Vuosikertomus
2014

Sisällys
Vuosi 2014

V

Toimitusjohtajalta.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

Strategia ja visio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Avainluvut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Vastuullisuuden olennaisuusarvio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

Hallitus. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Saavutukset 2014.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Henkilökunta.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Vastuullisia hankintoja.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Toimintakertomus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Vastuullisuusnäkökohtien
huomioiminen hankintaprosessissa .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Yhteishankintayksikön toiminta.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Yhtiön taloudellinen asema
ja toiminnan tunnusluvut.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Puitejärjestelyt yhtiön palveluina.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Katsaus vuoden 2014 tapahtumiin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Riskit ja riskienhallinta.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Henkilöstö ja organisaatio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Vuoden 2015 näkymät ja tavoitteet.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Hallituksen esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Tilinpäätös.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Vastuullisuuden huomioiminen
puitejärjestelyissä .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
Ympäristötunnus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Markkinoiden toimivuus ja pk-yritykset .  .  .  .  .  .  .  . 59
Yhteiskunnan digitalisoituminen
näkyy hankintatoimessa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Tietoturvallisia ratkaisuja.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Teemme yhdessä onnistuneita hankintoja .  .  .  .  . 64
Case: Rikosseuraamuslaitos
kilpailutti tarkastuspalvelut. . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Rahoituslaskelma .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Case: Verohallinto käyttää
henkilöstöpalveluita ahkerasti.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Tuloslaskelma.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Case: Poliisit pyörillä koko maassa.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

Tase. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Sidosryhmät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot. .  .  . 26

Valtiokonsernin yhteistyötä tiivistetään .  .  .  .  .  .  .  . 72

Tilinpäätöksen allekirjoitus
ja tilintarkastusmerkintä. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Sidosryhmäanalyysi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Tilintarkastuskertomus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

Vastuullisuusraportti
Hansel lyhyesti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Toimintamme.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Organisaatio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Vastuullisuusraportin rakenne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Vastuullisuusohjelma.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Vastuullisuuden johtaminen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Yhteiset arvomme.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Eettiset ohjeet.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Säästöjä yhteiskunnalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Toimintaan vaikuttavat trendit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Ulkopuoliset työryhmät .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
Jäsenyydet järjestöissä ja sidonnaisuudet .  .  .  .  . 78
Avoimuus ja sidosryhmäviestintä .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
Asiakas- ja toimittajatyytyväisyys .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Työyhteisö.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
Hyvä työnantaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Hansel-Akatemia.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
Palkitseminen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Green Office .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
Henkilöstötilastot.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
GRI-indeksi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
Tunnuslukujen laskentakaavat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
Riippumaton varmennusraportti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97

Tämä pdf on koostettu verkkovuosikertomuksen sisällöstä.
Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa http://vuosikertomus2014.hansel.fi

Toimitusjohtajalta
Valtion yhteishankintayksikkö Hanselin tavoitteena on tuottaa säästöjä valtion hankintatoimeen.
Vuonna 2014 sopimustemme kautta hankittujen tavaroiden ja palveluiden arvo nousi
ennätyssuureksi – 715 miljoonaan euroon. Keskitetty hankintatoimi tuotti säästöjä lähes 250
miljoonaa euroa verrattuna siihen, että hankinnat valtiolla olisi tehty hajautetusti.
Yhteishankintojen lisäksi tarjoamme hankintojen asiantuntijapalveluja sellaisiin asiakkaidemme
hankintoihin, joita ei voida toteuttaa keskitetysti. Myös näiden asiantuntijapalveluiden suosio on
kasvanut – jopa odotuksiamme suuremmaksi. Kaiken kaikkiaan Hansel oli vuonna 2014 mukana
arvoltaan noin miljardin euron valtion hankinnoissa.
Vastuumme on siis suuri. Olen ylpeä siitä, miten konkreettisesti olemme pystyneet huomioimaan
sopimuksissamme ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun. Vielä meillä on kuitenkin paljon
tekemistä vastuullisuusasioissa – ja tämä koskee erityisesti sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä
kysymyksiä. Kerromme lisää vastuullisuusasioista erillisessä raportissa.
Digitalisaatiolla on monia myönteisiä vaikutuksia hankintatoimeen. Uusi, ensi vuonna voimaan tuleva
hankintalaki edellyttää hankintojen kilpailuttamista sähköisesti. Valmistelemme parhaillaan
sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän käyttöönottoa valtionhallinnolle ja uskomme, että
hankintaprosessin sähköistämisellä on monia hyötyjä asiakkaille ja toimittajille. Automaation
laajempi hyödyntäminen hankinnoissa on tervetullutta ja sen avulla voimme keventää hallinnollista
rasitetta ja lisätä hankintojen läpinäkyvyyttä.
Kaiken toimintamme perusta on yhteistyö – yhteistyö asiakkaiden, toimittajien ja muiden
sidosryhmien kanssa. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä Hanselin
erinomaista henkilökuntaa hienosti sujuneesta vuodesta 2014.
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Avainluvut
Yhteishankinnat toimialoittain
Tuhatta euroa
Hankintasektori
Tietohallinnon hankinnat

2014

2013

2012

2011

Tietoliikennehankinnat

32 296

32 299

30 491

25 413

23 017

0%

IT-laitehankinnat

84 692

79 585

83 705

81 480

84 171

6%

Ohjelmistohankinnat

29 810

27 834

27 410

22 452

23 870

7%

IT-palveluhankinnat

46 957

31 935

26 321

29 379

34 899

47 %

193 756 171 653 167 927 158 724 165 956

13 %

Toimiala

Yhteensä
Hallinnon palveluhankinnat

Talouden hallinta

50 725

51 356

40 141

31 463

35 702

–1 %

Organisaation ja henkilöstön
kehittäminen

84 365

86 605

83 893

76 264

68 979

–3 %

Matkustuksen hallinta

78 939

78 784

73 505

72 799

71 811

0%

214 030 216 745 197 538 180 525 176 492

–1 %

Yhteensä
Materiaalihankinnat ja tekniset
palveluhankinnat

Ajoneuvo- ja
kuljetushankinnat

51 201

50 080

49 394

42 367

44 001

2%

Materiaali- ja
kiinteistöhallinnan hankinnat

70 432

56 786

52 596

57 083

48 977

24 %

Toimistohankinnat

63 927

64 828

66 183

63 286

52 249

–1 %

121 238 134 898 153 338 173 572

65 669

–10 %

306 798 306 592 321 511 336 308 210 896

0%

714 584 694 990 686 976 675 558 553 345

3%

Energiahankinnat
Yhteensä
Yhteensä

2010 Muutos
13/14
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Yhteishankintojen kehitys
Tuhatta euroa

Puitejärjestelyt top 15
Tuhatta euroa

2014

2013

Osuus

Kasvu

Sähkö

81 415

90 879

11 %

–10 %

Työterveyshuollon palvelut

61 138

65 923

9%

–7 %

Tietokoneet ja oheislaitteet

50 932

47 982

7%

6%

Tekninen IT-konsultointi

40 416

31 682

6%

28 %

Laitteiden leasingpalvelut

33 641

31 797

5%

6%

Reittilennot

31 404

32 958

4%

–5 %

Polttonesteet

30 497

36 292

4%

–16 %

Toimitilojen käyttäjäpalvelut

28 798

23 960

4%

20 %

Microsoft-käyttöoikeuksien jakelupalvelut

28 517

25 723

4%

11 %

Autot ja taloudellisen ajon koulutus

26 326

28 814

4%

–9 %

Toimistokalusteet

25 062

22 825

4%

10 %

Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut

23 116

22 740

3%

2%

Puheratkaisut

18 611

17 662

3%

5%

Toimisto- ja atk-tarvikkeet

15 860

17 917

2%

–11 %

Turvallisuustekniikka

13 613

7 573

2%

80 %
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Muut yhteensä

205 238

190 262

29 %

8%

Yhteensä

714 584

694 990

100 %

3%

Yhteishankinnat hallinnonaloittain
Tuhatta euroa

2014

2013

Osuus

Kasvu

Puolustusministeriön hallinnonala

124 077

107 803

17 %

15 %

Valtiovarainministeriön hallinnonala

103 360

89 356

14 %

16 %

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

101 746

98 160

14 %

4%

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

81 965

84 609

11 %

–3 %

Sisäministeriön hallinnonala

68 406

69 324

10 %

–1 %

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

60 891

56 654

9%

7%

Oikeusministeriön hallinnonala

38 525

45 014

5%

–14 %

Valtioneuvosto

34 855

42 274

5%

–18 %

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

34 629

39 874

5%

–13 %

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30 456

27 915

4%

9%

Eduskunta

11 705

12 080

2%

–3 %

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

10 737

13 652

2%

–21 %

Ympäristöministeriön hallinnonala

5 177

4 727

1%

10 %

Euroopan unionin erillisvirastot

2 029

1 706

0%

19 %

Tasavallan presidentin kanslia

1 103

1 404

0%

–21 %

Hallinnonaloille kohdistamaton

4 921

436

1%

1 028 %

714 584

694 990

100 %

3%

Yhteensä
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Kulujen kehitys
Tuhatta euroa

5

Hallitus

Timo Laitinen, s. 1958
hallituksen puheenjohtaja
oikeustieteen kandidaatti
pääjohtaja
Valtiokonttori
hallituksen jäsen vuodesta
2012

Selena Savo, s. 1973
hallituksen
varapuheenjohtaja
kasvatustieteen maisteri
henkilöstöpäällikkö
Valtiovarainministeriö
hallituksen jäsen vuodesta
2013
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Tiina Lukkari, s. 1954
filosofian maisteri
ostojohtaja
Alko Oy
hallituksen jäsen vuodesta
2010

Rami Metsäpelto, s. 1968
oikeustieteen kandidaatti
ylijohtaja
Liikennevirasto
hallituksen jäsen vuodesta
2014
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Panu Kilpinen, s. 1974
merkonomi
asiakkuuspäällikkö
Hansel Oy
hallituksen jäsen vuodesta
2013
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Henkilökunta

Asiakkuuspäällikkö Kari Eronen,
toimialapäällikkö Pia Degerholm, toimialaassistentti Sanna Huhtala, yksikön päällikkö
Sami Seppälä, asiakkuuspäällikkö Marika Hilke

Toimialapäällikkö Aino-Maija Lahtela, lakimies
Karolina Lehto, toimialapäällikkö Tero
Lehtisaari, toimialapäällikkö Sasu Laitinen

Asiakkuuspäällikkö Ritva Huusko,
tilastonpitäjä Merja Leppänen, vastaava
asiantuntija Anne Majalampi, yksikön päällikkö
Olli-Pekka Leskinen

Toimialapäällikkö Timo Malmberg, lakimies
Katja Mikkonen, lakimies Minna Eskola,
asiakkuuspäällikkö Taina Maukonen
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Toimitusjohtaja Anssi Pihkala,
markkinointipäällikkö Arja Muuri, vastaava
asiantuntija Jani Mäkinen, lakimies Outi Jousi,
kilpailuttamiskonsultti Juha Ståhl

Pääkirjanpitäjä Petri Nousiainen,
kilpailuttamiskonsultti Tommi Nurmi, yksikön
päällikkö Mervi Olkinuora, ICT-asiantuntija
Niko Myllynen

Viestintäpäällikkö Thomas Sund,
kilpailuttamisassistentti Irmeli Kreander,
vastaava asiantuntija Eero Korkeakoski,
assistant controller Annika Hämäläinen

Järjestelmäasiantuntija Terhi Siitonen,
lakimies Ansa Nikander, lakimiesharjoittelija
Annukka Käsnänen
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Kilpailutusyksikön päällikkö Ilkka Sihvola,
lakiasiainjohtaja Eija Kontuniemi,
kilpailuttamiskonsultti Mirke Turunen,
kilpailuttamiskonsultti Olli Surakka

Vastaava asiantuntija Milja Virtanen,
kilpailuttamiskonsultti Tuomo Vuorinen,
toimialapäällikkö Sari Ylipalo,
kilpailuttamiskonsultti Mirka Österberg

Reskontranhoitaja Lea Helppi,
toimialapäällikkö Pontus Grönholm, vastaava
asiantuntija Maare Heinikoski,
kilpailuttamiskonsultti Kristian Hartikainen

Controller Heli Jokela, henkilöstöpäällikkö
Minna Hälvä, vastaava asiantuntija Minna
Isoherranen

Vastaava asiantuntija Kari Mattsson,
toimialajohtaja Susanna Närvänen, lakimies
Liisa Lehtomäki

Tietohallintopäällikkö Mikko Saavalainen,
asiakasneuvoja Mia Lindroos, controller Anne
Saarnio, lakimies Jukka-Pekka Salmela,
markkinointiviestinnän asiantuntija Saana
Salonen
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Asiantuntija Tero Dits, asiakkuuspäällikkö
Panu Kilpinen, asiakasneuvoja Anne Juslin,
lakimies Jukka Hämäläinen, toimialaassistentti Elina Somero, talousjohtaja Kirsi
Koivusaari

Toimialapäällikkö Mika Saarinen,
kilpailuttamiskonsultti Jussi Pyykkönen,
toimialapäällikkö Jesse Ruotsalainen,
kehityspäällikkö Timo Rantanen, vastaava
asiantuntija Tuula Risikko

Kilpailuttamiskonsultti Petteri Pohto,
asiakkuusjohtaja Petri Kalavainen,
toimitusjohtajan assistentti Tiina Pietiläinen,
yksikön päällikkö Kalle Hietaranta
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Yhteishankintayksikön toiminta
Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö, jonka tavoitteena on tuottaa valtiolle säästöjä
kilpailuttamalla ja ylläpitämällä palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyitä.
Yhteishankintayksikön tehtävä ja rooli on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä,
Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion hankintastrategiassa. Yhtiön asiakkaita ovat ministeriöt ja
niiden alaiset virastot sekä muut valtion yksiköt.
Hanselin asiakkaat voivat tehdä hankintoja ilman omaa erillistä kilpailutusta liittymällä yhtiön
hallinnoimiin puitejärjestelyihin. Puitejärjestelyin toteutetut yhteishankinnat tuottavat valtiolle
huomattavia säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessikustannuksissa. Puitejärjestelyjen
lisäksi Hansel tarjoaa asiakkailleen hankintojen asiantuntijapalveluita.
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 on täysin valtion
omistuksessa oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka toimii valtiovarainministeriön
omistajaohjauksessa. Yhtiö rahoittaa pääasiallisesti toimintansa toimittajilta perittävällä
palvelumaksulla, joka perustuu tehtyihin hankintoihin. Tällä hetkellä palvelumaksu voi olla enintään
1,50 prosenttia, keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2014 oli 1,19 prosenttia (1,19 prosenttia
myös vuonna 2013).
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Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan
tunnusluvut
Hanselin puitejärjestelyillä tehtiin yhteishankintoja vuonna 2014 yhteensä 715 miljoonalla eurolla
(695 miljoonaa vuonna 2013). Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 20 M€ eli 2,8 prosenttia.
Euromääräisesti kasvu oli voimakkainta IT palveluhankintojen, materiaali- ja kiinteistöhallinnon
hankintojen ja IT-laitehankintojen toimialoilla. Edelliseen vuoteen verrattuna laskua tuli
energiahankintojen, organisaation ja henkilöstön kehittämisen sekä toimistohankintojen toimialoilla.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli yhteensä 9,3 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa vuonna 2013).
Liikevaihto muodostui puitesopimusmyynnin palvelumaksuista 8,5 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa
euroa vuonna 2013), kilpailuttamisen asiantuntijapalveluista 671 tuhatta euroa (368 tuhatta euroa
vuonna 2013) ja muista tuotoista 89 tuhatta euroa (58 tuhatta euroa vuonna 2013).
Yhtiön taloudellinen asema on vahva. Tilikauden tulos vuonna 2014 oli 235 tuhatta euroa (195
tuhatta euroa vuonna 2013). Taseen loppusumma 31.12.2014 oli 17,4 miljoonaa euroa (17,1
miljoonaa euroa vuonna 2013) ja likvidien rahavarojen määrä 12,0 miljoonaa euroa (12,3 miljoonaa
euroa vuonna 2013).

