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Valtion yhteishankinnat ovat vahvassa myötätuules-
sa. Vuonna 2016 sopimuksillamme hankittiin tava-
roita ja palveluita yli 770 miljoonalla eurolla, mikä on 
10 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Yhteishankintojen lisäksi tarjoamme apua sellaisiin 
asiakkaidemme hankintojen kilpailutuksiin, joita ei 
voida yhteishankintoina toteuttaa. Tämä kilpailut-
tamispalvelu on myös osoittautunut tarpeelliseksi ja 
hyvin suosituksi. Viime vuonna olimme mukana noin 
160 erilaisessa asiakkaidemme kilpailutuksessa, ar-
voltaan yhteensä 340 miljoonaa euroa.

Uuden strategiamme mukaisesti toimimme han-
kintatoimen uudistajana. Tämä näkyy toiminnas-
samme eri tavoin. Lanseerasimme asiakkaillemme 
yhteishankintojen ja kilpailuttamispalvelun rinnalle 
kolmannen palvelun: hankintatoimen kehittämisen. 
Tämä palvelu lähti liikkeelle siitä, että valtion hankin-
tatoimessa tapahtuu juuri nyt paljon. Hankintatoi-
men kehittämisohjelma HANKO päättyi, ja toimenpi-
teitä viedään täyttä vauhtia käytäntöön hankintojen 

digitalisoinnin Handi-hankkeessa. Näiden hankkei-
den ja uuden hankintalain myötä vaatimukset han-
kintatoimelle kasvavat merkittävästi. Tähän kehitys-
työhön Hanselin asiantuntijat ja Hanselin tarjoamat 
sähköiset työvälineet voivat tulla virastojen avuksi.

Hankintatoimen kehittämistä tukee myös se, että 
Hansel on saanut koko valtion hankintadatan käyt-
töönsä, siis ei pelkästään yhteishankintadatan vaan 
tiedot kaikista valtion hankinnoista. Tästä datasta 
tehtävät analyysit tulevat merkittävällä tavalla palve-
lemaan valtion hankintatoimen kehittämistä. Tulem-
me julkaisemaan tiedot valtion hankinnoista myös 
kaikille avoimessa kansalaisportaalissa.

Kaikkien näiden kolmen palvelumme – yhteishankin-
tojen, kilpailuttamispalvelun ja hankintatoimen ke-
hittämispalvelun – tavoitteena on lisätä tuottavuutta 
valtion hankintatoimeen. Hansel on toki paljon muu-
takin. Meille on tärkeää innovaatioiden edistäminen, 
markkinoiden toimivuus ja se, että kilpailu säilyy ja 
myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus päästä 

Toimitusjohtajalta

Valtion yhteishankintayksikkö – ja maakuntien
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valtion sopimustoimittajiksi. Yhteishankintayksik-
kö, joka keskittää hankintoja, ei saa hävittää kilpailua 
markkinoilta, vaan sen tulee edistää sitä.

Olemme jo vuosien ajan tehneet töitä sen eteen, että 
entistä suurempi osa valtion hankinnoista täyttää 
ympäristövastuun, taloudellisen vastuun ja sosiaa-
lisen vastuun kriteerit. Tästä työstä voit lukea lisää 
jäljempänä löytyvästä vastuullisuusraportistamme.

Sote- ja maakuntauudistus tulee olemaan suurin hal-
linnon myllerrys elinaikanamme. Uudistus koskettaa 
merkittävällä tavalla myös Hanselia, sillä maakun-

nista on tulossa uusia asiakkaitamme. Hyvällä yh-
teistyöllä ja tehokkaiksi osoitetuilla toimintatavoilla 
pystymme tukemaan toimintaansa aloittavia maa-
kuntia. Hyvin järjestetyllä hankintatoimella, jossa eri 
toimijoiden roolit ovat selkeät, tullaan saavuttamaan 
merkittävä osa niistä säästöistä, joita sote- ja maa-
kuntauudistuksella tavoitellaan.

Lämpimät kiitokset asiakkaillemme, sopimustoimit-
tajillemme ja yhtiön henkilökunnalle onnistuneesta 
vuodesta 2016!

Anssi Pihkala
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Hansel lyhyesti
Hansel Oy on valtion omistuksessa oleva voittoa 
tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on 
tuottaa valtiolle säästöjä tuloksellisella hankinta-
toimella. Hansel kilpailuttaa ja ylläpitää palvelu- ja 
tuotehankintoja koskevia puitejärjestelyitä. Pui-
tejärjestelyjen lisäksi Hansel tarjoaa asiakkailleen 
hankintojen asiantuntijapalveluita: kilpailuttamis-
asiantuntemusta, lakipalveluja ja hankintatoimen 
kehittämispalveluja.

Hanselin rooli ja tehtävä yhteishankintayksikkönä 
on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsää-
dännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion 
hankintastrategiassa. Yhtiön asiakkaita ovat ministe-
riöt ja niiden alaiset virastot sekä eräät muut valtion 
yksiköt.

Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan laa-
dukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien ta-
sapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. 
Hanselin tavoitteena on myös edistää kilpailua ja jär-
jestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat 
tehokkaasti.

Hansel toimii valtiovarainministeriön omistajaoh-
jauksessa. Yhtiö rahoittaa pääasiallisesti toimintansa 
toimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perus-
tuu tehtyihin hankintoihin. Tällä hetkellä palvelumak-
su voi olla enintään 1,50 prosenttia, keskimääräinen 
palvelumaksu vuonna 2016 oli 1,06 prosenttia (1,09 
prosenttia vuonna 2015).
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Liiketoiminta-alueet
Hanselin liiketoiminta on jakautunut kolmeen aluee-
seen: yhteishankintoihin, kilpailutus- ja lakipalvelui-
hin sekä kehittämispalveluihin. Kehittämispalvelut 
eriytettiin omaksi yksikökseen 1.1.2017 alkaen. 
Vuonna 2016 niitä tarjottiin kilpailutus- ja lakipal-
velujen yksiköstä käsin.

Yhteishankinnat

Yhteishankinnat tarkoittavat puitejärjestelyjä, joiden 
kautta valtion organisaatiot voivat hankkia tuotteita 
ja palveluita ilman erillistä kilpailutusta. Sen käytöllä 
voi varmentaa myös hankinnan lainmukaisuuden ja 
helpottaa toimittajahallintaa hankintayksiköissä. Pui-
tejärjestelyssä sovitaan yleiset hankintasopimuksia 
koskevat ehdot, kuten hankinnan kohde, hinnat sekä 
osapuolten vastuut ja velvoitteet. Säästöjä syntyy, 
kun kilpailutamme tuotteita ja palveluita riittävän 
suurille hankintamäärille ja mahdollisimman monen 
asiakkaan tarpeisiin.

Puitejärjestelyin toteutetut yhteishankinnat tuotta-
vat valtiolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen 
hinnoissa että prosessikustannuksissa.

Hanselin palveluihin kuuluu myös tukea asiakkaita 
puitejärjestelyjen sisäisissä ns. kevennetyissä kilpai-
lutuksissa. Minikisa Plus -palvelussa Hansel tekee 
räätälöidyn puitejärjestelyn sisäisen kevennetyn 
kilpailutuksen avaimet käteen -periaatteella.

Toimittajat

Asiakkaat

Puitejärjestelyt

Ranking

1.

2. 3.

Kevennetty
kilpailutus

Yhden
toimittajan

malli

Hansel 
kilpailuttaa 
toimittajat

Asiakas liittyy 
puitejärjestelyyn ja 

tekee hankintoja

Hanselin kolme 
liiketoiminta-aluetta:

• Yhteishankinnat
• Kilpailutus- ja lakipalvelut
• Hankintojen kehittämispalvelut
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Kilpailutus- ja lakipalvelut

Kilpailutuspalvelut ovat tarpeen, kun kyseisestä han-
kinnan kohteesta ei ole puitejärjestelyä. Hanselin kil-
pailuttamiskonsultit ja lakimiehet ovat perehtyneet 
julkisiin hankintoihin, kilpailuttamiseen ja sopimus-
oikeuteen. Asiantuntijapalvelujen käytöllä voi var-

mistua siitä, että hankinnat kilpailutetaan sääntöjen 
mukaisesti mahdollisimman hyvillä sopimusehdoilla 
hinta- ja laatutekijät huomioituina. Tämä vapauttaa 
asiakkaan työaikaa muihin tehtäviin, pienentää han-
kintayksikön riskejä ja edistää parhaiden käytäntöjen 
jakamista.

työaikaa muihin 
tehtäviisi

tukea 
kilpailuttamiseen  
ja projektijohtoon 

innovaatioiden 
edistäminen

laadukkaat 
tuotteet 
ja palvelut

hankintalain 
hallinta

hyvät 
sopimusehdot

pienemmät riskit 
ja kustannus-
säästöt

vastuullisuuden 
huomioiminen
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Hankintatoimen kehittäminen

Hankintatoimen kehittämispalvelut on luotu vuonna 
2016 tukemaan hankintojen tehokkuutta ja talou-
dellisuutta sekä organisaation kykyä uudistua. Asian-
tuntijat tarjoavat analyysipalveluja sekä ehdotuksia 

ja ratkaisuja hankintojen tehokkaaseen johtamiseen 
ja vastuulliseen toteuttamiseen. Heillä on käytös-
sään monipuoliset työkalut ja tietoa hankintatoimen 
nykytilan analysoimiseksi ja vaikuttavuuden paran-
tamiseksi. Kehittämisprosessit syntyvät tiiviissä yh-
teistyössä asiakkaan kanssa.

Lähtötilanne Tavoitteet

Toteutus Suunnittelu

Tulokset ja seuranta

Toimittajatyytyväisyys

Spend-analyysi

Riskikartoitus Nykytilan kartoitus

Hankintojen ennakointi

Toimittajahallinta

Laskunkäsittelyn automatisointi 

Tehokkaat hankinnat

Suunnittelun ja toimintatapojen kehittäminen

Kilpailuttamisen kehittäminen

Työkalujen käyttöönotto

Hankintojen kategorisointi

Työnkulkujen sujuvoittaminen

Hankintojen optimointi

Sopimushallinta

Osaamisen kehittäminen

Vastuutahojen nimeäminen

Johdon sitouttaminen

Toimenpiteiden suunnittelu

Tuloksellinen hankintatoimi

Jatkuva kehittäminen
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Strategia ja visio
Hanselin visio on toimia hankintatoimen uudistajana. 
Yhtiön strategisena tavoitteena on ottaa vahvempi 
rooli valtiokonsernin hankintatoimen kehittämisessä 
ja tehdä aktiivista yhteistyötä konsernitoimijoiden 
kanssa.

Hansel haluaa toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja 
innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, lisätä kilpai-
lutuskonsultointia ja asiantuntijapalvelujen tarjontaa 
sekä kehittää hankintatointa. Hansel  panostaa asi-
akas- ja toimittajayhteistyöhön ja sopimusvalvon-
taan sekä digitalisoinnin vauhdittamiseen omassa ja 
asiakkaiden toiminnassa. Hankintojen asiantuntija-
palvelujen myynti ja monet sisäiset kehityshankkeet 
ovat toteutuneet odotettua nopeammin.

Vastuullisuusnäkökohdat on huomioitu laajasti 
yhtiön strategiassa ja ovat kiinteä osa johtamista. 

Vastuullisuutta edistetään puitejärjestelyissä aset-
tamalla kilpailutuksiin erilaisia vastuullisuuteen 
liittyviä vaatimuksia. Hanselin oman toiminnan vas-
tuullisuusnäkökohdat liittyvät ympäristövaikutusten 
vähentämiseen, hyvään taloudenhoitoon, tehokkaa-
seen resurssien käyttöön, henkilökunnan työhyvin-
vointiin sekä asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden 
kehittämiseen.

Nykyinen strategia ulottuu vuoteen 2020. Hanse-
lin uuden strategian valmistelu alkoi tammikuussa 
2016. Strategiatyössä haastateltiin asiakkaita ja 
toimittajia, ja huhtikuussa 2016 järjestettiin henki-
löstön strategiapäivä, jossa kerättiin henkilökunnan 
palautetta strategiatyöhön liittyen.

Strategisista kehityshankkeista suurin on vuonna 2016 käynnistynyt hankintojen digitalisoinnin Handi-hanke.
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Lait ja Hansel
Hanselin liiketoiminta on voimakkaasti säädeltyä. 
Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä määrittää 
Hanselin tehtävät ja asiakkaat. Hansel-lakia muutet-
tiin hankintalakiuudistuksen yhteydessä, ja päivitet-
ty laki tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Lakimuu-
toksessa täsmennettiin yhtiön tehtävät hankintalain 
määritelmien mukaisiksi ja lisättiin yhtiön toimivan 
myös puolustus- ja turvallisuushankintoja koskevan 
lain mukaisena yhteishankintayksikkönä.

Yhtiön tehtävänä on toimia hankintalain, puolustus- 
ja turvallisuushankintoja koskevan lain ja erityis-
alojen hankintalain mukaisena yhteishankintayk-
sikkönä:

• tuottaa asiakkailleen yhteishankintatoimintoja 
ja hankintojen tukitoimintoja,

• ylläpitää hankintasopimuksia ja
• tuottaa asiakkailleen hankintatoimeen liittyviä 

asiantuntija- ja kehittämispalveluja.

Asiakkaina valtion hankintayksiköt ja 
pian myös maakunnat

Hanselin asiakkaat on määritelty laissa. Asiakkaita 
ovat valtion hankintayksiköt sekä erikseen määritel-
lyt julkisoikeudelliset laitokset ja Euroopan unionin 
erillisvirastot. Loppuvuonna 2016 päätettiin alkaa 
valmistella lakimuutosta, joka mahdollistaa Hanselin 
palvelujen käytön myös perustettavien maakuntien 
hankintayksiköille maakuntalain voimaantulon mu-
kaisesti.

Hankintalaki uudistui

Uutta hankintalakia käsiteltiin eduskunnassa vuon-
na 2016, ja se tuli voimaan vuoden 2017 alussa. 

Lakiuudistuksen taustalla on hankintadirektiivien 
uudistus, ja sen tarkoituksena on yksinkertaistaa 
hankintamenettelyjä ja tehostaa julkisten varojen 
käyttöä. Lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa 
pk-yritysten mahdollisuuksia hankinnoissa sekä huo-
mioida vastuullisuus- ja innovatiivisuusnäkökulmat 
aiempaa paremmin.

Uudistuksella on monia vaikutuksia hankintayksi-
köiden toimintatapoihin sekä Hanselin toimintaan 
valtion yhteishankintayksikkönä. Keskeisimmät 
muutokset liittyvät uusiin kilpailuttamismenette-
lyihin, erityisesti sähköisten hankintaratkaisujen 
käyttöönottoon. Uudistunutta hankintalakia käsi-
tellään vuosikertomuksessa useammassa osiossa, 
esimerkiksi harmaan talouden torjunnan kautta ja 
eNEST-projektin esittelyssä. Sähköisen hankintapal-
velun käyttöönotosta kertoo Kela.

Lakiasiantuntijat aktiivisina 
hankintaosaajina

Hanselin lakiyksikkö seuraa aktiivisesti oikeuskäy-
täntöä ja huomioi mahdolliset oikeuskäytännön 
muutokset hankintatoimessa. Hansel- ja hankinta-
lain lisäksi julkisiin hankintoihin liittyvät olennaisesti 
myös mm. energiatehokkuuslaki, laki hallinnon yhtei-
sistä sähköisen asioinnin tukipalveluista ja tietosuo-
ja-asetus. Tämän lisäksi Hanselin lakiasiantuntijoilla 
on tärkeä rooli valtion yleisten sopimusehtojen (jul-
kisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE tai 
julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimus-
ehdot, JIT) muutostyössä. Molempia sopimusehtoja 
on päivitetty vuonna 2016 hankintalainsäädännön 
uudistusten vuoksi.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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Organisaatiorakenne
Hanselin organisaation muodostavat 75 asiantun-
tijan henkilökunta ja viiden jäsenen hallitus, jonka 
valitsee yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajana 
toimii Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen. Hal-
lituksessa on viisi jäsentä, joista yksi on henkilöstön 
edustaja. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimi-
van johdon jäseniä. Päätöksenteossa noudatetaan 
Suomen osakeyhtiölakia ja Hanselin yhtiöjärjestystä.

Vastuullisuutta johdetaan ja sen toteutumista seura-
taan osana yhtiön strategista johtamista. Hallitus kä-

sittelee vastuullisuusraportoinnin olennaisin osin ja 
kommentoi valittuja teemoja ja julkaisuja. Hallitus ei 
ole nimennyt keskuudestaan erityisesti yhteiskunta-
vastuuseen perehtyviä jäseniä, eikä hallituksen palk-
kioita ole sidottu yhteiskuntavastuutyön tuloksiin.

Hallitus nimittää Hanselin johtoryhmän yhtiön toi-
mitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä on toimi-
tusjohtaja mukaan lukien viisi henkilöä: kaksi miestä 
ja kolme naista.

Kategoriahallinta ja hankintojen tuki -osasto 
vastaa yhtiön puitejärjestelyistä, jotka on jaettu 
kolmeen sektoriin: Tietohallinnon hankinnat, Hal-
linnon palveluhankinnat sekä Materiaalihankinnat 
ja tekniset palveluhankinnat. Osastolla työskentelee 
eri toimialojen asiantuntijoita ja puitejärjestelyihin 
erikoistuneita konsultteja sekä Hankintojen tuki 
-yksikkö, joka palvelee ja auttaa asiakkaita puitejär-
jestelyjen sisäisissä kevennetyissä kilpailutuksissa. 
Lisäksi osastolla toimii sähköiseen kilpailuttamiseen 
erikoistunut ryhmä.

Asiakkuuksien ja sidosryhmien hallinta -osasto 
vastaa yhtiön myynnin edistämisestä, markkinoinnis-
ta ja asiakaspalvelusta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. 
Yksikön vetämänä tehtiin syksyllä 2016 laaja sidos-
ryhmäanalyysi.

Lakiasiat ja kilpailutus -osasto tarjoaa yhteishan-
kintojen kilpailutuksiin ja sopimushallintaan liittyvien 
tehtävien lisäksi valtionhallinnon asiakkaiden tarjous-
kilpailujen toteuttamiseen liittyviä hankintojen asian-
tuntijapalveluja sekä juridisia asiantuntijapalveluja.

Toimitusjohtaja

Digitaaliset  
palvelut

Talous, HR  
ja viestintä

Asiakkuuksien ja 
sidosryhmien hallinta

Kategoriahallinta  
ja hankintojen tuki

Lakiasiat  
ja kilpailutus

Hanselin organisaatio

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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Talous, HR ja viestintä -osasto koostuu nimensä 
mukaisesti taloushallinnosta, viestinnästä ja henki-
löstöhallinnosta. Osasto vastaa yhtiön ulkoisesta ja 
sisäisestä laskennasta sekä vastuullisuusraportoin-
nista. Viestintä vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta 
viestinnästä ja brändinhallinnasta sekä näihin liitty-
vistä kehitysprojekteista. Henkilöstöhallinto huoleh-
tii resursoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

Digitaaliset palvelut, joka toimi 31.8.2016 asti ni-
mellä Tietohallinto, vastaa järjestelmien ylläpidosta 
ja kehittämisestä. Yksiköllä on erittäin aktiivinen 
rooli valtionhallinnon digitalisointiin liittyvissä ke-
hittämishankkeissa.

Yhtiöllä on yksi toimipiste ja se sijaitsee Helsingissä 
Pääpostitalossa. Hanselilla ei ole toimintaa ulkomail-
la.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea hallitusta 
ja toimitusjohtajaa lain ja hallituksen työjärjestyksen 
mukaisissa valvontatehtävissä sekä huolehtia muista 
toimitusjohtajan ja hallituksen antamista tehtävistä 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osa-alueilla. 
Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle.

Sisäisen tarkastuksen toiminto on ulkoistettu tilin-
tarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle 
(PwC). Vuoden 2016 tarkastuskohteiksi hallitus 
päätti hankintojen asiantuntijapalvelut ja Hanselin 
HR-prosessit.

Sisäisessä tarkastuksessa ei havaittu välitöntä puut-
tumista edellyttäviä riskejä tai muita merkittäväksi 
luokiteltuja havaintoja. Havainnot liittyivät työajan-
seurantaan, järjestelmien tarkoituksenmukaiseen 
käyttöön, parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja toi-
mintatapoihin etenkin seurannan osalta.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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Timo Laitinen, s. 1958
hallituksen puheenjohtaja
oikeustieteen kandidaatti
pääjohtaja
Valtiokonttori
hallituksen jäsen vuodesta 
2012

Rami Metsäpelto, s. 1968
oikeustieteen kandidaatti
ylijohtaja
Liikennevirasto
hallituksen jäsen vuodesta 
2014

Katariina Kemppainen, s. 1975
kauppatieteiden tohtori
professori
hallituksen jäsen vuodesta  
2016

Panu Kilpinen, s. 1974
merkonomi
asiakkuuspäällikkö
Hansel Oy
hallituksen jäsen vuodesta 
2013

Kristiina Luukkonen, s. 1953
hallituksen varapuheenjohtaja
kauppatieteiden maisteri
tietohallintoneuvos
valtiovarainministeriö
hallituksen jäsen vuodesta 
2015

Hallitus
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Pia Degerholm
kategoriapäällikkö

Pekka Alahuhta
kilpailuttamiskonsultti

Minna Eskola
ryhmäpäällikkö

Kaisa Fahllund
johtava lakimies

Joel Hakala
kilpailuttamiskonsultti

Tero Dits
hankinta-asiantuntija

Tiina Gabelli
hankinta-asiantuntija

Kari Eronen
asiakkuuspäällikkö

Pontus Grönholm 
kategoriapäällikkö

Henkilökunta
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Lea Helppi
reskontranhoitaja

Minna Hälvä
henkilöstöpäällikkö

Kalle Hietaranta
yksikön päällikkö

Annika Hämäläinen
kilpailuttamiskonsultti

Marika Hilke
asiakkuuspäällikkö

Jukka Hämäläinen
johtava lakimies

Maare Heinikoski
kilpailuttamiskonsultti

Laura Helle
markkinointiviestinnän 
asiantuntija

Kristian Hartikainen
kilpailuttamiskonsultti
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Kari Juopperi
kategoriapäällikkö

Petri Kalavainen
asiakkuusjohtaja

Anne Juslin
asiakasneuvoja

Panu Kilpinen
asiakkuuspäällikkö

Anniina Kaitila
kilpailuttamiskonsultti

Kirsi Koivusaari
talousjohtaja

Anu Ingman
lakimies

Minna Isoherranen
kategoriapäällikkö

Heli Jokela
controller
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Sasu Laitinen
kategoriapäällikkö

Liisa Lehtomäki
lakimies

Pauliina Lautiainen
kehitys päällikkö

Tero Lehtisaari
kategoriapäällikkö

Karolina Lehto
lakimies

Aino-Maija Lahtela
kategoriapäällikkö

Eija Kontuniemi
lakiasiainjohtaja

Eero Korkeakoski
kategoriapäällikkö

Piia Laajala
palvelupäällikkö
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Timo Malmberg
kategoriapäällikkö

Katja Mikkonen
lakimies

Kari Mattsson
hankinta-asiantuntija

Petri Muranen
lakimies

Taina Maukonen
asiakkuuspäällikkö

Anne Majalampi
hankinta-asiantuntija

Mia Lindroos
asiakasneuvoja

Merja Leppänen
tilastonpitäjä

Olli-Pekka Leskinen
yksikön päällikkö
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Susanna Närvänen
kategoriajohtaja

Anssi Pihkala
toimitusjohtaja

Mervi Olkinuora
yksikön päällikkö

Tiina Pietiläinen
toimitusjohtajan assistentti

Hani Olsson
viestintä päällikkö

Tommi Nurmi
johtava konsultti

Ansa Nikander
lakimies

Petri Nousiainen
pääkirjanpitäjä

Jani Mäkinen
kategoriapäällikkö
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Jukka-Pekka Salmela
lakimies

Mikko Saavalainen
tietohallintopäällikkö

Sami Seppälä
yksikön päällikkö

Jesse Ruotsalainen
kategoriapäällikkö

Timo Rantanen
kehityspäällikkö

Tuula Risikko
kehityspäällikkö

Petteri Pohto
kilpailuttamiskonsultti

Juho Pursimo
analyytikko

Kalle Pinni
johtava konsultti
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Sanna Viljamaa
kategoria-assistentti

Olli Surakka
kilpailuttamiskonsultti

Milja Virtanen
kategoriapäällikkö

Mirke Turunen
kilpailuttamiskonsultti

Janne Valtavaara
kilpailuttamis konsultti

Tuomo Vuorinen
asiakkuuspäällikkö

Ilkka Sihvola
kilpailutusyksikön päällikkö 

Terhi Siitonen
järjestelmäasiantuntija

Juha Ståhl
kategoriapäällikkö
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Sari Ylipalo
kategoriapäällikkö

Mirka Österberg
kilpailuttamiskonsultti
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Henkilöstötilastot
Vuoden 2016 päättyessä Hansel Oy:n palveluksessa 
oli 75 henkilöä. Vuoden aikana palkattiin 10 uutta 
henkilöä ja yhdeksän irtisanoutui. Hanselin asema 
hankintatoimen aitiopaikalla toimi ponnahduslauta-
na usealle ammattilaiselle uusiin haasteellisiin teh-
täviin. Yrityksestä irtisanoutuneille on pidetty lähtö-
haastattelu, jossa on kartoitettu työssä viihtyminen, 
tarve työyhteisön kehittämiselle ja mahdollisuudet 
ammatilliselle kasvulle.

Vuodesta 2015 alkaen henkilöstötilastojen suku-
puolijakauma, ikäjakauma ja työsuhteiden keski-
määräinen pituus on esitetty koskien kaikkia työ-
suhteita, jotka olivat voimassa tilikauden päättyessä. 
Aikaisempina vuosina nämä on esitetty koskien vain 
kokoaikaisia työsuhteita tilikauden lopussa. Lasken-
tatavan muutos ei vaikuta olennaisesti henkilöstöä 
koskeviin tunnuslukuihin.

Henkilöstön avainluvut vuonna 2016

Ikäjakauma
Työntekijöiden
keski-ikä
44 vuotta

Miehiä

36

Naisia

39

Työsuhteiden keskimääräinen pituus

46 14 15
Ylempi

korkeakoulututkinto
Alempi

korkeakoulututkinto Muut

30 tai
alle

31–39

40–49 50
tai yli

Työvuosia Hanselin  
palveluksessa keskimäärin  

10,71

4–9

10–19

30–39

40 tai yli

alle vuosi

1–3
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Sukupuolijakauma

Hanselissa on lain vaatima tasa-arvosuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tasa-arvon varmistamiseksi ja syrjinnän estämiseksi.

Yhtiössä seurataan naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin sekä palkkojen kehittymistä ja palkkaeroja.

Työsuhteiden keskimääräinen pituus

Ikäjakauma

 

Henkilöstön vaihtuvuus

Sairauspoissaolot ja tapaturmat

Kokoaikaisia työsuhteita (määräaikaiset ja vakituiset) 31.12. 73 74 79 78 75

Äitiys-/hoitovapaalla keskimäärin 1 1 2 4 5

Vakituiset työsuhteet 31.12., % 100,0 97,4 96,2 97,5 93,6

Määräaikaiset työsuhteet 31.12., % 0,0 2,6 3,8 2,5 6,4

2016 2015 2014 2013 2012

Miehet 36 38 34 34 33

Naiset 39 38 45 44 42

Työvuosia 2016 2015 2014 2013 2012

40 tai yli 2 2 5 5 3

30–39 3 3 3 4 6

20–29 0 0 0 0 0

10–19 16 15 9 6 1

4–9 31 32 33 33 33

1–3 14 19 23 24 23

alle vuosi 9 5 6 6 9

Henkilömäärä yhteensä 75 76 79 78 75

30 tai alle

31-39

40-49

50 tai yli

2016 2015 2014

Vuosi

0

5

10

15

20

25

30

2016 2015 2014 2013 2012

Uusia työsuhteita 10 8 11 12 12

joista määräaikaiseen työsuhteeseen 1 5 6 7 3

Päättyneitä työsuhteita 11 11 10 11 10

joista eläkkeelle siirtyneitä 0 3 1 0 0

Määräaikainen työsuhde päättyi 2 4 5 8 3

Irtisanoutuneiden määrä 9 3 4 3 7

Irtisanottujen määrä 0 1 0 0 0

Keskimääräinen vaihtuvuus, % 14,0 12,5 13,1 14,6 14,1

Lähtövaihtuvuus, % 14,7 14,5 12,5 13,9 12,8

Lähtövaihtuvuus, irtisanoutuneet, % 12,0 3,9 5,0 3,8 9,0

-

-

-
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Henkilöstötilastot

Vuoden 2016 päättyessä Hansel Oy:n palveluksessa oli 75 henkilöä. Vuoden aikana palkattiin 10 uutta henkilöä ja yhdeksän irtisanoutui.
Hanselin asema hankintatoimen aitiopaikalla toimi ponnahduslautana usealle ammattilaiselle uusiin haasteellisiin tehtäviin. Yrityksestä
irtisanoutuneille on pidetty lähtöhaastattelu, jossa on kartoitettu työssä viihtyminen, tarve työyhteisön kehittämiselle ja mahdollisuudet
ammatilliselle kasvulle.

Vuodesta 2015 alkaen henkilöstötilastojen sukupuolijakauma, ikäjakauma ja työsuhteiden keskimääräinen pituus on esitetty koskien
kaikkia työsuhteita, jotka olivat voimassa tilikauden päättyessä. Aikaisempina vuosina nämä on esitetty koskien vain kokoaikaisia
työsuhteita tilikauden lopussa. Laskentatavan muutos ei vaikuta olennaisesti henkilöstöä koskeviin tunnuslukuihin.

Henkilöstön avainluvut vuonna 2016

Henkilömäärä

2016 2015 2014 2013 2012

Henkilömäärä tilikauden lopussa (HTV) 72 74 77 73 71

Henkilömäärä keskimäärin tilikauden aikana (HTV) 73 73 75 71 69

Voimassa olevia työsuhteita yhteensä 31.12. 75 76 80 79 78

Voimassa olevista työsuhteista vakituisia 31.12. 75 74 77 77 73

Voimassa olevista työsuhteista määräaikaisia 31.12. 0 2 3 2 5

Kokoaikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12. 0 0 2 1 2

Osa-aikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12. 0 2 1 1 3

-

Hanselissa on lain vaatima tasa-arvosuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tasa-arvon varmistamiseksi 
ja syrjinnän estämiseksi. Yhtiössä seurataan naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin sekä palkkojen 
kehittymistä ja palkkaeroja.
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Ikäjakauma

Henkilöstön vaihtuvuus
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Sukupuolijakauma

Hanselissa on lain vaatima tasa-arvosuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tasa-arvon varmistamiseksi ja syrjinnän estämiseksi.

Yhtiössä seurataan naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin sekä palkkojen kehittymistä ja palkkaeroja.

