoista ilmoittaminen Hil-
massa tukee hankintojen avoimuutta ja tarjoajien ta-
sapuolista kohtelua  Pienhankintojen kilpailutukseen ei 
sovelleta hankintalakia ja kilpailutus voidaan toteuttaa 
kevyemmillä menettelyillä 

Syksyllä Hilmaan rakennettiin yhteinen eurooppalainen 
ESDP-asiakirja sekä toiminto, jonka kautta hankintayk-
siköt voivat tehdä tarjouspyyntöjä ja vastaanottaa tar-
jouksia sähköisinä dokumentteina  Tämä mahdollistaa 
tarjousten vastaanottamisen myös sellaisille hankinta-
yksiköille, joilla ei ole käytössään kaupallista, sähköistä 
kilpailutusjärjestelmää 

Useita muitakin parannuksia toteutettiin Hilmaan vuo-
den 2020 aikana, muun muassa hakuvahtiin ja valin-
ta-apuriin, sekä luotiin uusi ominaisuus konsultin tai 
muun organisaation ulkopuolisen käyttäjän lisäämisestä 
hankinnalle  Nyt Hilmassa on myös mahdollista hakea 
yrityksen tiedot suoraan yritys- ja yhteisötietojärjestel-
mä YTJ:stä 

HAKA-ideakilpailusta ratkaisuja kestävään 
kehitykseen
Syyskuussa 2020 julkaistu Suomen ensimmäinen kan-
sallinen julkisten hankintojen strategia toimi HAKA-idea-
kilpailun innoittajana  Valtiovarainministeriön ja Helsinki 
Think Companyn yhteistyössä toteutetussa HAKA-idea-
kilpailussa monitieteinen ja -taustainen 13 tiimin joukko 
kokoontui marras–joulukuussa visioimaan ratkaisueh-
dotuksia julkisten hankintojen kehityskohtiin  Tiimit 
ideoivat muun muassa uusia, vastuullisuuteen liittyviä 
ominaisuuksia Hilmaan  Voittajatiimi Social Impactin 
idea tähtää vastuullisuuden edistämiseen integroimal-
la Hilmaan uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat vas-
tuullisuuden kriteerien huomioimista hankintailmoitusta 
laatiessa ja edistävät hankintojen vastuullisuusasteen 
julkista seurantaa 
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Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2020.hansel.fi

36



Hilman kehitys osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa jatkuu  
Palvelun kehitys on täysin avointa ja sitä toteutetaan 
säännöllisen käyttäjäpalautteen ja -testauksen pohjalta  
Kehitystyötä tekee valtiovarainministeriön toimeksian-
nosta Hansel  Hilman testisivustoon voi tutustua osoit-
teessa: testi.hankintailmoitukset.fi.

Vuoden 2020 aikana Hilmassa julkaistiin yli 17 000 
hankintailmoitusta  Viikoittainen käyttäjämäärä oli noin 
30 000 

”Olemme panostaneet Hilman käyttäjien kuunteluun 
uusia toiminnallisuuksia kehittäessämme.”
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Innovaatiokumppanuus on hankintojen 
oppimismatka

Sisäministeriössä ollaan erittäin kiinnostuneita ihmisten 
kokemasta turvallisuuden tunteesta  Sitä halutaan mi-
tata ja ymmärtää syvällisesti, jotta turvallisuuden tun-
teen taso saadaan pidettyä korkealla  Tätä tavoitetta 
tukemaan asiantuntijat ovat keränneet kyselyillä dataa 
ja analysoineet sitä 

Tiedonsaanti ei kuitenkaan ole ollut riittävän kattavaa 
tai systematisoitua ja tietojen päivittymisen nopeudes-
sakin on ollut toivomisen varaa  Apua päätettiin hakea 
moderneista teknisistä ratkaisuista ja tekoälystä 

Ennakkoluulottomasti uutta kohti
Parasta tapaa vastata esiin nousseeseen ongelmaan 
alettiin pohtia sisäministeriön hallinto- ja kehittämis-
osaston strategisen ohjauksen ja kehittämisen yksi-
kössä  Tiimi totesi jo varhaisessa vaiheessa, että jon-
kinlainen järjestelmähankinta olisi edessä, mutta täyttä 
varmuutta siitä, mitä tarvitaan, ei ollut  Erityisasiantun-
tija Hanna-Miina Sihvonen oli kuullut EU-kollegoiltaan 
hyviä kokemuksia innovaatiokumppanuuden käytöstä 
vastaavissa julkisissa hankinnoissa 

”Päätin ehdottaa tätä uutta hankintamenettelyä myös 
meillä sisäministeriössä  Menettelyä ei oltu ennen ko-
keiltu ja kyseessä oli myös iso kulttuurinmuutos, kun 
ei lähdettykään hankkimaan valmista ratkaisua ennal-
ta määritellyin, tarkoin vaatimuksin ja kriteerein”, Han-
na-Miina muistelee nyt pari vuotta myöhemmin  Ennen 
lopullista päätöstä innovaatiokumppanuuden käyttämi-

sestä markkinakartoituksella varmistettiin, ettei valmista 
ratkaisua ollut saatavilla 

Erilainen hankintamenettely vaatii taitoa
Hankintaa valmistelleen yksikön esimiehenä toimiva 
kehittämisjohtaja Harri Martikainen kertoo, että hy-
vin varhaisessa vaiheessa tunnistettiin tarve julkisten 
hankintojen asiantuntija-avulle  Tätä päätettiin pyytää 
Hanselista 

”Yhteistyöstä saatiin todella konkreettista apua  Me-
nettely oli monivaiheinen ja sen rytmittämisessä han-
selilaiset onnistuivat todella hyvin  Yhteistyö oli paitsi 
tehokasta, myös todella mukavaa”, summaa projekti-
päällikkönä toimiva erityisasiantuntija Leena Seitovirta 

”Ensimmäiset infot tulevasta hankinnasta pidettiin 
kesäkuussa 2019 ja lopullinen toimittajavalinta teh-
tiin joulukuussa 2020”, kertoo hallitusneuvos Ulla 
Kumpulainen 

Näiden pisteiden väliin mahtui paljon markkinavuoro-
puhelua, neuvotteluita, dokumentteja ja prototyyppejä  
Mukana olleet ovat yksimielisiä siitä, ettei ilman tätä 
pitkähköä polkua olisi saatu yhtä hyvää lopputulosta 

Markkinavuoropuhelun aikana rönsyt karsiutuivat pois 
ja sekä tilaajalle että tarjoajille kirkastui se, mitä ollaan 
hankkimassa  Lisäksi strategiapäällikkö Ari Evwaraye 
nostaa esiin sen, että matkan varrella päästiin arvioi-

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2020.hansel.fi

38



maan myös sitä, kuinka ”kypsiä” ja toteutuskelpoisia 
esitellyt ratkaisut olivat:

”Selkeä ero perinteiseen tarjouspyyntö–tarjous-mal-
liin oli se, että emme olleet pelkän tarjouksen varassa  
Toiset tarjoajat olivat vahvempia esitellessään ideaansa 
paperilla ja toiset esityksissä  Lisäksi pystyimme aikai-
sempaa paremmin arvioimaan sitä, miten hankittava 
ratkaisu pystyy muuntautumaan elinkaarensa aikana 
esiin nousevien tarpeiden mukaan ”

Yhdessä tekemisen voimaa
Ydinryhmän lisäksi myös mukana olleista tarjoajista 
paistoi aito innostus käsillä ollutta hankintaa kohtaan 

”Oli tietysti ikävää kertoa kakkoseksi jääneelle päätök-
sestämme pitkän yhteistyön jälkeen  Oli kuitenkin to-
della mukava kuulla, että hekin kokivat saaneensa pal-
jon irti prosessista”, iloitsee Harri Martikainen 

Toimittajavalinta oli lopulta helppo tehdä, sillä Han-
selin asiantuntijat Kirsi Kunnas-Leinonen ja Pekka 
Alahuhta olivat auttaneet alusta asti kilpailutuksen 
loogisessa etenemisessä ja selkeiden kriteereiden laa-
timisessa 

Seuraavaksi sinänsä jo hyvin toimivasta prototyypistä 
hiotaan timanttinen yhdessä toimittajaksi valitun In-
sight 360:n kanssa  Parhaillaan ministeriössä kootaan 
lisää porukkaa hankkeen ympärille, jotta hallinnonalan 
moninaiset tarpeet tulevat huomioiduiksi  Hanna-Miina 
Sihvonen visioi, että tällaisen onnistumiskokemuksen 
jälkeen innovaatiokumppanuutta käytetään todennä-
köisesti muissakin hankinnoissa 