Liiketoiminnan taloudelliset tunnusluvut
2014

2013

2012

2011

2010

714 584

694 990

686 976

675 558

553 345

Liikevaihto, t€

9 268

8 679

8 468

8 263

8 059

Liikevoitto, t€

239

173

589

918

1 327

2,6

2,0

7,0

11,1

16,5

235

195

602

850

1 210

Taseen loppusumma, t€

17 402

17 073

16 677

17 494

15 182

Oma pääoma, t€

15 284

15 048

14 853

14 251

13 401

87,8

88,1

89,1

87,5

88,3

77

73

71

66

57

Yhteishankinnat, t€

ja sen osuus liikevaihdosta, %
Tilikauden voitto, t€

Omavaraisuusaste, %
Henkilöstö tilikauden lopussa (aktiivinen työpanos), HTV
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Puitejärjestelyt yhtiön palveluina
Hansel kilpailutti vuoden 2014 aikana 19 puitejärjestelyä (20 vuonna 2013). Puitejärjestelyihin
liittyvät osa-alueet huomioiden kilpailutuksia tehtiin yhteensä 47 (77 vuonna 2013). Hanselilla oli
vuoden lopussa yhteensä 76 puitejärjestelyä (74 puitejärjestelyä 31.12.2013) ja osa-alueet mukaan
lukien kilpailutettuja kokonaisuuksia oli yhteensä 185 (164 vuonna 2013). Hanselilla oli vuoden 2014
lopussa yhteensä 383 sopimustoimittajaa (378 vuonna 2013).
Hanselin suurin puitejärjestely oli Sähkö, jonka hankinta-arvo oli 81 miljoonaa euroa (91 miljoonaa
euroa vuonna 2013). Toiseksi suurin puitejärjestely oli Työterveyshuollon palvelut päätyen 61
miljoonan euron arvoon (66 miljoonaa euroa vuonna 2013) ja kolmanneksi suurin puitejärjestely oli
Tietokoneet ja oheislaitteet 51 miljoonan euron arvolla (48 miljoonaa euroa vuonna 2013).
Euromääräisesti laskettuna Hanselin puitejärjestelyjä hyödynsivät eniten puolustusministeriön,
valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja
sisäministeriön hallinnonalat. Puitejärjestelyjen käyttöä edistetään pääasiallisesti
markkinointiviestinnän keinoin. Asiakkaille tarjotaan henkilökohtaisen palvelun lisäksi monipuolisia
sähköisiä palveluja. Hansel järjestää vuosittain asiakas- ja toimittajatapahtumia, joiden tavoitteena
on myynnin edistäminen ja kokemusten vaihto puitejärjestelyihin liittyen.
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Katsaus vuoden 2014 tapahtumiin
Hanselin tehtävänä on lisätä tuottavuutta valtion hankintatoimeen, vuosi 2014 oli strategiakauden
2013–2017 toinen. Hanselin strategisena tavoitteena on ottaa vahvempi rooli valtiokonsernin
hankintatoimen kehittämisessä ja tehdä aktiivista yhteistyötä konsernitoimijoiden kanssa. Hansel
haluaa toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, lisätä tarjontaa
hankintojen asiantuntijapalveluissa ja ottaa käyttöön sähköiset kilpailuttamisvälineet. Lisäksi
strategiakaudella panostetaan asiakas- ja toimittajayhteistyöhön, sopimusvalvontaan sekä
henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
Strategian väliarvion yhteydessä lokakuussa 2014 todettiin, että toimintaympäristössä tai omistajan
odotuksissa ei ole tapahtunut niin merkittäviä muutoksia, että strategiaa vuodelle 2017 olisi pitänyt
muuttaa. Vuonna 2013 alkanut strategiakausi on edennyt suunnitelman mukaan. Joiltain osin
eteneminen on ollut suunniteltua nopeampaa kun taas esimerkiksi sähköisen kilpailuttamisratkaisun
osalta eteneminen on ollut suunniteltua hitaampaa markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi.
Vuoden 2014 alussa voimaan tulleet uudet hankintadirektiivit merkitsevät uudistuksia
hankintayksiköille. Direktiivien keskeisiä tavoitteita on uudistaa ja modernisoida sääntelyä, tehostaa
julkisten varojen käyttöä, parantaa pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia ja edistää sosiaalisten
näkökulmien huomioimista. Direktiivit on saatettava kansallisesti voimaan 18.4.2016 mennessä.
Hanselin toimitusjohtaja on mukana kansallisen hankintalainsäädännön uudistamista
valmistelevassa työ- ja elinkeinoministeriön nimittämässä ohjausryhmässä ja lakiasiainjohtaja on
mukana lain valmisteluryhmässä sekä sihteeristössä.
Hankintalainsäädännön uudistaminen vaikuttaa merkittävästi Hanselin toimintaan. Hanselin
asemaan ja tehtäviin vaikuttavista muutoksista tärkeimmät liittyvät yhteishankintatoiminnon ja
hankintojen tukitoimintojen määrittelyihin, rajat ylittäviin yhteishankintoihin sekä puitejärjestelyjä
koskeviin uudistuksiin. Kilpailutuksiin vaikuttavia keskeisiä muutoksia ovat muun muassa
hankintamenettelyjen menettelytapamuutokset, sähköisiin tiedonvaihtomenettelyihin liittyvät
muutokset, velvoite hankintojen jakamiseen, sopimusmuutoksiin liittyvät velvoitteet sekä lukuisat
hankintaprosessin kulkuun liittyvät muutokset. Uudessa lainsäädännössä korostetaan
horisontaalipolitiikkoja, kuten ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädännön velvoitteiden noudattamista,
harmaan talouden torjuntaa sekä pk-yritysten aseman parantamista. Lisäksi uudistuksen myötä
kansainväliset yhteishankinnat tulevat mahdollisiksi EU-alueella.
Yhteiskunnan digitalisoituminen luo uusia mahdollisuuksia Hanselille. Yhtiön IT-infrastruktuuria
rakennetaan parhaillaan siihen suuntaan, että manuaalisen työn tekemistä voidaan edelleen
vähentää. Erilaisilla palvelukokonaisuuksilla pyritään siihen, että tietoa ylläpidetään vain yhdessä
paikassa, josta se on käytettävissä useisiin eri kanaviin. Lisääntyvää automatiikkaa tullaan
hyödyntämään entistä enemmän asiakas- ja toimittajayhteistyössä, sopimusvalvonnassa ja
hankintojen raportoinnissa. Sähköisen kilpailuttamisratkaisun hankintapäätös on tehty ja
järjestelmän käyttöönottoa valmistellaan. Järjestelmä tullaan ottamaan ensin käyttöön Hanselissa ja
sen jälkeen käyttöä laajennetaan asiakkaisiin.
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Hansel jatkaa strategian mukaisesti hankintojen asiantuntijapalveluiden merkittävää lisäämistä.
Asiantuntijapalveluiden osuus liikevaihdosta vuonna 2014 oli seitsemän prosenttia, mutta sen kasvu
edelliseen vuoteen verrattuna oli 82 prosenttia päätyen 671 tuhanteen euroon (368 tuhatta euroa
vuonna 2013). Vuonna 2014 Hanselin suurimmat asiantuntijapalveluiden asiakkaat olivat
Valtiokonttori, Oikeusrekisterikeskus, Poliisihallitus ja Liikennevirasto. Merkittäviä hankkeita oli
mm. Valtiokonttorille tehty tiedon- ja asianhallintajärjestelmän kilpailutus, Oikeusrekisterikeskuksen
asiakastietojärjestelmän kilpailutus ja liikenneväylien kunnossapidon tietojärjestelmän kilpailutus
Liikennevirastolle. Vuonna 2014 Hansel oli mukana 86 asiakaskohtaisessa kilpailutuksessa ja näiden
hankkeiden hankinta-arvo vastaa noin 230 miljoonaa euroa. Osa hankkeista on yhteiskunnallisesti
merkittäviä ja tämän vuoksi erityisen mielenkiintoisia Hanselin työntekijöille.
Valtiovarainministeriö teetti valtion hankintatoimesta laajan nykytila-arvion vuonna 2013, jonka
perusteella se käynnisti elokuussa 2014 valtion hankintatoimen kehityshankkeen (HANKO-hanke).
Hankkeen toimikausi päättyy 29.1.2016. Hanke on jaettu neljään kehittämisalueeseen, joissa
tavoitteena on mm. vahvistaa ja selkeyttää valtion hankintatoimen ohjausta ja organisointia, lisätä
hankintojen suunnitelmallisuutta ja seurantaa, parantaa sopimushallintaa, toimittajayhteistyötä ja
ohjeistusta sekä kehittää hankintaosaamista. Hansel on mukana tässä hankkeessa merkittävällä
työpanoksella.
Hanselin edustaja on osallistunut valtion hankintatoimen neuvottelukuntaan, johon kuuluu edustajia
kaikilta valtion hallinnonaloilta sekä yliopistosektorilta. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun
muassa seurata hallitusohjelmassa valtion hankintatoimelle asetettujen säästötavoitteiden
toteutumista, edesauttaa konsernitason tavoitteiden viemistä käytäntöön ja edistää parhaiden
käytäntöjen leviämistä. Neuvottelukunta on valtiovarainministeriön asettama.
Vuoden 2014 lopulla Hanselin hallitus teki päätöksen laskea useiden puitejärjestelyjen
palvelumaksuprosentteja. Palvelumaksuja alentamalla Hanselin keskimääräinen palvelumaksu
lähenee kohti yhtä prosenttia, mikä on yhtiön pitkän tähtäyksen tavoite. Palvelumaksuprosentin
lasku ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.
Hanselin hallitus päätti vuoden 2013 joulukuussa perustaa yhtiöön sisäisen tarkastuksen toiminnon,
joka raportoi suoraan hallitukselle. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea hallitusta ja
toimitusjohtajaa lain ja hallituksen työjärjestyksen mukaisissa valvontatehtävissä sekä huolehtia
muista toimitusjohtajan ja hallituksen antamista tehtävistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaalueilla. Toiminto käynnistyi vuonna 2014 ja se ulkoistettiin yhtiön ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.
Vuonna 2014 tehtiin eettisten ohjeiden ja tietoturvan sisäiset tarkastukset.
Hanselilla oli vuoden 2014 lopussa markkinaoikeudessa vireillä kolme ja korkeimmassa hallintooikeudessa kaksi kilpailutukseen liittyvää oikeudenkäyntiä. Vuonna 2014 yhtiö sai kuusi
markkinaoikeuden ratkaisua, joista kahdessa valitus hylättiin, kahdessa jätettiin tutkimatta ja yksi
raukesi. Yksi oikeuskäsittely päättyi hankintapäätöksen kumoamiseen. Korkein hallinto-oikeus antoi
vuonna 2014 yhden raukeamispäätöksen, Hansel Oy:n peruutettua valituksensa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.
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Riskit ja riskienhallinta
Hanselin riskit liittyvät erityisesti puitejärjestelyjen 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 olevalla selvitystilillä Nasdaq OMX Stockholm
Ab:ssä. Asia on selostettu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa 5.1 Vakuudet ja vastuut.
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
Hanselin palveluksessa oli 31.12.2014 yhteensä 77 henkilöä (73 henkilöä 31.12.2013, 71 henkilöä
31.12.2012). Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuonna 2014 oli 75 henkilöä (71 henkilöä vuonna
2013, 69 henkilöä vuonna 2012). Naisten osuus henkilöstöstä oli 57 prosenttia ja yhtiön
johtoryhmässä 60 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tilikauden lopun työsuhteista
vakituisia oli 96 prosenttia (98 prosenttia vuonna 2013, 94 prosenttia vuonna 2012).
57,5 prosentilla työntekijöistä oli ylempi korkeakoulututkinto ja 13,8 prosentilla alempi
korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli
yhteensä 18,7 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa 10,0 prosenttia. Koko yhtiön vakituinen
henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin.
Vuoden 2014 aikana yhtiöön palkattiin 11 uutta työntekijää, joista kuusi määräaikaiseen
työsuhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti 10 työntekijää. Lähtijöistä neljä
irtisanoutui, viiden määräaikainen työsopimus päättyi ja yksi jäi eläkkeelle.
Hanselin henkilöstön osaamisen kehittämisen strategista hanketta jatkettiin suunnitelman
mukaisesti vuonna 2014. Osaamiskartoituksen tulosten perusteella rakennettu koulutusohjelma, ns.
Hansel Akatemia 2014–2016, käynnistyi elokuussa. Tavoitteena on kasvattaa ja monipuolistaa
yhtiön osaamispääomaa. Yhteistyökumppaniksi valittiin Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
Hanselissa tehtiin työhyvinvointikysely vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla. Sen mukaan yhtiön
työhyvinvointi on hyvällä tasolla, arvosana 3,8 asteikolla 1–5 (3,7 vuonna 2012). Esimiestyötä
mitataan mm. osana työhyvinvointikyselyä ja sitä kehitetään kyselyn tulosten perusteella. Esimiehille
järjestetään säännöllisesti koulutusta esimiestyöhön liittyen.
Tulospalkkioiden osalta Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia
ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

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 vakiinnutettu osaksi
yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti vastuullisuuteen liittyvistä
toimenpiteistä.
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Vuoden 2015 näkymät ja tavoitteet
Vuonna 2015 Hansel jatkaa strategian toteuttamista, jonka mukaan yhtiö ottaa vahvemman roolin
valtiokonsernin hankintatoimen kehittäjänä. Yhteishankintojen määrän arvioidaan kasvavan
edelliseen vuoteen verrattuna. Keskimääräisen palvelumaksuprosentin alenemisen seurauksena
Hanselin palvelumaksutuottojen odotetaan laskevan. Palvelumaksujen lasku pohjautuu päätöksiin
alentaa eräiden puitejärjestelyjen palvelumaksuprosentteja. Hyöty palvelumaksuprosentin
alentamisesta tulee asiakkaille alhaisempina hintoina. Hankintojen asiantuntijapalveluiden
liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan. Hanselin taloudellisen aseman uskotaan säilyvän vakaana.
Hansel aloittaa sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän käyttöönoton vuonna 2015. Tarkoituksena on,
että myös yhtiön asiakkaat voivat aloittaa käyttöönotot vuoden 2015 aikana. Yhteistyö
valtiokonsernin palvelukeskusten kanssa jatkuu aktiivisena vuonna 2015. Tavoitteena on valtion
hankintatoimen kustannustehokkuuden ja laadun parantaminen sekä päällekkäisen työn
välttäminen. Hansel tekee säännöllistä yhteistyötä muun muassa Valtiokonttorin, Senaattikiinteistöjen, Valtorin, Palkeiden ja Hausin kanssa.
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,
Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP.
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Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Tilikauden tulos osoittaa voittoa 235 252,74 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden
tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien tulos -tilille.

Hallitus ja tilintarkastajat
Hansel Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2014 yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin:
Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori, puheenjohtaja
Henkilöstöpäällikkö Selena Savo, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja
Ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto, jäsen
FM Tiina Lukkari, jäsen
Asiakkuuspäällikkö Panu Kilpinen, Hansel Oy, jäsen, henkilöstön edustaja
Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä kahdeksan kertaa.
Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä
päävastuullinen tilintarkastaja on KHT, JHTT Jorma Nurkkala. Hanselin toimitusjohtajana on
toiminut varatuomari Anssi Pihkala.
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Rahoituslaskelma
1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

295 108,26

259 553,23

48 155,45

51 697,76

Rahoitustuotot ja -kulut

–56 380,48

–86 881,48

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

286 883,23

224 369,51

–702 504,09

–2 744 546,72

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys

98 462,64

296 951,91

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

–317 158,22

–2 223 225,30

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

–1 060,10

–11 013,20

Saadut korot liiketoiminnasta

57 623,55

160 568,97

Maksetut välittömät verot (–)

–64 138,76

–160 488,46

Rahavirta ennen satunnaisia eriä

–324 733,53

–2 234 157,99

Liiketoiminnan rahavirta (A)

–324 733,53

–2 234 157,99

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–)

–62 966,45

–31 098,84

Investointien rahavirta (B)

–62 966,45

–31 098,84

0,00

0,00

Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–)
Oikaisut liikevoittoon (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys

Investointien rahavirta:

Rahoituksen rahavirta:
Rahoituksen rahavirta (C)

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–)

–387 699,98

–2 265 256,83

Rahavarat tilikauden alussa

12 348 960,64

14 614 217,47

Rahavarat tilikauden lopussa

11 961 260,66

12 348 960,64

–387 699,98

–2 265 256,83

0,00

3 309 149,59

Rahavarat tilikauden lopussa sisältävät määräaikaistalletuksia, joihin on
purkuoikeus
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Tuloslaskelma

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto (-tappio)
Rahoitustuotot ja -kulut

1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

9 268 028,11

8 678 709,08

62 931,28

1 602,00

–6 312 200,32

–5 948 775,63

–48 155,45

–51 697,76

–2 731 875,84

–2 507 165,94

238 727,78

172 671,75

56 380,48

86 881,48

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä

295 108,26

259 553,23

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

295 108,26

259 553,23

Tuloverot

–59 855,52

–64 138,76

Tilikauden voitto (tappio)

235 252,74

195 414,47
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Tase
VASTAAVAA

31.12.2014

31.12.2013

27 840,70

46 672,97

27 840,70

46 672,97

88 826,92

55 183,65

88 826,92

55 183,65

116 667,62

101 856,62

950 370,67

889 887,79

950 370,67

889 887,79

4 276 982,69

3 662 808,93

Muut saamiset

7 714,44

17 309,85

Siirtosaamiset

89 371,66

52 111,77

4 374 068,79

3 732 230,55

1 969 090,75

1 977 245,20

1 969 090,75

1 977 245,20

9 992 169,91

10 371 715,44

17 285 700,12

16 971 078,98

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

17 402 367,74

17 072 935,60

31.12.2014

31.12.2013

12 500 000,00

12 500 000,00

2 548 359,89

2 352 945,42

Oma pääoma
Osakepääoma
Edellisten tilikausien tulos
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Tilikauden voitto (tappio)

235 252,74

195 414,47

15 283 612,63

15 048 359,89

Ostovelat

160 521,94

217 094,56

Muut velat

481 245,26

460 496,09

Siirtovelat

1 476 987,91

1 346 985,06

2 118 755,11

2 024 575,71

2 118 755,11

2 024 575,71

Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

17 402 367,74

17 072 935,60
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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 2014 samoina kuin vuonna 2013.

2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

2014

2013

–4 855 736,95

–4 542 946,91

Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot

–280 681,54

–292 023,85

Eläkekulut

–928 991,48

–885 687,39

Muut henkilösivukulut

–246 790,35

–228 117,48

Palkat

Henkilöstökulut yhteensä
Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot

–6 312 200,32

–5 948 775,63

78 948,62

74 476,92

Tilikauden lopussa

77

73

Keskimäärin tilikauden aikana

75

71

–18 832,27

–33 371,43

–29 323,18

–18 326,33

Henkilökunnan lukumäärä

2.2 Poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmien käyttöoikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
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Tilikauden poistot yhteensä

–48 155,45

–51 697,76

–1 344 207,55

–1 110 467,76

Toimitilakulut

–576 646,48

–634 965,19

Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut

–461 393,62

–459 886,81

Markkinointikulut

–101 515,05

–90 916,31

–87 524,68

–63 246,97

–4 213,82

–4 475,23

–156 374,64

–143 207,67

2.3 Liiketoiminnan muut kulut
Hallinnon kulut

Matkakulut
Edustuskulut
Muut liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

–2 731 875,84

–2 507 165,94

2.4 Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Korkotuotot

18 604,05

94 935,55

18,84

38,75

Muut tuotot arvopapereista

38 817,69

2 920,38

Rahoitustuotot yhteensä

57 440,58

Valuuttakurssivoitot

97 894,68

Rahoituskulut
Korkokulut
Valuuttakurssitappiot
Takausprovisiot
Muut kulut arvopapereista
Rahoituskulut yhteensä

–679,86

–165,99

–15,46

–5,64

0,00

–10 652,04

–364,78

–189,53

–1 060,10

–11 013,20

2.5 Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot

–26 080,49

–29 831,62

Muut palkkiot

–26 701,98

–15 738,00

Tilintarkastajien palkkiot yhteensä

3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot

–52 782,47

2014

–45 569,62

2013
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3.1 Pysyvien vastaavien muutokset
Aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1.

387 410,21

366 521,38

Tilikauden lisäykset

0,00

20 888,83

Tilikauden vähennykset

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.

387 410,21

387 410,21

Kertyneet poistot 1.1.

–340 737,24

–307 365,81

–18 832,27

–33 371,43

–359 569,51

–340 737,24

Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.
Tasearvo 31.12.

27 840,70

46 672,97

Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.

733 909,18

723 699,17

62 966,45

10 210,01

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.

796 875,63

733 909,18

Kertyneet poistot 1.1.

–678 725,53

–660 399,20

–29 323,18

–18 326,33

–708 048,71

–678 725,53

Tilikauden lisäykset
Tilikauden vähennykset

Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.
Tasearvo 31.12.

88 826,92

55 183,65

Yhtiöllä ei ole poistoeroa.
3.2 Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Vakuustalletukset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

950 370,67
950 370,67

889 887,79
889 887,79

3.3 Muut saamiset
Matkaennakot
Muut saamiset yhteensä

7 714,44
7 714,44

17 309,85
17 309,85

3.4 Siirtosaamiset
Pankkitilin joulukuun korkojaksotus

0,00

157,75
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Kulujaksotukset
Eläkevakuutusmaksusaamiset

83 330,66

51 954,02

6 041,00

0,00

Siirtosaamiset yhteensä

89 371,66

52 111,77

3.5 Rahoitusarvopaperit

Kirjanpitoarvo

Kirjanpitoarvo

1 969 090,75

1 977 245,20

Muut osakkeet ja osuudet
Rahasto-osuudet
Rahoitusarvopaperit yhteensä

1 969 090,75

1 977 245,20

Markkina-arvo

Markkina-arvo

2 145 967,15

2 024 770,42

2014

2013

Osakepääoma 1.1.

12 500 000,00

12 500 000,00

Osakepääoma 31.12.

12 500 000,00

12 500 000,00

Rahasto-osuudet
4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot
4.1 Oma pääoma
Sidottu oma pääoma

Sidottu oma pääoma yhteensä

12 500 000,00

12 500 000,00

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1.

2 548 359,89

2 352 945,42

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12.

2 548 359,89

2 352 945,42

235 252,74

195 414,47

Vapaa oma pääoma

Tilikauden voitto/tappio
Vapaa oma pääoma yhteensä

2 783 612,63

2 548 359,89

Oma pääoma yhteensä 31.12.

