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Toimitusjohtajalta

Vastaamme kasvaneisiin odotuksiin
Vuosi 2019 oli meille hyvin erityinen. Alkuvuoden valmistauduimme syyskuun muutokseen, yhdistymiseemme
KL-Kuntahankintojen kanssa. Se toi asiakkaaksemme
koko Suomen julkishallinnon ja työkavereiksemme uusia julkisten hankintojen asiantuntijoita. Rutistus on ollut
tiukka, mutta valmistauduimme muutokseen huolella ja
olemme nyt valmiit vastaamaan kasvaneisiin odotuksiin.
Yhteishankinnoissa alkoi jo hieman etunojassa kilpailutusten valmistelu myös uusille asiakkaillemme. Asiantuntijamme ovat kovasta kiireestä huolimatta tehneet
hienoa työtä, mistä haluan heitä erityisesti kiittää. Jatkossa panostamme siihen, että tarjoamme sopimuksia
sellaisista tuote- ja palvelualueista, joille suurella osalla
asiakkaistamme on tarvetta ja jotka soveltuvat luontevasti yhteishankinnoiksi.
Oikeuskäytäntö tiukentui hankintojen laajuuden ilmoittamisen osalta, minkä vuoksi meidän on täytynyt kesästä
alkaen edellyttää asiakkailtamme etukäteisliittymistä
puitejärjestelyihin. Etukäteisliittyminen vaatii asiakkailtamme valmistautumista ja hankintojen ennakointia pitkällä tähtäimellä, mikä on joskus kovin vaikeaa. Autamme
tässä kuitenkin parhaamme mukaan tarjoamalla tietoa
sopimustemme aikaisemmasta käytöstä sekä kertomalla
mahdollisimman tarkasti tulevista kilpailutuksista hyvissä
ajoin.
Kasvumme Suomen ensimmäiseksi, kaikkia julkisia organisaatiota palvelevaksi palvelukeskukseksi on lisännyt
merkittävästi sekä vaikuttavuuttamme että vastuutamme
julkisten hankintojen kehittämisestä. On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka kiinnostuneita uudet asiakkaamme
ovat olleet yhteishankintojen lisäksi myös asiantuntijapalveluistamme. Käynnissä on jo useita projekteja, joissa
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autamme asiakkaitamme heidän omissa kilpailutuksissaan tai kehitämme koko hankintatoimea tai jotakin sen
osa-aluetta yhdessä.
Hallitusohjelmassa otettiin vahvasti kantaa julkisten
hankintojen vastuullisuusvaatimusten lisäämiseen. Tartumme innolla haasteeseen. Meillä on sopivasti vuoden
2019 aikana kehitetty uusi, aikaisempaa laajempi vastuullisuusanalyysi yhteishankintoihin sekä vaikuttavuusmittareita asiakaskohtaisiin kilpailutuksiin. Näiden avulla
teemme osamme julkisten hankintojen vastuullisuuden
parantamisessa sekä tuemme asiakkaitamme heidän
omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa.

”Kasvumme Suomen
ensimmäiseksi, kaikkia julkisia
organisaatiota palvelevaksi
palvelukeskukseksi on lisännyt
merkittävästi sekä vaikuttavuuttamme että vastuutamme.”
Yhtiömme kasvu velvoittaa meitä myös omien toimintatapojemme hiomiseen. Tämän vuoksi olemme perustaneet compliance-toiminnon, joka kokoaa yhtiömme
sisäiset ohjeistukset ja seuraa niiden toteutumista. Eettiset ohjeet ovat olleet toimintamme vahva selkäranka
jo pitkään, ja lupaan, että näin on jatkossakin. Meille on
erittäin tärkeää, että toimimme oikein ja tasapuolisesti
kaikissa tilanteissa.
Vuoden 2020 pääsemme aloittamaan tilanteessa, jossa
organisaatio alkaa asettua uuteen muotoonsa. Syyskiertueen ansiosta olemme myös tulleet tutuiksi monien
uusien asiakkaidemme kanssa. Näitä hedelmällisiä koh-
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taamisia jatkamme ja myös tammikuussa työnsä aloittanut asiakasfoorumimme tukee hyvää yhteistyötä. Palvelulupauksemme on edelleen vanha tuttu – tehdään
yhdessä onnistuneita hankintoja!
Anssi Pihkala
toimitusjohtaja
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Hansel – julkishallinnon
yhteishankintayksikkö

Hansel on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa julkishallinnolle säästöjä tuloksellisella
hankintatoimella. Hanselin asiakkaita ovat muun muassa
ministeriöt ja niiden alaiset virastot, kunnat, kuntayhtymät,
sairaanhoitopiirit, Keva ja seurakunnat sekä lisäksi sellaiset
julkisoikeudelliset laitokset, joihin valtio tai kunta käyttää
määräysvaltaa.
Hanselin omistavat valtio ja Suomen Kuntaliitto. Yhtiön
rooli ja tehtävä yhteishankintayksikkönä on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä, Hansel Oy:tä
koskevassa laissa ja valtion hankintastrategiassa. Yhtiö on
valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa.

Hansel rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä yhteishankintojen palvelumaksulla ja asiantuntijapalvelujen
myynnillä. Palvelumaksu, joka perustuu asiakkaiden tekemiin hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 1,50
prosenttia. Keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2019 oli
0,96 prosenttia (0,99 prosenttia vuonna 2018).
Hanselin omat hankinnat olivat 4,5 miljoonaa euroa vuonna
2019. Hankinnoissa hyödynnetään yhtiön yhteishankintoja
aina, kun se on mahdollista. Jos hankintaan soveltuvaa
puitejärjestelyä tai dynaamista hankintajärjestelmää ei ole
saatavilla, tehdään hankinnat yhtiön prosessien mukaisesti.

Verojalanjälki
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Organisaatio
Hanselin organisaation muodostaa 116 asiantuntijan
henkilökunta. Hallituksen valitsee yhtiökokous ja sen
puheenjohtajana toimii Valtiokonttorin pääjohtaja Timo
Laitinen. Hallituksessa on viisi jäsentä. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu henkilöstön edustaja, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus. Hallituksen jäsenet eivät ole
yhtiön toimivan johdon jäseniä.
Hallitus nimittää Hanselin johtoryhmän yhtiön toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä oli vuonna 2019
toimitusjohtaja mukaan lukien kuusi (syyskuusta alkaen
seitsemän) henkilöä: toimitusjohtaja Anssi Pihkala
(s. 1963), kategoriajohtaja Susanna Närvänen (s. 1963),
lakiasianjohtaja Eija Kontuniemi (s. 1966), talousjohtaja
Kirsi Koivusaari (s. 1966), asiakkuusjohtaja Petri Kalavainen (s. 1962) ja digitaalisten palveluiden johtaja Mikko
Saavalainen (s. 1979). Organisaatiomuutoksen jälkeen
19.9.2019 alkaen johtoryhmässä olivat Anssi Pihkala,
Susanna Närvänen, Eija Kontuniemi, Kirsi Koivusaari, Mikko Saavalainen sekä varatoimitusjohtaja Raili Hilakari
(s. 1953) ja asiakkuusjohtaja Maritta Mäkelä (s. 1965).
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän nimittämisessä noudatetaan valtion omistajaohjauksen periaatteita, jotka varmistavat muun muassa tasa-arvon
toteutumisen. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja Hanselin yhtiöjärjestystä. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee Helsingissä, Postitalossa.
Lisäksi syyskuusta alkaen käytössä oli toimitiloja myös
Kuntatalolla. Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla.
Liiketoiminta
Hanselin liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen:
yhteishankintoihin, kilpailutuspalveluihin sekä hankintatoimen kehittämispalveluihin. Yhteishankintayksikkö
edistää toiminnallaan julkisen hallinnon tuottavuutta,
laadukkaiden julkisten hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua. Hanselin tavoitteena on
järjestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat
tehokkaasti ja kilpailua syntyy.
Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan yhdessä ulkopuolisen riskiasiantuntijan kanssa riskimatriisin avulla säännöllisin väliajoin. Riskikartoitus tehtiin
toukokuussa 2019 ja siinä tunnistettiin yhteensä 35
erilaista riskiä. Näistä neljä määriteltiin merkittäviksi:
kilpailutilanteen muutokset, oikeuskäytännön muutos
liittyen ennakkositoutumiseen ja hankinnan laajuuden
ilmoittamiseen, henkilöstön saatavuusongelmat sekä
yritysjärjestelyyn liittyvät riskit.
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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.
Käyttämällä Hanselin sopimusta asiakas voi varmentaa hankinnan lainmukaisuuden, asemansa turvaavat
sopimusehdot sekä helpottaa sopimus- ja toimittajahallintaa. Hansel tarkastaa yhteishankinnoissa toimittajien soveltuvuuden ja valvoo myös sopimuskaudella
toimittajan sopimus- ja yhteiskunnallisten velvoitteiden
noudattamista sekä toimittajan vakavaraisuutta.
Säästöjä syntyy, kun tuotteita ja palveluita kilpailutetaan
kerralla riittävän suurille hankintamäärille ja mahdollisimman monen asiakkaan tarpeisiin. Yhteishankinnat
tuottavat julkishallinnolle huomattavia säästöjä sekä
hankintojen hinnoissa että prosessikustannuksissa.
Kilpailutuspalvelut
Kilpailutuspalvelut ovat tarpeen, kun hankinnan kohteesta ei ole tarjolla yhteishankintasopimusta. Hanselin
kilpailuttamiskonsultit ja lakimiehet ovat perehtyneet
julkisiin hankintoihin, kilpailuttamiseen ja sopimusoikeuteen. Asiantuntijapalvelujen käytöllä asiakas voi
varmistua siitä, että hankinnat kilpailutetaan sääntöjen
mukaisesti, mahdollisimman hyvillä sopimusehdoilla
sekä hinta-, laatu- ja vastuullisuustekijät huomioituina.
Tämä vapauttaa asiakkaan työaikaa muihin tehtäviin,
pienentää hankintayksikön riskejä ja edistää parhaiden
käytäntöjen jakamista.

”Tavoitteena on tuottaa
julkishallinnolle säästöjä
tuloksellisella hankintatoimella.”
Hankintatoimen kehittäminen
Kehittämispalvelumme tähtää asiakkaiden hankintatoiminnan tehostamiseen ja tuloksellisuuden 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 muutosjohtamista sekä henkilöstön
valmentamista. Kehittämistoimeksiannon sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden
mukaan ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä.
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Hanselin jäsenyydet järjestöissä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i

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

Hanselin ja KL-Kuntahankintojen yhdistymistä valmisteltiin huolella yhdeksässä integraatioryhmässä. Niissä
jokaisessa paneuduttiin tiettyyn palveluun tai tukitoimintoon liittyvään näkökulmaan ja edustajia oli mukana
molemmista yhtiöistä. Ryhmien työn pohjalta yhtiöiden
johtoryhmät ja hallitukset rakensivat integraatiostrategian vuosille 2019–2023.
Lähivuosina keskeisimmät tavoitteet liittyvät siihen, miten palvellaan yhtenäisillä periaatteilla Suomen koko
julkishallintoa ja saadaan fiksuimmalla tavalla hyöty irti
hankintavoiman yhdistämisestä. Strategiset linjaukset
on koottu viiden painopistealueen alle: erinomainen
palvelukokemus, laaja palveluvalikoima, olemme esimerkillinen, meillä osataan ja viihdytään sekä vastuullisuus ytimessä.
Erinomainen palvelukokemus
Hanselin palvelutarjonta ja asiakaskunta ovat molemmat laajat. Pystyäksemme vastaamaan asiakkaidemme
tarpeisiin ja kehittämään toimittajayhteistyötä hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia.
Kaikissa sähköisiin palveluihimme liittyvissä kehityshankkeissamme tärkeintä on varmistaa erinomainen
käyttäjäkokemus. Tavoitteenamme on uudistaa digitaalisten hankintojen ekosysteemi.
Asiakkaamme ovat tiiviisti mukana palvelujemme kehittämisessä ja teemme avointa yhteistyötä systemaattisesti. Apuna entistä parempien julkisten hankintojen
tekemisessä me ja asiakkaamme hyödynnämme tuottamiamme analyysipalveluja, jotka auttavat hankintojen
johtamisessa.
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Laaja palveluvalikoima
Palvelutarjontamme ytimen muodostavat yhteishankinnat. Niitä tehdään sellaisille tuote- ja palvelualueille,
joille on paljon kysyntää ja joilla asiakkaiden tarpeet ovat
lähellä toisiaan. Lisäksi teemme harkitusti kokeiluja uusilla alueilla, kuten tuore tekoälyyn liittyvä dynaaminen
hankintajärjestelmämme. Tavoitteenamme on nostaa
sopimusten käyttöastetta merkittävästi ja vahvistaa asiakkaiden etukäteen tapahtuvaa sitoutumista yhteishankintoihin.
Kilpailutuspalveluillamme tuemme asiakkaitamme heidän omissa hankinnoissaan. Lisäksi tarjoamme hankintatoimen kehittämispalvelua asiakkaan avuksi ja toimintatapojen uudistamiseksi. Näiden palveluiden tarjontaa
kasvatamme maltillisesti.
Olemme esimerkillinen
Muutosvaiheessa toiminnan tehokkuuden kannalta on
keskeistä, että meillä on tehokkaat ja selkeät ydinprosessit. Haluamme kuitenkin uudistua jatkuvasti ja kehitämme toimintamallejamme joustaviksi ja mahdollisuuksien mukaan digitaalisiksi.
Toimialamme vuoksi korkea eettisyys ja vaatimuksenmukainen toiminta kaikissa tilanteissa ovat ehdottomia edellytyksiä onnistumisellemme. Yhtiössämme on
compliance-toiminto ja eettisillä näkökohdilla on suuri
rooli henkilöstön perehdytyksessä.
Meillä osataan ja viihdytään
Julkisten hankintojen osaaminen on Hanselissa erittäin
korkeatasoista ja haluamme olla alan halutuin työpaik-
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ka. Asiantuntijoiden välistä yhteisyötä ja tiedon jakamista
tuetaan vahvalla arvopohjalla sekä avoimella ja osallistavalla kulttuurilla.
Työssä jaksamisen kannalta keskeistä on se, että meillä
tuetaan työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Joustavat työnteon muodot mahdollistavat yksilöllisen tehokkuuden.
Meillä johdetaan mahdollistaen ja valmentaen.

me parantaa julkishallinnon tuottavuutta ja lisäämme
myös jatkuvasti julkisten hankintojen läpinäkyvyyttä.
Terve kilpailu ja julkisten hankintojen houkuttelevuus
tarjoajayritysten näkökulmasta ovat meille tärkeitä.
Vastuullisuuden arviointi on mukana kaikilla palvelualueillamme ja myös omassa toiminnassamme. Taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövastuullisuuspyrkimysten rinnalla edistämme myös innovatiivisia hankintoja.

Vastuullisuus ytimessä
Suurena hankintayksikkönä haluamme olla vastuullisten
ja vaikuttavien hankintojen suunnannäyttäjä. Toimintam-
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Asiakkaat ja toimittajat luottavat
Hanseliin

Asiakas- ja toimittajatyytyväisyyttä seurataan Hanselissa säännöllisesti. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan
vuosittain ja toimittajatyytyväisyyskysely toteutetaan
joka toinen vuosi. Vuoden 2019 toiminnasta kysyttiin
erikseen kunta-asiakkailta suppeammalla kyselyllä, sillä
heitä Hansel palveli vain neljä kuukautta alkaen 2.9.2019.
Lisäksi palautetta kerätään erikseen jokaisesta puitejärjestelystä ja asiakasprojektista.

Korkeimmat arvosanat annettiin hankintalain tuntemuksesta ja kilpailutusosaamisesta, palveluasenteesta sekä
yhteyshenkilöiden toiminnasta. Kehityskohteiksi asiakkaat nimesivät asiakkaan tarpeiden tuntemuksen sekä
yhteishankintojen hyödyt.

Asiakkaat tyytyväisiä Hanselin palveluihin
Viimeisin, vuotta 2019 koskeva asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin tammikuussa 2020. Tulokset käytiin
läpi johtoryhmässä ja niitä hyödynnetään kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa yhdessä henkilöstön
kanssa.

•
•

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli pysynyt korkealla
huolimatta suurista muutoksista toimintaympäristössä.
Kesällä puitesopimusten liittymiskäytäntö muuttui ja
syksyllä KL-Kuntahankintojen ja Hanselin toiminta yhdistyi. Henkilökunta onnistui muutoksenkin keskellä ylläpitämään hyvän palveluasenteensa sekä vastaamaan
uuden, laajan asiakaskunnan tarpeisiin.

Asiakaskyselyyn vastasi yhteensä 376 viime vuoden aikana Hanselin kanssa asioinutta asiakasta.

•

Arvosanojen keskiarvo oli 3,90 (4,00 vuonna 2018)
Kokonaisarvosanan 3,50 tai parempi antoi 78 %
(83 %)
Kokonaisarvosanan 2,99 tai huonompi antoi 11 %
(6,5 %)

Hanselilaisten tulospalkkio on sidottu valtioasiakkailta
saatuun asiakastyytyväisyyspalautteeseen. Kunta-asiakkaille suunnattu erillinen kysely ei siis vielä tänä vuonna
vaikuttanut tulospalkkioon.
Toimittajat tyytyväisiä yhteistyöhön
Toimittajien kokonaistyytyväisyys pysyi erittäin hyvänä.
Tammikuussa 2020 toteutettuun kyselyyn vastasi 124
henkilöä ja vastausprosentti oli 21. Hanselin vahvuuksina

”Korkeimmat arvosanat annettiin hankintalain
tuntemuksesta ja kilpailutusosaamisesta sekä palveluasenteesta.”
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toimittajat pitävät yhteyshenkilöiden toimintaa, hankintalain ja kilpailumenettelyjen tuntemusta sekä Hanselin
toiminnan tasapuolisuutta. Kehittämiskohteita ovat toimittajien mielestä hankinnan kohteen tuntemus sekä
kilpailutusprosessin sujuvuus.
•
•
•

Toimittajien kanssa yhteistyötä tekevillä hanselilaisilla
toimittajakyselyn tulokset vaikuttavat tulospalkkioon.