Malli on sovellettavissa mittaviinkin hankintoihin, kaik-
kea voi ”palastella” ja tehdä toteutuksia pienempinä 
osakokonaisuuksina  Tämä tarjoaa suomalaisille yri-
tyksille hienoja mahdollisuuksia osoittaa osaamisen-
sa ja kilpailukykynsä  Myös julkisen sektorin asiakkaan 
merkitys pilotoijana, referenssinä ja fasilitoijana uuden 
luomiselle yrityskentässä korostuu – kuten myös rooli 
uusien, kansainvälisten vientituotteiden sparraajana 
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kaan otettiin myös Hanselin hankintatoimen kehittäjät 
Liisa Lehtomäki, Kalle Pinni ja Tuula Risikko 

”Työpajat oli tarkoitus järjestää perinteiseen tapaan, 
mutta projektimme osui yksiin koronavirusepidemian 
alkamisen kanssa, joten suunnitelmaa piti muuttaa  
Olen erittäin tyytyväinen tapaan, jolla Hanselin asiantun-
tijat fasilitoivat yhteistyötä etänä  He saivat osallistujat 
hyvin mukaan”, Jorma Lamminmäki muistelee 

Hän kiittää hanselilaisia myös uusista ajatuksista ja hy-
vistä vinkeistä, joita he prosessin aikana nostivat esiin, 
sekä runsaasta avusta sisällöntuotannossa  Joulukuus-
sa 2020 julkaistu hankintastrategia on tärkeä selkänoja 
ja työkalu koko Helsingin hankintoja kaupunginkanslias-
ta käsin ohjaavalle tiimille 

Toimivat hankinnat tukemaan onnistunutta 
palvelutuotantoa
Nyt edessä on hankintastrategian tunnetuksi tekeminen 
läpi organisaation ja siihen liittyvän toimenpidesuun-
nitelman täydentäminen  Jorma Lamminmäki kertoo, 
että tässä tukeudutaan pitkälti olemassa olevaan toi-
mintamalliin, jonka ytimen muodostaa laaja-alainen 

Napakka strategia ohjaa Helsingin 
hankintoja

Helsingin kaupungilla oli tarve uudistaa hankintastra-
tegiansa, sillä organisaatio oli laitettu uuteen asentoon 
vuonna 2017  Asian kanssa ei kuitenkaan haluttu kiireh-
tiä, vaan työ päätettiin käynnistää rinnakkain kansalli-
sen hankintastrategian valmistelun kanssa  Näin pää-
kaupunki pääsee ensimmäisten joukossa näyttämään 
suuntaa Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa ase-
tettujen, koko maan yhteisten päämäärien tavoittelussa 

”Oli luontevaa sitoa hankintastrategiamme paitsi kau-
pungin ylätason strategioihin, myös kansalliseen han-
kintastrategiaan  Pääteemat olisivat joka tapauksessa 
olleet pitkälti samoja, vaikka toimenpiteisiin lisäsimme 
toki omat mausteemme neljän toimialamme näkökul-
masta”, kertoo molempien strategioiden valmisteluun 
osallistunut hankintajohtaja Jorma Lamminmäki 

Etätyöpajat sujuivat tehokkaasti
Kaupungin hankintastrategian päätavoite on selkeyttää 
hankintojen tekemistä  Se myös kuvaa ulospäin sitä, 
mitä painotetaan  Helsinki tiivisti tavoitteensa kolmen 
pääteeman alle:

• toimivat markkinat ja innovaatioiden edistäminen
• vaikuttavuus ja vastuullisuus
• hankintojen johtaminen ja hankintataidot

Strategiatyöhön osallistui muutama kymmenen henkeä 
eri puolilta kaupunkiorganisaatiota  Työtä tukemaan mu-

”Kaupungin hankintastrategian 
päätavoite on selkeyttää
hankintojen tekemistä.”
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hankintojen ohjausryhmä  Jalkauttamisessa auttaa se, 
että Helsingin hankintastrategia on tiivis ja kompakti pa-
ketti, jota on helppo lähestyä  Siihen on koottu selkeät 
pääteemat, mittarit ja toimenpiteet 

”Vastuullisuudesta, kestävyydestä ja innovatiivisuudesta 
on puhuttu julkisten hankintojen yhteydessä paljon  Eri-

tyisen iloinen olen siitä, että onnistuimme tiivistämään 
näihin liittyvät tavoitteet hyväksi paketiksi, jonka kanssa 
päästään sujuvasti eteenpäin kohti toteutusta”, Jorma 
Lamminmäki summaa 

Konkretiaksi strategia muuttuu lähivuosina johdonmu-
kaisen ohjaamisen ja vahvan hankintaosaamisen kautta 
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Vastuullisuusryhmä vastaa yhtiön vastuullisuuteen liitty-
vistä työohjeista ja toimintaprosesseista, kuten vuonna 
2019 käyttöön otetusta vastuullisuusanalyysistä  Tärkeä 
osa vastuullisuustyötä on tiedottaminen vastuullisuu-
teen liittyvissä asioissa sekä sisäisen tuen antaminen 
kilpailutusprojekteihin 

Vastuullisuusryhmä piti marraskuun 2020 lopulla ke-
hityspäivän, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja 
kehitystyön tarpeita  Yhtenä merkittävänä teemana 
nousi esiin vastuullisuusauditoinnit, joita Hansel ei ole 

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on vahvasti integroitu Hanselin strategiaan 
ja se on nostettu yhdeksi strategisista pääteemoista  
Johtoryhmässä vastuullisuus on sisällytetty talousjoh-
tajan toimenkuvaan  Hän toimii yhtiön vastuullisuusryh-
män puheenjohtajana 

Säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä koostuu 
organisaation eri toiminnoissa työskentelevistä asian-
tuntijoista  Ryhmään kuuluu kahdeksan henkilöä talous-
hallinnosta, lakiyksiköstä, kategoriahallinnasta, hankin-
tatoimen kehittämisyksiköstä, kilpailutusyksiköstä ja 
asiakkuusyksiköstä  Vastuullisuustyön lähtökohta on 
yhtiön strategia, jota toteutetaan erilaisten projektien 
ja toimenpiteiden muodossa 

”Vastuullisuusryhmä vastaa 
yhtiön vastuullisuuteen liittyvistä

työohjeista ja toimintaprosesseista.”

vielä aloittanut  Aiheeseen liittyvää selvitystyötä on teh-
ty, mutta asian konseptointi sisäisesti on vielä kesken  
Olemme käyneet asian tiimoilta keskusteluja myös mui-
den julkisten hankintayksiköiden kanssa ja Suomessa 
moni muukin vaikuttaa parhaillaan pohtivan samoja 
asioita  Yhteistyö tällä saralla voisi siis olla perusteltua 

Perustajajäsenenä Hanselilla on myös merkittävä roo-
li Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen 
verkostomainen osaamiskeskus KEINOssa  Vastuulli-
suusyhteistyötä tehdään myös Hankinta-Suomi-toi-
menpideohjelmassa sekä yhdessä muiden maiden yh-
teishankintayksiköiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa 

Hanselin vastuullisuustyön painopisteet on määritelty 
olennaisuusmatriisissa, joka päivitettiin vuonna 2019 
tapahtuneen omistus- ja yritysjärjestelyn jälkeen  Edis-
tymistä ja toimenpiteiden tehokkuutta arvioi vastuulli-
suusryhmä 

Hanselin vastuullisuusraportointi
Vastuullisuustyöhön liittyviä toiminnan tuloksia esitel-
lään vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan vuosittain 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi integroituna vuosiker-
tomukseen  Vastuullisuusraportoinnin osalta kertomuk-
sessa esitetään vuoteen 2020 liittyvät avaintiedot sekä 
kiinnostavat tapahtumat ja saavutukset vastuullisuuden 
osalta  Vuoden 2019 tapahtumia koskeva vastuullisuus-
raportti julkaistiin 2 4 2020  Raportin rakenne perustuu 
kansainvälisesti hyväksyttyyn GRI-standardiin 
Raportoimme core-tason mukaisesti  Käytetty standardi 
on vuoden 2016 mukainen 
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Yritys- ja omistusjärjestelyn tapahduttua 2 9 2019 on 
raportoitu uuden, laajemman Hanselin tietoja 

Raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin 
sisältö olennaisuusteemoihin yhdistettynä sekä käyte-
tyt GRI-standardit ja tieto siitä, mistä raportin osiossa 
kyseiseen kohtaan liittyvät asiat on esitelty  Mikäli tietoa 
ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulu-
kossa  Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen 

Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteistyössä 
Mainostoimisto SST:n kanssa  Sen suunnitteluun osal-
listuu koko vastuullisuusryhmä ja raportin hyväksyy joh-
toryhmä  Vastuullisuusraportti viedään myös tiedoksi 
hallitukselle 