15 283 612,63

15 048 359,89

4.2 Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtovelat
Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen

714 457,50

682 628,73

Palkkavelat sosiaalikuluineen

680 000,00

570 355,94

0,00

9 972,00

Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut

12 017,26

5 718,13

Kulujaksotukset tilikaudelle

70 513,15

78 310,26

Eläkevakuutusmaksuvelat

29

Siirtovelat yhteensä

1 476 987,91

1 346 985,06

5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
5.1 Vakuudet ja vastuut
Muut omat vastuut
Vuokravastuut alle vuoden

662 428,20

661 968,60

2 108 924,00

2 852 512,59

44 390 393,00

53 389 679,00

Vakuustalletukset Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssa

950 370,67

889 887,79

Leasing-vastuut alle vuoden

160 379,71

67 220,81

Leasing-vastuut yli vuoden

246 891,21

64 734,02

Vuokravastuut yli vuoden
Avoin johdannaisvastuu Nasdaq OMX Stockholm Ab:lle

Vakuudet ja vastuut yhteensä

48 519 386,79

57 926 002,81

Valtion Sähkö -puitejärjestelyn rakennetta muutettiin vuonna 2013. Sähkön johdannaiskaupan
selvitystili on Hanselin nimissä Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssä. Tilin avaaminen edellytti Hanselilta
vakuustalletuksia Nasdaqille (31.12.2014 vakuuksien määrä yhteensä 950 370,67 euroa). Vakuuden
määrä tarkistetaan Nasdaqin toimesta kolmen kuukauden välein.
Hansel Oy:llä on Pohjola Pankki Oyj:n kanssa limiittisopimus maksimissaan 75 miljoonan euron
pankkitakauksesta, josta tilinpäätöshetkellä oli käytettävissä 50 miljoonaa euroa, sähkön
hankintahinnan suojaukseen. Takauksesta oli 31.12.2014 käytössä 44 390 393,00 euroa, joka vastaa
Hanselin tilinpäätöshetken vastuita Nasdaqille. Hanselin Pohjola Pankilta saaman pankkitakauksen
vastavakuutena on valtion omavelkainen enintään 150 miljoonan euron valtiontakaus Hanselille
sähkön hintasuojausta varten (Päätös VM/1805/02.04.06/2013).
Sähkön johdannaiskauppa on Hanselin kannalta läpikulkuerä, jolla ei ole tulosvaikutusta.
Johdannaiskaupan tulos veloitetaan tai hyvitetään edelleen asiakkailta sellaisenaan. Valtion
sähkönhankinnan strategiasta päättää valtiovarainministeriö. Strategiasta johdetut suojauspolitiikan
linjaukset sovitaan valtion sähkönhankinnan ohjausryhmässä, jonka on asettanut
valtiovarainministeriö. Suojauspolitiikasta päättää valtiovarainministeriö sähkönhankinnan
ohjausryhmän esityksestä. Valtion sähkönhankinnan ohjausryhmän toimikausi päättyi 31.12.2014.
Suojauspolitiikan mukaisista yksittäisistä suojaustapahtumista ja niiden ajoituksista päättää Hanselin
kilpailuttama salkunhoitaja. Suojauksia on tehty suojauspolitiikan mukaisesti aina vuoteen 2019 asti.
Vuoden 2015 alusta alkaen ohjausryhmän nimi muutettiin valtion sähköhankinnan seurantaryhmäksi
ja sen toimikaudeksi päätettiin 1.1.2015–31.12.2016. Seurantaryhmän tehtävänä on vastata valtion
sähkönhankinnan seurannasta ja tehdä tarvittaessa valtiovarainministeriölle esityksiä
sähkönhankinnan kehittämiseksi. Seurantaryhmä raportoi valtion sähköhankinnan tilanteesta kerran
vuodessa valtion hankintatoimen neuvottelukunnalle sekä tarpeen mukaan valtiovarainministeriön
johdolle.
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Euroopan unionin alainen ESMA (European Securities and Markets Authority) -viranomainen on
antanut EMIR-asetuksen (European Market Infrastructure Regulation), joka koskee mm.
johdannaisia. Asetuksen mukaan pankkitakausten käyttö johdannaiskaupan vakuutena ei tule
olemaan mahdollista enää maaliskuun 2016 jälkeen. Eri tahot Pohjoismaissa yrittävät saada
muutosta tälle vaatimukselle, mm. Nasdaq tekee asian eteen edunvalvontatyötä. Tilanne asian
suhteen on vielä epäselvä, mutta on mahdollista, että myös Hansel joutuu muuttamaan johdannaisten
vakuusjärjestelyjä tulevaisuudessa.

5.2 Kesken olevat oikeudenkäynnit
Hansel Oy:llä oli vuoden 2014 lopussa markkinaoikeudessa vireillä kolme ja korkeimmassa hallintooikeudessa kaksi kilpailutukseen liittyvää oikeudenkäyntiä. Vuonna 2014 yhtiö sai kuusi
markkinaoikeuden ratkaisua, joista kahdessa valitus hylättiin, kahdessa jätettiin tutkimatta ja yksi
raukesi. Yksi oikeuskäsittely päättyi hankintapäätöksen kumoamiseen. Korkein hallinto-oikeus antoi
vuonna 2014 yhden raukeamispäätöksen, Hansel Oy:n peruutettua valituksensa.
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Tilinpäätöksen allekirjoitus ja
tilintarkastusmerkintä
Helsingissä 12.3.2015
Timo Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
Selena Savo, varapuheenjohtaja
Tiina Lukkari
Rami Metsäpelto
Panu Kilpinen
Anssi Pihkala, toimitusjohtaja

Tilintarkastusmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 12.3.2015
KPMG Oy Ab
KHT-yhteisö
Jorma Nurkkala
KHT, JHTT
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Tilintarkastuskertomus
Hansel Oy:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Hansel Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja
liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että
ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja
varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on
lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto
tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme
ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja
suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä
tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai
toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata
vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja
toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden
valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan
olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa
huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa
pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta
ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto
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Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät
tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain
mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
tarkastamaltamme tilikaudelta.
Helsingissä 12. maaliskuuta 2015
KPMG OY AB
Jorma Nurkkala
KHT, JHTT
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Toimintamme
Hansel on Suomen valtion yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita
koskevia puitejärjestelyitä valtion hankintayksiköille. Puitejärjestelyjen lisäksi yhtiö tarjoaa
asiakkailleen hankintojen asiantuntijapalveluja.
Hanselin tavoitteena on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Ydintehtävänä on
aikaansaada tuottavuutta valtion hankintatoimeen. Vastuullinen ja läheinen yhteistyö asiakkaiden
kanssa antaa Hanselille mahdollisuuden saavuttaa merkittäviä taloudellisia säästöjä yhteiskunnalle.
Keskitetty hankintamalli mahdollistaa säästöjen lisäksi myös vastuullisuusnäkökohtien paremman
huomioimisen hankintoja tehtäessä. Hanselin tavoitteena on olla edelläkävijä vastuullisten
hankintojen tekemisessä.
Hansel haluaa tarjota asiakkailleen turvallisuutta ja helppoutta, tehdä monimutkaisesta
yksinkertaista. Vuosien kokemus vaativista kilpailutuksista on kartuttanut yhtiön asiantuntijoiden
osaamista vastuullisten hankintojen tekemisessä.
Valtion hankintojen suuret volyymit kiinnostavat yrityksiä ja tätä kautta Hanselilla on hyvät
mahdollisuudet vaikuttaa kilpailutuksiin osallistuvien tarjoajien toimintatapoihin.
Sopimustoimittajilta vaaditaan valtion ohjeiden mukaisesti kestäviä käytäntöjä.

Perustana vastuullisuus
Hanselin toimintaa ohjaavat hankintalainsäädäntö, valtion hankintastrategia ja valtioneuvoston
julkaisemat periaatepäätökset.
Vastuullisuustyöhön liittyviä toiminnan tuloksia esitellään vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan
vuosittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Edellinen vastuullisuusraportti julkaistiin 11.4.2014.
Raportoinnin perustana toimii olennaisuusmatriisi, jossa on huomioitu G4-raportointiperiaatteet.
Vastuullisuusraportissa esitetyt vastuullisuuden teemat on arvotettu matriisissa sidosryhmien ja
yhtiön toiminnan näkökulmasta. Tämän perusteella Hansel keskittyy raportoinnissaan tärkeimmiksi
todettuihin vastuullisuusaiheisiin.
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Organisaatio
Hanselin hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajana toimii Valtiokonttorin
pääjohtaja Timo Laitinen. Hallituksessa on viisi jäsentä, joista yksi on henkilöstön edustaja.
Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä. Hallituksessa on kaksi naista ja kolme
miestä. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja Hanselin yhtiöjärjestystä.
Vastuullisuuden johtamista seurataan osana yhtiön strategista johtamista. Hallitus käsittelee
vastuullisuusraportin luonnoksen ja kommentoi sitä. Hallitus ei ole nimennyt keskuudestaan
erityisesti yhteiskuntavastuuseen perehtyviä jäseniä, eikä hallituksen palkkioita ole sidottu
yhteiskuntavastuutyön tuloksiin.
Hallitus nimittää Hanselin johtoryhmän yhtiön toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä on
toimitusjohtaja mukaan lukien viisi henkilöä: kaksi miestä ja kolme naista.

Hanselin organisaatio
Yhtiön puitejärjestelyistä vastaava Puitejärjestelyhallinta -osasto on jaettu kolmeen
hankintasektoriin: Tietohallinnon hankinnat, Hallinnon palveluhankinnat sekä Materiaalihankinnat ja
tekniset palveluhankinnat. Osastolla työskentelee eri toimialojen asiantuntijoita ja kilpailuttamiseen
erikoistuneita konsultteja.
Asiakkuuksien ja sidosryhmien hallinta -osasto vastaa yhtiön myynnin edistämisestä,
markkinointiviestinnästä ja asiakaspalvelusta. Lakiasiat ja kilpailutus -osasto tarjoaa Hanselin sekä
valtionhallinnon asiakkaiden tarjouskilpailujen toteuttamiseen liittyviä hankintojen
asiantuntijapalveluja sekä juridisia asiantuntijapalveluja.
Yhtiössä toimii myös puitejärjestelyjen sisäisiä kevennettyjä kilpailutuksia tukeva minikisatiimi, jonka
tavoitteena on auttaa asiakkaita kevennettyjen kilpailutusten läpiviemisessä.
Talous ja hallinto -osasto koostuu taloushallinnosta, viestinnästä ja henkilöstöhallinnosta. Osasto
vastaa yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta sekä vastuullisuusraportoinnista. Viestintä vastaa
yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta, henkilöstöhallinto resursoinnista ja osaamisen
kehittämisestä. Tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tietohallinto.
Yhtiöllä on yksi toimipiste ja se sijaitsee Helsingissä Pääpostitalossa. Hanselilla ei ole toimintaa
ulkomailla.
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Vastuullisuusraportin rakenne
Vastuullisuusraportissa esitetään vuoteen 2014 liittyvät tärkeimmät tiedot ja saavutukset
vastuullisuuden osalta.
Hanselin vastuullisuuden kokonaiskuvaa hahmotetaan esittelemällä vastuullisuuteen ja toimintaan
liittyviä megatrendejä, yhtiön strategiaa, sidosryhmäyhteistyötä ja vastuullisuuden
olennaisuusmatriisia.
Toimintaan liittyvää vastuullisuutta esitellään raportissa vastuullisuusohjelman, vastuullisten
hankintojen ja sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Raportissa kerrotaan myös miten
vastuullisuusnäkökohdat huomioidaan työyhteisössämme.
Raportissa esitellään myös kaikki Hanselin ympäristötunnuksen saaneet puitejärjestelyt sekä
kerrotaan, millä perusteella ympäristötunnus on myönnetty.

GRI-ohjeiston mukainen raportointi
Raportin rakenne perustuu kansainvälisesti hyväksyttyyn, vuonna 2013 päivitettyyn Global
Reporting Initiative GRI 4 -ohjeistoon (Core). GRI-ohjeiston mukaisesti raportissa on esitetty
taulukko, josta ilmenee raportin perussisältö sekä tieto siitä, mistä tiedot löytyvät.
Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy
tilinpäätökseen.
Hanselin vastuullisuusraportti on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se on luettavissa
osoitteessa www.hansel.fi. Vastuullisuusraportti julkaistaan toista kertaa vain verkkomuodossa ja sen
on varmentanut tilintarkastusyhteisö KPMG.
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Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen yhteishankinnoissa on viime vuosien aikana noussut yhä
suurempaan rooliin. Hanselin vastuullisuustyötä johdetaan yhtiön normaalin johtamisjärjestelmän
kautta.
Vastuullisuus huomioidaan laajasti yhtiön toiminnassa. Kiinnitämme valtion laatimien linjausten
mukaisella tavalla huomiota siihen, miten ympäristövastuullisuuteen sekä sosiaaliseen ja
taloudelliseen vastuullisuuteen liittyvät asiat on huomioitu sopimuksissamme.
Hansel valvoo säännöllisesti sopimustoimittajien kykyä suoriutua tehtävistään valtionhallinnon
hankintojen toteuttajana, ja olemme sitoutuneita harmaan talouden torjuntaan.

Vastuullisuusryhmällä on merkittävä rooli
Vastuullisuustyön osalta keskeisessä roolissa on säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä, joka
koostuu asiantuntijoista organisaation eri toiminnoista. Ryhmään kuuluu kahdeksan henkilöä.
Vastuullisuusryhmä kehittää ja jalkauttaa vastuullisuuteen liittyviä asioita sekä tiedottaa niistä.
Ryhmän jäsenet osallistuvat sidosryhmien tilaisuuksiin ja koulutuksiin, joissa käsitellään
vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Vastuullisuusryhmän jäsenet ovat myös tehneet yhteistyötä muiden Pohjoismaiden
hankintayksiköiden vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tiedon
jakaminen ja best practices -tyyppinen oppiminen, erityisesti sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvien
asioiden osalta.
Lisäksi vastuullisuusryhmän jäsenet ovat luennoineet Hanselin vastuullisuustyöstä esimerkiksi
asiakasorganisaatioiden tapahtumissa. Olemme myös suunnitelleet vastuullisuuteen keskittyvää
koulutuspäivää, joka järjestettäisiin HAUS kehittämiskeskuksen kanssa.

Sisäinen tarkastus
Hanselin hallitus päätti vuoden 2013 lopulla perustaa yhtiöön sisäisen tarkastuksen toiminnon. Sen
tehtävänä on tukea hallitusta ja toimitusjohtajaa lain ja hallituksen työjärjestyksen mukaisissa
valvontatehtävissä sekä huolehtia muista toimitusjohtajan ja hallituksen antamista tehtävistä
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osa-alueilla. Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle.
Sisäisen tarkastuksen toiminto päätettiin vuonna 2014 ulkoistaa tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:lle (PwC). Vuoden 2014 tarkastuskohteiksi hallitus päätti Hanselin
eettiset ohjeet ja tietoturvan. Eettisten ohjeiden tarkastus oli luonteeltaan konsultatiivinen ja
tarkastuksen yhteydessä yhtiön eettistä ohjeistusta laajennettiin. Tietoturvan tarkastuksessa
keskityttiin tietoturvan riskienhallintaan.
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Yhteiset arvomme
Hanselin yrityskulttuurin perusta muodostuu arvoista, jotka vaikuttavat kaikkeen tekemiseen.
Hansel on asiantuntijaorganisaatio, jossa yhteistä arvopohjaa hyödynnetään johtamisen välineenä.
Yhteisesti laaditut ja hyvin sisäistetyt arvot ovat hyvä tapa rakentaa yrityskulttuuria ja kehittää
työyhteisöä.
Hanselissa käytiin vuoden 2014 aikana laaja arvokeskustelu, jonka tavoitteena oli haastaa olemassa
olevat arvot ja tarvittaessa tehdä uudistuksia. Kaikki hanselilaiset olivat tervetulleita osallistumaan
arvokeskusteluun, jota käytiin useilla eri foorumeilla noin puolen vuoden aikana.

Aktiivista keskustelua
Arvoihin liittyvää palautetta kerättiin monella eri tavalla. Vilkas keskustelu alkoi
mikrobloggauspalvelussa ja toisessa vaiheessa palautetta kerättiin henkilöstölle suunnatun
sähköisen arvokyselyn avulla.
Näiden tulosten perusteella oli nähtävissä, että olemassa olleet arvot – yhteistyö, asiantuntemus ja
vastuullisuus – oli hyvin sisäistetty ja että niitä pidettiin pääsääntöisesti sopivina Hanselille.
Palautteesta tuli myös esille uudistustoiveita, jotta arvot vastaisivat entistä paremmin yhtiön
toimintaa.
Koko henkilökunta osallistui arvotyöskentelyyn Hanselin kesäpäivässä, jolloin pienryhmät tekivät
arvoehdotuksia sekä uusiksi arvoiksi että uudeksi palvelulupaukseksi.

Hanselia kuvaavat arvot
Laajan keskustelun lopputulemana arvoihin tehtiin muutoksia. Uusiksi arvoiksi valittiin ”vastuullinen
asiantuntija” ja ”tehokas kumppani”. Arvot ovat vahvasti läsnä asiakkaiden ja toimittajien kanssa
tehtävässä yhteistyössä ja ne huomioidaan myös sisäisessä työssä.
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Eettiset ohjeet
Yhtiön eettisiä ohjeita päivitettiin vuoden 2014 aikana. Näiden ohjeiden avulla määritellään pohja
hanselilaiselle tavalle toimia. Valtionhallinnon yhteinen arvoperusta, joka koostuu toiminnan
tuloksellisuudesta, asiantuntemuksesta, avoimuudesta ja puolueettomuudesta, on toimintatapojen
tärkeä lähtökohta. Toiminnassa huomioidaan lisäksi tasa-arvo ja vastuullisuus.
Hansel tekee monipuolista yhteistyötä asiakkaiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.
Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on varmistaa, että asiakkaillamme on käytössään hyvät
sopimusratkaisut ja että toiminta sopimustoimittajien kanssa on tehokasta.
Hanselin toiminnan vaikuttavuus on merkittävää, mikä edellyttää meiltä moitteettomia
toimintatapoja. Kattavien ja työyhteisössä hyvin sisäistettyjen eettisten ohjeiden avulla pyritään
varmistamaan, että sidosryhmiä ja toimittajia kohdellaan tasapuolisesti.
Noudatamme vieraanvaraisuuden osoituksissa ja henkilökohtaisissa muistamisissa virkamiesetiikkaa
ja periaatteita, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä valtionhallinnossa. Korruptio ja lahjonta ovat
kiellettyä.
Hansel ei anna taloudellista tukea poliittisille puolueille tai ryhmittymille. Joulumuistamisten sijaan
annetaan vuosittain 1 000 euron lahjoitus Lasten ja nuorten sairaalalle. Muita lahjoituksia ei anneta.

Esteellisyyssäännökset huomioidaan yhtiön toiminnassa
Hallintolain esteellisyyssäännökset eivät suoraan sovellu Hanselin toimintaan. Koska valtaosa yhtiön
asiakkaista noudattaa hallintolakia, kohdistuu myös Hanseliin odotuksia hallintolain periaatteiden
toteuttamisesta.
Toiminnassa huomioidaan soveltuvin osin myös valtion virkamieseettisen toimikunnan raportin
suositukset sekä valtion julkaisemat ohjeistukset esteellisyyteen ja eturistiriitatilanteisiin liittyen.
Esteelliset henkilöt eivät osallistu kilpailutuksiin eivätkä käytä sopimusten hallinnoinnissa
ratkaisuvaltaa. Esteellisyystilanteet harkitaan tapauskohtaisesti ja Hanselin sisäisten ohjeiden
mukaisesti.
Hansel noudattaa myös periaatetta, jonka mukaan työntekijän ei tulisi käsitellä edelliselle
työnantajalleen, tämän kumppanille tai kilpailijalle kuuluvia asioita heti uuteen tehtävään
siirryttyään.
Mahdollista sivutoimea varten tarvitaan lupa, jonka myöntää toimitusjohtaja. Yhtiössä ylläpidetään
rekisteriä henkilöstön sivutoimiluvista ja työntekijät eivät saa ryhtyä liiketoiminnan kanssa
kilpailevaan toimintaan.
Hanselin asiantuntijat luennoivat sidosryhmien järjestämissä tilaisuuksissa. Yhtiössä suhtaudutaan
myönteisesti siihen, että sidosryhmät voivat hyödyntää asiantuntijoiden osaamista. Luentojen ja
koulutuspäivien pitäminen sidosryhmätilaisuuksissa edellyttää esimiehen lupaa ja ne tilastoidaan.
Yhtiön asiantuntijat saattavat nähdä tilanteita, joissa on viitteitä mahdollisista kilpailulainsäädännön
rikkomuksista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi hintojen sopiminen, markkinoiden jakaminen tai
määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Mikäli asiantuntijamme epäilee kilpailulainsäädännön
rikkomusta, saatetaan asia yhtiön lakiasiainjohtajan tietoon.
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Säästöjä yhteiskunnalle
Hanselin tavoite, säästöjen aikaansaaminen valtiolle, on vastuullinen. Helsingin kauppakorkeakoulun
toteuttaman tutkimuksen (Karjalainen et al. 2008)1 mukaan keskitetty toimintamalli
hankintatoimessa tuottaa valtiolle merkittäviä, 20–25 prosentin, säästöjä verrattuna hajautettuun
hankintatoimeen.
Hyödyntämällä tutkimuksessa esiteltyä mallia ja Hanselin puitejärjestelyihin liittyvää
potentiaalilaskentaa yhteishankinnoilla saavutetut säästöt olivat vuonna 2014 noin 247 miljoonaa
euroa.
Toiminnan tehostumisen myötä Hansel on pystynyt alentamaan sopimustoimittajilta perittäviä
palvelumaksuja. Tällä hetkellä palvelumaksu voi enimmillään olla 1,5 prosenttia. Keskimääräinen
palvelumaksu vuonna 2014 oli 1,19 prosenttia.