Arvosanojen keskiarvo oli 3,97 (4,00 vuonna 2018)
Kokonaisarvosanan 3,50 tai parempi antoi 82 %
vastaajista (83 %)
Kokonaisarvosanan 2,99 tai huonompi antoi 8 %
vastaajista (8 %)

Jatkuva palautteen kerääminen
Laajempien kyselytutkimusten lisäksi Hansel kerää asiakkailtaan ja sopimustoimittajiltaan palautetta
kilpailutusprojektien ja yhteishankintojen päättyessä. Kyselyt toimitetaan yhteishankintakilpailutusten sekä asiakaskohtaisten kilpailutusten jälkeen automaattisesti projekteihin osallistuneille tahoille.
Seuraamme yhteishankintojen toimivuutta myös ennen sopimuskauden päättymistä asiakkaille suunnatulla kyselyllä.
Tavoitteena on palautteen avulla kehittää yhteistyötä sekä kerätä kehittämistoiveita ja -ideoita, joita
voidaan huomioida tulevien palveluiden suunnittelussa. Tyytyväisyyttä mittaavat kokonaiskeskiarvot
olivat vuonna 2019 asteikolla 1–5:
•
•
•
•

Yhteishankintakilpailutusten asiakastyytyväisyys: 3,7 (4,1 vuonna 2018)
Yhteishankintakilpailutusten toimittajatyytyväisyys: 4,0 (3,4)
Asiakaskohtaisten kilpailutusten asiakastyytyväisyys: 4,6 (4,6)
Päättyvien yhteishankintojen asiakastyytyväisyys: 3,6 (3,9)

asiakastyytyväisyys

3,90
12

toimittajatyytyväisyys

3,97
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Compliance-toiminto turvaa
luotettavuutta

Hanselin toiminnan ytimenä on julkisten hankintojen
kilpailuttaminen sekä hankintasopimusten ylläpito.
Toiminnalla on huomattavaa merkitystä muun muassa julkisten varojen käytölle. Toiminta edellyttää avoimuutta, puolueettomuutta ja tasapuolisuutta. Hanseliin luotetaan ja tämän luottamuksen arvoinen toiminta
edellyttää lainsäädännön noudattamisen lisäksi korkeaa
eettisyyttä.
Eettisen ja vaatimustenmukaisen toiminnan varmistamiseksi Hanseliin perustettiin vuoden 2019 aikana
compliance-toiminto. Toiminnon perustamisen pohjalla
oli riskianalyysi, jossa pyrittiin tunnistamaan Hanselin
toiminnalle ominaiset, merkittävimmät riskit. Toiminnon
perustamisen yhteydessä uudistettiin Hanselin eettiset
ohjeet, tarkistettiin esteellisyyksiä ja julkisuuskäytäntöjä
koskeva ohjeistus, laadittiin ja päivitettiin HR-asioihin
ja taloushallintoon liittyviä ohjeistuksia sekä päivitettiin
liiketoimintaan liittyvää ohjeistusta ja vieraanvaraisuuskäytäntöjä.

Eettisyys punnitaan päivittäin
Eettinen toiminta on jokaisen hanselilaisen vastuulla.
Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että henkilöstö
tuntee ohjeistuksen ja toimii sen mukaisesti. Johdon
tehtävänä on toimia esimerkkinä ja varmistaa, että liiketoiminnan tavoitteet mahdollistavat eettisen toiminnan.
Toimintoa varten on perustettu tiimi, jonka tehtävänä
on toimia eettisen ja vaatimustenmukaisen toiminnan
tukena, varmistaa esimiesten ja henkilöstön osaaminen sekä selvittää mahdollisia väärinkäytöstilanteita.
Väärinkäytöksistä voi ilmoittaa esimiesten lisäksi myös
anonyymin ilmoituskanavan kautta.
Toiminnon perustamisvaiheen aikana henkilöstöä haastateltiin, esimiehille järjestettiin työpaja ja koko henkilöstölle koulutustilaisuuksia, joissa käsiteltiin eettisen
toiminnan merkitystä ja yleisiä menettelytapoja. Päivitettyjä ohjeistuksia, rooleja ja vastuita on lisäksi käyty
läpi yksikköpalavereissa. Hanselin verkkopalvelussa on
julkaistu liiketoimintaperiaatteet, joissa sidosryhmille
esitellään Hanselin eettisen toiminnan lähtökohdat.

”Luottamus syntyy lainsäädännön noudattamisen
lisäksi korkeasta eettisyydestä.”
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Kiireinen yhteishankintavuosi

Vuonna 2019 yhteishankinnoissa oltiin uuden äärellä.
Julkisiin hankintoihin liittyvän uuden oikeuskäytännön
myötä asiakkaiden tuli liittyä puitejärjestelyihin ennen
hankintailmoituksen julkaisemista sekä arvioida ja ilmoittaa tulevalla sopimuksella tekemiensä hankintojen
arvo. Lisäksi vuoden alussa voimaan tuli lakimuutos,
joka toi Hanselille runsaasti uusia asiakkaita. Tämän
myötä kattavan asiakastarpeiden kartoituksen ja markkinavuoropuhelun merkitys korostui entisestään.
Mahdollistaakseen asiakkailleen riittävän ajan liittymispäätöksen tekemiseen Hansel julkaisi verkkopalvelussaan vuosien 2019 ja 2020 aikana tehtävät kilpailutukset
jo kesäkuussa 2019.
Hansel käynnisti uusille asiakkailleen seitsemän puitekilpailutusta: hankintojen elinkaaripalvelun, elintarvikkeet, toimistotarvikkeet, puhtaanapidon tarvikkeet,
sähkön ja salkunhallintapalvelun, leasing-palvelut sekä
teleoperaattoripalvelut.
Nopeasta aikataulusta ja uudesta oikeuskäytännöstä
johtuvista toimintamallien muutoksista huolimatta asiakkaat ottivat kilpailutukset hyvin vastaan – puitejärjestelyihin liittyi 650 uutta asiakastamme. Sopimusten arvoksi muodostui 150 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi
Hansel käynnisti kaksi koko julkishallinnolle suunnattua
kilpailutusta (autojen huolenpitopalvelut ja junamatkustuspalvelut) ja kolme valtioasiakkaille suunnattua
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kilpailutusta (rekrytointipalvelut, VIRVE-päätelaitteet ja
tilausajopalvelut).
Lukuisia uusia sopimustoimittajia
Lisäksi vuoden aikana käynnistettiin kahdeksan dynaamista hankintajärjestelmää vaihtelevista tuote- ja palvelualueista, jotka olivat tilintarkastuspalvelut ja sisäinen
tarkastus, tietoliikenne, tietoliikenneverkon laitteet, tallennus- ja varmistuslaitteet, rakentamis- ja LVISA-tarvikkeet, toimistokalusteet sekä ohjelmistorobotiikka ja
tekoäly.
Dynaamisten hankintajärjestelmien myötä Hanselin sopimustoimittajien määrä kasvoi merkittävästi. Vuoden
lopussa sopimustoimittajia oli 478, joista pk-yrityksiä
oli 223, eli 47 prosenttia. Sopimustoimittajilla oli yli
4 300 alihankkijaa.
Yhteishankintojen lisäksi vuoden aikana otettiin käyttöön koko julkishallinnolle suunnattu pienhankintapalvelu it-konsultoinnin, toimistokalusteiden sekä iOS/
MacOS-laitteiden kansallisen kynnysarvon alittavien
hankintojen tekemiseen.

”Asiakkaat ottivat kilpailutukset
hyvin vastaan – puitejärjestelyihin
liittyi 650 uutta asiakastamme.”
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Hanselissa budjetointi on mielenkiintoista ja haastavaa.
Lukuihin vaikuttavat monet asiat, joita on vaikea ennakoida. Budjetointi käynnistyy syksyisin ja useat asiantuntijat käyttävät siihen paljon työaikaa. Osumatarkkuus on
toki ylätasolla ollut melko hyvä, mutta kaikesta panostuksesta huolimatta kategoriakohtaisissa ja ennen kaikkea yhteishankintakohtaisissa luvuissa on ollut paljon
parantamisen varaa.
Halusimme asiaan parannusta ja päätimme antaa haasteen Aalto-yliopistossa pro graduaan tekevälle Saara
Kolarille. Hänen tehtävänään oli selvittää, voimmeko
päästä parempaan tai edes yhtä hyvään lopputulokseen
aikasarja-analytiikkaa hyödyntämällä. Tämä voisi säästää
työaikaa muihin tehtäviin.
Historiatietoa löytyi yli 10 vuoden ajalta
Analytiikka vaatii dataa ja sitä meiltä löytyi. Yhteishankinta-aineistomme oli erinomaisen helposti hyödynnettävässä muodossa vuodesta 2008 alkaen, sillä Hansel
velvoittaa sopimustoimittajiaan raportoimaan asiakkaiden ostot kuukausittain. Tutkimuksen kohteeksi valittiin
26 vuonna 2017 suurinta yhteishankintaa, jotka kattoivat
noin 85 prosenttia myyntivolyymista.

budgeted

2018-07

forecast

Mallinnus tehtiin ARIMA-malleilla, jotka ennustavat aikasarjan tulevia arvoja edellisten arvojen ja ennusteista
syntyvien virhetermien avulla. Mallit ottavat hyvin huomioon myös kausivaihtelun, joka on Hanselin yhteishankinnoissa merkittävä. Mallien käytettävyyttä budjetoinnin parantamisessa arvioitiin vertaamalla mallin
tuottamia ennusteita ja Hanselin asiantuntijoiden tekemiä budjetoituja lukuja toteutuneisiin yhteishankintamääriin vuosilta 2017 ja 2018.
Kohti automatisoitua budjetointia
ARIMA-mallien tuottamien ennusteiden tarkkuus Hanselin aikaisempaan budjetointimalliin verrattuna ylitti
odotukset. Malli ennusti selkeästi pienempiä keskiarvovirheitä aikaisempaan budjetointimalliin verrattuna, ja
jopa 23 yhteishankinnassa malli onnistui jäljittelemään
yhteishankintavolyymin käyttäytymisen täsmällisesti.
Lopputoteama oli, että Hanselin budjetointia voidaan
automatisoida. Samalla saadaan osumatarkkuutta parannettua ja luonnollisesti manuaalista työtä vähennettyä. Tämä oli ilouutinen yhtiön työntekijöille.

”Ennusteiden tarkkuus Hanselin aikaisempaan
budjetointimalliin verrattuna ylitti odotukset.”
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Näistä lähtökohdista sai alkunsa Hanselin yhteishankintojen budjetointiprosessin kehittäminen, joka oli
käytössä ensimmäisen kerran vuoden 2020 budjettia
tehtäessä. Tässä vaiheessa on vielä liian aikaista sanoa,
kuinka hyvin ennustettavuus lopulta toteutuu, mutta
ainakin prosessimielessä tekeminen oli monelle asiantuntijalle mieluisampaa.
Analyytikot tekivät tällä kertaa suuren työn pohjalukujen
tuottamiseksi. Osassa yhteishankintoja mallin todettiin toimivan hienosti, eikä lukuihin ollut tarvetta tehdä
manuaalisia korjauksia. Toisaalta taas niissä yhteishan-
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kinnoissa, joissa ei ollut kunnon historiatietoja, ei malli
myöskään osannut tuottaa ennustetta. Näiden osalta
tilanne luonnollisesti paranee jatkossa, kun dataa kertyy.
Jatkossa helpotusta budjetointiin tuovat myös uuden
oikeuskäytännön myötä tulleet vaatimukset, joiden
vuoksi asiakkaiden tulee antaa tarkahko arvio tulevasta
hankintavolyymistaan jo yhteishankintaan liittyessään.
Tämä tieto yhdistettynä ARIMA-malliin varmasti parantaa edelleen budjetoinnin osumatarkkuutta ja ennen kaikkea vapauttaa asiantuntijoiden aikaa muuhun
työhön.
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Yhteishankintojen kehitys

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

Asiakkaamme saavat asiantuntijoiltamme apua sekä
yhteishankintojen minikilpailutuksiin että omien kilpailutustensa tekemiseen. Kilpailutusosaajien lisäksi hyvän
palvelun takeena on asiakaspalvelumme, josta asiakas
saa nopeasti vastauksia kaikkiin palveluihimme liittyen.
Hankintojen tuki taitaa kisaamisen
Hankintojen tukiyksikön kymmenen asiantuntijaa katselmoivat ja kommentoivat päivittäin veloituksetta useita asiakkaidemme yhteishankintojen sisäisten minikilpailutusten materiaaleja. Mikäli asiakkaan resurssit tai
aika on vähissä, voi asiakas myös ostaa minikilpailutuksen läpiviennin veloituksellisena MinikisaPlus-palveluna.
Vuonna 2019 toteutimme 75 MinikisaPlus-kilpailutusprojektia (53 vuonna 2018). Veloitimme näistä yhteensä
170 000 € (153 000 € vuonna 2018).
Kuntasektorin organisaatioiden tuleminen asiakkaiksemme sekä dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS)
uutena toimintamallina ovat odotetusti lisänneet tukipyyntöjen määrää. Vuonna 2019 asiakkaidemme käytössä oli 12 DPS:ää. Eniten MinikisaPlus-toimeksiantoja
tehtiin Työterveyshuollon palvelut 2018–2024 -DPS:n
sisäisinä kilpailutuksina.
Järjestimme asiakkaan tukemiseksi useita yhteishankintakohtaisia minikisaklinikoita vuoden aikana. Klinikoiden tavoitteena on auttaa asiakkaita toteuttamaan
onnistunut minikilpailutus itse ja oppia hyödyntämään
valmistelemiamme mallipohjia. Positiivinen palaute klinikoista kannustaa jatkamaan niiden järjestämistä myös
tulevaisuudessa.
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Asiantuntijamme mukana asiakkaiden
kilpailutuksissa
Hanselin asiantuntijat olivat vuoden 2019 aikana mukana
toteuttamassa useita, kooltaan merkittäviä asiakaskohtaisia kilpailutuksia. Yhteensä asiakaskohtaisia kilpailutuksia toteutettiin 188. Sopimusten arvolla mitattuna
nämä vastasivat yhteensä reilusti yli 600 miljoonan arvoisia hankintoja. Asiantuntija-apua mainittuihin hankkeisiin tarjottiin yli 1 700 henkilötyöpäivää. Määrä kasvoi
edellisvuodesta vajaat 10 prosenttia.
Asiakaskohtaisten hankintojen kohteet vaihtelevat laajoista tietojärjestelmistä yksittäisiin laite- ja palveluhankintoihin. Kilpailutuspalvelujen asiakastyytyväisyys pysyi
aiempien vuosien tapaan korkealla tasolla (kokonaistyytyväisyys 4,6/5).
Asiakaspalvelu auttaa eteenpäin
Asiakaspalvelumme tukee sekä asiakkaitamme että sopimustoimittajiamme kaikissa palveluihimme liittyvissä
kysymyksissä. Palvelukanavistamme chat on muodostunut suosituimmaksi välineeksi. Edelliseen vuoteen
verrattuna asiakaspalveluun saapuneet sähköpostiviestit ovat lisääntyneet merkittävästi ja vastaavasti puhelinyhteydenotot vähentyneet. Syksyn 2019 aikana asiakaspalvelu varmisti, että kunta-asiakkaamme pääsivät
jouhevasti palvelujemme piiriin. Tämä on tarkoittanut
muun muassa verkkopalveluumme rekisteröitymisen
avustamista ja kuntasektorin organisaatioiden asiakkuusselvityksiin osallistumista.
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Vastatut puhelut

2388
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Chat-keskustelut

1968

Vastatut sähköpostit
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Kunnat kiinnostuivat hankintatoimen
kehittämisestä

Hankintatoimen kehittämispalveluiden kysyntä jatkui
hyvänä vuonna 2019 päätyen 345 000 euron liikevaihtoon (338 000 euroa vuonna 2018). Yhteensä vuonna
2019 toteutettiin 23 kehittämistoimeksiantoa, joista arvoltaan merkittävimmät tehtiin Helsingin kaupungille,
Poliisihallitukselle ja Traffic Management Finland Oy:lle.
Kehittämistoimeksiannot liittyivät esimerkiksi hankintojen ohjaukseen ja organisointiin, tunnuslukujen ja nykytilan analysointiin, suunnitteluun, sopimushallintaan ja
toimittajayhteistyön kehittämiseen. Asiakkaiden yksittäisiä haasteita ratkaistaan projektimaisella toteutustavalla, kun taas laajemmat ja pitkäkestoisemmat toimeksiannot toteutetaan hankinnan kehittäjä -palveluna.
Tässä palvelumuodossa Hanselin kehityspäällikkö siirtyy
ennalta sovituksi määräajaksi asiakkaan organisaatioon.

Kehittämisyksikön tunnuslukuja
•
•
•
•
•
•
•

Hankintatoimen kehittäminen -yksikkö on osallistunut
myös aktiivisesti Kestävien ja innovatiivisten julkisten
hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen (KEINO) toimintaan. Sille tehtiin töitä 139 000 euron arvosta.
Hanselin kehittäjät olivat mukana myös valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Vaikuttavat julkiset hankinnat
-toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) toteutuksessa.
Tutustu asiakascaseihimme
Traffic Management Finland:
Hankintatoimi rakennettiin yhdessä
Poliisihallitus:
Poliisin hankinnat saivat uutta suuntaa Hanselin kehittämispalveluista

i

Liikevaihto 345 000 €
KEINO-työskentely 139 000 €
Kuntasektorilla hankintatoimea kehittämässä 149 htp
Valtiosektorilla hankintatoimea kehittämässä 246 htp
Nykytila-analyysejä 9 kpl
Hankinta-analyysejä 6 kpl
Yhteensä hankintatoimen kehittämisen toimeksiantoja 23 kpl
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Puitejärjestelyihin ennakkoliittyminen

Hankinnan laajuutta koskevan uuden, kansallisen oikeuskäytännön vuoksi Hanselin täytyi vuonna 2019
muuttaa puitejärjestelyitä koskevia liittymiskäytäntöjään.
Markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus ovat katsoneet
hankintoja koskevissa tuomioissaan, että hankintasopimusten ja puitejärjestelyjen kilpailutuksissa hankinnan
laajuus on ilmoitettava huomattavan tarkalla tasolla.
Oikeuskäytännössä on edellytetty, että puitejärjestelyjen
kilpailutuksissa on muun muassa nimettävä puitejärjestelyllä hankintoja tekevät hankintayksiköt sekä hankintayksiköiden tulevien hankintojen arvot ja määrät jopa
tuotteittain ja toimituspisteittäin. Hanselin käsityksen
mukaan kansallinen oikeuskäytäntö edellyttää hankinnan laajuuden ilmoittamista huomattavasti tarkemmalla tasolla kuin mitä hankintalaki, hankintadirektiivi tai
hankintadirektiivin perustuva unionin tuomioistuimen
oikeuskäytäntö edellyttäisi.

