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Vuosi 2021 oli onnistunut. Näin siitäkin huolimatta, 
että koronapandemia pitkittyi, ja haastoi meitäkin. 
Hanselissa kyseessä oli juhlavuosi: Valtion han-
kintakeskus perustettiin 1941, ja siitä alkoi ensin 
viraston ja myöhemmin osakeyhtiön jo yli 80 vuotta 
jatkunut tarina. Pitkä ja monivaiheinen matkamme 
nykytilanteeseen, jossa olemme koko julkishallintoa 
palveleva yhteishankintayksikkö, on mielenkiintoi-
nen. Harmillisesti emme kuitenkaan koronan vuoksi 
päässeet kokoamaan yhteistyökumppaneitamme 
tarinamme äärelle juhlimaan. Hieman historian havi-
naa löytyy kuitenkin tästä vuosikertomuksesta Merja 
Leppäsen haastattelusta. Merjalle lämmin kiitos yli 
40 vuoden työurasta meillä!

Erityisesti minua ilahduttaa se, että saavutimme 
kasvutavoitteet siitäkin huolimatta, että pandemia 
ravisteli monia toimialoja. Yhteishankintojen käyttö 
kasvoi 135 miljoonalla eurolla. Asiakkaamme hyö-
dynsivät myös Hanselin kilpailutuspalvelua sekä 
hankintatoimen kehittämispalvelua entistä enem-
män. Tämä kaikki on suoraan seurausta hienosta 
yhteistyöstä niin asiakkaidemme kuin sopimustoi-
mittajiemme kanssa. Sitoutunut ja osaava henki-
löstömme on tehnyt upeaa työtä, josta suurin osa 
tehtiin päättyneenä vuonna kotoa käsin.

Alkaneelta vuodelta odotamme yhä lisää kasvua, 
ja toivotamme uudet asiakkaat lämpimästi terve-
tulleiksi. Yksi tulevan vuoden kohokohdista onkin 
se, että nykyisten asiakkaidemme lisäksi myös 
perustettavat hyvinvointialueet voivat alkaa käyttää 
Hanselin palveluita. Olemme siis vahvasti koko 
julkishallinnon yhteishankintayksikkö jatkossakin.

Vastuullisuuden merkitys ja siihen liittyvä raportoin-
titarve on ennennäkemättömän suuri kaikilla asiak-

kaillamme. Osaltaan tähän on varmasti vaikuttanut 
pari vuotta sitten julkaistu, ensimmäinen kansallinen 
julkisten hankintojen strategia. On hienoa työsken-
nellä julkisten hankintojen parissa juuri nyt, kun 
suuntaamme isolla joukolla kohti yhdessä asetettuja 
tavoitteita.

Suurena hankintayksikkönä pidän aktiivisuuttam-
me julkisten hankintojen kehittämisen areenoilla 
erityisen tärkeänä siksikin, että meillä on hankkimi-
sesta niin vankka käytännön kokemus. Tavoitteita 
on helppo asettaa, mutta aina on tärkeää miettiä 
myös sitä, millaisten tavoitteiden saavuttaminen 
on julkisten hankintojen ja niiden kilpailuttamisen 
kautta mahdollista ja järkevää.

Julkisten hankintojen parempien käytäntöjen eteen 
teemme työtä joka päivä. Isona painopisteenä tässä 
on jo muutaman vuoden ajan ollut digitaalisten vä-
lineiden kehittäminen. Tämä liittyy moneen tärkeään 
arvoon, kuten julkisten hankintojen mahdollisim-
man suureen tehokkuuteen ja vastuullisuuteen, 
kun papereiden pyörittäminen vähenee. Olemme 
rakentaneet työvälineitä kilpailuttamiseen ja myös 
koko palveluvalikoimamme tarjoileva hansel.fi on 
uudistunut entistä paremman käyttäjäkokemuksen 
takaamiseksi. Toivottavasti asiointi verkkopalvelus-
samme on nyt sinulle entistäkin sujuvampaa!

Hanselin järjestämät webinaarit eri aiheista ovat 
olleet todellinen yleisömenestys, joten näitä on jat-
kossakin tarjolla. Vaikka virtuaalisesti tapaaminen on 
helppoa ja tehokasta, odotan kovasti myös tapaa-
misia ihan kasvotustenkin. Toiveikkaina suunnitte-
lemme ensi syksylle tapahtumien kiertuetta useille 
paikkakunnille ympäri Suomea. Pian nähdään!

Jo 80 vuotta julkisia hankintoja
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Hansel on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka 
tavoitteena on tuottaa julkishallinnolle säästöjä tulok-
sellisella hankintatoimella. Hanselin asiakkaita ovat 
ministeriöt ja niiden alaiset virastot, kunnat, kunta- 
yhtymät, sairaanhoitopiirit, Keva ja seurakunnat sekä 
lisäksi sellaiset julkisoikeudelliset laitokset, joihin 
valtio tai kunta käyttää määräysvaltaa. Vuonna 2021 
aloimme myös valmistautua siihen, että hyvinvointi-
alueet tulisivat asiakkaiksemme. Tämän mahdollistava 
lakimuutos käsitellään eduskunnassa keväällä 2022.

Hanselin omistavat valtio (65 %) ja Suomen Kunta-
liitto (35 %). Yhtiön rooli ja tehtävä yhteishankintayk-
sikkönä on määritelty julkisia hankintoja koskevassa 

lainsäädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja 
valtion hankintastrategiassa. Yhtiö on valtiovarainmi-
nisteriön omistajaohjauksessa.

Hansel rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä 
yhteishankintojen palvelumaksulla ja asiantuntija-
palvelujen myynnillä. Palvelumaksu, joka perustuu 
asiakkaiden tekemiin hankintoihin, voi olla suuruu-
deltaan enintään 1,50 prosenttia. Keskimääräinen 
palvelumaksu vuonna 2021 oli 0,88 prosenttia (0,95 
prosenttia vuonna 2020).

Hanselin omat hankinnat olivat 5,0 miljoonaa euroa 
vuonna 2021. Hankinnoissa hyödynnetään yhtiön 

Hansel – julkishallinnon 
yhteishankintayksikkö
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yhteishankintoja aina, kun se on mahdollista. Jos 
hankintaan soveltuvaa puitejärjestelyä tai dynaa-
mista hankintajärjestelmää ei ole saatavilla, tehdään 
hankinnat yhtiön prosessien mukaisesti.

Organisaatio
Hanselin organisaation muodostaa 124 asiantuntijan 
henkilökunta. Hallituksen valitsee yhtiökokous ja sen 
puheenjohtajana toimii Anna-Maija Karjalainen. 
Hallituksessa on lisäksi neljä muuta jäsentä: vara- 
toimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto ry 
(varapuheenjohtaja), head of procurement Antti 
Laakso, Aalto-yliopisto, kaupunginjohtaja Johanna 
Luukkonen, Hyvinkään kaupunki ja pääjohtaja Antti 
Koivula, Työterveyslaitos. Lisäksi hallituksen kokouk-
siin osallistuu henkilöstön edustaja Minna Isoher-
ranen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallituksen 
jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä.

Hallitus nimittää Hanselin johtoryhmän yhtiön toimi-
tusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä oli vuonna 
2021 toimitusjohtaja mukaan lukien seitsemän 
henkilöä: toimitusjohtaja Anssi Pihkala (s. 1963), 
varatoimitusjohtaja Raili Hilakari (s. 1953), talous-
johtaja Kirsi Koivusaari (s. 1966), lakiasianjohtaja 
Eija Kontuniemi (s. 1966), asiakkuusjohtaja Maritta 
Mäkelä (s. 1965), kategoriajohtaja Susanna Närvänen 
(s. 1963) ja digitaalisten palveluiden johtaja Mikko 
Saavalainen (s. 1979).

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän nimittämisessä 
noudatetaan valtion omistajaohjauksen periaatteita, 
jotka varmistavat muun muassa tasa-arvon toteu-
tumisen. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen 
osakeyhtiölakia ja Hanselin yhtiöjärjestystä. Yhtiön 
päätoimipiste sijaitsee Helsingissä, Postitalossa. 
Lisäksi käytössä on neuvotteluhuone Kuntatalolla. 
Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla.

Toiminnan eettisyys ja vaatimustenmukaisuus
Compliance-toiminto vastaa eettisten ohjeiden 
ja liiketoimintaperiaatteiden sekä eettiseen toi-
mintaan liittyvän ohjeistuksen ajantasaisuudesta, 
tukee henkilöstöä eettiseen toimintaan liittyvissä 
kysymyksissä, järjestää koulutuksia sekä käsittelee 
väärinkäytösilmoituksia.

Vuonna 2021 henkilökunnalle järjestettiin virkamies- 
etiikkaan ja korruption torjuntaan liittyvä tietoisku. 
Valtion virkamieseettiset periaatteet ja vieraan- 
varaisuusohjeet uudistuivat keväällä 2021. Hanse-
lin ohjeistuksen todettiin olevan sopusoinnussa 

omistajiemme, eli valtion ja Kuntaliiton vastaavien 
ohjeistusten kanssa.

Compliance-tiimin jäsenet esiintyivät joulukuus-
sa yhdessä valtiokonttorin asiantuntijan kanssa 
myös asiakkaille suunnatussa webinaarissa, jossa 
käsiteltiin julkisiin hankintoihin liittyviä complian-
ce-näkökulmia, whistleblower-direktiivin sisältöä 
sekä esiteltiin valtiokonttorin virastoille tarjoamaa 
ilmiantokanavaa. Hanselin verkkopalvelussa ja 
asiakaskirjeissä julkaistiin kaksi julkisten hankinto-
jen eettisiin näkökulmiin liittyvää blogia. Julkisten 
hankintojen neuvontayksikön vieraskynäpalstalla 
ja asiakaskirjeessä julkaistiin puolestaan Hanselin 
compliance-toimintaan liittyvä kirjoitus. Hanselin 
compliance-tiimi antoi henkilökunnalle lisäksi 
neuvontaa ja tukea eettisissä kysymyksissä. Tiimiin 
kuuluivat vuonna 2021 lakiasianjohtaja Eija Kontu-
niemi, johtava lakimies Kirsi Kunnas-Leinonen, hen-
kilöstöpäällikkö Minna Hälvä ja kategoriapäällikkö 
Jani Mäkinen.

Vuonna 2021 Hanselin ilmiantokanavaan tehtiin yksi 
ilmoitus. Ilmoitus ei koskenut Hanselin työntekijää. 
Ilmoitus käsiteltiin asianomaisten henkilöiden kanssa.

Tietoturva
Hanselissa on tietoturvaryhmä, joka vastaa myös 
tietosuojaan liittyvistä asioista. Ryhmän jäsenet ovat 
eri osa-alueiden asiantuntijoita ja ryhmän vetämi-
sestä vastaa Hanselin tietoturvapäällikkö. Vuonna 
2021 turvallisuuteen liittyvä kehitystyö painottui eri-
tyisesti hankintojen tietosuojaan. Tietoturvan osalta 
tehtiin tietoturva-auditointeja sekä Hanselin omiin 
järjestelmiin että asiakkaille tarjottaviin työkaluihin, 
kuten Ajoneuvopalveluun ja Hankintaluotsiin.

Liiketoiminta
Hanselin liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen: 
yhteishankintoihin, kilpailutuspalveluihin sekä 
hankintatoimen kehittämispalveluihin. Yhteishankin-
tayksikkö edistää toiminnallaan julkisen hallinnon 
tuottavuutta, laadukkaiden julkisten hankintojen 
tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua. 
Hanselin tavoitteena on järjestää tarjouskilpailut 
siten, että markkinat toimivat tehokkaasti ja kilpai-
lua syntyy.

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan 
yhdessä ulkopuolisen riskiasiantuntijan kanssa riski-
matriisin avulla säännöllisin väliajoin. Riskikartoitus 
toteutettiin vuonna 2021.
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Hanselin liiketoiminnan alueet

Yhteishankinnat
Yhteishankinnat tarkoittavat puitejärjestelyjä ja dynaamisia hankintajärjestelmiä, joiden kautta 
Hanselin asiakkaat voivat hankkia tuotteita ja palveluita. Yhteishankintasopimuksissa sovitaan 
yleiset ehdot, kuten hankinnan kohde, hinnat sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet. Käyt-
tämällä Hanselin sopimusta asiakas voi varmentaa hankinnan lainmukaisuuden, asemansa 
turvaavat sopimusehdot sekä helpottaa sopimus- ja toimittajahallintaa. Hansel tarkastaa 
yhteishankinnoissa toimittajien soveltuvuuden ja valvoo myös sopimuskaudella toimittajan 
sopimus- ja yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattamista sekä toimittajan vakavaraisuutta.

Säästöjä syntyy, kun tuotteita ja palveluita kilpailutetaan kerralla riittävän suurille hankinta-
määrille ja mahdollisimman monen asiakkaan tarpeisiin. Yhteishankinnat tuottavat julkishallin-
nolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessikustannuksissa.

Kilpailutuspalvelut
Kilpailutuspalvelut ovat tarpeen, kun hankinnan kohteesta ei ole tarjolla yhteishankintasopi-
musta. Hanselin kilpailuttamiskonsultit ja lakimiehet ovat perehtyneet julkisiin hankintoihin, 
kilpailuttamiseen ja sopimusoikeuteen. Asiantuntijapalvelujen käytöllä asiakas voi varmistua 
siitä, että hankinnat kilpailutetaan sääntöjen mukaisesti, mahdollisimman hyvillä sopimus-
ehdoilla sekä hinta-, laatu- ja vastuullisuustekijät huomioituina. Tämä vapauttaa asiakkaan 
työaikaa muihin tehtäviin, pienentää hankintayksikön riskejä ja edistää parhaiden käytäntöjen 
jakamista.

Hankintatoimen kehittäminen
Kehittämispalvelumme tähtää asiakkaiden hankintatoiminnan tehostamiseen ja tulokselli-
suuden parantamiseen. Asiakastoimeksiannoissa pääroolissa ovat kehityspäälliköt, mutta 
käytettävissä on Hanselin koko osaaminen. Kehittämispalvelut voivat liittyä jonkin asiakkaan 
hankintatoimessa esiintyvän ongelman ratkaisemiseen tai palvelu voi olla kokonaisvaltaista 
hankintojen ohjauksen, organisoinnin tai toteutuksen analysointia, kehittämistä ja muutos- 
johtamista sekä henkilöstön valmentamista. Kehittämistoimeksiannon sisältö räätälöidään 
aina tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä.
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Olemme toimineet reilun kahden vuoden ajan koko 
julkishallinnon hankintayksikkönä ja integraatiostra-
tegian vision mukaisesti yhdistämme Suomen julkista 
hankintavoimaa. Tavoitteenamme on tarjota erinomai-
nen palvelukokemus asiakkaillemme – panostamme 
erityisesti digitaaliseen asiakas- ja toimittajakoke-
mukseen. Palveluvalikoimamme on kattava ja vastuul-
lisuus on liiketoimintamme ytimessä. Toimimme myös 
itse esimerkillisesti, noudatamme korkeaa eettisyyttä 
ja vaatimustenmukaisuutta. Haluamme olla julkisen 
hankinnan arvostetuin osaaja ja halutuin työpaikka.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana teimme valtavan 
määrän puitesopimuksia ja dynaamisia hankinta-
järjestelmiä koko asiakaskunnalle. Nyt luvut alkavat 
puhua puolestaan ja sopimusten käyttö kasvaa 
erityisesti uudessa asiakaskunnassa. Vuonna 2021 

sopimusten käyttö ylitti ensimmäisen kerran miljardin 
euron rajan päätyen 1 052 miljoonaan euroon (edelli-
nen vuosi 916 M€). Vuonna 2021 yhteishankintasopi-
musten käyttö näytti seuraavalta (ks. kuvio alla).

Yksi seuraamistamme tunnusluvuista on puitejär-
jestelyihin liittymisten määrä, jota aloimme seurata 
tarkasti 1.9.2019 jälkeen. Tuolloin oikeuskäytäntö 
muuttui siten, että etukäteisliittymisestä tuli puite-
järjestelyjen kohdalla pakollista. Tämän ajankohdan 
jälkeen liittymisiä on kertynyt jo 3,5 miljardin euron 
arvosta. Nämä luvut tosin jakaantuvat useille  
vuosille, pisimmillään puitejärjestelyt ovat voimassa 
aina vuoteen 2029 saakka. Dynaamisten hankinta- 
järjestelmien osalta etukäteisliittyminen ei ole 
välttämätöntä, vaan niihin voi tulla mukaan milloin 
tahansa järjestelyn voimassaolon aikana.