Hanselin liiketoimintamalli
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Hanselin verojalanjälki
Hansel raportoi ensimmäistä kertaa vastuullisuusraportissa verojalanjäljestään.
Verojalanjälkiraportointi perustuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 1.10.2014
antamaan ohjeistukseen valtion enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen raportointiin.
Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla, ja näin ollen kaikki verot maksetaan voimassa olevien lakien
mukaisesti Suomeen. Hanselin veroasioita hoitaa talousyksikkö toimitusjohtajan alaisuudessa, eikä
Hanselilla ole erillistä verostrategiaa tai -suunnittelua.
Vuodelta 2014 Hanselille kertyi 1 626 449,41 euroa tilitettävää arvonlisäveroa ja 59 855,52 euroa
yhteisöveroa. Vuodelta 2014 tilitettävien ennakonpidätysten määrä oli 1 607 314,51 euroa.
Hansel ei saanut vuonna 2014 julkisia tukia.
1
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1Tutkimus toteutettiin Hanselin vuoden 2006 yhteishankintaluvuilla. Tutkimuksessa todettiin, että vuoden 2006 jo toteutuneet

säästöt olivat noin 95 miljoonaa euroa. Mikäli kaikki potentiaaliset yhteishankinnat suoritettaisiin täysin keskitetysti, voisi tutkimuksen
mukaan säästöprosentti nousta 25,7 prosenttiin. Tätä lukua pidettiin ns. teoreettisena maksimina keskitetyn toimintamallin säästöistä,
sillä 100 prosentin käyttöasteen saavuttamista ei pidetty todennäköisenä. Realistisena tavoitteena tutkimuksessa pidettiin 80
prosentin käyttöasteen saavuttamista.
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Toimintaan vaikuttavat trendit
Vastuullisuusryhmä määritteli Hanselin toimintaan vaikuttavat trendit vuoden 2013 aikana.
Määrittelytyössä käsiteltiin globaalit megatrendit, joista tunnistettiin erityisesti Hanselin toimintaan
vaikuttavat trendit.
Hanselin toiminnan kannalta olennaiset megatrendit liittyvät maailmantalouden kehittymiseen,
kestävään kulutukseen ja kuluttajan aseman muuttumiseen. Viimeksi mainitulla trendillä
tarkoitetaan ennen kaikkea kuluttajan roolin vahvistumista, jolloin yritysten on pystyttävä
tarjoamaan asiakkaille helppokäyttöisiä ja hyvin toimivia ratkaisuja. Toimintaan vaikuttavat lisäksi
erilaiset teknologialähtöiset trendit, erityisesti yhteiskunnan voimakas digitalisoituminen.
Megatrendien tunnistamisen jälkeen määriteltiin trendit, jotka vaikuttavat Hanselin toimintaan
käytännön tasolla.

Megatrendit
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Strategia ja visio
Hanselin visio on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Yhtiön strategisena
tavoitteena on ottaa vahvempi rooli valtiokonsernin hankintatoimen kehittämisessä ja tehdä
aktiivista yhteistyötä konsernitoimijoiden kanssa.
Haluamme toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, lisätä
hankintojen asiantuntijapalvelujen tarjontaa ja ottaa käyttöön sähköiset kilpailuttamisvälineet. Tällä
strategiakaudella panostetaan lisäksi asiakas- ja toimittajayhteistyöhön ja sopimusvalvontaan sekä
henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
Viisivuotinen strategia tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Hanselin hallitus totesi lokakuussa 2014
valmistuneessa strategian väliarviossa, että strategian toteutus on edennyt suunnitellusti.
Väliarvion yhteydessä todettiin myös, että Hanselin toimintaympäristössä ei ole strategiakauden
alkamisen jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka edellyttäisivät strategian tarkentamista.

Hanselin visio 2017: Valtion tehokkaan hankintatoimen moottori

Vastuullisuusnäkökohdat on huomioitu laajasti yhtiön strategiassa. Vastuullisuutta edistetään
erityisesti puitejärjestelyiden kautta asettamalla kilpailutuksiin erilaisia vastuullisuuteen liittyviä
vaatimuksia.
Hanselin oman toiminnan vastuullisuusnäkökohdat liittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen,
hyvään taloudenhoitoon, tehokkaaseen resurssien käyttöön, henkilökunnan työhyvinvoinnin
varmistamiseen sekä asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehittämiseen.

Riskit ja riskienhallinta
Hanselin toimintaan liittyviä riskejä käsitellään vuosittaisen strategiatyön yhteydessä. Tavanomaisen
riskikartoituksen lisäksi yhtiö tekee muutaman vuoden välein laajemman riskianalyysin
riskienhallinta-asiantuntijan kanssa.
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Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Hanselin keskeisimmät riskit liittyvät sopimustoimintaan ja
erityisesti sopimusten kilpailuttamiseen.
Viimeisin riskikartoitus valmistui helmikuussa 2013. Riskikartoituksessa tunnistettiin 27 riskiä, joita
arvioitiin riskin toteutumisen seurauksen suuruuden ja riskin todennäköisyyden suhteen. Näiden
perusteella riskit sijoitettiin ns. riskimatriisiin.
Jokaisen riskin osalta arvioitiin syy- ja seuraussuhteita sekä toimenpiteitä riskin pienentämiseksi.
Esimerkkejä riskeistä ovat lainsäädännön ja oikeuskäytännön muutokset, suuri vahingonkorvaus tai
hyvitysmaksu sekä henkilöstön saatavuuteen ja työssä jaksamiseen liittyvät riskit.
Valtion Sähkö -puitejärjestelyyn liittyvä erityinen riski koskee valtion sähköjohdannaisia, jotka ovat
Hanselin nimissä olevalla selvitystilillä Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssä. Asia on selostettu tarkemmin
tilinpäätöksen liitetiedossa 5.1 Vakuudet ja vastuut.
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Vastuullisuuden olennaisuusarvio
Vastuullisuustyön perustan muodostaa olennaisuusarvio. Hanselin toiminnan keskeiset
vastuullisuusasiat esitetään alla olevassa matriisissa, jonka vastuullisuusryhmä päivitti vuonna 2013.
Useat asiakokonaisuudet vaikuttavat olennaisuusarvion sisältöön. Määrittelytyössä on huomioitu
yhtiön arvot, toimintaympäristön trendit sekä yhtiön strategian tavoitteet ja niistä seuraavat
toimenpiteet. Myös valtion julkaisemat Hanselia koskevat ohjeet ja periaatepäätökset ovat
vaikuttaneet olennaisuusarvion sisältöön.
Asiakas- ja toimittajatyytyväisyystutkimusten tulokset, vastuullisuusryhmän laatimat selvitykset,
asiakas- ja toimittajapalautteet sekä henkilökunnan työtyytyväisyystutkimusten tulokset on myös
huomioitu määrittelytyössä.
Olennaisuusmatriisissa esitetyt kokonaisuudet on yhdistetty tunnistettuihin trendeihin värikoodien
kautta. Hanselin toimintaan liittyvien megatrendien lisäksi kuvaan on merkitty ne asiat, jotka liittyvät
Hanseliin vastuullisena työnantajana. Olennaisuusmäärittely ja yhtiön toimintaan vaikuttavat
megatrendit määrittelevät vastuullisuusraportissa käsiteltävät asiat.

Hanselin olennaisuusmatriisi 2014
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Saavutukset 2014
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Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen
hankintaprosessissa
Hanselin tavoitteena on toimia vastuullisten hankintojen edelläkävijänä. Vastuullisuuden ja
vastuullisten hankintojen merkitystä korostetaan muun muassa valtioneuvoston julkaisemissa
periaatepäätöksissä ja valtion julkaisemassa hankintastrategiassa.
Puitesopimukset ovat tehokas keino edistää valtion päätösten jalkauttamista hankintoihin.
Yhteishankintojen volyymi on merkittävä – vuoden 2014 aikana valtio hankki tuotteita ja palveluja
puitejärjestelyjen kautta 715 miljoonalla eurolla.
Suuren hankintavolyyminsa ansiosta Hansel voi olla synnyttämässä uudenlaisia palveluita ja
ohjaamassa tuotteiden kehitystä ympäristöystävällisempään suuntaan. Huomioimalla
vastuullisuusnäkökohdat puitejärjestelyissä ja asettamalla esimerkiksi ympäristökriteereitä
hankinnan kohteelle Hansel voi vaikuttaa markkinoiden tarjontaan.

Hanselin kilpailutukset toteutetaan julkisten hankintojen lainsäädännön edellyttämällä tavalla
avoimesti ja tasapuolisesti. Vastuullisuusnäkökohdat huomioidaan kilpailutuksen
suunnitteluvaiheessa, kilpailutuksessa ja sopimuskaudella.
Kaikilla tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on oikeus osallistua Hanselin järjestämiin, avoimella
menettelyllä toteutettaviin kilpailutuksiin, mikäli hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä kuvatut
tarjoajan soveltuvuuteen liittyvät vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen hankintaprosessissa
Tarvehankinta
– Ostetaan, vuokrataan vai korjataan
– Erityisryhmien tarpeiden huomiointi, esteettömyys, saavutettavuus (”Design for all”)

Tarjoajan soveltuvuus
– Selvitys tarjoajan taloudellisesta tilanteesta, alihankkijoista ja palvelua koskevista
ympäristönhoitotoimenpiteistä
– Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset

Tekniset eritelmät (tuotteen tai palvelun ominaisuudet)
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– Vaatimusmäärittely esim. EU:n GPP toolkitin avulla, ympäristö-, energiamerkin saamisen
kriteerit ym.
– Erityisryhmien tarpeiden huomioon ottaminen (”Design for all”)

Vertailuperusteet (pisteytettävät asiat)
– Tuotteen tai palvelun lisäominaisuudet, joissa vastuullisuus tulee esiin esim. EU:n GPP
toolkitin avulla

Sopimusehdot ja niiden noudattamisen valvonta
– Tuotteiden pakkaaminen ympäristöystävällisesti, kuljetuksenaikaisten hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen, takuuehdot, käytöstä poistettujen materiaalien vastaanottaminen ja kierrätys
jne.
– ILO:n perussopimusten työnormien noudattaminen, työllisyysmahdollisuuksien edistäminen,
eettistä kauppaa koskevien seikkojen huomiointi, vapaaehtoinen
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Vastuullisuuden huomioiminen puitejärjestelyissä
Asiakkaille tarjotaan helppokäyttöisiä palveluja ja puitejärjestelyjä, joissa vastuullisuusnäkökohdat
on valmiiksi huomioitu. Vastuullisuusnäkökohdat pyritään aina huomioimaan mahdollisimman
monipuolisesti. Tosiasia kuitenkin on, että ympäristö- ja taloudelliset näkökulmat voidaan tuotteissa
ja palveluissa ottaa huomioon paljon helpommin kuin sosiaalisen vastuun näkökulmat.
Sopimusratkaisuissa huomioidaan valtioneuvoston julkaisemat ohjeet ja linjaukset, kuten esimerkiksi
kesäkuussa 2013 julkaistun periaatepäätöksen kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen
edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Tämä periaatepäätös määrittelee muun muassa
valtionhallinnossa käytettävien autojen päästömäärät ja energianhankintaan liittyvät periaatteet.

Ympäristönäkökohdat
Ympäristönäkökohtia on huomioitu Hanselin puitejärjestelyissä jo monen vuoden ajan. Yhtiö on
käyttänyt tässä työssä apuna muun muassa Motivan ja Euroopan komission GPP toolkitin
ympäristöystävällisyyttä koskevia esimerkkikriteerejä.
Ympäristökriteerejä on vaadittu esimerkiksi tietokoneiden osalta, jolloin on vaadittu muun muassa
Energy Starin vaatimustason energiatehokkuuskriteerien täyttymistä. Laitteiden kierrättämiseen ja
tuhoamiseen kiinnitetään huomiota, ja toimittaja on sopimuksen mukaisilla hinnoilla velvollinen
noutamaan asiakkaiden vanhoja laitteita kierrätettäväksi merkistä riippumatta.
Hanselin asiakkaat voivat hankkia puitejärjestelyjen kautta vähäpäästöisiä ajoneuvoja, jotka
tuottavat hiilidioksidipäästöjä alle 100 g/km. Valikoimassa on myös esimerkiksi täyssähköautoja ja
ladattavia hybridejä, joiden kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat erittäin pienet. Sopimuksen
autovalikoima päivittyy automaattisesti ja voimme aina tarjota uusimmat ja
ympäristöystävällisimmät ratkaisut asiakkaidemme käyttöön.
Ympäristönäkökulmat ovat keskeisessä asemassa toimistokalusteiden puitejärjestelyssä. Kaiken
puumateriaalin ja puuhun perustuvan materiaalin on oltava peräisin laillisesti hakatusta
puutavarasta. Vähintään 70 % puumateriaalista tulee metsistä, joiden hoito on todistetusti kestävän
metsänhoidon periaatteiden ja toimien mukaisia. Kalusteiden muoviosiin, liimaan, tekstiileihin ja
metalliosiin on omat ympäristönäkökohtia sisältävät kriteerit. Sopimustoimittajilta on edellytetty
kalusteiden kierrätyspalvelua.
Puitejärjestelyissä pyritään huomioimaan käytöstä poistettavien tuotteiden tai pakkausmateriaalin
kierrättäminen aina, kun se on mahdollista. Asianmukainen kierrättäminen estää haitallisten
aineiden päätymisen luontoon ja vähentää materiaalien käytöstä koituvaa ympäristörasitetta ja
uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Taloudelliset näkökohdat
Yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista on taloudelliseen vastuullisuuteen liittyvä harmaan
talouden torjunta. Hallituksen toimenpiteet kohdistuvat muun muassa työvoimavaltaisten alojen
harmaaseen talouteen ja tilaajavastuulain uudistamiseen.
Hanselin kannalta olennaisia työvoimavaltaisia toimialoja ovat esimerkiksi majoitus- ja ravitsemisala,
kuljetusala sekä siivous- ja turvallisuuspalvelujen alat.
53

Taloudellinen vastuullisuus pyritään huomioimaan mahdollisimman monipuolisesti Hanselin
puitejärjestelyissä. Taloudelliseen vastuullisuuteen liittyen kilpailutuksiin osallistuvilta toimittajilta
edellytetään, että yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti.
Hansel edellyttää, että tarjoajat ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa ja noudattavat
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevia lakisääteisiä velvoitteita.
Tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa edellytetään myös, että valittujen
sopimustoimittajien on toimitettava selvitykset verojen maksusta, sovellettavasta
työehtosopimuksesta sekä rekisteröitymisestä kauppa-, ennakkoperintä-, arvonlisäverovelvollisuusja työnantajarekisteriin sovituin väliajoin.
Sopimustoimittajien taloudellisen ja juridisen aseman valvonta hoidetaan ulkopuolisen organisaation
tarjoaman valvontapalvelun kautta. Hansel saa välittömästi tiedon, mikäli toimittajan taloudellisessa
tilanteessa tapahtuu heikkenemistä tai jos sen juridinen rakenne muuttuu.

Sosiaaliset näkökohdat
Sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisessa toteutetaan julkisten hankintojen perusperiaatteita.
Kriteerien täytyy olla tasapuolisia ja syrjimättömiä, suhteellisuusperiaatteen huomioivia ja avoimesti
kerrottuja. Sosiaalisen näkökohdan on liityttävä hankinnan kohteeseen ja sillä tulee olla merkitystä
hankinnan toteuttamisen kannalta.
Käytännössä sosiaalisten näkökohtien huomioon ottaminen voidaan tehdä niin, että ne otetaan
mukaan sopimusehtoihin esimerkiksi edellyttämällä, että toimittaja sitoutuu noudattamaan
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä työ- ja ihmisoikeuksia koskevia perussopimuksia.
Hansel on edellyttänyt muutamissa kilpailutuksissa tarjoajalta vapaaehtoista selvitystä ILO:n
perussopimusten noudattamisesta, esimerkiksi tietokoneiden ja palvelimien puitejärjestelyiden
kilpailutuksissa.
Hansel on laatinut puitejärjestelyistään sosiaalisen vastuullisuuteen keskittyvän riskianalyysin.
Puitejärjestelyt sijoitettiin ns. riskimatriisiin, jonka muuttujina olivat sopimuksen merkityksellisyys
euroina ja sopimuksen sosiaalisen riskin suuruus. Tavoitteena oli tunnistaa sosiaalisen vastuun
näkökulmasta riskipitoiset toimialat ja puitejärjestelyt.
Riskianalyysi osoitti, että sosiaalinen riski ilmenee suurimpana eräiden ulkomaisten tuotetoimittajien
ja kotimaisten palvelutoimittajien puitejärjestelyissä. Ulkomaisten tuotetoimittajien osalta korkea
riski liittyi työvoimavoittoiseen tuotantotapaan, alihankkijoiden suureen lukumäärään ja usein
pitkään toimitusketjuun.
Sosiaalinen riski kasvaa usein, kun tuotteet on valmistettu maissa, joissa työntekijöiden oikeuksien
valvonta on heikkoa tai jos tuotteen raaka-aineet tulevat pääosin Euroopan ulkopuolelta.
Kotimaisten palvelutoimittajien osalta riskitekijät liittyvät muun muassa työvoimavaltaisiin
palveluihin, alihankkijoiden suureen lukumäärään ja matalapalkka-aloihin.
Hanselilla on noin kymmenen sellaista puitejärjestelyä, jotka sijoittuivat matriisissa suuren tai
erittäin suuren sosiaalisen riskin alueelle. Olemme käynnistäneet kehitystyön riskianalyysin pohjalta.
Tarkoituksena on määritellä sopivat toimintamallit riskien pienentämiseksi tunnistetuilla toimialoilla.
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Ympäristötunnus
Vuonna 2013 uusittu valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen
edistämisestä julkisissa hankinnoissa edellyttää, että kaikissa julkisissa hankinnoissa otetaan
ympäristönäkökohta huomioon.
Hanselissa kilpailutusta suunnitellessa projektiryhmä selvittää, onko kilpailutuksessa mahdollista
huomioida ympäristönäkökohtia. Jos kilpailutuksessa ei ole mahdollista huomioida
ympäristönäkökohtaa tai on vain yksi mahdollinen huomioitava asia, tämä dokumentoidaan yhtiön
sisäisen ohjeen mukaisesti.
Mikäli puitejärjestelyssä on pystytty huomioimaan ympäristönäkökohdat kahden tai useamman
Hanselin asettaman kriteerin osalta, sille myönnetään Hanselin oma ympäristötunnus. Vuoden 2014
lopussa 76 voimassa olevasta puitejärjestelystä 55 oli sellaisia, joissa ympäristönäkökohdat oli
huomioitu (72 prosenttia).
Ympäristönäkökulmien huomioiminen ei aina ole mahdollista hankinnan kohteen luonteen vuoksi.
Esimerkiksi organisaation ja henkilöstön kehittämispalvelujen ja muiden vastaavien
asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmien huomioiminen on usein vaikeaa.
Hanselin puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmat on huomioitu:
1

hankintatarpeen määrittelyssä tai
2 hankinnan kohteen vaatimusmäärittelyssä tai
3 soveltuvuusvaatimuksissa tai
4 vertailukriteerinä tai
5 sopimusehdoissa.