Suunnitelmallisempia hankintoja
Hankinnan laajuuden ilmoittamista varten Hansel otti
käyttöön uuden liittymiskäytännön. Puitejärjestelyä
käyttävien asiakkaiden on ennen puitejärjestelyn hankintailmoituksen julkaisemista liityttävä puitejärjestelyyn
ja ilmoitettava tulevien hankintojensa arvot tai määrät,
jotta tiedot voidaan esittää puitejärjestelyn tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitejärjestelyt ovat vain niiden asiakkaiden käytettävissä, jotka ovat ennalta niihin liittyneet.
Ennakkoliittyminen aiheuttaa haasteita asiakkaille erityisesti tulevien hankintojen ennakoinnin suhteen. Hansel
pyrkii olemaan asiakkaiden apuna hankintojen arvojen ja
määrien arvioinnissa ja tuottamaan tietoa muun muassa
asiakkaiden aiemmista hankinnoista, jos tällainen tieto
on käytettävissä. Ennakkoliittymisen etuna on hankintojen suunnitelmallisuuden paraneminen, toimittajien
suurempi kiinnostus puitejärjestelyjen kilpailutuksiin
sekä mahdollisesti tästä seuraava edullisempi hintataso.

”Puitejärjestelyt ovat vain niiden asiakkaiden
käytettävissä, jotka ovat ennalta niihin liittyneet.”
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Lainsäädäntöympäristö muutoksessa

Hansel-lain uudistamista koskeva hallituksen esitys
annettiin eduskunnalle lokakuussa 2019. Hallituksen
esityksessä ehdotettiin Hanselin tehtäviin lisättäväksi
hankintojen ilmoituskanavan (Hilma) ylläpito ja kehittäminen, hankintatiedon käsittely ja analysointi sekä
mahdollisuus kansainvälisten yhteishankintojen tekemiseen. Hallituksen esityksessä ehdotettiin myös, että
talousarviotalouden virastojen ja laitosten tulisi luovuttaa Hanselille hankinta- ja kilpailutustietoja. Muille Hanselin asiakkaille ehdotettiin oikeutta luovuttaa vastaavat
tiedot.
Lakiehdotuksen tavoitteena oli hankintatiedon tehokas
ja ammattimainen analysointi hallinnon avoimuuden
edistämiseksi sekä tiedolla johtamisen edellytysten
parantamiseksi. Tarkoituksena on, että hankintatiedot
saataisiin pääasiassa sähköisistä järjestelmistä, kuten
ostolaskujärjestelmästä sekä kilpailutusjärjestelmistä.
Hankintailmoitusjärjestelmän siirtämisellä Hanselin kehittämis- ja ylläpitovastuulle tavoiteltiin vanhentuneen
järjestelmän teknistä uudistamista, mikä helpottaa ilmoitusten tekemistä ja seuraamista sekä hankintailmoituksiin liittyvää tilastointia.

Hallituksen esitystä käsiteltiin eduskunnan talousvaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa syksyllä 2019 ja
helmikuussa 2020.
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan
1.1.2020. Laki sisältää säännöksiä muun muassa tiedonhallinnan järjestämisestä viranomaistoiminnassa,
tietoturvallisuudesta, tietoaineistojen keräämisestä,
säilyttämisestä ja luovuttamisesta. Laissa digitaalisten
palvelujen tarjoamisesta säädetään puolestaan muun
muassa digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimuksista. Molemmissa laeissa on vaatimuksia, jotka on
huomioitava Hanselin viranomaisasiakkaiden hankinnoissa.
Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tuli myös
voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään julkisiin hankintoihin liittyvien asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa
ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hansel toivoo,
että uusi laki jouduttaa julkisten hankintojen valitusten
käsittelyä, vaikkakaan laissa ei tältä osin ole merkittäviä
muutoksia aiempaan lainsäädäntöön.

”Lakiehdotuksen tavoitteena oli hankintatiedon tehokas ja
ammattimainen analysointi hallinnon avoimuuden edistämiseksi.”

22

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2019.hansel.fi

Hansel kiersi Suomea

Hanselin syyskiertue vieraili 14 paikkakunnalla. Kierros
alkoi 25.9.2019 Rovaniemeltä ja päättyi 4.12.2019 Hämeenlinnaan. Tapasimme lähes 400 asiakasta, joille
kerroimme Hanselin ja KL-Kuntahankintojen yhdistymisestä sekä Hanselin palveluista. Kävimme läpi muun
muassa tulevaa yhteishankintatarjontaa sekä opastimme asiakkaita verkkopalveluun kirjautumisessa ja liittymiskäytännöissä.
Tilaisuuksien jälkeen lähetimme osallistujille palautekyselyn ja saimme 1–5-asteikolla arvioksi huikean keskiarvon 4,4! Useat asiakkaat sanoivat meille jo kiertueen
aikana, että Hanselin on tärkeää näkyä asiakkailleen
maanlaajuisesti ja tavata asiakkaita kasvokkain.

”Esitykset olivat hyviä ja oli hienoa
saada Hanselille kasvot.”
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Kierroksen tavoitteena oli tehdä Hanselia tutuksi hankintakumppanina sekä kertoa tarjoamistamme palveluista koko asiakaskunnalle. Syksyn mittaan useat uudet
asiakkaat löysivätkin tarjontamme ja liittyivät puitesopimuksiimme.
Tilaisuuksissa olivat mukana toimitusjohtaja Anssi
Pihkala, varatoimitusjohtaja Raili Hilakari ja asiakkuusjohtaja Maritta Mäkelä, joiden tukena oli kaikilla paikkakunnilla myös yhteishankintojemme asiantuntija sekä
asiakkuuspäälliköitä.
Kokemukset kiertueesta olivat positiiviset ja samankaltaisia tilaisuuksia on varmasti luvassa jatkossakin
– katsotaan, mikä silloin on ajankohtaista asiakkaiden
vinkkelistä!

Asiakasfoorumi
Hanselin laajentuneen asiakaskunnan edustus
haluttiin koota uudeksi toimintaverkostoksi
Asiakasfoorumiin. Syksyn aikana saatiin kokoon
edustava 20-jäseninen ryhmä tuomaan näkemystä Hanselin toiminnan kehittämiseen, sparraamiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.
Foorumin ensimmäinen tapaaminen ajoittui
tammikuulle 2020.
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Matkustuksen ABC -päivä oli täynnä
tietoa, iloa ja kohtaamisia

Matkustuksen ABC kokosi matkustus- ja kokouspalveluiden asiantuntijat ja palveluntarjoajat yhteen 12.3.2019.
Teemapäivä tarjosi asiakkaille tuhdin tietopaketin alan
yhteishankintasopimuksista sekä matkahallinnon ajankohtaisista asioista.
Paikalle saapui lähes 200 matka- ja tapahtumahallinnon
ammattilaista sekä mittava joukko sopimustoimittajia
ympäri Suomea, muutama myös ulkomailta.
Näytteilleasettajiin tutustumisen lisäksi Matkustuksen
ABC -päivässä esiteltiin kehityshankkeita, verkostoiduttiin ja jaettiin hyviä käytäntöjä.
Päivän moderaattoreina toimivat Hanselin kategoriapäälliköt Pia Degerholm ja Minna Isoherranen.
”Tavoitteenamme oli tarjota osallistujille tietoa, inspiraatiota sekä mahdollisuus tutustua sekä sopimustoimittajiin että kollegoihin muista organisaatioista. Tässä
myös onnistuimme. Asiakkaat kiittelivät tapahtumaa
lämpimästä hengestä, jonka nähtiin olevan seurausta
Hanselin matkustus- ja kokouspalveluiden tiiviistä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa”, Isoherranen kertoo.
Päivän asiantuntijapuheenvuorot käsittelivät esimerkiksi
turvallisuutta, vastuullisuutta sekä digitaalisia edistysaskeleita. Hanselin sopimusmatkatoimistot olivat pystyttäneet tapahtumapaikalle mobiiliklinikoita, joissa vieraat
pääsivät tutustumaan mobiilivarausten maailmaan.
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Tehokkaita työpajoja
Seminaariesitysten kuuntelemisen lisäksi osallistujat
pääsivät pohtimaan vastuullisuusasioita sekä matka-,
kokous- ja tapahtumahallinnon kehittämistä Hanselin
asiantuntijoiden vetämissä työpajoissa. Tiivistahtiset
työpajat herättivät kiinnostusta ja keskustelu oli vilkasta.
Hanselin kehittämispäällikkö Mika Hänninen veti kokous- ja tapahtumahallintoa käsittelevää työpajaa.
”Työryhmä oli energinen ja ideat pursuilivat, uutta ajattelua oli havaittavissa runsaasti”, Hänninen kiitteli.
Keskustelun teemoissa korostuivat tapahtumahallinnon
kokonaisvaltainen tukeminen organisaatioissa sekä hyvien käytäntöjen jakaminen ja toiminnan läpinäkyvyys.
Myös uusien teknologisten mahdollisuuksien hyödyntäminen ja verkostoituminen koettiin tärkeäksi.
Verkostoituminen nousi muissakin keskusteluissa yhdeksi päivän kantavista teemoista, ja yhteistyö on jatkunut keväisen tapahtuman jälkeen aktiivisena.
”Matkustuksen ABC:lla on oma Yammer-ryhmä, jossa
keskustellaan yhteishankintasopimuksiin sekä matka-,
kokous- ja tapahtumahallintoon liittyvistä aiheista positiivisessa hengessä. Järjestämme aika ajoin tilaisuuksia
matkustukseen ja kokous- sekä tapahtumahallintoon
liittyen, ja seuraavat kohtaamiset ovat jo suunnitteilla”,
Isoherranen kertoo.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2019.hansel.fi

Matkustuksen ABC -päivä lukuina
•
•
•
•
•
•
•
•

i

70 sopimustoimittajaa
92 paperilennokkia
70 ilmapalloa
3 työpajaa
4 mobiiliäänestystä
5 Youtube-videota
Satoja matkustus- ja kokouspalveluiden asiantuntijoita
1 Perttu Pölönen
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Yhteyshankintayksikön toiminta ja
muutokset

Hansel Oy:lle vuosi 2019 oli suurten muutosten aikaa.
Yhtiö on 2.9.2019 alkaen toiminut koko julkisen sektorin yhteishankintayksikkönä, kun Suomen valtio myi 35
prosenttia Hanselin osakkeista Suomen Kuntaliitto ry:lle ja Hansel-lakiin tehtiin tarvittavat muutokset. Omistus- ja yritysjärjestelyn myötä Kuntaliiton omistaman
KL-Kuntahankinnat Oy:n henkilökunta siirtyi vanhoina
työntekijöinä Hansel Oy:n palvelukseen.
Hanselin tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalle säästöjä
kilpailuttamalla ja ylläpitämällä palveluita ja tuotteita
koskevia yhteishankintasopimuksia ja tarjota asiakkailleen hankintojen asiantuntijapalveluita. 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 viras-
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tot, eräät muut valtion yksiköt sekä vuoden 2019 alusta
alkaen myös kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat sekä
kuntakentän muut hankintayksiköt. Yhteishankintoina
toteutetut hankinnat tuottavat huomattavia säästöjä
hintojen, laadun ja prosessikustannusten muodossa.
Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. Hanselin
tavoitteena on myös edistää kilpailua ja järjestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti.
Hansel rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä
yhteishankintojen palvelumaksulla ja asiantuntijapalvelujen myynnillä. Palvelumaksu, joka perustuu tehtyihin
hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 1,50 prosenttia, keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2019 oli
0,96 prosenttia (0,99 prosenttia vuonna 2018).
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Tunnusluvut ja taloudellinen asema
Hanselin yhteishankintasopimuksilla tehtiin hankintoja vuonna 2019 yhteensä 900 miljoonalla eurolla (895
miljoonalla vuonna 2018). Edelliseen vuoteen verrattuna
kasvua oli 4 miljoonaa euroa eli 0,5 prosenttia. Euromääräisesti kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli
erityisesti asiantuntijapalvelut- ja matkustus- ja kokouspalvelut -kategorioista. Voimakkainta laskua edelliseen
vuoteen verrattuna oli kalusteet ja toimistopalvelut
-kategoriassa.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 11,1 miljoonaa euroa
(10,9 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liikevaihto muodostui yhteishankintojen palvelumaksuista 8,7 miljoonaa
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euroa (8,9 miljoonaa euroa vuonna 2018), asiantuntijapalveluiden myynnistä 2,1 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja muista käyttömaksuista
ja tuotoista yhteensä 420 tuhatta euroa (336 tuhatta
euroa vuonna 2018). Tilikauden tulos vuonna 2019 oli
–770 tuhatta euroa (–672 tuhatta euroa vuonna 2018).
Tappio oli suunniteltu ja se aiheutui pääosin alennetuista palvelumaksuista, joka näkyy asiakkaille vastaavasti
alentuneina hintoina. Vuosina 2006–2017 yhtiön tulos
oli voitollinen. Hansel on yhtiöjärjestyksen mukaisesti
voittoa tavoittelematon yhtiö. Yhtiön taloudellinen asema on hyvä.
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Yhtiön palvelut

Yhteishankinnat
Hanselilla oli vuoden lopussa yhteensä 80 puitejärjestelyä ja 12 dynaamista hankintajärjestelmää (edellisenä
vuonna 88 puitejärjestelyä, 4 dynaamista hankintajärjestelmää). Sopimustoimittajia oli 478 (403 edellisenä
vuonna).
Hanselin suurin yhteishankintakokonaisuus oli IT-konsultointi, jonka hankinta-arvo oli 91 miljoonaa euroa (67
miljoonaa euroa vuonna 2018). Toiseksi suurin oli Työterveyshuollon palvelut päätyen 68 miljoonan euron
arvoon (62 miljoonaa euroa vuonna 2018). Kolmannelle
sijalle suuruusjärjestyksessä ylsi Konesali- ja kapasiteettipalvelut 52 miljoonaa euroa (48 miljoonaa euroa
vuonna 2018).
Euromääräisesti laskettuna Hanselin yhteishankintasopimuksia hyödynsivät eniten valtiovarainministeriön,
puolustusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön
ja sisäministeriön hallinnonalat. Kunta-asiakkaat eivät
ole voineet tehdä hankintoja ennen yritysjärjestelyä alkaneilla sopimuksilla, mutta ovat voineet liittyä 2.9.2019
jälkeen kilpailutettaviin yhteishankintoihin, tällaisia puitekilpailutuksia käynnistyi loppuvuoden aikana seitsemän. Hankinnat näillä sopimuksilla alkavat toteutua
vuoden 2020 aikana.
Yhteishankintojen rinnalle Hansel toi vuonna 2019 koko
julkishallinnolle suunnatun pienhankintapalvelun kansallisen kynnysarvon alittaville hankinnoille. Ensimmäiset pienhankinnat koskivat IT-konsultointia, toimistokalusteita sekä iOS/MacOS-laitteita.
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Valtion sähköhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan
suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön
suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa portfolion
hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli
asiakkaidensa puolesta. Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, kaikki siihen liittyvät kulut ja tuotot
laskutetaan täysmääräisenä edelleen Hansel-portfolioon liittyneiltä asiakkailta (lisätietoja liitetiedossa 5.3).
Kilpailutuspalvelut
Kilpailutuspalveluiden myynti vuonna 2019 oli 1,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa vuonna 2018). Laskutettavien kilpailuttamishankkeiden lukumäärä vuonna 2019
oli 189 (161 kpl vuonna 2018) ja niiden yhteenlaskettu
hankinta-arvo noin 614 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi
liikevaihto sisältää Hanselille ulkoistettujen kevennettyjen kilpailutusten myyntiä 170 tuhatta euroa.
Hankintatoimen kehittämispalvelut
Hankintatoimen kehittämispalveluiden laskutus oli
345 tuhatta euroa (338 tuhatta euroa vuonna 2018).
Kehittämistoimeksiannot liittyivät usein hankintojen
ohjaukseen ja organisointiin, tunnuslukujen ja nykytilan analysointiin, suunnitteluun, sopimushallintaan,
toimittajayhteistyön kehittämiseen ja vastuullisuuteen.
Hankintatoimen kehittämispalvelut -yksikkö osallistui
merkittävällä työpanoksella Kestävien ja innovatiivisten
julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen KEINOn toimintaan. Tähän liittyvää tuloa on vuonna
2019 kirjattu Hanselin liiketoiminnan muihin tuottoihin
yhteensä 189 tuhatta euroa.
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Katsaus vuoden 2019 tapahtumiin