Integraatiostrategian toteutus 
edennyt hyvin

Sopimusten käyttö 2021 
(tammi–joulu)

Valtion organisaatiot 67,6 %

Kuntien organisaatiot 20,4 %

Korkeakoulut 9,2 %

Muut organisaatiot 1,4 %

Asiakkaille kohdistamaton 0,9 %

Seurakunnat 0,5 %
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Asiakas- ja toimittajatyytyväisyyttä seurataan 
Hanselissa säännöllisesti. Asiakastyytyväisyyskysely 
toteutetaan vuosittain ja toimittajatyytyväisyyskysely 
joka toinen vuosi. Vuoden 2021 toimintamme osalta 
molemmat kyselyt toteutettiin tammikuussa 2022.

Asiakkaat tyytyväisiä Hanselin palveluihin
Vuoden 2021 asiakastyytyväisyystutkimuksen tulok-
set käytiin läpi johtoryhmässä sekä henkilöstöinfos-
sa. Tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa kehittä-
mistoimenpiteitä yhdessä henkilöstön kanssa.

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys pysyi edelleen 
korkeana koronapandemian vaikutuksista huolimatta. 
Asiakasyhteistyö jatkui vuoden 2020 tapaan lähes 
kokonaan verkkotapaamisina, kun etätyösuositukset 
olivat voimassa suuren osan vuotta. Toteutimme 
useita webinaareja ja ne keräsivät runsaasti osallis-
tujia. Hanselin vahvuuksina asiakkaat tuovat edel-

lisvuoden tapaan esille hankintalain tuntemuksen ja 
kilpailutusosaamisen, palveluasenteen ja yhteys- 
henkilöiden toiminnan.

Kehityskohteiksi asiakkaamme nimesivät yhteis- 
hankintojen hyödyt ja toimivuuden sekä asiakkaiden 
tarpeiden tuntemisen, jossa kehitys on kuitenkin 
jo kulkenut oikeaan suuntaan viime vuosina. Tätä 
lupaamme aktiivisesti parantaa jatkossakin.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 414 viime 
vuoden aikana Hanselin kanssa asioinutta asiakasta.

• Arvosanojen keskiarvo oli 4,06 (4,08 vuonna 2020)
• Kokonaisarvosanan 3,50 tai parempi antoi 85 % (84 %)
• Kokonaisarvosanan 2,99 tai huonompi antoi 6 % (6 %)

Hanselilaisten tulospalkkio on sidottu saatuun 
asiakastyytyväisyyspalautteeseen.

Sidosryhmät vahvistivat: 
olemme osaava ja vastuullinen kumppani
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Asiakasfoorumissa sparraillaan

Asiakasfoorumimme kokoontui kolme kertaa vuonna 2021. Tilaisuudet pidettiin Teamsissä.

Vuoden ensimmäisessä, 5.2.2021 pidetyssä foorumissa käsiteltiin kolmea aihetta: miten Hansel 
pitää huolta asiakkaistaan, miten vaikuttavuutta voidaan mitata kilpailutusprojekteissa ja mil-
laisia verrokkiyhtiöitä Hanselilla on Euroopassa. Puheenvuorot pitivät asiakkuusjohtaja Maritta 
Mäkelä, kilpailutuspalvelujen yksikönpäällikkö Ilkka Sihvola ja toimitusjohtaja Anssi Pihkala.

Tapaamisessa 4.6.2021 Poliisihallituksen materiaalihallintopäällikkö Jussi Kiiski kertoi turval-
lisuusviranomaisten hankinnoista ja Helsingin kaupungin hankintajohtaja Jorma Lamminmäki 
Helsingin hankintastrategian laatimisprosessista. Strategiatyössä oli mukana myös Hanselin 
hankintatoimen kehittämisyksikkö.

Kokouksessa 15.10.2021 kuultiin katsaus hyvinvointialueiden valmistelusta Keski-Suomen, Pir-
kanmaan, Satakunnan sekä Helsingin kaupungin valmisteluorganisaatioiden vastuuhenkilöiden 
kertomana. Vaasan kaupungin talousjohtaja Jan Finne ja hankintapäällikkö Pekka Liukkonen 
puolestaan esittelivät, millainen Vaasan kaupunki on hankkijana nyt ja jatkossa.

Asiakasfoorumissa oli mukana kymmenen jäsentä budjettitalouteen kuuluvista ja budjetti- 
talouden ulkopuolisista valtionhallinnon organisaatioista sekä 13 jäsentä eri kuntaorgani-
saatioista. Yhteenvetona kuluneeltakin vuodelta voidaan todeta, että foorumi on lunastanut 
paikkansa yhtenä asiakkaiden ja Hanselin yhteisenä tiedonvaihto- ja sparrauskanavana.

Toimittajatyytyväisyys hyvä 
– osin jopa erinomainen
Vuoden 2021 toimittajatyytyväisyystutkimuksen 
tulokset käytiin läpi johtoryhmässä sekä kategoria-
hallinnan viikkopalaverissa. Tuloksia hyödynnetään 
suunniteltaessa toimittajayhteistyön kehittämis- 
toimenpiteitä kategoriapäälliköiden kanssa.

Toimittajien kokonaistyytyväisyys pysyi edelleen 
hyvänä vilkkaan kilpailutusvuoden ja korona- 
pandemian vaikutuksista huolimatta. Toimittaja- 
yhteistyö jatkui vuoden 2020 tapaan lähes koko-
naan verkkotapaamisina, kun etätyösuositukset 
olivat voimassa suuren osan vuotta. Toteutimme 
vuoden 2021 aikana useita yhteishankintakilpailu-
tuksia sekä järjestimme sopimusten käyttöönottoi-
hin liittyen toimittajille infotilaisuuksia.

Toimittajatyytyväisyyskyselyn tuloksista selviää, että 
vahvuuksinamme toimittajat pitävät edellisvuoden ta-
paan hankintalain tuntemusta ja kilpailutusosaamista 
sekä sopimusyhteyshenkilöiden toimintaa. Hankinnan 
kohteen tuntemus ja kilpailutusprosessien sujuvuus 
nimettiin toimittajayhteistyön kehityskohteiksi.

Toimittajatyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 174 
viime vuoden aikana Hanselin kanssa asioinutta 
toimittajaa.

• Arvosanojen keskiarvo oli 3,90 (3,97 vuonna 2020)
• Kokonaisarvosanan 3,50 tai parempi antoi 75,1 % (82,4 %)
• Kokonaisarvosanan 2,99 tai huonompi antoi 9,2 % (7,6 %)

Toimittajatyytyväisyystutkimuksen tulokset vaikutta-
vat osaltaan kategoriapäälliköiden tulospalkkioon.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2021.hansel.fi
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Koronapandemia vaikutti hankintoihin myös vuonna 
2021. Matkustaminen oli edelleen vähäistä ja ko-
koukset järjestettiin etäkokouksina. Joillakin toimi-
aloilla oli edelleen tuotantohäiriöitä. Komponenttien 
saatavuudessa oli ongelmia ja myös toimituksissa 
tarvittavista konteista oli pulaa. Myös meidän yhteis-
hankinnoissamme tämä luonnollisesti näkyi, mutta 
hyvällä yhteistyöllä asiakkaiden ja toimittajien kanssa 
saimme hankalat tilanteet ratkaistua.

Vuosi 2021 oli Hanselin yhteishankinnoissa kiireistä 
aikaa. Laajalle asiakaskunnallemme käynnistyi  
44 uutta yhteishankintaa: 20 puitejärjestelyä ja  
24 dynaamista hankintajärjestelmää.

Kuntasektorin asiakkaillemme tulivat uusina yhteis-
hankintoina käyttöön muun muassa

• majoitus- ja kokouspalvelut
• tilauslentopalvelut
• autojen hankinta
• kaasut ja polttonesteet
• toimistotarvikkeet
• mobiili- ja monitoimilaitteet
• autonvuokraus ja ajoneuvovakuutukset.

Lisäksi perustettiin dynaamisia hankintajärjestelmiä

• siivous- ja turvallisuuspalveluihin
• turvallisuustekniikkaan
• tietokoneisiin
• konsultointipalveluihin
• sekä päiväkoti- ja koulukalusteisiin.

Tarjontaa ajan hermolla
Hansel reagoi nopeasti oppivelvollisuuden laa-
jentamiseen kilpailuttamalla toiselle asteelle 
oppimateriaalien puitejärjestelyn. Uutta tarjontaa 
edusti myös dynaamisena hankintajärjestelmänä 
toteutettu SOTE-henkilöstövuokraus. Tietoturvaan 
ja tietosuojaan kiinnitetään julkisissa hankinnoissa 
entistä enemmän huomiota. Hansel toi asiakkailleen 
käyttöön dynaamiset hankintajärjestelmät tiedon-
hallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalveluis-
ta sekä tietoturvallisuuden arviointilaitosten arvioin-
tipalveluista. Uutena kokeiluna tehtiin dynaaminen 
hankintajärjestelmä pilvipalveluista.

Pienhankintoihin lisättiin kuusi uutta sopimusta:

• suojavarusteet
• viestintä- ja markkinointipalvelut
• aurinkovoimalat
• sisäinen tarkastus
• tilintarkastus
• johtamisen ja kehittämisen konsultointi.

Vuoden 2021 lopussa Hanselilla oli tarjota  
asiakkailleen 77 puitejärjestelyä ja 45 dynaamista 
hankintajärjestelmää. Pienhankintapalveluita oli 
käytettävissä 10.

Yhteishankintojen hyödyntämisen helppoutta 
parannettiin järjestämällä asiakkaille minikisainfoja 
ja webinaareja. Myös sopimustoimittajille järjestet-
tiin webinaari kansallisesta hankintastrategiasta ja 
Hankinta-Suomen toiminnasta.

Yhteishankintojen tarjonta laajentui

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2021.hansel.fi
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Yhteishankinnat lukuina

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

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2021.hansel.fi
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Yksi integraatiostrategiamme viidestä pääteemasta 
on henkilöstönäkökulma, jossa tahtotilanamme on 
olla julkisen hankinnan arvostetuin osaaja ja halu-
tuin työpaikka. Osaamisen varmistamme jatkuvalla 
kouluttautumisella ja laadukkaalla tekemisellä 
julkisten hankintojen maailmassa. Haluamme luoda 
Hanseliin vahvan arvopohjan ja avoimen sekä osal-
listavan kulttuurin, joka edistää yhteistyötä ihmisten 
ja yksiöiden välillä.

Käynnistimme yrityskulttuuri- ja arvokeskustelun 
vuoden 2021 alussa tekemällä Barrett-menetelmällä 
yrityskulttuurikartoituksen nykytilasta ja tavoite-
tilasta sekä työntekijöidemme henkilökohtaisista 
arvoista. Kysely herätti suurta mielenkiintoa, saimme 
112 vastausta, eli yli 90 prosenttia työntekijöistäm-
me vastasi kyselyyn.

Esimiehet pitivät tuloksista työpajan ja pohtivat 
keinoja tavoitetilaan pääsemiseksi. Yrityskulttuuria ei 
saada aikaiseksi johdon päätöksellä, vaan se syntyy 
lukuisista asioista, jotka tulevat todeksi arjessa. 

Keväällä jatkoimme prosessia arvo- ja kulttuurikyse-
lyllä ja koko henkilöstö osallistui työpajatyöskente-
lyyn. Kaikki tämä tapahtui koronapandemian vuoksi 
Teamsissä, mikä kuitenkin toimi hyvin. Keskustelu 
oli aktiivista ja hedelmällistä. Ideoita suorastaan 
tulvi, kuten myös hyvää analyysiä itsestämme.

Kesällä perustimme sisäisen viestinnän kehittämi-
sen työryhmän, kävimme avoimesti keskusteluja eri 
yksiköissä ja kokosimme vapaaehtoisista koostuvan 
arvotyöryhmän. Tämän yhdeksänhenkisen työryh-
män tehtäväksi tuli luonnostella uudet arvot Hanse-
liin. Koko henkilöstölle järjestimme arvoäänestyksen 
työryhmän ehdotusten pohjalta.

Työryhmän esityksestä johtoryhmä hyväksyi uudet 
arvot lokakuussa. Työ ei kuitenkaan päättynyt tähän, 
vaan arvoja pidetään jatkuvasti esillä. Marraskuussa 
annoimme julkisia arvolupauksia ja joulukuussa 
loimme sisäisen ”Arvokkaat ajatukset” -kanavan,  
jolla kiitosten antaminen tai muu positiivinen  
palaute tehtiin näkyväksi.

Arvokeskustelu innosti henkilöstöä

Arvomme ovat:

Arvostava ja innostava työyhteisö
Olemme aidosti innostuneita työstämme. Innostuksen kipinä tarttuu niin meidän  
välillämme kuin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihimmekin.

Motivoituneet asiantuntijat ovat voimavaramme. Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme ja 
työtämme. Arvostus näkyy tukena, huomaavaisuutena ja tasa-arvoisena kohteluna. Kokemus 
yhdessä työskentelystä on meille tärkeä.

Innostuksen liekki syttyy merkityksellisestä työstä sekä yhteisistä tavoitteista.

Osaava ja vastuullinen kumppani
Syvennämme jatkuvasti monipuolista asiantuntijuuttamme ja opimme toisiltamme. Osallis-
tumme vahvasti hankinta-alan kehittämistyöhön – jaamme osaamistamme kumppaneillemme.

Edistämme kansallisten ja kansainvälisten vastuullisuustavoitteiden toteutumista pitkäjäntei-
sesti ja sitoutuneesti. Haastamme itseämme yhteiskuntavastuun suunnannäyttäjänä. Tuemme 
asiakkaitamme ja kannustamme sopimustoimittajiamme vastuullisuuden toteuttamisessa.

Toimimme luotettavasti ja vaatimustenmukaisesti. Haluamme olla asiakkaillemme julkisten 
hankintojen ykköskumppani.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2021.hansel.fi

13



Vuonna 2021 odotimme jo kovasti livetapahtumien 
paluuta ja kasvokkaisia kohtaamisia sidosryhmiemme 
kanssa. Toisin kuitenkin kävi, ja pandemiatilanteen 
jatkuessa jatkoimme virtuaalitapahtumien tiellä.  
Onneksemme ne kuitenkin tavoittivat sidosryh- 
mämme ilahduttavan hyvin!

Asiakaswebinaareissa laaja tarjonta
Käynnistimme vuoden 2021 ICT-päivällä, jossa aiheina 
oli muun muassa tekoälyä, robotiikkaa, hankinta-
osaamista ja lakia. Webinaari houkutteli linjoille yli 
500 ICT-hankinnoista kiinnostunutta asiakastamme.

Myöhemmin keväällä webinaareissamme puhuttiin 
asiantuntijapalveluiden kilpailuttamisesta ja hankin- 
tojen kehittämisestä. Syyskauden webinaareissa puoles-
taan avattiin dynaamisia hankintajärjestelmiä, syven-
nyttiin lisää hankintojen kehittämiseen, perehdyttiin 
hankintojen vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen sekä 
pohdittiin julkisten hankintojen eettisiä näkökulmia.

Vuoden aikana webinaareihin osallistui lähes tuhat 
asiakastamme yli 300 eri asiakasorganisaatiosta.

Tietoiskuja myös sopimustoimittajille
Hanselin sopimustoimittajat saivat myös kutsun 
virtuaalisen tietoiskun äärelle. Tietoiskun aiheena oli 
kansallinen hankintastrategia. Aihe houkutteli linjoille 
yli 200 sopimustoimittajaa. Marraskuun toimittaja- 
tietoisku oli lähtölaukaus jatkossa neljä kertaa 
vuodessa järjestettävälle webinaarisarjalle, jossa 
asiantuntijamme jakavat hyödyllistä tietoa muun 
muassa myynnin raportoinnista, vastuullisuuden 
kehittämisestä, pienhankinnoista ja yhteishankintojen 
markkinoinnista.

Virtuaalitapahtumat ovat tulleet jäädäkseen
Webinaarit saivat runsaasti positiivista palautetta, 
ja niiden toivottiin jatkuvan livetapahtumien rinnalla 
myös silloin, kun kasvokkain kohtaaminen on jälleen 
mahdollista. Tästä toiveesta pidämme mielellämme 
kiinni! Hansel palvelee nimittäin koko Suomen julkis- 
hallintoa, ja virtuaalitapahtumien avulla pystymme 
tavoittamaan ympäri Suomea olevat sidosryhmäm-
me. Webinaarien lisäksi tarjoamme jatkossakin 
runsaan määrän asiakasinfoja, minikisaklinikoita ja 
muita tietoiskuja eri yhteishankinnoista.