Työsuhteiden keskimääräinen pituus

Ikäjakauma

 

Henkilöstön vaihtuvuus

Sairauspoissaolot ja tapaturmat

Kokoaikaisia työsuhteita (määräaikaiset ja vakituiset) 31.12. 73 74 79 78 75

Äitiys-/hoitovapaalla keskimäärin 1 1 2 4 5

Vakituiset työsuhteet 31.12., % 100,0 97,4 96,2 97,5 93,6

Määräaikaiset työsuhteet 31.12., % 0,0 2,6 3,8 2,5 6,4

2016 2015 2014 2013 2012

Miehet 36 38 34 34 33

Naiset 39 38 45 44 42

Työvuosia 2016 2015 2014 2013 2012

40 tai yli 2 2 5 5 3

30–39 3 3 3 4 6

20–29 0 0 0 0 0

10–19 16 15 9 6 1

4–9 31 32 33 33 33

1–3 14 19 23 24 23

alle vuosi 9 5 6 6 9

Henkilömäärä yhteensä 75 76 79 78 75
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joista eläkkeelle siirtyneitä 0 3 1 0 0

Määräaikainen työsuhde päättyi 2 4 5 8 3

Irtisanoutuneiden määrä 9 3 4 3 7

Irtisanottujen määrä 0 1 0 0 0

Keskimääräinen vaihtuvuus, % 14,0 12,5 13,1 14,6 14,1

Lähtövaihtuvuus, % 14,7 14,5 12,5 13,9 12,8

Lähtövaihtuvuus, irtisanoutuneet, % 12,0 3,9 5,0 3,8 9,0

-

-

-
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Sairauspoissaolot ja tapaturmat

Koulutus*

Maksetut tulospalkkiot (ilman sos.kuluja)
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Sairauspoissaolot ja tapaturmat

Koulutus*

Maksetut tulospalkkiot (ilman sos.kuluja)

Lue seuraavaksi: Yhteistyöhankkeet (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/vuosi-2016/yhteistyohankkeet/)

2016 2015 2014 2013 2012

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa 5 4 2 5 7

Työaikana sattuneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa 1 1 1 2 1

Kuolemantapaukset 0 0 0 0 0

Sairauspoissaolot (sis. sairaan lapsen hoidon), pv/HTV 6,1 9,7 9,0 6,6 9,3

Sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 5,0 8,6 7,6 5,4 8,3

Lyhyet (1–3 pv) sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 2,6 3,0 2,5 2,3 2,6

Sairastettu yhteensä (ilman sairaan lapsen hoitoja), HTV 1,6 2,7 2,4 1,6 2,4

Sairauspoissaoloprosentti (sis. sairaan lapsen hoidot) 2,6 4,1 3,8 2,8 3,9

Sairauspoissaoloprosentti (ilman sairaan lapsen hoitoja) 2,1 3,6 3,4 2,3 3,5

Terveydenhoitoon käytetyt varat, €/hlö/vuosi 465 657 721 596 669

Henkilöstön virkistäytymiseen käytetyt varat, €/hlö/vuosi 397 314 456 514 579

2016 2015 2014 2013 2012

Ylempi korkeakoulututkinto, % 61 63 58 55 53

Alempi korkeakoulututkinto, % 7 5 3 1 3

Ammattikorkeakoulututkinto, % 12 12 10 11 12

Keskiasteen tutkinto + muut tutkinnot, % 13 15 19 23 22

Ilman ammatillista tutkintoa, % 7 5 10 11 10

Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi 5 5 5 4 5

Ulkoa ostetut koulutuspalvelut, €/hlö/vuosi 1 341 1 149 1 298 789 1 064

*Jakauma esitetty 2015 alkaen tilikauden lopussa voimassa olleiden työsuhteiden osalta,

aikaisempina vuosina tilikauden lopun aktiivisten työsuhteiden osalta.

2016 2015 2014 2013 2012

tuhatta euroa 551 505 492 319 307

-

-

-
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Handi digitalisoi hankinnat
Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma eli ns. 
Handi-hanke kokoaa yhteen julkisten hankintojen 
ammattilaiset kehittämään valtion hankintatoimea.

Yli kymmenen konkreettisen alaprojektin myötä 
syntyy näkyviä tuloksia hankintojen kehittämiseen.

Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitteena on, 
että:

• Valtion hankinnat toteutetaan oikeellisesti te-
hokkaasti ja taloudellisesti edistäen markkinoi-
den kilpailua toimittajien välillä.

• Hankinta on yksinkertaista, yhdenmukaista ja 
ohjattua. Tilaaminen on helppoa.

• Hankintoja tarkastellaan päästä päähän -pro-
sessina tarpeen tunnistamisesta ja kilpailutuk-
sesta aina tilaukseen, maksuun ja raportointiin.

• Hankintojen digitalisointi tukee valtiokokonai-
suuden ja yksittäisten virastojen toimintaa sekä 
tuottaa niille säästöjä.

• Hankintatoimen automaatioaste on kasvanut ja 
manuaalityö vähentynyt.

• Valtion hankintojen työnjako konsernitoimi-
joiden ja virastotoimijoiden välillä on selkeä ja 
toimiva.

Handi-hanke ja sen alaprojektit ohjataan valtiova-
rainministeriöstä käsin.

Handi eli valtion 
hankintojen digitalisoinnin 
toteutusohjelma 
23.5.2016–31.12.2019

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Handi on jatkoa Hanko-hankkeelle, joka päättyi 
alkuvuonna 2016. Sen taustalla oli vuonna 2013 
toteutettu kartoitus valtion hankintatoimen nyky-
tilasta ja sen perusteella esitetyt valtion hankinta-
toimea koskevat kehitysehdotukset. HANKO-hanke 
jaettiin neljään kehittämisalueeseen, jotka koskivat 
hankintojen ohjausta, suunnittelua, sopimushallin-
taa, toimittajayhteistyötä ja osaamisen kehittämistä. 
Hankkeen vetovastuu oli valtiovarainministeriöllä ja 
Hanselilla.

Hansel mukana monenlaisissa 
projekteissa

Hansel oli aktiivisemmin mukana neljässä Han-
di-hankkeen alaprojektissa vuonna 2016:

• Hankintojen kilpailutuskalenteri käynnistyi syk-
syllä 2016 hankintasuunnitelmien keräämisellä.

• Viranomaistietojen tarkistamiseen syntyi 
EU-hanke eNEST.

• Sähköinen kilpailuttaminen otettiin käyttöön 
hankinnoissa. Lue Kelan kokemuksista.

• Hankintadatan jakaminen toi oppeja yli organi-
saatiorajojen.

hyötyjät

DIGITALISOIDUN
HANKINTATOIMEN

Valtio
säästää

Valtio

Kansalaiset

Saan sujuvia 
ja toimivia 
palveluita.

Voin seurata 
verorahojen 

käyttöä 
läpinäkyvästi.

Valtion työntekijä

Voin
keskittyä omaan

varsinaiseen työhöni.

Hankintoihin liittyvät 
hallinnolliset tehtävät 

eivät työllistä
tai häiritse

päivääni.

Minulla on
tarvitsemani 
työvälineet ja 

palvelut valmiina.

Työpaikallani 
hankinnat
hoidetaan
ammatti-

taitoisesti.

Yritykseni toimittaa 
mielellään valtiolle palvelui-
ta ja tuotteita, sillä valtio on 
luotettava ja houkutteleva 

sopimuskumppani. 

Saan ajantasaista 
tietoa valtion tulevis-

ta hankinnoista.
Tarjousten tekeminen 

on helppoa. 

Yritys

Valtion käytännöt 
hankinnoissa ovat 
yhtenäisiä ja turha 

byrokratia on 
karsittu pois.

Hankintojen ja 
palvelujen johtaminen 

on yhtenäistä ja selkeää.

Valtio saa parhaat 
tarjoajat sopimus-
kumppaneikseen.

Automatisointi ja 
turhan byrokratian 

karsiminen tehostaa 
toimintaa.

100 m €

Miten hyödyt toteutetaan? vm.fi/hankintojen-digitalisaatio
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Hankintadatapalvelu lisää 
avoimuutta harppauksin
Valtion organisaatiot käyttävät vuosittain erilai-
siin hankintoihin lähes kuusi miljardia euroa. Mitä 
valtion organisaatiot hankkivat ja mistä hankinnat 
tehdään, on pian kaikille avointa tietoa. Merkittävä 
askel hankintatoimen läpinäkyvyyden ja avoimuuden 
lisäämisessä oli Hanselin rakentaman ja ylläpitämän 
Valtion hankintadatapalvelun avaaminen virastojen 
työntekijöille lokakuussa 2016. Palvelu on osa val-
tion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmaa.

Hankintadatapalvelu kokoaa tiedot valtion hankin-
noista yhteen kanavaan, josta tietoja voi tarkastella 
helposti ja ajantasaisesti. Maksuton palvelu avat-
tiin sen ensimmäisessä vaiheessa budjettitalouden 
piirissä työskentelevien organisaatioiden hankin-
ta-asiantuntijoille ja johdolle. Aktiivinen työstövaihe 
palvelun avaamiseksi kesti noin puoli vuotta.

”Uutta palvelussa on erityisesti se, että valtion han-
kintoihin liittyvää rahankäyttöä voi seurata yhdestä 
osoitteesta ja lähes reaaliaikaisesti. Ennen valtion 
organisaatioiden hankintatiedoista kiinnostuneet 
joutuivat pyytämään tietoja suoraan yksittäisiltä vi-
rastoilta, jotka puolestaan ovat koonneet tietonsa eri 
lähteistä. Hankintadatapalvelussa tieto on dynaami-
sessa ja analyyseihin kannustavassa muodossa”, Kirsi 
Koivusaari, Hanselin talousjohtaja, kertoo.

Hankintadatapalveluun kerätään tietoa useasta eri 
lähteestä: Rondon ostolaskuilta, Valtiokonttorin 

Netra-raportointipalvelusta ja Hanselin yhteishan-
kintaraportoinnista. Palvelu helpottaa hankintojen 
analysointia ja suunnittelua, ja mahdollistaa eri vi-
rastojen hankintadatan vertailun.

Hankintadatan avaamisella on jo ollut vaikutuksia 
Hanselin asiakkaiden toimintaan.

Suunnitelmissa on saada valtion hankintadatapal-
veluun lisää dataa mm. matkahallintajärjestelmä 
M2:sta ja Kiekusta, valtionhallinnon sähköisestä ta-
lous- ja henkilöstöratkaisusta. Lisäksi asiakkaat ovat 
toivoneet palvelulta entistä syvällisempää dataa, ja 
Hansel tekee parhaillaan selvitystyötä mahdollisuu-
desta kategorisoida tietoa tarkemmin.

Kansalaisportaalin  
ensi askeleet jo otettu

Hankintadatapalvelu sai valtiovarainministeriössä 
innostuneen vastaanoton, jonka myötä palvelulle 
alettiin kehittää jatkoa. Suunnitelmissa on avata 
hankintadata kansalaisille ja yrityksille vuoden 2017 
aikana. Kansalaisportaali tulee lisäämään valtionhal-
linnon avoimuutta, sillä se lisää merkittävästi valtion 
rahankäytön läpinäkyvyyttä.

Hankintadatapalvelu on osa hankintojen digitalisoin-
nin Handi-hanketta.

Asiakkaamme ovat hankintadatan tarkastelun myötä havahtuneet tiettyjen 
puitejärjestelyjen tarjontaan, ja siirtyneet käyttämään niitä oman kilpailutuksen 
sijaan. Hankintojen keskittäminen on vahvistunut. Samalla hankintayksiköt näkevät, 
mihin valtion rahat menevät”, Kirsi Koivusaari toteaa.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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eNEST automatisoi 
viranomaistietojen tarkastuksen
Hansel haki keväällä 2016 yhdessä kolmen muun 
organisaation kanssa EU-rahoitusta sähköisen kil-
pailutusprosessin kehittämiseksi. Taustalla on uuden 
hankintalain tuoma muutos.

18.4.2016 alkaen hankintayksiköiden on pitänyt 
käyttää yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa 
(European Single Procurement Document ESPD), 
jolla kysytään tarjoajien poissulkemis- ja valintape-
rusteita.

”Uuden hankintalain myötä kilpailuttaville organi-
saatioille siirtyi uusia paperitöitä, jotka voidaan au-
tomatisoida osana sähköistä kilpailutusprosessia. 
Tätä automatisointia varten haimme – ja saimme 
– EU-rahoitusta eNEST (Enhanced National ESPD 
in eTendering) -projektille, jonka tarkoituksena on 
tehdä helppokäyttöinen hankinta-asiakirja ostajille 
ja toimittajille”, Hanselin sähköisen hankinnan kehi-
tyspäällikkö Timo Rantanen kertoo.

Hanselin lisäksi projektissa ovat mukana KL-Kunta-
hankinnat, Oikeusrekisterikeskus sekä Verohallituk-
sen Harmaan talouden selvitysyksikkö.

Hanki-palvelua kehitetään

ESPD-lomakkeella tarjoaja vakuuttaa, että viran-
omaisasiat ovat kunnossa. Hankintayksiköiden on 
hankittava itse tarvittavat toimittajaa koskevat tie-
dot, kuten tieto kaupparekisteriin kuulumisesta. 
Tämä johtuu siitä, että hankintayksiköt eivät enää 
saisi pyytää tarjoajilta viranomaistodistuksia. Todis-
tuksia voi kysyä vain kilpailutuksen voittajalta.

Suomessa lähes kaikki kilpailutuksissa tarvittavat vi-
ranomaistiedot ovat hankintayksiköiden saatavilla 

viranomaistietokannoissa. Käytännössä sähköisen 
hankinnan Hanki-palvelua kehitetään niin, että tie-
don hakeminen tarvittavista viranomaisrekistereistä 
digitalisoidaan.

”Tavoitteena on tehdä toimittajille mahdollisimman 
helppokäyttöinen yhteinen eurooppalainen han-
kinta-asiakirja, joka helpottaa myös ostajien työtä. 
Hankintayksiköiden ei tarvitse hakea tietoa eri pai-
koista, vaan tiedot kerätään Hanki-palvelun sisään 
eri rekistereistä”, Rantanen kiteyttää.

Tuloksia odotetaan vuonna 2017: ”Saimme rahoitus-
päätöksen lokakuussa, ja hakemuksemme oli toiseksi 
paras. Projektin käynnistyspäivä oli 15.12.2016 ja 
siitä tekeminen on päässyt vauhtiin”, Rantanen ker-
too aikataulusta.

Sujuvuutta koko hankintatoimeen

eNEST-projekti ei hyödytä vain Hanselin asiakkaita, 
vaan sen on tarkoitus palvella koko Suomen toimit-
tajakenttää ja yleisesti hankintatoimen kehittämistä. 
Tietojenvälitys perustuu Väestörekisterikeskuksen 
Kansalliseen palveluväylään, joten eNEST edistää 
myös KaPA:n laajempaa käyttöönottoa ja vie uuden-
tyyppisiä palveluita eteenpäin.

Viranomaistietojen tarkastuksen automatisointi 
on osa hankintojen digitalisoinnin Handi-hanketta. 

eNEST laittaa järjestelmät 
keskustelemaan 
keskenään.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Helppokäyttöinen hankinta-asiakirja helpottaa niin tarjoajien kuin ostajien työtä”, 
Rantanen korostaa.

Handi tähtää muun muassa hankintatoimen auto-
maatioasteen kasvattamiseen ja manuaalityön vä-
hentämiseen.

”eNESTin tuloksena olemassa olevat järjestelmät 
keskustelevat keskenään ja hakevat automaatti-

sesti tiedot, jotka on aiemmin jouduttu hakemaan 
manuaalisesti. Tieto kulkee verkossa, eikä paperisia 
todistuksia enää tarvita”, Rantanen kuvailee projek-
tin tuomia hyötyjä.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Hankintasuunnitelmat  
yhteiselle kalenterille
Valtion hallitusohjelmaan sisältyy tavoite lisätä val-
tion hankintojen suunnitelmallisuutta. Tarkoituksena 
on mm. tunnistaa ja yhtenäistää samankaltaisia han-
kintatarpeita ja tehostaa sopimushallintaa.

Osana tehokkaampaa ja yhtenäistä suunnittelua 
valtiovarainministeriö  laati syksyllä 2016 suunnit-
telulomakkeen ja -ohjeen, joita hankintayksiköiden 
on alettava käyttää. Hankintasuunnitelmissa hankin-
tojen tarkastelu alkaa hankintatarpeen tunnistami-
sesta ja kilpailutuksesta aina tilaukseen, maksuun ja 
raportointiin saakka. Hankintasuunnitelmien kokoa-
minen ja kilpailutuskalenterin julkaisu annettiin Han-
selin tehtäväksi. Hansel julkaisee hankintayksiköiden 
ilmoittamat kilpailutettavat hankinnat.

Hankintojen ennakointi helpottaa toiminnan suun-
nittelua niin hankintayksiköissä kuin toimittajien 

keskuudessa. Kilpailutusten ennakkotietojen jul-
kaisemisen toivotaan lisäävän myös innovatiivisten 
palvelujen tai tuotteiden tarjoamista.

Hankintasuunnittelu tukee koko organisaation joh-
tamista nivomalla yhteen hankintatoimen johtami-
sen sekä toiminnan ja talouden suunnittelun. Tiedot 
kerätään jatkossa vähintään kerran vuodessa. Kil-
pailutuskalenteria on mahdollisuus täydentää jat-
kuvasti. Uusi menetelmä otetaan käyttöön kevään 
2017 aikana.

Hankintasuunnitelmien ja valtion kilpailutuskalente-
rin käyttöönotto on osa hankintojen digitalisoinnin 
Handi-hanketta.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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Avainluvut 2016

Puitejärjestelyt TOP3

Sähkö

74 M€

IT-
konsultointi

47 M€

Työterveys-
huollon
palvelut

62 M€

Yhteishankintoja  

770 M€

Asiakkaille
kilpailutettuja hankintoja  

340 M€

Mukana yli 

1 mrd.
euron hankinnoissa

Palvelumaksu 
keskimäärin 1 %

2014: 1,19 %

2015: 1,09 %

2016: 1,06 %

75
asian-

tuntijaa

Yhteishankinnat top 3

Valtiovarainministeriön
hallinnonala

Puolustusministeriön
hallinnonala

Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hallinnonala

159 M€

118 M€

101 M€

162 
asiakaskohtaista

kilpailutusprojektia

192 
puitekilpailutusta

Yli 200 tuettua minikilpailutusta

Liki 50 Minikisa Plus -kilpailutusta

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Yhteishankintojen kehitys

Tuhatta euroa

Yhteishankinnat toimialoittain 

Puitejärjestelyt top 15
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1 000 000

686976686976 694990694990 714584714584 696575696575

770533770533

Tuhatta euroa 2016 2015 2014 2013 2012
Muutos

15/16

Hankintasektori Kategoria

Tietohallinnon hankinnat IT-asiantuntijapalvelut 48 315 48 629 41 751 33 411 28 201 –1 %

IT-laitteet 57 121 44 650 65 562 62 745 63 674 28 %

Konesalipalvelut ja -
laitteet

37 687 26 748 14 479 8 130 8 978 41 %

Ohjelmistot 31 697 29 728 29 810 27 834 27 410 7 %

Tietoliikenne 42 778 39 688 43 488 41 262 41 544 8 %

Turvallisuustekniikka 18 341 12 937 13 613 7 573 7 404 42 %

Yhteensä 235 939 202 381 208 703 180 954 177 211 17 %

Hallinnon palveluhankinnat Asiantuntijapalvelut 33 301 23 101 17 883 17 051 14 801 44 %

Henkilöstö- ja
terveyspalvelut

73 381 69 751 70 114 72 030 68 521 5 %

Majoitus- ja
kokouspalvelut

26 491 23 946 25 755 25 176 24 690 11 %

Matkustuspalvelut 52 673 52 630 53 184 53 608 48 814 0 %

Talous- ja
rahoituspalvelut

44 369 36 261 45 759 47 152 38 832 22 %

Yhteensä 230 215 205 689 212 695 215 017 195 658 12 %

Materiaalihankinnat ja tekniset
palveluhankinnat

Ajoneuvo- ja
kuljetuspalvelut

70 001 55 501 51 201 50 080 49 394 26 %

Energia 108 574 114 270 123 686 137 460 156 038 –5 %

Kulutustuotteet ja -
tarvikkeet

23 791 23 013 25 574 22 692 22 158 3 %

Toimistopalvelut 34 995 33 486 38 865 42 002 42 058 5 %

Toimitilapalvelut 67 019 62 236 53 860 46 786 44 459 8 %

Yhteensä 304 379 288 505 293 186 299 019 314 107 6 %

Yhteensä 770 533 696 575 714 584 694 990 686 976 11 %

Tuhatta euroa 2016 2015 Osuus Kasvu

Sähkö 73 635 76 031 10 % –3 %

Työterveyshuollon palvelut 61 776 60 529 8 % 2 %

IT-konsultointi 47 240 47 377 6 % 0 %

Tietokoneet 45 449 32 419 6 % 40 %

Autot 45 407 31 425 6 % 44 %

-
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Yhteishankinnat toimialoittain
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Puitejärjestelyt top 15
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Yhteishankinnat hallinnonaloittain

Lue seuraavaksi: Hallituksen toimintakertomus (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/talous/hallituksen-toimintakertomus/)

Toimitilojen käyttäjäpalvelut 40 786 33 508 5 % 22 %

Reittilennot 30 774 29 942 4 % 3 %

Microsoft 30 415 29 000 4 % 5 %

Laitteiden leasingpalvelut 28 948 23 115 4 % 25 %

Konesali- ja kapasiteettipalvelut 28 346 17 716 4 % 60 %

Toimistokalusteet 26 233 28 728 3 % –9 %

Polttonesteet 25 040 27 344 3 % –8 %

Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut 24 182 21 597 3 % 12 %

Puheratkaisut 18 826 15 235 2 % 24 %

Turvallisuustekniikka 18 341 12 937 2 % 42 %

Muut yhteensä 225 136 209 672 29 % 7 %

Yhteensä 770 533 696 575 100 % 11 %

Tuhatta euroa 2016 2015 Osuus Kasvu

Valtiovarainministeriön hallinnonala 159 179 113 484 21 % 40 %

Puolustusministeriön hallinnonala 117 955 111 196 15 % 6 %

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 101 397 98 582 13 % 3 %

Sisäministeriön hallinnonala 96 806 77 414 13 % 25 %

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 65 043 71 538 8 % –9 %

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 57 378 55 403 7 % 4 %

Valtioneuvoston kanslia 39 568 36 455 5 % 9 %

Oikeusministeriön hallinnonala 39 092 36 272 5 % 8 %

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 37 006 36 239 5 % 2 %

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 20 133 20 650 3 % –2 %

Eduskunta 12 946 12 925 2 % 0 %

Ulkoasiainministeriön hallinnonala 8 976 10 092 1 % –11 %

Ympäristöministeriön hallinnonala 4 048 5 468 1 % –26 %

Euroopan unionin erillisvirastot ja muut organisaatiot 2 977 2 507 0 % 19 %

Tasavallan presidentin kanslia 887 855 0 % 4 %

Hallinnonaloille kohdistamaton 7 142 7 497 1 % –5 %

Yhteensä 770 533 696 575 100 % 11 %

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Yhteishankintayksikön toiminta
Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö, jonka 
tavoitteena on tuottaa valtiolle säästöjä kilpailutta-
malla ja ylläpitämällä palveluita ja tuotteita koskevia 
puitejärjestelyitä ja tarjota asiakkailleen hankintojen 
asiantuntijapalveluita. Yhteishankintayksikön tehtä-
vä ja rooli on määritelty julkisia hankintoja koskevas-
sa lainsäädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa 
ja valtion hankintastrategiassa. Yhtiön asiakkaita 
ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot sekä eräät 
muut valtion yksiköt.

Hanselin asiakkaat voivat tehdä hankintoja ilman 
omaa erillistä kilpailutusta liittymällä yhtiön hallin-
noimiin puitejärjestelyihin. Puitejärjestelyin toteute-
tut yhteishankinnat tuottavat valtiolle huomattavia 
säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessi-
kustannuksissa.

Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan laa-
dukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien ta-
sapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. 
Hanselin tavoitteena on myös edistää kilpailua ja jär-
jestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat 
tehokkaasti. Hansel on täysin valtion omistuksessa 
oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka toimii 
valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa. Yhtiö 
rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä puite-
järjestelyjen palvelumaksulla ja asiantuntijapalvelu-
jen myynnillä. Palvelumaksu, joka perustuu tehtyihin 
hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 1,50 
prosenttia, keskimääräinen palvelumaksu vuonna 
2016 oli 1,06 prosenttia (1,09 prosenttia vuonna 
2015).
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Tunnusluvut  
ja taloudellinen asema
Hanselin puitejärjestelyillä tehtiin yhteishankintoja 
vuonna 2016 yhteensä 771 miljoonalla eurolla (697 
miljoonaa vuonna 2015). Edelliseen vuoteen verrat-
tuna kasvua oli 74 M€ eli 10,6 prosenttia. Euromää-
räisesti kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli 
erityisesti ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut, IT-laitteet 
ja konesalipalvelut ja -laitteet -kategorioissa. Laskua 
edelliseen vuoteen verrattuna taas oli energia- ja 
IT-asiantuntijapalvelut-kategorioissa.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli yhteensä 9,6 mil-
joonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa vuonna 2015). Lii-

kevaihto muodostui puitesopimusmyynnin palvelu-
maksuista 8,2 miljoonaa euroa (7,6 miljoonaa euroa 
vuonna 2015), hankintojen asiantuntijapalveluista 
1,3 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa vuonna 
2015) ja muista käyttömaksuista ja tuotoista yh-
teensä 76 tuhatta euroa (318 tuhatta euroa vuonna 
2015). Tilikauden tulos vuonna 2016 oli 406 tuhatta 
euroa (367 tuhatta euroa vuonna 2015). Yhtiön ta-
loudellinen asema on vahva.

22.3.2017 Tunnusluvut ja taloudellinen asema - Hansel - Vuosikertomus 2016

https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/talous/hallituksen-toimintakertomus/tunnusluvut-ja-taloudellinen-asema/ 1/1

Tunnusluvut ja taloudellinen asema
Hanselin puitejärjestelyillä tehtiin yhteishankintoja vuonna 2016 yhteensä 771 miljoonalla eurolla (697 miljoonaa vuonna 2015).

Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 74 M€ eli 10,6 prosenttia. Euromääräisesti kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli erityisesti

ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut, IT-laitteet ja konesalipalvelut ja -laitteet kategorioissa. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna taas oli energia

ja IT-asiantuntijapalvelut kategorioissa.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli yhteensä 9,6 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liikevaihto muodostui

puitesopimusmyynnin palvelumaksuista 8,2 miljoonaa euroa (7,6 miljoonaa euroa vuonna 2015), hankintojen asiantuntijapalveluista 1,3

miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2015) ja muista käyttömaksuista ja tuotoista yhteensä 76 tuhatta euroa (318 tuhatta euroa

vuonna 2015). Tilikauden tulos vuonna 2016 oli 406 tuhatta euroa (367 tuhatta euroa vuonna 2015). Yhtiön taloudellinen asema on

vahva.

Liiketoiminnan taloudelliset tunnusluvut

Lue seuraavaksi: Vuoden 2017 näkymät ja tavoitteet (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/talous/hallituksen-toimintakertomus/vuoden-2017-

nakymat-ja-tavoitteet/)

2016 2015 2014 2013 2012

Yhteishankinnat, t€ 770 533 696 575 714 584 694 990 686 976

Liikevaihto, t€ 9 598 9 072 9 268 8 679 8 468

Liikevoitto, t€ 451 388 239 173 589

ja sen osuus liikevaihdosta, % 4,7 4,3 2,6 2,0 7,0

Tilikauden voitto, t€ 406 367 235 195 602

Taseen loppusumma, t€ 19 150 19 981 17 402 17 073 16 677

Oma pääoma, t€ 16 057 15 651 15 284 15 048 14 853

Omavaraisuusaste, % 83,8 78,3 87,8 88,1 89,1

Henkilöstö tilikauden lopussa (aktiivinen työpanos), HTV 72 74 77 73 71

-

Liiketoiminnan taloudelliset tunnusluvut
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Vuoden 2017 näkymät 
ja tavoitteet
Vuoden 2017 yhteishankintojen odotetaan kasvavan 
vuoteen 2016 verrattuna. Yhteishankintojen kasvu 
ja toiminnan tehostaminen ovat mahdollistaneet pal-
velumaksuprosentin alentamisen useissa puitejär-
jestelyissä. Keskimääräinen palvelumaksuprosentti 
tulee laskemaan edelleen. Hyöty alenevasta palve-
lumaksusta menee asiakkaille alhaisempien hintojen 
muodossa. Hankintojen kilpailuttamispalveluiden ja 
hankintatoimen kehittämispalveluiden kysynnän us-
kotaan niin ikään kasvavan. Hanselin taloudellisen 
aseman uskotaan säilyvän vakaana.

Erityisesti tuleva maakuntahallinto voi kasvattaa 
yhtiön liiketoimintaa merkittävästi ja näin lisätä yh-
teiskunnan säästöjä. Muutosten odotetaan tapahtu-
van hitaasti ja merkittävien vaikutusten kohdistuvan 
vasta myöhemmille vuosille.

Valtiovarainministeriö on helmikuussa 2017 antanut 
Hanselille tehtäväksi toteuttaa kansalaisille suun-

natun valtion hankintadatapalvelun osana Valtion 
hankintojen digitalisointi -toteutusohjelman toi-
meenpanoa.

Kilpailuttamispalvelujen 
ja hankintatoimen 
kehittämispalvelujen 
kysynnälle povataan 
kasvua.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Puitejärjestelyt yhtiön palveluina
Hanselilla oli vuoden lopussa yhteensä 78 puite-
järjestelyä (78 puitejärjestelyä 31.12.2015) ja osa-
alueet mukaan lukien kilpailutettuja kokonaisuuksia 
oli yhteensä 192 (200 vuonna 2015). Hanselilla oli 
vuoden 2016 lopussa yhteensä 369 sopimustoimit-
tajaa (383 vuonna 2015).

Hanselin suurin puitejärjestely oli Sähkö, jonka han-
kinta-arvo oli 74 miljoonaa euroa (76 miljoonaa eu-
roa vuonna 2015). Toiseksi suurin puitejärjestely oli 
Työterveyshuollon palvelut päätyen 62 miljoonan 
euron arvoon (60 miljoonaa euroa vuonna 2015) ja 
kolmanneksi suurin puitejärjestely oli IT-konsultointi 
47 miljoonan euron volyymillä (47 miljoonaa euroa 
vuonna 2015).

Euromääräisesti laskettuna Hanselin puitejärjes-
telyjä hyödynsivät eniten valtiovarainministeriön, 
puolustusministeriön, opetus- ja kulttuuriministe-
riön, sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalat. Puitejärjestelyjen käyttöä edistetään 
pääasiallisesti markkinointiviestinnän keinoin. Asi-
akkaille tarjotaan henkilökohtaisen palvelun lisäksi 
monipuolisia sähköisiä palveluja. Hansel järjestää 
vuosittain asiakas- ja toimittajatapahtumia, joiden 

tavoitteena on myynnin edistäminen ja kokemusten 
vaihto puitejärjestelyihin liittyen.

Valtion sähköhankinta toteutetaan keskitetysti 
Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön 
hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion 
sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vas-
taa tämän portfolion hallinnoinnista ja on johdan-
naissopimusten vastapuoli asiakkaidensa puolesta. 
Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, kaikki 
siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan täysmää-
räisenä edelleen Hansel -portfolioon liittyneiltä asi-
akkailta (lisätietoja liitetiedossa 5.2).

Lokakuussa 2016 ryhmittymä Energia Myynti Suomi 
Oy ja Energi Danmark A/S havaitsivat laskutusvir-
heen, joka koski Hansel-puitesopimuksen sähkön-
myyntisopimuksia ajalla 1.9.2013–30.9.2016. Vir-
he vastasi suuruudeltaan Hanselin palvelumaksua. 
Hansel päätti vastata virheen korjauksesta, sillä 
virheen korjaus jälkikäteen ryhmittymän lisälasku-
tuksella olisi aiheuttanut asiakkaille kohtuuttoman 
hallinnollisen taakan. Hansel hyvitti palvelumaksu-
ja ryhmittymälle yhteensä 464 540,54 euroa jou-
lukuussa 2016.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Katsaus vuoden 2016 
tapahtumiin
Hanselin tehtävänä on lisätä tuottavuutta valtion 
hankintatoimeen. Yhtiön uusi strategia 2020 hyväk-
syttiin toukokuussa ja visiona on toimia hankintatoi-
men uudistajana. Strategisia painopistealueita ovat 
asiakas keskiössä -toimintamallin tuominen kaikkeen 
toimintaan ja yhteishankintojen tarjoaman kehittä-
minen sekä innovatiivisten ja vastuullisten julkisten 
hankintojen muutosagenttina toimiminen. Hanselin 
asiantuntijapalveluiden tarjontaa laajennetaan kos-
kemaan myös hankintatoimen kehittämispalveluita.