Vuosi 2019 oli monessa mielessä muutosten vuosi
Hanselin toiminnassa. Omistus- ja yritysjärjestelyn valmistelu vei paljon aikaa ja edellytti useita valmistelevia
toimenpiteitä. Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto näkivät koko julkisen sektorin yhteishankintayksikön tuovan
merkittävää etua asiakaskunnalle sekä hankintaosaamisen kehittämisen näkökulmasta että laajemman palvelutarjonnan kautta.
Järjestely saatiin toteutettua 2.9.2019 ja samana päivänä 16 entistä Kuntahankintojen työntekijää siirtyi Hanselin palvelukseen. Samalla myös yhtiön hallituksen
kokoonpano muuttui ja Hanseliin nimettiin varatoimitusjohtajaksi Kuntahankintojen toimitusjohtaja. Toimitusjohtajana jatkoi Hanselin toimitusjohtaja. Omistus- ja
yritysjärjestelyä ennen Hansel teki 4,5 miljoonan euron
pääoman palautuksen valtiolle.
Yhtiössä käynnistettiin yt-menettely 3.9.2019 ja se saatiin päätökseen nopeutetussa aikataulussa 9.9.2019.
Yt-menettely koski kaikkia yhtiön työntekijöitä, ketään ei
irtisanottu, mutta usean henkilön työtehtävät muuttuivat samoin kuin yhtiön organisaatio. Myös johtoryhmän
kokoonpano muuttui. Hallitus teki elokuussa päätöksen
ja erillisen sopimuksen toimitusjohtajan kanssa aiemmin sovitun toimitusjohtajan lisäeläkkeen hoitamisesta.
Hansel teki tätä varten rahastosijoituksen, jolla eläkevastuu tullaan kattamaan.
Eettisen ja vaatimustenmukaisen toiminnan varmistamiseksi Hanseliin perustettiin compliance-toiminto
lokakuussa 2019. Toiminnon perustamisen pohjalla
oli riskianalyysi, jossa pyrittiin tunnistamaan Hanselin
toiminnalle ominaiset, merkittävimmät riskit. Samalla
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uudistettiin Hanselin eettiset ohjeet sekä muu eettisyyteen liittyvä ohjeistus. Compliance-toiminto organisoitiin, määriteltiin vastuut ja tehtävät sekä perustettiin
ilmiantokanava. Henkilöstölle järjestettiin eettisyyteen
liittyvää koulutusta ja käytännön menettelytapoihin liittyvää perehdytystä.
Hallitus hyväksyi marraskuussa integraatiostrategian,
jossa visiona on yhdistää Suomen julkinen hankintavoima. Strategian kulmakivinä on tarjota erinomainen
palvelukokemus ja laaja palveluvalikoima sekä toimia
vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen suunnannäyttäjänä. Esimerkillisen oman toiminnan, vahvan arvopohjan ja osallistavan kulttuurin uskotaan tekevän Hanselista julkisten hankintojen arvostetuimman osaajan ja
sen myötä halutun työpaikan.
Vuoden lopulla Hanseliin perustettiin asiakasfoorumi,
sillä laajan asiakaskunnan edustus haluttiin koota uudeksi toimintaverkostoksi. 20-jäseninen ryhmä tuo näkemystä Hanselin toiminnan kehittämiseen ja hyvien
käytäntöjen jakamiseen. Asiakasfoorumin ensimmäinen
kokous pidetiin tammikuussa 2020.
Hansel toteutti syksyn aikana syyskiertueen 14 keskuskaupungin alueelle. Tilaisuuksiin osallistui 450 henkilöä
uusista kunta-asiakkaista sekä valtionhallinnossa. Yhtiö
järjestää vuosittain erilaisia asiakas- ja toimittajatapahtumia ja osallistuu sidosryhmätapahtumiin.
Hansel-lain muuttamista koskeva lakiehdotus (HE
47/2019) annettiin eduskunnalle syksyllä 2019. Lakiehdotuksessa ehdotetaan täsmennyksiä Hanselin tehtäviin, kuten hankintojen ilmoitusjärjestelmä Hilman
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ylläpitoa sekä hankintatiedon käsittelyä ja analysointia.
Lisäksi ehdotetaan, että valtion virastojen ja laitosten
tulisi luovuttaa hankintatietoja Hanselille. Lakiehdotusta
on käsitelty eduskunnan talousvaliokunnassa sekä perustuslakivaliokunnassa. Lakiehdotuksen käsittely on
vielä kesken. Aiempi, vuonna 2017 annettu lakiehdotus
(HE 63/2017) raukesi maakuntauudistuksen kaatumisen
vuoksi.
Hankintalain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta pyydettiin lausuntoja kesällä 2019. Tarkoituksena oli
tehdä eräitä teknisiä muutoksia hankintalakiin. Hankintalain muuttamista koskevaa hallituksen esitystä ei ole
kuitenkaan vielä annettu eduskunnalle.
Korkeimman hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden
puitejärjestelyjen hankinnan laajuutta koskeva oikeuskäytäntö on aiheuttanut merkittäviä muutoksia Hanselin
toimintaan, sillä oikeuskäytännön mukaisesti puitejärjestelyjen kilpailutuksia varten joudutaan selvittämään
huomattavan tarkalla tavalla puitejärjestelyä käyttävät
hankintayksiköt sekä niiden hankintojen määrät tai arvot, joita nämä hankintayksiköt tulevat sopimuskaudella
tekemään. Muuttuneet käytännöt ovat viivästyttäneet
kilpailutuksia ja aiheuttaneet runsaasti hallinnollista
työtä asiakkaille ja Hanselille.
Hansel oli vuoden aikana mukana useissa hankkeissa,
kuten esimerkiksi valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton
yhteisessä Hankinta-Suomi toimenpideohjelmassa,
työ- ja elinkeinoministeriön Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksessa (KEINO),
valtiovarainministeriön johtamassa Valtion hankintojen
digitalisointi toteutusohjelmassa (Handi), Valtiokonttorin
Tietokiri-hankkeessa ja sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtamassa työryhmässä Harmaa talous ja julkiset
hankinnat.
Hansel toteutti vuoden 2019 aikana Suomeen uuden
julkisten hankintojen ilmoituskanavan (Hilma) valtiovarainministeriön toimeksiannosta, joka myös vastasi
hankkeen rahoituksesta. Uusi Hilma otettiin käyttöön
2.1.2020. Lisäksi yhtiössä tehtiin useita muita kehitysprojekteja, kuten sopimustoimittajien raportointipalvelun uudistaminen, kilpailutusjärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyö.
Hanselilla oli vuoden 2019 lopussa markkinaoikeudessa
vireillä kolme valitusta, jotka koskivat kahta eri kilpailu-
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tusta. Yhtiö sai vuonna 2019 korkeimmasta hallinto-oikeudesta kaksi päätöstä, jossa toisessa valitus hylättiin
ja toisessa hyväksyttiin. Hansel sai lisäksi vuonna 2019
markkinaoikeudesta neljä päätöstä, joissa kaikissa pääasian käsittely jäi sillensä. Yhtiö sai myös vuonna 2019
Helsingin hallinto-oikeudesta päätöksen, jossa valitus
hylättiin. Yhtiön arvion mukaan käynnissä olevista oikeudenkäynneistä aiheutuvien taloudellisten seuraamusten
todennäköisyys on pieni.
Asiakas- ja toimittajatyytyväisyyttä seurataan Hanselissa säännöllisesti. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain ja toimittajatyytyväisyyskysely joka
toinen vuosi. Vuotta 2019 koskeva kysely toteutettiin
tammikuussa 2020 ja sekä asiakastyytyväisyys että
toimittajatyytyväisyys olivat hyvällä tasolla. Asiakastyytyväisyyden arvosanojen keskiarvo mittarilla 1–5 oli
3,90 (edellinen vuosi 3,94) ja toimittajatyytyväisyyden
arvosanojen keskiarvo oli 3,97 (edellinen vuosi 4,00). Lisäksi kilpailutuspalvelun jokaisesta projektista kysytään
palautetta. Asiakastyytyväisyyden keskiarvo tältä osin oli
4,6 asteikolla 1–5 (edellinen vuosi 4,6).
Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan valtioiden
keskeisten yhteishankintayksiköiden yhteistyöryhmässä. Tässä ryhmässä ovat Hanselin lisäksi muun muassa
seuraavat yhteishankintayksiköt: Tanskan SKI, Ruotsin
Kammarkollegiet ja SKL Kommentus, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP.
Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous
Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät
asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel noudattaa
toiminnassaan vastuullisuuden periaatteita valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Vastuullisuusraportointi
on vakiintunut osaksi yhtiön vuosittaista raportointia,
ja siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti vastuullisuuteen
liittyvistä toimenpiteistä.
Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen
jälkeen
Yhtiössä on käynnissä työehtosopimusneuvottelut, jossa entiset kuntahankintalaiset ja muut yhtiön työntekijät
on tarkoitus saattaa saman työehtosopimuksen piiriin
1.4.2020 alkaen. Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut
oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2019.hansel.fi

Riskit ja riskien hallinta

Hanselin riskit liittyvät erityisesti yhteishankintojen kilpailuttamiseen ja sopimushallintaan. Hansel vähentää
kilpailuttamiseen liittyviä riskejä hankintalainsäädännön
hyvällä osaamisella ja noudattamalla yhtiön kilpailuttamisprosessia. Yhtiöllä on käytössään kilpailuttamista
koskeva sisäinen ohjeistus ja laadunvarmistus. Valtion
Sähkö-puitejärjestelyyn liittyvä erityinen riski koskee
valtion sähköjohdannaisia, jotka ovat Hanselin nimissä
(liitetieto 5.2), vaikka johdannaisten tulos veloitetaankin
asiakkailta sellaisenaan.
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Sopimustoimittajien taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset suoriutua hankintojen toteuttamisesta
tarkastetaan jo tarjousvaiheessa. Sopimustoimittajien
valvontaa jatketaan koko sopimuskauden ajan. Yhtiössä tehdään säännöllisesti riskienhallinta-asiantuntijan
kanssa merkittävimpien riskien tunnistamisprojekti,
jonka tuloksista kerrotaan lisää vastuullisuusraportissa
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Henkilöstö ja organisaatio

Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 31.12.2019 yhteensä 116 (95 henkilöä 31.12.2018, 94 henkilöä 31.12.2017).
Henkilöiden keskimääräinen työpanos vuonna 2019 oli
101 (90 vuonna 2018, 83 vuonna 2017). Henkilöstömäärän merkittävä lisäys johtuu omistus- ja yritysjärjestelystä ja valmistautumisesta kuntapuolen kysyntään.
Vuoden 2019 lopussa naisten osuus henkilöstöstä oli 54
prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 71 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tilikauden lopussa
99 prosenttia työsuhteista oli vakituisia (99 prosenttia
vuonna 2018, 96 prosenttia vuonna 2017).
59 prosentilla työntekijöistä oli ylempi korkeakoulututkinto ja viidellä prosentilla alempi korkeakoulututkinto.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto oli seitsemällä prosentilla ja alempi ammattikorkeakoulututkinto 15 prosentilla. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 10 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa kolme
prosenttia. Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu
tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkioiden osalta
Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden
palkitsemisesta.
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Vuoden 2019 aikana yhtiöön tuli 33 työntekijää, näistä
16 siirtyi Kuntahankinnoista vanhoina työntekijöinä, 17
palkattiin uusina työntekijöinä ja näistä kolme tuli määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti kymmenen työntekijää. Lähtijöistä kuusi
irtisanoutui, kaksi siirtyi eläkkeelle, yhden määräaikainen
työsopimus päättyi ja yhden osalta työsuhde päätettiin yhteisymmärryksessä koeaikana. Irtisanoutuneiden
kanssa käydään lähtöhaastattelu palautteen saamiseksi.
Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä kartoitetaan
säännöllisesti noin kahden vuoden välein, vuoden 2019
aikana mittausta ei tehty. Hansel kannustaa työntekijöitään kehittämään osaamistaan, vuonna 2019 hanselilaiset osallistuivat keskimäärin kolmeen koulutuspäivään.
Esimiehille järjestetään säännöllisesti koulutus- ja keskustelutilaisuuksia esimiestyöhön liittyen.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.
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Vuoden 2020 näkymät ja tavoitteet

Yhtiössä jatketaan marraskuussa 2019 hyväksytyn integraatiostrategian toteutusta, jossa olennaisena osana on uuden asiakaskunnan haltuunotto ja sen myötä
yhteishankintojen merkittävä kasvu. Liiketoiminnan uskotaan kehittyvän suotuisasti, vaikka tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen vuoteen 2022 saakka, minkä
jälkeen tulos kääntyy voitolliseksi.
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Hallituksen esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä

Tilikauden tulos osoittaa tappiota 770 028,84 euroa.
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos
kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien tulos
-tilille.

tä. Omistajat päättivät, että 2.9.2019 alkaen hallituksen
kokoonpano on:

Hallitus ja tilintarkastajat
Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2019
yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin:

•

•

•

•
•
•
•

pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori, puheenjohtaja
ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja Rami Metsäpelto, Vessel Traffic Services Finland Oy, jäsen
professori Katariina Kemppainen, Aalto-yliopisto,
jäsen
johtava lakimies Jukka Hämäläinen, Hansel Oy, jäsen, henkilöstön edustaja

Hallitus kokoontui tällä kokoonpanolla vuoden 2019
aikana yhdeksän kertaa. 2.9.2019 osakkeenomistajien
päätöksellä Rami Metsäpelto, Katariina Kemppainen ja
Jukka Hämäläinen vapautettiin hallituksen jäsenyydestä
ja Anna-Maija Karjalainen varapuheenjohtajan tehtäväs-
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•

•

•

pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori, puheenjohtaja
varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto, varapuheenjohtaja
ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, jäsen
kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, Laitilan kaupunki, jäsen
head of procurement Antti Laakso, Aalto-yliopisto,
jäsen

Lisäksi 2.9.2019 alkaen hallituksen kokouksissa on mukana henkilöstön valitsema edustaja, kategoriapäällikkö
Minna Isoherranen, jolla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta joka ei ole hallituksen jäsen. Tällä uudistetulla kokoonpanolla hallitus kokoontui neljä kertaa
vuoden 2019 aikana.
Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä päävastuullinen
tilintarkastaja on KHT, JHT Jorma Nurkkala. Hanselin
toimitusjohtajana on toiminut varatuomari Anssi Pihkala, 2.9.2019 yhtiöön nimettiin varatoimitusjohtajaksi
varatuomari Raili Hilakari.
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Tuloslaskelma
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Tase
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Rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat
liitetiedot
1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
1.1 Arvostusperiaatteet
Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa
tasapoistoina. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina.
Valuuttamääräiset erät
Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurssiin.
1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2019 samoina kuin vuonna 2018.
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 johdannaissopimusten vastapuoli
asiakkaidensa puolesta. Hanselin käyttämät vastapuolet
ovat kaikki suuria toimijoita alalla ja Hansel hajauttaa
portfoliota eri vastapuolille riskin pienentämiseksi. Tällä
hetkellä mahdollisia vastapuolia on kuusi kappaletta.
Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan täysmääräisenä edelleen Hansel-portfolioon liittyneiltä asiakkailta. Johdannaisten markkina-arvoja ei ole kirjattu taseeseen.
Valtiovarainministeriön asettama sähkönhankinnan seurantaryhmä vastaa valtion sähkönhankinnan ohjauksesta ja seurannasta ja tekee tarvittaessa valtiovarainministeriölle esityksiä sähkönhankinnan kehittämiseksi.
Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön edustaja ja seurantaryhmä raportoi tarpeen
mukaan valtiovarainministeriön johdolle. Valtiovarainministeri nimeää seurantaryhmän jäsenet, toimikausi
on kaksivuotinen.
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Valtion sähkönhankinnan suojausstrategiasta päättää
valtiovarainministeriö. Strategian toteutuksesta vastaa
Hansel ja strategian mukaisista yksittäisistä suojaustapahtumista sekä niiden ajoituksista päättää Hanselin
kilpailuttama salkunhoitaja. Suojauksia on tehty suojausstrategian mukaisesti aina vuoteen 2023 asti.
5.3 Kesken olevat oikeudenkäynnit
Hanselilla oli vuoden 2019 lopussa markkinaoikeudessa
vireillä kolme valitusta, jotka koskevat kahta eri kilpailutusta. Yhtiö sai vuonna 2019 korkeimmasta hallinto-oikeudesta kaksi päätöstä, jossa toisessa valitus hylättiin
ja toisessa hyväksyttiin. Hansel sai lisäksi vuonna 2019
markkinaoikeudesta neljä päätöstä, jossa kaikissa pääasian käsittely jäi sillensä. Yhtiö sai myös vuonna 2019
Helsingin hallinto-oikeudesta päätöksen, jossa valitus
hylättiin.
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Yhteistyöllä vaikuttavampia hankintoja

Suomen julkisten hankintojen volyymi on vuositasolla
arvioituna noin 35 miljardia euroa. Koska kyse on merkittävästä rahamäärästä, julkiset hankinnat nähdään
yhtenä keinona julkisen talouden kestävyyden parantamiseen sekä yhteiskunnallisten tavoitteiden, kuten

Toimenpideohjelman laajat tavoitteet ovat:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kestävän kehityksen
innovaatioiden
ilmastotavoitteiden
sosiaalisten näkökohtien
osaamisen kehittämisen
parhaiden käytäntöjen levittämisen
ympäristönäkökohtien
sosiaaliseen työllistämisen
kotimaisen ruoan aseman
teknologisen kehityksen
elinkaaritaloudellisuuden
laadun
vastuullisuuden
kaksikielisyyden edistämisessä.

•

Hankintojen johtamisen parempi hyödyntäminen
strategisena työkaluna organisaatioiden tavoitteiden saavuttamisessa.
Yhteistyön lisääminen valtionhallinnon, kuntasektorin ja muiden hankkijoiden välillä osaamisen jakamiseksi ja yhteisten tavoitteiden asettamiseksi.
Ministeriöiden välisen yhteistyön lisääminen siilojen
välttämiseksi julkisissa hankinnoissa, jotta eri hallinnonaloilla tehtävät toimenpiteet saadaan koordinoitua mahdollisimman hyvin.