Webinaarit kiinnostivat sidosryhmiämme

Hansel-webinaarit 2021

28.1.2021  ICT-päivä
15.4.2021  Asiantuntijapalveluiden kilpailuttaminen – avaimet onnistumiseen
17.6.2021  Pykälistä kokonaisuuksiin – hankintojen strateginen kehittäminen ja johtaminen
14.10.2021  Toimittajatietoisku: kansallinen hankintastrategia
4.11.2021  Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS
18.11.2021  Tiedolla johtaminen
25.11.2021  Vastuullisuus ja vaikuttavuus
9.12.2021  Compliance – näkökulmia eettiseen ja vaatimustenmukaiseen toimintaan

Tapio Koivisto, Mika Hänninen, Ville Hietanen ja  
Anne Sores kertoivat hankintojen tiedolla 
johtamisesta Maritta Mäkelän (toinen vas.) 
juontamassa webinaarissa 18.11.2021.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2021.hansel.fi
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Vuosi 2021 oli toinen täysi vuosi, jolloin Hansel tarjosi 
palveluitaan koko Suomen julkishallinnolle ja en-
simmäinen, jolloin sopimusten käyttö ylitti miljardin 
euron rajan. Syksyllä 2019 toteutetun yritys- ja omis-
tusjärjestelyn myötä alkanut integraatiostrategian 
toimeenpano etenee hyvin, yhä useampi kunta-asia-
kas on löytänyt Hanselin palvelut.

Yhteishankintayksikön tehtävä ja rooli on määritelty 
julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä ja 
Hansel Oy:tä koskevassa laissa. Yhtiön asiakkaat 
on niin ikään määritelty Hansel-laissa, ja näitä ovat 
ministeriöt ja niiden alaiset virastot, eräät muut val-
tion yksiköt, yliopistot ja korkeakoulut, Keva, kunnat, 
kuntayhtymät, seurakunnat sekä kuntakentän muut 
hankintayksiköt. Hanselin omistavat Suomen valtio (65 
prosenttia) ja Suomen Kuntaliitto ry (35 prosenttia).

Hanselin tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalle 
säästöjä kilpailuttamalla ja ylläpitämällä palveluita ja 

tuotteita koskevia yhteishankintasopimuksia,  
jotka tuottavat huomattavia hyötyjä hintojen, laadun 
ja prosessikustannusten muodossa. Lisäksi Hansel 
tarjoaa hankintojen kilpailuttamispalveluita ja  
hankintatoimen kehittämispalveluita.

Yhteishankintayksikkönä Hansel edistää toiminnal-
laan laadukkaiden hankintojen tekemistä toimittajien 
tasapuolista kohtelua sekä kilpailua järjestämällä 
tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat  
tehokkaasti.

Hansel rahoittaa toimintansa sopimustoimittajilta 
perittävällä yhteishankintojen palvelumaksulla ja 
asiantuntijapalvelujen myynnillä. Palvelumaksu, 
joka perustuu tehtyihin hankintoihin, voi olla han-
kinnan kohteesta riippuen suuruudeltaan enintään 
1,50 prosenttia. Keskimääräinen palvelumaksu 
vuonna 2021 oli 0,88 prosenttia (0,95 prosenttia 
vuonna 2020).

Yhteishankintayksikön toiminta

Hanselin jäsenyydet järjestöissä

• Helsingin seudun kauppakamari
• ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
• TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
• Palvelualojen työnantajat Palta ry
• Sisäiset tarkastajat ry
• Oy Nooan Arkki AB (Green Office -ympäristöohjelma)
• Finnish Business & Society (FIBS) ry
• Julkisten hankintojen yhdistys ry

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2021.hansel.fi
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Hanselin yhteishankintasopimuksilla tehtiin hankin-
toja vuonna 2021 yhteensä 1 052 miljoonalla eurolla 
(916 miljoonaa vuonna 2020). Yhteishankintojen 
osalta palattiin kasvu-uralle, vaikka korona vaikut-
taakin edelleen kielteisesti osaan kategorioista, 
kuten matkustus- ja kokouspalveluihin.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 12,3 miljoonaa eu-
roa (11,5 miljoonaa euroa vuonna 2020). Liikevaihto 
muodostui yhteishankintojen palvelumaksuista 9,2 
miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa vuonna 2020), 
asiantuntijapalveluiden myynnistä 2,6 miljoonaa 
euroa (2,4 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja muista 
käyttömaksuista ja tuotoista yhteensä 489 tuhatta 
euroa (365 tuhatta euroa vuonna 2020).

Tilikauden tulos vuonna 2021 oli –1 252 tuhatta 
euroa (–1 723 tuhatta euroa vuonna 2020). Tappio 
oli suunniteltu ja se aiheutui pääosin siitä, että 
yritys- ja omistusjärjestelyn kulut syntyivät heti 
yritysjärjestelyn tekohetkestä 2.9.2019 alkaen, 
mutta merkittävät lisätulot tulevat viiveellä. Hanse-
lin ennen yritysjärjestelyä kilpailuttamia sopimuksia 
ei ollut mahdollista avata uudelle asiakaskunnalle. 
Vuoden 2021 rahoituseriin sisältyy sijoitusstrategian 
muutoksesta johtuvia rahoitustuottoja yhteensä 293 
tuhatta euroa.

Vuosina 2006–2017 Hanselin tulos oli voitollinen. 
Hansel on yhtiöjärjestyksen mukaisesti voittoa tavoit-
telematon yhtiö. Yhtiön taloudellinen asema on hyvä.

Tunnusluvut ja taloudellinen asema

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2021.hansel.fi
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Yhteishankinnat
Hanselilla oli vuoden 2021 lopussa 77 puitejärjestelyä, 
45 dynaamista hankintajärjestelmää ja 10 pienhan- 
kintapalvelua (vuoden 2020 lopussa 83 puitejärjeste-
lyä, 21 dynaamista hankintajärjestelmää ja 4 pienhan-
kintapalvelua). Sopimustoimittajia oli vuoden lopussa 
872 (edellisenä vuonna 642).

Hanselin suurin yhteishankintakokonaisuus vuonna 
2021 oli Microsoft-käyttöoikeuksien jakelupalvelut, 
hankintoja tehtiin yhteensä 109 miljoonalla eurolla 
(57 miljoonalla eurolla vuonna 2020). Toiseksi suurin 
oli IT-konsultointi 85 miljoonalla eurolla (101 mil-
joonaa euroa vuonna 2020) ja kolmas Elintarvikkeet 
ja non-food-tuotteet päätyen 80 miljoonan euron 
arvoon (68 miljoonaa euroa vuonna 2020).

Euromääräisesti katsottuna suurimmat valtioasiak-
kaat olivat Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus 
Valtori, Puolustusvoimat ja Senaatti-konserni. Kun-
ta-asiakkaista suurimmat olivat Helsingin, Jyväskylän 
ja Vantaan kaupungit ja korkeakouluasiakkaista 
Aalto-yliopisto, Tampereen korkeakouluyhteisö ja 
Helsingin yliopisto.

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.  

Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, kaikki 
siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan edelleen 
Hansel-portfolioon liittyneiltä asiakkailta (lisätietoja 
liitetiedossa 5.2).

Kilpailutuspalvelut
Kilpailutuspalveluiden myynti vuonna 2021 oli 2,2 
miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa vuonna 2020). 
Laskutettavien kilpailuttamishankkeiden lukumäärä 
vuonna 2021 oli 182 (183 kpl vuonna 2020) ja niiden 
yhteenlaskettu arvo noin 930 miljoonaa euroa. 
Kilpailutuspalveluja tarjottiin erityisesti IT-hankkeissa, 
laitehankinnoissa sekä erilaisissa palveluhankinnois-
sa. Vuonna 2021 vaikuttavuuden tavoitteet asetettiin 
asiakkaiden kanssa 58 kilpailutusprojektissa ja 
vaikuttavuuden loppuarviointi tehtiin 52 projektissa.

Hankintatoimen kehittämispalvelut
Hankintatoimen kehittämispalveluiden laskutus oli 
402 tuhatta euroa (417 tuhatta euroa vuonna 2020). 
Kehittämistoimeksiannot liittyivät usein hankintojen 
ohjaukseen ja organisointiin, tunnuslukujen ja nyky-
tilan analysointiin, suunnitteluun, sopimushallintaan, 
toimittajayhteistyön kehittämiseen ja vastuullisuu-
teen. Yksikkö osallistui merkittävällä työpanoksella 
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen 
verkostomaisen osaamiskeskuksen KEINO:n toimin-
taan. Tähän liittyvää tuloa on vuonna 2021 kirjattu 
Hanselin liiketoiminnan muihin tuottoihin yhteensä 
304 tuhatta euroa (162 tuhatta euroa vuonna 2020).

Yhtiön palvelut

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Integraatiostrategian mukaisesti Hanselin visiona on 
yhdistää Suomen julkinen hankintavoima. Strategian 
kulmakivinä on tarjota erinomainen palvelukokemus 
ja laaja palveluvalikoima sekä toimia vastuullisten ja 
vaikuttavien hankintojen suunnannäyttäjänä. Esi-
merkillisen oman toiminnan, vahvan arvopohjan ja 
osallistavan kulttuurin uskotaan tekevän Hanselista 
julkisten hankintojen arvostetuimman osaajan ja sen 
myötä halutun työpaikan.

Vuodesta 2021 tuli toinen koronapandemian viitoit-
tama vuosi. Henkilöstö jatkoi työntekoa pääosin 
etänä, ja asiakas- ja toimittajatapaamiset toteutet-
tiin niin ikään etänä. Hanselin kahdeksan webinaaria 
keräsivät yhteensä lähes tuhat kuulijaa ja saivat 
hyvää palautetta. Webinaarien aiheina olivat mm. 
ICT-hankinnat, asiantuntijapalvelujen kilpailutus, 
dynaaminen hankintajärjestelmä, vastuullisuus ja 
vaikuttavuus sekä compliance. Hanselin valtio- ja 
kunta-asiakkaista koottu asiakasfoorumi on lu-
nastanut paikkansa asiakkaiden tiedonvaihto- ja 
keskustelukanavana. Vuonna 2021 asiakasfoorumi 
kokoontui kolme kertaa. Teemoitettujen kokousten 
aiheina olivat mm. vaikuttavuuden mittaaminen, 
turvaviranomaisten hankinnat, hankintastrategia ja 
hyvinvointialueiden valmistelu.

Asiakas- ja toimittajatyytyväisyyttä seurataan 
säännöllisesti. Asiakastyytyväisyyskysely toteute-
taan vuosittain ja toimittajatyytyväisyyskysely joka 
toinen vuosi. Vuotta 2021 koskevat kyselyt toteutet-
tiin tammikuussa 2022. Asiakastyytyväisyyskyselyn 

arvosanojen keskiarvo mittarilla 1–5 oli 4,06 (edel-
linen vuosi 4,08), toimittajatyytyväisyyskyselyssä 
keskiarvo oli 3,90 (edellinen kerta 3,97). Kilpailutus-
palveluiden projektikohtaisen asiakastyytyväisyyden 
keskiarvo vuoden 2021 kyselyissä oli 4,67 (edellinen 
vuosi 4,65) ja Hankintatoimen kehittämispalveluiden 
vastaava keskiarvo oli 4,54 (edellinen vuosi 4,85).

Hankintalain muutosta koskeva laki tuli voimaan 
1.7.2021. Puitejärjestelyä koskevaa sääntelyä tarken-
nettiin siten, että puitejärjestelyn tarjouspyynnössä 
tulisi ilmoittaa puitejärjestelyä käyttävien hankin-
tayksiköiden yhteenlaskettujen hankintojen määrät 
tai arvot. Sääntely helpotti jonkin verran puitejär-
jestelyjen kilpailutuksia ja sopimuskauden aikaista 
käyttöä. Lakimuutos sisälsi myös muita teknisempiä 
hankintasääntelyn muutoksia.

Syksyllä 2021 eduskunnalle annettiin hallituksen 
esitys hyvinvointialueiden perustamiseen liittyviksi 
muutoksiksi useisiin lakeihin (HE 56/2021 vp). 
Lakipaketti sisältää ehdotuksen muuttaa myös 
Hansel-lakia siten, että hyvinvointialueet voisivat 
olla Hanselin asiakkaita. Hansel-lain muutoksen 
arvioidaan tulevan voimaan keväällä 2022.

Hansel oli vuoden aikana mukana useissa hank-
keissa, kuten valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton 
yhteisessä Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa, 
työ- ja elinkeinoministeriön Kestävien ja innovatii-
visten julkisten hankintojen osaamiskeskuksessa 
(KEINO) ja Valtiokonttorin Tietokiri-hankkeessa.

Katsaus vuoden 2021 tapahtumiin

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2021.hansel.fi
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Hansel jatkoi 2.1.2020 käyttöönotetun uuden julkis-
ten hankintojen ilmoituskanavan (Hilma) kehittämis-
tä valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Hank-
keen rahoituksesta vastaa valtiovarainministeriö ja 
hankkeeseen liittyvä laskutus liiketoiminnan muissa 
tuotoissa oli 1 386 tuhatta euroa vuonna 2021  
(1 477 t€ vuonna 2020). Lisäksi yhtiössä tehtiin  
useita muita kehitysprojekteja, kuten verkkosivus-
tojen kehittäminen, minikisatoiminnallisuuksien 
rakentaminen ja tutkihankintoja.fi-palvelun teknisen 
alustan uudistaminen. Vuonna 2021 vastuullisuusa-
nalyysiprosessia ja vastuullisuuden seurantameka-
nismeja kehitettiin edelleen. Hanselin vastuullisuus-
ryhmä teetti selvitystyön liittyen sopimustoimittajien 
vastuullisuusauditointeihin. Lisäksi Hanselin oman 
toiminnan hiilijalanjälki selvitettiin aikaisempaa 
yksityiskohtaisemmin.

Hanselilla oli vuoden 2021 lopussa markkinaoikeu-
dessa vireillä yksi valitus. Yhtiö sai vuonna 2021 
markkinaoikeudesta viisi päätöstä. Kolmessa jutussa 
valitukset hylättiin ja kahdessa jutussa valituksen 
peruutuksen johdosta asioiden käsittely jäi sillensä. 
Hansel sai vuonna 2021 korkeimmasta hallinto- 
oikeudesta samasta palvelukokonaisuudesta kaksi 
päätöstä, joissa valituksien peruuttamisien johdosta 
lausuminen asioissa esitetyistä vaatimuksista 
raukesi. Yhtiön arvion mukaan käynnissä olevista 
oikeudenkäynneistä aiheutuvien taloudellisten 
seuraamusten todennäköisyys on pieni.

Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä 
Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan 

valtioiden keskeisten yhteishankintayksiköiden yh-
teistyöryhmässä. Tässä ryhmässä on Hanselin lisäksi 
lukuisa määrä eurooppalaisia yhteishankintayksi-
köitä, kuten Tanskan SKI, Ruotsin Kammarkollegiet 
ja Adda, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin 
ANCP.

Hanseliin vuonna 2019 perustettu compliance-toi-
minto vastaa eettisten ohjeiden ja liiketoiminta-
periaatteiden sekä eettiseen toimintaan liittyvän 
ohjeistuksen ajantasaisuudesta, tukee henkilöstöä 
eettiseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä,  
järjestää koulutuksia sekä käsittelee väärinkäytös- 
ilmoituksia. Toiminto raportoi vuosittain yhtiön 
hallitukselle. Valtion virkamieseettiset periaatteet 
ja vieraanvaraisuusohjeet uudistuivat keväällä 
2021. Hanselin ohjeistuksen todettiin olevan sopu-
soinnussa omistajiemme, eli valtion ja Kuntaliiton 
vastaavien ohjeistusten kanssa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden  
päättymisen jälkeen
Koronapandemia vaikuttaa edelleen negatiivisesti 
Hanselin liiketoimintaan. Asia on huomioitu yhtiön 
talouden suunnittelussa, mutta pandemia on lisän-
nyt epävarmuustekijöitä.

24.2.2022 alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on 
lisännyt epävarmuustekijöitä. Tällä on vaikutusta 
erityisesti Hanselin energiakategoriaan.

Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut muita oleellisia 
muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
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Hanselin riskit liittyvät erityisesti yhteishankintojen 
kilpailuttamiseen ja sopimushallintaan. Hansel 
vähentää 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 
ammatilliset edellytykset suoriutua hankintojen 
toteuttamisesta tarkastetaan jo tarjousvaiheessa. 
Sopimustoimittajien valvontaa jatketaan koko sopi- 
muskauden ajan. Yhtiössä tehdään säännöllisesti 
riskienhallinta-asiantuntijan kanssa merkittävimpien 
riskien tunnistamisprojekti. Keväällä 2021 tehdyssä 
riskikartoituksessa tunnistettiin 34 riskiä, joista kol-
me luokiteltiin merkittäviksi. Riskikartoitus käsitel-
lään yhtiön hallituksessa ja riskitilanteen kehitystä 
seurataan vuoden aikana.

Riskit ja riskien hallinta
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Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 31.12.2021 
yhteensä 124 (118 henkilöä 31.12.2020, 116 henkilöä 
31.12.2019). Henkilöiden keskimääräinen työpanos 
vuonna 2021 oli 116 (111 vuonna 2020, 101 vuonna 
2019). Vuoden 2021 lopussa naisten osuus henki- 
löstöstä oli 59 prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 
71 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. 
Tilikauden lopussa 99 prosenttia työsuhteista oli 
vakituisia (97 prosenttia vuonna 2020, 99 prosenttia 
vuonna 2019).

Hanselin henkilöstö on korkeasti koulutettua. Työn-
tekijöistä kahdella prosentilla on tohtorin tutkinto, 
57 prosentilla ylempi korkeakoulututkinto ja viidellä 
prosentilla ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 
Alempi korkeakoulututkinto on 10 prosentilla ja am-
mattikorkeakoulututkinto 14 prosentilla, keskiasteen 
tutkinnon suorittaneita on 10 prosenttia ja ilman 
ammatillista tutkintoa on kaksi prosenttia. Koko 
yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkio- 
järjestelmän piiriin. Tulospalkkioiden osalta Hanse-
lissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivalio-
kunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenki-
löiden palkitsemisesta.

Vuoden 2021 aikana yhtiöön palkattiin 12 uutta 
työntekijää, joista yksi tuli määräaikaiseen työ- 
suhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta 
lähti seitsemän työntekijää. Lähtijöistä viisi irti- 
sanoutui, yksi siirtyi eläkkeelle ja yhden määrä- 
aikainen työsopimus päättyi. Irtisanoutuneiden 
kanssa käydään lähtöhaastattelu palautteen  
saamiseksi.

Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä kartoitetaan 
säännöllisesti noin kahden vuoden välein. Vuonna 
2021 mittausta ei toteutettu. Edellinen mittaus on 
vuodelta 2020, jolloin vastausten keskiarvo oli 3,87 
asteikolla 1–5. Hansel kannustaa työntekijöitään 
kehittämään osaamistaan. Vuonna 2021 hanselilaiset 
osallistuivat keskimäärin neljään koulutuspäivään. 
Esimiehille järjestetään säännöllisesti koulutus- ja 
keskustelutilaisuuksia esimiestyöhön liittyen. Koko 
yhtiötä osallistava arvo- ja yrityskulttuurikeskus-
telu käytiin vuonna 2021 ja lokakuussa johtoryhmä 
hyväksyi yhtiön arvotyöryhmän esityksestä uudet 
arvot: arvostava ja innostava työyhteisö sekä osaava 
ja vastuullinen kumppani.

Henkilöstö ja organisaatio
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Yhtiössä jatketaan integraatiostrategian toteutusta, 
jossa olennaisena osana on uuden asiakaskun-
nan haltuunotto ja sen myötä yhteishankintojen 
merkittävä kasvu. Kasvua odotetaan erityisesti 
kuntasektorilta. Liiketoiminnan uskotaan kehittyvän 
suotuisasti, vaikka tuloksen ennustetaan olevan 
tappiollinen vuoteen 2022 saakka, minkä jälkeen 
tulos kääntyy voitolliseksi. Uusi strategiatyö on 
käynnistymässä ja tavoitteena on, että hallitus 
hyväksyy sen loppuvuonna 2022.

Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous
Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan 
liittyvät asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa 
ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel 
noudattaa toiminnassaan vastuullisuuden peri-
aatteita valtioneuvoston linjausten mukaisesti. 
Vastuullisuusraportointi on vakiintunut osaksi 
yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä kerrotaan 
yksityiskohtaisesti vastuullisuuteen liittyvistä 
toimenpiteistä.

Vuoden 2022 näkymät
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Tilikauden tulos osoittaa tappiota 1 251 791,88 euroa. 
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden 
tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tili- 
kausien tulos -tilille.

Hallitus ja tilintarkastajat
Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 
22.4.2021 yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin:

• diplomi-insinööri Anna-Maija Karjalainen,  
 puheenjohtaja
• varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto,  
 varapuheenjohtaja
• pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos, jäsen
• head of procurement, Antti Laakso,  
 Aalto-yliopisto, jäsen
• kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen,  
 Hyvinkään kaupunki, jäsen

Lisäksi hallituksen kokouksissa on mukana henki-
löstön valitsema edustaja, kategoriapäällikkö  
Minna Isoherranen, jolla on kokouksissa puhe-  
ja läsnäolo-oikeus, mutta joka ei ole hallituksen 
jäsen. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden 
2021 aikana. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana 
toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka 
nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja on KHT, 
JHT Mikko Luoma. Hanselin toimitusjohtajana on 
toiminut varatuomari Anssi Pihkala ja varatoimitus-
johtajana varatuomari Raili Hilakari.

Hallituksen esitys tilikauden 
tuloksen käsittelystä
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1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Tuloutusperiaatteet
Hanselin liikevaihto koostuu yhteishankintojen pal-
velumaksuista ja asiantuntijapalveluiden myynnistä. 
Palvelumaksut laskutetaan sopimustoimittajilta saa-
tujen myyntiraporttien perusteella jälkikäteen siten, 
että toimittaja raportoi edellisen kauden myynnin 
seuraavan kauden alussa Hanseliin. Raportointi-
kausi on yleensä kuukausi, mutta se voi olla myös 
kvartaali. Asiantuntijapalvelut laskutetaan pääsään-
töisesti tehtyjen työtuntien perusteella jälkikäteen 
kuukausittain.

1.2 Arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin 
hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman 

mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % 
menojäännöspoistona. Atk-ohjelmien lisenssit poiste-
taan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pitkävaikutteiset 
menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina.

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

1.3 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2021 
samoina kuin vuonna 2020.

Tilinpäätöksen laatimista 
koskevat liitetiedot

2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
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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. Hanselin 
käyttämät vastapuolet ovat kaikki suuria toimijoita 
alalla ja Hansel hajauttaa portfoliota eri vastapuolille 
riskin pienentämiseksi. Tällä hetkellä mahdollisia 
vastapuolia on kuusi kappaletta. Johdannaiskauppa 
on Hanselille läpikulkuerä, siihen liittyvät kulut ja 
tuotot laskutetaan täysmääräisenä edelleen Hansel- 
portfolioon liittyneiltä asiakkailta. Johdannaisten 
markkina-arvoja ei ole kirjattu taseeseen.

Hanselin asettama sähkönhankinnan seurantaryhmä 
vastaa valtion sähkönhankinnan ohjauksesta ja 
seurannasta ja tekee tarvittaessa esityksiä sähkön-
hankinnan kehittämiseksi. Seurantaryhmän koolle-
kutsujana toimii Hanselin kategoriapäällikkö. Hanselin 
edustajat tapaavat säännöllisesti valtiovarainministe-
riön edustajia sähkönhankintaan liittyen.

Valtion sähkönhankinnan suojausstrategiasta päät-
tää valtiovarainministeriö. Strategian toteutuksesta 

vastaa Hansel ja strategian mukaisista yksittäisistä 
suojaustapahtumista sekä niiden ajoituksista päät-
tää Hanselin kilpailuttama salkunhoitaja. Suojauksia 
on tehty suojausstrategian mukaisesti aina vuoteen 
2026 asti.

5.3 Kesken olevat oikeudenkäynnit
Hanselilla oli vuoden 2021 lopussa markkinaoikeu-
dessa vireillä yksi valitus. Yhtiö sai vuonna 2021 
markkinaoikeudesta viisi päätöstä. Kolmessa jutussa 
valitukset hylättiin ja kahdessa jutussa valituksen 
peruutuksen johdosta asioiden käsittely jäi sillensä. 
Hansel sai vuonna 2021 korkeimmasta hallinto- 
oikeudesta samasta palvelukokonaisuudesta kaksi 
päätöstä, joissa valituksien peruuttamisien johdosta 
lausuminen asioissa esitetyistä vaatimuksista raukesi.

5.4 Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat
Koronapandemialla on edelleen negatiivinen vai-
kutus Hanselin liiketoimintaan. Asia on huomioitu 
yhtiön talouden suunnittelussa, mutta pandemia 
on lisännyt epävarmuustekijöitä. 24.2.2022 alkanut 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt epävar-
muustekijöitä. Tällä on vaikutusta erityisesti  
Hanselin energiakategoriaan.
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Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa kaikki 
kahdeksan teemaryhmää aloittivat toimintansa ja 
strategiassa mainittujen reilujen 30 ensivaiheen 
toimenpiteiden toteuttaminen käynnistyi vuonna 
2021. Sen lisäksi, että me Hanselissa edistämme 
yhteishankinnoillamme kansallisen julkisten hankin-
tojen strategian toteutumista, olemme osallistuneet 
useamman toimenpiteen toteutukseen.

Laatimamme kategoriastrategiat varmistavat, että 
kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoit-
teet huomioidaan soveltuvin osin kaikissa yhteis-
hankinnoissamme. Kehitämme myös jatkuvasti 
osaamistamme taloudellisen, ekologisen ja sosiaa-
lisen kestävyyden sekä uudistumisen edistämiseksi 
yhteisissä hankinnoissa. Hanselilaiset osallistuvat 
aktiivisesti Kestävien ja innovatiivisten julkisten 
hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen 
(KEINO-osaamiskeskus) sekä esimerkiksi edelläkävi-
jähankintayksiköistä koostuvaan Hankinta-Suomen 
Vaikuttavat hankkijat -verkoston toimintaan.

Hansel on edustettuna jokaisessa Hankinta-Suomen 
teemaryhmässä. Maria Röykkä on toiminut Strategi-
nen johtaminen -teemaryhmän vetäjänä ja useampi 
hanselilainen on ollut työssä mukana teemaryhmien 
avainhenkilöinä ja jäseninä. Toimitusjohtaja Anssi 
Pihkala toimii Hankinta-Suomen ohjausryhmässä.

Kansallisen julkisten hankintojen strategian ensi 
vaiheen toimenpiteistä olemme erityisesti osallistu-
neet seuraavien toimenpiteiden toteutukseen:

• Hilma-järjestelmän jatkuva kehittäminen
• Tutkihankintoja.fi-palvelun kehittäminen sekä  
 ostolaskudatan julkaisun edistäminen
• Strategista johtamista ja strategian toteutumisen  
 seurantaa tukevan Hankintaluotsi-työkalun  
 kehittäminen
• Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet  
 -mallipohjat (Code of conduct)
• Edistetään hankintojen jakamista osiin -opas

Vahva rooli KEINO-osaamiskeskuksessa
Yhdessä muiden KEINO-osaamiskeskuksen organi-
saatioiden kanssa olemme tuottaneet kansallisesti 
tietoa hankintojen strategisesta merkityksestä ja 
hankintojen johtamisesta, käynnistäneet vähä- 
hiilisten hankintojen kehittämisohjelman kokeilujen 
skaalaamiseksi sekä tukeneet Toimi-projektissa  
ministeriöiden ja hallinnonalojen kirjanpito- 
yksiköiden työtä toimintasuunnitelmien laatimisessa 
kansallisen julkisten hankintojen strategian 
toimeenpanoon liittyen.

KEINO-osaamiskeskuksessa olemme järjestäneet 
yhdessä muiden KEINO-organisaatioiden kanssa 

Julkisia hankintoja kehitetään yhdessä
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Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitys-
ohjelmaa, KEINO-akatemian jo kolmannen kerran 
sekä vastanneet ensimäistä kertaa toteutettavista, 
innovatiivisiin ja sosiaalisesti kestäviin hankin-
toihin liittyvistä syventävistä kehitysohjelmista 
(teema-akatemiat). Lisäksi olemme osallistuneet 
vuonna 2022 alkavien vähähiilisten hankintojen ja 
kiertotalouden teema-akatemioiden suunnitteluun.

Jotta Hankinta-Suomen asettamien tavoitteiden 
täyttymistä voitaisiin seurata, käynnisti KEINO syksyllä 
pilotin hankintojen massadatan analysoinnista. 
Työhön tarttuivat Hanselin, VTT:n ja SYKEn asiantun-
tijat. Pilotin puitteissa rakennettiin syksyn kuluessa 
algoritmipohjainen menetelmä, joka jalostaa hankin-
noista syntyvää dataa automaattisesti ajantasaiseksi 
ja hyödynnettäväksi informaatioksi. Pilotin myötä 
toimivaksi osoittautunutta ratkaisua jatkokehitetään. 
Tavoitteena on luoda iteratiivinen, jatkuvasti kehittyvä 
seurantamalli. Tulevaisuuden visiona on ratkaisu, 
joka tuottaa arvokasta ja ajantasaista ymmärrystä 
hankintojen tilasta kansallisella, hankintayksiköiden ja 
yksittäisten kilpailutusten seurannan tasolla.

Vauhtia innovaatioihin
Hankinta-Suomessa tehty innovaatiotyö ja KEINO- 
verkoston osaaminen nivoutuivat toisiinsa Business 
Finlandin johtamassa Innovation Broker -toiminnas-
sa. Valtionvarainministeriön rahoittaman Innovation 
Broker -toiminnan tavoitteena on vauhdittaa ja tukea 
innovatiivisten hankintojen toteuttamista paran-
tamalla hankintayksiköiden ja toimittajien välistä 
tiedonkulkua sekä tuomalla innovaatioita tuottavat 
yritykset lähemmäksi ostajia ja heidän tarpeitaan.

Toimintamallissa kootaan julkisten hankintayksiköi-
den innovaatiotarpeita ja tuodaan yritykset mukaan 
kehittämään ja tuottamaan niihin ratkaisuja. Vuoden 
2021 aikana osallistuimme Innovation Broker  
-toimintamallia koskevan pilotin toteuttamiseen. 
Pilotin yhteydessä selvitettiin mallin toimivuutta 
julkishallinnossa kiinteistö- ja rakentamis- sekä 
sosiaali- ja terveystoimialojen sisällä ulkoisten 
kehittäjäkumppaneiden kanssa. Työssä hyödynnet-
tiin tuotelanseerausten ja yritysten internetsivujen 
analysoinnin tarjoamia mahdollisuuksia.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.  
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2021.hansel.fi

32



Vuoden 2020 alussa julkaistu ”uusi Hilma” on kahden 
vuoden aikana kehittynyt hankintailmoitusten julkaisu- 
kanavasta ostajien ja tarjoajien yhteiseksi kohtaa-
misalustaksi. Palvelu on veloitukseton ja avoimesti 
kaikkien käytettävissä. Hilma on valtiovarainminis- 
teriön omistama ja Hanselin ylläpitämä palvelu.

Hilmassa ostajat voivat julkaista hankintailmoituksia 
ja tarjouspyyntöjä aina pienhankinnoista EU-kynnys- 
arvon ylittäviin hankintoihin. Tarjoajat puolestaan 
näkevät Hilmasta ostajien julkaisemia ilmoituksia 
tulevista hankinnoista ja voivat Hilmassa vastata 
tarjouspyyntöihin sekä jättää tarjouksia sähköisesti. 
Hilma tarjoaa ostajalle mahdollisuuden tehdä mark-
kinakartoitusta ennen virallisen hankintailmoituksen 
julkaisua. Ostaja voi myös ilmoittaa suunnittelu-
kilpailun käynnistämisestä ja sen tuloksista EU:n 
laajuisesti.

Hilmassa julkaistiin vuonna 2021 yhteensä yli  
19 000 erityyppistä ilmoitusta, jotka koskivat  
noin 16 000:ta eri hankintaa. Lukumäärä kasvoi  
noin 9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Ensiaskeleet kohti rakenteellista  
tarjouspyyntöä on otettu
Ensiaskeleet kohti rakenteellista tarjouspyyntöä 
otettiin syksyllä 2021, kun Hilmaan valmistui toimin-
nallisuus, jonka avulla ostaja pystyy määrittelemään 
tarjouspyynnölle yksinkertaisia vaatimuksia. Nämä 

vaatimukset voivat olla esimerkiksi numeerisia 
vaatimuksia, kyllä/ei-vaatimuksia tai erilaisia  
valintavaihtoehtoja. Vaatimuksia voidaan määrittää 
myös pakollisiksi.