Kuvat: Lasse Lecklin, Aki Rask ja Hanselin viestintä  

Vuosikertomuksen valokuvissa esiintyvät Hanselin asi-
antuntijat 

Lisätietoja antaa:
Johanna Kaalikoski
viestintäpäällikkö
johanna.kaalikoski@hansel.fi
puh  029 4444 289

Hanselin vastuullisuusraportti on luettavissa osoittees-
sa vuosikertomus2020.hansel.fi (ruotsiksi osoitteessa 
arsberattelse2020.hansel.fi ja englanniksi osoitteessa 
annualreport2020.hansel.fi). Vastuullisuusraportti jul-
kaistaan seitsemättä kertaa vain verkkomuodossa ja 
sen on varmentanut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 
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Vuonna 2020 olennaisuusmatriisille ei nähty tarvetta 
tehdä muutoksia, mutta siihen lisättiin linkitys YK:n kes-
tävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)  Vuonna 2021 val-
tionhallinnossa otetaan käyttöön raportointimalli, joka 
pohjautuu näihin YK:n tavoitteisiin 

Olennaisuusarvio
Vastuullisuuden merkitys julkisissa hankinnoissa on 
suuri ja haluamme huomioida vastuullisuuden laa-
ja-alaisesti toiminnassamme  Hanselin olennaisuusmat-
riisissa on yhdeksän asiaa ja sitä on päivitetty viimeksi 
syksyllä 2019 omistus- ja yritysjärjestelyn jälkeen, jolloin 
Hanselin palvelut avattiin koko Suomen julkishallinnolle 
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Sidosryhmämme
Sidosryhmäanalyysi tärkeistä sidosryhmistä, joiden kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä
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käli kaksi merkittävää keinoa ympäristöasioiden edis-
tämiseksi löytyy hankinnasta, voi se saada ympäristö-
tunnuksen  Uudessa prosessissa ympäristötunnuksen 
saamisen kriteeristö muuttui jonkin verran tiukemmaksi 
aikaisempaan ympäristötunnusprosessiin verrattuna  
Aikaisemmassa mallissa oleellista oli tunnistaa, mis-
sä kahdessa hankinnan vaiheessa ympäristöasiat oli 
huomioitu  Ero ei ole kuitenkaan niin merkittävä, että 
uudelle ja vanhalle prosessille olisi nähty tarpeen tehdä 
erillisiä tunnuksia 

Sosiaalisen vastuun osalta vastuullisuusanalyysi taas 
muistuttaa sosiaalisen vastuullisuuden osa-alueista, 
kuten työ- ja ihmisoikeuksien noudattamisesta, yhden-
vertaisuuden toteutumisesta ja esteettömyyden huo-
mioimisesta  Sosiaalisen vastuun tunnuksen voi saada, 
kun yksi asia on huomioitu hankinnassa  Tunnuksen saa 
esimerkiksi siitä, että liittää sopimustoimittajien Code 
of Conduct -liitteen osaksi sopimusta 

Taloudellisen vastuun tunnus toteutuu lähes aina, sillä 
julkiseen hankintaan kuuluu oleellisena osana sopimus-
toimittajien taustojen tarkastukset  Lisäksi Hansel tekee 
oma-aloitteisesti sopimustoimittajien sopimuskauden 
aikaista valvontaa 

Innovatiivisuuden huomiointi sen sijaan toteutuu har-
voin, koska Hanselin toimialaan kuuluu erityisesti ta-
vanomaisten tuotteiden ja palveluiden kilpailuttaminen 

Näytämme suuntaa vastuullisissa 
hankinnoissa

Hanselin yhteishankintojen vastuullisuuden arviointiin 
on yhtiössä kehitetty työkalu, vastuullisuusanalyysi, joka 
otettiin käyttöön vuoden 2019 lopulla  Vastuullisuusa-
nalyysi tehdään kaikille Hanselin yhteishankinnoille ja 
prosessin lopuksi arvioidaan, myönnetäänkö yhteishan-
kinnalle vastuullisuustunnuksia  Vastuullisuusanalyysin 
yhteydessä laaditaan myös tarpeelliset mittarit sopi-
muskauden aikaista seurantaa varten  Vastuullisuus-
tunnukset myöntää kaksi vastuullisuusryhmän jäsentä 
yhdessä 

Vastuullisuusanalyysin tavoite on auttaa kategoriapääl-
likköä ja koko kilpailutustiimiä pohtimaan vastuullisuu-
den osa-alueita laajasti kilpailutuksen yhteydessä  Lu-
kuisissa eri asioissa tulee ottaa kantaa siihen, koskeeko 
kyseinen asia hankintaa ja millainen on hankinnan hai-
tallinen vaikutus tai tunnistettu riski  Tiimin tulee poh-
tia, miten positiivinen vaikutus voidaan saada esille, ja 
millainen on Hanselin vaatima toimenpide haitallisen 
vaikutuksen vähentämiseksi ja positiivisen tavoitteen 
saavuttamiseksi  Vastuullisuusryhmän edustajat ovat 
tukena tässä työssä 

Tunnus kertoo kriteerien täyttymisestä
Ympäristöosiossa nostetaan esiin seitsemän mahdollis-
ta näkökulmaa, joista esimerkkeinä mainittakoon kas-
vihuonepäästöjen vähentäminen, energiatehokkuus, 
haitallisten aineiden käytön vähentäminen ja kiertota-
lous  Kilpailutusryhmän tulee tunnistaa yhteishankinnan 
kannalta olennaiset vaikutukset ja täyttää lomake  Mi-
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Vastuullisuusryhmä johtaa työtä
Varsinaista vastuullisuustyötä Hanselissa tekee vastuul-
lisuusryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti keskustele-
maan vastuullisuusasioista  Vastuullisuusryhmässä on 
tällä hetkellä kahdeksan jäsentä eri puolilta organisaa-
tiota ja sen puheenjohtajana toimii talousjohtaja, joka 
vastaa asiasta myös johtoryhmässä 

Vastuullisuusryhmä piti marraskuun 2020 lopulla ke-
hityspäivän, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja 
kehitystyön tarpeita  Yhtenä merkittävänä teemana 
nousi esiin vastuullisuusauditoinnit, joita Hansel ei ole 
vielä aloittanut  Aiheeseen liittyvää selvitystyötä on teh-
ty, mutta asian konseptointi sisäisesti on vielä kesken  
Olemme käyneet asian tiimoilta keskusteluja myös mui-
den julkisten hankintayksiköiden kanssa ja Suomessa 
moni muukin vaikuttaa parhaillaan pohtivan samoja 
asioita  Yhteistyö tällä saralla voisi siis olla perusteltua 

Vastuullisuus huomioitu laajasti
Vuonna 2020 vastuullisuusanalyysiprosessi käytiin läpi 
23 hankinnassa (vuonna 2019 kahdessa hankinnassa) 
ja vastuullisuustunnuksia myönnettiin runsaasti  Yhtä 
lukuun ottamatta kaikki hankinnat saivat taloudellisen 
vastuun tunnuksen ja lähes kaikki myös ympäristötun-
nuksen  Ilahduttavaa on se, että nyt myös yhä useampi 
hankinta sai sosiaalisen vastuun tunnuksen  Innovatiivi-
suustunnus päätettiin myöntää yhdelle, jo vuonna 2015 
kilpailutetulle hankinnalle 

Vastuullisuusanalyysi pitää sisällään paljon hankinta-
kohtaista vastuullisuustietoa  Jotta tämä tieto saavuttaa 
myös asiakkaan, olemme tuoneet verkkopalveluumme 
erillisen vastuullisuusvälilehden  Kyseessä on teksti-
muotoinen yhteenveto kyseisen hankinnan vastuulli-
suudesta  Myös aikaisemmin myönnetyistä ympäris-
tötunnuksista on viety tietoa vastuullisuusvälilehdelle, 
mikäli tieto on ollut helposti saatavilla  Vastuullisuus-
välilehtien sisällöstä on saatu asiakkailta positiivista pa-
lautetta; moni pystyy ottamaan tietoja suoraan osaksi 
omaa raportointiaan 

”Kilpailutusryhmän tulee tunnistaa 
yhteishankinnan kannalta olennaiset 

vastuullisuusvaikutukset.”
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nöllä ilmastoasioiden huomioimista  Toimittajapuolella 
toisena on Neste Markkinointi Oy, eli kyse on poltto- ja 
voiteluaineiden ostoista, joissa päästöjen vähentäminen 
on aika suoraviivaista käyttöä vähentämällä ja uusiutu-
viin polttoaineisiin siirtymällä, mikäli nämä ovat mah-
dollisia toimenpiteitä 

Keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 000 kg 
vuodessa, joten kyseisen hankintayksikön 4 530 000 kg 
CO2-ekv vastaa noin 450 suomalaisen päästöjä 

Hankintojen hiilijalanjälki, eli elinkaaren aikaiset kasvi-
huonekaasupäästöt, on laskettu Suomen ympäristökes-
kuksen kehittämällä ENVIMAT-mallilla  Päästölukemat 
ovat Suomessa käytettyjen tuotteiden ja palveluiden 
keskiarvoja, joten niiden avulla ei voida vertailla esimer-
kiksi eri yritysten tuotteiden tai palveluiden päästöjä 
toisiinsa tai saman yrityksen kahden eri tuotteen tai 
palvelun päästöjä  Tämä onkin yksi mahdollinen kehi-
tyskohde tuleville vuosille  Ensimmäinen kehitysaskel 
tähän suuntaan on jo otettu, kun sähkössä siirryttiin 
koko Suomen keskiarvosta nollapäästöihin niiden asi-
akkaiden osalta, jotka ostavat alkuperävarmennettua 
sähköä  Mikäli tulevaisuudessa yhteishankintoihin saa-
daan toimittajille velvoite raportoida tuotteidensa tai 
palveluidensa hiilijalanjälkeä, on tämä tieto helpohkosti 
vietävissä myös Hankintapulssiin, jolloin päästään jäl-
leen keskiarvoista tarkemmalle tasolle 

Mitattua vastuullisuutta
Vuonna 2018 esitelty Hankintapulssi-palvelu sai 2020 
uuden ulottuvuuden, kun siihen lisättiin hankintojen hii-
lijalanjäljestä kertova välilehti  Välilehdeltä hankintayk-
sikkö näkee eniten ilmastopäästöjä aiheuttavat tuote- ja 
palveluryhmät ja voi siten suunnitella päästövähennys-
toimia sinne, missä niillä on eniten vaikutusta  Välilehti 
kertoo myös toimittajat, joiden tuotteet tai palvelut ai-
heuttavat hankintayksikölle eniten päästöjä, jolloin han-
kintayksikkö voi nostaa asian keskusteluun toimittajan 
kanssa, ja kysellä mitä tämä jo tekee päästöjen vähen-
tämiseksi ja olisiko jotain muutakin vielä tehtävissä 

Alla olevasta kuvasta vasemmalta nähdään esimerkiksi, 
että kyseisen hankintayksikön suurimmat päästöt tule-
vat rakennusten ja huoneistojen vuokrista  Tätä tukee 
myös oikeanpuoleinen kuva, jossa Senaatti-kiinteistöt 
on eniten päästöjä aiheuttava toimittaja  Vuokrissa suu-
rimmat päästöjä aiheuttavat tekijät ovat yleensä sähkö 
ja lämmitys  Keskusteluissa Senaatin kanssa asiakkaal-
le luultavasti selviäisi, että Senaatti ostaa alkuperävar-
mennettua päästötöntä sähköä, ja että heillä on mittava 
aurinkopaneelien asennusohjelma, mutta kenties läm-
mityksessä olisi jotain vielä tehtävissä 

Tuote- ja palveluryhmissä seuraavana on asiantunti-
ja- ja tutkimuspalvelut, joissa päästöjen vähentäminen 
on ehkä haasteellisempaa ja koostuu pienistä puroista, 
mutta myös niissä on mahdollista vaatia tarjouspyyn-

”Hankintayksikkö voi suunnitella päästövähennystoimia sinne,
missä niillä on eniten vaikutusta.”
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Vuonna 2020 toista kertaa järjestetty KEINO-akatemia 
on kerännyt yhteensä noin 50 julkishallinnon organi-
saatioiden edustajaa syventymään vaikuttavien ja vas-
tuullisten hankintojen johtamiseen  Hanselin hankin-
ta-ammattilaiset ovat olleet luennoimassa jokaisella 
KEINO-akatemian jaksolla aiheiden painottuessa han-
kintojen strategisen johtamisen sekä kestävien ja in-
novatiivisten hankintojen teemoihin  Luentojen lisäksi 
hanselilaiset ovat fasilitoineet pienryhmätyöskentelyä, 
jossa KEINO-akatemian osallistujaorganisaatiot työs-
kentelevät omien, ajankohtaisten hankintahaasteidensa 
parissa tehden ohjelmaan kuuluvaa kehittämistehtävää 

Monia työkaluja hankintatoimen kehittämiseen
Hanselin kehittämät sähköiset työkalut ovat sulautu-
neet tärkeäksi osaksi KEINOn osallistujaorganisaatioi-
den kehityshaasteiden ratkomista hankintojen nyky-
tilan analysointivaiheessa  Hankintapulssia käytetään 
hankintavolyymin analyysiin  Hankintatutka puolestaan 
tarkastelee hankintayksikön hankintojen maturiteettia 
eli kypsyysastetta  KEINO-ohjelmassa pilotoitu Han-
kintaluotsi toimii hankintojen strategisen suunnittelun 
alustana 

KEINO-työn lisäksi Hansel on kehittänyt sähköisiä työ-
välineitä tukemaan erityyppisten hankintayksiköiden 
omaa hankintojen kehitystyötä  Esimerkiksi kunta- ja 
yliopistosektorin ostolaskuaineistojen analysointi- ja 
raportointiprosessia kehitettiin viimeisimpien teknolo-
gioiden ja Hankintapulssi-työvälineen avulla 

Katso lisätietoja osoitteesta hankintakeino.fi.

Vaikuttavia, kestäviä ja innovatiivisia 
hankintoja

Strategiansa mukaisesti Hanselissa on Suomen parasta 
julkisten hankintojen osaamista  Haluamme myös olla 
vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen edelläkävijä  
Asiantuntijamme ovat olleet mukana edistämässä uu-
denlaista hankintoihin liittyvää vaikuttavuus-, vastuulli-
suus- ja innovatiivisuusajattelua kehitysohjelmien, vir-
tuaalisten työpajojen ja koulutusten muodossa 

Poikkeusaikoina julkiset hankinnat ovat näyttäytyneet 
huoltovarmuuden kriittisenä tekijänä ja yhteiskunnalli-
sena muutosvoimana  Korkeatasoisten julkisten hankin-
tojen lisäksi Hanselin asiantuntijoiden puheenvuoroissa 
ovat korostuneet vastuullisten ja vaikuttavien hankinto-
jen tavoitteet 

KEINO-akatemiasta uusia ajatuksia
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen ver-
kostomainen osaamiskeskus KEINO toimi aktiivisesti 
vuonna 2020  Työ jatkuu myös tulevina vuosina  Hansel 
on yksi verkoston perustajajäsenistä 

KEINO tukee ja auttaa hankintayksiköitä kestävien ja 
innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamisessa 
ja kehittämisessä  Yhdeksi työmuodoksi luotiin KEI-
NO-akatemia  KEINO-akatemia on kehitysohjelma, 
joka valmentaa hankintayksiköitä suuntaamaan han-
kintatointansa kohti innovatiivisuuden ja kestävyyden 
tavoitteita 

”Asiantuntijamme ovat edistäneet 
vaikuttavuus-, vastuullisuus- ja 

innovatiivisuusajattelua.”
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Vuonna 2020 pk-yritysten osuus Hanselin sopimustoi-
mittajista oli 46 prosenttia (47 % vuonna 2019) 

Jaettujen yhteishankintasopimusten osuus Hanselin yh-
teishankinnoista on kasvanut aikaisemmasta: vuonna 
2020 niiden osuus oli 86 % (71 % vuonna 2019)  Useim-
miten yhteishankinnat jaetaan osiin tuote- tai palvelu-
ryhmäkohtaisesti (38 %) 

Dynaamisena hankintajärjestelmänä toteutettujen yh-
teishankintojen osuus vuoden 2020 yhteishankintaso-
pimusten käytöstä oli 23 % (22 % vuonna 2019)  Asia-
kasryhmäkohtaisesti jaettuja yhteishankintoja oli 22 % 
vuonna 2020  Alueellisesti jaettujen puitejärjestelyjen 
osuus laski kolmeen prosenttiin (10 % vuonna 2019)  
Jakamattomien yhteishankintasopimusten osuus laski 
uusien kilpailutusten myötä 14 prosenttiin vuonna 2020 
(29 % vuonna 2019) 

Myös pienhankintojen kilpailuttaminen tukee markki-
noiden toimivuutta ja pienhankintojen läpinäkyvyyttä  
Hanselin palvelutarjonnassa pienhankintojen tarjonta 
lisääntyy  Vuoden 2021 aikana asiakkaiden käyttöön tuo-
tetaan lähes 20 pienhankintapalvelua 