Hansel on vahvasti mukana Hankinta-Suomessa. Yhtiöllä on edustajat ohjelman ohjausryhmässä, ydinryhmässä ja valmisteluryhmässä. Jatkossa Hansel tukee
palvelujensa kautta kansallisen hankintastrategian toteutusta ja ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa.
Toimenpideohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi-foorumi, joka on koottu monialaisesti julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. He laativat koko Suomen
yhteisen julkisten hankintojen strategian, joka julkaistaan syksyllä 2020. Ohjelman toimeenpanovaihe kestää
vuoden 2023 loppuun.
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Poliisin hankinnat saivat uutta suuntaa
Hanselin kehittämispalveluista

Poliisin teknologiayksiköllä oli tarve tehdä hankinnat entistä paremmin ja tehokkaammin. Tavoitetta tukemaan
otettiin Hansel. Yhdessä luotujen suuntaviivojen avulla
mahdollistetaan sekä säästöt että kevyempi työtaakka.
Poliisihallituksen Teknologiayksikkö tuottaa koko 10 000
hengen poliisiorganisaation toimitila-, teknologia- ja materiaalihallinnon tukitehtäviä. Keskeinen osa tätä ovat
hankinnat, joista materiaalihallinnon osalta poliisissa
isolta osin vastaa Poliisin materiaalikeskus. Hansel oli
poliisille tuttu kumppani jo yhteishankintojen kautta.
Yhteistyö sai uuden ulottuvuuden poliisin hankintojen
keskittämisen selvittämishankkeen myötä.
”Joitain vuosia teimme poliisin hallinto- ja tukitehtävien
uudelleen arviointiin liittyvää selvitystyötä omin voimin,
mutta työlääksi osoittautunut prosessi ei tuolloin johtanut konkreettisiin muutoksiin. Nyt, kun toiminnan
kehittämistä koskevassa keskustelussa keskiöön nousi hankintojen keskittämisen selvittäminen, päätimme
hyödyntää työssä Hanselin asiantuntemusta. Tämä siitä syystä, että koimme kyseen olevan hyvin spesifistä
alasta ja sen edellyttämästä erityisosaamisesta. Toiseksi
halusimme selvitystyöhön mukaan asioita poliisihallinnon ulkopuolelta tarkastelevan tahon. Tervehdimme
ilolla Hanselin myönteistä, asiakasta palvelevaa suhtautumista asiaan heti alkumetreiltä lähtien”, teknologiajohtaja Jyrki Wasastjerna kertoo.
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Poliisin Teknologiayksikkö pyrkii vahvasti panostamaan
toiminnassaan ennakoivaan, pitkän aikavälin suunnitteluun.
”Pyrimme panostamaan digitalisaation edistämiseen
ja muihin eteenpäin katsoviin ratkaisuihin, joilla kyetään tukemaan poliisin operatiivista toimintaa parhaalla
mahdollisella tavalla.”
Ei mutuilua, vaan tutkittua tietoa
Projektin lähtökohta oli muodostaa kokonaiskuva kaikista poliisikonsernin hankinnoista, nähdä niin sanotusti
metsä puilta.
”Halusimme saada kattavan kuvan siitä, minkälaisen
kokonaisuuden hankinnat poliisin yksiköissä kautta
maan muodostavat, millaisista volyymeista on kyse,
kuinka paljon siihen käytetään voimavaroja ja mikä on
hankintoihin liittyvän osaamisen jakautuminen maassa
ja mahdollisen päällekkäisen työn määrä. Halusimme
koota samalla eri yksiköiden näkemykset hankintoihin
liittyvistä kehittämistarpeista,” Wasastjerna kuvailee.
Projekti aloitettiin Hanselin kanssa tehdyn sopimuksen
pohjalta joulukuussa 2018. Tilannekuvan saamiseksi
Hanselin kehityspäällikkö teki kattavan haastattelukierroksen ja veti lähes 10 työpajaa. Selvitystä tuettiin
kyselyin sekä esimerkiksi spend-analyysin keinoin.
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”Spend-analyysi oli meille silmiä avaava ja havahduttava. Ihailin sitä tyyliä, jolla Hanselin kehityspäällikkö sai
muodostettua haastatteluiden ja työpajojen aika ajoin
varsin rönsyilevästäkin keskustelusta selkeän koosteen
ja kokonaiskuvan. Osallistujat kokivat työpajat hyödyllisiksi, ja niitä jopa toivottiin selvitystyön aikana vielä lisää
alun perin sovittujen jatkoksi. Selvitystyön edetessä kävi
ilmi, että yksiköiden näkemykset haasteista ja keskittämisestä olivat melko yhteneviä. Tämä loi erinomaisen
pohjan jatkotoimille,” Wasastjerna kiittelee.
Dataa kerättiin myös Rondon ostolaskuaineistosta,
toimittajaraporteista, sähköisen kilpailuttamisen Hanki-palvelusta sekä hankintailmoituksista. Hanselin kehityspäällikön tehtävä oli paitsi mittavan aineiston kokoaminen, myös sen analysointi.
”Emme millään olisi kyenneet näin laajaan työhön ilman Hanselilta saamaamme vetoapua ja osaamista.
Yhteistyössä merkillepantavaa oli Hanselin myönteisyys,
palvelualttius ja erityisesti asiantuntemus, jolla mittava
projekti vietiin maaliin,” Wasastjerna toteaa.
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Lopputuloksena selkeä suunta
Selvittämistyön aikaansaannos ei ole pelkkää paperia.
Projektin loppuraportti sisältää suuren tietomäärän lisäksi paljon kehitysehdotuksia, joiden toteutuksesta
tekee päätökset poliisiylijohtaja vuoden 2020 alussa.
Päätösten jälkeen haluttuja muutoksia lähdetään toteuttamaan erillisellä projektilla poliisiylijohtajan linjausten mukaisesti.
”Loppuraportti avasi silmämme monille asioille, joita
olisi järkevää lähteä muuttamaan. Uskon, että tehtyjen
linjausten jälkeen meillä on mahdollisuus ottaa hankintatoimen kehittämisessä tuntuvia tiikerinloikkia toiminnassamme,” Wasastjerna pohtii.
”Suosittelen lämpimästi vastaavanlaista projektia ja ennen muuta hankinta-analyysien tekemistä kaikille hankintaa tekeville valtion toimijoille ja etenkin niille, ketkä
tarvitsevat apua suuremman kokonaisuuden hallintaan
ja läpileikkaukseen hankintojen todellisesta tilanteesta.
Ulkopuolinen asiantuntija-apu nostaa esiin niitä tarpeita,
joilla organisaatiot voivat päivittää hankintatoimensa nykyaikaiseksi, tuottavaksi ja tehokkaaksi sekä vastaamaan
tulevan vuosikymmenen tarpeita.”
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Innovaatiokumppanuus loi uudenlaisen
tavan oppia

Jos haluaa innovatiivisen lopputuloksen, myös hankinta on kannattaa joskus toteuttaa tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Opetushallituksen innovaatiokumppanuutena toteutettu hankinta tuotti uudenlaisen, mutta
ennen kaikkea laadukkaan oppimateriaalin kiertotaloudesta ja kestävästä kulutuksesta.
Opetushallituksen ja Sitran yhteisen projektin tavoitteena oli luoda kiertotaloutta ja sen mahdollisuuksia
käsittelevä opetusmateriaali 3–6-luokkalaisille.
”Meillä ei ollut tarkkaa näkemystä siitä, miten tulevan
oppimateriaalin pitäisi olla toteutettu. Tavoitteenamme oli pedagogisesti laadukas ratkaisu, eikä esimerkiksi
digitaalisuus ollut meille itseisarvo. Halusimme monipuoliseen opetukseen soveltuvan kokonaisuuden, joka
mahdollistaisi aktiivisen oppimisen luokassa ja sen ympäristössä, Juho Helminen, Opetushallituksen erityisasiantuntija, kertoo.
Opetusmateriaalin tavoitteita kirkastaessa syntyi epäilys, ettei perinteinen suunnittelukilpailu tuottaisi parasta
mahdollista lopputulosta.
”Tiesimme innovaatiokumppanuudesta, mutta meillä
ei ollut uskallusta lähteä siihen yksin. Saimme talon
sisältä vahvan suosituksen hyödyntää kilpailutuksessa
Hanselin osaamista, ja varmistuimme innovaatiokumppanuuden soveltuvuudesta Hanselin tukemana.”
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Siinä missä tavanomainen julkinen hankinta muodostuu ennakkoon määriteltyjen tavaroiden tai palveluiden
kilpailuttamisesta, on innovatiivisessa hankinnassa kyse
tarpeeseen vastaamisesta. Hankintamenettely haastaa
osallistujat kehittämään uutta; markkinoilla ei saa olla
edes prototyyppiä tarjottavasta ratkaisusta. Innovaatiokumppanuus kannustaakin tiiviiseen yhteistyöhön
tilaajan ja tarjoajien välillä.
Valmiita opetuspolkuja
Opetusmateriaalin hankinta käynnistyi neuvotteluvaiheella, jossa tarjoajat pitchasivat suunnittelemiansa
konsepteja Opetushallituksen ja Sitran edustajille, ja
saivat konsepteistaan palautetta. Neuvottelujen perusteella valittiin jatkoon kaksi tarjoajaa, jotka valmistelivat
konseptiensa pohjalta kahden näyteoppitunnin mittaiset pilotit. Pilotteja testattiin aidossa kouluympäristössä, jotta selviäisi, miten opetusmateriaali todella toimii
opetuksessa ja missä määrin materiaali tukee opettajan
työtä. Pilotin tulosten perusteella valittu voittaja kehitti
oppimateriaalinsa valmiiksi tuotteeksi.
”Pitchaukset ja näytetunnit olivat äärettömän mielenkiintoisia. Hanselin selittämä prosessi ja selkeästi vedetty aikajana auttoivat tarjoajia ymmärtämään toiveitamme sekä sitä, miten innovaatiokumppanuudessa
toimitaan”, Helminen sanoo.

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.
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Voittajan valinta oli tiukkaa pohdintaa, ja ratkaisua
mietittiin huolella. Voittajaksi valikoitui videopohjainen
lähestymistapa, jossa korostui oppilaiden aktivointi ja
globaali näkökulma. Kierroksia-oppimateriaali vakuutti
Opetushallituksen ja Sitran pedagogisella laajuudellaan
ja tarjoamalla erityyppisille opettajille valmiita opetuspolkuja.

”Innovaatiokumppanuus oli ehdottomasti paras tapa
tämän oppimateriaalin kilpailuttamiseen. Jos haluaa
uudenlaisia ratkaisuja, eikä ratkaisulle ole tarkkoja speksejä, on innovaatiokumppanuus hankintamenetelmänä
ylivertainen”, Juho Helminen päättää.

Oppimateriaalin laajempi lanseeraus odottaa vielä ruotsinkielisen version valmistumista, mutta suomenkielisestä versiosta saatu palaute on ollut innostunutta.
Kaikki alakoulut saavat hyödyntää vuoden 2019 lopussa
saataville tullutta kokonaisuutta maksutta.
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Hankintatoimi rakennettiin yhdessä

Vuoden 2019 alussa perustetussa, liikenteen ohjaukseen
keskittyvässä Traffic Management Finlandissa lähtötilanne oli herkullinen, kun konsernin hankintatoimen
johtamista ja käytäntöjä päästiin valmistelemaan puhtaalta pöydältä. Asiantuntija-avuksi tähän otettiin mukaan Hanselista kehittämisyksikön päällikkö Kalle Pinni.
Yhtiön hankinnat ovat pääasiassa liikenteen ohjaukseen
liittyviä ICT-järjestelmiä, konsultointipalveluita sekä ohjauslaitteisiin liittyviä rakentamisen palveluita ja tarvikkeita. Lähtökohtaisesti kyseessä ovat aina mittavat hankinnat, minkä vuoksi konsernihallinnon osaksi haluttiin
vahva, oma hankintatoimi.
Liikkeelle lähdettiin ylätason Hankintatoimen periaatteet, johtaminen ja organisointi -paketin laatimisesta. Se sisällytettiin konsernin Corporate Governance
-ohjeistukseen.
”Organisoinnin ja henkilötarpeen määrittelyn jälkeen
pääsimme kesän aikana rekrytoimaan meille tarvittavat
hankintaosaajat”, kertoo hankintatiimiä vetävä laki- ja
hankintapäällikkö Mirva Hannukainen.
Koko talo hankintaopissa
Konsernin yhteiset hankintaprosessit määriteltiin työpajoissa. Päivittäistä apua tarjoaa kolmen hankinta-ammattilaisen ryhmä. He muodostavat yhdessä tytäryhtiöiden hankintayhdyshenkilöiden kanssa konsernin
hankintakoordinaatioryhmän, joka kokoontuu kerran
kuukaudessa. Tapaamisissa vaihdetaan tietoa meneillään olevista ja tulevista hankinnoista sekä pyritään löy-
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tämään yhteishankintamahdollisuuksia tehokkuuden
saavuttamiseksi. Yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa
hankinta-asioita katsotaan läpi kerran kvartaalissa.
”On tärkeää, että prosessit on yhdessä sovittu ja niitä
noudatetaan. Harvemmin hankintoja tekeville niiden
opettaminen kohta kohdalta ei kuitenkaan ole järkevää, vaan painotamme meidän hankinta-ammattilaisten
roolia tuen antajina”, Mirva Hannukainen kuvailee.
Konsernille laadittiin kehittämisprojektissa omat koulutusaineistot ja joka kuukausi Mirva tiimeineen pitää
pienimuotoisia hankintatietoiskuja. Aiheina näissä ovat
olleet muun muassa hankinnan suunnittelu, tarjouspyynnön laatiminen, tarjousten vertailu sekä sopimuskausi ja sopimusvastaavan rooli. Tärkein kohderyhmä
ovat ne henkilöt, joilla on lähiaikoina hankinta tehtävänä.
”Kiitosta olemme saaneet siitä, että hankintatoimi on
suunnitelmallista ja järjestelmät toimivia. Hallituilla hankinnoilla voimme myös saavuttaa enemmän säästöä”,
iloitsee Mirva Hannukainen.
Organisaation omien toimintamallien kehittämisen rinnalla on luotu ohjeet toimittajayhteistyöhön. Mirva kiittää Hanselin Kalle Pinniä hyvistä ideoista ja neuvoista
matkan varrella. Käytännön linjauksia, ohjeita ja työkaluja on syntynyt useita.
”Jatkoakin yhteistyölle on luvassa, kun alamme esimerkiksi pohtimaan innovaatioiden edistämistä hankinnoissamme.”
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Traffic Management Finland
Traffic Management Finland on valtion erityistehtäväyhtiö, joka vastaa kaikkien liikennemuotojen ohjauksesta. Emoyhtiön ja liikennemuotokohtaisten tytäryhtiöiden palveluksessa on yhteensä noin 1 100
henkilöä 43 toimipisteessä eri puolilla Suomea. Emoyhtiössä hoidetaan konsernin perushallinto, talousja henkilöstöhallinto, lakiasiat, hankintatoimi, turvallisuusasiat sekä ekosysteemi- ja yhteiset palvelut.
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i

Välineitä hankintojen parempaan
johtamiseen

Hanselin tavoitteena on lisätä hallinnon avoimuutta ja
auttaa asiakkaitaan kehittämään hankintatoimeaan erilaisten työkalujen avulla. Veloituksetta tarjolla oli vuonna
2019 kolme palvelua: Hankintatutka, Hankintapulssi ja
Tutkihankintoja.fi. Mikäli tietoja halutaan analysoida perusteellisemmin tai hankintatoimi kaipaa kehittämistä,
voivat Hanselin asiantuntijat tarjota apua.
Elokuussa julkaisimme uuden, sähköisen välineen hankintatoimen kehittämiseen. Hankintatutka on työkalu,
jonka avulla voidaan arvioida organisaation hankintatoimen kypsyysastetta eli maturiteettia. Se auttaa tunnistamaan keskeiset kehittämiskohteet sekä arvioimaan
hankintatoimen hyviä käytäntöjä eri sidosryhmien näkökulmista ja suhteessa muihin organisaatioihin.
Kyseessä on julkisen sektorin hankintatoimen itsearviointityökalu. Hankintatutka koostuu lyhyestä ja pitkästä
kyselystä sekä raportoinnista. Vastaajina ovat hankinta-ammattilaisten lisäksi myös muut organisaation asiantuntijat ja johto. Hanselin asiakkaille Hankintatutkan
käyttö on verkkopalvelussamme maksutonta.
Hankintapulssi tuntee hankinnat
Vuonna 2018 käyttöön otettu Hankintapulssi kokoaa organisaation hankintatiedot helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Syksyn 2019 aikana myös ensimmäiset
kunta-asiakkaat pääsivät tutustumaan Hankintapulssin
tarjoamiin analyyseihin.
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Kestävien ja innovatiivisten hankintojen johtamista kehittävän KEINO-akatemian osallistujat tarkastelivat omia
hankintojaan eri näkökulmista. Uutena tunnuslukuna
pilotoitiin hiilijalanjälkimittaria, joka otettiin laajemmin
käyttöön vuoden 2020 alussa.
Hankintapulssi on hankintayksikkötasoinen, visualisoitu
palvelu, joka kertoo muun muassa sen, mitä on hankittu, miltä toimittajalta ja milloin hankinnat on tehty.
Kaupungit mukaan palkittuun hankintatietopalveluun
Helsingin ja Vantaan kaupunkien ostolaskutiedot julkaistiin marraskuussa Tutkihankintoja.fi-palvelussa.
Kyseessä on helppokäyttöinen, kaikille avoin verkkopalvelu, joka mahdollistaa verorahoilla tehtyjen hankintojen tarkastelun eri näkökulmista. Sivusto julkaistiin
syyskuussa 2017 ja silloin mukana olivat valtion tiedot.
Ensimmäisten kaupunkien mukaantulo laajentaa hallinnon avoimuutta entisestään.
Erityisesti Tutkihankintoja.fi-palvelun suunnittelussa
kiinnitettiin huomiota siihen, että tietojen hakeminen
olisi helppoa ja sivusto visuaalisesti miellyttävä käyttää.
Tässä onnistuttiin jopa yli odotusten ja maailmallakin on
noteerattu tämä suomalainen, hallintoa ja kansalaisia
yhdistävien verkkopalvelujen edelläkävijä.
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Hankinnoista julkaistava tieto on ollut julkisuuslain mukaan aikaisemminkin kaikkien saatavilla, mutta siihen
tutustuminen on vaatinut erillisen tietopyynnön yksittäiselle organisaatiolle. Tämä on vaikeuttanut tietojen
hankkimista ja vienyt resursseja pyytäjän lisäksi pyynnön vastaanottavalta organisaatiolta. Nyt tiedot löytyvät
selkeässä muodossa yhdestä palvelusta.
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Hilman uusi tuleminen