Uuden toiminnallisuuden myötä tarjous voidaan 
jättää liitemuotoisen dokumentin lisäksi myös 
osittain rakenteellisessa muodossa. Rakenteellinen 
tarjouspyyntö soveltuu erityisesti yksinkertaisempiin 
kilpailutuksiin.

Hilman kehitystyö jatkuu
Hilman kehitystyö jatkuu ketterällä scrum-mene- 
telmällä myös tulevina vuosina, asiakaslähtöisesti 
osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa. 
Kehitettävät ominaisuudet parantavat edelleen 
Hilman käytettävyyttä. Vuonna 2022 kehitystyön 
painopisteitä ovat muun muassa kilpailutusominai-
suuksien ja kilpailutuskalenterin toiminnallisuuksien 
kehittäminen sekä hankinnoista ilmoittamiseen 
liittyvän EU-tasoisen eForms-lomakeuudistuksen 
edellyttämät kehitystyöt.

Hilma kehittyi kohtaamisalustaksi
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Vuoden 2021 aikana otettiin käyttöön kaksi täysin 
uutta järjestelmää hankintojen tekemistä helpotta-
maan. Autojen kilpailuttamis- ja tilausjärjestelmä 
otettiin käyttöön heti alkuvuodesta ja sen käyttö on 
jo hyvässä vauhdissa. Minikisa-apuri dynaamisten 
hankintajärjestelmien alla tehtäviä kilpailutuksia 
varten valmistui kesällä Pienhankintapalvelun rin-
nalle ja sen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain syksyn 
ja talven aikana.

Koska Minikisa-apuri on tarkoitettu erityisesti 
asiakkaille, joille täysimittaisen kilpailutusjärjes-
telmän käyttöönotto ja käyttö ovat liian raskaita 
toimia kilpailutusten määrään tai kokoon nähden, 
pyrittiin palvelusta rakentamaan satunnaiselle 
kilpailuttajalle mahdollisimman helppokäyttöinen. 
Minikisa-apuri auttaa löytämään oikeat mallipohjat 
kilpailuttamiseen, ohjaa julkaisemaan tarjouspyyn-
nön oikeille toimittajille, tarjoaa välineet sopivim-
man tarjouksen valintaan sekä lähettää automati- 
soituja hankintapäätöksiä ja poissulkupäätöksiä 
oikeille vastaanottajille.

Autojen tarjousprosessi etenee sujuvasti
Myös autojen kilpailuttamisprosessi on tehty mah-
dollisimman helpoksi niin asiakkaalle kuin toimitta-
jalle. Asiakas tekee kilpailutuksen pääosin valmista 
tarjouspyyntölomaketta hyödyntäen haluamiaan 
vaatimuksia klikkailemalla ja varusteita valitsemalla. 
Tarjousten tarkastamisen jälkeen voittava tarjous 
valikoituu ja hankintapäätökset ja poissulkupäätök-
set muodostuvat automaattisesti asiakkaan valintoi-
hin perustuen.

Tilaaminen tapahtuu voittaneen tarjouksen tietojen 
perusteella muutamalla napinpainalluksella. Tarjoa- 
jille järjestelmä suodattaa mahdollisimman hyvin 
tarjouspyyntöä vastaavat automallit valittavaksi 
tarjoukselle ja tarjouksen tekemiseen tarvittavien 
lisätietojen hakemisen mahdollisimman helpoksi 
muun muassa tuomalla tarjolle valitun automallin 
lisävarusteet ja lähtöhinnat.

Kaikkia Hanselin sähköisen hankinnan järjestelmiä 
kehitetään jatkuvasti asiakkaiden toiveita kuunnellen.

Uudet sähköiset työkalut 
helpottavat kilpailuttamista
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KEINO-akatemiassa hankintayksiköt opiskelevat 
yhdessä, miten julkisia hankintoja kannattaisi johtaa, 
jotta ne olisivat entistä vaikuttavampia. Opiskelun ja 
keskustelujen lomassa eduskunnan kanslian palvelu-
keskuksen hankintapalvelut innostui hankinta- 
toimen kehittämisestä puolitoista vuotta sitten.  
Sen jälkeen asiassa on otettu aimo harppauksia 
eteenpäin.

”Liikkeelle lähdimme sähköisten työkalujen, Han-
kintatutkan ja Hankintapulssin, avulla. Ne kertoivat 
meille hankintatoimemme ja hankintojemme läh-
tötasosta”, muistelee hallintolakimies Anri Rantala 
eduskunnan kansliasta.

Hankintatutka on väline hankintatoimen kypsyys-
asteen arviointiin ja Hankintapulssi puolestaan tuo 
näkyviin tietoa tehdyistä hankinnoista. Näiden avulla 
saa jo alustavaa kokonaiskuvaa hankintojen johtami-
sen tilasta.

”Meidän KEINO-akatemiaan osallistuneen hankinta-
tiimin kehitysinto ja ideat huomattiin myös omassa 
organisaatiossamme, ja eduskunnan pääsihteeri 
asetti helmikuussa 2021 hankintatoimen kehittämis-
projektin”, Rantala kertaa liikkeellelähtöä. Hanselin 
projektipäällikkö Tuula Risikko ja kehityspäällikkö 
Ville Hietanen tulivat projektiin mukaan tekemään 
syvällisempää nykytilan kartoitusta, jonka pohjalta 
he antoivat myös kehitysehdotuksia.

Haastatteluilla kerättiin kehitysideoita
Eduskunnan kanslian väki pääsi laajasti mukaan 
hankintatoimen kehittämisprojektiin. Tietoa hankin-
tojen tilanteesta ja valmistelijoiden niitä koskevista 
ajatuksista kerättiin 47 haastattelussa. Näistä osa 
toteutettiin ryhmäkeskusteluina ja osa yksilöhaas-
tatteluina. Perusteellisella kartoituksella saatiin esiin 
mielipiteitä ja ideoita ja haettiin yhteistä suuntaa 
kehittämiselle.

Huhti-kesäkuussa toteutetun, reipastempoisen 
projektin tuloksena syntyi 26-sivuinen loppuraportti, 
jonka päälle eduskunnan oma porukka vielä kokosi 
mittavan määrän liitteitä, kuten Hankintatutkan ja 
Hankintapulssin esiin tuomia tuloksia.

”Olimme todella yllättyneitä siitä, kuinka nopeasti 
yhdessä saatiin niin paljon aikaan. Saimme lähes 40 
konkreettista kehitysehdotusta, jotka hanselilaiset 
myös esittelivät meillä projektin ohjausryhmälle”, 
Anri Rantala kuvailee etenemistä.

Kehitysehdotuksia syntyi siis paljon, ja seuraavaksi 
oli edessä niiden priorisoiminen.

Strategiset tavoitteet auttavat hankintojen johtajaa
”Osa ehdotuksista oli helppo viedä käytäntöön heti, 
osa vaatii pidempää aikaa. Eräät ehdotukset johtivat 
myös kanslian hankintatoimen uudenlaiseen organi-
soimiseen”, Rantala kuvailee.

Eduskunnan kansliassa innostuttiin 
hankintojen kehittämisestä
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Strategisten tavoitteiden määrittelyn avuksi edus-
kunnan kansliassa otettiin käyttöön myös säh-
köisten työkalujen perheen kolmas jäsen, Hankin-
taluotsi. ”Hankintaluotsi pohjautuu kansalliseen 
hankintastrategiaan ja se antoi hyvät eväät oman 
hankintastrategian laatimiseen. Työkalussa pääsim-
me laajalla joukolla arvioimaan sitä, mitkä tavoitteet 
ovat juuri meidän hankintatoimemme kannalta ne 
keskeisimmät”, Rantala kertoo.

Tältä erää hankintatoimen projekti huipentui siihen, 
että kansliatoimikunta hyväksyi helmikuussa 2022 

eduskunnan kanslialle uuden hankintastrategia 
vuosille 2022–2025 ja samalla kanslian hankinta-
sääntö päivitettiin ja uudistettiin. Seuraavana on 
vuorossa hankintastrategian toimeenpano kanslian 
eri osastoilla ja sitä kautta kansliassa jatketaan 
hankintatoimen systemaattista ja määrätietoista 
kehittämistä.

”Iso laiva kääntyy hitaasti mutta varmasti”,  
Rantala summaa.

Nykytila-analyysi

Nykytilan kartoittaminen on hankintatoimen kehittämisen lähtökohta ja suosituin  
Hanselin hankintatoimen kehittämispalveluista. Analyysissä kuvataan hankintatoimen  
nykytila ja tunnistetaan kehittämiskohteet sekä vahvuudet. Hanselin laatima selvitys on  
ulkopuolinen ja riippumaton näkemys hankintatoimen nykytilasta, minkä vuoksi se on  
hyvä lähtökohta kehittämiselle. Analyysissä on huomioitu kaikki hankintatoimen näkökulmat ja 
prosessivaiheet.

Maksuttomia välineitä hankintojen analysointiin ja kehittämiseen

Hankintapulssi
Hankintapulssi kertoo hankintojen sykkeen. Se on väline tehtyjen hankintojen tarkasteluun. 
Hankintoja koskeva data esitetään havainnollisesti ja helposti hyödynnettävässä muodossa.

Hankintatutka
Hankintatutka skannaa kysymyspatteristojen avulla hankintatoimen nykytilan ja kypsyysasteen 
sekä auttaa tunnistamaan kehityskohteita. Sitä voivat hyödyntää hankintatoimen ammattilais-
ten lisäksi myös muut asiantuntijat ja organisaation johto.

Hankintaluotsi
Julkisille hankinnoille asetetaan useita tavoitteita, mutta niihin tarttuminen ei aina ole  
helppoa. Hankintaluotsi on työkalu, joka auttaa ottamaan hankinnat haltuun – sen avulla 
julkisista hankinnoista tulee vaikuttavampia ja vastuullisempia. Hankintaluotsi löytyy Hilmasta.
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Vuoden 2021 lopulla Hansel lanseerasi Hankinta-
luotsi-työkalun – maksuttoman työkalun tukemaan 
hankintojen strategista johtamista ja strategian 
toteutumisen seurantaa. Hankintaluotsin avulla 
voidaan määritellä, aikatauluttaa ja seurata organi-
saation hankintatoimelle asetettuja tavoitteita.

Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi hankintojen 
strategiseen johtamiseen, tiedolla johtamiseen tai 
hankintaosaamiseen. Lisäksi voidaan asettaa han-
kintakohtaisia tavoitteita, kuten luonnon monimuo-
toisuuden säilyttäminen, innovaatioiden hyödyntä-
minen haasteiden ratkaisemisessa tai markkinoiden 
toimivuuden parantaminen.

Työkalu on rakennettu tukemaan organisaatioiden 
tavoitteiden saavuttamista osana Hankinta-Suomi- 
toimenpideohjelmaa. Hankintaluotsista löytyvät 
pohjatietona kansallisessa julkisten hankintojen 
strategiassa määritellyt tavoitteet, jotka edistävät 
hankintojen vaikuttavuutta. Näistä voidaan valita 
omalle organisaatiolle merkitykselliset tavoitteet ja 
lisäksi työkaluun voidaan tuoda organisaation omia 
tavoitteita.

Yhdessä kehitettiin, yhdessä käytetään
Hankintaluotsia pilotoitiin vuoden 2021 aikana sel-
laisten Hanselin asiakkaiden kanssa, joilla oli akuutti 
tarve pohtia oman organisaation tavoitteita. Asiakas- 
organisaatioiden kanssa pidettiin työpajoja, joissa 
Hanselin kehityspäällikkö asetti yhdessä organisaa-
tion hankinnoista vastaavien ja hankintojen parissa 
työskentelevien kanssa tavoitteita. Tämän työn kautta 

saatiin tärkeää palautetta työkalusta ja sen pohjalta 
Hankintaluotsia kehitettiin vielä syksyn aikana.

Hankintaluotsi ei ole vain johdon työkalu, vaan sitä 
voivat hyödyntää kaikki organisaation hankintojen 
tekemisessä mukana olevat. Osallistavalla, strategi-
sella työkalulla johdon sekä hankinnoista vastaavien 
henkilöiden ideoimat, valitut ja aikataulutetut ta-
voitteet on helpompi sisäistää ja viedä ne käytännön 
tasolle hankintakohtaisiksi tehtäviksi. Hankinnan 
elinkaaren aikana niiden saavuttamista arvioidaan ja 
seurataan.

Kun hankinnoista vastaavat pääsevät osallistumaan 
tavoitteiden asettamiseen ja pohtimaan toimen-
piteitä, joiden avulla valittuja tavoitteita voidaan 
hankinnoissa edistää, on tavoitteet helpompi myös 
huomioida hankinnoissa ja siten saavuttaa.

Hankinnat haltuun yhdellä työkalulla
Hankintaluotsi mahdollistaa sen, että samalla työ-
kalulla voidaan sekä ideoida, asettaa että aikataulut-
taa tavoitteita. Tätä tehdään myös monella tasolla, 
hankintatoimelle ja yksittäisille hankinnoille. Lisäksi 
määritellään hankintakohtaisia tehtäviä tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja seurataan tavoitteiden saavutta-
mista, sekä muodostetaan kokonaiskuva.

Hankintaluotsia on työstetty yhteistyössä työkalun 
teknisen toimittajan kanssa noin kaksi vuotta ja 
sitä kehitetään edelleen tukemaan hankintayksi-
köitä entistäkin paremmin hankintojen tavoitteiden 
määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Hankintaluotsi vie tavoitteisiin
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Vastuullisuuden merkitys julkisissa hankinnoissa on 
suuri ja haluamme huomioida vastuullisuuden laa-
ja-alaisesti toiminnassamme. Hanselin olennaisuus-
matriisissa on yhdeksän asiaa ja sitä on päivitetty 
viimeksi syksyllä 2019 omistus- ja yritysjärjestelyn 

jälkeen, kun Hanselin palvelut avattiin koko Suomen 
julkishallinnolle. Vuonna 2020 siihen lisättiin linkitys 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Vuonna 
2021 ei nähty tarvetta tehdä olennaisuusmatriisiin 
muutoksia.

Olennaisuusarvio
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Olennaisuusarvio
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Sidosryhmämme

Sidosryhmäanalyysi tärkeistä sidosryhmistä, joiden kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä
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Vastuullisuus näkyy jokaisen hanselilaisen työssä, 
mutta erityisesti se on vastuutettu meillä vastuul-
lisuusryhmälle, jossa on tällä hetkellä kahdeksan 
jäsentä eri puolilta organisaatiota. Vastuullisuus-
ryhmän puheenjohtajana toimii talousjohtaja, joka 
vastaa asiasta myös johtoryhmässä. Vastuullisuus-
ryhmän tehtävänä on kehittää vastuullisuuteen 
liittyviä prosesseja, seurata alaan liittyvää lainsää-
däntöä sekä kouluttaa ja tiedottaa vastuullisuu-
desta. Vastuullisuusryhmä piti marraskuussa 2021 
kehityspäivän, jonka pääteemoina olivat vastuulli-
suusauditoinnit ja päästölaskenta.

Vastuullisuutta käsitellään säännöllisesti myös 
Hanselin hallituksessa. Hallitus teki loppuvuonna 
omasta vastuullisuusosaamisestaan yhteenvedon, 
joka toimitettiin valtiovarainministeriöön.

Vastuullisuustavoitteet näkyviksi
Hanselin yhteishankintojen vastuullisuuden arvioin-
tiin kehitetty työkalu, vastuullisuusanalyysi, on ollut 
käytössä vuoden 2019 lopusta alkaen. Se tehdään 
yhtiön kaikille yhteishankinnoille. Analyysin perus-
teella vastuullisuusryhmän kaksi jäsentä yhdessä 
arvioi, myönnetäänkö yhteishankinnalle vastuulli-
suustunnuksia. Vuonna 2021 vastuullisuusanalyysi 
tehtiin 50 yhteishankinnassa (23 yhteishankinnassa 
vuonna 2020). Asiakas saa tiedon yhteishankinnan 
vastuullisuudesta ja myönnetyistä tunnuksista 
hansel.fi-verkkopalvelun kautta vastuullisuusvälileh-
deltä, ja voi hyödyntää tietoja muun muassa omassa 
vastuullisuusraportoinnissaan.