Kaiken toiminnan tulee pohjautua nykyaikaisille di-
gitaalisille ratkaisuille. Hansel on vahvasti mukana 
valtiovarainministeriön johtamassa Valtion hankin-
tojen digitalisointi -toteutusohjelmassa (Handi). Tä-
män hankkeen alaisuudessa Hansel on kehittänyt 
virastojen työntekijöille uuden valtion hankintada-
tapalvelun, joka koskee kaikkia budjettivaltion han-
kintoja puolustusministeriön hallinnonalaa lukuun 
ottamatta. Työntekijöille yhtiö haluaa tarjota jous-
tavia ja tehokkaita työnteon muotoja mahdollistaen 
jatkuvan osaamisen kehittämisen.

Vuotta 2016 leimasi valmistautuminen uuteen han-
kintalakiin, joka tuli voimaan 1.1.2017. Hallituksen 
esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädän-
nöksi annettiin eduskunnalle kesäkuussa 2016. Han-
kintadirektiivin voimaansaattamisen määräaika um-
peutui kuitenkin jo 18.4.2016, joten kansallisen lain 
viivästyminen johti hetkellisesti hankintadirektiivin 
velvoitteiden suoraan soveltamiseen.

Hanselin asiantuntijat olivat kuultavina eduskunnan 
talous-, hallinto- ja ympäristövaliokunnissa. Hansel 
on osallistunut lainsäädäntöön liittyviin sidosryhmä-
keskusteluihin, koulutustilaisuuksiin sekä hankinta-
lain yhteiskunnallisia tavoitteita koskeviin aloittei-
siin, kuten innovatiivisuuden edistämistä koskeviin 
hankkeisiin. Hankintalainsäädännön uudistaminen 
perustuu vuonna 2014 annettuihin julkisia hankin-
toja koskeviin direktiiveihin, joiden keskeisiä tavoit-
teita on uudistaa ja modernisoida sääntelyä, tehos-
taa julkisten varojen käyttöä, parantaa pk-yritysten 
osallistumismahdollisuuksia ja edistää sosiaalisten 
näkökulmien huomioimista.

Uuden hankintalain vaikutukset Hanselin toimintaan 
ovat merkittävät. Yhtiön asemaan ja tehtäviin vai-
kuttavista muutoksista tärkeimmät liittyvät yhteis-
hankintatoiminnon ja hankintojen tukitoimintojen 
määrittelyihin, EU:n jäsenvaltioiden rajat ylittäviin 
yhteishankintoihin sekä puitejärjestelyjä koskeviin 
uudistuksiin. Kilpailutuksiin vaikuttavia keskeisiä 
muutoksia ovat muun muassa hankintamenette-
lyjen menettelytapamuutokset, sähköisiin tiedon-
vaihtomenettelyihin liittyvät muutokset, velvoite 
hankintojen jakamiseen, sopimusmuutoksiin liittyvät 
velvoitteet sekä lukuisat hankintaprosessin kulkuun 
liittyvät muutokset.

Uudessa lainsäädännössä korostetaan horisontaa-
lipolitiikkoja, kuten ympäristö-, sosiaali- ja työlain-
säädännön velvoitteiden noudattamista, harmaan 
talouden torjuntaa sekä pk-yritysten aseman pa-
rantamista. Lainsäädännön kokonaisuudistus on 
huomioitu myös Hanselin osaamisen kehittämisen 
painopisteissä sekä muun muassa kilpailutusjärjes-
telmän kehitystyössä.

Maakuntien hankintatoimen tukemiseksi hallituk-
sen reformiministeriryhmä linjasi 21.12.2016, että 
maakuntien oikeudesta käyttää valtion yhteishan-
kintayksikköä säädetään erikseen. Valtiovarainmi-
nisteriö on asettanut työryhmän valmistelemaan 
Hansel-lakiin tehtäviä muutoksia. Tarkoituksena on 
antaa hallituksen esitys eduskunnalle kevään 2017 
aikana.

Hanselin vuoden 2016 merkittävä kehityshanke oli 
siirtyminen sähköisen kilpailuttamisratkaisun käyt-
töön ja asiakkaiden tukeminen käyttöönotoissa. 
Myös tämä hanke sisältyy Handi-kokonaisuuteen. 
Hanselin kaikki puitekilpailutukset on käyttöönoton 
jälkeen toteutettu kilpailutusratkaisulla, mukaan 
lukien yksi huutokauppa. Samanaikaisesti työkalun 
kehittämistä on jatkettu yhteistyössä toimittajan 
ja asiakkaiden kanssa. Ratkaisuun on toteutettu 
vaatimusten mukaisia toiminnallisuuksia, kuten 
sähköisen huutokaupan toiminnallisuudet, uudet 
EU-vakiolomakkeet ja lukuisia pienempiä kehitys-
kohteita. Käynnissä on yhteisen eurooppalaisen han-
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kinta-asiakirjan (ESPD) kehitys, minikisatoiminnal-
lisuuden kehitys sekä uuden hankintalain mukaiset 
muutokset. Vuonna 2017 jatketaan käyttöönottojen 
aktivointia ja tukemista sekä kehitystyötä mm. dy-
naamisen hankintajärjestelmän kehityksen parissa.

Hanselilla oli vuoden 2016 lopussa vireillä korkeim-
massa hallinto-oikeudessa yksi oikeudenkäynti ja 
markkinaoikeudessa neljä valitusta, jotka liittyivät 
samaan hankintapäätökseen. Vuonna 2016 yhtiö sai 
yhden päätöksen korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 
Päätöksessä valitus hylättiin. Vuonna 2016 yhtiö sai 
markkinaoikeudesta kolme päätöstä. Yksi valitus hy-
lättiin ja kaksi valitusta jäi sillensä.

Hanselin edustaja on osallistunut valtion hankinta-
toimen neuvottelukuntaan, johon kuuluu edustajia 
kaikilta valtion hallinnonaloilta sekä yliopistosekto-
rilta. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa 
seurata hallitusohjelmassa valtion hankintatoimelle 
asetettujen säästötavoitteiden toteutumista, edes-
auttaa konsernitason tavoitteiden viemistä käytän-
töön ja edistää parhaiden käytäntöjen leviämistä. 
Neuvottelukunta on valtiovarainministeriön aset-
tama.

Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Eu-
roopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan 
valtioiden keskeisten yhteishankintayksiköiden 

yhteistyöryhmässä. Tässä ryhmässä ovat Hanselin 
lisäksi muun muassa seuraavat yhteishankintayksi-
köt: Tanskan SKI, Ruotsin Kammarkollegiet, Itävallan 
BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP.

Hankintojen asiantuntijapalvelut

Hankintojen asiantuntijapalveluiden myynti kasvoi 
1,3 miljoonaan euroon (1,1 miljoonaa euroa vuon-
na 2015). Laskutettavien hankkeiden lukumäärä oli 
162 (126 kpl vuonna 2015) ja niiden yhteenlaskettu 
arvo noin 339 miljoonaa euroa (235 miljoonaa eu-
roa vuonna 2015). Vuoden 2016 suurimmat asiak-
kuudet olivat Liikennevirasto, Tulli, Valtioneuvoston 
kanslia ja Valtori. Osa hankkeista on yhteiskunnalli-
sesti merkittäviä ja sen vuoksi erityisen mielenkiin-
toisia yhtiön työntekijöille. Yksikön asiakaspalaute 
on ollut positiivista, arvosana asteikolla 1–5 oli 4,7 
(ed. vuosi 4,4). Hankintatoimen kehittämiseen liitty-
viä palveluita kokonaissummaan sisältyy 76 tuhan-
nen euron arvosta. Vuoden 2017 alusta alkaen han-
kintatoimen kehittämispalvelut on erotettu omaksi 
liiketoiminnaksi strategian mukaisesti.

Olennaiset tapahtumat tilikauden 
päättymisen jälkeen  

Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutok-
sia tilikauden päättymisen jälkeen.
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Riskit ja riskienhallinta
Hanselin riskit liittyvät erityisesti puitejärjestelyjen 
kilpailuttamiseen ja sopimushallintaan. Hansel vä-
hentää kilpailuttamiseen liittyviä riskejä hankinta-
lainsäädännön hyvällä osaamisella ja noudattamalla 
yhtiön kilpailuttamisprosessia. Yhtiöllä on käytös-
sään kilpailuttamista koskeva sisäinen ohjeistus ja 
laadunvarmistus. Valtion Sähkö-puitejärjestelyyn 
liittyvä erityinen riski koskee valtion sähköjohdan-
naisia, jotka ovat Hanselin nimissä (liitetieto 5.2), 
vaikka johdannaisten tulos veloitetaankin asiakkailta 
sellaisenaan.

Sopimustoimittajien taloudelliset, tekniset ja am-
matilliset edellytykset suoriutua hankintojen to-
teuttamisesta tarkastetaan jo tarjousvaiheessa. 
Sopimustoimittajien valvontaa jatketaan koko so-
pimuskauden ajan. Yhtiössä tehdään säännöllisesti 
riskienhallinta-asiantuntijan kanssa merkittävimpien 
riskien tunnistamisprojekti, jonka tuloksista kerro-
taan lisää vastuullisuusraportissa.
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Henkilöstö ja organisaatio
Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 
31.12.2016 yhteensä 75 (76 henkilöä 31.12.2015, 
80 henkilöä 31.12.2014). Keskimäärin yhtiön palve-
luksessa vuonna 2016 oli 73 henkilöä (73 henkilöä 
vuonna 2015, 75 henkilöä vuonna 2014). Naisten 
osuus henkilöstöstä oli 52 prosenttia ja yhtiön joh-
toryhmässä 60 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä 
oli 44 vuotta. Tilikauden lopussa kaikki työsuhteet 
olivat vakituisia (97 prosenttia vuonna 2015, 96 
prosenttia vuonna 2014).

61 prosentilla työntekijöistä oli ylempi korkeakoulu-
tutkinto ja 19 prosentilla alempi korkeakoulutut-
kinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Keskiasteen 
tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 13 prosenttia 
ja ilman ammatillista tutkintoa 7 prosenttia. Koko 
yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojär-
jestelmän piiriin. Tulospalkkioiden osalta Hanselissa 
noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan 
antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden pal-
kitsemisesta.

Vuoden 2016 aikana yhtiöön palkattiin kymmenen 
uutta työntekijää, joista yksi määräaikaiseen työsuh-
teeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti 
11 työntekijää. Lähtijöistä yhdeksän irtisanoutui ja 
kahden määräaikainen työsopimus päättyi.

Hanselin henkilöstön osaamisen kehittämisen stra-
tegista hanketta Hansel Akatemiaa jatkettiin suun-
nitelman mukaisesti. Osaamiskartoituksen tulosten 
pohjalta rakennetun koulutusohjelman tarkoitukse-
na on kasvattaa ja monipuolistaa yhtiön osaamispää-
omaa. Yhtiön työntekijät osallistuivat keskimäärin 
viiteen koulutuspäivään vuoden 2016 aikana.

Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä kartoitetaan 
säännöllisesti. Vuoden 2016 työhyvinvointitutki-
muksessa todettiin työhyvinvoinnin olevan hyvällä 
tasolla, arvosana 3,7 asteikolla 1–5. Esimiehille jär-
jestetään koulutusta ja keskustelutilaisuuksia esi-
miestyöhön liittyen.

Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja 
harmaa talous

Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan liitty-
vät asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat 
nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel nou-
dattaa toiminnassaan vastuullisuuden periaatteita 
valtioneuvoston linjausten mukaisesti.

Vastuullisuusraportointi on vakiinnutettu osaksi 
yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä kerrotaan 
yksityiskohtaisesti vastuullisuuteen liittyvistä toi-
menpiteistä.
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Hallituksen esitys tilikauden 
tuloksen käsittelystä
Tilikauden tulos osoittaa voittoa 406 438,10 euroa. 
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tu-
los kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien 
tulos -tilille.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 
4.4.2016 yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin:

• pääjohtaja Timo Laitinen,  
Valtiokonttori, puheenjohtaja

• tietohallintoneuvos Kristiina Luukkonen, 
valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja

• ylijohtaja Rami Metsäpelto,  
Liikennevirasto, jäsen

• professori Katariina Kemppainen, jäsen
• asiakkuuspäällikkö Panu Kilpinen,  

Hansel Oy, jäsen, henkilöstön edustaja

Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana yhdeksän 
kertaa.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yh-
teisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä päävastuullinen 
tilintarkastaja on KHT, JHTT Jorma Nurkkala. Han-
selin toimitusjohtajana on toiminut varatuomari 
Anssi Pihkala.
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Tuloslaskelma
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Tuloslaskelma

Lue seuraavaksi: Tase (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/talous/tilinpaatos/tase/)

1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

Liikevaihto 9 597 770,42 9 072 394,08

Liiketoiminnan muut tuotot 35 100,00 96 283,63

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 5 296 380,09 5 036 648,80

Henkilösivukulut

Eläkekulut 963 027,72 916 310,85

Muut henkilösivukulut 282 866,37 248 337,11

Henkilöstökulut yhteensä 6 542 274,18 6 201 296,76

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot 38 756,18 39 610,73

Liiketoiminnan muut kulut 2 601 255,20 2 540 254,07

Liikevoitto (-tappio) 450 584,86 387 516,15

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 75 416,70 85 247,38

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille –16 478,74 –22 645,14

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 58 937,96 62 602,24

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 509 522,82 450 118,39

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 509 522,82 450 118,39

Tuloverot

Tilikauden verot –103 084,72 –83 135,29

Tilikauden voitto (tappio) 406 438,10 366 983,10

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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Tase

Lue seuraavaksi: Rahoituslaskelma (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/talous/tilinpaatos/rahoituslaskelma/)

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 53 604,35 10 742,80

53 604,35 10 742,80

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 59 503,90 67 538,97

59 503,90 67 538,97

Pysyvät vastaavat yhteensä 113 108,25 78 281,77

Vaihtuvat vastaavat

Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset 0,00 819 835,95

0,00 819 835,95

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 3 124 764,17 5 504 118,46

Muut saamiset 5 546,57 11 441,57

Siirtosaamiset 149 181,46 155 821,32

3 279 492,20 5 671 381,35

Rahoitusarvopaperit

Muut osakkeet ja osuudet 2 074 760,46 2 067 625,89

2 074 760,46 2 067 625,89

Rahat ja pankkisaamiset 13 682 508,40 11 343 448,89

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 19 036 761,06 19 902 292,08

VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 149 869,31 19 980 573,85

VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015

Oma pääoma

Osakepääoma 12 500 000,00 12 500 000,00

Edellisten tilikausien tulos 3 150 595,73 2 783 612,63

Tilikauden voitto (tappio) 406 438,10 366 983,10

Oma pääoma yhteensä 16 057 033,83 15 650 595,73

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 1 119 816,85 2 396 655,54

Muut velat 433 189,78 516 340,44

Siirtovelat 1 539 828,85 1 416 982,14

3 092 835,48 4 329 978,12

Vieras pääoma yhteensä 3 092 835,48 4 329 978,12

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 149 869,31 19 980 573,85

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi

49



22.3.2017 Tase - Hansel - Vuosikertomus 2016

https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/talous/tilinpaatos/tase/ 1/1

Tase

Lue seuraavaksi: Rahoituslaskelma (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/talous/tilinpaatos/rahoituslaskelma/)

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 53 604,35 10 742,80

53 604,35 10 742,80

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 59 503,90 67 538,97

59 503,90 67 538,97

Pysyvät vastaavat yhteensä 113 108,25 78 281,77

Vaihtuvat vastaavat

Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset 0,00 819 835,95

0,00 819 835,95

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 3 124 764,17 5 504 118,46

Muut saamiset 5 546,57 11 441,57

Siirtosaamiset 149 181,46 155 821,32

3 279 492,20 5 671 381,35

Rahoitusarvopaperit

Muut osakkeet ja osuudet 2 074 760,46 2 067 625,89

2 074 760,46 2 067 625,89

Rahat ja pankkisaamiset 13 682 508,40 11 343 448,89

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 19 036 761,06 19 902 292,08

VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 149 869,31 19 980 573,85

VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015

Oma pääoma

Osakepääoma 12 500 000,00 12 500 000,00

Edellisten tilikausien tulos 3 150 595,73 2 783 612,63

Tilikauden voitto (tappio) 406 438,10 366 983,10

Oma pääoma yhteensä 16 057 033,83 15 650 595,73

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 1 119 816,85 2 396 655,54

Muut velat 433 189,78 516 340,44

Siirtovelat 1 539 828,85 1 416 982,14

3 092 835,48 4 329 978,12

Vieras pääoma yhteensä 3 092 835,48 4 329 978,12

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 149 869,31 19 980 573,85

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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Rahoituslaskelma

Lue seuraavaksi: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/talous/tilinpaatos/tilinpaatoksen-laatimista-

koskevat-liitetiedot/)

 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

Liiketoiminnan rahavirta:

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–) 509 522,82 450 118,39

Oikaisut liikevoittoon (+/–):

Suunnitelman mukaiset poistot 38 756,18 39 610,73

Rahoitustuotot ja -kulut –58 937,96 –62 602,24

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 489 341,04 427 126,88

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys 2 392 493,39 –1 316 550,05

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys –1 265 555,67 2 253 153,71

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 616 278,76 1 363 730,54

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista –16 478,74 –2 340,16

Saadut korot liiketoiminnasta 75 416,70 85 247,38

Maksetut välittömät verot (–) –74 671,69 –125 065,25

Rahavirta ennen satunnaisia eriä 1 600 545,03  1 321 572,51

Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 600 545,03 1 321 572,51

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) –73 582,66 –1 224,88

Investointien rahavirta (B) –73 582,66 –1 224,88

Rahoituksen rahavirta:

Vakuusmaksujen palautus 819 231,71 129 466,49

Rahoituksen rahavirta (C) 819 231,71 129 466,49

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–) 2 346 194,08 1 449 814,12

Rahavarat tilikauden alussa 13 411 074,78 11 961 260,66

Rahavarat tilikauden lopussa 15 757 268,86 13 411 074,78

2 346 194,08 1 449 814,12

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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Tilinpäätöksen laatimista 
koskevat liitetiedot
1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Arvostusperiaatteet

Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäi-
siin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman 
mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 
25 % menojäännöspoistona. Atk-ohjelmien lisens-
sit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pit-
kävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasa-
poistoina.

Valuuttamääräiset erät
Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu 
Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurs-
siin.

1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2016 sa-
moina kuin vuonna 2015.

2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Arvostusperiaatteet

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

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurssiin.

1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2016 samoina kuin vuonna 2015.

2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2016 2015

Palkat –5 002 121,09 –4 746 296,63

Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot –294 259,00 –290 352,17

Eläkekulut –963 027,72 –916 310,85

Muut henkilösivukulut –282 866,37 –248 337,11

Henkilöstökulut yhteensä –6 542 274,18 –6 201 296,76

Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot –84 892,03 –79 952,81

Henkilökunnan lukumäärä

Tilikauden lopussa 75 74

Keskimäärin tilikauden aikana 73 73

2.2 Poistot

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot

Aineettomat hyödykkeet

Atk-ohjelmien käyttöoikeudet –18 921,70 –17 097,90

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto –19 834,48 –22 512,83

Tilikauden poistot yhteensä –38 756,18 –39 610,73

2.3 Liiketoiminnan muut kulut

Hallinnon kulut –1 104 813,88 –1 216 262,49

Toimitilakulut –608 131,24 –591 857,94

Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut –504 985,74 –447 870,13

Markkinointikulut –54 140,81 –53 540,03

Matkakulut –85 843,31 –78 047,56

Edustuskulut –85 819,50 –3 697,65

Muut liiketoiminnan kulut –157 520,72 –148 978,27

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä –2 601 255,20 –2 540 254,07

2.4 Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

Korkotuotot 1 315,57 3 810,80

Valuuttakurssivoitot 0,10 0,00

Muut tuotot arvopapereista 74 101,06 81 436,58

Rahoitustuotot yhteensä 75 416,73 85 247,38

Rahoituskulut

Korkokulut –713,64 –2 152,62

Valuuttakurssitappiot –1 590,99 –187,54

Muut kulut arvopapereista –14 174,11 -20 304,98

Rahoituskulut yhteensä –16 478,74 –22 645,14

2.5 Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot –7 911,31 –7 883,57

Muut palkkiot –32 738,06 –41 716,02

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Arvostusperiaatteet

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

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurssiin.

1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2016 samoina kuin vuonna 2015.

2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2016 2015

Palkat –5 002 121,09 –4 746 296,63

Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot –294 259,00 –290 352,17

Eläkekulut –963 027,72 –916 310,85

Muut henkilösivukulut –282 866,37 –248 337,11

Henkilöstökulut yhteensä –6 542 274,18 –6 201 296,76

Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot –84 892,03 –79 952,81

Henkilökunnan lukumäärä

Tilikauden lopussa 75 74

Keskimäärin tilikauden aikana 73 73

2.2 Poistot

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot

Aineettomat hyödykkeet

Atk-ohjelmien käyttöoikeudet –18 921,70 –17 097,90

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto –19 834,48 –22 512,83

Tilikauden poistot yhteensä –38 756,18 –39 610,73

2.3 Liiketoiminnan muut kulut

Hallinnon kulut –1 104 813,88 –1 216 262,49

Toimitilakulut –608 131,24 –591 857,94

Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut –504 985,74 –447 870,13

Markkinointikulut –54 140,81 –53 540,03

Matkakulut –85 843,31 –78 047,56

Edustuskulut –85 819,50 –3 697,65

Muut liiketoiminnan kulut –157 520,72 –148 978,27

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä –2 601 255,20 –2 540 254,07

2.4 Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

Korkotuotot 1 315,57 3 810,80

Valuuttakurssivoitot 0,10 0,00

Muut tuotot arvopapereista 74 101,06 81 436,58

Rahoitustuotot yhteensä 75 416,73 85 247,38

Rahoituskulut

Korkokulut –713,64 –2 152,62

Valuuttakurssitappiot –1 590,99 –187,54

Muut kulut arvopapereista –14 174,11 -20 304,98

Rahoituskulut yhteensä –16 478,74 –22 645,14

2.5 Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot –7 911,31 –7 883,57

Muut palkkiot –32 738,06 –41 716,0222.3.2017 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot - Hansel - Vuosikertomus 2016
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Tilintarkastajien palkkiot yhteensä –40 649,37 –49 599,59

3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 2016 2015

3.1 Pysyvien vastaavien muutokset

Aineettomat hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 387 410,21 387 410,21

Tilikauden lisäykset 61 783,25 0,00

Tilikauden vähennykset 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 449 193,46 387 410,21

Kertyneet poistot 1.1. –376 667,41 –359 569,51

Tilikauden poistot –18 921,7 –17 097,90

Kertyneet poistot 31.12. –395 589,11 –376 667,41

Tasearvo 31.12. 53 604,35 10 742,80

Aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 798 100,51 796 875,63

Tilikauden lisäykset 11 799,41 1 224,88

Tilikauden vähennykset 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 809 899,92 798 100,51

Kertyneet poistot 1.1. –730 561,54 –708 048,71

Tilikauden poistot –19 834,48 –22 512,83

Kertyneet poistot 31.12. –750 396,02 –730 561,54

Tasearvo 31.12. 59 503,90 67 538,97

Yhtiöllä ei ole poistoeroa.

3.2 Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset

Vakuustalletukset 0,00 819 835,95

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 819 835,95

3.3 Saamiset

Matkaennakot 5 546,57 11 441,57

Muut saamiset yhteensä 5 546,57 11 441,57

3.4 Siirtosaamiset

Kulujaksotukset 125 641,46 108 131,32

Eläkevakuutusmaksusaamiset 23 540,00 47 690,00

Siirtosaamiset yhteensä 149 181,46 155 821,32

3.5 Rahoitusarvopaperit Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

Muut osakkeet ja osuudet

Rahasto-osuudet 2 074 760,46 2 067 625,89

Rahoitusarvopaperit yhteensä 2 074 760,46 2 067 625,89

Markkina-arvo Markkina-arvo

Rahasto-osuudet 2 307 547,43 2 202 485,44

4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 2016 2015

4.1 Oma pääoma

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00

Osakepääoma 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00

Sidottu oma pääoma yhteensä 12 500 000,00 12 500 000,00

Vapaa oma pääoma

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 3 150 595,73 2 783 612,63

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 3 150 595,73 2 783 612,63

Tilikauden voitto/tappio 406 438,10 366 983,10

Vapaa oma pääoma yhteensä 3 557 033,83 3 150 595,73

Oma pääoma yhteensä 31.12. 16 057 033,83 15 650 595,73

4.2 Lyhytaikainen vieras pääoma

Siirtovelat

Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 817 580,00 772 888,84

Palkkavelat sosiaalikuluineen 670 000,00 600 000,00

Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 993,00 940,04

Kulujaksotukset tilikaudelle 51 255,85 43 153,26

Siirtovelat yhteensä 1 539 828,85 1 416 982,14

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Tilintarkastajien palkkiot yhteensä –40 649,37 –49 599,59

3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 2016 2015

3.1 Pysyvien vastaavien muutokset

Aineettomat hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 387 410,21 387 410,21

Tilikauden lisäykset 61 783,25 0,00

Tilikauden vähennykset 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 449 193,46 387 410,21

Kertyneet poistot 1.1. –376 667,41 –359 569,51

Tilikauden poistot –18 921,7 –17 097,90

Kertyneet poistot 31.12. –395 589,11 –376 667,41

Tasearvo 31.12. 53 604,35 10 742,80

Aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 798 100,51 796 875,63

Tilikauden lisäykset 11 799,41 1 224,88

Tilikauden vähennykset 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 809 899,92 798 100,51

Kertyneet poistot 1.1. –730 561,54 –708 048,71

Tilikauden poistot –19 834,48 –22 512,83

Kertyneet poistot 31.12. –750 396,02 –730 561,54

Tasearvo 31.12. 59 503,90 67 538,97

Yhtiöllä ei ole poistoeroa.

3.2 Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset

Vakuustalletukset 0,00 819 835,95

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 819 835,95

3.3 Saamiset

Matkaennakot 5 546,57 11 441,57

Muut saamiset yhteensä 5 546,57 11 441,57

3.4 Siirtosaamiset

Kulujaksotukset 125 641,46 108 131,32

Eläkevakuutusmaksusaamiset 23 540,00 47 690,00

Siirtosaamiset yhteensä 149 181,46 155 821,32

3.5 Rahoitusarvopaperit Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

Muut osakkeet ja osuudet

Rahasto-osuudet 2 074 760,46 2 067 625,89

Rahoitusarvopaperit yhteensä 2 074 760,46 2 067 625,89

Markkina-arvo Markkina-arvo

Rahasto-osuudet 2 307 547,43 2 202 485,44

4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 2016 2015

4.1 Oma pääoma

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00

Osakepääoma 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00

Sidottu oma pääoma yhteensä 12 500 000,00 12 500 000,00

Vapaa oma pääoma

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 3 150 595,73 2 783 612,63

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 3 150 595,73 2 783 612,63

Tilikauden voitto/tappio 406 438,10 366 983,10

Vapaa oma pääoma yhteensä 3 557 033,83 3 150 595,73

Oma pääoma yhteensä 31.12. 16 057 033,83 15 650 595,73

4.2 Lyhytaikainen vieras pääoma

Siirtovelat

Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 817 580,00 772 888,84

Palkkavelat sosiaalikuluineen 670 000,00 600 000,00

Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 993,00 940,04

Kulujaksotukset tilikaudelle 51 255,85 43 153,26

Siirtovelat yhteensä 1 539 828,85 1 416 982,14
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Tilintarkastajien palkkiot yhteensä –40 649,37 –49 599,59

3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 2016 2015

3.1 Pysyvien vastaavien muutokset

Aineettomat hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 387 410,21 387 410,21

Tilikauden lisäykset 61 783,25 0,00

Tilikauden vähennykset 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 449 193,46 387 410,21

Kertyneet poistot 1.1. –376 667,41 –359 569,51

Tilikauden poistot –18 921,7 –17 097,90

Kertyneet poistot 31.12. –395 589,11 –376 667,41

Tasearvo 31.12. 53 604,35 10 742,80

Aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 798 100,51 796 875,63

Tilikauden lisäykset 11 799,41 1 224,88

Tilikauden vähennykset 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 809 899,92 798 100,51

Kertyneet poistot 1.1. –730 561,54 –708 048,71

Tilikauden poistot –19 834,48 –22 512,83

Kertyneet poistot 31.12. –750 396,02 –730 561,54

Tasearvo 31.12. 59 503,90 67 538,97

Yhtiöllä ei ole poistoeroa.

3.2 Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset

Vakuustalletukset 0,00 819 835,95

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 819 835,95

3.3 Saamiset

Matkaennakot 5 546,57 11 441,57

Muut saamiset yhteensä 5 546,57 11 441,57

3.4 Siirtosaamiset

Kulujaksotukset 125 641,46 108 131,32

Eläkevakuutusmaksusaamiset 23 540,00 47 690,00

Siirtosaamiset yhteensä 149 181,46 155 821,32

3.5 Rahoitusarvopaperit Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

Muut osakkeet ja osuudet

Rahasto-osuudet 2 074 760,46 2 067 625,89

Rahoitusarvopaperit yhteensä 2 074 760,46 2 067 625,89

Markkina-arvo Markkina-arvo

Rahasto-osuudet 2 307 547,43 2 202 485,44

4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 2016 2015

4.1 Oma pääoma

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00

Osakepääoma 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00

Sidottu oma pääoma yhteensä 12 500 000,00 12 500 000,00

Vapaa oma pääoma

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 3 150 595,73 2 783 612,63

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 3 150 595,73 2 783 612,63

Tilikauden voitto/tappio 406 438,10 366 983,10

Vapaa oma pääoma yhteensä 3 557 033,83 3 150 595,73

Oma pääoma yhteensä 31.12. 16 057 033,83 15 650 595,73

4.2 Lyhytaikainen vieras pääoma

Siirtovelat

Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 817 580,00 772 888,84

Palkkavelat sosiaalikuluineen 670 000,00 600 000,00

Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 993,00 940,04

Kulujaksotukset tilikaudelle 51 255,85 43 153,26

Siirtovelat yhteensä 1 539 828,85 1 416 982,14
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Valtion sähkönhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen
hyödykejohdannaisilla valtion sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa portfolion hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten
vastapuoli asiakkaidensa puolesta. Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan
täysmääräisenä edelleen Hansel -portfolioon liittyneiltä asiakkailta. Johdannaisten markkina-arvoja ei ole kirjattu taseeseen.

Regulaatiovaatimusten tiukentumisen myötä Hansel siirtyi kahdenvälisiin johdannaissopimuksiin vuoden 2015 aikana aikaisemman
suoran Nasdaq -tiliasiakkuuden sijaan. Samassa yhteydessä hajautettiin vastapuoliriskiä valitsemalla useampi vastapuoli. Tällä hetkellä
mahdollisia vastapuolia on yhteensä kuusi alan toimijaa. Kaikki vastapuolet ovat suuria toimijoita alalla. Nasdaqin tiliasiakkuus päätettiin
lopettaa 16.6.2016 hallituksen kokouksessa, sillä uusi toimintamalli osoittautui toimivaksi, eikä Nasdaq-asiakkuutta enää nähty
tarpeellisena. Kahdenvälisiksi vastapuoliksi valittiin sellaisia toimijoita, jotka eivät edellyttäneet Hanselilta vakuuksia. Nasdaqissa olleen
vakuuden viimeinen erä palautui Hanselille syyskuussa 2016.

Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmän toimikausi on 1.1.2015-31.12.2016 ja sen tehtävänä on vastata valtion sähköhankinnan
seurannasta ja tehdä tarvittaessa valtiovarainministeriölle esityksiä sähkönhankinnan kehittämiseksi. Seurantaryhmä raportoi valtion
sähköhankinnan tilanteesta kerran vuodessa valtion hankintatoimen neuvottelukunnalle sekä tarpeen mukaan valtiovarainministeriön
johdolle. Valtion sähkönhakinnan suojausstrategiasta päättää valtiovarainministeriö. Strategian mukaisista yksittäisistä
suojaustapahtumista ja niiden ajoituksista päättää Hanselin kilpailuttama salkunhoitaja. Suojauksia on tehty suojausstrategian mukaisesti
aina vuoteen 2020 asti. Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmä asetetaan myös kaudelle 1.1.2017-31.12.2018 valtiovarainministeriön
toimesta, nimeämiskierros on parhaillaan käynnissä.

5.3 Kesken olevat oikeudenkäynnit

Hansel Oy:llä oli vuoden 2016 lopussa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa yksi oikeudenkäynti ja markkinaoikeudessa neljä
valitusta, jotka liittyivät samaan hankintapäätökseen.  Vuonna 2016 yhtiö sai yhden päätöksen korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
Päätöksessä valitus hylättiin. Vuonna 2016 yhtiö sai markkinaoikeudesta kolme markkinaoikeuden päätöstä. Yksi valitus hylättiin ja kaksi
valitusta jäi sillensä. Yhtiön arvion mukaan meneillä olevista oikeudenkäynneistä ei ole odotettavissa merkittäviä
taloudellisia seuraamuksia.

Lue seuraavaksi: Tilintarkastuskertomus (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/talous/tilintarkastuskertomus/)

5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

5.1 Vakuudet ja vastuut

Muut omat vastuut

Vuokravastuut alle vuoden 702 769,32 682 299,84

Vuokravastuut yli vuoden 732 852,40 1 426 620,74

Vakuustalletukset Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssa 0,00 819 835,95

Leasing-vastuut alle vuoden 111 823,06 140 392,81

Leasing-vastuut yli vuoden 41 354,14 93 841,37

Vakuudet ja vastuut yhteensä 1 588 798,92 3 162 990,71

Sähkön johdannaissopimukset

Markkina-arvo 13 839 819,36 45 558 690,00

Suojatun volyymin arvo (kohde-etuus) 76 255 673,61 110 963 192,73
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Valtion sähkönhankinta toteutetaan keskitetysti 
Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön 
hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion 
sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa 
portfolion hallinnoinnista ja on johdannaissopimus-
ten vastapuoli asiakkaidensa puolesta. Johdannais-
kauppa on Hanselille läpikulkuerä, siihen liittyvät 
kulut ja tuotot laskutetaan täysmääräisenä edelleen 
Hansel-portfolioon liittyneiltä asiakkailta. Johdan-
naisten markkina-arvoja ei ole kirjattu taseeseen.

Regulaatiovaatimusten tiukentumisen myötä Hansel 
siirtyi kahdenvälisiin johdannaissopimuksiin vuoden 
2015 aikana aikaisemman suoran Nasdaq-tiliasiak-
kuuden sijaan. Samassa yhteydessä hajautettiin vas-
tapuoliriskiä valitsemalla useampi vastapuoli. Tällä 
hetkellä mahdollisia vastapuolia on yhteensä kuusi 
alan toimijaa. Kaikki vastapuolet ovat suuria toimi-
joita alalla. Nasdaqin tiliasiakkuus päätettiin lopettaa 
16.6.2016 hallituksen kokouksessa, sillä uusi toi-
mintamalli osoittautui toimivaksi, eikä Nasdaq-asi-
akkuutta enää nähty tarpeellisena. Kahdenvälisiksi 
vastapuoliksi valittiin sellaisia toimijoita, jotka eivät 
edellyttäneet Hanselilta vakuuksia. Nasdaqissa 
olleen vakuuden viimeinen erä palautui Hanselille 
syyskuussa 2016.

Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmän toimi-
kausi on 1.1.2015–31.12.2016 ja sen tehtävänä 

on vastata valtion sähköhankinnan seurannasta ja 
tehdä tarvittaessa valtiovarainministeriölle esityk-
siä sähkönhankinnan kehittämiseksi. Seurantaryhmä 
raportoi valtion sähköhankinnan tilanteesta kerran 
vuodessa valtion hankintatoimen neuvottelukunnal-
le sekä tarpeen mukaan valtiovarainministeriön joh-
dolle. Valtion sähkönhakinnan suojausstrategiasta 
päättää valtiovarainministeriö. Strategian mukaisista 
yksittäisistä suojaustapahtumista ja niiden ajoituk-
sista päättää Hanselin kilpailuttama salkunhoitaja. 
Suojauksia on tehty suojausstrategian mukaisesti 
aina vuoteen 2020 asti. Valtion sähkönhankinnan 
seurantaryhmä asetetaan myös kaudelle 1.1.2017–
31.12.2018 valtiovarainministeriön toimesta, ni-
meämiskierros on parhaillaan käynnissä.

5.3 Kesken olevat oikeudenkäynnit

Hansel Oy:llä oli vuoden 2016 lopussa vireillä kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa yksi oikeudenkäynti 
ja markkinaoikeudessa neljä valitusta, jotka liittyivät 
samaan hankintapäätökseen.  Vuonna 2016 yhtiö 
sai yhden päätöksen korkeimmasta hallinto-oikeu-
desta. Päätöksessä valitus hylättiin. Vuonna 2016 
yhtiö sai markkinaoikeudesta kolme markkinaoikeu-
den päätöstä. Yksi valitus hylättiin ja kaksi valitusta 
jäi sillensä. Yhtiön arvion mukaan meneillä olevista 
oikeudenkäynneistä ei ole odotettavissa merkittäviä 
taloudellisia seuraamuksia.
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Tilintarkastuskertomus
Hansel Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Hansel Oy:n (y-tun-
nus 0988084-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2016. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslas-
kelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa 
oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa ole-
vien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaises-
ti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuk-
siamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkas-
tajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 
Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa 
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, 
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja 
olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mu-
kaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme 
mukaan olemme hankkineet lausuntomme perus-
taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen 
laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän 
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyt-
tää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitus-
johtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvon-
nasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen 
laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laa-
tiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa 
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään 

seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja sii-
hen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuu-
teen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jat-
kuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa 
tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista 
vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus 
siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena vää-
rinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 
virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, 
joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus 
on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, 
että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilin-
tarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärin-
käytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan 
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuu-
della odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, 
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkas-
tukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkin-
taa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko 
tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

– Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen 
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suori-
tamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoi-
menpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärin-
käytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää 
havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että 
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää 
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä 
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallis-
ta esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen 
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamis-
ta.

– Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kan-
nalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäk-
semme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden 
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asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta 
emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme an-
tamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan te-
hokkuudesta.

– Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimis-
periaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon te-
kemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitet-
tävien tietojen kohtuullisuutta.

– Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja 
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilin-
päätös perustuen oletukseen toiminnan jatku-
vuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkas-
tusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin 
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa 
merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa 
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että 
olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy 
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme luki-
jan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätök-
sessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta 
koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lau-
suntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilin-
tarkastuskertomuksen antamispäivään mennes-
sä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset 
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 
siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

– Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä 
esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittä-
mistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaa-
ko tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja 
tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän 
kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun 
muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudes-
ta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastus-
havainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen 
valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tun-
nistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta infor-
maatiosta. Muu informaatio käsittää toimintaker-
tomukseen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä 
koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomuk-
seen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkas-
tuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, 
onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio 
olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintar-
kastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen 
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaises-
ti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioi-
da, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia 
ja että toimintakertomus on laadittu toimintakerto-
muksen laatimiseen sovellettavien säännösten mu-
kaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella 
johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisäl-
tyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, 
meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole 
tämän asian suhteen raportoitavaa.

Muut lausunnot

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituk-
sen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä 
on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuva-
pauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimi-
tusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 16. maaliskuuta 2017

KPMG OY AB
Jorma Nurkkala  
KHT, JHT
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Säästöjä yhteiskunnalle
Hanselin tehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä 
ja vastuullinen: tuottaa säästöjä ja tuloksellisuutta 
valtion hankintatoimeen.

Pelkästään yhteishankintojen kautta on laskettu 
säästetyn 267 miljoonaa euroa vuonna 2016. Las-
kennassa käytetty malli perustuu Helsingin kaup-
pakorkeakoulun toteuttamaan tutkimukseen (Karja-
lainen et al. 2008)1 mukaan keskitetty toimintamalli 
hankintatoimessa tuottaa valtiolle merkittäviä, 20–
25 prosentin, säästöjä verrattuna hajautettuun han-
kintatoimeen. Laskentamalli sisältää myös Hanselin 

puitejärjestelyihin liittyvää potentiaalilaskentaa, 
mutta ei huomioi esimerkiksi työajankäyttöä, resurs-
sien jakamiseen liittyviä kustannuksia tai hajautetun 
mallin mahdollisesti tuottamia osaamisvajeita.

Koska Hansel ei tavoittele liiketoiminnallaan voittoa, 
yhtiön toiminnan tehokkuutta voidaan mitata myös 
sopimustoimittajilta perittävien palvelumaksujen 
pienenemän kautta. Tällä hetkellä palvelumaksu voi 
enimmillään olla 1,5 prosenttia. Keskimääräinen pal-
velumaksu vuonna 2016 oli 1,06 prosenttia.

1Tutkimus toteutettiin Hanselin vuoden 2006 yhteishankintaluvuilla. Tutkimuksessa todettiin, että vuoden 2006 jo toteutuneet säästöt olivat noin 95 
miljoonaa euroa. Mikäli kaikki potentiaaliset yhteishankinnat suoritettaisiin täysin keskitetysti, voisi tutkimuksen mukaan säästöprosentti nousta 25,7 
prosenttiin. Tätä lukua pidettiin ns. teoreettisena maksimina keskitetyn toimintamallin säästöistä, sillä 100 prosentin käyttöasteen saavuttamista ei pidetty 
todennäköisenä. Realistisena tavoitteena tutkimuksessa pidettiin 80 prosentin käyttöasteen saavuttamista.

Tulot 9,6 M€
palvelumaksut max. 1,5 %

9,1 M€ vuonna 2015

Voitto 0,4 M€
tavoite 0 €

0,4 M€ vuonna 2015

Sopimustoimittajat – Asiakkaat

Omistaja

Hansel

Puitejärjestelyt ja hankintojen asiantuntijapalvelut
- hyvät sopimusehdot 

- edulliset hinnat 
- tehokkaat prosessit 

- kilpailuttamis-, laki- ja toimialaosaaminen

Ostot 2,6 M€
2,5 M€ vuonna 2015

Henkilöstökulut 6,5 M€
6,2 M€ vuonna 2015

HenkilöstöToimittajat
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Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuusasioista huolehtiminen on sisällytetty 
Hanselissa talousjohtajan toimenkuvaan. Toimen-
pideohjelmat suunnitellaan vastuullisuusryhmässä 
ja hyväksytään tarpeen mukaan johtoryhmässä. 
Säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä koos-
tuu asiantuntijoista organisaation eri toiminnoista. 
Ryhmään kuuluu kuusi henkilöä taloushallinnosta, 
lakiyksiköstä, kategoriahallinnasta ja viestinnästä.

Vastuullisuusryhmä kehittää ja jalkauttaa vastuul-
lisuuteen liittyviä asioita sekä tiedottaa niistä. Ryh-
män jäsenet osallistuvat sidosryhmien tilaisuuksiin 
ja koulutuksiin, joissa käsitellään vastuullisuuteen 
liittyviä kysymyksiä. Olennainen osa vastuullisuus-
ryhmän toimintaa on järjestää sisäisiä tilaisuuksia ja 
koulutuksia vastuullisuuden jalkauttamiseksi kaik-
kiin yrityksen toimintoihin.

Vastuullisuusryhmän jäsenet ovat yhteyksissä mui-
den sidosryhmien esimerkiksi muiden Pohjoismai-
den hankintayksiköiden asiantuntijoiden kanssa. 
Yhteistyön tavoitteena on tiedon jakaminen ja best 
practice -tyyppinen oppiminen. Kansalaisjärjestöt on 
tunnistettu sidosryhmäksi, jonka merkitys on lisään-
tymässä. Kansalaisjärjestöjen edustajia oli mukana 
sidosryhmähaastatteluissa, jotka vaikuttivat osal-
taan olennaisuusmatriisiin ja sidosryhmäanalyysiin.

Lisäksi vastuullisuusryhmän jäsenet ovat luennoi-
neet Hanselin vastuullisuustyöstä esimerkiksi asia-
kasorganisaatioiden tapahtumissa, jotka on listattu 
hanselilaisista kouluttajina kertovalle sivulle.
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Arvot
Hanselin yrityskulttuurin perusta muodostuu arvois-
ta, jotka huomioidaan koko toiminnassa. Hanselin ar-
vot ovat Vastuullinen asiantuntija ja Tehokas kump-
pani. Arvot on määritelty vuonna 2014 yhdessä koko 
henkilöstön kanssa.

Yhteistä arvopohjaa hyödynnetään johtamisen vä-
lineenä. Yhteisesti laaditut ja hyvin sisäistetyt arvot 
ovat hyvä tapa rakentaa yrityskulttuuria ja kehittää 
työyhteisöä. Arvot ovat vahvasti läsnä asiakkaiden 
ja toimittajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja ne 
huomioidaan myös sisäisessä työssä.

Valtionhallinnon arvoperusta

Hansel huomioi toiminnassaan valtionhallinnon yhteisen arvoperustan muodostavat arvot, joita ovat:

• Toiminnan tuloksellisuus
• Laatu ja vahva asiantuntemus
• Palveluperiaate
• Avoimuus
• Luottamus
• Tasa-arvo
• Puolueettomuus
• Riippumattomuus
• Vastuullisuus

Vastuullinen 
asiantuntija

Tehokas 
kumppani

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi

61



Eettiset ohjeet
Yhtiön eettisten ohjeiden avulla määritellään poh-
ja hanselilaiselle tavalle toimia. Eettinen ohjeistus 
on Hanselin hallituksen hyväksymä ja ohjeiden jal-
kauttamisesta vastaa toimitusjohtaja yhtiön johta-
misjärjestelmän avulla. Eettinen ohjeistus koskee 
yhtiön kaikkia työntekijöitä. Uudelle työntekijälle 
ohjeistus käydään läpi mm. osana perehdytysohjel-
maa. Samalla keskustellaan eettisyydestä omassa 
toimenkuvassa.

Johtajien ja esimiesten vastuulla on 
huolehtia siitä, että

• kaikkia kohdellaan samanarvoisesti ja että työ-
tehtävät on jaettu tasapuolisesti

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

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

Työntekijän vastuulla on huolehtia siitä, että

• työtehtävät hoidetaan viivytyksettä ja asianmu-
kaisesti

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

tymään. Mahdollisista eturistiriidoista on välit-
tömästi ilmoitettava esimiehelle

• työyhteisön pelisääntöjä kunnioitetaan ja että 
työyhteisössä käyttäydytään asiallisesti kaikkia 
kohtaan

Sidosryhmien kanssa tehtävään 
yhteistyöhön liittyvät säännöt

1. Sidosryhmien järjestämiin koulutustilaisuuksiin, 
sosiaalisiin tai kulttuuritilaisuuksiin ja vastaaviin 
tapahtumiin osallistutaan vain esimiehen kirjal-
lisen luvan perusteella. Asiakasyhteistyössä toi-
mivat eivät kuitenkaan tarvitse esimiehen lupaa 
asiakkaiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin 
osallistumiselle. Luvan pyytämisen yhteydessä 
pitää kertoa esimiehelle onko tarkoitus käyttää 
työaikaa tapahtumaan osallistuessa. Mahdolli-
set matka- ja majoituskustannukset maksaa aina 
Hansel.

2. Saman toimittajan tai muun sidosryhmän jär-
jestämiin tilaisuuksiin ei osallistuta toistuvasti.

3. Henkilökohtaisia lahjoja vastaanotettaessa vain 
tavanomaiset liikelahjat tai niihin verrattavat ar-
voltaan kohtuulliset lahjat ovat hyväksyttäviä. 
Kaikenlainen korruptio ja lahjonta ovat ehdot-
tomasti kiellettyä.

4. Tarjouskilpailun aikana ei pääsääntöisesti osal-
listuta kilpailuun osallistuvien yritysten järjestä-
miin tilaisuuksiin, ei hyväksytä niiden esittämiä 
kutsuja eikä vastaanoteta muita lahjoja kuin 
mahdollisia joulutervehdyksiä.

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

6. Työntekijämme eivät saa käyttää työtehtävis-
sään saamiaan tietoja hyväkseen tavoitellakseen 
henkilökohtaista etua, eivätkä saa kertoa tällais-
ta tietoa eteenpäin. Suojaamme toimittajiemme 
ja asiakkaidemme liikesalaisuuksia.

Esteellisyyssäännökset ja rikkomukset

Hallintolain (434/2003) esteellisyyssäännökset 
eivät suoraan sovellu Hanselin toimintaan, mut-
ta hallintolain säännöksillä ja niiden tulkinnoilla 
on kuitenkin yleistä merkitystä hankintatoimessa. 
Koska valtaosa Hanselin asiakkaista noudattaa 
hallintolakia, kohdistuu myös Hanseliin odotuksia 
hallintolain periaatteiden toteuttamisesta. Hansel 
huomioi toiminnassaan soveltuvin osin myös Valtion 
virkamieseettisen toimikunnan raportin (3/2014) 
suositukset.

Hanselin kannalta esteellisyystilanteita voi syntyä 
esimerkiksi rekrytointitilanteissa kun työntekijä siir-
tyy toimittajan palveluksesta Hanseliin. Noudatam-
me periaatetta, jonka mukaan työntekijän ei tulisi kä-
sitellä edelliselle työnantajalleen, tämän kumppanille 
tai kilpailijalle kuuluvia asioita heti uuteen tehtävään 
siirryttyään. Sivutoimiin tarvitaan lupa, jonka myön-
tää toimitusjohtaja.

Tyypillisin ja yleisin esteellisyyden tilanne syntyy, 
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jos Hanselin asiantuntijan lähiomaisella tai lähipii-
riin kuuluvalla henkilöllä on intressi hankinnassa. 
Esteellisyysohjeiden mukaisesti työntekijä ei tällöin 
osallistu kilpailutukseen.

Hanselin asiantuntijat luennoivat säännöllisesti 
sidosryhmien järjestämissä tilaisuuksissa. Yhtiö 
suhtautuu myönteisesti siihen, että hanselilaista 
hankinta-alan osaamista hyödynnetään laajasti si-
dosryhmien keskuudessa.

Hanselilaiset saattavat nähdä tilanteita, joissa on 
viitteitä mahdollisista kilpailulainsäädännön rikko-
muksista. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi 
hintojen sopiminen, markkinoiden jakaminen tai 
määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Mikäli 
Hanselin asiantuntija epäilee kilpailulainsäädännön 
rikkomusta, asia saatetaan yhtiön lakiasiainjohtajan 
tietoon.
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Olennaisuusarvio
Vastuullisuustyön ja siitä viestimisen perustana toi-
mii olennaisuusmatriisi, jossa on huomioitu G4-ra-
portointiperiaatteet.

Olennaisuusmatriisin ytimessä ydinliiketoiminta
Vastuullisuusraportissa esitetyt vastuullisuuden tee-
mat on arvotettu matriisissa sidosryhmien ja yhtiön 
toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta. Tämän 
perusteella Hansel keskittyy raportoinnissaan tär-
keimmiksi todettuihin vastuullisuusaiheisiin. Vaikka 
säästöjen tuottaminen valtiolle ei noussut sidosryh-
mien keskuudessa erityisesti esille, se koettiin ydin-
liiketoiminnan kannalta tärkeimmäksi osa-alueeksi. 
Olennaisuusmäärittely määrittelee vastuullisuusra-
portissa käsiteltävät asiat.

Useat asiakokonaisuudet vaikuttavat olennaisuusar-
vion sisältöön. Määrittelytyössä on huomioitu YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteet (SDG), toimintaym-
päristön trendit sekä yhtiön strategia, arvot ja niistä 
seuraavat toimenpiteet. Myös valtion julkaisemat 
Hanselia koskevat ohjeet ja periaatepäätökset ovat 
vaikuttaneet olennaisuusarvion sisältöön. Asiakas- ja 
toimittajatyytyväisyystutkimusten tulokset, vastuul-
lisuusryhmän laatimat selvitykset, asiakas- ja toimit-
tajapalautteet sekä henkilökunnan työtyytyväisyys-
tutkimusten tulokset on myös huomioitu.

Olennaisuusmatriisissa esitetyt kokonaisuudet on 
yhdistetty tuttuihin vastuullisuuden osa-alueisiin vä-
rikoodien kautta. Olennaisuusmatriisin osa-alueita 
klikkaamalla pääset tutustumaan, kuinka vastuulli-
suuden teemat näkyvät käytännön arjessa.
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Olennaisuusmatriisi
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Hanselin liiketoiminnan vaikuttavuus

Harmaa talous »

Kiertotalous
ja Cleantech »

Työelämän
perusoikeudet »

Innovatiiviset
hankinnat »

Sidosryhmä-
yhteistyö »

Sääntelyyn 
vaikutaminen »

Tietoturva »

Markkinoiden
toimivuus »

Digitalisaation
hyödyntäminen »

Korruption 
torjunta »

Seuranta
ja valvonta »

Osaamisen
jakaminen »

Kannustava 
työyhteisö »

Uusi työ »

Avoimuus »

Säästöjä  
valtiolle »

Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Kaikki edellä mainitut

Olennaisuusmatriisia päivitettiin merkittävästi syk-
syllä 2016 tehdyn sidosryhmäkysely pohjalta. Uu-
dessa matriisissa korostetaan Hanselin vastuullista 
roolia hankintaprosessin vastuullisuuden edistäjänä. 

Lisäksi Handin kaltaiset digitalisaation kansalliset 
kärkihankkeet vaikuttivat olennaisuuden määritte-
lyyn. Olennaisuusmatriisi käsiteltiin vastuullisuus-
ryhmässä ja hyväksyttiin johtoryhmän toimesta.
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Olennaisuusarvio

Vastuullisuustyön ja siitä viestimisen perustana toimii olennaisuusmatriisi, jossa on huomioitu G4-raportointiperiaatteet.

Olennaisuusmatriisin ytimessä ydinliiketoiminta

Vastuullisuusraportissa esitetyt vastuullisuuden teemat on arvotettu matriisissa sidosryhmien ja yhtiön toiminnan vaikuttavuuden
näkökulmasta. Tämän perusteella Hansel keskittyy raportoinnissaan tärkeimmiksi todettuihin vastuullisuusaiheisiin. Vaikka säästöjen
tuottaminen valtiolle ei noussut sidosryhmien keskuudessa erityisesti esille, se koettiin ydinliiketoiminnan kannalta tärkeimmäksi osa-
alueeksi. Olennaisuusmäärittely määrittelee vastuullisuusraportissa käsiteltävät asiat.

Useat asiakokonaisuudet vaikuttavat olennaisuusarvion sisältöön. Määrittelytyössä on huomioitu YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
(SDG), toimintaympäristön trendit sekä yhtiön strategia, arvot ja niistä seuraavat toimenpiteet. Myös valtion julkaisemat Hanselia
koskevat ohjeet ja periaatepäätökset ovat vaikuttaneet olennaisuusarvion sisältöön. Asiakas- ja toimittajatyytyväisyystutkimusten
tulokset, vastuullisuusryhmän laatimat selvitykset, asiakas- ja toimittajapalautteet sekä henkilökunnan työtyytyväisyystutkimusten
tulokset on myös huomioitu.

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

Olennaisuusmatriisi

Olennaisuusmatriisia päivitettiin merkittävästi syksyllä 2016 tehdyn sidosryhmäkysely pohjalta. Uudessa matriisissa korostetaan
Hanselin vastuullista roolia hankintaprosessin vastuullisuuden edistäjänä. Lisäksi Handin kaltaiset digitalisaation kansalliset
kärkihankkeet vaikuttivat olennaisuuden määrittelyyn. Olennaisuusmatriisi käsiteltiin vastuullisuusryhmässä ja hyväksyttiin johtoryhmän
toimesta.

Olennaiset vastuullisuuteen liittyvät tunnusluvut

 
Työelämän

perusoikeudet »  Harmaa talous »
 
Säästöjä 

valtiolle »

 
Markkinoiden

toimivuus »

 Avoimuus »

 Tietoturva »

 
Innovatiiviset

hankinnat »

 
Korruption

torjunta »

 
Sidosryhmä -

yhteistyö »

 
Digitalisaation

hyödyntäminen »

 
Seuranta ja

valvonta »

 
Kiertotalous ja

Cleantech »
 
Osaamisen

jakaminen »

 
Kannustava

työyhteisö »

 
Sääntelyyn

vaikuttaminen »

 Uusi työ »

 Sosiaalinen vastuu   Taloudellinen vastuu   Ympäristövastuu   Kaikki edellä mainitut

Olennaisuusmatriisin

kokonaisuudet ja

niihin liittyvät

strategiset tavoitteet

Mittari (Tunnusluku) 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Vastuullinen

työnantaja

Tavoitteena on olla

kannustava ja

innostava työyhteisö

sekä arvostettu,

vastuullinen työnantaja

Henkilöstötyytyväisyys

(1–5)
3,7 3,8 3,8 – 3,7 3,6

Henkilöstön

keskimääräinen

vaihtuvuus, %

14 12,5 13,1 14,6 14,1 13,0

Tavoitteena on

kasvattaa ja

monipuolistaa yhtiön

osaamispääomaa

Hansel-Akatemia Käynnissä Käynnissä Käynnissä – – –

-

22.3.2017 Olennaisuusarvio - Hansel - Vuosikertomus 2016
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Taustalla vastuullisuuskysely ja sidosryhmähaastattelut

Olennaisuusmatriisin taustalla on syksyllä 2016 tehty laaja vastuullisuuskysely, johon saatiin 656 vastausta. Kysely tehtiin YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden pohjalta, ja sen vastaajista valtaosa oli tärkeimmistä sidosryhmistä eli asiakkailta, toimittajilta ja työntekijöiltä.

Kyselyssä arvioitiin eri väittämien tärkeyttä asteikolla 1-5 (5 = erittäin tärkeä). Vastaajille tarjottiin myös vaihtoehto ”en osaa sanoa”.
Väittämiä ei vertailtu keskenään, ja vaihteluvälit tärkeyden välillä olivat pieniä. Keskiarvot 27 väittämän kesken vaihtelivat välillä 4,19-
4,82. Kolme tärkeintä osa-aluetta liittyi sosiaaliseen vastuuseen ja avoimuuteen:

1. Hanselin toimitusketjun yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksia. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että toimitusketjun yritykset

eivät käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa ja työntekijöillä on kohtuulliset työolot.

2. Hanselin toimitusketjun yritykset maksavat työntekijöilleen elämiseen riittävää palkkaa, ja tarjottavat palvelut on hinnoiteltu niin, että se on

mahdollista.

3. Hansel toimii avoimesti ja läpinäkyvästi.

Ymmärrystä sidosryhmien tarpeista syvennettiin kyselyn lisäksi kuudella haastattelulla. Sidosryhmät toivoivat Hanselilta erityisesti
läpinäkyviä toimintatapoja ja enemmän viestintää. He myös peräänkuuluttivat toimittajien vastuullisuuden jatkuvaa seurantaa. Etenkin
pitkissä toimitusketjuissa vastuullisuuden toteutumisen seuranta on vaikeaa. Hansel pyrkii silti kehittämään etenkin sosiaalisen
vastuun toimittajavaatimuksia ja seurantajärjestelmiä.

 

Lue seuraavaksi: Yhteiskuntasitoumus 2050 (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/vastuullisuus/vastuullisuusohjelma/yhteiskuntasitoumus-

2050/)

Koulutuspäivät koskien
koko henkilökuntaa

5 5 5 4 5 5

Monimutkaistuva
maailma

Sujuva ja vaivaton
palvelu asiakkaille ja
toimittajille

Toimittaja- ja asiakas -
tyytyväisyyskysely

(1–5)
As. 3,84 As. 3,83 As. 3,87 As. 3,84 As. 3,66 As. 3,65

– Toim. 3,81 Toim. 3,88 – Toim. 3,75 Toim. 3,67

Hankintojen
asiantuntijapalveluiden
merkittävä lisäys

Määrä, t€ 1 328 1 131 671 368 173 –

Teknologian
hyödyntäminen

Sähköisen
kilpailutusratkaisun
käyttöönotto kaikissa
puitekilpailutuksissa
vuoteen 2017
mennessä ja käyttöaste

Käyttöönotto ja
käyttöaste

Käyttöönotto
suoritettu

Hanselissa
– – – – –

Vastuulliset hankinnat
ja markkinoiden
toimivuus

Tavoitteena on olla
vastuullisten
hankintojen
edelläkävijä

Keskimääräinen
palvelumaksu-%

1,06 1,09 1,19 1,19 1,21 1,20

Yhteishankinnat, joissa
on huomioitu

ympäristönäkökohdat,
%

69 79 78 75 72 71

Nolla
korruptiotapausta

Ei korruptio-
tapauksia

Ei
korruptio-
tapauksia

Ei
korruptio-
tapauksia

Ei
korruptio-
tapauksia

Ei
korruptio-
tapauksia

Ei
korruptio-
tapauksia

Arvio säästöistä, M€ 267 241 247 240 238 234

Hankintatoimen
kehittäminen

HANKO-hanke valmis
31.1.2016 mennessä

Hanke
valmistunut

Hanke
käynnissä

Hanke
käynnissä

Taustatyö
tehty

– –

Olennaiset vastuullisuuteen liittyvät tunnusluvut
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Taustalla vastuullisuuskysely ja 
sidosryhmähaastattelut

Olennaisuusmatriisin taustalla on syksyllä 2016 
tehty laaja vastuullisuuskysely, johon saatiin 656 
vastausta. Kysely tehtiin YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden pohjalta, ja sen vastaajista valtaosa oli 
tärkeimmistä sidosryhmistä eli asiakkailta, toimitta-
jilta ja työntekijöiltä.

Kyselyssä arvioitiin eri väittämien tärkeyttä astei-
kolla 1–5 (5 = erittäin tärkeä). Vastaajille tarjottiin 
myös vaihtoehto ”en osaa sanoa”. Väittämiä ei vertail-
tu keskenään, ja vaihteluvälit tärkeyden välillä olivat 
pieniä. Keskiarvot 27 väittämän kesken vaihtelivat 
välillä 4,19–4,82. Kolme tärkeintä osa-aluetta liittyi 
sosiaaliseen vastuuseen ja avoimuuteen:

1. Hanselin toimitusketjun yritykset kunnioittavat 
ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksia. 
Tämä tarkoittaa mm. sitä, että toimitusketjun 
yritykset eivät käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa 
ja työntekijöillä on kohtuulliset työolot.

2. Hanselin toimitusketjun yritykset maksavat 
työntekijöilleen elämiseen riittävää palkkaa, ja 
tarjottavat palvelut on hinnoiteltu niin, että se 
on mahdollista.

3. Hansel toimii avoimesti ja läpinäkyvästi.

Ymmärrystä sidosryhmien tarpeista syvennettiin 
kyselyn lisäksi kuudella haastattelulla. Sidosryhmät 
toivoivat Hanselilta erityisesti läpinäkyviä toimin-
tatapoja ja enemmän viestintää. He myös perään-
kuuluttivat toimittajien vastuullisuuden jatkuvaa 
seurantaa. Etenkin pitkissä toimitusketjuissa vas-
tuullisuuden toteutumisen seuranta on vaikeaa. 
Hansel pyrkii silti kehittämään etenkin sosiaalisen 
vastuun toimittajavaatimuksia ja seurantajärjestel-
miä.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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Yhteiskuntasitoumus 2050
Hansel on allekirjoittanut Kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumuksen, joka on valtioneuvoston 
kanslian tuottama väline YK:n Kestävän kehityksen 
toimintaohjelman jalkauttamiseen osaksi organi-
saation käytäntöjä. Kestävän kehityksen yhteiskun-
tasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila 
tulevaisuuden Suomesta. Sitoumuksen takana on 
Suomen kestävän kehityksen toimikunta.