Tuemme tervettä kilpailua

Hankintalain tavoitteiden mukaisesti julkiset hankinnat 
on pyrittävä toteuttamaan olemassa olevat kilpailuolo-
suhteet hyväksi käyttäen   Tavoitteena on, että kilpailu 
markkinoilla säilyy ja julkisten hankintojen avulla voi-
daan jopa edistää entistä houkuttelevampien ja toimi-
vampien markkinoiden syntymistä  Yhteishankintojen 
merkittävän taloudellisen arvon ja laajan käytön vuok-
si niiden valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota 
hankinnan markkinavaikutuksiin 

Hanselissa toteutamme yhteishankintojen kilpailutukset 
laajan asiakastarve- ja markkina-analyysin perusteella  
Yhteishankinnat voidaan jakaa osiin kilpailuttamalla ne 
esimerkiksi alueellisesti, tuote- tai palveluryhmäkoh-
taisesti tai osaamisalueittain, jolloin erikokoiset yrityk-
set voivat osallistua kilpailutuksiin  Dynaaminen han-
kintajärjestelmä toimii tehokkaana keinona toteuttaa 
hankintoja siten, että myös pk- ja alueellisesti toimivilla 
yrityksillä on mahdollisuus päästä sopimustoimittajiksi  
Dynaamiseen hankintajärjestelmään valitaan toimitta-
jiksi kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat  
Yhteishankintaa hyödyntävän asiakkaan toimittajavalinta 
määräytyy minikilpailutuksen kautta 

”Dynaamiseen hankintajärjestelmään valitaan toimittajiksi 
kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat.”
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renssejä DPS:ää aiemmin käyttäneiltä, ja saimme kuulla 
hyviä kokemuksia”, projektipäällikkö Merja Irjala kertoo 

Asiantuntija-apu vapauttaa omat resurssit ydintoi-
mintaan
Iso hanke teettää paljon työtä  Vaikka VM:n omasta tii-
mistäkin löytyy hankintaosaamista, haluttiin omat re-
surssit keskittää ennen kaikkea hankkeen ydintoimin-
taan  VM:n hallinnonalan muissa isoissa hankkeissa oli 
jo aiemmin hyödynnetty Hanselin asiantuntijaresursseja, 
joten katse kääntyi luontevasti samaan suuntaan myös 
nyt  DPS:n sisäiseen kilpailutukseen, eli niin sanottuun 
minikilpailutukseen, VM päätti ostaa MinikisaPlus-pal-
velun, jonka myötä käyttöön saatiin Hanselilta ihan 
oma tiimi  Hanselin konsultti Pekka Alahuhta ja lakimies 
Petra Huhtala tulivat tiiviissä yhteistyössä tutuiksi, ja 
saavat VM:n porukalta paljon kiitosta 

”Koimme, että on viisasta hyödyntää asiantuntijoita, 
jotka päivittäin työskentelevät näiden asioiden parissa  
Asiakkaan oma vastuu on toki suuri, ja pitää itse tie-
tää, mitä haluaa hankkia  Petra ja Pekka olivat kuitenkin 
tukena hankinnan jokaisessa vaiheessa ja antoivat ar-
vokkaita näkemyksiään”, järjestelmäasiantuntija Joose 
Niemi kiittelee 

DPS:n asiakkaat saavat käyttöönsä ison määrän mal-
liasiakirjoja  Ne eivät kuitenkaan välttämättä sellaise-
naan vastaa jokaisen asiakkaan kaikkiin tarpeisiin, vaan 
asiakkaan täytyy soveltaa niitä oman toimintansa ja 
käytännön tilanteiden näkökulmasta  Etenkin ketterän 
ohjelmistokehityksen sopimustekstit teettivät VM:n tii-
millä paljon töitä 

Hansel tuki onnistunutta ICT-hankintaa

Valtiovarainministeriöllä on käynnissä mittava valtiona-
vustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke  Kun 
hanke on iso, on apukin tarpeen  Valtiovarainministeriö 
luotti hankkeessa toteutettavien tietojärjestelmäpal-
veluiden kehitys- ja ylläpitotehtävien kilpailutuksessa 
Hanselin tukeen 

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi 
-hankkeen tavoitteena on lisätä toiminnan vaikuttavuut-
ta, tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta  
Näin valtionavustusten hakeminen ja myöntäminen on 
tulevaisuudessa entistä sujuvampaa ja läpinäkyvämpää  
Hankkeessa kehitetään vaiheittain yhteinen toiminta-
malli ja sitä tukevat tietojärjestelmäpalvelut koko val-
tionhallinnolle ja valtionavustusten hakijoille 

”Pitkän selvitystyön päätteeksi oli selvää, että tarpei-
siimme sopivaa valmista tietojärjestelmää ei ole saa-
tavilla  Totesimme tarvitsevamme kehittäjätiimin, joka 
toteuttaa meille ketterin menetelmin uudistettavan 
valtionavustustoiminnan vaatimuksia vastaavan järjes-
telmän”, kertoo hankejohtaja Tuula Lybeck 

Ketterän ohjelmistokehitystyön hankkiminen ei ole 
kuitenkaan mikään pikku juttu  Valtiovarainminis-
teriö (VM) kääntyi asiantuntijapalveluiden kilpai-
lutuksessa Hanselin puoleen, ja konsultti Pekka  
Alahuhta tarjosi valtiovarainministeriölle IT-konsultoin-
nin dynaamista hankintajärjestelmää eli tuttavallisem-
min DPS:ää 

”DPS sopi erinomaisesti tarpeeseemme, niin aikataulul-
lisesti kuin ketteryydeltäänkin  Kyselimme vähän refe-
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digitaalisesti  Tarjouksia saatiin yhteensä 11  Huolellinen 
valmistautuminen näkyi, sillä pääsääntöisesti tarjoukset 
olivat laadukkaita ja vastasivat asiakkaan tarpeeseen  Ai-
kataulussakin pysyttiin, ja nyt työ etenee valitun toimit-
tajan kanssa sopimuksen mukaisesti  Yhteistyö Hanselin 
kanssa kerää VM:ltä kehuja 

”DPS:ssä pohjatyö oli tehty hyvin, ja MinikisaPlussasta 
saimme tarvitsemamme hankintaosaamisen ja oikeu-
dellisen tuen  Palvelu ei päättynyt siihen, että saimme 
hankintamme maaliin, vaan meitä autettiin senkin jäl-
keen  Tuli tunne, että Hanselissa on aito halu auttaa 
asiakasta”, Joose Niemi iloitsee 

Onnistunut projekti syntyy monista eri osa-alueista, 
mutta muutama asia nousee ylitse muiden 

”Suunnittelun, valmistelun ja pohjatyön merkitystä ei 
voi korostaa liikaa  Täytyy tuntea oma sopimuksensa 
edestakaisin, jotta voi sen kanssa elää ja parhaiten 
hyödyntää  On oltava myös työkalut siihen, jos kaikki 
ei menekään ihan niin kuin etukäteen ajatteli”, Tuula 
Lybeck vinkkaa 

Katso lisätietoa hankkeesta valtiovarainministeriön si-
vuilta 

”Ketterä sopimusmalli edellyttää myös perinteisiä sopi-
musteknisiä ehtoja  Näitä emme voineet suoraan hyö-
dyntää mallipohjista, jotka on enimmäkseen kirjoitettu 
valmiin tuotteen hankkimisen näkökulmasta  Käytimme 
paljon aikaa sekä osaamisen että sopimuksen sisällön 
määrittelyyn ja saimme myös arvokasta apua Valtio-
konttorin asiantuntijoilta  Huolellinen valmistautuminen 
helpotti työtä myöhemmässä vaiheessa ja vähensi ris-
kejä”, Joose Niemi mainitsee 

Huolellinen valmistelu kannattaa
Tietojärjestelmäpalveluiden toimittajat olivat alusta al-
kaen erittäin kiinnostuneita hankinnasta  Infotilaisuu-
teen osallistuneiden toimittajien määrä jopa yllätti 

”Ajatus toimittajainfon järjestämisestä tuli Hanselilta  Se 
oli hyvä välietappi ja toi erinomaisia ideoita prosessiin  
Mieleenpainuvana yksityiskohtana voi todeta sen, että 
info osui samalle päivälle, kun lähes koko Suomi siirtyi 
etätöihin koronan vuoksi  Siirsimme infon pikaisella ai-
kataululla verkkoon”, Merja Irjala kertoo 

Muita muutoksia korona-aika ei projektiin tuonut, sil-
lä DPS:ssä koko kilpailutusprosessi viedään läpi täysin 

Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS

• Sekä asiakkaita että toimittajia voi tulla mukaan milloin vain sopimuskauden aikana 
• Asiakkaat tekevät toimittajavalinnan minikilpailutuksen avulla 
• Hansel varmistaa toimittajien soveltuvuuden, tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan valikoiman 

valmiita mallipohjia minikilpailutukseen ja on asiakkaan tukena myös sopimuskauden ajan 

IT-konsultointi 2018–2022 DPS

• Tarjoaa asiantuntijapalveluita erilaisten IT-palveluiden sekä tietojärjestelmien suunnitteluun, 
hallintaan, kehitykseen, ylläpitoon ja tietoturvaan 

• Sopimuskausi voimassa 28 8 2022 asti (asiakkaan hankintasopimukset enintään 28 8 2026 asti) 

i

”Koimme, että on viisasta hyödyntää asiantuntijoita, jotka 
päivittäin työskentelevät näiden asioiden parissa.”
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sä projektissa hyvää kokemusta kerrytti muun muassa 
Aurinkovoimaloiden nykyinen kategoriapäällikkö Pasi 
Tainio 

”Arvostamme Hanselin tekemää taustatyötä  Meiltä 
säästyy paljon aikaa, kun voimme luottaa siihen, että 
markkinaselvitys on tehty huolella ja toimittajien kelpoi-
suusehdot sekä muut kilpailutuksen yksityiskohdat on 
mietitty puolestamme  Ei tarvitse itse arpoa, mikä on 
järkevä ehto ja mikä ei”, Pasi Hyyppä kiittelee 

Minikilpailutuksista hyviä tuloksia
Yhteistyö sujui niin mukavasti, että senaattilai-
set päättivät käyttää Hanselin palveluita laa-
jemminkin  Senaatti tilasi Hanselilta aurinko-
voimaloiden kilpailutuksen läpiviennin eli niin 
sanotun Minikisaplus-palvelun  Tämän myötä tiimiin 
päätyivät mukaan myös hankinta-asiantuntijat Anne 
Majalampi ja Heidi Litmanen sekä lakimies Susanna 
Pirilä  Nyt minikilpailutuksia on viety läpi jo kolme, ja 
lisää on luvassa  Kilpailutusten tuloksia Hyyppä kehuu 
hyviksi 

”Saamamme tarjoukset ovat olleet laadullisesti hyviä, 
ja tarjousten määrä on jatkuvasti lisääntynyt  Odotam-
me paljon myös seuraavalta minikilpailutukselta, joka 
käynnistyy alkukevään aikana ”

Rakennusten käyttäjiltä Senaatti on saanut aurinkovoi-
masta vain positiivista palautetta  Huoli ilmastonmuu-
toksesta on selvästi yhteinen 

DPS tuo energiaa taivaalta

Julkisilla hankinnoilla on iso merkitys kestävän tulevai-
suuden rakentamisessa  Myös Hanselissa on jo pitkään 
panostettu vastuullisuuden edistämiseen  Hyvä esi-
merkki ympäristövastuun tunnusmerkit erinomaisesti 
täyttävästä yhteishankinnasta on Aurinkovoimaloiden 
dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS  DPS:ää hyö-
dyntää aktiivisesti muun muassa Senaatti-kiinteistöt, 
jonka tavoitteena on olla yksi Suomen merkittävimmistä 
aurinkosähkön tuottajista 

Senaatin hallinnoimien kiinteistöjen katoille eri puolille 
Suomea asennettiin viime vuonna 16 aurinkovoimalaa, 
ja määrä lisääntyy samaa vauhtia ainakin kahtena seu-
raavana vuonna 

”Olemme sitoutuneita Suomen valtion päästövähen-
nystavoitteisiin, ja aurinkovoiman käyttö on myös ta-
loudellisesti järkevää  Voimala maksaa itsensä takaisin 
noin kymmenessä vuodessa  Aurinkovoiman osuus koko 
energiatarpeestamme ei ole merkittävä, mutta miksi 
emme sitä hyödyntäisi, kun voimalan saa kiinteistön 
katolle asennettua kannattavasti”, kertoo Senaatin au-
rinko-ohjelmasta vastaava Pasi Hyyppä 

Kun Senaatin aurinko-ohjelma vuonna 2019 käynnistyi, 
tuli eteen voimaloiden kilpailuttaminen  Hansel oli Se-
naatille tuttu kumppani muista hankinnoista, ja siten 
luonteva valinta myös aurinkovoimaloiden hankintaan  
Myös Hanselin asiantuntemus vakuutti  Hanselin asian-
tuntijoita oli ollut mukana tekemässä jo Kuntahankinto-
jen aiempaa aurinkovoimaloiden yhteishankintaa  Täs-
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”Kaikki kiinteistömme käyttäjät ovat halukkaita otta-
maan aurinkovoiman käyttöön  Positiivisen palautteen 
määrä on jopa yllättänyt”, Pasi Hyyppä sanoo 

”Hansel oli Senaatille tuttu 
kumppani muista hankinnoista, 
ja siten luonteva valinta myös 

aurinkovoimaloiden hankintaan.”

Aurinkovoimalat 2020–2026 -DPS 

• Aurinkovoimalat ja niihin liittyvät palvelut, yhden paneelin akkujärjestelmistä suuriin 
aurinkopuistoihin

• Sopimuskausi voimassa 31 3 2026 asti
• Sekä asiakkaita että toimittajia voi liittyä mukaan koko sopimuskauden ajan
• Aurinkovoimalla on monia hyötyjä

 ⚪  Kotimaista ja uusiutuvaa, lähes päästötöntä energiaa
 ⚪ Aurinkovoima vähentää riippuvuutta ostosähköstä tyypillisesti 5–20 %
 ⚪ Pitkäikäinen ja taloudellisesti järkevä investointi  Kunta-asiakkailla mahdollisuus 

myös 20 prosentin investointitukeen 

i
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Yli 100 julkisten hankintojen osaajaa
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”Yhteisöllisyyttä ylläpidettiin heti keväällä yhtiön yhteisellä,
kevyemmän sisällön Teams-kanavalla.”

huolimatta  Olemme vuoden 2020 aikana tehneet en-
simmäiset rekrytoinnit etänä ja perehdytyskin saatiin 
hoidettua pääosin Teamsissä  Uusien työntekijöiden 
tiimiytymisen kannalta on toki harmillista, että epävi-
ralliset tapahtumat ja kohtaamiset käytävillä ja kahvi-
huoneessa jäivät nyt toteutumatta 

Yhteisöllisyyttä ylläpidettiin heti keväällä yhtiön yhteisel-
lä, kevyemmän sisällön Teams-kanavalla muun muas-
sa jakamalla lounas- ja vapaa-ajan vinkkejä sekä kuvia 
etätyöpisteistä  Marraskuussa aloitettiin kampanja, jossa 
päivittäin joku hanselilainen kertoo kuulumisiaan omal-
la tavallaan: mukaan on mahtunut runsaasti mukavia 
tarinoita, paljon kuvia sekä jokunen lööppi ja Excel-tau-
lukkokin 

Hanselin tapahtumat vaihtuivat keväällä pikapikaa webi-
naareiksi, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ”tavattiin” 
verkossa ja myös hallituksen kokoukset sekä kevään 
yhtiökokous pidettiin etänä  Ensimmäistä kertaa alle-
kirjoitimme tilinpäätöksenkin sähköisesti, kuten myös 
hallituksen pöytäkirjat  Syksyllä oli vuorossa ensimmäi-
nen etätilintarkastus  Digiloikka tuli siis otettua myös 
tällä saralla 

Elämää Teamsissa

Hanselin, kuten monen muunkin yrityksen, viihtyisät 
toimitilat tyhjenivät perjantaina 13  päivä maaliskuuta 
maan hallituksen edellisenä päivänä tekemien tiukkojen 
koronasuositusten myötä  Meillä oli erinomainen val-
mius siirtyä etätöihin, sillä yhtiössä oli jo vahva etätyön 
tekemisen kulttuuri ja Teamsin käyttö oli arkipäivää 

Toimistolle sai edelleen tulla, mutta turvavälejä piti 
noudattaa, ja joka toinen työpiste otettiin pois käytös-
tä  Toimistolla kävi niin vähän työntekijöitä, ettei siitä 
aiheutunut riskiä  Työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta 
viedä toinen näyttö kotitoimistolle, sillä kahteen näyt-
töön tottuneet työntekijämme kokivat sen tarpeelliseksi 

Esimiehet hoitivat erikoiseksi muuttuneen tilanteen 
hyvin ja alkoivat pitää Teamsissä yksikköpalavereita ja 
osin myös kahvihetkiä  Suositus oli, että kameroita on 
hyvä pitää päällä ja ainakin osalla tämä vakiintui toi-
mintatavaksi  Esimiestapaamisissa käytiin keskusteluja 
etäjohtamisen hyvistä ja huonoista puolista – saaden 
ja antaen samalla vertaistukea 