Vastuullisuusanalyysiprosessin tavoite on auttaa ka-
tegoriapäällikköä ja koko kilpailutustiimiä pohtimaan 

vastuullisuuden osa-alueita laajasti kilpailutuksen 
yhteydessä. Analyysissä arvioidaan yhteishankinnan 
vastuullisuutta suhteessa ennalta määriteltyihin 
vastuullisuustavoitteisiin. Vastuullisuustavoitteisiin 
tulee ottaa kantaa ja arvioida, koskeeko asia kyseistä 
hankintaa, ja millainen on hankinnan haitallinen 
vaikutus tai tunnistettu riski. Tiimin tulee pohtia, 
miten positiivinen vaikutus voidaan saada esille, ja 
millainen on Hanselin vaatima toimenpide haitallisen 
vaikutuksen vähentämiseksi ja positiivisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Vastuullisuusryhmän edustajat ovat 
tukena tässä työssä.

Yhteishankinnoissa huomioidaan vastuullisuus
Vuonna 2021 vastuullisuusanalyysiprosessia kehitet-
tiin siten, että XRM-järjestelmään kirjataan kunkin 
yhteishankinnan kohdalle, mitkä vastuullisuus- 
analyysissä käsitellyt vastuullisuustavoitteet sen 
osalta täyttyvät. Näitä tavoitteita ovat ympäristö- 
tunnukseen liittyen esimerkiksi kasvihuonepäästö-
jen vähentäminen, energiatehokkuus, haitallisten 
aineiden käytön vähentäminen ja kiertotalous.

Sosiaalisen vastuun osalta tavoitteita ovat esi-
merkiksi työ- ja ihmisoikeuksien noudattaminen, 
hankinnoilla työllistäminen, yhdenvertaisuuden tai 
esteettömyyden huomioiminen ja Code of Conduct 
-vaatimusten tuominen osaksi sopimusta.

Taloudellisen vastuun tavoitteita ovat esimerkiksi riit- 
tävän taloudellisen suorituskyvyn varmistaminen, kus-
tannustehokkuus tai huoltovarmuuden edistäminen.

Vastuullisuustavoitteiden tarkka seuranta mahdol-
listaa paremman raportoinnin.

Vastuullisuuden johtaminen
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Vastuullisuuden tunnukset yhteishankinnoille

Vastuullisuustunnukset kategorioittain
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Hanselin vastuullisuusraportointi

Vastuullisuustyöhön liittyviä toiminnan tuloksia esitellään vastuullisuusraportissa, joka 
julkaistaan vuosittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi integroituna vuosikertomukseen. 
Vastuullisuusraportoinnin osalta kertomuksessa esitetään vuoteen 2021 liittyvät avaintiedot 
sekä kiinnostavat tapahtumat ja saavutukset vastuullisuuden osalta. Vuoden 2020 tapahtumia 
koskeva vastuullisuusraportti julkaistiin 24.4.2021. Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti 
hyväksyttyyn GRI-standardiin. Raportoimme core-tason mukaisesti. Käytetty standardi on 
vuoden 2016 mukainen.

Raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin sisältö olennaisuusteemoihin yhdistet-
tynä sekä käytetyt GRI-standardit ja tieto siitä, mistä raportin osiossa kyseiseen kohtaan liitty-
vät asiat on esitelty. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. 
Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteistyössä Mainostoimisto SST:n kanssa. Sen suun-
nitteluun osallistuu koko vastuullisuusryhmä ja raportin hyväksyy johtoryhmä. Vastuullisuus- 
raportti viedään myös tiedoksi hallitukselle.

Kuvat:
Lasse Lecklin ja Hanselin viestintä. Vuosikertomuksen valokuvissa esiintyvät Hanselin asian-
tuntijat.

Lisätietoja antaa:
Johanna Kaalikoski
viestintäpäällikkö
johanna.kaalikoski@hansel.fi
puh. 029 444 4289

Hanselin vastuullisuusraportti on luettavissa osoitteessa vuosikertomus2021.hansel.fi (ruotsiksi 
osoitteessa arsberattelse2021.hansel.fi ja englanniksi osoitteessa annualreport2021.hansel.fi). 
Vastuullisuusraportti julkaistaan yhdeksättä kertaa vain verkkomuodossa ja sen on varmenta-
nut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
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Hanselilla on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan 
käytössä ympäristöohjelma, jonka avulla on kartoi-
tettu päästöjä ja asetettu tavoitteita niiden vähen-
tämiseksi. Tämä on jo antanut melko hyvän kuvan 
organisaation päästöistä. Keväällä 2021 kuitenkin 
päätimme irtautua WWF:n Green Office -ympäris-
töjärjestelmästä ja paneutua syvällisemmin päästö-
laskentaan yhdessä kilpailutetun konsultin kanssa.

Hanselin asiakkaiden käytössä olevaan Hankin-
tapulssi-työkaluun on yhdessä Suomen ympäris-
tökeskuksen kanssa kehitetty laskuri, joka kuvaa 
organisaatioiden elinkaariset ilmastopäästöt 
ostolaskujen perusteella, keskimääräisillä päästö-
kertoimilla (ENVIMAT-malli). Lähes kaikki päästöjä 
tuottava ostetaan, joten Hankintapulssin päästö- 
laskuri antaa jo hyvin kattavan kuvan päästöistä. 
Mutta keskimääräiset päästökertoimet eivät tee eroa 
esimerkiksi sekasähkön ja vihreän sähkön välillä.

GHG-protokollalla luotettavampi tulos
Näillä kahdella edellä mainitulla tavalla lasketut 
päästölukemat poikkesivat kuitenkin hyvin voimak-
kaasti toisistaan, joten halusimme Hanselissa lisätä 

ymmärrystämme asiasta ja lasketuttaa ulkopuoli-
sella konsultilla kansainvälisesti laajasti käytetyn 
Greenhouse Gas- eli GHG-protokollan mukaisen 
hiilijalanjäljen organisaatiollemme.

Standardin mukaisesti päästöt jaetaan kolmeen 
kategoriaan eli scopeen. Scope 1 sisältää suorat 
yrityksen omistamista tai hallinnoimista lähteistä 
tulevat päästöt. Tällaisia olisivat esimerkiksi yrityk-
sen omistaman tehtaan piipusta tulevat päästöt tai 
yrityksen hallinnoimien ajoneuvojen pakoputkista 
tulevat päästöt. Hanselilla scope 1 -päästöjä ei 
tunnistettu ollenkaan. Scope 2 sisältää energian- 
kulutuksen epäsuorat päästöt, eli käytännössä 
sähkön ja kaukolämmön päästöt. Scope 3 kattaa 
kaiken muun, kuten laitehankinnat, työsuhdeautot, 
liikematkustuksen, energiankulutuksen välilliset 
päästöt, jätehuollon ja muut hankinnat.

GHG-protokollan mukaan scope 1 ja 2 ovat niin 
sanotusti pakollisia eli ne lasketaan aina. Niiden li-
säksi organisaation hiilijalanjälkilaskelmaan lisätään 
scope 3 -luokasta merkittävimmät päästölähteet. 
Hyödynsimme Hankintapulssin päästökertoimia ja 

Selvitimme päästömme
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kirjanpidon aineistoja scope 3:n päästöjen lasken-
nassa.

Laskennan lopputulos vuosien 2021 ja 2020 osalta
GHG-protokollan mukainen laskenta antoi päästöik-
semme scope 1:n osalta 0 t molemmilta vuosilta. 
Scope 2:n osalta vuoden 2021 luku on 65 tCO2e  
(54 tCO2e vuonna 2020). Voisimme ilmoittaa Hanselin 
hiilijalanjäljeksi pakollisen scope 1 & 2 -lukeman, joka 
oli 65 tonnia. Halusimme kuitenkin laskennan kat-
tavan päästömme mahdollisimman kattavasti, joten 
otimme myös scope 3:n mukaan lähes kokonaisuu-
dessaan. Scope 3 -päästöt olivat meillä 582 t (713 t 
vuonna 2020) ja ilman Hilma-palvelua 466 t (603 t 
vuonna 2020). Scope 3 -päästöistä saimme laskettua 
suurimman osan Hankintapulssin avulla yleisillä 
päästökertoimilla ja osan tarkemmin konsultin avulla. 
Yhteensä hiilijalanjälkemme on 530 t (657 t vuonna 

2020) ilman Hilma-palvelua. Pohdimme pitkään sitä, 
miten läpilaskutettavien palvelujen hiilijalanjälki 
pitäisi kohdistaa. Totesimme, että Hilma-palvelun 
osalta se kuuluu ennemminkin palvelun tilaajalle eikä 
Hanselille.

Rajauksilla on äärimmäisen suuri merkitys päästö-
laskennassa. Hilma-palvelun lisäksi toinen rajaus, 
jonka teimme, oli se, että jätimme työntekijöiden 
kodin ja työpaikan väliset matkat laskennan ulko-
puolelle. Syitä tähän rajaukseen oli muun muassa 
se, että koronasta johtuen arviolta 90 prosenttia 
henkilöstöstä on tehnyt työt etänä kotoaan, eikä 
näitä matkoja ole tullut. Kun teemme laskentaa 
Hanselissa tulevina vuosina, on tärkeää, että pidäm-
me rajaukset samoina, jotta eri vuosien tulokset 
ovat vertailukelpoisia.

Hanselin oman toiminnan päästöt
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Vuoden 2021 aikana Hanselin asiantuntijat osal-
listuivat liki 180 asiakaskohtaisen kilpailutuksen 
toteuttamiseen. Asiakaskohtaisilla kilpailutuksilla 
viitataan tässä yhteydessä muihin kuin Hanselin 
yhteishankintoihin liittyviin kilpailutuksiin, joita 
vuoden aikana toteutimme yhteistyössä asiakkai-
demme kanssa.

Osana asiakaskohtaisten kilpailutusten toteutusta 
olemme vuodesta 2020 mitanneet kilpailutusten 
kautta aikaansaatavaa vaikuttavuutta. Mittaaminen 
toteutetaan lähtökohtaisesti jokaisen käynnistyvän 
kilpailutuksen yhteydessä hyödyntäen kehittä-
määmme vaikuttavuuden mittaamisen mallia.

Uuden kilpailutuksen käynnistyessä projektiryhmä 
asettaa ja kirjaa kilpailutukselle sanalliset ja  
numeeriset tavoitteet (asteikolla 0–2). Tavoitteen-
asetannassa vaikuttavuuden näkökulmasta tarkas-
teltavia teemoja on viisi:

1. Vastuullisuus
2. Innovatiivisuus
3. Kustannussäästöt
4. Tuotteen tai palvelun laatu
5. Osaamisen kasvattaminen

Asetetut numeeriset ja sanalliset tavoitteet kuvas-
tavat vaikuttavuuden ja sen ”kunnianhimon” tasoa, 
jota kilpailutuksessa lähdetään tavoittelemaan. 
Esimerkkejä maltillisista tavoitteista voivat olla 
esimerkiksi vastuullisuutta jossain määrin lisäävät 

sopimuslausekkeet. Hieman rohkeampi vastuulli-
suuden kasvattamiseen liittyvä tavoite voisi koskea 
esimerkiksi aiemmin hyväksyttyjen (mutta ympäris-
tön kannalta haitallisten) tuotteiden tai palveluiden 
tarjoamisen kieltämistä tulevassa kilpailutuksessa. 
Tavoite kustannusten vähentämiseksi (vaikka 30 % 
nykytasosta) voisi puolestaan olla esimerkki 
kustannussäästöihin liittyvästä merkittävästä 
tavoitteesta, joka kilpailutuksen kautta pyritään 
saavuttamaan.

Mittaus (ts. numeerinen ja sanallinen arvio) tois-
tetaan hankkeen päätyttyä, minkä jälkeen saatuja 
tuloksia voidaan verrata hankkeen käynnistys- 
vaiheessa asetettuihin tavoitteisiin.

Yksittäisten hankkeiden lisäksi raportointimme 
alkaa aineiston kertymisen kautta tuottaa myös 
laajempaa kuvaa siitä, millaista vaikuttavuutta asia-
kaskohtaisten kilpailutusten kautta on aikaansaatu. 
Tilastollisesti aineisto käsittää tällä hetkellä 118 
arvioitua kilpailutusta. Näistä 77 on seurantajaksolla 
myös päättynyt, jolloin tiedot käsittävät tavoitteen-
asetannan ja päättymisvaiheen vaikuttavuusarviot.

Vaikuttavuus alkaa näkyä
Tähän saakka kertyneestä aineistosta voidaan vai-
kuttavuuden eri näkökulmista tunnistaa mielenkiin-
toisia yksittäisiä kilpailutushankkeita. Lisäksi koko 
aineistoa analysoimalla voidaan tehdä johtopäätök-
siä siitä, millaista vaikuttavuutta asiakaskohtaisten 
kilpailutusten kautta tyypillisesti tuotetaan. Tiedot 

Vaikuttavia kilpailutuksia
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tarkentuvat aineiston kasvaessa, mutta jo tässä 
vaiheessa aineistosta voidaan tehdä esimerkiksi 
seuraavanlaisia huomioita:

• Tyypillisimmät vaikuttavuuden saavuttamiselle  
 asetetut tavoitteet liittyvä osaamisen kasvat- 
 tamiseen. Vastuullisuus on puolestaan tekijä,  
 joka näin mitattaessa korostuu asiakaskohtaisten  
 hankkeiden tavoitteenasetannassa vähiten.
• Osaamisen kasvattamisen jälkeen arvioinnissa  

 toiseksi eniten mainintoja (niin tavoitteen- 
 asetannassa kuin saatujen tulosten mittauksessa)  
 saa tuotteen tai palvelun laadun parantaminen.
• Arvioiduista hankkeista 56 (ts. vajaa puolet) on  
 sisältänyt jotain innovatiivisuuteen liittyviä  
 elementtejä. Näistä 11:ssä (n. 9 %) innovatiivi- 
 suuteen liittyvät tavoitteet on projektiryhmässä  
 arvioitu merkittäviksi.

Esimerkkejä yksittäisistä 
hankkeiden sanallisista arvioista

Innovatiivisuus
• Hankinnan kohde ja sen avulla tuotettava palvelu pitää sisällään asiakkaan näkökulmasta  
 innovatiivisia elementtejä, jotka mahdollistavat positiivisia toimintatapojen muutoksia ja  
 hyvinvoinnin lisääntymistä; asiakas teki työn aikaisemmin henkilötyönä. Laitteiston  
 hankinnan jälkeen toimintatavat muuttuivat. Hankittu laitteisto mahdollistaa laadun  
 paranemisen, toistettavat lopputulokset sekä lisää työn tehokkuutta.

Kustannussäästöt
• Palvelun kustannukset laskivat kilpailutuksen myötä n. 60 % nykytasosta. Euromääräiset  
 säästöt (myös budjetoituun verrattuna) ovat sopimuskaudelta useita miljoonia verrattuna  
 nykytilanteeseen.
• Asetetut tavoitteet ylitettiin. Kilpailutus julkaistiin aikana, jolloin tarjoajalla oli runsaasti  
 myytävää asiantuntijakapasiteettia. Kilpailutuksen voittaneen tarjoajan hintataso oli  
 erittäin edullinen. Ketteränä ohjelmistokehitysprojektina toteutettavan kokonaisuuden  
 edulliset htp-hinnat edesauttavat onnistuneeseen lopputulokseen pääsemistä. Ennen  
 kilpailutusta tehtyyn hinta-arvioon verrattuna voittanut tarjous oli noin 46 % edullisempi.

Osaamisen kasvattaminen
• Järjestelmän hankintavaiheessa tehtiin paljon hyviä hankintaosaamista kasvattaneita asioita,  
 joita on jo voitu hyödyntää myös hankintayksikön neljässä muussa hankinnassa.

Tuotteen tai palvelun laatu
• Hankittavan tuotteen laatu ja sopimusehdot tuottavat mitattavaa lisäarvoa aikaisempaan  
 tilanteeseen verrattuna; laatu (tulosten toistettavuus) paranee, sillä laite tuottaa ihmis- 
 silmää tarkempia tuloksia.

Vastuullisuus
• Hankinnan kohteena olevaa laitteistoa käytetään litiumakkujen ja aurinkopaneelien  
 testaamiseen opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Laitteiston käyttötarkoitus  
 johtaa todennäköisesti laadukkaampiin paneeleihin ja akkuihin, mikä vähentää hankinta- 
 yksikön ympäristökuormitusta.
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Vuosi 2021 oli kiireinen yhteishankinnoissa. Kilpai-
lutusprojekteja tehtiin paljon, dynaamisia hankin-
tajärjestelmiä perustettiin sekä otettiin käyttöön 
pienhankintapalveluja.