Sitoumukset ovat julistusten sijaan konkreettisia 
toimenpiteitä – pieniä ja suuria, jotka toteuttavat 
globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa 
(Agenda2030) käytännössä.

Hanselin yhteiskuntasitoumuksen toimenpiteet on 
kerätty kestävän kehityksen toimintasuunnitelmasta 
ja Green Office -vuosisuunnitelmasta. Sitoumuksen 
toimenpiteistä vastaa vastuullisuusryhmä yhdessä 
Green Office -työryhmän kanssa.

Sitoumus2050.fi-verkkopalvelussa on julkaistu yli 
500 sitoumusta.

Kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumuksen 
idea on yksinkertainen: 
konkreettisia tekoja, 
mitattavia tuloksia.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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Yhteiskuntasitoumus 2050

Säästämme valtion varoja 
vastuullisilla hankinnoillamme.

Yhteishankinnoilla ja 
kilpailutuksillamme saatu 
säästö on yli 250 M €.

Opettelemme työntekemisen  
uusia muotoja.

Etätyön yleistyminen 
(Lisääntynyt määrä Töissä 
muualla -kalenterimerkintöjä)

Paperinkulutuksemme 
on vähäistä.

Paperitulosteet / hlö  
CO2-päästöjen väheneminen

Lisäämme henkilöstömme tietoisuutta 
ruokavalion merkityksestä kestävässä 
kehityksessä.

Kasvisruokailun 
teemaviikko toteutettu

Kannustamme henkilöstöämme 
kehittämään ja jakamaan 
ammatillista osaamistaan.

Blogikirjoituksia joka 
toinen viikko

Tuemme työn ja vapaa-ajan  
välistä tasapainoa.

20 % vähemmän työn ja
kodin välisiä siirtymiä
Sairauspoissaoloja vähemmän

Koulutamme henkilöstöämme 
hyödyntämään sähköisiä työvälineitä.

1 sähköisiä työvälineitä 
koskeva koulutuspäivä / hlö

Konkreettinen sitoumuksemme Mittari vuodelle 2017

Kohtelemme toimittajaehdokkaita
yhdenvertaisesti ja perustamme 
päätöksemme vain hakuprosessissa 
pyydettyihin asioihin.

Nolla korruptiotapausta#Yhdenvertaisuus

#Resurssiviisas
talous

#Työtä kestävästi

#Hiilineutraali
yhteiskunta

#Kestävät
yhdyskunnat

#Vaikuttavien
kansalaisten
yhteiskunta

#Kestävät
elämäntavat

#Luontoa kunnioittava
päätöksenteko

Tavoite

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Hanselin ympäristötunnus
Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympä-
ristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa 
hankinnoissa edellyttää, että kaikissa julkisissa han-
kinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat.

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

Mikäli puitejärjestelyssä on pystytty huomioimaan 
ympäristönäkökohdat kahden tai useamman Han-

selin asettaman kriteerin osalta, sille myönnetään 
Hanselin oma ympäristötunnus. Vuoden 2016 lo-
pussa 78:sta voimassa olevasta puitejärjestelystä 
54:llä oli ympäristötunnus (69 prosentilla).

Ympäristönäkökulmien huomioiminen ei aina ole 
mahdollista hankinnan kohteen luonteen vuoksi. 
Esimerkiksi organisaation ja henkilöstön kehittä-
mispalvelujen ja muiden vastaavien asiantuntijapal-
velujen puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmien 
huomioiminen on usein vaikeaa.

Hanselin puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmat on huomioitu:

� hankintatarpeen määrittelyssä tai
� hankinnan kohteen vaatimusmäärittelyssä tai
� soveltuvuusvaatimuksissa tai
� vertailukriteerinä tai
� sopimusehdoissa.

IT-asiantuntijapalvelut     

Tietotekniikan koulutuspalvelut 2014–2018 � � �  �
IT-konsultointi 2015–2019   �  �
IT-laitteet     

Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (PC/Windows) 2014–2016  � �  �
Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (iOS/OS X) 2014–2016  � �  �
Ruggeroidut tietokoneet vaativiin ympäristöolosuhteisiin 2014–2016  � �  �
Tietoturvalaitteet 2015–2017  � �  �
Tulostuksen hallintapalvelut 2015–2019  � �  �
Esitystekniikan laitteet palveluineen 2016–2018  � �  �
Konesalipalvelut ja -laitteet     

Konesali- ja kapasiteettipalvelut 2013–2019 �  � � �
Palvelimet ja niihin liittyvät palvelut 2013–2017  � � � �
Konesaliverkon laitteet 2015–2017  � �  �
Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2015–2017  � �  �
Ohjelmistot     

Sähköinen kilpailutusratkaisu 2015–2023 �  �  

Tietohallinnon hankinnat

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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Hanselin puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmat on huomioitu:

� hankintatarpeen määrittelyssä tai
� hankinnan kohteen vaatimusmäärittelyssä tai
� soveltuvuusvaatimuksissa tai
� vertailukriteerinä tai
� sopimusehdoissa.

Tietoliikenne     

Videoneuvottelupalvelut 2010 � � �  �
Tietoliikennepalvelut 2014–2018 � �  � 

Lähiverkon laitteet (LAN ja WLAN) 2015–2017  � �  �
Laajaverkon laitteet (WAN) 2015–2017  � �  �
Mobiilipäätelaitteet palveluineen 2015–2017 � � �  �
Turvallisuustekniikka     

Turvallisuustekniikka 2012–2016: järjestelmät ja laitteet  � �  �

Asiantuntijapalvelut     

Johdon konsultointipalvelut 2013–2017   �  �
Henkilöstö- ja terveyspalvelut     

Työterveyshuollon palvelut 2013–2018   � � �
Majoitus- ja kokouspalvelut     

Kotimaan majoituspalvelut 2015–2016  � � � 

Kotimaan kokouspalvelut 2015–2017  � � � 

Brysselin majoituspalvelut 2015–2016  � �  �
Laivamatkustuspalvelut 2015–2018   �  �
Matkustuspalvelut     

Junamatkustuspalvelut 2011 �    �
Matkatoimistopalvelut 2012   �  �
Talous- ja rahoituspalvelut     

Maksamisratkaisu 2013–2017 �  �  

Leasingpalvelut 2013–2017  � �  

Autojen leasingpalvelut 2013–2017  � �  

Hallinnon palveluhankinnat

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Hanselin puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmat on huomioitu:

� hankintatarpeen määrittelyssä tai
� hankinnan kohteen vaatimusmäärittelyssä tai
� soveltuvuusvaatimuksissa tai
� vertailukriteerinä tai
� sopimusehdoissa.

Hallinnon palveluhankinnat

Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut     

Muuttokuljetuspalvelut 2012  � �  �
Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut 2013–2017  � �  �
Kevyet ajoneuvot ja perävaunut 2013–2017  � �  �
Autot ja taloudellisen ajon koulutus 2013–2017 � � � � �
Tilausajopalvelut 2014–2018  � �  �
Työkoneet 2014–2018  � �  �
Energia     

Kaasut 2013–2017   �  �
Polttonesteet 2013–2017  � �  �
Sähkö 2013–2017  � �  

Polttoainehankinnat ammattiliikenneasemilta 2014–2018  �   �
Polttoainehankinnat henkilöliikenneasemilta 2014–2018  �   �
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet     

Työkalut ja tarvikkeet 2015–2019  � �  �
Sähkö- ja LVI-tarvikkeet 2015–2019  � �  �
Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2015–2020 � � � � �
Toimistopalvelut     

Painatuspalvelut 2014–2018 � � �  

Kotimaisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018  � � � �
Vieraskielisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018  � � � �
Kausijulkaisujen välityspalvelut 2015–2019  � �  �
Toimisto- ja atk-tarvikkeet 2016–2020  � �  �
Toimitilapalvelut     

Toimistokalusteet 2013–2018  � �  �
Siivouspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017  � �  �
Ravintolapalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017  � �  �
Turvallisuuspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017   �  �
Kokonaispalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017  � �  �
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Yhteishankinnat, joissa ympäristönäkökulma huomioitu
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Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut

Muuttokuljetuspalvelut 2012

Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut 2013–2017

Kevyet ajoneuvot ja perävaunut 2013–2017

Autot ja taloudellisen ajon koulutus 2013–2017

Tilausajopalvelut 2014–2018

Työkoneet 2014–2018

Energia

Kaasut 2013–2017

Polttonesteet 2013–2017

Sähkö 2013–2017

Polttoainehankinnat ammattiliikenneasemilta 2014–2018

Polttoainehankinnat henkilöliikenneasemilta 2014–2018

Kulutustuotteet ja -tarvikkeet

Työkalut ja tarvikkeet 2015–2019

Sähkö- ja LVI-tarvikkeet 2015–2019

Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2015–2020

Toimistopalvelut

Painatuspalvelut 2014–2018

Kotimaisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018

Vieraskielisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018

Kausijulkaisujen välityspalvelut 2015–2019

Toimisto- ja atk-tarvikkeet 2016–2020

Toimitilapalvelut

Toimistokalusteet 2013–2018

Siivouspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017

Ravintolapalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017

Turvallisuuspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017

Kokonaispalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017

Hankintasektori Kategoria
Yhteishankinnat
2016, M€

Ympäristö
huomioitu
2016, M€

Ympäristö
huomioitu
2016, %

Ympäristö
huomioitu
2015, %

Ympäristö
huomioitu
2014, %

Tietohallinnon
hankinnat

IT-
asiantuntijapalvelut

48  18  37 4 1

IT-laitteet 57  56  98 99 98

Konesalipalvelut ja -
laitteet

38  38  100 100 100

Ohjelmistot 32  17  54 98 96

Tietoliikenne 43  22  50 51 47

Turvallisuustekniikka 18  14  79 68 70

Yhteensä 236  165  70 65 66 

Hallinnon
palveluhankinnat

Asiantuntijapalvelut 33  10  31 34 25

Henkilöstö- ja
terveyspalvelut

73  61  83 84 32

Majoitus- ja
kokouspalvelut

26  26  100 100 100

Matkustuspalvelut 53  15  28 31 90

Talous- ja
rahoituspalvelut

44  42  95 94 95

Yhteensä 230  155  67 68 67 

Materiaalihankinnat 
ja tekniset
palveluhankinnat

Ajoneuvo- ja
kuljetuspalvelut

70  70  100 100 100

Energia 109  109  100 100 100

Kulutustuotteet ja -
tarvikkeet

24  24  100 90 74

Toimistopalvelut 35  35  100 78 7822.3.2017 Hanselin ympäristötunnus - Hansel - Vuosikertomus 2016
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Lue seuraavaksi: Tietoturva (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/vastuullisuus/vastuullisuusohjelma/tietoturva/)

Toimitilapalvelut 67  67  100 100 100

Yhteensä 304  304  100 97 95 

Kaikki yhteensä 771  624  81 79 78 
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Tietoturva
Tietoturvallisuuden huomioiminen on tärkeä osa 
johtamista, osaamista, riskienhallintaa sekä hallin-
non kehittämistä. Valtionhallinnon tietoturvallisuu-
den kehittämistä käsittelevän periaatepäätöksen 
mukaan lähtökohta on, että jokainen organisaatio 
vastaa oman toimintansa tietoturvallisuudesta.

Valtionhallinnon tasolla vastuu tietoturvallisuuden 
ohjauksesta ja kehittämisestä on valtiovarainminis-
teriöllä. Hanselin puitejärjestelyissä huomioidaan 
valtionhallinnon tietoturvaa koskevat linjaukset ja 
määräykset.

Hanselissa tietoturvallisuudella tarkoitetaan tie-
tojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettä-
vyyden varmistamista. Tietoturvallisuus ilmentää 
liiketoiminnassa laadukasta toimintatapaa ja on osa 
yrityksen riskienhallintaa.

Hankintojen digitalisointiin liittyvien kehityshank-
keiden myötä Hansel osallistuu valtion tietoturvan 
edistämiseen ja luo malleja tietoturvallisuuden huo-
mioimiseksi puitekilpailutuksissa. Puitejärjestelyissä 
asiakkaille annetaan mahdollisuus tarkentaa asiakas-
kohtaisia tietoturvavaatimuksia asiakaskohtaisessa 
sopimuksessa.

Tietoturvallisuuteen liittyvät näkökohdat huomioi-
daan Hanselin toiminnassa ja hankintaratkaisuissa. 
Tietoturva huomioidaan muun muassa järjestelmis-
sä, työvälineissä ja toimintatavoissa. Se ilmentää 
Hanselin liiketoiminnassa laadukasta tapaa toimia, 
ja on tärkeä osa riskienhallintaa.

Tietoturvapolitiikan perusteet

Hanselin tietoturvapolitiikka määrittelee ja ilmai-
see johdon näkökulmasta yrityksen liiketoiminnan 
kannalta keskeiset periaatteet ja vaatimukset tieto-
turvallisuuden osalta. Tietoturvallisuusvelvoitteet 
koskevat kaikkia Hanselin työntekijöitä. Yhtiön tie-
tohallintopäällikkö vastaa tietoturvallisuuteen liit-
tyvästä koulutuksesta, ohjeistuksesta ja sisäisestä 
tiedottamisesta.

Hansel on sitoutunut noudattamaan omassa toimin-
nassaan valtionhallinnon tietoturvatasojen perus-
tasoa. Hanselin tietohallinto täyttää valtiohallinnon 
tietoturvan perustason vaatimukset.

Kilpailutuksissa edellytetään tarpeen mukaan VAH-
TI-ohjeiden mukaista perus-, korotettua tai korkeaa 
tasoa. Lisäksi yhtiön asiakkailla on mahdollisuus 
vaikuttaa tuotettavien palvelujen tietoturvatasoon.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Verojalanjälki
Hansel raportoi kolmatta kertaa vastuullisuusrapor-
tissa verojalanjäljestään. Verojalanjälkiraportointi 
perustuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjaus-
osaston 1.10.2014 antamaan ohjeistukseen valtion 
enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten ve-
rojen raportointiin.

Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla, ja näin ollen 
kaikki verot maksetaan voimassa olevien lakien 
mukaisesti Suomeen. Hanselin veroasioita hoitaa 

talousyksikkö toimitusjohtajan alaisuudessa, eikä 
Hanselilla ole erillistä verostrategiaa tai -suunnit-
telua.

Vuodelta 2016 Hanselille kertyi 1 720 372,22 eu-
roa tilitettävää arvonlisäveroa ja 103 237,46 euroa 
yhteisöveroa. Vuodelta 2016 tilitettävien ennakon-
pidätysten määrä oli 1 677 514,37 euroa.

Hansel ei saanut vuonna 2016 julkisia tukia.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Vastuullisuus hankintaprosessissa 
ja puitejärjestelyissä
Puitesopimukset ovat tehokas keino edistää valtion 
päätösten jalkauttamista hankintoihin, sillä yhteis-
hankintojen volyymi on merkittävä – vuoden 2016 
aikana valtio hankki tuotteita ja palveluja puitejärjes-
telyjen kautta yli 770 miljoonalla eurolla.

Suuren hankintavolyyminsa ansiosta Hansel voi olla 
synnyttämässä uudenlaisia palveluita ja ohjaamas-
sa tuotteiden kehitystä ympäristöystävällisempään 
suuntaan. Huomioimalla vastuullisuusnäkökohdat 
puitejärjestelyissä ja asettamalla esimerkiksi ym-
päristökriteereitä hankinnan kohteelle voi Hansel 
vaikuttaa markkinoiden tarjontaan.

Hanselin kilpailutukset toteutetaan julkisten han-
kintojen lainsäädännön edellyttämällä tavalla avoi-
mesti ja tasapuolisesti. Kaikilla tavaroiden ja pal-
veluiden toimittajilla on oikeus osallistua Hanselin 
järjestämiin, avoimella menettelyllä toteutettaviin 
kilpailutuksiin, mikäli hankintailmoituksessa ja tar-
jouspyynnössä kuvatut tarjoajan soveltuvuuteen 
liittyvät vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Vastuullisuusnäkökohdat huomioidaan kilpailutuk-
sen hankintaprosessin kaikissa vaihessa:

1. Tarveharkinta
2. Tarjoajan soveltuvuus
3. Tekniset eritelmät: tuotteen tai palvelun 

ominaisuudet
4. Vertailuperusteet: pisteytettävät asiat
5. Sopimusehdot ja niiden noudattamisen 

valvonta

Vastuullisuuden huomioiminen 
puitejärjestelyissä

Hansel tarjoaa asiakkailleen helppokäyttöisiä palve-
luja ja puitejärjestelyjä, joissa vastuullisuusnäkökoh-
dat on huomioitu mahdollisimman monipuolisesti. 
Sopimusratkaisuissa huomioidaan valtioneuvoston 
julkaisemat ohjeet ja linjaukset. Periaatepäätös kes-
tävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämises-
tä julkisissa hankinnoissa määrittelee esimerkiksi 
valtionhallinnossa käytettävien autojen päästömää-
rät ja energianhankintaan liittyvät periaatteet.

Hansel edellyttää, että tarjoajat ovat maksaneet ve-
ronsa ja sosiaaliturvamaksunsa ja noudattavat ym-
päristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja 
koskevia lakisääteisiä velvoitteita.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Sosiaaliset näkökohdat

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

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

Puitejärjestelyissä 
huomioidaan tuotteiden 
ja pakkausmateriaalien 
kierrättäminen

Toimittajilta edellytetään, 
että yhteiskunnalliset 
velvollisuudet on hoidettu 
asianmukaisesti

Riskianalyysin 
tavoitteena 
on tunnistaa 
riskipitoiset 
toimialat ja 
puitejärjestelyt

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

Ympäristönäkökohdat

Taloudelliset näkökohdat

Ympäristönäkökohtia huomioitu jo 
usean vuoden ajan

Hansel on käyttänyt ympäristönäkökohtien huomi-
oimisessa apuna muun muassa Motivan ja Euroopan 
komission GPP toolkitin ympäristöystävällisyyttä 
koskevia esimerkkikriteerejä.

Ympäristönäkökulmat ovat keskeisessä asemassa 
esimerkiksi tietokoneiden ja toimistokalusteiden 
puitejärjestelyissä. Tietokoneilta vaaditaan muun 
muassa Energy Starin vaatimustason energiate-
hokkuuskriteerien täyttymistä. Toimistokalusteiden 
puumateriaalista vähintään 70 % tulee metsistä, joi-
den hoito on todistetusti kestävän metsänhoidon pe-
riaatteiden ja toimien mukaista. Puitejärjestelyissä 
pyritään huomioimaan käytöstä poistettavien tuot-
teiden tai pakkausmateriaalin kierrättäminen aina, 
kun se on mahdollista.

Hanselin asiakkaat voivat hankkia puitejärjestely-
jen kautta vähäpäästöisiä ajoneuvoja, jotka tuotta-
vat hiilidioksidipäästöjä alle 100 g/km. Valikoimassa 
on myös esimerkiksi täyssähköautoja ja ladattavia 
hybridejä, joiden kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat 

erittäin pienet. Sopimuksen autovalikoima päivittyy 
automaattisesti.

Taloudelliset näkökohdat korostuvat 
työvoimavaltaisilla toimialoilla

Taloudellinen vastuullisuus huomioidaan monipuo-
lisesti Hanselin puitejärjestelyissä. Taloudelliseen 
vastuullisuuteen liittyen kilpailutuksiin osallistuvilta 
toimittajilta edellytetään, että yhteiskunnalliset vel-
voitteet on hoidettu asianmukaisesti. Taloudelliset 
näkökohdat ovat olennaisia etenkin työvoimavaltai-
silla toimialoilla, joita ovat esimerkiksi majoitus- ja 
ravitsemisala, kuljetusala sekä siivous- ja turvalli-
suuspalvelujen alat.

Tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvissa hankin-
noissa edellytetään, että valittujen sopimustoimitta-
jien on toimitettava selvitykset verojen maksusta, 
sovellettavasta työehtosopimuksesta, työterveys-
huollon järjestämisestä sekä rekisteröitymisestä 
kauppa-, ennakkoperintä-, arvonlisäverovelvollisuus- 
ja työnantajarekisteriin sovituin väliajoin.

Sopimustoimittajien taloudellisen ja juridisen ase-
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man valvonta hoidetaan ulkopuolisten organisaati-
oiden tarjoamien valvontapalvelujen kautta. Hansel 
saa välittömästi tiedon, mikäli toimittajan taloudelli-
sessa tilanteessa tapahtuu heikkenemistä, tai jos sen 
juridinen rakenne muuttuu.

Sosiaaliset näkökohdat sisällytetään 
sopimusehtoihin

Sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisessa to-
teutetaan julkisten hankintojen perusperiaatteita. 
Kriteerien täytyy olla tasapuolisia ja syrjimättömiä, 
suhteellisuusperiaatteen huomioivia ja avoimesti 
kerrottuja. Käytännössä sosiaalisten näkökohtien 
huomioon ottaminen voidaan tehdä niin, että ne 
otetaan mukaan sopimusehtoihin esimerkiksi edel-
lyttämällä, että toimittaja sitoutuu noudattamaan 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä työ- ja 
ihmisoikeuksia koskevia perussopimuksia.

Hansel on laatinut puitejärjestelyistään sosiaalisen 
vastuullisuuteen keskittyvän riskianalyysin. Analyy-
si osoitti, että sosiaalinen riski ilmenee suurimpana 
eräiden ulkomaisten tuotetoimittajien ja kotimaisten 
palvelutoimittajien puitejärjestelyissä. Ulkomaisten 
tuotetoimittajien osalta korkea riski liittyi työvoima-
voittoiseen tuotantotapaan, alihankkijoiden suureen 
lukumäärään ja usein pitkään toimitusketjuun.

Sosiaalinen riski kasvaa usein, kun tuotteet on val-
mistettu maissa, joissa työntekijöiden oikeuksien 
valvonta on heikkoa tai jos tuotteen raaka-aineet 
tulevat pääosin Euroopan ulkopuolelta. Kotimaisten 
palvelutoimittajien osalta riskitekijät liittyvät muun 
muassa työvoimavaltaisiin palveluihin, alihankkijoi-
den suureen lukumäärään ja matalapalkka-aloihin. 
Hanselilla on noin kymmenen sellaista puitejärjes-
telyä, jotka sijoittuivat matriisissa suuren tai erittäin 
suuren sosiaalisen riskin alueelle.
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Elinkaarikustannukset 
kilpailuvalttina
Elinkaarikustannuslaskenta (Life Cycle Costing, 
LCC) on työkalu kustannusten laskemiseksi tuot-
teen elinkaaren ajalta sisältäen hankintahinnan li-
säksi myös tuotteen käyttökustannukset ja toisinaan 
myös muut hankinnasta tai sen hävittämisestä ai-
heutuneet kustannukset. Hansel kehitti mallin, joka 
toimisi yhtenä vertailutyökaluna yhteishankinnoissa.

Julkisiin hankintoihin soveltuvia elinkaarikustan-
nuslaskureita on olemassa, mutta tähän asti niitä ei 
ole pystytty hyödyntämään laajemmin. Esimerkiksi 
EU:n vihreiden hankintojen (GPP, Green Public Pro-
curement) projekteissa on tuotettu työkaluja elin-
kaarikustannusten vertailuun, mutta ne soveltuvat 
huonosti puitejärjestelyjen kaltaisiin hankintoihin. 
Monimutkaiseksi käytön puitejärjestelykilpailutuk-
sissa tekee mm. se, että käyttötavat vaihtelevat asi-
akkaiden kesken.

Elinkaarikustannukset käytön 
mukaan – uusi laskentamalli herättää 
kiinnostusta

Elinkaarikustannusten käyttäminen valintaperus-
teena on vastuullinen teko erityisesti, kun pystytään 
huomioimaan ympäristöulkoisvaikutukset. Lisäksi 
elinkaarikustannuksiltaan edullisimman vaihtoeh-
don valinta ohjaa kohti energiatehokkaita, pitkäikäi-
siä ja kestäviä tuotteita ja palveluita.

Siispä Hansel kehitti kilpailutuksiinsa oman elin-
kaarikustannusten laskentamallin yhdessä Suomen 
ympäristökeskuksen kanssa. Mallin luominen oli osa 
innovatiivisten julkisten cleantech-hankintojen oh-
jausryhmän toimintaa.

Väreillä on väliä

Elinkaarikustannuslaskennan mallia alettiin kehittää 
vuonna 2015 ja sitä pilotoitiin vuonna 2016 kahdes-
sa puitejärjestelyssä: tulostuslaitteiden ja esitystek-
niikan kilpailutuksissa. Molemmissa hankintakate-
gorioissa on laitteita, joissa kuluvien osien huolto 
tuottaa merkittäviä kustannuseroja: Esimerkiksi 
tulostinten värikasetit ja rummut sekä videopro-

jektorien lamput saattavat edellyttää vaihtamista ja 
huoltamista. Malli huomioi monitoimilaitteiden osien 
toimittamisen ja vaihtamisen itse sekä elinkaaren ai-
kaisen huoltopalvelun.

IT-laitteiden energiakustannusten vertailu ei tuo-
ta yhtä suuria eroja laitteiden välille kuin kuluvien 
osien tarkastelu, koska vähäinen energiankulutus 
on jo oletusarvo. Esitystekniikan puitejärjestelyssä 
luotettiin valmistajan suurimpaan ilmoittamaan säh-
könkulutuslukuun. Laskentamallin ulkopuolella ovat 
myös kierrätyspalvelut, jotka eivät tuota merkittäviä 
eroja toimittajien välille. Vastuullisuustekijät huomi-
oidaan toki näissäkin, eikä esimerkiksi elektroniikka-
romua saa kuljettaa EU:n ulkopuolelle.

Laskentamallin vaikuttavuutta on simuloitu erilaisis-
sa IT-laitteissa. Vertailemalla edellisien puitetoimit-
tajien arvoja on mahdollista huomata, että elinkaari-
laskennalla on vaikutusta paremmuusjärjestykseen. 
Puitetoimittajaksi voi siis päästä edullisten elinkaa-
rikustannusten turvin tai korkeat elinkaarikustan-
nukset voivat pudottaa toimittajan puitejärjestelyn 
ulkopuolelle.

Suurimmat edut asiakaskohtaisessa 
käytössä

Ensimmäiset kokeilut mallin käytöstä antoivat vah-
vistusta sille, että mallia kannattaa hyödyntää mah-
dollisuuksien mukaan myös muiden kategorioiden 
hankinnoissa. Laskentamalli on ideaali pitkäaikaisiin 
energiaintensiivisiin investointeihin, jossa käyttöta-

Hansel kehitti 
puitekilpailutuksiin sopivan 
elinkaarikustannusten 
laskentamallin.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi

79



vat eivät juuri poikkea toisistaan. Esimerkkejä tällai-
sista hankkeista voisivat olla rautatiehankkeet, joissa 
radat rakennetaan vuosikymmenten käyttöä varten.

Elinkaarikustannusten vertailu hyödyttää asiakasta 
myös pienemmissä hankinnoissa. Loppuasiakkaan 

etu onkin ollut suurimpana motiivina elinkaarilas-
kennan kehittämiseen. Vertailu osoittautuu järke-
väksi asiakaskohtaisissa kilpailutuksissa sekä puite-
järjestelyjen sisäisissä kevennetyissä kilpailutuksissa 
eli ns. minikisoissa, kun vertailussa käytetyt luvut 
perustuvat asiakkaan omiin käyttötilanteisiin.
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Hanki-palveluun askel kerrallaan
Sähköinen kilpailutus otettiin osaksi Kelan arkea 
positiivisella asenteella ja hyvin suunnitellulla 
aikataululla. Sähköiseen kilpailutukseen siirty-
misessä Kelan Hankintapalveluryhmää hyödytti 
myös keskustelu muiden sähköistä kilpailutusjär-
jestelmää käyttävien kanssa.

Kelan hankinnat ulottuvat lukuisille eri alueille: kil-
pailutusten kohteet vaihtelevat IT-järjestelmistä 
kuntoutuspalveluihin ja asiantuntijatyöstä henki-
löstöravintolapalveluihin. Myös Kelan äitiyspakkaus 
kuuluu vuosittain toteutettaviin hankintoihin.

Kaikki EU-kynnysarvon ylittävät kilpailutukset tulee 
hoitaa sähköisesti 18.10.2018 alkaen. Kela kuitenkin 
päätti liittyä etujoukkoon, ja ottaa Hanki-palvelun 
käyttöön jo vuoden 2016 alussa.

”Koska velvoite sähköiseen kilpailutukseen siirtymi-
sestä oli joka tapauksessa tulossa, halusimme varata 
käyttöönottoon kunnolla aikaa. Emme olleet huolis-
samme teknisestä osaamisestamme, vaan enemmän 
pohdimme sitä, kuinka saamme Hanki-palvelun so-
lahtamaan osaksi Kelan joskus konstikkaitakin pro-
sesseja”, käyttöönottoprojektin projektipäällikkö 
Virpi Parikka kertoo.

Kelan hankintapalveluryhmän asiantuntijat osal-
listuivat Hanki-palvelun käyttökoulutukseen 
helmikuussa 2016, ja ensimmäisen sähköisen 
kilpailutuksensa Kela teki jo maaliskuussa. Hankin-
tapalvelyryhmä oli valinnut muutaman pilotiksi so-
veltuvan kilpailutuksen etukäteen, joten sähköistä 
kilpailutusta päästiin harjoittelemaan testiympäris-
tössä ja kokeilemaan heti koulutuksen jälkeen.

”Sähköiseen kilpailuttamiseen siirtymiseen ei liitty-
nyt muutosvastarintaa, sillä olimme saaneet sulatella 
asiaa rauhassa. Ilmassa oli pikemminkin uteliaisuutta 
ja odotusta.”

Hyvä hetki kehitystyölle

Sähköinen ratkaisu on nopeuttanut useita julkisiin 
kilpailutuksiin kuuluvia työvaiheita. Esimerkiksi tar-
jouskuorien avaaminen ja avauspöytäkirjan laatimi-
nen ovat Hanki-palvelun ansiosta jääneet pois.

”Myöskään hankintapäätöksiä ei tarvitse enää lähet-
tää käsin, sillä ne voidaan lähettää automaattisesti 
Hanki-palvelusta. Myös tarjousten vertailu on no-
peutunut”, Parikka toteaa.

Kaiken ei kuitenkaan tarvitse muuttua. Esimerkiksi 
tarjouskilpailujen aikaa vievin vaihe, kilpailutusten 
sisällön valmistelu, tapahtuu edelleen sähköisen kil-
pailutusjärjestelmän ulkopuolella.

”Asiat voi tehdä monella tavalla, mutta meidän toi-
mintatapojamme sähköinen kilpailutus ei muuttanut 
merkittävästi. Sähköisen kilpailutus avasi kuitenkin 
luontevasti ikkunan kehitystyölle, joten sähköisen 
kilpailutusjärjestelmän käyttöönoton myötä olemme 
myös vakioineet ja kehittäneet tarjouspyyntöjämme 
selkeämmiksi.”

Kelan sähköisissä kilpailutuksissa ei alkuvaiheessa-
kaan ilmennyt suurempia kompastuskiviä. Virpi Pa-
rikka kertookin, etteivät he tekisi mitään eri tavalla, 
jos käyttöönotto aloitettaisiin nyt alusta.

”Toki järjestelmän käyttöön liittyi aluksi pientä kokei-
lua, mutta saimme hyvin tukea sekä Hanselilta että 
järjestelmätoimittaja Cloudialta. Hanki-palvelussa 
tapahtuu kehitystä koko ajan, ja sen toiminnallisuuu-
det ovat parantuneet sinä aikana, kun olemme järjes-
telmää käyttäneet.”

Virpin vinkit käyttöönottoa 
suositteleville:

Kakku pala kerrallaan
”Käyttöönottoa ei kannata suotta arastella.  Emme 
jääneet alkuvaiheessa murehtimaan mahdollisia 
haasteita, vaan luotimme prosessiin ja siihen, että 
saamme vastaukset kaikkiin esiin nouseviin kysy-
myksiin.”