Yhtiönä olemme siinä mielessä onnellisessa asemassa, 
että liiketoimintamme jatkaa kasvamistaan koronasta 
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Työhyvinvointikyselyn tulokset 

Hanselissa tehdään työhyvinvointikysely henkilöstölle joka toinen vuosi 
Kyselyn ajankohta oli syyskuu 2020, jolloin saimme vastaukset 96 työntekijältä
vastausprosentin ollessa 86  Kyselyssä työhyvinvoinnin osa-alueet on jaettu viiteen
kategoriaan ja asteikolla yhdestä viiteen saimme kokonaiskeskiarvoksi 3,87 (edellinen mittaus 3,92) 

i
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”Kirjanpitoa, laskentasihteeriksi, ylioppilaaksi iltakoulus-
sa, asiakaspalvelu- ja myyntikoulutus”, luettelee Anne 
nykyään oppisopimuskoulutukseen verrattavissa olevia 
opintojaan 

Työntekijöihinsä satsaavan ja heidän kehittämiseensä 
sitoutuneen työnantajan palveluksessa oli mukava työs-
kennellä ja Anne oli tyytyväinen etenemiseensä urapor-
tailla ylöspäin 

VHK muuttui vuosien varrella Kauppatalo Hanseliksi 
ja noihin aikoihin Anne työskenteli Hansel-korttijärjes-
telmän parissa  Kun Hansel pudotti Kauppatalon ni-
mestään vuonna 2003, hän teki asiakkaille tarjouksia 
autoista  Vuodesta 2006 alkaen Anne on työskennellyt 
Hanselin asiakaspalvelussa, missä pitkästä kokemuk-
sesta ja hiljaisesta tiedosta on erityistä hyötyä 

Koulutuksen kautta eteenpäin uralla
Anne Majalampi aloitti Valtion hankintakeskuksessa 
syksyllä 1980  Monipuolisiin työtehtäviin kuului niin ar-
kistossa työskentelyä kuin nykyisiä tuote- ja palvelu-
kategorioita edeltävien jaostojen sihteerinä toimimista  
Myös Anne tarttui  työnantajan kustantamiin koulutus-
mahdollisuuksiin suorittaen työn ohessa muun muassa 
kaupallisen alan tutkinnon 

Annen mukavimmat työmuistot VHK:ssa liittyvät työs-
kentelyyn tuotevastaavana sairaaloiden ja laboratori-
oiden laite- ja tarvikehankinnoissa  Eikä vähiten siksi, 
että Annen aiempi urahaave oli liittynyt juuri tervey-
denhoitoalaan 

Pitkien urien Annet

Kahden Annen urapolkujen ensimmäiset askeleet jul-
kisten hankintojen maailmassa olivat hyvin samanlaisia, 
vaikkakin ne otettiin eri vuosikymmenillä  Molemmat 
aloittivat Hanselin, eli silloisen Valtion hankintakeskuk-
sen, palveluksessa lähetteinä, jonka jälkeen matkan 
varrelle on mahtunut monenlaisia toimistotehtäviä  
Nyt molemmilla leideillä on takanaan jo yli 40 vuotta 
julkisten hankintojen parissa 

Syksyllä 1973 Anne Juslin silmäili Helsingin Sanomien 
työpaikkailmoituksia, joita oli tuohon aikaan lehdessä 
vielä sivukaupalla  Silmiin osuikin ilmoitus, jossa mai-
nittiin sana ”valtio”  Vielä 1970-luvulla puhuttiin valtion 
pitkästä ja kapeasta leivästä, jolla viitattiin pieneen, mut-
ta turvattuun palkkatuloon  Tämä houkutteli vasta työu-
raansa aloittelevaa Annea ja hän päätti hakea työpaikkaa 
Valtion hankintakeskuksessa (VHK) 

”Työhaastattelussa minulta kysyttiin, voinko aloittaa 
seuraavana päivänä kello 8, johon vastasin ’Ilman muu-
ta!’”, muistelee Anne ripeää rekrytointiaan VHK:hon 

Anne kuitenkin ehti hoitaa lähetin tehtävää vain pari 
kuukautta, sillä talous- ja laskentatoimiston esimies oli 
pistänyt merkille tämän reippaan uuden työntekijän ja 
halusi hänet omalle osastollensa  Kirjanpidon ja palkan-
laskennan tehtävien lisäksi Anne pääsi varhain tutustu-
maan myös ATK:hon työskennellessään niin kutsuttuna 
operaattorina  VHK tarjosi työntekijöilleen koulutusta 
työn ohessa, mihin mahdollisuuteen myös Anne tarttui 
useammin kuin kerran 
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tunut, eniten kehitystä on molempien mielestä kuiten-
kin tapahtunut nykyisen Hanselin aikana 

”Ei tässä mitenkään valmis ole, että 40 vuoden jälkeen 
jo tietäisi kaiken, sillä koko ajan tulee niin paljon kaikkea 
uutta opittavaa”, Anne Majalampi kertoo 

Juuri tämä mahdollisuus laajentaa omaa osaamista jat-
kuvasti, pitää työn mielenkiintoisena ja antaa siihen pot-
kua  Molemmat Annet pitävät myös rikkautena sitä, että 
Hanselissa on eri-ikäisiä työntekijöitä, erilaisia näkemyk-
siä ja monialaista osaamista  Samalla he iloitsevat myös 
Hanselin uusista asiakkaista; kunnista ja seurakunnista 

”Kun on nähnyt kaiken muutoksen ja kehityksen, ja saa-
nut itse tehdä kiinnostavia työtehtäviä, pitää se ottees-
saan vuosikymmenestä toiseen”,  summaa Anne Juslin  
Ja samaa mieltä on kaimansa Anne Majalampikin 

”Olin jo menossa opiskelemaan Helsingin sairaanhoi-
to-opistoon, mutta työelämä sitten kuitenkin voitti”, 
naurahtaa Anne ilman merkkiäkään harmittelusta 

Kauppatalo Hanselin aikana Anne toimi palveluvas-
taavana osto- ja myyntitehtävissä  Hanselin toiminnan 
alkaessa hän  pääsi mukaan asiakastyöryhmätyösken-
telyyn sekä erilaisten tuotteiden ja palveluiden kilpai-
lutusprojekteihin 

Terveydenhoitoalan hankinnat seurasivat nykyisin han-
kinta-asiantuntijana työskentelevää Annea myös Han-
selin vuosiin, sillä hän on työskennellyt 15 vuoden ajan 
tällä hetkellä yhden Hanselin merkittävimmän hankin-
nan, työterveyden parissa 

Uuden oppiminen pitää työn mielenkiintoisena
Vaikka kuluneiden kymmenien vuosien aikana etenkin 
toimistotyö on automatisoitunut ja edelleen digitalisoi-

”Esimies oli pistänyt merkille tämän reippaan uuden 
työntekijän ja halusi hänet omalle osastollensa.”

Hansel-uransa aikana Annet ovat ehtineet työskennellä peräti viidessä eri toimipaikassa: 

• Kansa-talossa Sörnäisissä
• Paragonin talossa Käpylässä
• työvoimatoimiston talossa Haapaniemessä
• Valimotalossa Pitäjänmäellä
• Postitalossa

i
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että suurin haaste on yrittää hahmottaa, kuka mitäkin 
tekee ja kenet mihinkin palaveriin pitäisi kutsua, kun 
ei ole koskaan tavannut suurinta osaa hanselilaisista 
toimistolla 

”Talon perehdytysohjelma toimi kyllä hyvin ja sen aika-
na tuli ainakin osa kasvoista tutuiksi  Käyn myös päi-
vittäin keskustelua lakitiimimme Teams-kanavalla ja 
puhelimitse lähimpien kollegoiden kanssa  Osaa näistä 
keskusteluista voi kutsua kahvipöytäkeskusteluiksikin”, 
kuvailee Nina 

Oskari arvioi tavanneensa omasta kilpailutusyksiköstään 
noin kolmanneksen kasvotusten pian 10 kuukauden pi-
tuisen Hansel-uransa aikana  Hänen mielestään työpai-
kanvaihto erikoisena aikana on sujunut paremmin kuin 
hän olisi ennalta ajatellut:

”Tulin samantyyppisiin tehtäviin kuin ne, joita edellisessä 
työpaikassani tein  Se ja käytössä olevien järjestelmien 
tuttuus helpottivat huomattavasti siirtymistä ”