Tämä näkyi myös sopimusten määrässä. Allekirjoi-
timme vuoden aikana sopimustoimittajien kanssa 
lähes 1 200 sopimusta. Näistä yli 900 tehtiin dy-
naamisiin hankintajärjestelmiin ja pienhankintapal-
veluun mukaan tulleiden toimittajien ja lähes 250 
puitesopimustoimittajien kanssa.

Sopimustoimittajien määrä lisääntyikin vuoden 2021 
aikana selvästi, ja vuoden lopussa Hanselilla oli 872 
sopimustoimittajaa, kun edellisen vuoden lopussa 

sopimustoimittajia oli 624. Pk-yritysten osuus 
sopimustoimittajista oli 51 prosenttia, mikä vastasi 
14 prosenttia yhteishankintojen myynnistä.

Osiin jaettujen yhteishankintojen määrä on pysynyt 
lähes samalla tasolla aikaisempaan vuoteen  
verrattuna. Jaettuja yhteishankintoja oli 85 % (86 %). 
Tuote- ja palveluryhmäkohtaisesti osiin oli jaettu  
36 % (38 %), asiakasryhmäkohtaisesti 27 % (22 %)  
ja alueellisesti 2 % (3 %). Dynaamisten hankinta- 
järjestelmien osuus yhteishankinnoista oli 20 %  
(23 %). Osuudet on laskettu yhteishankintojen toteu-
tuneesta myynnistä. Pandemian johdosta matkusta-
minen on edelleen alhaisella tasolla, mikä vaikuttaa 
alentavasti jaettujen yhteishankintojen osuuteen.

Kilpailutuksiin saatiin hyvin tarjouksia
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Vastuullisuusryhmän yksi vuoden 2021 aikana 
tekemä merkittävä selvitystyö liittyi sopimustoimit-
tajien vastuullisuusauditointeihin. Otimme työhön 
avuksemme konsultin, mikä osoittautui hyväksi 
päätökseksi, sillä aihepiiri on laaja ja myös vaikea. 
Konsulttityö valmistui lokakuussa ja piti sisällään 
paljon tietoa lainsäädännön kehityssuunnista, 
auditointimalleista ja toteutustavoista sekä eri 
sertifiointi- ja standardointijärjestelmistä.

Joulukuussa 2021 Hanselissa päätettiin käynnistää 
asian tiimoilta kaksi kehityshanketta. Ensimmäinen 
koskee yhteishankinnan riskiarviota ja vastuulli-
suusseurantaa. Riskiarvio tullaan sisällyttämään 
yhteishankintaprojektien esiselvitysprosessiin ja 

sen perusteella linjataan yhteishankinnan vastuulli-
suusseuranta sopimuskaudella. Vastuullisuus- 
seurantaa varten rakennetaan prosessi, määritel-
lään vastuut ja seurantakeinot.

Toisessa kehityshankkeessa lähdemme  
toteuttamaan ensimmäistä kolmannen tahon 
tekemää vastuullisuusauditointia pilottina.  
Vastuullisuusauditointien selvitystyössä nostet-
tiin esille haasteita asian tiimoilta ja selvityksen 
laatijan suositus oli, että auditointien tekeminen 
kannattaa aloittaa suomalaisista yrityksistä. 
Aloitamme siis pilotoinnin pitäen mielessä meille 
tärkeät periaatteet, kuten toimittajien tasapuolisen 
kohtelun.

Auditointimahdollisuus 
nostettiin keskusteluun
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Varsinais-Suomessa on käynnissä ympäristö- 
ministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman 
rahoittama KIPSI-hanke. Sen tavoitteena on levittää 
Saaristomeren valuma-alueella kipsiä 50 000– 
80 000 peltohehtaarille, jotta meren rehevöitymistä 
voitaisiin hillitä. Kipsikäsittelyllä voidaan tutkimus-
ten mukaan vähentää pintamaan eroosiota sekä 
fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta vesis- 
töihin. Hanselin asiantuntijat pääsivät avuksi kilpai-
luttamaan 18,5 miljoonan euron hankintaa.

Kilpailuttamisen osaajiemme yhdessä Varsinais-Suo-
men ELY-keskuksen kanssa valmistelema hankinta oli 
hyvin erityinen ja sillä haettiin mittavia vaikutuksia. 
Kuten kaikki muutkin asiakasorganisaatioiden han-
kinnat, joissa olemme apuna, myös tämä hankinta 
kävi läpi vaikuttavuustarkastelun sekä kilpailutuksen 
alussa että lopussa.

”Vaikuttavuusarviointi auttoi meitä asettamaan 
tavoitteita kilpailutukselle, ja saimme siitä paljonkin 
uusia ajatuksia. Oli myös hienoa nähdä projektin 

lopuksi konkreettiset tulokset, joita saimme aikaan”, 
ELY-keskuksen projektipäällikkö Pekka Salminen 
toteaa tyytyväisenä.

Kilpailutuspalveluna toteutettavassa projektissa 
arvioidaan aina viittä eri vaikuttavuusnäkökulmaa: 
vastuullisuus, innovatiivisuus, kustannussäästöt, 
tuotteen tai palvelun laatu sekä osaamisen kasvatta-
minen. Konkreettiset tavoitteet kirjataan ylös ja niitä 
arvioidaan skaalalla 0–2.

Tulosta syntyy
Teollisuuden sivuvirtana syntyvässä kipsissä saattaa 
olla haitta-aineita, mikä voi aiheuttaa pelkoja. KIPSI- 
hankkeessa kilpailutettiin niin puhdas kipsituote ja 
sen kattava laadunvarmistus, että viljelijät voivat sii-
hen sataprosenttisesti luottaa. Kun tuotteen laatu oli 
määritelty, vertailtiin mittavan logistiikkaoperaation 
vaihtoehtojen koordinointia, resursointia ja hallintaa, 
joilla on vaikutusta myös palvelun ekologisuuteen. 
Mittavassa maanparannusoperaatiossa ympäris-
tövastuullisuus oli luonnollisesti keskiössä. Myös 

Peltojen kipsikäsittelyä  
Saaristomeren hyväksi

Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus
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kiertotalouden ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
näkökulmasta on hienoa, että vesien tilan parantami-
seen voidaan käyttää kilpailutuksessa valikoitunutta, 
teollisuuden sivuvirrasta jalostettua tuotetta.

Viiden vuoden aikana KIPSI-hankkeessa on tarkoitus 
vähentää Saaristomeren fosforikuormaa nopeasti 
ja kustannustehokkaasti jopa 44 t vuodessa, mikä 
on merkittävä osa 100 t vuodessa -kokonaisvähen-
tämistarpeesta. Vuonna 2020 alkaneen hankkeen 
aikana 16 900 peltohehtaarille on levitetty kipsiä, 
jonka kilpailutuksen voittanut Meriaura Oy on kuljet-
tanut Siilinjärveltä satamiin ja sen alihankkijat sieltä 
eteenpäin pelloille.

Ensimmäinen kilpailutus ja hankevaihe olivat menes-
tyksekkäitä, ja Varsinais-Suomen ELY-keskus valmis-
teleekin jo seuraavaa kilpailutusta yhdessä Hanselin 
kanssa.

”Koko kilpailutusprosessin tuntevien hanselilaisten 
apu oli korvaamatonta. Käytetyt kriteerit tuli mietit-
tyä huolellisesti joka näkökulmasta”, Pekka Salminen 
kiittää.

Taistelu rehevöitymisongelmaa vastaan jatkuu ja 
EU-rahoituksen turvin pian päästään levittämään  
kipsiä koko rannikkoseudulle. Lue lisää KIPSI-hank-
keen verkkosivuilta.
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Kaikki Hanselin yhteishankinnat käyvät läpi vas-
tuullisuusanalyysin, joka auttaa kilpailutustiimiä 
pohtimaan vastuullisuuden eri osa-alueita laajasti. 
Kuten monella muullakin toimialalla, myös puhtaus-
palveluiden toimialalla vastuullisuusodotukset ovat 
kasvaneet. Siivouspalvelut 2021–2025 -DPS:ssä on 
otettu huomioon ympäristö-, sosiaalisen ja talou-
dellisen vastuullisuuden edistäminen. Tästä kertovat 
myös yhteishankinnalle myönnetyt vastuullisuus-
tunnukset.

Ympäristövastuullisuuden osalta siivoustyössä 
korostuvat muun muassa veden, kemikaalien ja 
energian käytön vähentäminen, kestävän liikku-
misen ja logistiikan edistäminen sekä siivottavien 
toimitilojen pintojen kestävyys. Myös toimitilojen 
kunnossapitoon liittyvien asioiden raportointi on 
tärkeää – siivoojan on työssään helppo havainnoida 
esimerkiksi palaneita lamppuja, vuotavia hanoja jne. 
Taloudellisen vastuullisuuden näkökulmasta toimit-
tajilta puolesta edellytetään muun muassa riittävää 
taloudellista suorituskykyä. Hansel tarkistaa tilaaja-
vastuulain mukaiset selvitykset ja valvoo toimittajien 
suorituskykyä sopimuskauden aikana.

Sosiaalisen vastuullisuuden merkitys nousussa
Siivousala työllistää ison joukon alan ammattilai-
sia kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Osaavan ja 
ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on haaste 
toimialalla. Ala tarvitseekin työperäisen maahan-

muuton kautta työntekijöitä kotimaisen työvoiman 
rinnalle. Työllisyysnäkökulmat korostavat sosiaalisen 
vastuullisuuden huomioimisen merkitystä.

Sosiaalisen vastuullisuuden tarkoituksena on 
varmistua siitä, että siivouspalvelun toimittaja 
noudattaa ja edistää työturvallisuutta, työsuojelua, 
työaikaa ja työoloja koskevaa lainsääntöä ja työehto-
sopimuksia. Kaikkia näitä näkökulmia on huomioitu 
jo Hanselin edellisessä Siivouspalveluiden yhteis-
hankinnassa. Uudessa Siivouspalveluiden DPS:ssä 
näiden rinnalle on lisäksi nostettu Hanselin sopi-
musmyyntiin sidottu työllistämisehto. Toimittajan 
tulee työllistää palvelukseensa vähintään yksi työtön 
työnhakija, kun sopimusmyynti ylittää 1 000 000 
euroa, ja seuraava henkilö aina, kun sopimusmyynti 
nousee 500 000 euroa edellisestä työllistämisestä. 
Hansel seuraa toimittajan sopimusmyynnin kasvua 
koko sopimuskauden ajan.

Siivouspalveluiden kategoriapäällikkö Eija Hirvonen 
kertoo, että asiakkaalla on mahdollisuus tarkentaa 
sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden ehtoja 
omassa DPS:n sisäisessä kilpailutuksessaan eli 
minikilpailutuksessaan:

”Asiakas voi tarjouspyynnössään asettaa työllisyyden 
edistämiseen liittyviä sopimusehtoja, kuten työl-
listettävien vähimmäismäärä sopimuskaudella tai 
työllistettävän henkilön työsuhteen ehdot. Asiakas 

Siivouspalvelua vastuullisesti
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voi myös määritellä sopimukseen vähimmäismääriä 
esimerkiksi sille, kuinka monta henkilöä palvelun 
tulee työllistää tai kuinka monta työtuntia palvelun 
tuottamiseen tulee käyttää kuukaudessa. Asiakas voi 
tarkentaa myös ympäristövastuullisuuteen liittyviä 
ehtoja, jotta ne tukevat asiakkaan omia ympäris-
tötavoitteita. Tällaisia ehtoja voivat olla esimerkiksi 
ympäristömerkittyjen tuotteiden tai kierrätysmuovin 
osuus, jätteiden määrän vähentäminen tai lajittelun 
onnistuminen. Kaikkia näitä asioita seurataan asiak-
kaan ja toimittajan välisissä yhteistyötapaamisissa.”

Tavoitteista toteutukseen
Sekä ympäristötavoitteiden että sosiaalisen ja talou-
dellisen vastuullisuuden tavoitteiden toteutumiselle 
on määritetty kriteerit. Tavoitteiden toteutumista 

seurataan Hanselin ja sopimustoimittajien tapaami-
sissa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

”Toimittajan pitää pystyä esittämään, miten hiili- 
jalanjälki tai -kädenjälki ovat toteutuneet asiakkaan 
hankinnassa – sekä asiakkaalle että Hanselille. 
Kategoriapäällikkö seuraa vastuullisuustavoitteiden 
toteutumista koko yhteishankinnan tasolla. Seuran-
nan perusteella teemme johtopäätöksiä ja pyrimme 
nostamaan yhteishankinnan vastuullisuutta entistä 
paremmalle tasolle”, Eija Hirvonen kertoo.

Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS

• Sekä asiakkaita että toimittajia voi tulla mukaan milloin vain sopimuskauden aikana
• Asiakkaat tekevät toimittajavalinnan minikilpailutuksen avulla
• Hansel varmistaa toimittajien soveltuvuuden, tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan  
 valikoiman valmiita mallipohjia minikilpailutukseen ja on asiakkaan tukena myös  
 sopimuskauden ajan

Siivouspalvelut 2021–2025 -DPS

• Ylläpito- ja perussiivoukset, saniteettitarvikkeet ja hygieniatuotteet, vaihtomattopalvelu,  
 välipala- ja juoma-automaattien hoitopalvelu ja paljon muuta
• Sopimuskausi voimassa 31.12.2025 asti
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Henkilöstömäärä jatkoi kasvua

Henkilömäärä
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Sukupuolijakauma

Työsuhteiden keskimääräinen pituus

Ikäjakauma
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Henkilöstön vaihtuvuus

Uudet työntekijät

Sairauspoissaolot ja tapaturmat
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Tutkinnot

Koulutus

Maksetut tulospalkkiot (ilman sos.kuluja)
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Myös vuosi 2021 käynnistyi meillä etätyön mer-
keissä. Työn ja tuloksen tekeminen jatkui, mutta 
erityisesti kevään kynnyksellä alkoi näkyä merkkejä 
henkilöstön tarpeelle kohdata kasvokkain. Koko 
henkilöstön kokoon kerääviä kesäjuhlia ei vielä roh- 
jettu järjestää, mutta tiimit tapasivat toisiaan ulko-
tiloissa terveysturvallisesti. Näistä kohtaamisista 
raportoitiin kuvin ja kuvatekstein Teams-kanavalla 
yhteisiin kohtaamisiin kannustaen.

Teamsissa jaettiin myös vinkkejä etätyön ergonomi-
aan ja tauottamiseen liittyen. Lisäksi yhtiössä käyty 
laaja arvokeskustelu toi hanselilaisia yhteen pohti-
maan tavoiteltua yrityskulttuuria. Esimiehiä tuettiin 
etätyön johtamisessa normaalia useammin järjeste-
tyissä vertaistapaamisissa. Heitä myös valmennettiin 
aiheista hybridityön johtaminen ja johtamisen 
tulevaisuuden trendit. Johtoryhmä kokoontui lisäksi 
omaan työyhteisöviestinnän valmennukseensa, jossa 
erityisteemana oli johtaminen hybridityössä.

Uusia toimintamalleja hybridityöhön
Syksyllä pandemia näytti hellittävän otettaan ja 
yhtiössä alettiin pohtia uutta hanselilaista työnteon 
mallia, joka mahdollistaisi joustavan, paikkariippu-
mattoman työn, mutta houkuttaisi myös fyysisiin 
kohtaamisiin toimistolla. Toimintamallia rakennettiin 
yhteistyössä HR:n, viestinnän, esimiesten ja luotta-
mushenkilön kanssa.

Henkilöstö ilmaisi selkeästi haluavansa jatkossakin 
tehdä osan työstään etänä, joten yhtiössä linjattiin, 
että palavereihin osallistuminen mahdollistetaan pää-
sääntöisesti niin fyysisesti kuin Teamsilla. Henkilöstöä 
kuitenkin kannustettiin toimistolle tuloon yhteisölli-

syyden ylläpitämiseksi ja ex tempore -kohtaamisten 
mahdollistamiseksi. Samoin toivottiin, että Hanselin 
sisäiset kehittämistyöpajat hoidettaisiin fyysisesti koh-
daten. Sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä 
päätösvalta kokoustamisen muodosta on heillä.

Myös kokouskäytäntöjä täsmennettiin työskentelyn 
tehostamiseksi ja Teams-tapaamisten välille jäävien 
taukojen mahdollistamiseksi.

Uusia asiantuntijoita ja uuden oppimista  
– paikan päällä ja etänä
Vuonna 2021 Hanselissa aloitti 12 uutta henkilöä. 
Heidät perehdytettiin niin yhtiön toimintaan kuin 
laaja-alaisesti hankintalain ja liiketoimintaproses-
sien saloihin.