Kysy ja keskustele
”Kävimme referenssivierailulla sähköistä kilpailutusta 
jo käyttävässä hankintayksikössä. Se auttoi hahmot-
tamaan, kuinka prosessi toimii.  Myös Yammerissa 
toimiva vertaisverkosto ja klinikat ovat hyödyllisiä. 
Yammer-ryhmään kuuluu käyttöönoton jo tehneitä yk-
siköitä, ja siellä voi kysellä muiden käyttäjien vinkkejä.”
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Aloita helposta
”Oma hankintaprosessi kannattaa jäsennellä mie-
lessä etukäteen, ja toteuttaa aluksi jokin pienempi, 
vähäriskinen kilpailutus. Yksi ensimmäisistä säh-
köisistä kilpailutuksistamme koski erään toimiston 

siivouspalveluita. Olimme tyytyväisiä jo heti ensim-
mäisten sähköisten kilpailutustemme lopputuloksiin. 
Nykyisin teemme lähes kaikki kilpailutuksemme säh-
köisesti.”
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Maahanmuuttajien 
työllistyminen tuottaa
Suomeen tulleiden maahanmuuttajien määrä lähes 
kymmenkertaistui vuonna 2015. Äkillinen muu-
tos rasitti myös valtion budjettia; kotouttamiseen 
sisältyvät suomen kielen kurssit ja muut opinnot 
ovat merkittävä kustannuserä. Hansel oli mukana 
kilpailuttamassa maahanmuuttajien työllistämiseen 
liittyvää hankehallinnointia keväällä 2016.

Työ- ja elinkeinoministeriö lähestyi haastavaa tilan-
netta uuden toimintamallin avulla. Maahanmuuttajil-
le tarjotaan työvoimalähtöistä koulutusta. Tavoittee-
na on, että koulutettavat siirtyvät työelämään noin 
neljän kuukauden koulutuksen jälkeen. Koulutus 
jatkuu työpaikalla työn ohessa, ja siihen sisältyy niin 
kielen, kulttuurin kuin ammatillisten valmiuksien 
opiskelua.

”Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien työllis-
tyminen on perinteisesti hidasta. Tällä hankkeella 
haluamme nopeuttaa sitä. Vuoden 2015 tilanne oli 
mullistava, kun TE-keskuksille tuli lähes 7 000 uut-
ta asiakkuutta”, TEM:n maahanmuuttojohtaja Sonja 
Hämäläinen taustoittaa.

Kolmivuotisen hankkeen aikana tähdätään vähintään 
2 000 pakolaistaustaisen maahanmuuttajan työllis-
tämiseen.

Rahoituksena yksityinen pääoma

Hanke toteutetaan tulosperusteisella rahoitussopi-
muksella eli Social Impact Bond (SIB) -mallilla, jonka 
Sitra on tuonut Suomeen osana vaikuttavuusinves-
toimista. Sijoittajat rahoittavat toiminnan ja kantavat 
siihen liittyvät taloudelliset riskit.

Nopea työllistäminen säästää valtion työmarkkina-

tukea ja kotoutumiskoulutuksen kustannuksia sekä 
kasvattaa verokertymää. Jos hankkeen tavoitteet 
saavutetaan, ministeriö maksaa osan kertyvistä sääs-
töistä rahastoon. Sijoittajat saavat takaisin pääoman-
sa kohtuullisen tuoton kera.

TEM arpoi vuonna 2015 Suomeen tulleista maa-
hanmuuttajista kaksi ryhmää. Työllistettävää ryh-
mää verrataan perinteisellä mallilla kotoutettaviin 
maahanmuuttajiin kolmen vuoden ajan. Ryhmien 
tuottamia verotuloja ja sosiaalitukien kuluja verra-
taan, ja hankehallinnoija saa puolet valtion saamasta 
säästöstä. Lisäksi hankehallinnoija saa pienen kiin-
teän korvauksen jokaisesta maahanmuuttajasta, joka 
läpäisee tietyn koulutustason.

Toimintamallissa sijoittajat saavat mahdollisuuden 
vaikuttaa yhteiskunnallisen ongelman ratkaisuun. 
Julkinen sektori maksaa vain, jos työllistymistavoit-
teet saavutetaan.

Sijoittajat saavat 
mahdollisuuden vaikuttaa 
yhteiskunnallisen 
ongelman ratkaisuun. 
Julkinen sektori maksaa 
vain, jos työllistymis-
tavoitteet saavutetaan.

Onnistuessaan hanke hyödyttää sekä maahanmuuttajia että yrityksiä. Työpaikkoja 
voi löytyä esimerkiksi rakennus-, kiinteistö-, palvelu-, ravintola-, hoiva- ja ICT-aloilta”, 
Hämäläinen visioi.
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Hansel apuna kilpailuttamisessa

Hansel avusti TEM:iä kilpailuttamaan hankkeelle 
hankehallinnoijan, jonka tehtäviin kuuluvat muun 
muassa sopivien palveluiden pohdinta, kouluttajien 
ja työpaikkojen haku sekä sijoitusrahaston perusta-
minen. Hankehallinnoija myös markkinoi rahastoa 
ulkopuolisille sijoittajille, kuten säätiöille ja yksityis-
henkilöille. Riittävän pääoman kartuttua hankehallin-
noija palkkaa maahanmuuttajille koulutusta tarjoavia 
yrityksiä ja etsii maahanmuuttajille työpaikkoja.

Hansel kilpailutti hankkeen vaikuttavuuskärjellä, ja 
kilpailutus oli monella tapaa innovatiivinen: ”Toimit-
tajille annettiin poikkeuksellisen vapaat kädet tar-
jottavan ratkaisun ja toimintatapojen suhteen. Vain 
tuloksilla olisi merkitystä”, Hanselin kilpailuttamis-
konsultti Pekka Alahuhta kertoo.

Tulosperusteinen hankinta oli TEM:ille uutta, joten 
vastaan tuli uudenlaisia haasteita. Vaikuttavuus hää-
möttää tulevaisuudessa, ja tulokset riippuvat hanke-
hallinnoijan toiminnasta.

”Kilpailutusvaiheessa täytyi miettiä tarkasti, miten 
vaikuttavuus määritellään. Emme voineet kilpailut-
taa tuotannon hintaa, vaan piti kilpailuttaa koko pa-
ketti”, Hämäläinen selventää.

Hankkeessa maksetaan tehdyn työn lopputuloksesta 
ja vaikuttavuudesta, eikä siitä kuka tekee jonkin suo-
rituksen halvimmalla.

Hankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset ulottuvat 
pitkälle tulevaisuuteen: ”Valtio maksaa puolet saa-
mastaan säästöstä muutaman vuoden ajalta, mutta 
maahanmuuttajat ovat töissä työuransa loppuun 
asti. Hanke on vastuullinen myös yksilötasolla esi-
merkiksi aktivoinnin, työllistämisen ja syrjäytymisen 
ehkäisyn näkökulmasta”, Alahuhta muistuttaa.

Hanselin kilpailuttamiskonsultti  
oli meille erittäin suuri apu.”
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Tarkastelussa energiatehokkuus 
kokouspalvelu- ja majoitusaloilla
Aivan kuten elinkaarikustannusten analysoinnissa 
myös energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen arvioin-
tiin on monenlaisia mittareita. Monenkirjavat käy-
tännöt selviävät Hanselin kotimaan majoituspalvelut 
ja kotimaan kokouspalvelut -puitejärjestelyjen pui-
tesopimustoimittajille joulukuussa 2016 lähetetystä 
kyselystä.

Majoitus- ja kokouspalvelujen alalla on käytössä mm. 
pohjoismainen Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki 
ja Green Key -ympäristömerkki. Lisäksi alalla hyö-
dynnetään sertifioituja järjestelmiä, kuten ympäris-
tösertifikaatti ISO 14001.

Kummassakin puitejärjestelyssä edellytetään, että 
puitesopimustoimittaja osoittaa, kuinka sopimuk-
sen piiriin kuuluvissa majoitusliikkeissä on huomioitu 
energiatehokkuus ja kuinka hiilijalanjälkeä mitataan. 
Yli puolet vastaajista mittaavat energiatehokkuutta 
omalla mallillaan, mikä vaikeuttaa vertailtavuutta 
toimittajien välillä.

Suuretkin lähtevät pienistä teoista

Toimittajat eroavat toisistaan esimerkiksi koko-
luokan ja paikallisuuden osalta. Isot hotelliketjut 
saattavat toimia maailmanlaajuisesti ja ovat siten 
toiminnaltaan erilaisia kuin paikallisesti toimiva ma-
joitusliike. Alueellisuuden huomioiminen on yksi tapa 
turvata tasavertainen kohtelu, josta esimerkkinä on 
Hotelli Helka Helsingistä.

Kyselyn vastausten perusteella yhteistä toimittajille 
on tapa liittää energiatehokkuus, ympäristöystäväl-
lisyys ja vastuullisuus yleensä päivittäiseen liiketoi-
mintaansa. Esimerkit vaihtelevat pohjaveden tark-
kailusta hämärätunnisteiden käyttöön. Olennaista 
alalla on myös ruokahävikin vähentäminen, jätteiden 
käsittely sekä muu luonnonvarojen kestävä käyttö. 
Vastuullisuus on majoitus- ja kokouspalvelujen tar-
joajille myös markkinointiteko.
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Vuokralle tarjotaan: 
hankintojen huippuammattilainen
Uuden strategiansa mukaisesti Hanselin rooli val-
tion hankintatoimen kehittämisessä on entistä aktii-
visempi. Hankinta-alan lisääntyneiden vaatimusten 
myötä esiin on noussut uudenlaisia tarpeita, joihin 
Hanselin hankinta-ammattilaisten joukko vastaa. 
Asiantuntijapalveluiden kysyntä on jatkuvassa kas-
vussa.

Hankintojen toteuttaminen on monimutkaistunut 
jatkuvasti kehittyvän toimintaympäristön sekä 
muuttuvien vaatimusten vuoksi. Alan nopea kehit-
tyminen näkyy esimerkiksi organisaatioiden hankin-
tojen luonteen muuttumisena tavaroista palveluiksi 
ja tukitoimintojen ulkoistuksessa. Ulkoistettujen re-
surssien hallinta vaatii erityisesti hankintaosaamista. 

Lisäksi lainsäädäntö ja asiakkaiden tarpeet asettavat 
omat vaatimuksensa.

Kilpailutusten suunnittelun ja läpiviemisen lisäksi 
Hansel tarjoaa tukea myös hankintatoimen koko-
naisvaltaiseen kehittämiseen. Tämä voidaan toteut-
taa paitsi kehittämispalveluna, myös asiantuntijan 
vuokraamisena sovituksi ajaksi.

”Jokaisella organisaatiolla on oma ydintehtävänsä, 
jonka toteutumista hankintatoimen pitää tukea. Pyr-
kimyksenämme on lisätä tavoitteellisuutta hankinta-
toimeen. Autamme hankintayksiköitä uudistumaan, 
keksimään kehittämispolkuja ja löytämään keinoja 
näiden kulkemiseen.

Emme anna pelkkiä suosituksia, vaan tulemme asiakkaan arkeen ja suunnitelmien 
toteuttamiseen aktiivisesti mukaan”, Hanselin kehittämisyksikön päällikkö  
Kalle Pinni kertoo.
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Senaatti hyödynsi hankinta-
ammattilaisen vuokrausta 
ensimmäisten joukossa

Kalle Pinni työskentelee parhaillaan kolme päivää vii-
kossa Senaatin vuokrahankintajohtajana. Pesti alkoi 
elokuussa 2016, ja se jatkuu vuoden 2017 syksyyn 
saakka.

”Senaatilla oli entuudestaan kädet niin täynnä työtä, 
ettei kehitystyöhön riittänyt juurikaan resursseja. 
Tarkoitukseni on varmistaa, että hankintatoiminta 
tehostuu, hankintoihin liittyvät riskit ja kokonaiskus-
tannukset pienenevät, ja että toimittajamarkkinoi-
den mahdollisuudet on hyödynnetty täysimääräises-
ti. En siis esimerkiksi kilpailuta yksittäisiä hankintoja, 
vaan hankintatoimea kehitetään kokonaisuutena”, 
Kalle Pinni toteaa.

Vuokrahankintajohtajan tehtävä on kehittää hankin-
tatoimea niin, että se pystyy tulevaisuudessa saa-
vuttamaan asetetut tavoitteet itsenäisesti. Senaatin 
talousjohtaja Mikko Aholan mukaan tehtävään ha-
luttiin palkata ulkopuolinen, jolla on kuitenkin vahva 
kokemus valtion hankintatoimesta.

”Tavoitteisiimme kuuluvat mm. hankintojen orga-
nisoinnin ja toimintamallien kriittinen tarkastelu, 
mittareiden luonti ja tavoitteiden kirkastaminen. 
Työssä on edistytty suunnitelmien mukaan, ja esi-
merkiksi työnjaon konsepti on jo uudistettu”, Mikko 
Ahola sanoo.

Senaatti on ollut tyytyväinen ratkaisuunsa palkata 
vuokrahankintajohtaja.

”Suosittelen vastaavaa muillekin. Vuokrahankinta-
johtajasta hyötyvät erityisesti esimerkiksi organi-
saatiot, joilla ei ole omaa resurssia hankintojen joh-
tamiseen”, Ahola toteaa.

Halusimme saada uuden  
näkökulman Senaatin  
hankintatoimeen.”
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Eturintamassa torjumassa 
harmaata taloutta
Harmaan talouden nujertaminen on yhteinen työ-
sarkamme, joka edellyttää tiivistä yhteistyötä pal-
velujen ja automaation kehittämiseksi. Tarkoitus on 
poistaa hallinnollista taakkaa ja helpottaa jatkuvaa 
seurantaa myös hankintatoimessa ja kilpailuttami-
sessa. Hansel edistää tervettä kilpailua hyödyntäen 
mm. Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksi-
kön asiantuntemusta.

Harmaa talous tarkoittaa liiketoimintaa, josta ei 
suoriteta lakisääteisiä maksuja, esimerkiksi veroja, 
ennakonpidätyksiä tai sosiaaliturvamaksuja. Se on 
yleisintä työvoimavaltaisilla toimialoilla, kuten ra-
kennusalalla, siivous- tai majoitus- ja ravitsemisalalla. 
Maksun laiminlyönnin lisäksi yritys on voinut luistaa 
velvoitteestaan rekisteröityä, vakuuttaa tai ilmoittaa 
toimintaansa liittyvästä liiketoimintaansa.

171 § Oikeus tietojen saantiin

Uusi hankintalaki sisältää pykälän, jonka mukaan 
hankintayksiköillä on oikeus saada tietoja harkinnan-
varaisista poissulkemisperusteista liittyen erityisesti 
yritysten verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksa-
miseen. Verohallinnon Harmaan talouden selvitys-
yksikkö antaa hankintayksiköille tiedot yritystasolla.

Laki on kuitenkin jäänyt hieman puolitiehen. Eteen 
voi tulla tilanteita, joissa Hanselilla ei esimerkiksi ole 
oikeutta tarkastaa yrityksissä päätösvaltaa käyttävi-
en henkilöiden taustoja, vaikka harkinnanvaraisista 
poissulkemisperusteista päättäminen sitä edellyt-
täisi.

Kyse on myös tietosuojasta. Aina kun poimitaan tie-
to, pitää jälkikäteen pystyä todistamaan kuka tietoa 

tarvitsee ja miksi. Tämän vuoksi tieto on noudettava 
tietoturvallisia väyliä pitkin. Hankintajärjestelmään 
ollaan kehittämässä yhteyttä Harmaan talouden sel-
vitysyksikön tuottamiin raportteihin ns. eNEST-pro-
jektissa, josta kerromme lisää kehityshankkeiden 
osiossa.

Tärkeällä asialla

Verojen ja muiden julkisten maksujen tappiot ovat 
arviolta n. 4–6 miljardia euroa vuodessa eli noin 10 %  
Suomen vuosibudjetista. Harmaan talouden toimi-
jat vääristävät kilpailua omalla toimialallaan, jolloin 
muut joutuvat tekemään enemmän töitä vapaamat-
kustajien vuoksi. Siksi kyseiset toimijat pitää sulkea 
pois markkinoilta.

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön 
kanssa tehtävä yhteistyö on hyvä esimerkki kehitys-
työstä, jossa kuunnellaan asiakkaan tarpeita herkällä 
korvalla ja saatetaan järjestelmät helpottamaan ar-
kityötä.

Esimerkilliset 
puitesopimustoimittajat

Harmaan talouden selvitysyksikkö tutki syyskuussa 
2016 Hanselin puitesopimustoimittajia asiakasluo-
kittelun avulla. 393 organisaation toimittajakanta 
on mallikkaasti hallinnoitu, ja puitesopimustoimit-
tajien velvoitteista on huolehdittu esimerkillisesti 
yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Hankintalakiin 
tehtyjen muutosten ansiosta Hanselilla on nyt pa-
remmat edellytykset tarttua myös epäkohtiin ja sel-
vittää, mistä yrityksistä yksittäistapauksissa on kyse.
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Patentti- ja rekisterihallitus 
ymmärtää yhteistyön voiman
Patentti- ja rekisterihallitus sekä Hansel ovat allekir-
joittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoitukse-
na on tarjota kilpailuttamiseen sekä hankintatoimen 
kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluja.  Hansel 
tarjoaa Patentti- ja rekisterihallitukselle kilpailutta-
misen asiantuntijapalveluja tavara- ja palveluhankin-
tojen toteuttamiseksi sekä muita hankintatoimen 
asiantuntijapalveluja.

Osana yhteistyösopimusta Patentti- ja rekisterihal-
litus kilpailutti markkinointiviestinnän palvelut Han-
selin ns. Minikisa Plus -palvelulla, jossa Hansel tuotti 
kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjat ja 
huolehti kilpailutuksen läpiviennistä sekä sopimuk-
sista ns. ’’avaimet käteen’’ -periaatteella. Minikisa 
Plus on erityisen hyödyllinen kevennettyjen kilpai-
lutusten projektointiin haastavalla hankinta-alalla: 
Asiakas voi luottaa Hanselin hankintaosaamiseen ja 
vapauttaa omia resurssejaan muuhun.

Hankintaosaamista ei Patentti- ja rekisterihallituk-
sen asiakaspalveluista ja viestinnästä vastaavalla 

johtajalla Anna Lauttamus-Kauppilalta puutu. 
Juuri pitkän työuransa turvin hän tietää, että käy-
tössä olevia ulkopuolisia asiantuntijoita kannattaa 
hyödyntää myös vapauttaakseen omaa työaikaansa 

Kilpailutukset 
ja kehittäminen 
suunnitellaan yhdessä ja 
aikataulutetaan yhteiseen 
hankintakalenteriin. Näin 
voidaan varmistua laadun 
seurannasta ja resurssien 
tehokkaasta käytöstä.
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työläiltä kilpailutuksilta.

Minikisa Plus siirtää työkuorman 
Hanselille

Markkinointiviestinnän palvelujen kaltaisessa erit-
täin laajassa puitejärjestelyssä useamman puitesopi-
mustoimittajan välinen kilpailuttaminen voi olla aikaa 
vievää ja vaikeaa. Markkinointiviestinnän palvelujen 
puitejärjestely sisältää paljon erilaisia palveluja vi-
suaalisen ilmeen suunnittelusta palvelumuotoiluun.

Patentti- ja rekisterihallitus teki vuonna 2016 kaksi 
markkinointiviestinnän puitejärjestelyn sisäistä ke-
vennettyä kilpailua eli ns. minikisaa. Laadullisilla ver-
tailuperusteilla oli PRH:n kevennetyissä kilpailutuk-
sissa suuri painoarvo, ja niitä arvioitiin vastabriefien 
ja vastaavien aikaisempien toimeksiantojen kautta.

Lauttamus-Kauppila on kilpailuttanut puitesopimus-
toimittajia myös itse. Monet palvelut saa kilpailutet-
tua itse varsin helposti, kun sopimustoimittajat ovat 
jo käyneet tiukan valintaprosessin läpi päästäkseen 
puitesopimustoimittajiksi. Tällä kertaa PRH päätyi 
hyödyntämään Hanselin Hankintojen tuki -yksikön 
erikoisosaamista.

Palvelumuotoilua ja etunojaa 
digitalisaatioon

Markkinointiviestinnän palvelujen kevennetty 
kilpailutus sisälsi PRH:lla mm. konsultointia, sisäl-
löntuotantoa, julkaisuja ja kampanjasuunnittelua. 
Yhtenä laadullisena vertailuperusteena oli muutos-
viestinnän suunnitelma koskien PRH:lle siirtyneitä 
tilintarkastusvalvonnan tehtäviä. Julkishallinnolle 
tyypilliseen tapaan myös PRH on muutostilanteessa 
ja saanut hoidettavakseen lukuisia uusia palveluja, 
joista tulee viestiä sidosryhmille monipuolisesti.

Toinen kilpailutus koski digitaalista viestintää. PRH 
haluaa olla julkishallinnon edelläkävijä digitalisaa-
tiossa ja suunnittelee verkkopalvelunsa nykyaikai-
sesti yhdessä asiakkaidensa kanssa. Esimerkkejä 
kansalaisillekin tutuista palveluista ovat YTJ-yritys-
haku ja kaupparekisterin yritystietoja poimiva Vir-
re-tietopalvelu. Palvelumuotoilu, -johtaminen ja osal-
listaminen ovat termejä, jotka koskevat näidenkin 
järjestelmien kehittämistä. Yhtenä esimerkkityönä 
digitaalisten palveluiden kilpailutuksessa käytettiin 
yhdistysnetin uudistusprojektia, joka sisälsi palvelun 
käyttöliittymäsuunnittelun ja markkinoinnin lisäksi 
myös kohderyhmän osallistamisen kehitystyöhön.

Hankintalain ammattilaiset 
palveluksessanne

Hankintoja koskeva lainsäädäntö on muuttunut, ja 
tulkinnat voivat etenkin murrostilanteessa olla vai-
keita jopa hankintalain asiantuntijoille. Hyödyntä-
mällä Hanselin puitejärjestelyjä asiakas voi luottaa 
juuri hankintalakiin erikoistuneiden juridiikan ja han-
kintatoimen asiantuntijoihin ja keskittyä itse omaan 
ydintehtäväänsä. Kun asiakkaalla on aina henkilö, 
jolta kysyä neuvoa, prosessi tuntuu sujuvalta. Han-
kintojen tuki neuvoo asiakkaita kevennetyissä kilpai-
luissa ja saa Lauttamus-Kauppilaltakin varaukseton-
ta kiitosta erinomaisen mutkattomasta palvelusta:

Onneksi päädyimme tähän”,  
tietää Lauttamus-Kauppila 
jälkikäteen.

Laatutekijöiden vertailu on erittäin 
hankalaa, jotta vertailuvaatimus 
täyttyy. Reunaehtoja on tullut 
hurjasti lisää ja juridiset seikat 
ovat vaikeutuneet huomattavasti. 
Kannattaa miettiä myös omaa 
oikeusturvaa”, Lauttamus-
Kauppila suosittaa.

Voin todella lämpimästi suositella 
käyttämään Hanselin palveluja.”
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Alueellisuuden huomioiminen on 
markkinoiden ja asiakkaiden etu
Hanselin toiminnalla ja sen yli 770 miljoonan eu-
ron arvoisilla puitesopimuksilla on suora vaikutus 
markkinoiden toimintaan. Hanselin taloudelliseen 
vastuullisuuteen kuuluu pienten ja keskisuurten 
yritysten toimintaedellytysten sekä alueellisuuden 
huomioinen kaikessa toiminnassaan. Periaatteen 
takana on halu parantaa markkinoiden toimintaa ja 
lisätä kilpailua.

Kilpailutusten toteutustavan valinnassa kiinnitetään 
huomiota sekä asiakkaiden tarpeisiin että markki-
noiden toiminnan edistämiseen. Koska Hanselin 
asiakkaiden hankintavolyymit ovat usein suuria, voi 
pienempien yritysten olla vaikea vastata suuriin ti-
lausmääriin. Tämän vuoksi hankinnat voidaan jakaa 
esimerkiksi pienempiin kokonaisuuksiin. Hansel on 
edistänyt pk-yritysten osallistumismahdollisuuk-
sia myös kannustamalla alihankkijoiden käyttöä ja 
ryhmittymien muodostamista. Tarjouskilpailuja ei 
kuitenkaan erityisesti suunnata pk-yrityksille, vaan 
voittajaksi valitaan aina laadultaan tai hinnaltaan ko-
konaistaloudellisimman tarjouksen tehnyt toimittaja 
tai ryhmittymä.

Majoituspalveluiden puitejärjestely 
kattaa tarjonnallaan koko Suomen

Noin 10 prosenttia Hanselin puitejärjestelyistä on 
kilpailutettu alueellisesti. Alueellisessa kilpailussa 
tarjouksen jättäjä kilpailee vain omalla alueellaan 
valtakunnallisen kilpailun sijaan. Alueellisesti kilpai-
lutettuihin puitejärjestelyihin kuuluu esimerkiksi 
majoituspalveluiden puitejärjestely, joka vastaa 
kattavasti asiakkaiden majoitustarpeisiin edistäen 
samalla kilpailua.

”Mikäli puitejärjestelyyn olisi valittu vain yksi tai 
muutamia toimittajia, olisimme sulkeneet monen 

pienen paikallisesti toimivan yrittäjän kilpailutuk-
sen ulkopuolelle. Tällöin vain suurilla ketjuilla olisi 
ollut mahdollisuus tulla valituksi, eikä minkään ketjun 
tarjonta kata koko Suomea.

Kilpailutuksessa Suomi jaettiin maakuntien ja paik-
kakuntien mukaisiin alueisiin. Isommat kaupungit 
jaettiin vielä postinumeroalueisiin, jotta esimerkiksi 
Helsinki-Vantaan lentokentän lähelle saatiin majoit-
tumismahdollisuus. Samaa toimintamallia käytettiin 
Brysselin majoituspalveluiden puitejärjestelyssä, 
jossa majoitusta on tarjolla komission ja parlamentin 
alueilla, keskustassa ja lentokentän läheisyydessä.

”Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä tarjontaan. 
Alueellinen kilpailutus toi mukaan useita pienempiä 
toimijoita, esimerkiksi Sannäsin kartanohotellin Por-
voossa sekä Hotel Annan ja Hotelli Helkan Helsin-
gissä. Brysselistä uutena majoitustarjoajana mukaan 
tuli esimerkiksi perheomisteinen Hotelli Leopold.

”Pienen toimijan voi olla jopa helpompi sopeutua 
Hanselin asiakkailleen tarjoamiin sopimusehtoihin 
kuin ketjujen. Helpotimme pienempien toimijoiden 
mukaantuloa myös sillä, ettei varausjärjestelmän 
käyttöä asetettu pakolliseksi maakunta-vertailualu-
eilla”, Minna Isoherranen toteaa.

Alueellisella kilpailutuksella 
saimme puitejärjestelyyn kattavan 
majoitustarjonnan ympäri maata”, 
majoitus- ja kokouspalveluiden 
kategoriapäällikkö Minna 
Isoherranen kertoo.
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Jäätä murretaan 
ympäristöystävällisen 
polttoaineen voimalla
Maailman ensimmäinen LNG-jäänmurtaja Polaris 
liittyi valtionyhtiö Arctian laivastoon syyskuussa 
2016. Alus voi käyttää polttoaineenaan sekä LNG:tä 
että vähärikkistä dieseliä, jotka hankitaan Hanselin 
puitejärjestelyillä. LNG:n eli nesteytetyn maakaasun 
käyttö pienentää merkittävästi aluksen hiilidioksidi-
päästöjä.

Polaris on suunniteltu erityisesti Itämeren vaativaan 
jäänmurtoon, ja sitä on mahdollista käyttää myös öl-
jyntorjunta- ja hätähinaustehtäviin. Aluksen energi-
ankulutus on 40 prosenttia matalampi kuin vanhem-
milla jäänmurtajilla.

LNG (liquefied natural gas) on meriliikenteen ym-
päristöystävällisin polttoaine. LNG:n käyttö ei 
tuota lainkaan rikkioksidipäästöjä, ja se täyttää hii-
lidioksidipäästöille asetetut rajoitukset. Nesteytet-
tyä maakaasua saadaan jäähdyttämällä maakaasu 

–160 celsiusasteen lämpötilaan, jolloin se tiivistyy 
600-kertaisesti. Nesteytyksen ansiosta LNG:tä voi 
kuljettaa joustavasti maalla ja merellä, kaasuputki-
verkoston ulkopuolella.

Hanselin puitejärjestely 
mahdollistaa 
meriliikenteen 
ympäristöystävällisimmän 
polttoaineen käytön.
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Ympäristömerkki vahvistaa LNG:n 
ympäristöystävällisyyttä

Hanselin puitejärjestelyvalikoimaan LNG tuli Raja-
vartiolaitoksen tarpeiden myötä, sillä muutama vuosi 
sitten käyttöön otettu vartioalus Turva käyttää sitä 
polttoaineenaan. Puitejärjestelyn haasteet liittyvät 
uuden toimialan jatkuvaan muutokseen.

Nesteytettyä maakaasua tarjoavalla puitejärjeste-
lyllä on Hanselin ympäristömerkki. Puitejärjestely 

mahdollistaa esimerkiksi kuljetusten tehokkaan yh-
distelyn, ja niissä käytetään nykyaikaista kuljetuska-
lustoa. Sopimustoimittaja on sitoutunut toimimaan 
kiristyvien ympäristövaatimuksien mukaisesti. Polt-
tonesteistä kilpailutetaan uusi puitejärjestely vuon-
na 2017.

”Tulemme panostamaan uudessa puitejärjestelyssä 
esimerkiksi tietoturva- ja tietosuoja-asioihin kybe-
ruhkia silmällä pitäen”, Jesse Ruotsalainen toteaa.

Olemme onnistuneet luomaan kehittyvillä markkinoilla hyvin toimivat puitejärjestelyn, 
johon asiakkaat ja toimittaja ovat olleet tyytyväisiä. Asiakkaiden tarpeita kuunnellaan 
jatkuvasti, ja puitejärjestelyn toimintavarmuus on ollut hyvä”, energiahankintojen 
kategoriapäällikkö Jesse Ruotsalainen kertoo.
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Sidosryhmäanalyysi
Hansel haluaa edistää toiminnallaan ja sidosryh-
mäyhteistyöllään hankintatoimen laatua ja vastuul-
lisuutta Suomessa. Lainsäädännön monimutkais-
tuminen on lisännyt tarvetta keskittää osaamista 
Hanselin kaltaiselle yksikölle, joka jakaa osaamistaan 
mm. kouluttamisen ja ohjeistusten kautta.

Hanselin rooli toimittajien liiketoiminnan kannalta 
on olennainen, ja Hansel kantaakin vastuunsa mark-
kinoiden toimivuuden edistäjänä ja vastuullisen toi-
minnan puolestapuhujana.

Sidosryhmäanalyysi tärkeistä sidosryhmistä, joiden kanssa tehdään 
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Sidosryhmä
Odotukset ja tarpeet Hanselia
kohtaan

Vaikutus Hanselin
liiketoimintaan

Yhteistyötavat ja
toimintastrategia

Vastuutaho

Asiakassuhteet

Hankintayksiköt

Sopimusehdoiltaan ja hinnoiltaan
kokonaistaloudellisia ja
laadukkaita hankintoja. Tukea
sekä puitejärjestelyjen että
omien hankintojen
kilpailuttamiseen. Ostamisen ja
hankinnan riskit minimoitu.
Hankinnan helpottaminen
omalle organisaatiolle,
hankintatoimen kehittämisen
tuentarve lisääntynyt.

Erittäin suuri

Toiminta perustuu
vuosittain laadittavaan
asiakkuussuunnitelmaan,
johon kirjataan
painopistealueet sekä
merkittävimmät
toimenpiteet
asiakassuhteen
kehittämiseksi.