Tietohallinnon hankinnat
Tietoliikennehankinnat
Videoneuvottelupalvelut 2010

1

2

Matkapuhelimet 2012–2014
Tietoliikennepalvelut 2014–2018

1

2

1

2

3

5

3

5
4

IT-laitehankinnat
Tulostusympäristö kokonaispalveluna
Verkon laitteet 2010

2

Tallennusratkaisut 2011

2

Verkkotulostimet ja niihin liittyvät palvelut 2012–2016

2

Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut 2012–2016

3

4

5
5

4

5

3

4

5

2

3

4

5

Palvelimet ja niihin liittyvät palvelut 2013–2015

2

3

4

5

Kulutuselektroniikan AV-laitteet 2013–2015

2

3

5

Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (PC/Windows) 2014–2016

2

3

5
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Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (iOS/OS X) 2014–2016
Ruggeroidut tietokoneet vaativiin ympäristöolosuhteisiin 2014–2016

2

3

5

2

3

5

Ohjelmistohankinnat
Microsoft-käyttöoikeuksien jakelupalvelut 2012–2016

1

3

1

3

IT-palveluhankinnat
Konesali-ja kapasiteettipalvelut 2013–2019

4

5

Hallinnon palveluhankinnat
Talouden hallinta
2

Leasingpalvelut 2013–2017
Maksamisratkaisu 2013–2017

3

1

3
2

Autojen leasingpalvelut 2013–2017

3

Organisaation ja henkilöstön kehittäminen
Työterveyshuollon palvelut 2013–2018

3

Johdon konsultointipalvelut 2013–2017

3

5

3

5

Tietotekniikan koulutuspalvelut 2014–2018

1

2

4

5

Matkustuksen hallinta
4

Majoituspalvelut Brysselissä 2011
Junamatkustuspalvelut 2011

1

5
4

Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut 2012
Laivamatkustuspalvelut 2012

5

2

5

3

Matkatoimistopalvelut 2012

3

Reittilennot 2013–2014

3

5
4

Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat
Ajoneuvo- ja kuljetushankinnat
Muuttokuljetuspalvelut 2012

2

3

5

Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut 2013–2017

2

3

5

Kevyet ajoneuvot ja perävaunut 2013–2017

2

3

5

2

3

2

3

Autot ja taloudellisen ajon koulutus 2013–2017
Tilausajopalvelut 2014–2018

1

4

5
5
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2

3

5

Ravintolapalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017

2

3

5

Sähkö- ja LVI-tarvikkeet 2011

2

3

5

Suurtalouksien kulutustuotteet 2011

2

3

5

Toimitilojen käyttäjäpalvelut 2012

2

3

5

2

3

5

3

5

Työkoneet 2014–2018
Materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat

Elintarvikkeet 2012–2016

1

Kaasut 2013–2017
Turvallisuustekniikka 2012–2016; järjestelmät ja laitteet

2

3

5

Siivouspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017

2

3

5

3

5

2

3

5

Toimisto- ja atk-tarvikkeet 2012–2016

2

3

Toimistokalusteet 2013–2018

2

3

2

3

Kotimaisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018

2

3

4

5

Vieraskielisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018

2

3

4

5

Sähkö 2013–2017

2

3

Voiteluaineet 2011

2

3

Polttonesteet 2013–2017

2

3

Polttoainehankinnat ammattiliikenneasemilta 2014–2018

2

5

Polttoainehankinnat henkilöliikenneasemilta 2014–2018

2

5

Turvallisuuspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017
Kokonaispalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017
Toimistohankinnat

Painatuspalvelut 2014–2018

1

4

5
5

Energiahankinnat

5
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Yhteishankinnat, joissa ympäristönäkökulma huomioitu
Hankintasektori

Toimiala

Ympäristö
huomioitu
2014, %

Ympäristö
huomioitu
2013, %

Ympäristö
huomioitu
2012, %

Tietohallinnon
hankinnat

Tietoliikennehankinnat 32

9

28

32

29

IT-laitehankinnat

85

83

98

92

91

Ohjelmistohankinnat

30

29

96

92

27

IT-palveluhankinnat

47

7

14

1

0

Yhteensä

194

128

66

64

55

Talouden hallinta

51

43

85

87

93

Organisaation ja
henkilöstön
kehittäminen

84

27

32

3

0

Matkustuksen hallinta

79

74

93

94

96

Yhteensä

214

144

67

56

54

Materiaalihankinnat Ajoneuvo- ja
ja tekniset
kuljetushankinnat
palveluhankinnat

51

51

100

97

94

Materiaali- ja
kiinteistöhallinnan
hankinnat

70

60

85

85

71

Toimistohankinnat

64

55

87

86

86

Energiahankinnat

121

121

100

100

100

Yhteensä

307

288

94

94

92

715

559

78

75

72

Hallinnon
palveluhankinnat

Kaikki yhteensä

Yhteishankinnat Ympäristö
2014, M€
huomioitu
2014, M€
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Markkinoiden toimivuus ja pk-yritykset
Markkinoiden toimivuuden varmistaminen ja kilpailun lisääminen ovat tärkeä osa taloudellista
vastuullisuutta. Hansel pyrkii aina kun se on mahdollista huomioimaan kilpailutuksissa pienten ja
keskisuurten yritysten toimintaedellytykset. Yhtiö tekee myös asiaan liittyvää yhteistyötä Suomen
Yrittäjien kanssa.
Hanselilla on kaiken kaikkiaan 383 sopimustoimittajaa. Näistä 20 ovat ulkomaisia toimittajia, jonka
lisäksi neljässä ryhmittymässä on vähintään yksi ulkomainen yritys. Seuraamme sekä pk-yritysten
osuutta kaikista sopimustoimittajista että sitä, miten puitejärjestelymyynti jakaantuu pk-yritysten ja
suurten yritysten välillä. Pk-yrityksen määrittelyssä käytetään Euroopan komission mukaista
määritelmää2.
Pk-yritysten osuus Hanselin toimittajista vuonna 2014 oli 43 prosenttia. Luku kattaa kaikki Hanselin
kanssa suorassa sopimussuhteessa olevat toimittajat, alihankkijoita ei ole huomioitu. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että hankintoja tehtiin pk-yrityksiltä Hanselin sopimuksia hyödyntäen yli 91
miljoonalla eurolla.

Pk-yritykset sopimustoimittajina*
2014

2013

2012

2011

2010

164

173

161

263

342

43

46

46

64

71

Pk-yrityksiltä tehdyt yhteishankinnat, M€

91,5

70,8

115,0

176,2

203,3

Pk-yrityksiltä tehtyjen yhteishankintojen osuus, %

12,8

10,2

16,7

26,1

36,7

Pk-yrityksiä sopimustoimittajina, lkm
Pk-yritysten osuus sopimustoimittajista, %

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

Koska Hanselin asiakkaiden hankintavolyymit ovat usein suuria, voi pienillä yrityksillä ajoittain olla
vaikeuksia vastata suuriin tilausmääriin. Hanselin kilpailutuksiin saa osallistua siten, että osa
hankinnasta toteutetaan alihankkijoiden toimesta. Mahdollisuus käyttää alihankkijoita edistää pkyritysten mahdollisuutta osallistua yhteishankintoihin.
Hansel sallii myös yritysten muodostamat ryhmittymät tarjouskilpailuissa. Ryhmittymät voivat
helpommin vastata suuriin tilausmääriin, mikä edesauttaa pk-yritysten pääsyä valtion
sopimustoimittajiksi.
Pk-yrityksiltä puitejärjestelyjen kautta tehdyt hankinnat ovat vähentyneet viime vuosien aikana.
Lasku johtuu muun muassa Sähkö-puitejärjestelystä, josta tuli vuonna 2011 euromääräisesti yhtiön
suurin puitejärjestely, kun valtion sähköhankinta päätettiin keskittää Hanselin kautta tehtäväksi
yhteishankinnaksi. Sähkön sopimustoimittaja ei ole pk-yritys.
On myös huomattava, että eräillä toimialoilla ei ole lainkaan pk-yrityksiä, kuten esimerkiksi
reittilennoissa ja leasingpalveluissa. Lisäksi on sopimuksia, jotka on tehtävä valtakunnallisesti –
esimerkiksi tietoliikenteen ja puheliikenteen puitejärjestelyt.

Hankintojen jakaminen
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Puitejärjestely perustuu hankintalakiin. Puitejärjestelyyn valitaan toimittajat tarjouskilpailulla, joka
voi olla esimerkiksi alueellinen. Tarjouskilpailut kilpailutetaan yleensä EU-laajuisella avoimella
menettelyllä.
Asiakkaat tekevät usein hankintoja puitejärjestelyn sisällä kevennetyllä kilpailutuksella. Näihin
minikisoihin voivat osallistua vain puitejärjestelyyn valikoituneet toimittajat. Esimerkiksi
työterveyshuollon tai painatuspalvelujen kevennettyyn kilpailutukseen voivat osallistua
puitejärjestelyn sopimuskaudella ko. maantieteelliselle alueelle tai tuoteryhmään valitut toimittajat.
Kaikissa Hanselin kilpailutuksissa harkitaan erikseen kilpailutusten toteuttamisen tapaa
markkinoiden toimivuuden ja asiakastarpeiden kannalta. Mahdollisuuksien mukaan hankinnat
jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jolloin pk-yrityksillä on paremmat mahdollisuudet osallistua. Pkyrityksillä on mahdollisuus tarjota myös ryhmittyminä isompiin kokonaisuuksiin.
Tarjouskilpailuja ei voida kuitenkaan erikseen suunnata pk-yrityksille, vaan tarjouskilpailun voittaa
aina kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja tai tarjoajat riippumatta
yrityksen koosta. Noin 10 prosenttia Hanselin puitejärjestelyistä on kilpailutettu alueellisesti.
Alueellisia näkökohtia on huomioitu esimerkiksi Työterveyshuollon palvelut -puitejärjestelyssä, joka
on jaettu yli 60 maantieteelliseen alueeseen. Tavoitteena on muun muassa tukea paikallisten
terveyspalveluiden saatavuutta. Työterveyshuollon puitejärjestelyyn valittiin 25 sopimustoimittajaa.
Alueellisuusnäkökohdat huomioitiin myös kotimaan majoitus- ja kokouspalveluiden
puitejärjestelyssä, joka jaettiin noin 70 alueeseen, jotta asiakkaiden majoitustarpeisiin pystyttäisiin
vastaamaan mahdollisimman hyvin. Majoitus- ja kokouspalveluihin valittiin yhteensä noin 90
sopimustoimittajaa.
Tietokoneita koskevassa puitejärjestelyssä sopimustoimittajien vastuulla on huolehtia
huoltopalveluiden toimivuudesta valtakunnallisesti. Tämä toteutetaan käytännössä alueellisesti
laajan alihankkijaverkoston avulla, jolloin asiakkailla on käytössään lähes 140 huoltopistettä.

Hankintalakia uudistetaan
Euroopan unionin valmistelemat uudet hankintadirektiivit hyväksyttiin helmikuussa 2014. Hanselin
asiantuntijat ovat osallistuneet tiiviisti kansallisen lainsäädännön uudistamista valmistelevaan
työhön, jota on tehty hankintadirektiivien hyväksymisen jälkeen.
Hanselin asiantuntijat ovat osallistuneet hankkeen ohjaus- ja valmisteluryhmiin sekä sihteeristön
tekemään työhön. Suomen hallituksen tavoitteena on antaa eduskunnalle asiaa koskeva hallituksen
esitys vuoden 2015 aikana, ja uuden hankintalain pitäisi tulla voimaan huhtikuussa 2016.
Lakiuudistus tarkoittaa hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta. Hanselin kannalta
merkittävimmät muutokset liittyvät hankintamenettelyjen ja käytännön kilpailutusprosessin
uudistuksiin, sähköisiin hankintamenettelyihin sekä yhteishankintayksiköiden asemaan ja
puitejärjestelyihin liittyviin täsmennyksiin.
Lakiuudistuksen myötä myös ympäristö-, sosiaalisiin-, innovatiivisuusnäkökohtiin sekä pk-yritysten
asemaan tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota.
2Henkilöstön lukumäärä alle 250, ja liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai tase enintään 43 miljoonaa euroa. Yritysten on lisäksi

täytettävä ns. riippumattomuuskriteeri, jonka mukaan suuri yritys ei omista yli 25 prosentin osuutta pk-yrityksestä.
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Yhteiskunnan digitalisoituminen näkyy
hankintatoimessa
Yhteiskunnan digitalisoituminen vaikuttaa Hanselin toimintaan. Valtionhallinnon tasolla on
meneillään useita laajoja digitalisoitumiseen liittyviä hankkeita, kuten esimerkiksi Valtiokonttorin
asettama Hankinnasta maksuun (HAMA) -hanke.
Hankkeen tavoitteet liittyvät muun muassa taloushallinnon prosessien sujuvoittamiseen,
toimintamallien yhtenäistämiseen, työnjakojen ja roolien selkeyttämiseen sekä valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen käyttöasteen nostamiseen.
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset on huomioitu yhtiön strategiassa, jossa on useita
sähköiseen hankintatoimen kehittämiseen tähtääviä kokonaisuuksia. Hanselin toimintaan liittyvä
digitalisoituminen konkretisoituu asiakkaillemme ja sopimustoimittajillemme tarjottavan lisääntyvän
sähköisen palvelutarjonnan myötä. Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme ja toimittajiamme
mahdollisimman tehokkaasti ja olemme siksi siirtäneet yhä enemmän palveluja verkkoon.
Vuoden 2014 lopulla käyttöönotettu uusi verkkopalvelu tehostaa asiakkaiden hankintatoimea
tarjoamalla heille enemmän tietoa ja helpottamalla esimerkiksi puitejärjestelyjen liittymisilmoitusten
tekemistä. Asiakkaille suunnattujen verkkopalvelujen kehittämistä jatketaan; tavoitteena entistä
parempi palvelutaso sekä asiakas- ja toimittajatyytyväisyys. Asiakkaille tarjotaan myös jatkossa
henkilökohtaista palvelua asiakaspalvelun ja asiakkuuspäällikköjen kautta.

Kohti tehokkaampaa hankintatoimea
Hankintojen tekeminen on usein raskas ja aikaa vievä prosessi. Erilaisten sähköisten
hankintaratkaisujen avulla voidaan keventää hallinnollista rasitetta, yksinkertaistaa
tarjousmenettelyjä ja puitejärjestelyjen käyttöä sekä lisätä hankintaprosessin läpinäkyvyyttä.
Valtion hankintatoimea tehostavan sähköisen kilpailutusjärjestelmän kilpailuttaminen ja
käyttöönotto on Hanselissa tärkeä strategialähtöinen hanke. Kilpailutusten yhteydessä on myös
käytetty sähköistä huutokauppaa ja kokemukset niistä ovat olleet hyviä.
Tutkimukset osoittavat, että erityisesti pk-yritykset hyötyvät sähköisistä hankinnoista. Pk-yritysten
osallistuminen julkiseen hankintamenettelyyn on yleisesti ottaen lisääntynyt sähköisten hankintojen
käyttöönoton seurauksena3.

Sähköisen kilpailutusratkaisun hankinta
Julkisia hankintoja ohjaava uusi hankintadirektiivi hyväksyttiin Euroopan parlamentin äänestyksessä
tammikuussa 2014. Hankintadirektiivi edellyttää julkisten hankintojen kilpailuttamista sähköisesti
noin kahden vuoden siirtymäajan jälkeen.
Hanselissa on parhaillaan käynnissä sähköisen kilpailutusratkaisun hankinta. Hanke viivästyi
alkuperäisestä suunnitelmasta, sillä vuonna 2014 tehty hankintapäätös vietiin markkinaoikeuteen,
mikä johti uuteen kilpailutusprosessiin. Markkinaoikeuteen tehty valitus koski tarjousten
tarjouspyynnönmukaisuutta ja pisteytystä.
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Markkinaoikeuden ratkaisun jälkeen käynnistimme sähköisen kilpailutusratkaisun tarjouskilpailun
uudelleen ja uusi hankintapäätös sähköisestä kilpailutusratkaisusta tehtiin helmikuussa 2015.
Tavoitteena on, että kilpailutusratkaisun ensimmäiset käyttöönotot voisivat alkaa kesällä 2015.
Sähköisen hankintaratkaisun yhtenä keskeisenä tavoitteena on tehostaa hankintaprosessia muun
muassa tarjoamalla hankintayksiköille mahdollisuus jättää tarjouspyynnöt verkkolomakkeina, joihin
tarjoajien on helppo ja nopea vastata sekä jättää tarjous sähköisesti.
3Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Euroopan neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden

komitealle: Täysin sähköisten hankintojen käyttöönotto julkishallinnon nykyaikaistamiseksi, 26.6.2013.
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Tietoturvallisia ratkaisuja
Poliisin arvion mukaan Suomessa tehtävien tietoverkkorikoksien määrä on kasvussa ja yrityksiä
kohtaan kohdennetut verkkohyökkäykset jatkuvat. On myös mahdollista, että valtionhallintoon ja
kansainvälisesti toimiviin yrityksiin kohdistuu jatkossa nykyistä enemmän erilaisia tietoturvauhkia.
Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämistä käsittelevän periaatepäätöksen mukaan
tietoturvallisuuden huomioiminen on tärkeä osa johtamista, osaamista, riskienhallintaa sekä
hallinnon kehittämistä. Lähtökohta on, että jokainen organisaatio vastaa oman toimintansa
tietoturvallisuudesta.
Valtionhallinnon tasolla vastuu tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä on
valtiovarainministeriöllä. Hanselin puitejärjestelyissä huomioidaan valtionhallinnon tietoturvaa
koskevat linjaukset ja määräykset.
Lisäksi Hansel osallistuu muun muassa valtion tietoturvan kehittämishankkeisiin ja luo malleja
tietoturvallisuuden huomioimiseksi puitekilpailutuksissa. Puitejärjestelyissä asiakkaille annetaan
mahdollisuus tarkentaa asiakaskohtaisia tietoturvavaatimuksia asiakaskohtaisessa sopimuksessa.
Tietoturvallisuuteen liittyvät näkökohdat huomioidaan Hanselin toiminnassa ja hankintaratkaisuissa.
Tietoturva huomioidaan muun muassa järjestelmissä, työvälineissä ja toimintatavoissa. Se ilmentää
Hanselin liiketoiminnassa laadukasta tapaa toimia, ja on tärkeä osa riskienhallintaa.

Tietoturvapolitiikan perusteet
Hanselin tietoturvapolitiikka määrittelee ja ilmaisee johdon näkökulmasta yrityksen liiketoiminnan
kannalta keskeiset periaatteet ja vaatimukset tietoturvallisuuden osalta. Tietoturvallisuusvelvoitteet
koskevat kaikkia Hanselin työntekijöitä. Yhtiön tietoturvapäällikkö vastaa tietoturvallisuuteen
liittyvästä koulutuksesta, ohjeistuksesta ja sisäisestä tiedottamisesta.
Hanselissa tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja
käytettävyyden varmistamista. Tietoturvallisuus ilmentää liiketoiminnassa laadukasta toimintatapaa
ja on osa yrityksen riskienhallintaa.
Hanselin liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen ja riittävän tietoturvatason ylläpitäminen
mahdollistaa nykyaikaisten ja tehokkaiden liiketoimintaprosessien ja -menetelmien jatkuvan
käyttämisen.
Hansel on sitoutunut noudattamaan omassa toiminnassaan valtionhallinnon tietoturvatasojen
perustasoa. Vuonna 2012 suoritettu auditointi osoitti, että Hansel täyttää valtiohallinnon tietoturvan
perustason vaatimukset.
Kilpailutuksissa edellytetään tarpeen mukaan VAHTI-ohjeiden mukaista perus-, korotettua tai
korkeaa tasoa. Lisäksi yhtiön asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa tuotettavien palveluiden
tietoturvatasoon.
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Teemme yhdessä onnistuneita hankintoja
Hanselin palvelulupaus, joka on suunnattu kaikille sidosryhmillemme, on ”Teemme yhdessä
onnistuneita hankintoja”. Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi Hansel pyrkii tekemään hyvää
yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa.
Asiakas- ja toimittajanäkökulmat huomioidaan kilpailutusprosessin yhteydessä. Lisäksi varmistetaan,
että yhteistyö ja toiminta ovat toimivaa myös sopimuskauden aikana.
Sopimuskauden aikaisen yhteistyön kehittämiseksi Hansel järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka
ovat suunnattuja asiakkaille, sopimustoimittajille ja muille sidosryhmille.

Asiantuntijapäivä
Tammikuussa 2014 järjestetty HanselForum Asiantuntijapäivä houkutteli Helsingin
Messukeskukseen lähes 200 yhtiön asiakasta. Päivän aikana heillä oli mahdollisuus tutustua
sopimustoimittajien näyttelyyn sekä kuulla muun muassa johdon konsultointipalveluihin,
työterveyshuoltoon ja henkilöstöpalveluihin liittyviä ajankohtaisia puheenvuoroja.
Asiakkailla oli mahdollisuus keskustella tilaisuudessa Hanselin asiantuntijoiden kanssa palveluista ja
niiden hankinnasta. Asiakkaat kävivät vilkasta keskustelua myös sopimustoimittajien kanssa.
Esiin nousi käytännönläheisiä asioita muun muassa puitesopimusten toimivuudesta sekä
kevennetyistä kilpailutuksista ja niihin valmistautumisesta. Asiakkaiden ja sopimustoimittajien
välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu erityisesti asiantuntijapalveluiden hankinnassa.