Hankintailmoitukset.fi:n uuden version rakentaminen
lähti toden teolla käyntiin vuonna 2019, ja uudistettu
Hilma avautui käyttäjille 2.1.2020. Aiemmin vain ilmoituskanavana toiminut palvelu auttaa tarjoajia löytämään
julkisen sektorin mahdollisuudet entistä paremmin ja
helpottaa hankintoihin liittyvää työtä.
Hilmassa ilmoitettujen hankintojen arvo on n. 35 miljardia. Tarve uudistamiselle tuli etenkin julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuvilta toimittajilta, joita hankintailmoitukset ei enää palvellut heidän odottamallaan tavalla.
Julkisista hankinnoista ilmoittaminen on muuttumassa
lähivuosien aikana, joten Hilma oli uudistettava myös
tulevia vaatimuksia silmällä pitäen.
”Hilman edellinen versio oli jäänyt ajastaan jälkeen. Sen
käyttäminen esimerkiksi mobiililaiteilla oli hankalaa”,
sähköisen hankinnan kehityspäällikkönä työskentelevä
Timo Rantanen kertoo.
Uusi hankintailmoitukset.fi palvelee tarjoajia hakutoiminnolla ja hakuvahdeilla. Ilmoituksia voi tilata itseä
kiinnostavista hankinnoista ja ilmoituksia voi merkitä
suosikeiksi, jolloin käyttäjä saa tiedon niihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.
Myös hankintailmoituksia tekevien hallinnollinen taakka
keveni, sillä Hilma tukee hankintayksiköitä sekä satunnaisesti palvelua käyttäviä aiempaa kattavammin. Uusi
valinta-apuri auttaa oikean lomakkeen löytämisessä, ja
väärät valinnat vähenevät.
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Hilman uudessa versiossa hankintailmoitukset vastaavat EU:n hankintailmoituksia, minkä ansiosta tieto
on entistä paremmin hyödynnettävissä tilastointiin ja
analyysiin. Käyttäjän työtä ilmoituksen uusi rakenne nopeuttaa, sillä aiemman ilmoituksen voi kopioida uuden
pohjaksi. Esimerkiksi ennakkoilmoituksen, hankintailmoituksen ja jälki-ilmoituksen julkaisuista muodostuu
jatkumo.
Hilma kehittyy edelleen
Ohjenuorana uudistuksessa olivat avoimuuden lisääminen, käyttäjälähtöisyys sekä jatkuva kehitys. Kehitystyötä tehtiin avoimin ovin, ja kaikilla halukkailla oli mahdollisuus osallistua kehitystyötä esitteleviin katselmuksiin
ja antaa palautetta.
”Ennen uudistuksen aloittamista haastattelimme ja
pyysimme kehitysideoita sadoilta palvelun käyttäjiltä.
Järjestämme myös jatkossa focus group -tilaisuuksia,
kuuntelemme tarkasti käyttäjäpalautetta ja panostamme käyttäjille tärkeiden toimintojen kehittämiseen”, Hilma-uudistuksen palvelupäällikkö Tiina Luoma toteaa.
Hankintailmoitukset.fi:n uuden version vetovastuu on
Hanselilla, ja uudistustyöhön osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö ja useat muut toimijat.
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Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on vahvasti integroitu Hanselin strategiaan
ja se on nostettu yhdeksi strategisista pääteemoista.
Johtoryhmässä vastuullisuus on sisällytetty talousjohtajan toimenkuvaan. Hän toimii yhtiön vastuullisuusryhmän puheenjohtajana.
Säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä koostuu
organisaation eri toiminnoissa työskentelevistä asiantuntijoista. Ryhmään kuuluu henkilöitä taloushallinnosta, lakiyksiköstä, kategoriahallinnasta, hankintatoimen
kehittämisyksiköstä, kilpailutusyksiköstä ja asiakkuusyksiköstä. Vastuullisuustyön lähtökohta on yhtiön strategia, jota toteutetaan erilaisten projektien ja toimenpiteiden muodossa.
Vastuullisuusryhmä vastaa yhtiön vastuullisuuteen
liittyvistä työohjeista ja toimintaprosesseista, kuten
vuonna 2019 käyttöön otetusta vastuullisuusanalyysistä. Tärkeä osa vastuullisuustyötä on tiedottaminen
vastuullisuuteen liittyvissä asioissa sekä sisäisen tuen
antaminen kilpailutusprojekteihin. Perustajajäsenenä
Hanselilla on myös merkittävä rooli Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINOssa. Vastuullisuusyhteistyötä tehdään
myös muiden maiden yhteishankintayksiköiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
Hanselin vastuullisuustyön painopisteet on määritelty
olennaisuusmatriisissa, joka päivitettiin tähän raporttiin.
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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 2019 liittyvät avaintiedot,
kiinnostavat tapahtumat ja saavutukset vastuullisuuden
osalta. Vuoden 2018 tapahtumia koskeva vastuullisuusraportti julkaistiin 2.4.2019. Raportin rakenne perustuu
kansainvälisesti hyväksyttyyn GRI-standardiin.
Vuoden 2019 raportointi vastaa 1.9.2019 asti aikaisempaa. Yritys- ja omistusjärjestelyn tapahduttua 2.9.2019
alkaen on raportoitu uuden, laajemman Hanselin tietoja.
Raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin sisältö olennaisuusteemoittain lajiteltuna, käytetyt
GRI-standardit sekä tieto siitä, mistä raportin osiossa
kyseiseen kohtaan liittyvät asiat on esitelty. Mikäli tietoa
ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

”Vastuullisuusryhmä vastaa yhtiön
vastuullisuuteen liittyvistä työohjeista ja toimintaprosesseista.”
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Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteistyössä
Mainostoimisto SST:n kanssa. Sen suunnitteluun osallistuu koko vastuullisuusryhmä ja raportin hyväksyy johtoryhmä. Vastuullisuusraportti viedään myös tiedoksi
hallitukselle.
Kuvat: Lasse Lecklin, Aki Rask, Olli-Pekka Latvala ja Hanselin viestintä. Vuosikertomuksen valokuvissa esiintyvät
Hanselin asiantuntijat.
Lisätietoja antavat:
Johanna Kaalikoski
viestintäpäällikkö
johanna.kaalikoski@hansel.fi
puh. 029 4444 289
Laura Helle
markkinointiviestinnän asiantuntija
laura.helle@hansel.fi
puh. 029 4444 242
Hanselin vastuullisuusraportti on luettavissa osoitteessa vuosikertomus2019.hansel.fi (ruotsiksi osoitteessa
arsberattelse2019.hansel.fi ja englanniksi osoitteessa
annualreport2019.hansel.fi). Vastuullisuusraportti julkaistaan seitsemättä kertaa vain verkkomuodossa ja
sen on varmentanut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
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Olennaisuusarvio
Syksyllä 2019 toimintaympäristömme muuttui yritys- ja
omistusjärjestelyn myötä merkittävästi, minkä vuoksi
oli myös aika päivittää vastuullisuustyötämme ohjaava olennaisuusmatriisi. Otimme tähän perusteelliseen
työhön avuksi ulkopuolisen asiantuntijan, joka fasilitoi
prosessiamme ja haastatteli sidosryhmiämme sen ymmärtämiseksi, mitkä näkökohdat hankintojen vastuullisuudessa ovat kaikkein keskeisimmät.
Ajankohta työlle oli mielenkiintoinen, sillä kuntasektorin
asiakkaat olivat juuri päässeet hyödyntämään palveluitamme. Sidosryhmähaastatteluissa kuntapuoli oli mu-

kana kertomassa odotuksistaan. Lisäksi vastuullisuus
näkyi aikaisempaa suuremmalla painoarvolla myös tuoreessa hallitusohjelmassa, mikä osaltaan haastaa meitä
kehittämään käytäntöjä entistäkin voimakkaammin.
Työskentelyn pohjaksi kokosimme pitkän listan olennaisuusasioista, joista työpajoissa karsittiin työryhmällä
kanssa lyhyempi lista kaikista keskeisimmistä vastuullisuusteemoista. Vastuullisuusryhmä teki ehdotuksen
uudesta olennaisuusmatriisista yhtiön johtoryhmälle,
joka hyväksyi asian 8.10.2019. Lopulliseen olennaisuusmatriisiin valikoitui yhdeksän asiaa.

Merkitys Hanselin sidosryhmille

Hanselin olennaisuusmatriisi
Tehokkaat hankinnat koko julkiselle sektorille

Eettiset toimintaperiaatteet
Ilmasto- ja ympäristövastuulliset hankinnat

Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat
Julkisten hankintojen
avoimuus ja läpinäkyvyys

Harmaan talouden torjunta
Markkinoiden
toimivuus ja hyvät
kilpailuttamiskäytännöt

Asiakkaiden ja toimittajien tukeminen,
sitouttaminen sekä ohjaaminen

Hyvinvoiva ja
osaava työyhteisö

Hanselin vaikutukset

Sosiaalinen vastuu
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Taloudellinen vastuu

Ympäristövastuu
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Vaikutuksia usealla alueella
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Sidosryhmämme
Laajentumisemme koko julkishallinnon yhteishankintayksiköksi toi lähipiiriimme myös uusia sidosryhmiä. Johtoryhmä päivitti sidosryhmäanalyysiämme, joka on tärkeä työväline myös olennaisuusmatriisin määrittelyssä ja
vastuullisuuspainopisteidemme valinnassa.
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Vastuullisuusanalyysi laajentaa
näkökulmaa

Olemme tehneet yli kymmenen vuoden ajan töitä ympäristöasioiden parissa ja ympäristövaatimukset täyttävälle yhteishankinnalle on vuodesta 2009 alkaen myönnetty ympäristötunnus. Vuoden 2019 lopulla otimme
käyttöön laajemman vastuullisuusanalyysin, jossa ovat
mukana kaikki kolme vastuullisuusnäkökulmaa: talous,
ympäristö ja sosiaalinen. Tämä on meille tärkeä virstanpylväs hankintojen vaikuttavuuden lisäämisessä.
Vastuullisuusanalyysissä käydään läpi yksityiskohtaisesti
ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen
vastuun elementit. Työkalu muistuttaa kilpailuttajaa
useista asioista, jotka on hyvä ottaa huomioon ja joihin
liittyviä vaatimuksia voi laittaa tarjouspyyntöasiakirjoihin
esimerkiksi pakollisiksi vaatimuksiksi, vertailuperusteiksi
tai sopimusehdoiksi.
Kohti tavoitetta
Ympäristöasioissa on tärkeää tunnistaa tuotteen tai
palvelun haitallinen vaikutus ja miettiä sille positiivinen
tavoite. Kilpailuttajan on myös mietittävä toimenpide,
jolla haitallista vaikutusta voidaan vähentää ja positiivista tavoitetta kohti päästä. Lomakkeen täyttäminen
vaatii asiaan perehtymistä ja juuri sen olennaisimman
asian esiin kaivamista. Lisäksi sopimuskaudella asiaan
tulee palata ja miettiä soveltuvien mittareiden avulla,
toteutuiko tavoiteltu vaikutus.

yhteistyöprojektin, jossa pohdimme sosiaalisen vastuun riskejä ICT-alan hankintaketjuissa. Tämän hankkeen innoittamina päätimme ottaa sosiaalisen vastuun
asioita laajasti mukaan työkalupakkiimme. ICT-hankintoja varten alun perin tehty sopimustoimittajien Code
of Conduct on nykyisin yhä useammin osa sopimusta,
mikäli hankinnassa on tunnistettu korkeat sosiaalisen
vastuun riskit. Myös sopimuskauden aikainen seuranta
on tärkeää, vaikkakin haastavaa.
Lisäksi olemme alkaneet aikaisempaa aktiivisemmin
miettiä julkisten hankintojen kautta työllistämisen näkökulmaa. Tämä on meille uusi asia, josta haluamme oppia lisää, ja mielenkiinnolla kuulemme tätä jo tehneiden
kunta-asiakkaidemme kokemuksista. Esteettömyys ja
saavutettavuus otetaan huomioon niiden tuoteryhmien
hankinnoissa, joihin ne soveltuvat. Sama koskee reilun
kaupan periaatteiden huomioimista.

”Vastuullisuusryhmä vastaa yhtiön
vastuullisuuteen liittyvistä työohjeista ja toimintaprosesseista.”

Myös sosiaalisen vastuun näkökulma on vahvasti mukana uudessa vastuullisuusanalyysissämme.
Muutama vuosi sitten teimme Finnwatchin kanssa
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Neljä vastuullisuustunnusta
Taloudellisen vastuun osa-alueella olemme konkareita.
Hyvin toimivat prosessit on rakennettu vuosien varrella huolella. Olemme automatisoineet sopimustoimittajiemme sopimuskauden aikaista valvontaa tiettyjen
indikaattorien osalta. Lisäksi osassa yhteishankintasopimuksia teemme tilaajavastuulain edellyttämää valvontaa.
Otimme myös innovatiivisuusnäkökulman mukaan
vastuullisuusanalyysiin, sillä yhä useammin julkisten
hankintojen kautta halutaan edistää innovatiivisuutta.
Hallitusohjelman mukaan kymmenen prosenttia julkisista hankinnoista tulisi olla innovatiivisia hankintoja. Jos
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hankinta lisää julkisten palveluiden tuottavuutta, laatua,
kestävyyttä tai vaikuttavuutta, voi se olla luonteeltaan
innovatiivinen. Myös tätä haluamme edistää ja seurata, ja hankintamme voi saada innovatiivisen hankinnan
tunnuksen.
Aikaisempi Hanselin ympäristötunnus on nyt siis laajentunut neljäksi tunnukseksi, joita yhteishankintamme
voi saada:
•
•
•
•

ympäristötunnus
sosiaalisen vastuun tunnus
taloudellisen vastuun tunnus
innovatiivinen hankinta

YMPÄRISTÖVASTUU

SOSIAALINEN VASTUU

TALOUDELLINEN VASTUU

INNOVATIIVINEN HANKINTA
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Hanselin vihreät teot

Hansel kuuluu Green Office -verkostoon, jossa on Suomessa mukana noin 150 organisaatiota. Green Office on
WWF Suomen kehittämä ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on lisätä yritysten ympäristövastuullisuutta
ja vähentää toimistojen ympäristökuormitusta.
Kestävä kehitys huomioidaan Hanselin sisäisessä toiminnassa. Sähkön- ja paperinkulutuksen, matkustuksen
sekä laite- ja kalustehankintojen tunnuslukuja seurataan
säännöllisesti. Laskennassa on käytetty apuna WWF:n
ylläpitämää ilmastolaskuria, joka on Green Office -toimistojen työkalu. Päästölukuja ei ole suhteutettu liiketoiminnan tai henkilömäärän kasvuun.
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Vuonna 2019 toteutettuja uusia Green Office -toimenpiteitä olivat muun muassa led-valopaneleiden hankkiminen pimeämpiin työtiloihin vanhojen valaisimien
tilalle sekä henkilöstön kannustaminen kestäviin liikkumisratkaisuihin hankkimalla kokousmatkoja varten
yhteiskäyttöön kaupunkipyöräkortteja. Hansel on vuokralla Postitalossa, joka sai vuonna 2019 LEED-ympäristösertifikaatin.
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Ympäristötunnukset 2019
Hanselissa vastuullisuusnäkökohtien selvitys aloitetaan
jo kilpailutusta suunniteltaessa. Kymmenen vuoden ajan
käytössä on ollut Hanselin ympäristötunnus, joka todentaa yhteishankinnan ympäristöystävällisyyttä. Alla
on kerrottu tarkemmin ympäristötunnuksesta ja sen
saaneista yhteishankinnoista.
Tavoitteita, joihin ympäristönäkökohtien huomioon
ottamisella pyritään:
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiankulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen
Ympäristön kemikalisoitumisen eli haitallisten aineiden käytön vähentäminen
Kasvihuonekaasupäästöjen (mm. CO2) vähentäminen
Jätteiden määrän vähentäminen
Uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentäminen ja uusiutuvien luonnonvarojen järkevä käyttö
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
Ympäristömyönteisten innovaatioiden edistäminen
Kestävien elämäntapojen edistäminen
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Mikäli puitejärjestelyssä on pystytty huomioimaan ympäristönäkökohdat kahden tai useamman Hanselin
asettaman kriteerin osalta, sille on myönnetty Hanselin oma ympäristötunnus. Vuoden 2019 lopussa 91
voimassa olleesta yhteishankinnasta (88 vuonna 2018)
64:llä eli 79 prosentilla (55 ja 63 % vuonna 2018) oli
ympäristötunnus.
Jos kilpailutuksessa ei ole mahdollista huomioida ympäristönäkökohtaa tai mahdollisia huomioitavia asioita on vain yksi, tämä dokumentoidaan yhtiön sisäisen
ohjeen mukaisesti. Ympäristönäkökulmien huomioiminen ei aina ole mahdollista hankinnan kohteen vuoksi.
Esimerkiksi organisaation ja henkilöstön kehittämispalvelujen ja muiden vastaavien asiantuntijapalvelujen yhteishankinnoissa ympäristönäkökulmien huomioiminen
on usein vaikeaa.
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Vuoden 2019 lopussa näkökulmaa laajennettiin kattamaan kaikki vastuullisuusnäkökulmat ja käyttöön otettiin uusi,
aiempaa laajempi vastuullisuusanalyysi. Vastuullisuusanalyysin ehti loppuvuonna käydä läpi kaksi yhteishankintaa.
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Hankinnoilla on vaikutusta

Hankintayksiköt voivat tuotteita ja palveluita kilpailuttaessaan tavoitella hyvin erilaisia asioita. Kilpailutuksen
käynnistävänä tekijänä voi toimia esimerkiksi edellisen
sopimuksen päättyminen, mutta myös uusien, innovatiivisten tuotteiden tai palveluiden etsiminen vanhentuneiden tilalle. Selkeä tavoitteen asetanta, eli esimerkiksi
se, tavoitellaanko maksimaalisia säästöjä vai parasta
laatua, vaikuttaa siihen, miten tarjouspyynnön ehdot ja
vertailukriteerit kannattaa valmisteluvaiheessa rakentaa.
Tavoiteasetanta luo pohjan ja mittarit vaikuttavuudelle,
jota kilpailuttamisen kautta tavoitellaan. Kilpailutuksen
voi katsoa onnistuneen hienosti, vaikka hinnat vähän
nousisivatkin, mikäli hankinnan tavoitteena on vaikkapa
prosessointiajan puolittaminen, parempi kulutuskestävyys tai siirtyminen energiaa säästävien tuotteiden
käyttämiseen.
Katse tuloksiin
Se, miten onnistunut tai vaikuttava toteutettu hankinta
lopulta oli, selviää usein vasta sopimuskaudella. Eurojen lisäksi vaikuttavuus koostuu monista muistakin

osatekijöistä. Kilpailutusten kautta syntyvän lisäarvon
mittaaminen on vaativa prosessi. Hansel käynnisti vuoden 2019 lopulla hankkeen, jossa tavoitteena on kerätä
lisätietoa asiakaskohtaisten kilpailutusten vaikuttavuudesta. Jokaisen hankkeen vaikuttavuudelle asetetaan
projektin käynnistysvaiheessa mitattavat tavoitteet.
Vaikuttavuutta mittaavia tekijöitä ovat:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

hankkeen vastuullisuus
innovatiivisuus
saavutetut kustannussäästöt
kilpailutetun tuotteen tai palvelun laadukkuus
osaamisen kasvattaminen.