Asiakkuustiimi

Valtion palveluntarjoajat

Valtion
palveluntarjoajien
yhteistyöforum

Synergiaetuja muussa
toiminnassa

Molemminpuolinen
sparraus eri osa-
alueilla

Johdon forum, viestintä-
ja markkinointiyhteistyö:
esim. ValtioExpo

Toimitusjohtaja,
viestintäpäällikkö

Senaatti-kiinteistöt
Tukea tuloksellisten hankintojen
ja hankintatoimen kehittämisen
kautta

Yhteistyö on
syventynyt ja
systematisoitunut,
win-win

Yhteiset Toimitilapäivät
joka toinen vuosi,
vuokrahankintapäällikkö
ja kehittämispalvelut

Asiakkuustiimi,
kategoriahallinta,
kehittämispalvelut

Valtion tieto-ja
viestintätekniikkakeskus
Valtori

Tukea tuloksellisten hankintojen
ja hankintatoimen kehittämisen
kautta

Suuri vaikutus,
tärkeä ylläpitää
kiinnostusta,
keskeinen
kumppani ICT-
toimialueella

Asiantuntijapalvelut ja
yhteistyö valtion
hankintastrategian
mukaisesti:
kilpailutusosaaminen
Hanselilta, ICT-
palveluiden konseptointi
Valtorilta

Asiakkuustiimi,
kategoriahallinta,
ICT-tiimi

HAUS Kehittämiskeskus
Oy

Yhteistyötä Hanselin asiakkaille
tarjottavasta koulutuksesta.
Hanselilaiset hankintatoimen
kouluttajina.

Hanselilaisten
osaamisen
kehittäminen

Koulutussuunnittelu ja
kouluttaminen
esimerkiksi Hankinnan
perusteet -kurssilla

Esimiehet

Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon
palvelukeskus Palkeet

Tukea liiketoimintaan
tuloksellisten hankintojen ja
hankintatoimen kehittämisen
kautta

Lisääntynyt Yhteistyöhankkeet
Asiakkuustiimi,
kategoriahallinta

Valtiokonttori
Tukea tuloksellisten hankintojen
ja hankintatoimen kehittämisen
kautta

Vaikutus
lisääntynyt.
Merkittävä
vaikuttaja talous- ja
henkilöstöhallinnon
kehityksessä
valtiolla.

Yhteistyöhankkeet Asiakkuustiimi

Toimittajasuhteet

Puitesopimustoimittajat

Tuloksekasta kaupankäyntiä
valtionhallinnon
organisaatioiden kanssa.
Ammattitaitoisia kilpailutuksia
sekä syrjimätöntä ja tasapuolista
kohtelua.
Lisämyyntimahdollisuuksia.

Erittäin merkittävä
vaikutus
laadukkaiden ja
vastuullisten
tuotteiden
tarjoajana.

Toimintasuunnitelman
laatiminen,
toimittajayhteistyön
koordinointi

Kategoriahallinta

Muut toimittajat
Halu lisämyynnille. Tasapuolinen
ja syrjimätön kohtelu sekä tämän
todentaminen.

Pieni vaikutus

Viestintä
valintaperusteista,
kilpailutusten
markkinointi

Kategoriahallinta,
asiakkuustiimi

Työntekijäsuhteet ja
hallitus

Työntekijät
Hyvä työnantaja, tasapaino työn
ja vapaa-ajan välillä

Erittäin suuri

Jatkuvat
työhyvinvoinnin
edistämisen
toimenpiteet

Toimitusjohtaja

Hansel Oy:n hallitus
Hyvin johdettu ja menestyvä
yhtiö

Suuri
Osakeyhtiölain
mukainen
hallitusyhteistyö

Toimitusjohtaja,
henkilöstön
edustaja

Hanselin ylemmät
toimihenkilöt ry (Hyry)

Toimiva yhteistyö työntekijöiden
ja työnantajan välillä
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Ylemmät toimihenkilöt
YTN ry

Aktiivinen TES:n
työntekijäpuolen tulkitsija ja
kehittäjä

Vaikutus ja
kiinnostus
vähäinen

Luottamusmiehen
osallistuminen
koulutuksiin ja
luottamusmiehen
aktiivinen yhteydenpito

Luottamusmies,
henkilöstöpäällikkö

Palvelualojen
Työnantajat PALTA ry

Aktiivinen TES:n
työnantajapuolen tulkitsija ja
kehittäjä

Vaikutus ja
kiinnostus
vähäinen

Seurataan tilannetta ja
pidetään yhteyttä
tarpeen mukaan

Toimitusjohtaja

Omistajaohjaus ja
lainsäädäntö

Omistaja
Hyvin johdettu, vastuullinen ja
innovatiivinen yhtiö, joka tuottaa
säästöjä valtion hankintatoimeen

Suuri

Yhteistyöhankkeet, esim.
Handi, aktiivinen
näkemysten esittäminen
hankintatoimen
kehittämis- ja
säästömahdollisuuksista

Toimitusjohtaja

Kuntaosasto (VM) Maakuntauudistus
Erittäin suuri
vaikutus

Aktiivinen
yhteistoiminta

Kategoriajohtaja

VM:n henkilöstö- ja
hallintopolitiikkaosasto
(valtion hankintatoimen
ohjaus)

Vetovastuu ja osallistuminen
yhteistyöhankkeisiin,
hankintatoimen osaajan
näkemykset

Erittäin suuri
vaikutus

Yhteistyöhankkeet: esim.
Handi

Toimitusjohtaja

Lainsäätäjä
Hankintanäkökulman
esittäminen lainsäädännön
kehittämiseksi.

Erittäin suuri
Osallistuminen
työryhmiin, keskustelu-
ja tiedotustilaisuudet

Lakiasiainjohtaja

Elinkeinoelämä, järjestöt
ja vastuullisuus

Toimialajärjestöt
Vuoropuhelu sopimusehtojen
kehittämiseksi

Kohtalainen
Yhteistyön ylläpito ja
edustus kilpailutuksissa

Kategoriahallinta

Kansalaisjärjestöt
Kokemuksia ja käytännön
esimerkkejä omaan toimialaan
liittyen

Kasvava merkitys Yhteistyöhankkeet Vastuullisuusryhmä

Elinkeinoelämän
keskusliitto EK

Sopimusehtoihin vaikuttaminen,
jäsenkunnan tietoisuuden
lisääminen julkisista
hankinnoista

Kohtalainen
Yhteistyön ylläpito,
tapaamiset tarvittaessa

Toimitusjohtaja

Suomen Yrittäjät
Haluavat edistää erityisesti pk-
sektorin asemaa Hanselin
kilpailutuksissa

Kohtalainen Yhteistyön tiivistäminen Toimitusjohtaja

Julkisten hankintojen
yhdistys

Kontakteja ja kokemusten
vaihtoa alan
asiantuntijaverkoston kanssa

Rooli kehittymässä

Pyritään aktiiviseen
rooliin ja tiiviiseen
yhteistyöhön esimerkiksi
tilaisuuksissa

Lakiasiainjohtaja

Ympäristöministeriö
Kestävien hankintojen
edelläkävijä

Vaikutus suuri,
kiinnostus
vaihteleva
(lainsäädäntö, EU)

Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä

Suomen
Ympäristökeskus SYKE

Yhteistyökumppani ja
asiantuntija hankinnoissa,
asiakas

Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä

Motiva
Tiedonvaihtoa kestävien
hankintojen edistämiseksi

Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä

Kunta-alan toimijat

KL-Kuntahankinnat Oy

Osallistujana yhteisissä
projekteissa. Mahdollinen
yhteistyö
maakuntauudistuksessa.

Kohtalainen Yhteisprojektit Toimitusjohtaja

Kuntaliitto
Yhteisiä edunvalvontaintressejä.
Mahdollinen yhteistyö
maakuntauudistuksessa.

Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Toimitusjohtaja

Muut sidosryhmät

Muiden EU-maiden
hankintayksiköt

Yhteistyön tiivistäminen ja
parhaat käytännöt,
kehitysideoita

Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Toimitusjohtaja

Tiedotusvälineet
Julkisiin hankintoihin liittyvän
tiedon saaminen

Kohtalainen
Aktiivinen palvelu:
juttujen ja aineistojen
tarjoaminen

Viestintäpäällikkö

Sidosryhmä Vastuutaho
Odotukset ja tarpeet 
Hanselia kohtaan

Vaikutus Hanselin 
liiketoimintaan

Yhteistyötavat ja 
toimintastrategia
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Hanselin tapahtumat kokoavat 
ammattilaiset yhteen
Hanselin tapahtumat ovat asiantuntijoiden kohtaa-
mispaikkoja, joissa jaetaan tietoa, vaihdetaan ko-
kemuksia ja verkostoidutaan. Tapahtumien teemat 
ovat aina ajankohtaisia, ja niissä huomioidaan aina 
osallistujien tarpeet. Toteutusmuotona voi olla esi-
merkiksi usean sadan hengen seminaari, muutaman 
kymmenen hengen työpaja tai verkkoseminaari.

Hansel haluaa tukea ja edistää asiakkaiden ja toimit-
tajien välistä yhteistyötä. Erilaiset tapahtumat ovat 
asiakkaille ja toimittajille tärkeä tilaisuus kohdata, 
keskustella ajankohtaisista teemoista ja rakentaa 
yhteistyötä.

Yhteistyöllä kohti tulevaisuuden 
työympäristöjä

Hanselin ja Senaatin 14.4.2016 järjestämä Toimitila-
päivä houkutteli Hakaniemenranta 6:een runsaasti 
hankintatoimen ja kiinteistöalan ammattilaisia. 
Päivän puheissa käsiteltiin konkreettisia palveluita 
– mitä on tarjolla ja mitä on tulossa – ja pohdittiin 

myös työympäristöjen muutoksia. Iltapäivän panee-
likeskustelu tarjosi yleisölle kiinnostavia näkemyksiä 
toimitilaratkaisujen käytännön toteuttamisesta.

Toimitilapäivässä oli mukana paljon sopimustoimit-
tajia useista eri puitejärjestelyistä. Seminaarin ohella 
vierailla oli aikaa kierrellä tutustumassa toimittajien 
tuote- ja palvelutarjontaan. Myös päivän esitykset 

Tapahtumien 
avulla toteutamme 
palvelulupaustamme: 
”Teemme yhdessä 
onnistuneita hankintoja”.
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kiinnostivat vieraita; ajankohtaista asiaa kuunneltiin 
täydessä seminaarisalissa seisomapaikkoja myöten.

Hansel Network – uusia ideoita 
hankintoihin

Ensimmäinen Hansel Network -tapahtuma hou-
kutteli hankinnan ammattilaiset Scandic Marskiin 
13.10.2016. Päivän teemana oli ”Vaikuttavuutta 
innovatiivisilla hankinnoilla”, ja aiheen ympärillä 
kuultiin tapausesimerkkejä sekä ideoitiin uusia toi-
mintatapoja.

Tilaisuudessa esiteltiin neljä esimerkkiä innovatii-
visista hankinnoista: työ- ja elinkeinoministeriön ja 
Sitran hanke maahanmuuttajien työllistämisestä, 

Helsingin kaupungin ja VTT:n pilottihankinta lii-
kennetilannetiedon hyödyntämisestä, Tampereen 
kaupungin allianssimallilla hankkima Tesoman hyvin-
vointikeskus sekä Tekesin suunnittelukilpailu, jossa 
hyödynnettiin hackathonia.

Osallistujat pääsivät esitysten jälkeen keskustele-
maan esimerkkitapauksista sekä pohtimaan yksin ja 
pienryhmissä, miten innovatiivisuutta voisi toteuttaa 
hankinnoissa. Ideointityöskentelyn tavoitteena oli 
ottaa askel kohti innovatiivisempia hankintoja.

Hansel Network -konseptin mukainen osallistava 
työskentelymalli osoittautui erittäin onnistuneeksi, 
ja uusia tilaisuuksia on luvassa ajankohtaisilla tee-
moilla.
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Tyytyväisiä asiakkaita
Hansel seuraa säännöllisesti asiakas- ja toimittaja-
tyytyväisyyden kehittymistä. Palautetta kerätään 
jatkuvasti jokaisesta puitejärjestelystä ja asiakas-
projektista. Teetämme lisäksi asiakkaillemme kerran 
vuodessa laajemman tyytyväisyystutkimuksen.

Asiakkaat tyytyväisiä Hanselin 
palveluihin

Viimeisin asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin 
tammikuussa 2017 edellisen vuoden aikana Han-
selin kanssa asioineille. Tulokset käytiin läpi johto-
ryhmässä ja niitä hyödynnetään kehittämistoimen-
piteiden suunnittelussa yhdessä henkilöstön kanssa. 
Hanselilaisten tulospalkkio on sidottu asiakastyyty-
väisyyteen.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen osoittavat, että 
Hansel on onnistunut kehittämään toimintaansa. 
Asiakkaiden jo ennestään korkea kokonaistyytyväi-
syys oli hieman kasvanut edellisestä vuodesta.

Korkeimmat arvosanat annettiin hankintalain tun-
temuksesta ja kilpailutusosaamisesta, palveluasen-
teesta sekä yhteyshenkilöiden toiminnasta. Kehitys-
kohteiksi asiakkaat nimesivät asiakkaan tarpeiden 
tuntemuksen sekä yhteishankintojen hyödyt. Mo-
lempien kehityskohteiden arvosanat olivat kehitty-
neet edellisestä vuodesta.

Asiakaskyselyyn vastasi yhteensä 390 viimeisen 
vuoden aikana Hanselin kanssa asioinutta asiakasta. 
Vastaajat poimittiin satunnaisesti jokaiselta hallinno-
nalalta painottaen heitä, jotka eivät olleet vastaajien 
joukossa edellisenä vuonna.

• Arvosanojen keskiarvo oli  
3,84 (3,83 vuonna 2015)

• Kokonaisarvosanan 3,50 tai parempi antoi  
77 % (77 %)

• Kokonaisarvosanan 2,99  
tai huonompi antoi 12 % (11 %)

Automatisoitu palautteen 
kerääminen

Laajempien kyselytutkimusten lisäksi Hansel kerää 
asiakkailtaan ja sopimustoimittajiltaan palautetta 
jokaisen puitejärjestelyn kilpailutusprojektista. Ky-
selyt toimitetaan projektin jälkeen automaattisesti 
projekteihin osallistuneille tahoille. Tavoitteena on 
palautteen avulla kehittää sidosryhmien kanssa teh-
tävää yhteistyötä.

Puitejärjestelyjen toimivuutta kartoitetaan ennen 
sopimuskauden päättymistä sidosryhmille suunna-
tulla kyselyllä. Palautteen avulla mahdolliset kehit-
tämistoiveet ja -ideat voidaan huomioida seuraavan 
puitejärjestelyn suunnittelussa. Lisäksi kerätään 
asiakaspalautteet asiantuntijapalvelujen laadusta 
jokaisen projektin jälkeen.

Asiakastyytyväisyyttä mitataan asteikolla 1–5, jossa 
5 on paras ja 1 on heikoin arvosana. Tyytyväisyyttä 
mittaava kokonaiskeskiarvo nousi edellisvuodesta 
kaikilla alueilla:

• Puitejärjestelyjen asiakastyytyväisyys:  
3,8 (3,8 vuonna 2015)

• Puitekilpailutusten asiakastyytyväisyys:  
4,3 (3,9)

• Puitekilpailutusten toimittajatyytyväisyys:  
4,2 (3,5)

• Kilpailutuskonsultointien asiakastyytyväisyys: 
4,4 (4,4)
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Tasapuolinen toimittajayhteistyö
Toimittajien tasapuolinen kohtelu on läsnä hankinta-
yksikön jokapäiväisessä työssä. Kilpailutusten aikana 
tasapuolisuuden vaade korostuu entisestään.

”Toimintaohjeemme ovat hyvin selkeät. Epäselviä ti-
lanteita ei oikeastaan tule vastaan, sillä pelisäännöt 
ovat selvät kaikille osapuolille. Uusilla toimittajilla tai 
sellaisiksi haluavilla saattaa olla kysymyksiä aiheesta, 
mutta autamme heitä aina mielellämme eteenpäin”, 
Mervi Olkinuora, hallinnon palveluhankintojen yk-
sikön päällikkö, kertoo.

Kilpailutuksen aikana ei pääsääntöisesti osallistuta 
toimittajien tilaisuuksiin, ellei kyseessä ole esimer-
kiksi yleisluontoinen tilaisuus. Toimittajien tarjous-
pyyntöä koskevat kysymykset ja niiden vastaukset 
julkaistaan Hanki-palvelussa kaikille kilpailutukseen 
osallistuville. Sopimussuhteita toimittajiin hoidetaan 
normaalisti, vaikka kilpailutus olisi käynnissä.

Teknisellä vuoropuhelulla poistetaan 
osallistumisen esteitä

Jotta puitejärjestelyt vastaavat asiakkaiden tarpei-
siin ja pysyvät erityisalojen usein nopeassakin kehi-
tyksessä mukana, tulee kategoriavastaavien pysyä 
perillä markkinoiden tarjonnasta.

”Asiantuntijamme kouluttavat itseään, ja käyvät 
esimerkiksi alan ajankohtaisissa tapahtumissa ja 
seminaareissa. Lisäksi toimittajat usein viestivät 
meille uusista tuotteistaan ja palveluistaan”, Mervi 
Olkinuora kertoo.

Puitejärjestelyjä ja hankintoja edeltää tekninen vuo-
ropuhelu, johon osallistuu sekä toimittajien ja usein 
myös Hanselin asiakkaiden edustajia. Vuoropuhelun 
ansiosta puitejärjestelyn tarjonta saadaan vastaa-
maan asiakkaiden tarpeita, ja niiden avulla Hansel 
pyrkii myös poistamaan kilpailutukseen osallistumi-
sen esteitä. Tavoitteena on aidon kilpailun aikaan-
saaminen ja se, että mahdollisimman moni toimittaja 
pystyy jättämään tarjouksen.

23.3.2017 Tasapuolinen toimittajayhteistyö - Hansel - Vuosikertomus 2016
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Tasapuolinen toimittajayhteistyö
Toimittajien tasapuolinen kohtelu on läsnä hankintayksikön jokapäiväisessä työssä. Kilpailutusten aikana tasapuolisuuden vaade korostuu
entisestään.

”Toimintaohjeemme ovat hyvin selkeät. Epäselviä tilanteita ei oikeastaan tule vastaan, sillä pelisäännöt ovat selvät kaikille osapuolille.
Uusilla toimittajilla tai sellaisiksi haluavilla saattaa olla kysymyksiä aiheesta, mutta autamme heitä aina mielellämme eteenpäin”, Mervi
Olkinuora, hallinnon palveluhankintojen yksikön päällikkö kertoo.

Kilpailutuksen aikana ei pääsääntöisesti osallistuta toimittajien tilaisuuksiin, ellei kyseessä ole esimerkiksi yleisluontoinen tilaisuus.
Toimittajien tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan Hanki-palvelussa kaikille kilpailutukseen osallistuville.
Sopimussuhteita toimittajiin hoidetaan normaalisti, vaikka kilpailutus olisi käynnissä.

Pk-yritykset sopimustoimittajina*

*Luokitteluperiaatteita tarkennettiin vuonna 2012 yhdistysten sekä kunta- ja kaupunkiomisteisten yhtiöiden osalta, jotka sisältyvät luokkaan muut. Lisäksi
luokittelua on korjattu joidenkin kansainvälisiin konserneihin kuuluvien yhtiöiden osalta, jotka Suomen toimintojen pienuuden takia oli aikaisemmin luokiteltu
pk-yrityksiksi.

Teknisellä vuoropuhelulla poistetaan osallistumisen esteitä

Jotta puitejärjestelyt vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja pysyvät erityisalojen usein nopeassakin kehityksessä mukana, tulee
kategoriavastaavien pysyä perillä markkinoiden tarjonnasta.

”Asiantuntijamme kouluttavat itseään, ja käyvät esimerkiksi alan ajankohtaisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Lisäksi toimittajat usein
viestivät meille uusista tuotteistaan ja palveluistaan”, Mervi Olkinuora kertoo.

Puitejärjestelyjä ja hankintoja edeltää tekninen vuoropuhelu, johon osallistuu sekä toimittajien ja usein myös Hanselin asiakkaiden
edustajia. Vuoropuhelun ansiosta puitejärjestelyn tarjonta saadaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita, ja niiden avulla Hansel pyrkii myös
poistamaan kilpailutukseen osallistumisen esteitä. Tavoitteena on aidon kilpailun aikaansaaminen ja se, että mahdollisimman moni
toimittaja pystyy jättämään tarjouksen.

Lue seuraavaksi: Jäsenyydet järjestöissä (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/vastuullisuus/sidosryhmayhteistyo/jasenyydet-jarjestoissa/)

2016 2015 2014 2013 2012

Pk-yrityksiä sopimustoimittajina, lkm 159 170 164 173 161

Pk-yritysten osuus sopimustoimittajista, %  43 44 43 46 46

Pk-yrityksiltä tehdyt yhteishankinnat, milj. € 102 96,0 91,5 70,8 115,0

Pk-yrityksiltä tehtyjen yhteishankintojen osuus, %  13 13,8 12,8 10,2 16,7

-
Pk-yritykset sopimustoimittajina*

*Luokitteluperiaatteita tarkennettiin vuonna 2012 yhdistysten sekä kunta- ja kaupunkiomisteisten yhtiöiden osalta, jotka sisältyvät luokkaan muut. Li-
säksi luokittelua on korjattu joidenkin kansainvälisiin konserneihin kuuluvien yhtiöiden osalta, jotka Suomen toimintojen pienuuden takia oli aikaisemmin 
luokiteltu pk-yrityksiksi.
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Jäsenyydet järjestöissä
Hansel on vuonna 2016 ollut seuraavien järjestöjen jäsen:

• Helsingin kauppakamari
• HENRY ry
• IT-oikeuden yhdistys ry
• Management Institute of Finland MIF Oy (Infor Pro -verkosto)
• Meeting Professionals International
• Nooan Arkki Oy (Green Office)
• Palvelualojen työnantajat PALTA ry
• ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
• Sisäiset tarkastajat ry
• Suomen Liikematkayhdistys ry
• Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
• Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry (TIEKE)
• Yritysvastuuverkosto FIBS

Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala on Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) 
neuvottelukunnan jäsen.

Toimitusjohtajalla ei ole merkittäviä osakeomistuksia.
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Hyvä työnantaja syntyy 
yhteistoimin
Hansel on arvostettu ja vastuullinen työnantaja, joka 
tarjoaa henkilökunnalleen kannustavan työyhteisön, 
mielenkiintoisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia jat-
kuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Kehittämisprojektien ja työtehtävien lisäännyttyä 
Hanselissa on kiinnitetty erityistä huomiota työkuor-
man jakautumiseen. Esimiehet ja johtajat vastaavat 
siitä, että työtehtävät jakautuvat tasapuolisesti ja 
että kaikkia kohdellaan työyhteisössämme saman-
arvoisesti. Työyhteisössä ei saa esiintyä epäasiallis-
ta toimintaa, ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan 
välittömästi.

Pidämme myös huolta, että työyhteisömme yhteisiä 
pelisääntöjä kunnioitetaan ja ettei työtehtäviin liit-
tyviä eturistiriitoja pääse syntymään.

Työehtosopimus ja yhteistoiminta 
henkilöstöryhmien kanssa

Hanselin työehtosopimus on neuvoteltu Palvelualo-
jen työnantajat PALTA ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt 
YTN ry:n toimesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Yhtiön koko henkilöstö toimitusjohtajaa lukuun 
ottamatta kuuluu työehtosopimuksen piiriin. Hen-
kilöstöä edustaa työehtosopimuksen mukaisesti 
työntekijöiden keskuudesta valittu luottamusmies 
ja hänen varamiehensä.

Henkilöstön etuja ajaa myös henkilöstöyhdistys 
(Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry), joka on Ylem-
mät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestö. Noin puo-
let Hanselin henkilöstöstä kuuluu ammattiliittoihin. 
Työehtosopimus ja henkilöstöä koskevat ohjeet ovat 
nähtävillä yhtiön intranet-sivustolla.

Viestintä ja johtaminen 
työhyvinvoinnin edistäjinä

Hanselissa mitataan työyhteisön tilaa noin puolen-
toista vuoden välein toteutettavalla laajalla työhy-
vinvointikyselyllä. Uusin mittaus tehtiin syksyllä 
2016. Kyselyn tulokset on purettu johtoryhmässä 

ja osastopalavereissa, ja niiden perusteella on tehty 
kehittämissuunnitelma.

Työhyvinvointikyselyn tavoitteena on selvittää, mit-
kä ovat organisaation ja työyhteisön vahvuudet sekä 
tunnistaa muutokset eri osa-alueilla ja selkeimmät 
työhyvinvoinnin kehittämiskohteet. Kysely on osa 
Työeläkeyhtiö Elon tarjoamaa asiantuntijatukea. Ky-
selyn vastausprosentti oli 70.

Yrityksen työhyvinvoinnin kokonaistilanne näyttää 
melko hyvältä: Asteikolla 1–5 hanselilaiset arvi-
oivat työhyvinvointinsa tasolle 3,7. Edellisessä 
mittauksessa vuonna 2014 keskiarvo oli 3,8.

Pääkategorioista parhaimmat arvot saivat fyysi-
nen hyvinvointi, työilmapiiri ja sosiaalinen tuki, 
työnantajan tarjoamat mahdollisuudet sekä työn 
ja vapaa-ajan tasapaino. Tärkeimmiksi kehittämis-
kohteiksi valittiin kyselyn perusteella viestintä sekä 
johtaminen ja esimiestyö.

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys

Työterveyshuollon työpaikkaselvitys on tehty vii-
meksi syksyllä 2015. Selvitys tehdään työterveys-
huollon ammattihenkilöiden toimesta.

Työpaikkaselvityksessä arvioitiin työstä, työympä-
ristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaro-
ja, haittoja ja kuormitustekijöitä. Arviointi keskittyi 
erityisesti siihen, mikä merkitys näillä tekijöillä on 
terveydelle ja työkyvylle. Työpaikkaselvityksen tu-
lokset olivat pääosin myönteisiä. Vuoden aikana 
henkilökuntaa opastettiin myös työterveyspalvelu-
jen käytössä ja toimistoergonomiassa.

Aktiivinen Hansel-klubi

Hansel-klubi järjestää virkistystoimintaa hanseli-
laisille sekä nostattaa yhteishenkeä työyhteisössä. 
Klubi järjestää kulttuuri- ja liikunta-aktiviteetteja 
sekä mm. henkilökunnan kesäpäivän ja pikkujoulut. 
Liikunta-aktiviteetit vaihtelevat salibandyn harras-
tesarjoista jääkiekko-otteluihin ja maratonista lajiko-
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keiluihin. Syksyllä 2016 hanselilaiset kokeilivat mm. 
ilma-akrobatiaa. Lisäksi klubi käynnisti hanselilaisille 
oman VeriRyhmän keväällä 2016 ja koordinoi ryh-
mäverenluovutuksia.

Työnantaja maksaa osan tapahtumien kustannuksis-
ta. Kokonaisuudessaan virkistäytymiseen käytetyt 
varat olivat työntekijää kohden 397 € vuonna 2016 
(314 €/hlö vuonna 2015).
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Uudet hanselilaiset kertovat
Hansel on 75 asiantuntijan organisaatio. Työnan-
tajamielikuva on vahva – niiden keskuudessa, jotka 
Hanselin tuntevat. Haastattelimme neljää uusinta 
työntekijää ja kysyimme, miksi he valitsivat Hanselin.

Vastuullinen ja innostava 
perustehtävä

Hanselin ydinosaamista ovat yhteishankinnat, kilpai-
luttaminen, toimittajayhteistyö ja sopimushallinta. 
Janne Valtavaara halusi nähdä monipuolisten kil-
pailutusten edut asiakkaiden silmin. Kilpailuttamis-
konsulttina hän pääsee itsekin kehittymään julkisten 
hankintojen ytimessä ja kehittämään samalla hankin-
tatoimen tuloksellisuutta: ”Hankintojen kilpailutta-
minen on muuttumassa entistä virtaviivaisemmaksi 
prosessiksi, ja kilpailutustöitä on mielekkäämpää 
tehdä uudella sähköisellä työkalulla, kun voi itse 
keskittyä olennaiseen eli tuloksiin.” (Hanki-palvelun 
käyttöönotosta voit lukea lisää Kelan kertomana.)

Osakeyhtiönä Hansel ei tavoittele voittoa, mikä ih-
metytti taloushallinnon ammattilaista. Mikko Halo-
nen oli jo pitkään halunnut julkiselle puolelle töihin 

ja innostui sisäisten siirtojen myötä vapautuneesta 
controllerin tehtävästä: ”Yleensä yritysmaailmassa 
nimenomaan halutaan maksimoida voitto. Halusin 
päästä näkemään, kuinka tämä täysin päinvastainen 
ajattelutapa näkyy talousyksikössä.”

Samaa ihmetteli Hani Olsson, joka oli työskennellyt 
viestinnän tehtävissä ja opetettu tukemaan myyn-
tiä kaikella markkinointiviestinnällään. Ensi askeleet 
ovat kuitenkin osoittaneet, että samat lainalaisuu-
det pätevät Hanselissakin. ”Aika monella työkaverilla 
tuntuu olevan liike-elämän taustaa minulle tutuilta 
aloilta, ja erityisesti vastuullisuuden luonteva rooli 
liiketoiminnassa tuntuu hienolta. Niin tehtäviin kuin 
porukkaan on ollut todella helppo sujahtaa sisään”, 
Olsson kiittää.

Muutoksista virtaa työpäiviin

Lasse Ahoselle työkaverit olivat tuttuja entuudes-
taan, sillä hän palasi digitiimiin työskenneltyään pari 
vuotta toisaalla. Näin hän on saanut hieman perspek-
tiiviä siihen, kuinka mielenkiintoisten asioiden kans-
sa hanselilaisena pääsee työskentelemään. ”Myös 
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työskentelytavat ovat muuttuneet olennaisesti 
poissa ollessani. Esimerkiksi etätyöskentely ja sen 
myötä yhteisöllisten työkalujen käyttö ovat nykyisin 
luonteva osa arkeamme.”

Hanselilaisissa yhdistyvät innostus julkisten han-
kintojen kehittämiseen ja ylpeys työskentelystä yh-
teiskunnallisesti merkittävällä alalla hankintatoimen 
aitiopaikalla. Ajankohtaiset kehityshankkeet mm. 
hankintojen digitalisoimiseksi näkyvät jokaisen han-
selilaisen roolissa. Myös organisaatiorakennetta on 
muutettu vastaamaan lisääntynyttä hankintatoimen 
kehittämistarvetta asiakaskunnassa.

Julkisten hankintojen alalla koetaan nyt poikkeuk-
sellisen voimakkaita muutoksia. Hanselilaiset valit-
sivat syksyllä 2016 tehdyssä työhyvinvointikyselys-

sä tärkeimmiksi kehittämisalueikseen johtamisen ja 
viestinnän lisäksi juuri muutoksen hallinnan. Hyvä 
työilmapiiri ja työkaverien tarjoama sosiaalinen tuki 
ovat kyselyn perusteella yksi Hanselin vahvuuksista, 
joka auttaa yhteisöä muutostilanteessa.

Muutokset tuovat hanselilaistenkin arkeen valta-
vasti energiaa. Harvassa työssä pääsee työskente-
lemään näin laajan sidosryhmäjoukon keskuudessa ja 
kokemaan muutokset ytimestä käsin. Valtion hankin-
tojen avaaminen kansalaisille sekä maakuntauudis-
tus tulevat olemaan otsikoissa myös keväällä 2017.

Iltauutisia tulee seurattua nyt ihan 
eri intensiteetillä”, Mikko kiteyttää.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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Hansel-Akatemia
Yhtiössä panostetaan vahvasti asiantuntijaosaami-
sen kehittämiseen. Hansel-Akatemia on monivuo-
tinen osaamisen kehittämisohjelma, joka keskittyy 
hankintojen johtamiseen ja tulevaisuuden haastei-
siin hankintatoimessa. Koulutusohjelmaan osallistuu 
suurin osa yhtiön henkilökuntaa.