Ajoneuvopäivä
HanselForum Ajoneuvopäivä keräsi keväällä Porvoon Premier Parkiin yli 100 asiakasta ja 30
sopimustoimittajaa. Tapahtumassa esiteltiin yhdessä sopimustoimittajien kanssa ajoneuvo- ja
kuljetushankintojen monipuolisia puitejärjestelyjä, joiden kautta voi hankkia lähes kaikkea
ajoneuvoihin ja kuljetuksiin liittyvää.
Hanselin asiakkaat voivat ajoneuvojen osalta hankkia sopimusten kautta muun muassa sähköautoja
ja pienipäästöisiä autoja. Lisäksi he voivat hankkia esimerkiksi taloudellisen ajon koulutusta.
Cleantech-hankinnat ja ympäristön huomioiminen ovat nousseet entistä isompaan osaan
valtionhallinnon hankinnoissa. Tämä suuntaus näkyy kautta linjan niin toimittajien tuotteissa ja
palveluissa kuin heidän omassa toiminnassaan.
Ajoneuvopäivä tarjosi erinomaisen kohtaamispaikan asiakkaille ja toimittajille. Rennossa ilmapiirissä
käytiin paljon hyviä keskusteluja ja vaihdettiin kokemuksia. Hansel sai päivän aikana runsaasti hyvää
palautetta, jota voidaan hyödyntää uusien ratkaisujen kehityksessä.

Valtion hankintapäivä
Hansel järjesti syyskuun lopussa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa Valtion hankintapäivän, joka
kokosi Finlandia-taloon satoja hankinnan ammattilaisia. Iltapäivän ohjelma tarjosi tiiviin katsauksen
valtion hankintatoimen tilaan ja kehittämiseen.
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Yhteistyö ja vastuullisuus olivat päivän puheissa toistuvia teemoja. Hankintalain uudistustyö, valtion
hankintatoimen kehittämishanke eli HANKO-hanke ja yhteishankintojen parissa tehtävä yhteistyö
herättivät kiinnostusta ja keskustelua.
Tapahtuman avauspuheenvuorossa työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri korosti yhteisten
verovarojen vastuullista ja tehokasta käyttöä. Valtion on oltava osaava ja vastuullinen ostaja, joka
tarkastelee hankintojensa vaikutusta yhteiskuntaan.
Valtiosihteeri muistutti hankinnan ammattilaisia siitä, että he ovat keskeisessä asemassa
hankintalainsäädännön kehittämisessä. Hankintojen monimuotoistuessa ja monimutkaistuessa hän
myös peräänkuulutti selkeitä, mutta aiempaa joustavampia sääntöjä ja korosti toimittajayhteistyön
tärkeyttä.
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Case: Rikosseuraamuslaitos kilpailutti
tarkastuspalvelut
Hansel ja Rikosseuraamuslaitos ovat tehneet pitkään yhteistyötä. Kilpailutuksia on ollut laidasta
laitaan ja viimeisin koski lakisääteisiä tarkastuspalveluita. Tarkastuspalveluiden kilpailutuksessa
Rikosseuraamuslaitoksen tehtäväksi jäi ainoastaan kohteen määrittely ja valitun toimittajan kanssa
tehtävä sopimus – Hanselin kilpailutuskonsultointi huolehti kaikesta muusta.
Rikosseuraamuslaitoksen kokemukset Hanselin kilpailutuskonsultoinnista ovat olleet hyviä.
Onnistuneen tarkastuspalveluiden kilpailutuksen taustalta löytyy huolellisesti tehty vaatimusten
määrittely. Turvallisuusinsinööri Ari Pakarinen käynnisti kilpailutuksen ja vastasi niin sisäisestä
tiedottamisesta kuin hankkeen koordinoinnista.
– Meillä on toimipisteitä Helsingistä Ylitornioon, ja kiinteistöjen lakisääteisiä tarkastuksia ja
tarvittavia selvityksiä on runsaasti: paloilmoittimet, hissit, portit ja paljon muuta, Pakarinen kuvailee
hankkeen mittakaavaa.
– Saimme valmisteluvaiheessa kentältä paljon hyvää tietoa. Kiinteistöpäälliköt kertoivat omalta
osaltaan, mitä tarvitaan ja mitkä asiat toimittajan toiminnassa ovat tärkeitä, kiinteistöturvallisuus
etunenässä, Pakarinen kiittelee.

Tavoitteena keskitetty palvelu
Rikosseuraamuslaitokselle oli tärkeää saada keskitetty palveluratkaisu.
– Analyysit on hyvä saada yhdestä paikasta kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Hajautetun toiminnan
koordinointi olisi huomattavasti työläämpää. Lisäksi on aina helpompaa toimia vain yhden toimittajan
kanssa, Pakarinen perustelee.
Määrittelyvaiheen jälkeen Hansel hoiti kilpailutuksen ja keskustelut tarjoajien kanssa.
– Pohjatyö saatiin tehtyä niin hyvin, ettei meidän tarvinnut itse olla tekemisissä toimittajien kanssa,
Pakarinen kertoo.
Tarkastuspalveluiden sopimus on 2 + 4 -vuotinen. Kahden ensimmäisen vuoden jälkeen kysellään
kenttäväen kokemuksia, ja sopimusta jatketaan vuosi kerrallaan palautteen mukaan.

Maan parasta hankintaosaamista
Kilpailutuskonsultoinnin hyödyt ovat selvät. Rikosseuraamuslaitos pystyy keskittymään omaan
työhönsä, kun resursseja ei tarvitse kiinnittää kilpailutushankkeisiin.
– Suomesta ei löydy parempaa julkisten kilpailutusten osaamista kuin mitä Hanselilla on. Lisäksi
säästämme kokonaiskustannuksissa, Pakarinen pohtii konsultoinnin etuja.
– Hanselin toimintaan olemme olleet erittäin tyytyväisiä, Pakarinen kiittelee. Hän toivoo
kilpailutusten kehittyvän entistä enemmän suuntaan, jossa Hansel huolehtii toimittajien
tapaamisesta, eikä hankintayksikön tarvitse osallistua neuvotteluihin.
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– Olemme iso laitos, henkilöstöä on lähes 3 000, joten kaikkia miellyttäviä toimittajia ei olekaan.
Voimme kuitenkin aina oppia ja huomioida kehitettäviä asioita tulevissa kilpailutuksissa, Pakarinen
pohtii ja korostaa asiakkaan roolia hankinnan kohteen määrittelyssä.
– Toivon, että Hansel pystyy kasvattamaan resurssejaan edelleen. Vuosien mittaan palveluiden
saatavuus on parantunut, mutta myös esimerkiksi sopimustoimittajien valvontaan olisi hyvä panostaa
nykyisiä pistokokeita enemmän, Pakarinen heittää pallon Hanselin suuntaan.
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Case: Verohallinto käyttää henkilöstöpalveluita
ahkerasti
Henkilöstöpalveluiden puitejärjestely tarjoaa monipuolisia ratkaisuja valtionhallinnon yksiköille.
Verohallinnon kokemukset henkilöstövuokrauksesta ovat olleet kannustavia.
Valtaosa suomalaisista täyttää veroilmoituksensa verkkopalvelussa, mutta paljon niitä palautetaan
vielä paperisinakin. Verohallinto työllistää vuosittain helmi–toukokuun aikana satakunta
kausityöntekijää, joiden tehtävänä on tallentaa veroilmoitusten tiedot tarkasti ja luotettavasti.
– Meillä on selkeä vuosittainen tarve isolle työntekijämäärälle, hallintoyksikön talouspalveluissa
työskentelevä hankintalakimies Merja Kortesuo kertoo.
– Henkilöstövuokraus on ollut meille toimiva ratkaisu. Lisätyövoimaa tarvitaan usealla
paikkakunnalla, ja tallennustyö on muusta virkamiestyöstä helposti irrotettava kokonaisuus,
Kortesuo kuvailee.

Puitesopimus ahkerassa käytössä
Verohallinnon keskitetty, valtakunnallinen malli on ollut käytössä loppuvuodesta 2011. Vastaavia
järjestelyjä on ollut aiemminkin; nykyinen toimintatapa jatkuu puitesopimuksen loppuun, syksyyn
2015, saakka.
Henkilövuokrauksesta vastaa yksi sopimustoimittaja, mikä etukäteen hieman jännitti.
– Meillä ei ollut toimittajasta aiempaa kokemusta, mutta yhteistyön käynnistyttyä he osoittautuivat
varsin osaaviksi, ammattitaitoisiksi ja luotettaviksi, Kortesuo kiittelee.
– Yhteistyö on sujunut moitteetta, toteaa Kortesuo ja kehuu toimittajan joustavuutta myös
yllättävissä kiiretilanteissa.

Tarjolla luotettavaa ammattitaitoa
Puitejärjestelyn hyötynä Kortesuo pitää erityisesti sitä, että Hanselin kautta on saatu kumppaniksi
hyvä ja luotettava toimittaja.
– Olisi ollut huomattavasti työläämpää, jos olisimme kilpailuttaneet itse. Hanselilla on paras ja
viimeisin asiantuntemus hankintaan liittyvästä lainsäädännöstä, ja voimme luottaa täysin siihen, että
toimittajan suhteen pienimmätkin yksityiskohdat ovat kunnossa.

Palveluratkaisuja moniin tarpeisiin
– Meidän näkökulmastamme henkilöstövuokrauksen puitejärjestely toimii niin kuin pitääkin.
Hankkijan näkökulmasta olennaista on määritellä hankinnan kohde tarkasti joko ennen
hankintaprosessin alkua tai viimeistään yhdessä toimittajan kanssa, Kortesuo sanoo.
Suurin osa Verohallinnon tehtävistä on virkamiestyötä, mikä rajaa mahdollisuuksia
henkilöstövuokrauksen hyödyntämiseen.

68

– Pienentyvien henkilöstöresurssien arjessa henkilöstövuokraus on kuitenkin yksi varteenotettava
vaihtoehto silloin, kun hankintayksikkö pystyy määrittelemään selkeitä tehtäväkokonaisuuksia,
joissa ei käytetä julkista valtaa, Kortesuo huomauttaa.
Puitejärjestelyn palveluvalikoimaan kuuluu henkilövuokrauksen lisäksi myös rekrytointi- ja
suorahakupalveluita sekä urasuunnittelun ja uudelleen sijoittumisen tukipalveluita.
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Case: Poliisit pyörillä koko maassa
Poliisilla on käytössään 1 700 autoa, joista reilu puolet on tunnuksellisia partioautoja: maijoja ja
henkilöautoja. Ajoneuvokantaan kuuluu lisäksi moottoripyöriä ja -kelkkoja sekä veneitä.
Autohankinnat poliisi tekee Hanselin puitejärjestelyn kautta.
Valtaosa ostetaan omaksi, mutta viime vuosina joitakin siviiliautoja on hankittu myös
leasingsopimuksilla.
– Vuosittainen hankintojen määrä vaihtelee, mutta yleensä pyöritään 160–170 auton kieppeillä.
Moottoripyöriä hankitaan viidestä kymmeneen, materiaalihallintopäällikkö Jouni Jantunen
Poliisihallituksesta kertoo.

Varustelu viimeistelee poliisiauton
Sopimustoimittajalta hankittu auto käy läpi varusteluprosessin, ennen kuin käytössä on tuliterä
poliisiauto.
– Toimittajalta saadaan runko, ja varustelu rakennetaan auton käyttötarkoituksen mukaan.
Esimerkiksi maijojen varustelu on vaativa ja laaja työ, josta meillä huolehtii oma alihankkija, Jantunen
kuvailee.
Henkilöautojen, moottoripyörien ja moottorikelkkojen varustelu on kevyempää, ja niistä vastaa
toinen alihankkija.
Poliisin tehtävät, kuten yleisen järjestyksen ja liikenteen valvonta sekä rikostutkinta, asettavat
ajoneuvoille erilaisia vaatimuksia. Myös kaupunkiajossa on omat haasteensa. Autoja pidetään
tavallista enemmän tyhjäkäynnillä, eikä aina ajeta vain teillä, joten autoilta vaaditaan kestävyyttä.
Maantieteelläkin on merkityksensä; mitä pohjoisempana ollaan, sitä enemmän korostuu auton
nelivetoisuuden tarve.

Puitejärjestelyn monet hyödyt
– On iso etu, että kilpailuttamista ei tarvitse tehdä itse. Se on vaativa ja pitkäkestoinen prosessi,
Jantunen tiivistää.
Myös kustannushyödyt korostuvat, kun hankintoja tehdään valtakunnallisesti isolla volyymilla.
Toimittajia puolestaan houkuttaa mahdollisuus päästä vastaamaan koko valtionhallinnon tuote- ja
palvelutarpeisiin.
Jouni Jantunen on ollut mukana puitesopimusta valmistelevassa asiakastyöryhmässä. Järjestely on
varsin toimiva.
– Pääsemme vaikuttaman ajoneuvojen ominaisuuksiin, ja olemme saaneet sellaisia autoja, joilla työt
onnistuvat, Jantunen kiittelee.
Asiakastyöryhmässä pohditaan mitä autoluokkia tarvitaan ja mitä ominaisuuksia autoilta vaaditaan
eri käyttöä ja tehtäviä varten. Yhteistyö muiden turvallisuusviranomaisten kanssa on tiivistä,
jatkuvaa ja kehittyvää.
– Pienessä maassa on hyvä yhdistää voimia, Jantunen kiteyttää.
70

Asiantuntija-apua omiin kilpailutuksiin
Puitejärjestelyjen lisäksi poliisi on hyödyntänyt Hanselin asiantuntija-apua, kuten koulutusta ja
konsultointia.
– Lisäksi Hansel on ollut apuna, kun olemme tehneet muutamia omia kilpailutuksia, Jantunen sanoo ja
toteaa kokemusten olleen hyviä.
Kaiken kaikkiaan yhteistyö Hanselin kanssa on sujunut jouhevasti.
– Kyllä meidän näkemyksiämme ja toiveitamme kuunnellaan, eikä vastaan ole tullut tilanteita, joissa
homma ei olisi toiminut. Olemme tyytyväisiä nykyisiin puitejärjestelyihin ja yhteistyöhön, Jantunen
päättää.
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Valtiokonsernin yhteistyötä tiivistetään
Valtiokonsernissa toimivat organisaatiot kehittävät yhteistyötään suunnitelmallisesti. Osana tätä
kehitystyötä on perustettu palvelukeskusten yhteistyöverkosto, jonka säännöllisiin tapaamisiin
osallistuu johdon edustajia Valtiokonttorista, HAUS kehittämiskeskuksesta, Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (Palkeet), Hanselista, Senaatti-kiinteistöistä ja Valtion tietoja viestintätekniikkakeskus Valtorista.
Yhteistyön tavoitteena on ennen kaikkea valtion suorituskyvyn parantaminen. Lisäämällä
yhteistyötä huolehditaan, että valtiokonsernissa ei tehdä päällekkäistä työtä ja samalla voidaan
tunnistaa uusia yhteistyön muotoja. Valtion kokonaisetu on keskeisessä asemassa. Yhteistyön kautta
halutaan tarjota mahdollisimman selkeät ja hyvin toimivat palvelut asiakkaille, yhden luukun
periaatteella.
Yhteistyön avulla voidaan myös edesauttaa uusien toimijoiden, kuten maaliskuussa 2014
toimintansa aloittaneen Valtorin, toiminnan kehittymistä. Valtori tuottaa valtionhallinnon
toimialariippumattomat ICT-palvelut ja hyödyntää omassa tehtävässään Hanselin tekemiä
puitejärjestelyjä ja hankintaosaamista. Hansel puolestaan hyödyntää usein puitejärjestelyjen
valmisteluvaiheen asiakastyöryhmissä palvelukeskusten substanssiosaamista.
Palvelukeskusten johdon yhteistyöverkoston lisäksi valtiokonserniin perustettiin joulukuussa 2014
viestinnän ammattilaisista koostuva verkosto. Hanselissa järjestettyyn ensimmäiseen
verkostotapaamiseen osallistui toistakymmentä viestinnän vastuuhenkilöä valtion organisaatioista.
Viestintäverkoston tavoitteena on tehostaa erityisesti viestinnällistä yhteistyötä valtiokonserniin
kuuluvien tahojen välillä ja tarjota foorumi, jossa yhteisiä asioita voidaan käsitellä.
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Sidosryhmäanalyysi
Hanselin tärkeitä sidosryhmiä ovat asiakkaat, toimittajat, omistaja ja työntekijät. Yhtiöllä on myös
lukuisa määrä muita sidosryhmiä, kuten esimerkiksi hankintalainsäädännöstä vastaava lainsäätäjä,
kansalaisjärjestöt, toimialajärjestöt ja tiedotusvälineet.
Vuoden 2013 alussa yhtiössä päivitettiin sidosryhmäanalyysi, jossa käytiin läpi ja luokiteltiin kaikki
oleelliset sidosryhmät sekä arvioitiin niiden vuorovaikutussuhde sekä odotukset Hanselia kohtaan.

Sidosryhmäanalyysi tärkeiden sidosryhmien osalta, joiden kanssa
tehdään säännöllistä yhteistyötä
Sidosryhmä

Odotukset ja tarpeet

Vaikutukset sidosryhmiin

Johtamis- ja yhteistyötavat

Hankintayksiköt

Asiakkaan tarpeet
huomioivia, ehdoiltaan ja
hinnoiltaan edullisia,
laadukkaita ja
mahdollisimman
helppokäyttöisiä sekä
oikeudellisesti kestäviä
toimintamalleja hankintojen
tekoon. Tukea omien
hankintojen
kilpailuttamiseen.

Säästöjä valtionhallinnon
organisaatioiden
hankintamenoihin sekä
hankintatoimeen
käytetyn työmäärän
pienentyminen. Kestävien
valintojen keskitetty
huomioiminen
valtionhallinnon
hankinnoissa.

Toiminta perustuu vuosittain
laadittavaan
asiakkuussuunnitelmaan, johon
kirjataan painopistealueet sekä
merkittävimmät toimenpiteet
asiakassuhteen kehittämiseksi.
Vastuutaho: asiakkuusjohtaja,
asiakkuuspäälliköt

Konsernipalveluiden
tuottajat

Hanselin odotetaan tukevan
palvelukeskusten toimintaa
puitejärjestelytarjonnallaan
sekä hankintalainsäädännön
ja kilpailutuksen
osaamisellaan.

Säästöjä valtionhallinnon
organisaatioiden
hankintamenoihin sekä
hankintatoimeen
käytetyn työmäärän
pienentyminen. Kestävien
valintojen keskitetty
huomioiminen
valtionhallinnon
hankinnoissa.

Konsernipalveluiden tuottajat
nähdään valtionhallinnon
hankintojen ohjaajina
vastaamassaan palvelu- ja
tuotekategoriassa. Yhtiö pyrkii
kehittämään omaa
ratkaisutarjontaansa ja tukemaan
paremmin keskusten toimintaa.
Vastuutaho: asiakkuusjohtaja,
hankintasektoreiden päälliköt

Merkittäviä
myyntivolyymejä
kilpailutuksissa
menestyneille
toimittajille. Toimittajien
syrjimätön ja tasapuolinen
kohtelu. Kestäviä
valintoja edistävät
vaatimukset.

Toimittajayhteistyö toteutetaan
vuosittain laadittavan
toimintasuunnitelman mukaisesti.
Vastuutaho: toimialajohtaja,
toimialapäälliköt

Asiakassuhteet

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

Sisäiset suhteet
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Omistaja

Hyvin johdettu, vastuullinen Säästöjä valtion
yhtiö, joka tuottaa säästöjä
toimintamenoihin
valtion hankintatoimeen.
hankintatoimen
parantuneella
tuottavuudella ja
hankintamenosäästöillä.
Oikeudellisesti kestävästi
toimiva valtion
hankintatoimi.

Yhtiö pyrkii aktiivisesti esittämään
yhteishankintayksikön näkemyksiä
valtion hankintatoimen kehittämisja säästömahdollisuuksista.
Vastuutaho: toimitusjohtaja

Yhtiön työntekijät

Turvattu ja palkitseva
työpaikka. Mahdollisuuksia
kehittyä ja kehittää.

Pitkäjänteisesti ja
vastuullisesti toimiva
työnantaja, joka tarjoaa
taloudellisen
kompensaation lisäksi
viihtyisän työyhteisön
sekä mahdollisuuden
päästä vaikuttamaan
valtakunnallisesti
merkittäviin hankkeisiin.

Henkilöstöhallinnon ohjelmat.
Vastuutaho: talousjohtaja,
henkilöstöpäällikkö

Lainsäätäjä

Hankintayksikön
näkökulman esittäminen
lainsäädännön
kehittämiseksi.

Osaava ja
ammattimaisesti toimiva
taho, joka pystyy
jakamaan käytännön
kokemuksia julkisista
hankinnoista sekä niitä
ohjaavasta
lainsäädännöstä.

Yhtiö tekee aktiivisesti
kehitysehdotuksia, osallistuu
työryhmiin, järjestää
tiedotustilaisuuksia. Vastuutaho:
lakiasiainjohtaja

Muu valtionhallinto

Hankintayksikön ja
yhteishankintayksiköiden
näkökulmien esittäminen.