Kilpailutuksen päättyessä vaikuttavuutta arvioidaan
asetettuihin kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tavoitteisiin peilaten.
Ensimmäisiä tuloksia vaikuttavuuden mittaamisesta ja
saavutetuista tuloksista asiakaskohtaisten hankkeiden
osalta on odotettavissa vuoden 2020 aikana.

”Tavoiteasetanta luo pohjan ja mittarit vaikuttavuudelle.”
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Hanselilaiset vastuullisuuden
lähettiläinä

Strategiansa mukaisesti Hanselissa on Suomen parasta
julkisten hankintojen osaamista. Haluamme myös olla
vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen edelläkävijä, ja
asiantuntijamme jakavat tietämystään ja hyviä käytäntöjä useilla luennoilla vuosittain.
Vuonna 2019 hanselilaiset vierailivat muun muassa
HAUS kehittämiskeskuksessa, sidosryhmätilaisuuksissa
ja asiakasorganisaatioissamme kertomassa esimerkiksi
hankintojen tietosuojasta, hankintadatan analysoinnista,
tarjous- ja sopimusasioista sekä yhteishankintaesimerkeistä.
Vastuullisuusnäkökulma on ollut hanselilaisten puheenvuoroissa vahvasti mukana. Hallinnon avoimuu-

21

puheenvuoroa

67

desta ja hankintatiedon tarjoamisesta Tutkihankintoja.
fi-palvelussa kerrottiin Euroopan parlamentissa ja kotimaisilla areenoilla. Vastuullisuus julkisen sektorin yhteishankintojen näkökulmasta oli esillä Aalto Executive
Educationin vierailijaluennolla. Myös energiankäytön ja
energiamarkkinan asiantuntijamme ovat kertoneet sopimustemme tarjoamista vastuullisista vaihtoehdoista
alan keskustelutilaisuuksissa.
Hanselin hankinta-ammattilaiset ovat olleet puhujina jokaisella KEINO-akatemian jaksolla. Kyseessä on
KEINO-osaamiskeskuksen järjestämä puolen vuoden
mittainen kehitysohjelma, jossa 27 julkishallinnon organisaation edustajat syventyvät hankintojen vaikuttavuuden johtamiseen.

14

puhujaa
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Tuemme markkinoiden toimivuutta
monin tavoin

Hankintalain tavoitteiden mukaisesti julkiset hankinnat
on pyrittävä toteuttamaan olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen.  Tavoitteena on, että kilpailu
markkinoilla säilyy ja julkisten hankintojen avulla voidaan jopa edistää entistä houkuttelevampien ja toimivampien markkinoiden syntymistä. Yhteishankintojen
merkittävän taloudellisen arvon ja laajan käytön vuoksi
niitä valmisteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
hankinnan markkinavaikutuksiin.
Hansel toteuttaa yhteishankintojen kilpailutukset laajan
asiakastarve- ja toimittajamarkkina-analyysin perusteella. Yhteishankinnat voidaan jakaa osiin kilpailuttamalla ne esimerkiksi alueellisesti, tuote- tai palveluryhmäkohtaisesti tai osaamisalueittain, jolloin erikokoiset
yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin.
Suurin osa sopimuksista jaettuja
Myös dynaaminen hankintajärjestelmä toimii tehokkaana keinona toteuttaa hankintoja siten, että myös
pienet ja keskisuuret yritykset voivat osallistua dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään valitaan kaikki
soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat, ja kaikki asiakkaiden hankinnat tehdään minikilpailutuksin. Koska
järjestelmään voi tulla valituksi erikokoisia toimittajia,
myös pk-yrityksillä ja alueellisesti toimivilla yrityksillä
on mahdollisuus päästä sopimustoimittajiksi.
Jaettujen yhteishankintasopimusten osuus Hanselin yhteishankinnoista on kasvanut aikaisemmasta: vuonna
2019 niiden osuus oli 71 % (64 % vuonna 2018). Useimmiten yhteishankinnat jaetaan osiin tuote- tai palveluryhmäkohtaisesti (39 %).
Dynaamisena hankintajärjestelmänä toteutettujen yhteishankintojen osuus vuoden 2019 yhteishankintasopimusten käytöstä oli 22 %, kun vuonna 2018 osuus jäi
noin prosenttiin. Alueellisesti jaettujen puitejärjestelyjen osuus laski hieman ollen 10 % (14 % vuonna 2018).
Jakamattomien yhteishankintasopimusten osuus laski
uusien kilpailutusten myötä 29 prosenttiin vuonna 2019
(36 % vuonna 2018).

”Myös pk-yrityksillä ja alueellisesti toimivilla
yrityksillä on mahdollisuus päästä sopimustoimittajiksi.”
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Vaikutusten tavoittelu haastaa
kilpailuttajat

Vaikuttavuusinvestointi on uusi tapa rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita. Siinä julkisten varojen käyttöä lähestytään eri suunnasta – vasta saavutetut
tulokset takaavat rahoituksen. Hanselin kilpailuttamisosaamista tarvittiin hankkeessa, jossa etsittiin keinoja
saada pitkäaikaistyöttömiä takaisin työelämään tulosperusteisella rahoitussopimuksella, eli SIB-toteutusmuodolla (Social Impact Bond).
Työ- ja elinkeinoministeriöllä oli selkeä päämäärä: työllistymiseen johtavien palvelujen tuottaminen entistä
vaikuttavammin ja julkisten varojen säästäminen. Näitä
alettiin Työllisyys-SIB:ssä tavoitella mallilla, jossa toivottuun lopputulokseen pääsemisestä vastaisi neuvottelumenettelyn kautta valittava hankehallinnoija.
”Tällainen toteutustapa on erittäin vaativa. Projektin
onnistumisen takasi se, että meillä oli tukenamme
Suomen parhaat SIB-neuvonantajat Sitrasta ja Hanselin kilpailuttamisosaajat”, summaa työmarkkinaneuvos
Kimmo Ruth työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Ennakkoluulottomasti uutta kokeilevan hankkeen valmistelua veti johtava asiantuntija Timo Lindholm. Sitra
teki hankkeen suunnittelun pohjaksi yhteiskunnallisen
hyödyn mallinnuksen sekä laskelman siitä, millaisia vaikutuksia eri henkilöiden työllistymisellä olisi julkiseen
talouteen. Lisäksi luotiin työllistymistuloksiin pohjautuva tulospalkkiomalli.
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Näkökulmat sovitellaan toteuttamiskelpoiseksi
kokonaisuudeksi
Useita kierroksia vaatineiden neuvottelujen aikana haettiin mallia, joka vastaisi tilaajan tarpeisiin ja olisi myös
valittavalle hankehallinnoijalle sekä sen hankkimille
rahoittajille ja palveluntuottajille mielekäs. SIB-toteutuksessa tilaaja ei määrittele, millä tavoin tavoitteet
saavutetaan, vaan hankehallinnoijalla on vapaus valita
tehokkaimmat keinot toivotun lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Neuvotteluiden aikana kokonaisuus hiottiin sellaiseksi,
että tarjouspyyntöön kirjatut tavoitteet on sen puitteissa
mahdollista saavuttaa. Projektissa mukana ollut Hanselin johtava konsultti Pekka Alahuhta saa kiitosta jämäkästä ja asiantuntevasta tavastaan johtaa neuvotteluja.
”Pekka suunnitteli kaikkien yhdeksän kokouksen sisällöt
ja piti napakasti huolta siitä, että kaikki sujuu kilpailutussäädösten mukaisesti”, Kimmo Ruth avaa työnjakoa.

”Meillä oli tukenamme Suomen
parhaat SIB-neuvonantajat Sitrasta
ja Hanselin kilpailuttamisosaajat.”
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Malli hyvinvoinnin lisäämiseen
Aikaisemmin vastaavaa toteutustapaa on kokeiltu maahanmuuttajien kotouttamisessa ja työllistämisessä. Nyt
tuon hankkeen opit otettiin käyttöön laajemmassa mittakaavassa, kun potentiaalisia asiakkaita, eli pitkäaikaistyöttömiä tai pitkäaikaistyöttömyyden uhan alla eläviä,
on 60 000–80 000.

Työllisyys-SIB tarjoaa viiden vuoden aikana räätälöityjä
palveluita jopa 3 000 työttömälle eri puolilla Suomea.
Tavoitteena on mahdollisimman pitkien työsuhteiden
syntyminen. Hankehallinnoijaksi valittiin S-Pankki-konserniin kuuluva Epiqus Oy (nyk. FIM Pääomarahastot).
Se kokoaa hankkeeseen sijoittajat ja palveluntarjoajat
sekä pitää tiiviisti yhteyttä TE-toimistoihin ja työ- ja elinkeinoministeriöön sopimuskauden aikana.

”Kiinnitimme erityisesti huomiota siihen, että mukaan
ohjataan mahdollisimman motivoituneet asiakkaat.
Orientaatiojakson jälkeen heitä haastatellaan ja soveltuvimmat henkilöt pääsevät palveluiden piiriin, mikä
auttaa hankehallinnoijaa joukkoineen onnistumaan”,
Kimmo Ruth kuvailee.

Mikä SIB?
Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB (engl. Social Impact Bond) on yksi vaikuttavuusinvestoimisen
toteutusmuoto. Siinä institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut
ja kantavat toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit. Työllisyys-SIB on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM)
vuosille 2019–2024 ajoittuva hanke, jossa työllistymistä tukevat palvelut maksetaan tätä varten kerätystä
SIB-rahastosta. TEM maksaa rahastolle tulospalkkion vain, jos työllistymiselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tulospalkkioita maksetaan, kun palveluihin osallistuvien työttömien työllistymisen myötä kertyvä
palkkasumma on suurempi kuin verrokkiryhmän ennuste.
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i

Aktiivinen yhteistyö takaa hyvät
käytännöt

Hanselin yhteishankinnoissa hankintojen arvo on yleensä huomattava. Siksi niillä on suuri yhteiskunnallinen
vaikuttavuus, ja niille asetetaan hankinnan laadukkuuden ja kustannusten rajaamiseen liittyvien tavoitteiden
lisäksi myös muita tavoitteita.
Julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa muun muassa kestävään kehitykseen, markkinoiden toimivuuteen,
pk-yritysten asemaan, alueellisen elinvoiman turvaamiseen, innovaatioiden edistämiseen ja työllistämiseen.
Näiden kaikkien tavoitteiden yhdistäminen jokaisessa
hankinnassa ei ole aivan yksinkertaista. Vaikkapa konsultointipalveluiden hankinnassa ympäristövastuullisuudella on vähemmän vaikutusta kuin esimerkiksi
ajoneuvojen hankinnassa.
Asiakastarve edellä, markkinat tuntien
Yhteishankintojen suunnittelussa keskeinen työkalu
on kattava asiakastarpeen ja toimittajamarkkinan analyysi. Aktiivisella, sopimuskauden aikaisella asiakasyhteistyöllä sekä kilpailutusten valmisteluun osallistuvilla
asiakastyöryhmillä pyritään varmistamaan sopimuksen
toimivuus asiakkaiden näkökulmasta. Markkinakartoituksella ja markkinavuoropuhelulla puolestaan varmistetaan, että hankinnan kohteen määrittely vastaa
markkinoilla olevia tuotteita ja palveluja, ja että tarjoajien
soveltuvuusvaatimukset asetetaan oikealle tasolle.
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Sopimuskauden aikaisella aktiivisella asiakas- ja toimittajayhteistyöllä varmistetaan sopimuksella hankittavien
tuotteiden laatu ja kehitys sekä toimittajille asetettujen
soveltuvuusvaatimusten tason säilyminen. Erityisesti
joissakin jatkuvien palvelujen yhteishankinnoissa asiakastyöryhmä jatkaa työtään koko sopimuskauden ajan,
jolloin palvelutasoon ja palvelujen laadun kehittämiseen
voidaan vaikuttaa yhteistyössä.
Toimittajaraportoinnin, valvomopalvelujen ja säännöllisten toimittajatapaamisen kautta valvotaan toimittajien
suorituskykyä ja sopimusvelvoitteiden täyttymistä. Toimittajatapaamisissa Hanselin kategoriapäälliköt saavat
arvokasta uutta tietoa toimialan kehityksestä ja uusista
näkymistä, ja voivat ottaa ne huomioon tulevia kilpailutuksia suunnitellessaan.

”Palvelutasoon ja palvelujen laadun
kehittämiseen voidaan vaikuttaa
yhteistyössä.”
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Modernit raportointiratkaisut apuna
arjessa

Tiedolla johtaminen voi kuulostaa fraasilta, mutta se on
elintärkeä toiminto hankintojen maailmassa. Voidaksemme palvella asiakkaitamme meidän tulee tietää,
mitä he tarvitsevat. Olemme vuosien varrella koonneet
valtavan datavaraston yhteishankinnoista, ja nyt hyödynnämme sitä moneen eri tarkoitukseen.
Tärkein tiedonlähde on sopimustoimittajiemme raportointi. Olemme parhaillaan ottamassa käyttöön uutta
järjestelmää Hanselin raportointipalveluun. Haluamme
saada entistä yksityiskohtaisempaa tietoa asiakkaidemme ostoista hankintojen johtamisen tueksi. Suurimmassa osassa hankintoja poraudumme aina tuotetasolle
asti. Tarkkaa tietoa tarvitsemme, jotta tunnemme asiakkaamme ja osaamme tulevaisuudessa tehdä entistä
parempia kilpailutuksia juuri heidän tarpeitaan varten.
Huolellisia ammattilaisia
Tämä kaikki vaatii modernia teknologiaa ja taitavia controllereita ja analyytikkoja. BI-ratkaisumme on ollut käy-

tössä jo pitkään ja se on saavuttanut suuren suosion
asiantuntijoidemme parissa. Meille on kunnia-asia, että
tiedot siellä ovat oikein. Dataan täytyy voida luottaa,
muuten se on arvotonta.
Pienoisen ongelman aiheuttaa järjestelmään vuosien
varrella syntyneet lukuisat raportit. Analyytikoltamme
voi tilata uusia raportteja, mutta juuri koskaan kukaan ei
kerro, jos joku raportti on käynyt tarpeettomaksi. Vuonna 2020 teemme siivousta raporttien suhteen samalla
kun siirrymme BI-tuotteen uuden version käyttäjiksi.
Asiakkaamme saa palvelusivustomme kautta mielenkiintoisia näkymiä omista hankinnoistaan ja koko kansalle tarjoamme Tutkihankintoja.fi-palvelussa tietoa
julkisista hankinnoista. Ilouutinen vuoden 2019 lopulla
oli se, että myös Helsinki ja Vantaa tulivat mukaan palveluumme. Vuonna 2020 jatkamme mielellämme käyttöönottoja myös muiden kaupunkien ja kuntien kanssa.

Hansel mukana Tietokirissä
Julkishallinto on kehittänyt vuosina 2017–2019 tiedolla johtamista Tietokiri-hankkeessa. Tavoitteena on
ollut kehittää työvälineitä ja jakaa hyviä käytäntöjä, lisätä hallinnon avoimuutta sekä jakaa kokemuksia.
Hansel on tuottanut Tietokiri-sivustolle case-kuvauksia ja Viikon lukuja, joissa kerrotaan hankintojen
johtamisesta, sekä ollut mukana tilaisuuksien järjestämisessä. Päätöksen perusta on parempi, kun se
perustuu laadukkaaseen, monipuoliseen tietoon ja sen analyysiin. Tietokirin ensimmäinen vaihe keskittyi
kulttuurinmuutokseen ja kokonaisuuden haltuunottoon. Vuosille 2020–2021 suunnitellussa jatkohankkeessa vahvistetaan toimintamalleja ja lisätään toteutettujen palvelujen käyttöä.
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KEINO kestävyyden asialla

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO jatkoi toimintaansa
vuonna 2019. KEINO tukee ja auttaa hankintayksiköitä
kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Hansel ja KL-Kuntahankinnat ovat verkoston perustajajäseniä. Verkosto on toiminut aktiivisesti koko vuoden ajan.
Hanselin lisäksi verkostoon kuuluvat Motiva, Business
Finland, Kuntaliitto, Sitra, Suomen ympäristökeskus ja
VTT. Hansel tuo verkostoon hankintojen prosessiosaamista sekä hankintojen kehittämiseen ja kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin kohdistuvaa käytännön tietotaitoa. Vuoden 2019 aikana KEINO-työhön on osallistunut
asiantuntijoita laajalti koko Hanselista, lakimiehistä ja
kehityspäälliköistä konsultteihin ja analyytikoihin.
KEINO-akatemia
KEINO tavoittelee kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin
kohdistuvan tietämyksen kasvattamista koko julkisten
hankintojen kentässä. Tavoitetta palvelemaan perustettiin KEINO-akatemia. KEINO-akatemia valmentaa hankintayksiköitä suuntaamaan hankintatoimeansa tukemaan
innovatiivisuuden ja kestävyyden organisaatiolaajuisia
tavoitteita. Suosittuun valmennusohjelmaan valittiin 27
edelläkävijäorganisaatiota julkishallinnosta. KEINO-akatemiassa osallistujat työstävät kehittämisalueitansa KEINO-verkoston tuella ja vertaisoppimisen kautta.
Hansel on osallistunut KEINO-akatemiaan erityisesti
strategisen johtamisen ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvien teemojen valmentajana.