Koulutusohjelman akateemisena yhteistyökump-
panina on Lappeenrannan teknillinen yliopisto, joka 
mahdollistaa koulutusohjelman suorittamisen opin-
tomitoitettuna. Kaikkiin koulutusohjelman moduu-
leihin liittyy teemaan orientoiva ennakkotehtävä ja 
teoreettisen opin soveltamista Hanselin käytännön 
kehityskohteisiin välitehtävän muodossa. Oppimisen 
yhteisöllisyyttä ja yhteisen käsitteistön muodosta-
mista vahvistetaan siten, että tehtävät pyritään te-
kemään yksikkörajat ylittävissä ryhmissä.

Vuonna 2016 ohjelmassa perehdyttiin neuvotte-
lutaitoihin niin teoreettisesta näkökulmasta kuin 
konkreettisin harjoittein. Lisäksi järjestettiin inno-

vatiivisuusvalmennusta, jonka yhteydessä avattiin 
innovatiivisuuskilpailu. Syksyllä 2016 painopiste 
siirtyi uuden hankintalain haltuunottoon. Yhtiön la-
kimiehet kouluttivat intensiivisesti niin hanselilaisia 
kuin yhtiön ulkopuolisia tahoja.

Hanselin uudet työntekijät perehdytetään työhön 
noin kaksi viikkoa kestävän perehdytysohjelman 
avulla, jonka aikana kaikki yhtiön oleelliset toimin-
not esitellään. Ohjelmassa käydään läpi myös yhtiön 
eettiset ohjeet ja vastuullisuuteen liittyviä asiakoko-
naisuuksia. Uusilta työntekijöiltä kootaan palautet-
ta muutama kuukausi työsuhteen alkamisen jälkeen 
käytävässä palautekeskustelussa.

Hansel-Akatemian ulkopuolella on järjestetty 
työroolikohtaisia koulutuksia. Asiantuntijat ovat 
myös vastuullisesti kehittäneet omaa substanssi-
osaamistaan osallistumalla erilaisiin ammatti- ja 
koulutustapahtumiin.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2016.hansel.fi
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Palkitseminen
Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta. Kaikki

vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät ovat koeajan jälkeen mukana tulospalkkiojärjestelmässä. Tulospalkkiotavoitteet asettaa

hallitus, ja hanselilaisten tulospalkkio on enintään 15 prosenttia vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenelle voidaan maksaa yhtiön ja palkkionsaajan poikkeuksellisen hyvän suorituksen perusteella tulospalkkio, jonka

enimmäismäärä on 30 prosenttia vuosipalkasta.

Vuoden 2016 tulospalkkioiden perustana ovat yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti asiakastyytyväisyys ja henkilökohtainen

suoriutuminen. Vuoden 2016 tilinpäätökseen on tehty 548 000 euron tulospalkkiovaraus ilman sosiaalikuluja. Tulospalkkiot maksetaan

huhtikuussa 2017. Määräaikaiset työntekijät eivät kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin. Muilta osin määräaikaisten työntekijöiden edut

ovat samat kuin vakituisilla työntekijöillä.

Maksetut tulospalkkiot (ilman sos. kuluja)

Etuja matkaseteleistä lastenhoitajaan

Vakituisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden työsuhde-etuja ovat puhelinetu, virikesetelit, HSL:n matkaseteli, lounassetelit ja vapaa-

ajan tapaturmavakuutus. Hansel tarjoaa työntekijöilleen myös tilapäistä lastenhoitajaa sairaan lapsen hoitoa varten.

Yhtiön henkilökunta voi hyödyntää laajaa työterveyshuoltopalvelua, joka sisältää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon lisäksi myös muun

muassa päivystyskäynnit lääkärikeskuksessa ja erikoislääkärikonsultaatiot. Työterveyshuollon toiminta on luonteeltaan

ennaltaehkäisevää.

Työsuhdeautoon ovat oikeutettuja vakituisessa työsuhteessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat autoa työtehtävien suorittamiseen.

Edunsaajan kokonaispalkasta vähennetään auton verotusarvo. Kahdeksalla Hanselin työntekijällä oli vuoden 2016 lopussa työsuhdeauto

käytössään.

Toimitusjohtajalle on vuonna 2007 otettu vakuutusyhtiöstä lisäeläke, jonka vuosittainen maksu on 9 714 euroa (sisältäen

henkivakuutuksen). Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.

Lue seuraavaksi: Green Office jo vuodesta 2009 (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/vastuullisuus/hyva-tyonantaja/green-office/)

2016 2015 2014 2013 2012

Tuhatta € 551 505 492 391 307

-

Palkitseminen
Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministeri-
valiokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avain-
henkilöiden palkitsemisesta. Kaikki vakituisessa 
työsuhteessa olevat työntekijät ovat koeajan jälkeen 
mukana tulospalkkiojärjestelmässä. Tulospalkkiota-
voitteet asettaa hallitus, ja hanselilaisten tulospalk-
kio on enintään 15 prosenttia vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenelle voidaan maksaa yhtiön ja 
palkkionsaajan poikkeuksellisen hyvän suorituksen 
perusteella tulospalkkio, jonka enimmäismäärä on 
30 prosenttia vuosipalkasta.

Vuoden 2016 tulospalkkioiden perustana ovat 
yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 
asiakastyytyväisyys ja henkilökohtainen suoriutumi-
nen. Vuoden 2016 tilinpäätökseen on tehty 548 000 
euron tulospalkkiovaraus ilman sosiaalikuluja. Tulos-
palkkiot maksetaan huhtikuussa 2017. Määräaikai-
set työntekijät eivät kuulu palkitsemisjärjestelmän 
piiriin. Muilta osin määräaikaisten työntekijöiden 
edut ovat samat kuin vakituisilla työntekijöillä.

Etuja matkaseteleistä lastenhoitajaan

Vakituisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden 
työsuhde-etuja ovat puhelinetu, virikesetelit, HSL:n 
matkaseteli, lounassetelit ja vapaa-ajan tapaturma-
vakuutus. Hansel tarjoaa työntekijöilleen myös tila-
päistä lastenhoitajaa sairaan lapsen hoitoa varten.

Yhtiön henkilökunta voi hyödyntää laajaa työterve-
yshuoltopalvelua, joka sisältää yleislääkäritasoisen 
sairaanhoidon lisäksi myös muun muassa päivystys-
käynnit lääkärikeskuksessa ja erikoislääkärikonsul-
taatiot. Työterveyshuollon toiminta on luonteeltaan 
ennaltaehkäisevää.

Työsuhdeautoon ovat oikeutettuja vakituisessa työ-
suhteessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat autoa 
työtehtävien suorittamiseen. Edunsaajan kokonais-
palkasta vähennetään auton verotusarvo. Kahdek-
salla Hanselin työntekijällä oli vuoden 2016 lopussa 
työsuhdeauto käytössään.

Toimitusjohtajalle on vuonna 2007 otettu vakuu-
tusyhtiöstä lisäeläke, jonka vuosittainen maksu on 
9 714 euroa (sisältäen henkivakuutuksen). Toimi-
tusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.

Maksetut tulospalkkiot (ilman sos. kuluja)
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Green Office jo vuodesta 2009
Hansel kuuluu Suomen 
Green Office -verkostoon, 
jossa on mukana 443 toimis-

toa 156 eri organisaatiosta. Green Office on WWF 
Suomen kehittämä ympäristöohjelma, jonka tarkoi-
tuksena on muun muassa vähentää toimistojen ym-
päristökuormitusta.

Kestävä kehitys huomioidaan Hanselin sisäisessä 
toiminnassa. Sähkön- ja paperinkulutuksen, matkus-
tuksen sekä laite- ja kalustehankintojen tunnusluku-
ja seurataan säännöllisesti. Laskennassa on käytetty 
apuna WWF:n ylläpitämää ilmastolaskuria, joka on 
Green Office -työkalu. Päästölukuja ei ole suhteutet-
tu liiketoiminnan tai henkilömäärän kasvuun.

Oman toiminnan ympäristövaikutukset

23.3.2017 Green Office jo vuodesta 2009 - Hansel - Vuosikertomus 2016
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Green Office jo vuodesta 2009

Hansel kuuluu Suomen Green Office -verkostoon, jossa on mukana 443 toimistoa 156 eri organisaatiosta.
Green Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on muun muassa
vähentää toimistojen ympäristökuormitusta.

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

Oman toiminnan ympäristövaikutukset

Ympäristönäkökulma läsnä arjessa

Hanselin työntekijöille on järjestetty ympäristöasioihin liittyvää koulutusta ja intranet-sivustolla julkaistaan säännöllisin väliajoin
ympäristövinkkejä eri aihepiireistä. Yhtiössä käytetään videoneuvottelutekniikkaa, jonka avulla pyritään korvaamaan matkustamista.

Henkilökuntaa kannustetaan käyttämään julkista liikennettä tarjoamalla HSL:n työmatkaseteleitä. Työsuhdeautojen CO -päästöraja on
140 g/km.

Hansel käyttää omissa hankinnoissaan kilpailuttamiaan puitejärjestelyjä aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Yhtiön oma
markkinointimateriaali on pääosin sähköisessä muodossa.

Green Office -projektin myötä toimiston pienhankinnoissa on siirrytty ympäristöä vähemmän kuormittaviin ratkaisuihin. Hanselin
toimistossa on muun muassa järjestetty kattava jätteiden lajittelu.

Lue seuraavaksi: Hankintaosaamisen jakaminen (https://hanselvuosikertomus.dev.sst.fi/vastuullisuus/hyva-tyonantaja/hanselilaiset-kouluttajina/)

2016 2015 2014 2013 2012

Suorat vaikutukset, Hanselin oma toiminta CO  tuhatta kg CO  tuhatta kg CO  tuhatta kg CO  tuhatta kg CO  tuhatta kg

Paperin kulutus 0,64 0,69 0,74 0,75 0,78

Tieliikenne polttoaineen kulutuksen
mukaan*

57,31 40,67 46,75 42,43 46,93

Yhtiön maksamia kilometrikorvauksia
vastaavat päästöt

0,93 1,57 0,23 0,32 0,52

Muu liikenne (taksiliikenne) 0,88 0,78 1,15 0,98 1,21

Lentoliikenne henkilökilometrien mukaan 38,77 34,31 38,84 24,12 42,41

Laivaliikenne henkilökilometrien mukaan 0,13 1,73 1,27 3,41 0,00

Junaliikenne 0,00 0,12 0,08 0,10 0,11

Sähkön kulutus** 11,08 13,73 15,04 12,97 11,19

Suorat vaikutukset yhteensä 109,74 93,60 104,10 85,08 103,15

Toimistolaitteiden hankinnasta syntyvät
päästöt

Matkapuhelimet 2,40 2,93 1,87 0,70 0,56

Tablettitietokoneet 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00

Kannettavat tietokoneet 0,00 0,00 13,07 0,17 0,86

LCD-näytöt 2,62 0,66 28,83 0,23 1,14

LED-televisiot tai -näytöt 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Monitoimilaitteet 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Tulostimet 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00

Kalusteet 1,43 1,12 13,37 0,42 0,89

Toimistolaitteiden ja kalusteiden
hankinnasta syntyneet päästöt yhteensä

7,07 5,19 57,14 1,52 3,45

Yhteensä 116,81 98,79 161,24 86,60 106,60

*Luku on laskettu työsuhdeautojen polttoaineostojen perusteella.

**Vuonna 2016 sähkön hankinnasta 56 % on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä
valtioneuvoston periaatepäätöstä mukaillen sekä Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmässä
sovitusti. Vuodesta 2014 eteenpäin luku pohjautuu todelliseen sähkönkulutukseen, tätä
aikaisemmissa sähkönkulutusluvuissa on ollut mittausvirhe.

2 2 2 2 2

2

-

*Luku on laskettu työsuhdeautojen polttoaineostojen perusteella.
**Vuonna 2016 sähkön hankinnasta 56 % on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä valtioneuvoston periaatepäätöstä mukaillen sekä Valtion 
sähkönhankinnan seurantaryhmässä sovitusti. Vuodesta 2014 eteenpäin luku pohjautuu todelliseen sähkönkulutukseen, tätä aikaisemmissa sähkönku-
lutusluvuissa on ollut mittausvirhe.
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Ympäristönäkökulma läsnä arjessa

Hanselin työntekijöille on järjestetty ympäristö-
asioihin liittyvää koulutusta ja intranet-sivustolla 
julkaistaan säännöllisin väliajoin ympäristövinkkejä 
eri aihepiireistä. Yhtiössä käytetään videoneuvot-
telutekniikkaa, jonka avulla pyritään korvaamaan 
matkustamista.

Henkilökuntaa kannustetaan käyttämään julkista 
liikennettä tarjoamalla HSL:n työmatkaseteleitä. 

Työsuhdeautojen CO2-päästöraja on 140 g/km.

Hansel käyttää omissa hankinnoissaan kilpailutta-
miaan puitejärjestelyjä aina kun se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Yhtiön oma markkinointima-
teriaali on pääosin sähköisessä muodossa.

Green Office -projektin myötä toimiston pienhan-
kinnoissa on siirrytty ympäristöä vähemmän kuor-
mittaviin ratkaisuihin. Hanselin toimistossa on muun 
muassa järjestetty kattava jätteiden lajittelu.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Hankintaosaamisen jakaminen
Hanselin asiantuntijat tuntevat hankinta-alan joka-
päiväisen osaamisen edellytykset ja haasteet. Osaa-
mista jaetaan eteenpäin erityisesti lainsäädäntöön, 
kuten uuteen hankintalakiin liittyen, mutta myös 
hankintojen toteuttamiseen ja kehittämiseen liit-
tyvissä aiheissa. Koulutuksia ja luentoja on pidetty 
esimerkiksi HAUSilla ja valtiovarainministeriössä.

Tarjolla vinkkejä ja vertaistukea 
sähköiseen kilpailuttamiseen

Hansel edistää hankintaosaamista myös omien kou-
lutustensa ja infotilaisuuksiensa myötä. Uusista ja 
tulevista puitejärjestelyistä järjestetään säännöl-
lisesti infotilaisuuksia sekä toimittajille että asiak-

kaille. Esimerkiksi sähköisen kilpailutusratkaisun eli 
Hanki-palvelun käyttöönotosta järjestettiin vuonna 
2016 useita infotilaisuuksia, joissa opastettiin palve-
lun käyttöön ja vastattiin sähköisen kilpailutuksen 
herättämiin kysymyksiin.

Hanki-palvelun jo käyttöönsä ottaneille organi-
saatiolle järjestettiin omia klinikoita, jossa jaettiin 
käyttövinkkejä palvelun tehokkaaseen käyttöön ja 
ratkottiin eteen tulleita haasteita. Infotilaisuuksiin 
ja klinikoihin osallistui vuoden 2016 aikana yli tuhat 
asiakasta. Osallistujat ovat kiitelleet myös mahdol-
lisuutta osallistua tilaisuuksiin etänä omalta työpis-
teeltä tai vaikka kotoa käsin.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Tehtävänä hengenpelastus

Hansel-klubilla on virkistäytymisen lisäksi yhteis-
kunnallisesti vastuullinen tehtävä: kannustaminen 
verenluovutukseen. Suomen Punaisen Ristin Ve-
ripalvelun koordinoima VeriRyhmä kokoaa saman 
yhteisön kaverit tai kollegat ja tekee kädenojennuk-
sesta yhteisöllisen hetken.

Hanselin VeriRyhmä perustettiin kesällä 2016. Jos 
ensimmäisen puolen vuoden aikana luovuttajia oli 
kunniamaininnan verran.

Kädenojennus työnantajalta

Luovutettua verta tarvitaan jatkuvasti leikkauksissa, 
synnytyksissä, syövän ja vakavien sairauksien hoi-
dossa, onnettomuuksien uhreille, keskosille ja van-
huksille. Joka arkipäivä tarvitaan lähes 1 000 veren-
luovuttajaa. Yhdellä luovuskerralla pystyy auttamaan 
parhaimmillaan kolmea potilasta.

Hanselilaiset saavat käydä verenluovutuksessa työ-
ajallaan. Postitalon viereisessä talossa oleva kiinteä 
verenluovutusasema helpottaa järjestelyjä, ja luo-
vuttamaan ehtii myös kiireisen työpäivän keskellä.

Hieman erilainen kahvihetki

Ryhmäverenluovutus on mukava sosiaalinen tilanne. 
Siihen sisältyy perusterveystarkastuksen ja luovu-
tuksen lisäksi välipala ja lyhyt tauko ennen töihin pa-

luuta. Osa luovuttajista jännittää pistämistä, jolloin 
työkaverin läsnäolo tuo tukea.

Hanselin VeriRyhmä käy yhdessä verenluovutukses-
sa kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. Aktiivi-
simmat käyvät pötköttämässä myös yhteiskertojen 
välissä sallitun luovutusvälin puitteissa.

Hyvien kokemustensa innostamana Hansel haas-
taa työntekijöidensä lisäksi asiakkaansa ja yhteis-
työkumppaninsa ryhtymään hengenpelastajiksi ja 
perustamaan omia VeriRyhmiä.

Joka päivä tarvitaan 
lähes tuhat suomalaista 
luovuttamaan verta 
avuksi mm. synnytyksiin 
ja keskosille, leikkauksiin, 
onnettomuuksien uhreille 
ja vakavien sairauksien 
hoitoon.
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Vastuullisuusraportin rakenne
Vastuullisuustyöhön liittyviä toiminnan tuloksia esi-
tellään vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan vuo-
sittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hanselin 
vastuullisuusraportti on integroitu vuosikertomuk-
seen. Vastuullisuusraportoinnin osalta kertomuk-
sessa esitetään vuoteen 2016 liittyvät avaintiedot, 
kiinnostavat tapahtumat ja saavutukset vastuulli-
suuden osalta. Vuoden 2015 tapahtumia koskeva 
vastuullisuusraportti julkaistiin 7.4.2016.

Hanselin vastuullisuuden kokonaiskuvaa hahmo-
tetaan yhtiön strategian pohjalta sidosryhmäyh-
teistyön, vastuullisuuden olennaisuusmatriisin 
sekä yhteiskuntasitoumuksen kautta. Työyhteisöä 
erityisesti koskettavat vastuullisuusnäkökohdat on 
käsitelty omassa osiossaan.

Vastuullisuusohjelmassa esitellään Hanselin ympä-
ristötunnuksen saaneet puitejärjestelyt sekä kerro-
taan, millä perusteella ympäristötunnus on myön-
netty. Sidosryhmäanalyysi on päivitetty syksyllä 
2016, ja raportissa käsitellään ajankohtaisia asioita 
laajemmin eri sidosryhmien näkökulmasta. Sidosryh-
mäanalyysin ja sidosryhmille tehdyn vastuullisuus-
kyselyn perusteella päivitettiin ja syvennettiin myös 
olennaisuusmatriisin sisältöä. Yhteiskuntasitoumus 

sen sijaan on uusi työkalu ja valittu mukaan loppu-
vuonna 2016.

GRI-ohjeiston mukainen raportointi

Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti hyväk-
syttyyn, vuonna 2013 päivitettyyn Global Reporting 
Initiative GRI 4 -ohjeistoon. GRI-ohjeiston mukai-
sesti raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee 
raportin perussisältö sekä tieto siitä, mistä raportin 
osiossa kyseiseen kohtaan liittyvät asiat on esitelty.

Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta pe-
rusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilin-
päätökseen.

Hanselin vastuullisuusraportti on luettavissa osoit-
teessa vuosikertomus2016.hansel.fi. Vastuullisuus-
raportti julkaistaan neljättä kertaa vain verkkomuo-
dossa ja sen on varmentanut tilintarkastusyhteisö 
KPMG.

Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteistyössä Mainostoimisto SST:n kanssa. Lisätietoja antavat 
Hanselin viestintäasiantuntijat:

Hani Olsson
viestintäpäällikkö
hani.olsson@hansel.fi
puh. 029 4444 235

Laura Helle
markkinointiviestinnän asiantuntija
laura.helle@hansel.fi
puh. 029 4444 242
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GRI-indeksi
Hansel raportoi kansainvälisesti hyväksytyn ja 
vuonna 2013 päivitetyn Global Reporting Initiative 
GRI 4 -ohjeiston Core-tason edellyttämällä tavalla. 
GRI-ohjeiston mukaisesti alla on esitetty taulukko, 

josta ilmenee raportin perussisältö sekä suorat linkit 
kyseiseen tietoon. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on 
siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tie-
doista sisältyy tilinpäätökseen.

Yleinen perussisältö Lisätiedot

Strategia ja analyysi 

G4-1 Toimitusjohtajan katsaus 

Organisaation taustakuvaus 

G4-3 Raportoivan organisaation nimi Hansel Oy

G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut 

G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti 

G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat  

 merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta 

G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto 

G4-8 Markkina-alueet 

G4-9 Raportoivan organisaation koko 

G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti  

 ja sukupuolen mukaan jaoteltuna 

G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö 

G4-12 Organisaation toimitusketju 

G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa,  

 omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla 
 Ei muutoksia

G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen 

G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden  

 periaatteet tai aloitteet 

G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa 

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja 

G4-17 Konsernin laskentaraja Hansel ei ole konserni

G4-18 Raportin sisällönmäärittely 

G4-19 Olennaiset näkökohdat 

G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Koskee koko Hanselia

G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella 

G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Ei muutoksia

G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Ei muutoksia

Sidosryhmävuorovaikutus 

G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä 

G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet 

G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet 

G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet 
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Raportin kuvaus 

G4-28 Raportointijakso 

G4-29 Edellisen raportin päiväys 

G4-30 Raportin julkaisutiheys 

G4-31 Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja 

G4-32 GRI-sisältövertailu 

G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen 

Hallinto 

G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat 

G4-36 Vastuuhenkilöt 

Liiketoiminnan eettisyys 

G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet
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Näkökohta Johtamiskäytäntö ja tunnusluvut Poisjätetyt kohdat Raportoinnin rajaus
Hanselin
ulkopuolella G4-21

Taloudellinen
vastuu

Välilliset
taloudelliset
vaikutukset 

Hanselin toiminnan tavoitteena on
säästöjen aikaansaaminen

Vastuullisuuden johtaminen

Säästöjen arviointi

Hanselin liiketoimintamalli, G4-
EC8

Valtionhallinto

Ostokäytännöt Ostokäytäntöihin vaikuttavat
trendit

Vastuullisuuden huomioiminen
hankintaprosessissa

Vastuullisuuden huomioiminen
puitejärjestelyissä

Toimittajien tasapuolinen kohtelu

Sähköinen kilpailutusratkaisu

Puitejärjestelyt, joissa alueellisuus
huomioitu, G4-EC9

Pk-yritysten osuus
puitejärjestelyissä

Indikaattori on raportoitu
puitejärjestelyiden osalta.
Indikaattorista G4-EC9 ei ole
raportoitu prosenttia
ostobudjetista vaan
prosenttimäärä puitejärjestelyistä,
joissa alueellisuus on huomioitu,
sillä Hansel ei seuraa
asiakkaidensa ostobudjettia.

Näkökohta on
raportoitu
puitejärjestelyiden
osalta, ja sen
vaikutukset
koskevat
valtionhallintoa ja
sopimustoimittajia.

Ympäristövastuu

Tuotteet ja palvelut Vastuullisuuden huomioiminen
puitejärjestelyissä

Toimintaan vaikuttavat trendit

Ympäristönäkökohdat palveluissa
ja tuotteissa

Hanselin toimintaan sopiva
indikaattori on
ympäristötunnuksellisten
puitejärjestelyjen kautta tehtyjen
hankintojen määrä

G4-EN27-indikaattori on korvattu
toisella, sillä Hansel ei itse tuota
puitejärjestelyjen kautta
hankittavia tuotteita ja palveluita.

Sopimustoimittajat

Toimittajien
ympäristöarvioinnit 

Vastuullisuusnäkökohdat
hankintaprosessissa

Näkökohta Johtamiskäytäntö ja tunnusluvut Poisjätetyt kohdat
Raportoinnin 
rajaus Hanselin 
ulkopuolella G4-21

vaikutus organisaation ulkopuolella              vaikutus organisaation sisäpuolella              johtamiskäytäntö              tunnusluku
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puitejärjestelyjen kautta
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Toimittajien
ympäristöarvioinnit 

Vastuullisuusnäkökohdat
hankintaprosessissa

Vastuullisuuden huomioiminen
puitejärjestelyissä

Uusien toimittajien
ympäristöarvioinnit, G4-EN32

Hanselin ympäristötunnuksen
saaneet puitejärjestelyt

Sosiaalinen vastuu

Työllistäminen Hanselin tasa-arvosuunnitelma

Hyvin johdettu työyhteisö, joka
tarjoaa mielenkiintoisia
työtehtäviä ja mahdollisuuksia
jatkuvaan ammatilliseen
kehittymiseen

Henkilöstön vaihtuvuus, G4-LA1

Koulutus Strategialähtöinen henkilöstön
osaamisen kehittäminen

Koulutustunnit, G4-LA9

Osaamisen kehittämisen ohjelmat,
G4-LA10

G4-LA10 b ei raportoitu, sillä
indikaattorin tarkoittaman
poistuvuuden määrä on hyvin
pientä Hanselissa ja näin ollen tällä
ei ole olennaista vaikutusta.

Lahjonnan ja
korruption
vastaisuus 

Yhtiön hallituksen hyväksymät
eettiset ohjeet

Eettisten ohjeiden koulutus, G4-
SO4

Vahvistetut lahjontatapaukset ja
niihin liittyvät toimenpiteet, G4-
SO5

Ei raportoituja korruptiotapauksia 
vuonna 2016.

Sopimustoimittajat 
Valtionhallinto

Tuote- ja
palvelutiedot 

Hanselin strategisena tavoitteena
vahva rooli valtiokonsernin
hankintatoimen kehittämisessä

Asiakas- ja
toimittajatyytyväisyystutkimusten
laatiminen

Asiakas- ja
toimittajatyytyväisyystutkimusten
tulokset, G4-PR5

Valtionhallinto

Toimittajien
yhteiskunnallisten

Sosiaalisen vastuun riskianalyysi Ei voida esittää prosenttiosuutta,
sillä selvitys on ollut

Toimitusketjun
osalta selvitykset
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yhteiskunnallisten

vaikutusten

arviointi 

Vastuullisuuden huomioiminen

hankintaprosessissa

Uusien toimittajien

yhteiskunnallisten vaikutusten

arviointi, G4-SO9

sillä selvitys on ollut

vapaaehtoinen.

osalta selvitykset

ulottuvat

sopimustoimittajiin,

mutta ei näiden

alihankkijoihin.

Asiakkaiden

yksityisyydensuoja 

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapoikkeaminen seuranta,

G4-PR8

Ei raportoituja 
tietoturvapoikkeamia vuonna 
2016.

vaikutus organisaation ulkopuolella              vaikutus organisaation sisäpuolella              johtamiskäytäntö              tunnusluku
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Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100

Taseen loppusumma − saadut ennakot

(Palvelukseen tulleiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12. +

Keskimääräinen vaihtuvuus, % = Palveluksesta lähteneiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12.)/2 x 100

Henkilöstön määrä 31.12.

Lähtövaihtuvuus, % = Palveluksesta lähteneiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12. x 100

Henkilöstön määrä 31.12.

Lähtövaihtuvuus, irtisanoutuneet, % = Palveluksesta irtisanoutuneiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12. x 100

Henkilöstön määrä 31.12.

Sairauspoissaoloprosentti = Sairauspoissaolopäivien määrä tilikaudella 1.1.–31.12. x 100

Teoreettinen säännöllinen työaika tilikaudella 1.1.–31.12.

Lue seuraavaksi Riippumaton varmennusraportti
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Riippumaton varmennusraportti
Hansel Oy:n johdolle

Olemme Hansel Oy:n (jäljempänä ”Hansel”) johdon 
pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden anta-
van varmennustoimeksiannon, jonka kohteena ovat 
olleet Hanselin verkossa julkaistun Vuosikertomuk-
sen 2016 yhteydessä ”Vastuullisuus”-osion kaikissa 
alaosioissa, ”GRI”-osion kaikissa alaosioissa ja ”Vuo-
si 2016” -osion ”Organisaatio”-alaosion ”Henkilös-
tötilastot”-alaosiossa esitetyt vastuullisuustiedot 
1.1.–31.12.2016 raportointikaudelta (jäljempänä 
”vastuullisuustiedot”). 

Varmennuksemme kriteeristönä on ollut Global 
Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting 
Guidelines G4 -ohjeisto (jäljempänä ”GRI G4 -oh-
jeisto”).

Toimeksiannon luontaiset rajoitukset

Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huo-
mioon vastuullisuustietojen luonteeseen kuuluvat, 
tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoi-
tukset. Esitettyjä vastuullisuustietoja tulee arvioida 
yhdessä Hanselin antamien vastuullisuustietojen 
keräämiseen, laskemiseen ja arvioimiseen liittyvien 
selvitysten kanssa. 

Hanselin johto vastaa vastuullisuustietojen mit-
taamisesta, laatimisesta ja esittämisestä GRI G4 
-ohjeiston mukaisesti. 

Meidän tehtävänämme on esittää riippumaton 
johtopäätös vastuullisuustietoista. Olemme suo-
rittaneet toimeksiannon ISAE 3000:n (uudistettu) 
mukaisesti. Siinä määrin kuin on lain mukaan mah-
dollista, emme vastaa tekemästämme työstä, tästä 
varmennusraportista tai esittämistämme johtopää-
töksistä muille osapuolille kuin Hanselille.

Olemme riippumattomia yhteisöstä niiden Suo-
messa noudatettavien eettisten vaatimusten mukai-
sesti, jotka koskevat suorittamaamme toimeksian-
toa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten 
mukaiset eettiset velvollisuutemme. Sovellamme 
kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC1 ja 
näin ollen ylläpidämme kattavaa laadunvalvontajär-
jestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toiminta-
periaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimus-

ten, ammatillisten standardien sekä sovellettaviin 
säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten 
noudattamista koskien.

Yhteenveto tehdystä työstä

Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteu-
tetaan pääasiassa tekemällä tiedusteluja henkilöille, 
joiden tehtävänä on laatia esitetyt vastuullisuustie-
dot, soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia 
evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun var-
muuden antavassa toimeksiannossa suoritettavat 
toimenpiteet poikkeavat luonteeltaan ja ajoituksel-
taan kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksi-
annosta suoritettavista toimenpiteistä ja ovat niitä 
suppeampia, minkä vuoksi siinä annetaan huomat-
tavasti alemman tason varmuus.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraa-
vat toimenpiteet:

Olemme haastatelleet Hanselin henkilöstön jäseniä;

Olemme arvioineet GRI G4 -ohjeiston raportointia 
koskevien periaatteiden soveltamista vastuullisuus-
tietojen esittämisessä;

Olemme arvioineet vastuullisuustietojen valittujen 
olennaisten näkökohtien kattavuutta sekä raportoin-
tirajojen määrittelyä suhteessa Hanselin liiketoimin-
taan ja toimialaan;

Olemme arvioineet vastuullisuustietojen keräämi-
seen ja yhdistelemiseen käytettyjä tiedonhallinnan 
prosesseja, tietojärjestelmiä ja käytännön menette-
lytapoja;

Olemme käyneet läpi esitetyt vastuullisuustiedot, 
ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen mää-
rittelyä ja;

Olemme testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydel-
lisyyttä alkuperäisistä dokumenteista ja järjestelmis-
tä otospohjaisesti.
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Johtopäätökset
Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme 
ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, 
että varmennustoimeksiannon kohteena olleet tie-
dot eivät olisi olennaisilta osiltaan GRI G4 -ohjeiston 
mukaisesti laadittu.

Helsinki, 17. maaliskuuta 2017

KPMG Oy Ab

Harri Leppiniemi
CIA

Nathalie Clément
Senior Manager
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