Hansel suhtautuu kannustavasti henkilöstön osaa-
misen kehittämiseen. Yksittäisten asiantuntijoiden 
tietotaidon kerryttämisen lisäksi koko henkilöstöä 
valmennettiin työvälineiden tehokkaampaan käyt-
töön, sujuvaan kirjoittamiseen ja ruotsin kieleen 
liittyen. Myös tietoiskuja vastuullisuudesta ja 
eettisyydestä järjestettiin ja aloitettiin Tutustu tar-
jontaamme -tietoiskusarja, jossa kerrottiin omasta 
vastuualueesta muille hanselilaisille.

Yhteistyössä HAUS kehittämiskeskuksen kanssa 
toteutetussa palvelumuotoilukoulutuksessa muun 
muassa Hankintatoimen kehittämisyksikkö loi tar-
jontaansa kuvaavan palvelusalkun. Myös kategoria-
päälliköiden kauan odottamat mediavalmennukset 
päästiin toteuttamaan syksyllä 2021: kaksi ryhmää 
valmentautui toimistolla ja kaksi etäyhteydellä. 
Hyvin onnistuivat molemmat toteutusmuodot!

Etätyön toinen vuosi
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Kultaisella kahdeksankymmentäluvulla työelämään 
astuvat nuoret aloittivat usein uransa työnanta-
jayrityksen alemmilta portailta. Nykyään Hanselin 
talousyksikössä työskentelevän Merja Leppäsen 
pesti starttasi Valtion hankintakeskuksessa (VHK) 
ajalle tyypilliseen tapaan tsupparina eli sisälähettinä. 
Tehtävä toimi hyvänä sytykkeenä pitkään uraan ensin 
VHK:ssa, sitten Kauppatalo Hanselissa ja nyt nykyi-
sessä Hanselissa.

Omien sanojensa mukaan Merja ei ole pysähtynyt 
miettimään ajan kulumista, sillä vaihteleva työnkuva 
on pitänyt työmotivaation hyvänä ja työskentelyn 
kiinnostavana vuodesta toiseen. Sisälähetin tehtävis-
tä seuraava askel oli ylennys postituksen hoitajaksi, 
mikä tarkoitti tiedotteiden postituksen valmistelua. 
Yhdessä postituksessa saattoi lähteä asiakkaille 
vaikkapa 10 000 tiedotetta! Tiedotteiden sisältö oli 
hyvin samanlaista kuin Hanselin viestintä nykyäänkin: 
tietoa siitä, millaisia sopimuksia on tehty toimittajien 
kanssa ja mitä tuotteita tai palveluja on tarjolla. Tuo-
hon aikaan 1980-luvun alussa VHK:lla oli myös oma 
monistamo, jossa Merja hoiti toisinaan sijaisuuksia. 
Eräs muistikuva monistamon toiminnasta on painu-
nut hyvin Merjan mieleen:

”Sääntönä oli, että tavallisella kopiokoneella ei 
saanut ottaa kahtakymmentä kopiota enempää, vaan 
kaikki sitä isommat monistustyöt toteutettiin talon 
omilla offset-painokoneilla. Ja aina perjantaisin oli 

näiden koneenrohjojen pesupäivä, mikä oli fyysisesti 
raskasta työtä telojen nosteluineen.”

Asiakastyöryhmät ovat olleet tärkeä osa asiakasyh-
teistyötämme jo useammalla vuosikymmenellä. VHK 
toimitti esimerkiksi 1990-luvulle saakka tuoreille 
vanhemmille Kelan kilpailutuksen kautta hankittuja 
äitiyspakkauksia. Kuten nykyäänkin on tapana, 
kilpailutuksen alkuvaiheessa perustettiin asiakas-
työryhmä, jonka tehtävänä oli suunnitella ja testata 
sopivia tuotteita hankintaan sisällytettäväksi. Asia-
kastyöryhmä päätyi todistettavasti hyviin ja laaduk-
kaisiin tuotteisiin, sillä Merja kertoo itse pärjänneensä 
yhdellä ja samalla äitiyspakkauksella molempien 
lastensa kanssa.

Kansainvälisiä tuulahduksia 1990-luvulla
Laskuttajana Merja aloitti 1990-luvun alkupuolella 
toimittuaan ensin laskujen käsittelijänä muutaman 
vuoden. Tosin kiinnostusta laskuttajan hommiin 
Merjalla olisi ollut jo aiemmin, mutta häneltä uupui 
yksi silloiseen laskuttajan työhön vaadittu edellytys. 
Kyseessä ei suinkaan ollut esimerkiksi taloushallin-
non tutkinto vaan jotain aivan muuta.

”Kymmensormijärjestelmää pidettiin laskuttajalle 
välttämättömänä taitona, koska työhön sisältyi 
mukamas niin paljon kirjoittamista, kuten tuotenimi 
tai asiakkaan katuosoite”, Merja muistelee pilkettä 
silmäkulmassaan.

Merja tuntee 40 vuotta 
Hanselin historiaa
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Aika pian laskuttajan työ kuitenkin yhdistettiin 
ostolaskujen käsittelyyn, ja sopivaa kokemusta 
omannut Merja aloitti uransa laskutusosastolla. Hän 
pääsi myös mukaan työryhmään, jonka tehtävänä 
oli rakentaa Hanselille oma laskutusjärjestelmä. 
Toimiessaan trading-osaston laskuttajana Merja 
hankki kokemusta myös kansainvälisen kaupan 
kiemuroista, sillä Kauppatalo Hansel hoiti muun 
muassa kehitysaputuotteiden hankinnat, sisältäen 
myös niiden viennin kohdemaihin. Työn ohessa 
Merja opiskeli vientiassistentin tutkinnon, josta oli 
hyötyä globaalissa asiakas- ja toimittajarajapinnassa 
työskennellessä. Merja pääsi esimerkiksi esittele-
mään World Food Programme (WFP) -organisaation 
edustajille, miten Suomen ruoka-avun toimitus- 
prosessi toimii.

”Pidin esittelyn ’in English’ – minä, joka en osaa 
englantia”, naurahtaa Merja vaatimattomasti.

Asiakashierarkia tiukasti hyppysissä
Asiakkuusyksikössä toimiessaan Merja sai vastuul-
leen koko Hanselin asiakasrekisterin ja asiakas- 
hierarkian hoitamisen.

”Asiakashierarkia on kaiken liiketoimintamme pohja-
na. Kaikki myynti perustuu siihen, että asiakastiedot 
ovat kunnossa ja ajan tasalla”, Merja painottaa.

Työ asiakasrekisterin ylläpitäjänä jatkuu edelleen. 
Muita Merjan työtehtäviä talousyksikössä ovat muun 
muassa laskutus ja tilaajavastuun seuranta. Muuta-
ma vuosi sitten Hansel uusi raportointijärjestelmän-
sä, jonka kehitystyön kommentoinnissa Merja sai 
olla tiiviisti mukana.

Merjan mukaan kehitystyössä tulisi ensin pohtia, 
miksi nykyinen toimintamalli on työläs tai ei muuten 
toteuta toivottua tulosta ja sitten kehittää toteut-
tamiskelpoinen ratkaisu, jolla päästään toivottuun 
lopputulokseen mahdollisimman kevyellä prosessilla.

Kuluneiden muutaman vuoden aikana Hanselin 
yhteishankintojen määrä on kasvanut merkittävästi, 
etenkin lukuisten dynaamisina hankintajärjestelminä 
(DPS) toteutettavien yhteishankintojen myötä.

”Yksittäisten yhteishankintasopimusten määrä on 
vähintään kaksinkertaistunut, joten raportoinnin 
manuaalinen käsittely olisi sula mahdottomuus”, 
Merja sanoo.

Hanselissa työskentelyn parhaana puolena Merja 
pitää kuitenkin mahtavia työkavereita. Kollegoiden 
lisäksi Merja antaa kiitosta myös toimitusjohtaja 
Anssi Pihkalalle, jonka esimerkki avoimesta työkult-
tuurista ohjaa koko työyhteisöä.

Työkokemus vailla vertaa

Merjan laaja työkokemus ensin Valtion Hankintakeskuksessa, sitten 
Kauppatalo Hanselissa ja nykyisessä Hanselissa on vertaansa vailla. 

Hän on toiminut muun muassa
• lähettinä
• postituksen hoitajana (sisältäen monistuksen sijaistusta)
• laskujen käsittelijänä
• laskuttajana
• vientiassistenttina trading-osastolla
• asiakkuusyksikössä back-office-tukena sekä
• asiakashierarkian ja toimittajatietojen ylläpitäjänä.
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Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan kerhomme Hansel- 
klubi onnistui vuoden tauon jälkeen järjestämään 
terveysturvallisuuden huomioiden kaivatut henki-
löstötapahtumat: syyspäivän ja pikkujoulut. Keskuu-
dessamme vuosikelloon vakiintuneet tapahtumat 
täyttyivät odotetuista kohtaamisista, puheen- 
sorinasta sekä suuresta annoksesta aitoa hymyä  
ja tekemisen iloa.

Pikkujouluissa jatkoimme oman tekemisen linjalla. 
Nappasimme kuusesta sopivasti haastavan sala-
tehtävän ja pistimme itsemme pikkuisen likoon 
illan aikana. Saimme viihdykettä myös kollegoiden 
suorituksista, kiireettömästä illallisesta, musiikista 
ja tunnelmasta.

Molemmissa tapahtumissa korostui kollegoiden 
suoran kohtaamisen ja yhdessäolon merkitys.  

Syyspäivää vietimme raikkaassa ulkoilmassa ratkaisu- 
keskeisiä tehtäviä suorittaen. Kokeilimme pienissä 
tiimeissä taitojamme muun muassa lakanalento- 
pallossa, solmujen tekemisessä ja muistipelissä. 
Seuran ja tehtävien lisäksi nautimme hyvistä  
tarjoiluista ja saunasta. Päivästä jäi vahvimmin 
mieleen iloinen puheensorina, joka lämmitti myös 
vilpoista tuulta vastaan.

Kuten niin usein elämässä, nytkin voimme todeta, 
että asiaa oppii oikeasti arvostamaan vasta, kun  
kyseinen asia otetaan pois. Olemme kiitettävän  
kirjava joukko asiantuntijoita ja kirjomme värit 
loistavat parhaiten vieretysten.

Tulevaisuudessa kohtaamme taas toivottavasti 
useammissa tapahtumissa.

Myös tapahtumissa kohdattiin
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Hanselin vastuullisuusraportti on laadittu noudattaen GRI-standardin core-tasoa. 
Standardit ovat vuoden 2016 mukaisia.

GRI-indeksi
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Riippumaton varmennusraportti Hansel 
Oy:n johdolle

Olemme Hansel Oy:n (jäljempänä ”Hansel”) joh-
don pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden 
antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet 
Hanselin vuosikertomuksessa 2021 esitetyt tietyt 
vastuullisuuden tunnusluvut (jäljempänä ”Tietyt Vas-
tuullisuustiedot”) 31.12.2021 päättyneeltä vuodelta.

Tietyt Vastuullisuustiedot pitävät sisällään seu-
raavissa Hanselin vuosikertomuksen 2021 osioissa 
esitetyt tunnusluvut:

• Toiminta 2021
• Uudistuva hankintatoimi
• Vastuullisia hankintoja
• Hansel työpaikkana
• GRI

Johdon vastuu
Hanselin johto vastaa Vastuullisuustietojen sekä 
niissä esitettyjen väittämien laatimisesta ja esittä-
misestä raportointikriteeristön eli GRI Sustainability 
Reporting Standards -raportointiohjeiston mukai-
sesti. Johto vastaa myös Hanselin kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden määrittämisestä suoriutumisen 
ja raportoinnin osalta, sisältäen sidosryhmien ja 
olennaisten näkökulmien tunnistamisen, sekä niiden 
toiminnan johtamisen ja sisäisen valvonnan järjes-
telmien perustamisesta ja ylläpitämisestä, joista 
raportoitu toimintaan liittyvä tieto on saatu.

Meidän velvollisuutemme
Meidän velvollisuutemme on suorittaa rajoitetun 
varmuuden antava toimeksianto ja esittää toi-
meksiannon perusteella riippumaton johtopäätös. 
Olemme suorittaneet varmennustoimeksiannon 
Tietyille Vastuullisuustiedoille International Auditing 
and Assurance Standard Board IAASB:in julkaiseman 
kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin 
International Standard on Assurance Engagements 
ISAE 3000 (uudistettu), Muut varmennustoimeksi-
annot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen 
informaation tilintarkastus tai yleisluonteinen 
tarkastus, mukaisesti. Kyseinen standardi edellyttää, 
että suunnittelemme ja suoritamme toimeksiannon 
hankkiaksemme rajoitetun varmuuden siitä, onko 
Tietyissä Vastuullisuustiedoissa olennaista virheelli-
syyttä.

KPMG Oy Ab soveltaa kansainvälistä laadunval-
vontastandardia International Standard on Quality 
Control ISQC 1 ja sen mukaisesti ylläpitää kattavaa 
laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyvät do-
kumentoidut toimintaperiaatteet ja menettelytavat 
eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien 
sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perus-
tuvien vaatimusten noudattamista koskien.

Olemme noudattaneet International Ethics Stan-
dards Board for Accountants IESBA:n eettisten 
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sääntöjen riippumattomuusvaatimuksia ja muita 
eettisiä vaatimuksia, jotka perustuvat rehellisyyden, 
objektiivisuuden, ammatillisen pätevyyden ja huolel-
lisuuden, salassapitovelvollisuuden ja ammatillisen 
käyttäytymisen periaatteille.

Tehdyt toimenpiteet
Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteute-
taan tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, 
joiden tehtävänä on laatia esitetyt Tietyt Vastuulli-
suustiedot, sekä soveltamalla analyyttisia ja muita 
asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä. 
Olemme suorittaneet toimeksiannossa muun muas-
sa seuraavat toimenpiteet:

• Haastatelleet Hanselin ylimmän johdon jäseniä   
 sekä Tiettyjen Vastuullisuustietojen keräämisestä  
 vastaavia henkilöstön jäseniä;
• Arvioineet GRI Sustainability Reporting Standards  
 -raportointiohjeiston raportointia koskevien    
 periaatteiden soveltamista Tiettyjen Vastuullisuus 
 tietojen esittämisessä;
• Arvioineet Tiettyjen Vastuullisuustietojen keräämi- 
 seen ja yhdistelemiseen käytettyjä tiedonhallin  
 nan  prosesseja, tietojärjestelmiä ja käytännön   
 menettelytapoja;
• Käyneet läpi esitetyt Tietyt Vastuullisuustiedot ja  
 arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen    
 määrittelyä ja;
• Testanneet Tiettyjen Vastuullisuustietojen oikeel- 
 li suutta ja täydellisyyttä alkuperäisistä dokumen 
 teista ja järjestelmistä otospohjaisesti.

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa 
suoritettavat toimenpiteet poikkeavat luonteeltaan 
ja ajoitukseltaan kohtuullisen varmuuden antavassa 
toimeksiannossa suoritettavista toimenpiteistä ja 
ovat niitä suppeampia. Tämän vuoksi rajoitetun 
varmuuden antavassa toimeksiannossa saatava 
varmuuden taso on huomattavasti alempi kuin 

varmuus, joka olisi saatu suorittamalla kohtuullisen 
varmuuden antava toimeksianto.

Toimeksiannon luontaiset rajoitukset
Kaikkiin varmennustoimeksiantoihin liittyy luontaisia 
rajoituksia tarkastellun tiedon valikoivasta testauk-
sesta johtuen. Siten havaitsematta jääneitä väärin-
käytöksiä, virheellisyyksiä tai säädöstenvastaisuuk-
sia saattaa esiintyä. Lisäksi ei-taloudelliseen tietoon 
saattaa liittyä merkittävämpiä luontaisia rajoituksia 
kuin taloudelliseen tietoon ottaen huomioon sekä 
sen luonteen että menetelmät, joita käytetään 
tällaisten tietojen keräämiseen, laskemiseen ja 
arvioimiseen.

Johtopäätökset
Johtopäätöksemme on tehty toisaalla tässä ra-
portissa esitettyihin seikkoihin perustuen, ja se on 
niistä riippuvainen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet joh-
topäätöksemme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä.

Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme 
evidenssin perusteella tietoomme ei ole tullut 
seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että var-
mennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät 
olisi olennaisilta osiltaan laadittu GRI Sustainability 
Reporting Standards -raportointiohjeiston mukai-
sesti.

Helsinki, 26. huhtikuuta 2022
KPMG Oy Ab

Harri Leppiniemi
Partner, CIA, Advisory

Tomas Otterström
Partner, Advisory
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