Vaihtelee tahosta
riippuen.

Osallistutaan aktiiviseen
vuoropuheluun. Säännöllisiä
tapaamisia yhteistyökumppanien
johdon ja vastuuhenkilöiden kanssa.

Toimialajärjestöt

Vuoropuhelu
sopimusehtojen
kehittämiseksi.

Toiminnan tehostuminen
ja vaikuttavuuden
lisääntyminen: Keskitetty
ja tehokas vaikutuskanava
edustamiensa toimijoiden
edunvalvonnassa
valtionhallinnon
hankinnoissa.

Yhteistyön ylläpitäminen:
säännölliset tapaamiset, edustuksen
ottaminen mukaan kilpailutuksiin.
Vastuutaho: toimialapäälliköt

Kansalaisjärjestöt

Vastuullisuuden ja kestävän
kehityksen edistäminen.

Toiminnan tehostuminen
ja vaikuttavuuden
lisääntyminen: Keskitetty
ja tehokas vaikutuskanava
kestävien valintojen
edistämiseksi
valtionhallinnon
hankinnoissa.

Yhteistyön luominen ja informaation
jakaminen. Järjestöjen
asiantuntemuksen hyödyntäminen
puitejärjestelykilpailutuksissa.
Vastuutaho: vastuullisuusryhmä

Suhteet muihin
sidosryhmiin
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Tiedotusvälineet

Tietoa ja uutisaiheita
valtionhallinnon
hankinnoista ja
hankintatoimesta.

Toiminnan tehostuminen:
Ammattimaisesti toimiva
taho, jolta saa keskitetysti
luotettavaa tietoa
valtionhallinnon
hankinnoista ja
hankintatoimesta.

Median tarpeisiin vastaaminen
aktiivisen palvelun kautta.
Vastuutaho: viestintäpäällikkö
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Ulkopuoliset työryhmät
Hanselin edustajat osallistuvat asiantuntijoina säännöllisesti työryhmiin, joiden tavoitteena on muun
muassa kansallisen hankintatoimen kehittäminen sekä vastuullisuuden lisääminen ja
tietoturvallisuuden huomioiminen hankinnoissa.

Tärkeimmät työryhmät, joihin Hansel osallistui vuoden 2014
aikana
Työryhmä

Työryhmän asettaja

Tavoite

Hama-hanke

Valtiokonttori

Hankinnasta maksuun prosessin sähköistämisen ja
automatisoinnin edelleen kehittäminen

Hanko-hanke

Valtiovarainministeriö Valtion hankintatoimen kehittäminen

Senaatti-kiinteistöjen ja
Hanselin ohjaus- ja
yhteistyöryhmät

Valtiovarainministeriö Senaatti-kiinteistöjen ja Hanselin välisen yhteistyön
kehittäminen

Turvallisten ICT-hankintojen
työryhmä

Hanselin kokoama
työryhmä

Yleisesti käytettyjen palvelu- ja ratkaisuhankintojen
suunnittelun ja toteutuksen tukeminen valtiokonsernissa.
Tarkastelun painopisteenä ovat ICT-hankinnat sekä puolustus- ja
turvallisuusklusterin erityisvaatimukset. Kokoontuu 2–3 kertaa
vuodessa.

Hankintafoorumi

LOGY ry

Vaikuttaa suomalaisen hankintaosaamisen kehittämiseen ja
jäsentensä kilpailukyvyn edistämiseen.

Valtion sähkönhankinnan
seurantaryhmä

Valtiovarainministeriö Valtion sähkönhankinnan seuranta

Valtion hankintatoimen
neuvottelukunta

Valtiovarainministeriö Edistää vuorovaikutusta valtion hankintayksiköiden välillä ja
seuraa valtion hankintastrategian toteutumista.

Ympäristömerkintälautakunta Työ- ja
elinkeinoministeriö,
Motiva Services Oy

Edistää pohjoismaisen ja Euroopan ympäristömerkin –
Joutsenmerkin ja EU-kukan – toimintaa Suomessa. Hanselin
toiminta ryhmässä päättyi vuonna 2014.

Suomen kansallinen
puupohjaisten tuotteiden
julkisten hankintojen
politiikan ohjausryhmä

Työ- ja
elinkeinoministeriö

Politiikan laadintatyön ohjaaminen asiantuntijaryhmänä

Sähköisten hankintojen
työryhmä

Valtiovarainministeriö Koordinoi Suomen hankintojen sähköistämiseen liittyviä
hankkeita.

Huippuostajat

Tekes

Edistää erityisesti pk-yritysten kehittämien tuotteiden ja
palvelujen pääsyä markkinoille sekä parantaa julkisten palvelujen
tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

JIT-ehtojen uudistamista
pohtiva työryhmä

JUHTA / JHS-jaosto

Yleisten sopimusehtojen uudistaminen. Ryhmän toiminta päättyi
vuonna 2014.
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JYSE-kehitysryhmä

Valtiovarainministeriö Yleisten sopimusehtojen uudistaminen. Ryhmän toiminta päättyi
vuonna 2014.

Kestävien hankintojen
neuvontapalvelun
ohjausryhmä

Motiva

Kestävien hankintojen edistäminen yhteiskunnassa.

VISO-hanke

Aalto-yliopisto

Hankintasopimusten visualisointi. Hanke päättyi marraskuussa
2014.

Innovatiivisten julkisten
hankintojen kehittäjäklubi

VTT

Innovatiivisten julkisten hankintojen edistäminen
yhteiskunnassa

Innovatiivisten julkisten
cleantech-hankintojen
ohjausryhmä

Suomen
ympäristökeskus

Hankkeen tavoitteena on edistää innovatiivisten cleantechhankintojen toteutumista Suomessa. Ohjausryhmä kokoontuu
muutaman kerran vuodessa.

Hankintalakiuudistuksen
ohjausryhmä

Työ- ja
elinkeinoministeriö

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu

Hankintalakiuudistuksen
valmisteluryhmä

Työ- ja
elinkeinoministeriö

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu

Valtorin ja Hanselin
ohjausryhmä

Hanselin ja Valtorin
kokoama työryhmä

Valtorin ja Hanselin välisen yhteistoiminnan edistäminen.
Kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.

Palkeet-ohjausryhmä

Hanselin ja Palkeiden
kokoama työryhmä

Palkeiden ja Hanselin yhteistoiminnan kehittäminen ja
seuraaminen. Kokoontuu pari kertaa vuodessa.

VAHTI: Tekninen jaosto

Valtiovarainministeriö Keskeiset linjaukset tietoturva-asioihin erityisesti silmällä pitäen
julkisia hankintoja

Työryhmätyöskentelyn lisäksi Hansel antaa asiantuntijalausuntoja, jotka liittyvät valtion
hankintatoimeen ja sen kehittämiseen.
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Jäsenyydet järjestöissä ja sidonnaisuudet
Hansel on vuonna 2014 ollut seuraavien järjestöjen jäsen:
Eurooppaoikeuden yhdistys
Helsingin kauppakamari
HENRY ry
IT-oikeuden yhdistys ry
Meeting Professionals International
Nooan Arkki Oy (Green Office)
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
Sisäiset tarkastajat ry
Suomen Liikematkayhdistys ry
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
Tietotekniikan liitto ry
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry (TIEKE)
Yritysvastuuverkosto FIBS
Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala on Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen jäsen ja Valtion talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) neuvottelukunnan jäsen.
Toimitusjohtajalla ei ole merkittäviä osakeomistuksia.
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Avoimuus ja sidosryhmäviestintä
Hanselin viestinnän periaatteita ovat avoimuus, johdonmukaisuus ja oikea-aikaisuus. Yhtiön
viestintästrategiassa huomioidaan yhtiön strategiassa linjatut vastuullisuuden periaatteet.
Johdonmukaisen viestinnän tavoitteena on muun muassa ylläpitää yrityskuvaa, jossa korostetaan
monipuolista asiantuntijuutta. Tavoitteena on myös pitää yhtiön työnantajakuva houkuttelevana ja
mielenkiintoisena.
Perinteisten viestintäkanavien lisäksi Hansel hyödyntää sosiaalisen median työkaluja. Facebookin,
Twitterin ja LinkedInin avulla voimme välittää tehokkaasti tietoa omasta toiminnasta ja saada
reaaliaikaista palautetta asiakkailta, toimittajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta.
Sosiaalisen median palvelujen kautta haluamme myös parantaa asiakaspalvelua ja tiedonvälitystä
tarjoamalla vuorovaikutteisia kanavia sidosryhmillemme. Vastauksen tai tiedon julkistaminen
sosiaalisessa mediassa voi parhaimmillaan palvella satoja asiakkaita ja sidosryhmätahoja. Sosiaalisen
median kanavia käytetään tarvittaessa myös kriisiviestinnässä.

Tiedottaminen, julkisuus ja salassapito
Toiminta on läpinäkyvää ja tiedotamme avoimesti toimintaamme liittyvistä asioista. Kilpailutusten
kaupallisen onnistumisen ja syrjimättömän toteuttamisen varmistamiseksi pidämme kuitenkin
tarjouskilpailujen aikana tarjouskilpailuihin liittyvät asiat salassa. Tarjouskilpailuun osallistuville
annamme tietoja vain hallittuja käytäntöjä noudattaen.
Asiakirjojemme luovuttamisessa noudatamme ohjeistusta, jossa huomioidaan Hanselin, sen
asiakkaiden ja toimittajien luottamuksellisten tietojen suojaaminen.
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Asiakas- ja toimittajatyytyväisyys
Hanselissa seurataan säännöllisesti asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehittymistä. Palautetta
kerätään asiakkailta ja toimittajilta laajojen kyselytutkimusten avulla noin kerran vuodessa.
Viimeisin toimittajatyytyväisyyskysely tehtiin kesäkuussa 2014 ja uusin asiakastyytyväisyyskysely
tammikuussa 2015. Tuloksia käydään läpi yhtiön johtoryhmässä ja niitä hyödynnetään
kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa yhdessä henkilöstön kanssa.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Hanselin palveluihin
Asiakastyytyväisyyttä mittaavan tutkimuksen mukaan Hansel on onnistunut kehittämään
toimintaansa myönteisellä tavalla. Hanselin asiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli 3,87 asteikolla 1–5
(3,84 vuonna 2014).
Asiakkaat antoivat kyselyssä korkeimmat arvosanat hankintalain tuntemuksesta ja
kilpailutusosaamisesta. Lisäksi hanselilaisten palveluasenne ja yhteyshenkilöiden toiminta sekä
yhtiön viestintä saivat kyselyssä korkeat arvosanat.
Kehityskohteiksi, joihin Hansel pystyy toiminnallaan vaikuttamaan, asiakkaat nimesivät hankinnan
kohteen ja asiakkaan tarpeiden tuntemuksen.
Asiakaskyselyyn vastasi yhteensä 327 asiakasta ja vastauksia saatiin jokaiselta hallinnonalalta.
Eniten vastauksia saatiin puolustusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä
sisäasiainministeriön hallinnonaloilta.

Sopimustoimittajat arvostavat Hanselin toiminnan tasapuolisuutta
Sopimustoimittajille suunnattu kysely toteutettiin kesäkuussa 2014 ja siihen vastasi 421
sopimustoimittajan yhteyshenkilöä. Toimittajien kokonaistyytyväisyys oli 3,88 asteikolla 1–5.
Kyselyssä toimittajat antoivat korkeimmat arvosanat hankintalain ja kilpailumenettelyjen
tuntemuksesta, yhteyshenkilöiden toiminnasta ja Hanselin viestinnästä. Sopimustoimittajat antoivat
korkeat arvosanat myös Hanselin toiminnan tasapuolisuudesta.
Hankinnan kohteen tuntemus ja kilpailutusprosessin sujuvuus saivat kyselyssä sopimustoimittajilta
alimmat arvosanat.
60 prosenttia vastaajista olivat isojen yritysten edustajia, 40 prosenttia pk-yritysten
yhteyshenkilöitä. Isojen yritysten ja pk-yritysten kokonaistyytyväisyydessä ei ole merkittäviä eroja.

Automaattista palautteen keräämistä
Laajojen kyselytutkimusten lisäksi olemme vuoden 2014 aikana ottaneet käyttöön toimintamallin,
jossa asiakkailta ja toimittajilta kerätään palautetta jokaisen kilpailutusprojektin ja
konsultointihankkeen jälkeen.
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Kyselyt lähetetään pääsääntöisesti kaikille kilpailutusprojekteihin osallistuneille tahoille.
Tavoitteena on kerätä palautetta prosesseista kehittääksemme sidosryhmiemme kanssa tehtävää
yhteistyötä.
Keräämme myös palautetta asiakkaiden tyytyväisyydestä puitejärjestelyyn ennen sopimuskauden
päättymistä, jotta mahdolliset kehittämistoiveet voidaan huomioida seuraavaa puitejärjestelyä
silmälläpitäen.
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Hyvä työnantaja
Hanselin tavoitteena on olla arvostettu ja vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa henkilökunnalleen
kannustavan työyhteisön, mielenkiintoisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia jatkuvaan ammatilliseen
kehittymiseen.
Esimiehet ja johtajat vastaavat, että kaikkia kohdellaan työyhteisössämme samanarvoisesti ja että
työtehtävät jakaantuvat tasapuolisesti. Työyhteisössä ei saa esiintyä epäasiallista toimintaa, ja
mahdollisiin epäkohtiin puututaan välittömästi.
Pidämme myös huolta, että työyhteisömme yhteisiä pelisääntöjä kunnioitetaan ja ettei työtehtäviin
liittyviä eturistiriitoja pääse syntymään.

Työehtosopimus ja toiminta henkilöstöryhmien kanssa
Hanselin työehtosopimus on neuvoteltu Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ylemmät
Toimihenkilöt YTN ry:n toimesta. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.
Yhtiön koko henkilöstö toimitusjohtajaa lukuun ottamatta kuuluu työehtosopimuksen piiriin.
Henkilöstöä edustaa työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden keskuudesta valittu
luottamusmies ja hänen varamiehensä.
Henkilöstön etuja ajaa myös henkilöstöyhdistys (Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry), joka on
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestö. Noin puolet Hanselin henkilöstöstä kuuluu
ammattiliittoihin. Työehtosopimus ja henkilöstöä koskevat ohjeet ovat nähtävillä yhtiön
intranetsivustolla.

Työtyytyväisyys ja esimiestyön kehittäminen
Toimiva ja hyvin johdettu työyhteisö vaikuttaa henkilöstön työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja
innostuneisuuteen. Hyvän yhteishengen luominen on tärkeää.
Hanselissa mitataan työyhteisön tilaa noin puolentoista vuoden välein toteutettavalla laajalla
työhyvinvointikyselyllä. Uusin mittaus tehtiin elokuussa 2014.
Uusimman mittauksen mukaan hanselilaisten työtyytyväisyys on pysynyt melko hyvällä tasolla viime
vuosien aikana. Hanselilaisten työhyvinvointi sai keskiarvoksi arvosanan 3,8 asteikolla 1–5 (3,7
vuonna 2012).
Esimiestyön kehittämiseen panostetaan kouluttamalla esimiehiä säännöllisesti ja esimiestyön laatua
mitataan muun muassa osana työhyvinvointikyselyä. Vuonna 2013 Hanselissa suoritettiin
johtamiskäyttäytymisen 360-arviointi, jossa esimiestyötä arvioivat esimies itse, hänen suorat
alaisensa, esimiehensä ja lähimmät kollegat.
Tulokset purettiin henkilökohtaisissa valmennustapaamisissa, joiden perusteella esimiehet laativat
yksilölliset kehittymissuunnitelmat. Yhtiötasoisiin esimiestyön kehittämiskohteisiin järjestetään
yhtiötason esimiesvalmennusta.

Henkilöstö tekee yhdessä
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Yksi tapa luoda yhteishenkeä on järjestää yhteistä ohjelmaa ja tapahtumia henkilöstölle. Hansel
kannustaa koko henkilöstöä osallistumaan yhtiön henkilöstökerhon järjestämiin tapahtumiin.
Henkilöstökerho on vuoden 2014 aikana järjestänyt erilaisia liikunta- ja kulttuuritapahtumia,
kesäjuhlat sekä perinteiset pikkujoulujuhlat. Hanselilla on muun muassa omat salibandy- ja
jalkapallojoukkueet, joilla osallistutaan harrastesarjoihin.
Henkilöstökerhon järjestämät tapahtumat ovat olleet suosittuja henkilökunnan keskuudessa ja
ohjelmaa suunnitellaan ja kehitetään henkilöstön toiveiden mukaisesti. Työnantaja maksaa osan
tapahtumien kustannuksista. Kokonaisuudessa virkistäytymiseen käytetyt varat olivat 34 439 euroa
vuonna 2014 (36 656 euroa 2013).
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Hansel-Akatemia
Hanselin strategiassa on vahva panostus osaamisen kehittämiseen. Yhtiössä on käynnistetty
monivuotinen osaamisen kehittämisohjelma, Hansel-Akatemia, jonka avulla kasvatetaan ymmärrystä
hankintatoimen nykytilasta sekä tulevaisuuden haasteista.
Hansel-Akatemian painopiste on hankintojen johtamisessa. Koulutusohjelma on merkittävä
panostus, jonka avulla voimme huolehtia osaamispääoman ylläpitämisestä ja kasvattamisesta.
Kaksi ensimmäistä koulutuspäivää järjestettiin syksyllä 2014 ja ne oli suunnattu koko
henkilökunnalle. Näiden koulutuspäivien aikana tutustuttiin hankintatoimen nykytrendeihin ja
käytiin läpi valtiohallinnon toimintaperiaatteita ja varainkäyttöä.
Jatkossa koulutusohjelmassa syvennytään muun muassa toimittajahallintaan, hankinnan riskeihin ja
palveluiden hankintaan, jolloin koulutukseen osallistuvat näistä tehtävistä vastaavat henkilöt.

Koulutettua henkilökuntaa
Hansel-Akatemian lisäksi yhtiössä järjestetään sisäistä koulutusta muun muassa
vastuullisuuskysymyksiin ja hankintalakiin liittyen. Myös roolikohtaisia koulutuksia hankitaan
ulkoisilta tahoilta. Esimerkkinä tästä on lakimiehille ja kilpailuttamiskonsulteille syksyllä 2014
järjestetty ICT-oikeuden ja ketterien menetelmien valmennus.
Hansel on asiantuntijaorganisaatio, jonka henkilöstöstä 70,5 prosenttia on suorittanut ylemmän tai
alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon. Yleisimmät tutkinnot ovat
kaupallinen ja oikeustieteellinen korkeakoulututkinto.

Koulutus*
2014

2013

2012

2011

2010

57,6

54,6

53,4

47,2

39,7

Alempi korkeakoulututkinto, %**

2,6

1,3

2,8

5,7

Ammattikorkeakoulututkinto, %

10,3

10,7

12,3

14,3

24,1

Keskiasteen tutkinto + muut tutkinnot, %

19,2

22,7

21,9

21,4

25,9

Ilman ammatillista tutkintoa, %

10,3

10,7

9,6

11,4

10,3

5

4

5

5

5

1 298

789

1 064

952

1 304

Ylempi korkeakoulututkinto, %

Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi
Ulkoa ostetut koulutuspalvelut, €/hlö/vuosi
*Jakauma esitetty aktiivisten työsuhteiden osalta.
**Aikaisempina vuosina esitetty ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Vuonna 2014 esimiesasemassa oleville kertyi 8,3 koulutuspäivää (5,6 päivää 2013), muille 4,6
koulutuspäivää (3,2 päivää 2013). Naisilla oli 4,7 koulutuspäivää ja miehillä 5,6 koulutuspäivää
(vuonna 2013 naisilla oli 3,6 ja miehillä 3,4 koulutuspäivää).
Hansel tukee tapauskohtaisesti myös ulkopuoliseen, pitkäkestoiseen koulutukseen osallistumista
paitsi taloudellisesti, myös joustavilla työn ja opiskelun yhdistävillä työaikaratkaisuilla.
84

Henkilöstön tyytyväisyys yhtiön tarjoamiin mahdollisuuksiin kehittää osaamista koulutuksen avuin ja
työssä oppimalla on henkilöstötutkimusten mukaan pysynyt korkealla tasolla.
Hanselin uudet työntekijät perehdytetään työhön noin kaksi viikkoa kestävän perehdytysohjelman
avulla, jonka aikana kaikki yhtiön oleelliset toiminnot esitellään. Ohjelmassa käydään läpi myös
yhtiön eettiset ohjeet ja vastuullisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia. Uusilta työntekijöiltä kootaan
palautetta muutama kuukausi työsuhteen alkamisen jälkeen käytävässä palautekeskustelussa.
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Palkitseminen
Kaikkien työntekijöiden työsuhde-etuja ovat puhelinetu, virikesetelit, YTV:n matkaseteli ja
lounassetelit ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Vuonna 2013 Hansel alkoi tarjota työntekijöille
työsuhde-etuna tilapäistä lastenhoitajaa sairaan lapsen hoitoa varten.
Yhtiön henkilökunta voi hyödyntää laajaa työterveyshuoltopalvelua, joka sisältää
yleislääkäritasoisen sairaanhoidon lisäksi myös muun muassa päivystyskäynnit lääkärikeskuksessa ja
erikoislääkärikonsultaatiot. Työterveyshuollon toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää.
Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja
avainhenkilöiden palkitsemisesta. Hanselin hallitus asettaa vuosittain tulospalkkiotavoitteet.