Sekä Ninalle että Oskarille on ollut mieluisaa se, ettei 
Hanselissa kilpailutuksia koskaan tehdä yksin, vaan aina 
osana isompaa porukkaa  Kaikki kolme uutta hanseli-
laista pitävät arvokkaana sitä, että kollegoilta on saanut 
paljon tukea ja ilmapiiri on etänäkin auttavainen 

Uudet hanselilaiset solahtivat osaksi 
etäyhteisöä

Nina, Oskari ja Tiina tulivat Hanseliin poikkeuksellisena 
vuonna  Tiina ehti olla töissä muutaman viikon ennen 
kuin etätyösuositus astui voimaan  Nina ja Oskari eivät 
ole eläneet normaalia arkea Hanselissa vielä ollenkaan, 
eikä kolmikko ole tavannut toisiaan kasvokkain  Siitä 
huolimatta he kiittävät, että sopeutuminen uusiin teh-
täviin ja kollegoiden joukkoon on mennyt hienosti 

Palvelupäällikkönä työskentelevälle Tiinalle ja lakimies 
Ninalle etätyö on ollut tuttua jo entuudestaan  Tiinal-
la matkaa kotoa toimistolle kertyy liki 200 kilometriä 
ja Nina puolestaan on työskennellyt kansainvälisissä 
organisaatioissa, joissa työkaverit eivät välttämättä ole 
edes samalla mantereella  Kilpailuttamiskonsultti Os-
karille etätyö oli uudempaa, mutta hänkin toteaa sen 
sujuneen hyvin 

Perustyö sujuvasti haltuun etänä
”Työskentelen digitiimissä, joten meille oman porukan 
kesken verkossa toimiminen on erittäin luonnollista  
Työhöni kuuluu paljon kehittämistä, mihin liittyen olisi 
tietysti mukavaa keskustella ja sparrailla laajalla poru-
kalla välillä paikan päälläkin”, sanoo Tiina 

Nina ja Oskari työskentelevät kilpailutusten parissa ja 
he toteavat, että projektiryhmien yhteistyö on sujunut 
oikein hyvin Teamsissakin  Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, 
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Myös Nina pitää työskentelystä osana kovan luokan 
osaajien muodostamaa yhteisöä:

”Erityisesti työn aloittamista on helpottanut loistava 
digitiimimme, joka pitää työvälineet tikissä joka päivä ”

Nyt kun työtehtävät ovat jo hanskassa ja Hansel yhti-
önä alkaa olla tuttu, tuoreet hanselilaiset odottavat jo 
kovasti paluuta normaalimpaan arkeen ja tutustumista 
useampiin kollegoihin, vaikka he kehuvatkin työpäiviään 
vaihteleviksi etäoloissakin  Toistaiseksi kuulumiset vä-
littyvät vielä pääosin Teamsissa, mutta varmasti pian 
jälleen myös Postitalon viihtyisässä työympäristössä 

Monipuolisia tehtäviä osaavassa porukassa
Tiina työskenteli aikaisemmin palveluntuottajalla ja hän 
on kokenut itselleen mieluisaksi siirtymisen ”pöydän 
toiselle puolelle” 

”Kun kehitystyötä tekee omalle organisaatiolle, saa sitä 
tehdä ihanan pitkäjänteisesti”, Tiina iloitsee 

Oskari tunsi Hanselia jo melko hyvin työskenneltyään 
pitkään hankinta-alalla 

”Kollegat ovat juuri niin osaavia kuin odotinkin ja pro-
jektit mielenkiintoisia sekä mukavan vaihtelevia”, hän 
summaa ensimmäisen vuoden kokemuksiaan 

”Talon perehdytysohjelma toimi hyvin ja 
sen aikana tuli osa kasvoista tutuiksi.”
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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 valmennusraportti Hansel 
Oy:n johdolle

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

Olemme noudattaneet International Ethics Standards 
Board for Accountants IESBA:n eettisten sääntöjen riip-
pumattomuusvaatimuksia ja muita eettisiä vaatimuksia, 
jotka perustuvat rehellisyyden, objektiivisuuden, amma-
tillisen pätevyyden ja huolellisuuden, salassapitovelvol-
lisuuden ja ammatillisen käyttäytymisen periaatteille 

Tehdyt toimenpiteet
Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan 
tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden 
tehtävänä on laatia esitetyt Tietyt Vastuullisuustiedot, 
sekä soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia 
evidenssin hankkimismenetelmiä  Olemme suorittaneet 
toimeksiannossa muun muassa seuraavat toimenpiteet:

• Haastatelleet Hanselin ylimmän johdon jäseniä 
sekä Tiettyjen Vastuullisuustietojen keräämisestä 
vastaavia henkilöstön jäseniä;

• Arvioineet GRI Sustainability Reporting Standards 
-raportointiohjeiston raportointia koskevien periaat-
teiden soveltamista Tiettyjen Vastuullisuustietojen 
esittämisessä;

• Arvioineet Tiettyjen Vastuullisuustietojen keräämi-
seen ja yhdistelemiseen käytettyjä tiedonhallinnan 
prosesseja, tietojärjestelmiä ja käytännön menet-
telytapoja;

• Käyneet läpi esitetyt Tietyt Vastuullisuustiedot ja 
arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen mää-
rittelyä ja;

• Testanneet Tiettyjen Vastuullisuustietojen oikeelli-
suutta ja täydellisyyttä alkuperäisistä dokumenteis-
ta ja järjestelmistä otospohjaisesti 

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa 
suoritettavat toimenpiteet poikkeavat luonteeltaan ja 
ajoitukseltaan kohtuullisen varmuuden antavassa toi-

Olemme Hansel Oy:n (jäljempänä ”Hansel”) johdon 
pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan 
toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Hanselin 
vuosikertomuksessa 2020 esitetyt tietyt vastuullisuu-
den tunnusluvut (jäljempänä ”Tietyt Vastuullisuustie-
dot”) 31 12 2020 päättyneeltä vuodelta 

Tietyt Vastuullisuustiedot pitävät sisällään seuraavis-
sa Hanselin vuosikertomuksen 2020 osioissa esitetyt 
tunnusluvut:

• Toiminta 2020
• Uudistuva hankintatoimi
• Vastuullisia hankintoja
• Hansel työpaikkana
• GRI

Johdon vastuu
Hanselin johto vastaa Vastuullisuustietojen sekä niis-
sä esitettyjen väittämien laatimisesta ja esittämisestä 
raportointikriteeristön eli GRI Sustainability Reporting 
Standards -raportointiohjeiston mukaisesti  Johto vas-
taa myös Hanselin kestävän kehityksen tavoitteiden 
määrittämisestä suoriutumisen ja raportoinnin osal-
ta, sisältäen sidosryhmien ja olennaisten näkökulmien 
tunnistamisen, sekä niiden toiminnan johtamisen ja 
sisäisen valvonnan järjestelmien perustamisesta ja yl-
läpitämisestä, 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 suoritta-
neet varmennustoimeksiannon Tietyille Vastuullisuus-
tiedoille 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 yleisluontei-
nen tarkastus, mukaisesti  Kyseinen standardi edellyt-
tää, että suunnittelemme ja suoritamme toimeksiannon 
hankkiaksemme rajoitetun varmuuden siitä, onko Tie-
tyissä Vastuullisuustiedoissa olennaista virheellisyyttä 
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meksiannossa suoritettavista toimenpiteistä ja ovat 
niitä suppeampia  Tämän vuoksi rajoitetun varmuuden 
antavassa toimeksiannossa saatava varmuuden taso 
on huomattavasti alempi kuin varmuus, joka olisi saatu 
suorittamalla kohtuullisen varmuuden antava toimek-
sianto 

Toimeksiannon luontaiset rajoitukset
Kaikkiin varmennustoimeksiantoihin liittyy luontaisia 
rajoituksia tarkastellun tiedon valikoivasta testaukses-
ta johtuen  Siten havaitsematta jääneitä väärinkäytök-
siä, virheellisyyksiä tai säädöstenvastaisuuksia saattaa 
esiintyä  Lisäksi ei-taloudelliseen tietoon saattaa liittyä 
merkittävämpiä luontaisia rajoituksia kuin taloudelliseen 
tietoon ottaen huomioon sekä sen luonteen että mene-
telmät, joita käytetään tällaisten tietojen keräämiseen, 
laskemiseen ja arvioimiseen 

Johtopäätökset
Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme evi-
denssin perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, 
jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoimek-
siannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta 
osiltaan laadittu GRI Sustainability Reporting Standards 
-raportointiohjeiston mukaisesti 

Helsinki, 22  huhtikuuta 2021
KPMG Oy Ab

Harri Leppiniemi
Partner, CIA, Advisory

Tomas Otterström
Partner, Advisory
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