Hankintaluotsi
KEINO-akatemian yhteydessä pilotoidaan Hanselin kehittämää Hankintaluotsi-työkalua. Hankintaluotsi tukee ja
ohjaa hankintayksikön operatiivista hankintatoimea kohti
organisaation strategian mukaista toimintaa. Hankintaluotsin avulla organisaatiot muodostavat strategiaansa
pohjautuvat hankintalinjaukset ja priorisoivat hankintakategoriansa. Skenaariopohjaisen työskentelyn kautta
käyttäjät tunnistavat, vastuuttavat ja aikatauluttavat ne
interventiot, jotka ovat organisaation strategian näkökulmasta vaikuttavimpia.
Kehittäjäryhmät ja kansainvälinen yhteistyö
Vuoden 2019 aikana KEINO on koonnut yhteen samankaltaisten kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin kohdistuvien haasteiden kanssa työskenteleviä hankintayksiköitä. Hansel on fasilitoinut kehittäjäryhmiä kohdistuen
sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin, SOTE-hankintoihin
sekä uuden ajan kestävään ja ketterään kokous- ja tapahtumahallintoon. Kehittäjäryhmät ovat osoittautuneet
suosituiksi foorumeiksi tiedonjaolle ja vertaisoppimiselle.
KEINOn puitteissa toteutunut kansainvälinen yhteistyö
vuonna 2019 on ollut monimuotoista. Kansainvälisten
edelläkävijöiden benchmarkkauksen myötä parhaat käytännöt välittyvät suomalaisen julkishallinnon tiedoksi ja
hyödyksi. Hanselin asiantuntijat ovat myös osallistuneet
alueellisen osaamisen kasvattamiseen ympäri Suomea
tietoa jakavien KEINO-muutosagenttien tukitoiminnan
myötä.
Hansel odottaa KEINO-työn jatkuvan aktiivisena, monipuolisena ja vaikuttavana myös vuonna 2020.
Lisätietoja osoitteessa: hankintakeino.fi
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Yritysjärjestely toi Hanseliin uusia
osaajia
Henkilöstön avainluvut 2019
Miehiä

53

Naisia

Ylempi
korkeakoulututkinto

63

Alempi
korkeakoulututkinto

Työntekijöiden keski-ikä 43 vuotta

31–39
50
tai yli

30 tai
alle

74

Ilman
ammatillista
tutkintoa

66 % 20 % 10 % 3 %

Ikäjakauma

40–49

Keskiasteen
tutkinto +
muut

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2019.hansel.fi

75

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2019.hansel.fi

76

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2019.hansel.fi

77

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2019.hansel.fi

78

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2019.hansel.fi

Kohti muutosta

Hanselin ja KL-Kuntahankintojen yhdistymistä valmisteltiin reilun vuoden ajan, mikä tarjosi henkilöstölle tilaisuuden tutustua rauhassa toisiinsa ja toisen yhtiön toimintaan. Kesällä 2018 henkilöstöpäällikkö tapasi kaikki
kuntahankintalaiset henkilökohtaisesti ja elokuussa koko
porukka oli ensimmäistä kertaa yhdessä koolla. Myös
Teams-kanavan perustaminen keskustelua ja tiedonvaihtoa varten kuului ensimmäisten yhteisten askeleiden joukkoon.
Syksyn 2018 aikana kuntahankintalaiset kävivät tutustumassa Postitalon uudistettuun työympäristöön ja kaikki
osallistuivat muutos- ja strategiatyöpajaan. Pikkujoulujen
jälkeen kohtaamisissa oli hieman taukoa, kun yhdistymisen valmistelussa otettiin aikalisä ja muutos siirtyi syyskuulle 2019. Hanselilaiset kuitenkin jatkoivat vierailujaan
Kuntatalolla eri toimintojen esittelyn merkeissä ja yhdistymisen valmistelujen tilannetta käsiteltiin jokaisessa
henkilöstöinfossa.
Uutta vauhtia kesällä 2019
Yhtiöiden yhdistymisen lähestyessä kuntahankintalaiset
ja hanselilaiset juhlistivat kesälomille lähtöä yhteisellä

lounaalla Inton päivänä. Elokuussa 2019 oli aika kokoontua pohtimaan uuden Hanselin tarinaa, ja sisäisesti sekä
sidosryhmille viestimistä muutosvalmennukseen. Vapaammissa merkeissä tavattiin vielä kesäpäivässä, jossa mukavan yhdessäolon lisäksi myös pohdittiin omaa
suhtautumista tulevaan paraurheilija Toni Piispasen
johdolla.
Maanantaina 2.9. suuri päivä vihdoin koitti ja uudet hanselilaiset saapuivat Postitaloon. Heidät toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi ja jo ensimmäisenä päivänä oli tarjolla oppia uusista työvälineistä sekä muista käytännön
asioista työpaikalla. Evääksi tulokkaille tarjottiin selviytymispaketti, joka sisälsi ”voimaruokaa” muun muassa
Sisu-pastillien muodossa ja olipa mukana stressipallokin
avuksi tiukimpiin tilanteisiin.
Yhteisen Hansel-elämän alettua muutoksen johtamista
jatketaan käymällä arvokeskustelua ja tarjoamalla esimiehille työkaluja henkilöstön tukemiseen. Henkilöstöpäällikkö myös haastatteli muutaman kuukauden työrupeaman jälkeen kaikki KL-Kuntahankinnoista siirtyneet
hanselilaiset ja selvitti heidän tunnelmiaan.

Työehtosopimus ja yhteistoiminta henkilöstöryhmien kanssa
Hanselin työehtosopimus on neuvoteltu Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN
ry:n toimesta. KL-Kuntahankinnat Oy:stä siirtyneisiin henkilöihin sovelletaan 31.3.2020 saakka Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta (AVAINTES). Parhaillaan yhtiössä neuvotellaan uutta, talotasoista
työehtosopimusta Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kanssa. Yhtiön
koko henkilöstö toimitusjohtajaa lukuun ottamatta tulee kuulumaan tämän työehtosopimuksen piiriin.
Henkilöstöä edustaa työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden keskuudesta valittu luottamusmies
ja hänen varamiehensä. Henkilöstön etuja ajaa myös henkilöstöyhdistys (Hanselin ylemmät toimihenkilöt
ry), joka on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestö. Noin puolet Hanselin henkilökunnasta kuuluu
ammattiliittoihin. Työehtosopimus ja työsuhteeseen liittyvä ohjeistus on esitelty yhtiön intranetsivuilla.
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Osaamisemme täydentyi

Syyskuun alussa saimme uusia kollegoita, kun kuntahankintalaiset siirtyivät Hanseliin vanhoina työntekijöinä.
He olivatkin tulleet jo yhdistymisen valmistelun aikana
tutuiksi, ja odotimme innolla samaan toimistoon pääsyä.
Ensimmäiset kuukaudet menivät uuden opettelussa ja
yhteisten toimintatapojen luomisessa.
Heidi Litmanen on hankinta-asiantuntijana Hankintojen
tuki -yksikössä. Hänen työnsä poikkeaa melkoisesti aikaisemmista avustavista tehtävistä, ja ensimmäiset asiakkaille tekeillä olevat kilpailutukset tuntuvat innostavilta.
”On kiinnostavaa opetella aivan uutta ja auttaa asiakkaita
saamaan tarvitsemansa tuotteet ja palvelut”, Heidi summaa uutta työtehtäväänsä.
Kivaa ja osaavaa porukkaa
Uudet hanselilaiset kertovat, että siirtyminen isompaan
organisaatioon on tuonut mukanaan muutosta toimintatapoihin. Tehtävänkuvat ovat kapeampia, kun yhteishankintasopimuksen koko elinkaari ei enää ole yhden
henkilön vastuulla, mutta omaan vastuualueeseen pääsee porautumaan syvemmälle.
Kategoriapäälliköksi turvallisuustekniikan ja -palvelujen
pariin tullut Harri Ojala on tehnyt ensimmäisiä esiselvityksiä, ja kilpailutuksia saadaan maaliin vuoden 2020
aikana. Hän kehuu, että hanselilaisten joukkoon on ollut
helppo sopeutua.
”Keskustelut esimerkiksi toimialani markkinaan liittyen
ovat olleet kiinnostavia, kun ympärillä on uusia kollegoita
ja toimijoita. Odotan myös yhteistyötä tulevien puitekil-
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pailutusten projektiryhmissä, joissa on paljon monipuolista osaamista”, Harri pohtii.
Työporukan hyvä henki ja innostus saavat tulijoilta kiitosta. Kaikki ovat yksimielisiä myös Postitalon loistavasta
sijainnista sekä siitä, että työskentely modernissa monitilaympäristössä on auttanut kollegoihin ja toimintatapoihin tutustumisessa.
Hanselin palvelutarjonta kiinnostaa
Kilpailuttamiskonsultit tekevät sekä asiakaskohtaisia kilpailutuksia että ovat mukana yhteishankintojen kilpailutuksissa. Antti Tuukkasella on nyt jo kokemusta ensimmäisistä ja yhteishankintaprojekti on edessä seuraavana.
”Osaavilta lakimiehiltä olen saanut todella hyvin tukea
projekteissani. Parhaillaan otan haltuun yhteishankintojen työohjetta”, kilpailutusten kanssa aikaisemminkin
työskennellyt Antti kertoo.
Mahdollisuus työskennellä itsenäisesti ja paikasta riippumatta sopii mainiosti kahdella paikkakunnalla asuvalle
asiakkuuspäällikkö Minna Haloselle. Hän työskentelee
asiakastarpeiden tuntemisen parissa ja liikkuu palvelemassa asiakkaita erityisesti Hämeen, Pirkanmaan ja
Pohjanmaan alueilla.
”Olin vahvasti mukana integraation valmistelutyössä. Nyt
on mukava päästä asiakkaiden luo pohtimaan heidän
hankintatoimeaan helpottavia ja kehittäviä ratkaisuja.
Edustin itsekin aiemmin Kuntahankintojen asiakasorganisaatiota ja kokemuksista kummaltakin puolen pöytää
on varmasti hyötyä asiakastyössä”, Minna sanoo.
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Viihdymme yhdessä

Hansel-klubi tukee hanselilaisten työssä viihtymistä järjestämällä vapaaehtoisten työntekijöiden toimesta virkistystoimintaa. Klubin tavoitteena on kohottaa työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja ilmapiiriä yhdessä vietetyn
vapaa-ajan ja yhdessä tekemisen avulla.
Hansel-klubin tapahtumissa kohdataan työtovereita yli
yksikkörajojen ja tutustutaan paremmin myös niihin kollegoihin, joiden kanssa ei välttämättä työskennellä yhdessä päivittäin.
Vuonna 2019 klubin budjetti oli 30 000 euroa, josta käytettiin 29 900 euroa. Klubin kustannukset per henkilö
olivat noin 296 euroa.

Vuoden 2019 Hansel-klubin tapahtumat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alpit Sölden
teatteri Musta Laatikko
hemmotteluilta luonnonkosmetiikalla
yritysmaratonviesti
kesäpäivä
melontaretki itäisessä saaristossa
historiakävely Töölöstä tuonpuoleiseen
lajikokeilu golf
teatteri Lava-ammuntaa
pikkujoulut

Hansel-klubi järjestää vuosittain henkilöstölle pikkujoulut
ja kesäpäivän. Kesäpäivää 2019 vietettiin yhdessä hanselilaisten ja vielä silloisten kuntahankintalaisten kesken
Espoossa Villa Åkerblomissa. Tilaisuudessa puhujana oli
urheilija Toni Piispanen, joka kertoi henkilökohtaisen
tarinan sisusta, rohkeudesta ja asenteen merkityksestä
muutosten kohtaamisessa.
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Hankinnat tutuiksi lapsille

Kansainvälistä Lapsi mukaan töihin -päivää vietettiin 22.11.
myös Hanselissa. Toimistolla riitti iloista vipinää, kun viisitoista 4–11-vuotiasta vierasta saapui paikalle. Päivän
keskipisteenä oli neuvotteluhuone Hankinta, mutta vanhempien työympäristö tuli laajemminkin tutuksi.
Hansel-suunnistuksessa lapset kiersivät kartan kanssa ympäri toimistoa ja hienosti ryhmät tiesivät melkein
kaikki vastaukset. Muun muassa se selvisi, että yhtiön
toimitusjohtaja on Anssi Pihkala, työntekijöitä on 116 ja
kahdenkymmenen henkilön titteli on kategoriapäällikkö.
Päivään mahtui myös taidehetkiä, kun vieraat askartelivat joulukortteja ja piirsivät Hanselin yhteishankintakategorioita valkotauluille. Hyvin muuntuivat esimerkiksi
IT-laitteet, Matkustus- ja kokouspalvelut sekä Puhtaanapidon palvelut ja tarvikkeet visuaalisiksi toteutuksiksi.
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Sitä pohdittiin pitkään, sisältyväkö imurit viimeisimpään,
mutta ei. Niitä ei saa käyttöönsä ilman imuroinnin hoitavaa työntekijää.
Visaisimmaksi kysymykseksi osoittautui se, mitä toimitusjohtaja yrityksessä tekee. Tehtävien rasittamia aivoja
lepuutettiin porrasreippailulla ja samalla laskettiin, että
Postitalon viidenteen kerrokseen vie 108 porrasta. Lounasulkoilun kohokohta taisi olla limusiinin näkeminen.
Päivän päätteeksi virittäydyttiin vielä viikonlopputunnelmiin yhteisen leffahetken merkeissä.

”Kahdenkymmenen hanselilaisen
titteli on kategoriapäällikkö.”
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GRI-indeksi
Hanselin vastuullisuusraportti on laadittu noudattaen GRI-standardin core-tasoa.
Standardit ovat vuoden 2016 mukaisia.
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Riippumaton varmennusraportti
Hansel Oy:n johdolle
Olemme Hansel Oy:n (jäljempänä ”Hansel”) johdon
pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan
toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Hanselin Vuosikertomuksen 2019 yhteydessä ”Toiminta 2019”, ”Uudistuva hankintatoimi”, ”Vastuullisia hankintoja”, ”Hansel työpaikkana” ja ”GRI” -osioissa esitetyt vastuullisuustiedot
31.12.2019 päättyneeltä vuodelta (jäljempänä ”vastuullisuustiedot”).
Johdon vastuu
Hanselin johto vastaa vastuullisuustietojen sekä niissä
esitettyjen väittämien laatimisesta ja esittämisestä raportointikriteeristön eli GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeiston mukaisesti käsittäen Hanselin
tavoitteiden määrittämisen kestävään kehitykseen liittyvän suoriutumisen ja raportoinnin osalta, mukaan lukien
sidosryhmien ja olennaisten näkökulmien tunnistaminen,
sekä niiden toiminnan johtamisen ja sisäisen valvonnan
järjestelmien perustamisen ja ylläpitämisen, joista raportoitu toimintaan liittyvä tieto on saatu.
Meidän velvollisuutemme
Meidän velvollisuutemme on suorittaa rajoitetun varmuuden antava toimeksianto ja esittää toimeksiannon
perusteella riippumaton johtopäätös. Olemme suorittaneet varmennustoimeksiannon vastuullisuustiedoille
International Auditing and Assurance Standard Board
IAASB:n julkaiseman kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin International Standard on Assurance
Engagements ISAE 3000 (uudistettu), Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus, mukaisesti. Kyseinen standardi edellyttää, että
suunnittelemme ja suoritamme toimeksiannon hankkiaksemme rajoitetun varmuuden siitä, onko vastuullisuustiedoissa olennaista virheellisyyttä.
KPMG Oy Ab soveltaa kansainvälistä laadunvalvontastandardia International Standard on Quality Control ISQC
1 ja sen mukaisesti ylläpitää kattavaa laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyvät dokumentoidut toimintaperiaatteet ja menettelytavat eettisten vaatimusten,
ammatillisten standardien sekä sovellettaviin säädöksiin
ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista
koskien.
Olemme noudattaneet International Ethics Standards
Board for Accountants IESBA:n eettisten sääntöjen riippumattomuusvaatimuksia ja muita eettisiä vaatimuksia,
jotka perustuvat rehellisyyden, objektiivisuuden, ammatillisen pätevyyden ja huolellisuuden, salassapitovelvollisuuden ja ammatillisen käyttäytymisen periaatteille.
Tehdyt toimenpiteet
Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan
tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden teh-
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tävänä on laatia esitetyt vastuullisuustiedot, sekä soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin
hankkimismenetelmiä. Toimeksiannossa olemme suorittaneet muun muassa seuraavat toimenpiteet:
•

•

•

•

Olemme haastatelleet Hanselin ylimmän johdon
edustajaa, sekä asiaankuuluvia, vastuullisuustietojen
antamisesta vastaavia henkilöstön jäseniä;
Olemme arvioineet vastuullisuustietojen yhdenmukaisuutta GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeiston raportoinnin sisällönmäärittelyä ja
laatua koskevien periaatteiden kanssa;
Olemme arvioineet vastuullisuustietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettäviä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä sekä käytännön
menettelytapoja ja tutkineet niihin liittyviä sisäisiä
dokumentteja;
Olemme testanneet vastuullisuustietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä alkuperäisistä dokumenteista
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 testauksesta
johtuen. Siten havaitsematta jääneitä väärinkäytöksiä, virheellisyyksiä tai säädöstenvastaisuuksia 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
Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja,
jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta
osiltaan laadittu GRI Sustainability Reporting Standards
-raportointiohjeiston mukaisesti.
Helsinki, 2. huhtikuuta 2020
KPMG OY AB
Harri Leppiniemi
Partner, CIA, Advisory
Niina Turri
Senior Manager, Advisory
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