Tulospalkkiot ja muut edut
Vuoden 2013 alusta alkaen palkkiojärjestelmää muutettiin vastaamaan talouspoliittisen
ministerivaliokunnan 13.8.2012 antamaa kannanottoa, jonka mukaan työntekijän tulospalkkio voi
olla korkeintaan 15 prosenttia vuosipalkasta.
Johtoryhmän jäsenelle voidaan maksaa yhtiön ja palkkionsaajan poikkeuksellisen hyvän suorituksen
perusteella tulospalkkio, jonka enimmäismäärä on 30 prosenttia vuosipalkasta. Vuoden 2014
tulospalkkioiden perustana ovat yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti
asiakastyytyväisyys ja henkilökohtainen suoriutuminen.
Vuoden 2014 tilinpäätökseen on tehty 554 915 euron tulospalkkiovaraus ilman sosiaalikuluja.
Tulospalkkiot maksetaan huhtikuussa 2015. Määräaikaiset työntekijät eivät kuulu
palkitsemisjärjestelmän piiriin. Muilta osin määräaikaisten työntekijöiden edut ovat samat kuin
vakituisilla työntekijöillä.

Maksetut tulospalkkiot (ilman sos.kuluja)

tuhatta euroa

2014

2013

2012

2011

2010

492

319

307

266

455

Työsuhdeautoon ovat oikeutettuja vakituisessa työsuhteessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat autoa
työtehtävien suorittamiseen. Edunsaajan kokonaispalkasta vähennetään auton verotusarvo.
Kahdeksalla Hanselin työntekijällä oli vuoden 2014 lopussa työsuhdeauto käytössään.
Toimitusjohtajalle on vuonna 2007 otettu vakuutusyhtiöstä lisäeläke, jonka vuosittainen maksu on
9 714 euroa (sisältäen henkivakuutuksen). Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.
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Green Office
Hansel on vuodesta 2009 alkaen ollut Green Office -toimisto ja kuuluu
Suomen Green Office -verkostoon, jossa on mukana noin 180
organisaatiota. Green Office on WWF Suomen kehittämä
ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on muun muassa vähentää
toimistojen ympäristökuormitusta.
Kestävä kehitys huomioidaan Hanselin sisäisessä toiminnassa ja seuraamme säännöllisesti
tunnuslukuja sähkön- ja paperinkulutuksen, matkustuksen sekä laite- ja kalustehankintojen osalta.
Laskennassa on käytetty apuna WWF:n ylläpitämää ilmastolaskuria, joka on Green Office -työkalu.
Päästölukuja ei ole suhteutettu liiketoiminnan tai henkilömäärän kasvuun.
Pääosa toiminnan ympäristövaikutuksista syntyy matkustuksesta, toimitilojen energiankulutuksesta
ja toimistolaitteiden hankinnasta. Toimistolaitteet ja osa kalusteista uudistettiin vuoden 2014 aikana.
Koska oman toimintamme aiheuttamat päästöt ovat liiketoiminnan luonteesta johtuen pienet,
näkyvät nämä laite- ja kalustehankinnat selvästi vuoden 2014 päästötilastoissa.

Oman toiminnan ympäristövaikutukset
2014
Suorat vaikutukset, Hanselin oma
toiminta
Paperin kulutus

CO2 tuhatta kg

2013

2012

2011

2010

CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg

0,74

0,75

0,78

0,97

1,03

46,75

42,43

46,93

35,04

45,60

Yhtiön maksamia
kilometrikorvauksia vastaavat
päästöt

0,23

0,32

0,52

0,36

0,56

Muu liikenne (taksiliikenne)

1,15

0,98

1,21

1,08

3,18

Lentoliikenne henkilökilometrien
mukaan

38,84

24,12

42,41

33,12

35,05

Laivaliikenne henkilökilometrien
mukaan

1,27

3,41

0,00

1,03

0,46

Junaliikenne

0,08

0,10

0,11

0,23

0,00

15,04

12,97

11,19

9,88

104,10

85,08

103,15

81,71

85,88

1,87

0,70

0,56

0,72

0,46

13,07

0,17

0,86

1,54

9,75

Tieliikenne polttoaineen
kulutuksen mukaan*

Sähkön kulutus**
Suorat vaikutukset yhteensä
Toimistolaitteiden hankinnasta
syntyvät päästöt***
Matkapuhelimet
Kannettavat tietokoneet
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Pöytäkoneet

0,00

0,00

0,00

0,00

4,70

LCD-näytöt

28,83

0,23

1,14

1,59

14,53

0,00

0,00

0,00

1,89

0,41

Kalusteet

13,37

0,42

0,89

4,78

0,00

Toimistolaitteiden ja kalusteiden
hankinnasta syntyneet päästöt
yhteensä

57,14

1,52

3,45

10,52

29,85

161,24

86,60

106,60

92,23

115,73

Monitoimilaitteet

Yhteensä

*Luku on laskettu työsuhdeautojen polttoaineostojen perusteella.
**Vuoden 2011 alusta alkaen sähkön hankinnasta vähintään 30 % on uusiutuvilla
energialähteillä tuotettua sähköä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.
***Toimistolaitteiden hankinnasta syntyviä päästöjä on seurattu vuodesta 2010 alkaen.
Päästöt on laskettu laitteiden koko elinkaaren aikaisen kulutuksen perusteella.

Käytännön tietoa ja tekoja
Hanselin työntekijöille on järjestetty ympäristöasioihin liittyvää koulutusta ja intranetsivustolla
julkaistaan säännöllisin väliajoin ympäristövinkkejä eri aihepiireistä. Yhtiössä käytetään
videoneuvottelutekniikkaa, jonka avulla pyritään osittain korvaamaan matkustamista.
Henkilökuntaa kannustetaan käyttämään julkista liikennettä tarjoamalla YTV:n työmatkaseteleitä.
Työsuhdeautojen CO 2-päästöraja on 140 g/km.
Hansel käyttää omissa hankinnoissaan kilpailuttamiaan puitejärjestelyjä aina, kun se on mahdollista
ja tarkoituksenmukaista. Yhtiön oma markkinointimateriaali on pääosin sähköisessä muodossa.
Green Office -projektin myötä toimiston pienhankinnoissa on siirrytty ympäristöä vähemmän
kuormittaviin ratkaisuihin. Hanselin toimistossa on muun muassa järjestetty jätteiden lajittelu
kattavasti Green Office -ohjeistuksen mukaisesti.
Vuonna 2014 Hanselin käyttämän sähkön osuus ylitti valtioneuvoston periaatepäätöksessä asetetun
tavoitteen uusiutuvien energialähteiden osalta.
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Henkilöstötilastot
Yhtiö on solminut 11 uutta työsuhdetta vuoden 2014 aikana. Työsuhteista neljä solmittiin miesten ja
seitsemän naisten kanssa. 81,8 prosenttia uusista työntekijöistä olivat alle 30 vuotiaita, 18,2 olivat yli
30 vuotiaita.
Kuusi henkilöä rekrytoitiin määräaikaisiin työsuhteisiin, viisi vakituisiin työsuhteisiin.
Määräaikaisten työsuhteiden perusteena on pääosin vakituisten henkilöiden perhevapaat. Lisäksi
Hanselissa työskentelee kesäisin ja kiirehuippuina opiskelijoita tuntityöntekijöinä.

Henkilömäärä
2014

2013

2012

2011

2010

Henkilömäärä tilikauden lopussa (HTV)

77

73

71

66

57

Henkilömäärä keskimäärin tilikauden aikana (HTV)

75

71

69

63

58

Voimassa olevia työsuhteita yhteensä 31.12.

80

79

78

77

69

Voimassa olevista työsuhteista vakituisia 31.12.

77

77

73

69

64

Voimassa olevista työsuhteista määräaikaisia 31.12.

3

2

5

8

5

Kokoaikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12.

2

1

2

4

2

Osa-aikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12.

1

1

3

4

3

79

78

75

73

66

2

4

5

7

8

96,2

97,5

93,6

89,6

92,8

3,8

2,5

6,4

10,4

7,2

Kokoaikaisia työsuhteita (määräaikaiset ja vakituiset) 31.12.
Äitiys-/hoitovapaalla keskimäärin
Vakituiset työsuhteet 31.12., %
Määräaikaiset työsuhteet 31.12., %

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

Työsuhteiden keskimääräinen pituus
Työvuosia

2014

2013

2012

2011

2010

40 tai yli

5

5

3

3

2

30–39

3

4

6

6

5

20–29

0

0

0

0

2

10–19

9

6

1

1

1

4–9

33

33

33

34

23

1–3

23

24

23

18

25

6

6

9

11

8

79

78

75

73

66

alle vuosi
Henkilömäärä yhteensä

Ikäjakauma
30 tai alle

31-39

40-49

50 tai yli
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Henkilöstön vaihtuvuus
2014

2013

2012

2011

2010

11

12

12

14

9

6

7

3

5

2

10

11

10

6

5

joista eläkkeelle siirtyneitä

1

0

0

0

1

Määräaikainen työsuhde päättyi

5

8

3

2

1

Irtisanoutuneiden määrä

4

3

7

4

3

Uusia työsuhteita
joista määräaikaiseen työsuhteeseen
Päättyneitä työsuhteita
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Keskimääräinen vaihtuvuus, %

13,1

14,6

14,1

13,0

10,1

Lähtövaihtuvuus, %

12,5

13,9

12,8

7,8

7,2

5,0

3,8

9,0

5,2

4,3

Lähtövaihtuvuus, irtisanoutuneet, %

Kaikkien irtisanoutuneiden henkilöiden kanssa käydään lähtöhaastattelu, jonka tavoitteena on saada
palautetta työyhteisön toimivuudesta ja kehittämisehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Palaute
käsitellään johtoryhmässä. Hanselin työntekijöistä ei ole irtisanottu ketään vuosina 2008–2014.

Sairauspoissaolot ja tapaturmat
2014

2013

2012

2011

2010

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa

2

5

7

1

2

Työaikana sattuneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa

1

2

1

-

-

Kuolemantapaukset

-

-

-

-

-

Sairauspoissaolot (sis. sairaan lapsen hoidon), pv/HTV

9,0

6,6

9,3

8,1

7,8

Sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV

7,6

5,4

8,3

7,4

7,1

Lyhyet (1–3 pv) sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV

2,5

2,3

2,6

2,6

2,1

Sairastettu yhteensä (ilman sairaan lapsen hoitoja), HTV

2,4

1,6

2,4

2,0

1,8

Sairauspoissaoloprosentti (sis. sairaan lapsen hoidot)

3,8

2,8

3,9

3,4

3,3

Sairauspoissaoloprosentti (ilman sairaan lapsen hoitoja)

3,4

2,3

3,5

3,1

3,0

Terveydenhoitoon käytetyt varat, €/hlö/vuosi

721

596

669

486

433

Henkilöstön virkistäytymiseen käytetyt varat, €/hlö/vuosi

456

514

579

674

504
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GRI-indeksi
Hansel raportoi kansainvälisesti hyväksytyn ja vuonna 2013 päivitetyn Global Reporting Initiative
GRI 4 -ohjeiston Core-tason edellyttämällä tavalla. GRI-ohjeiston mukaisesti alla on esitetty
taulukko, josta ilmenee raportin perussisältö sekä suorat linkit kyseiseen tietoon. Mikäli tietoa ei ole
saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.
Yleinen perussisältö

Lisätiedot

Ulkoinen varmennus

Strategia ja analyysi
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus

•

Organisaation taustakuvaus
G4-3 Raportoivan organisaation nimi

•

G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut

•

G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti

•

G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat
merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta

•

G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

•

G4-8 Markkina-alueet

•

G4-9 Raportoivan organisaation koko

•

G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja
sukupuolen mukaan jaoteltuna

•

G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

•

G4-12 Organisaation toimitusketju

•

G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa Ei
tai toimitusketjussa raportointijaksolla
muutoksia

•

G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen

•

G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet
tai aloitteet

•

G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

•

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja
G4-17 Konsernin laskentaraja

Hansel ei
ole konserni

•

G4-18 Raportin sisällönmäärittely

•

G4-19 Olennaiset näkökohdat

•

G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä

Koskee
koko
Hanselia

G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella

•

•

G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Ei
muutoksia

•

G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

Ei
muutoksia

•

Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä

•
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G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

•

G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet

•

G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

•

Raportin kuvaus
G4-28 Raportointijakso

•

G4-29 Edellisen raportin päiväys

•

G4-30 Raportin julkaisutiheys

•

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

•

G4-32 GRI-sisältövertailu

•

G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

•

Hallinto
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat

•

G4-36 Vastuuhenkilöt

•

Liiketoiminnan eettisyys
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

vaikutus organisaation ulkopuolella
Näkökohta

•

vaikutus organisaation sisäpuolella

Johtamiskäytäntö ja tunnusluvut

johtamiskäytäntö

Poisjätetyt kohdat

tunnusluku

Ulkoinen
Raportoinnin
varmennus rajaus Hanselin
ulkopuolella G421

Taloudellinen vastuu
Välilliset taloudelliset
vaikutukset

Hanselin toiminnan tavoitteena
on säästöjen aikaansaaminen

•

Valtionhallinto

•

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

Vastuullisuuden johtaminen
Säästöjen arviointi
Hanselin liiketoimintamalli, G4EC8
Ostokäytännöt

Ostokäytäntöihin vaikuttavat
kokonaisuudet
Vastuullisuuden huomioiminen
hankintaprosessissa
Toimittajien tasapuolinen
kohtelu
Puitejärjestelyt, joissa
alueellisuus huomioitu, G4-EC9
Pk-yritysten osuus
puitejärjestelyissä

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

Ympäristövastuu
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Tuotteet ja palvelut

Vastuullisuus on osa yhtiön
strategiaa
Toimintaan vaikuttavat trendit
Ympäristönäkökohdat
palveluissa ja tuotteissa

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

•

Sopimustoimittajat

Hanselin toimintaan sopiva
indikaattori on
ympäristötunnuksellisten
puitejärjestelyjen kautta
tehtyjen hankintojen määrä
Sosiaalinen vastuu
Työllistäminen

Hanselin tasa-arvosuunnitelma

•

Työtyytyväisyyskysely ja
esimiesarvioinnit
Henkilöstön vaihtuvuus, G4-LA1
Koulutus

Strategiassa painotetaan
henkilöstön osaamisen
kehittämistä
Koulutustunnit, G4-LA9
Osaamisen kehittämisen
ohjelmat, G4-LA10

Lahjonnan ja korruption
vastaisuus

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

Yhtiön hallituksen hyväksymät
eettiset ohjeet

•

•

Sopimustoimittajat
Valtionhallinto

•

Valtionhallinto

•

Toimitusketjun
osalta selvitykset
ulottuvat
sopimustoimittajiin,
mutta ei näiden
alihankkijoihin.

Ei korruptiotapauksia
Eettisten ohjeiden koulutus, G4SO4
Tuote- ja palvelutiedot

Hanselin strategisena
tavoitteena vahva rooli
valtiokonsernin hankintatoimen
kehittämisessä
Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyystutkimuksen
tulokset, G4-PR5

Sopimustoimittajayhteistyö:
– Ympäristöarvioinnit
– Yhteiskunnallisten
vaikutusten arviointi

Ympäristönäkökohtien
huomioiminen
Uusien toimittajien
ympäristöselvitykset, G4-EN32
Sosiaalisen vastuun riskianalyysi

Ei voida esittää
prosenttiosuutta, sillä
selvitys on ollut
vapaaehtoinen.

Taloudellinen vastuu
puitejärjestelyissä
Uusien toimittajien
yhteiskunnallisten vaikutusten
arviointi, G4-SO9
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste, % =

Oma pääoma

x 100

Taseen loppusumma − saadut ennakot
(Palvelukseen tulleiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12. +
Keskimääräinen vaihtuvuus, % =

Palveluksesta lähteneiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12.)/2

x 100

Henkilöstön määrä 31.12.
Lähtövaihtuvuus, % =

Palveluksesta lähteneiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12.

x 100

Henkilöstön määrä 31.12.
Lähtövaihtuvuus, irtisanoutuneet, % =

Palveluksesta irtisanoutuneiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12.

x 100

Henkilöstön määrä 31.12.
Sairauspoissaoloprosentti =

Sairauspoissaolopäivien määrä tilikaudella 1.1.–31.12.

x 100

Teoreettinen säännöllinen työaika tilikaudella 1.1.–31.12.
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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 vuosikertomuksessaan 2014
raportoima vastuullisuustieto (jäljempänä vastuullisuustiedot) raportointiajanjaksolta 1.1.–
31.12.2014. Varmennuksen kohteena olleet osiot ja dokumentit on lueteltu Global Reporting
Initiative (GRI) Indeksissä.
Hanselin johto vastaa vastuullisuustietojen laatimisesta ja esittämisestä Global Reporting Initiative
(GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 -ohjeiston suppean sovellustason mukaisesti.
Meidän velvollisuutenamme on esittää rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme perusteella
riippumaton johtopäätös varmennuksen kohteena olevista tiedoista. Olemme suorittaneet
toimeksiannon IAASB:n antaman kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000
”Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevaan taloudelliseen informaatioon
kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Emme vastaa työstämme,
raportista tai johtopäätöksistämme muille tahoille kuin Hanselille.

Toimeksiannon rajoitukset
Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon vastuullisuuteen liittyvien tietojen
luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Vastuullisuutta
koskevia tietoja tulee arvioida yhdessä Hanselin antamien tietojen keräämiseen, laskemiseen ja
arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa. Varmennusraporttiamme ei ole tarkoitettu käytettäväksi
arvioitaessa Hanselin suoriutumista määrittelemiensä vastuullisuuteen liittyvien periaatteiden
toteuttamisessa. Hanselin taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi tulee tutustua
Hanselin tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet ja johtopäätökset
Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu varmuus siitä, ovatko esitetyt
vastuullisuustiedot olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting
Guidelines G4-ohjeiston mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan
tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä on laatia esitetyt vastuullisuustiedot,
sekä soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun
varmuuden antavassa toimeksiannossa yllä mainitut evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat
vähemmän kattavia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä
annetaan alemman tason varmuus.
Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat toimenpiteet:
Olemme haastatelleet kahta Hanselissa johtotehtävissä työskentelevää henkilöä
vahvistaaksemme ymmärrystämme vastuullisuudelle asetetuista tavoitteista ja
vastuullisuuden yhteydestä Hanselin liiketoimintastrategiaan ja toimintoihin.
Olemme arvioineet vastuullisuustietojen yhdenmukaisuutta G4-ohjeiston raportoinnin
sisällönmäärittelyä ja raportoinnin laatua koskevien periaatteiden kanssa.
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Olemme käyneet läpi esitetyt vastuullisuustiedot, sekä testanneet niiden oikeellisuutta ja
täydellisyyttä otospohjaisesti Hanselin tietojärjestelmistä.
Olemme arvioineet vastuullisuustietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettäviä
tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä sekä käytännön menettelytapoja.
Olemme verranneet esitettyjä vastuullisuustietoja niiden taustalla oleviin toimintaohjeisiin,
johtamis- ja raportointijärjestelmiin sekä dokumentointiin.
Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen
olettaa, että varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan Global
Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 -ohjeiston mukaisesti esitetty.
Helsinki, 14. huhtikuuta 2015
KPMG OY AB
Jorma Nurkkala
KHT, JHTT
Nathalie Clément
Senior Manager, Advisory

98

