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Avainluvut 2021

Mukana

2000 000 000
euron hankinnoissa

Yhteishankintoja

1050 M€

Asiakaskohtaisia
kilpailutuksia

980 M€

Yhteishankinnat

TOP3

IT-konsultointi

85 M€

Elintarvikkeet ja non-
food-tuotteet

80 M€

Yhteishankinnoissa

872
sopimus-
toimittajaa

1859
liittymisen
tehnyttä asiakasta

keskimääräinen 
palvelumaksu

2019: 0,96 %

2020: 0,95 %

2021: 0,88 %

2500
päivää tekemässä 
asiakkaiden 
kilpailutuksia

124
asiantuntijaa

840
päivää kehittämässä 
hankintatoimea

MS-lisenssien 
jälleenmyynti

109 M€
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Vastuullisuustyön viitekehys
- vastuullisia hankintoja jo vuodesta 2006

Hanselin vastuullisuusryhmässä on yhdeksän jäsentä, kaikki osa-
aikaisia

Hanselin vastuullisuusraportti on integroitu vuosikertomukseen ja se 
tehdään 
GRI Sustainability Reporting Standards -raportointiohjeiston 
mukaisesti

www.hansel.fi

http://www.hansel.fi/


Miksi vastuullisuutta,
lainsäädäntö
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• Hankintalaki 2 §:

• Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden 
yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailu issa.

• Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja 
suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. 

• Ilmastolaki 6 § 3 mom

• Ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmän tavoitteena on osaltaan varmistaa, että ihmisen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ilmakehään 
vähentyvät Suomen osalta vuoteen 2050 mennessä vähintään 80 prosenttia verrattuna vuoteen 1990. Jos Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen tai Euroopan 
unionin lainsäädäntöön sisältyy edellä mainitusta poikkeava vuoteen 2050 asetettu kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä koskeva vähennystavoite, 
suunnittelujärjestelmän pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen tulee perustua siihen.  [--]

• Energiatehokkuuslaki 5 a §, Julkisten elinten hankinnat

• Keskushallintoviranomaisten on hankittava energiatehokkaita tuotteita, palveluja ja rakennuksia, jos se on mahdollista kustannustehokkuuden, taloudellisen 
toteutettavuuden, laajemman kestävyyden, teknisen soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun kannalta. [--]

• Valtioneuvoston periaatepäätöksiä: cleantech-ratkaisujen edistäminen, hankinnoissa huomioon ympäristönäkökohdat, lähiruoan ja luomuruoan käytön edistäminen ym.

• Hallitusohjelma

• Pakotteisiin liittyvä neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, Sektoripakotteet N:o 833/2014, (muutos (EU) 576/2022 ja (EU) 2022/1269)

Vastuullisuuteen liittyvää lainsäädäntöä



Copyright Hansel Oy

Taloudellinen vastuullisuus ja harmaan talouden 
torjunta
• Tarjoajien soveltuvuudelle asetetaan vaatimuksia tarjouspyynnössä

• Tietyt rikokset, taloudellinen asema ja liikevaihto, verojen ja muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitaminen, riskiluokka

• Tiedot tarkistetaan ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista

• Viranomaistietojen automaattinen tarkistaminen (Cloudia-järjestelmän kautta)

• Tilaajavastuulain velvoitteiden noudattamista valvotaan sopimuskaudella (talousosasto)

• Korkean riskin toimialoja mm. ravintolapalvelut, rakentaminen, kuljetusala, siivouspalvelut

12.4.2018 7

Soveltuvuus



Hanselin vastuullisuusanalyysi
tehdään kaikissa yhteishankinnoissa

Taloudellinen vastuu

• Riittävän taloudellisen suorituskyvyn 
varmistaminen (riskiluokka)

• PK-sektorin osallistumisen 
edistäminen

• Soveltuuko 
elinkaarikustannuslaskenta (LCC), 
liittyy myös energiatehokkuuteen

• Säästöt
• Velvoitteidenhoitoselvitykset
• Automatisoitu toimittajavalvonta, 

Tilaajavastuulain seuranta

Ympäristövastuu

• Kasvihuonekaasupäästöjen (mm. CO2) 
vähentäminen

• Energiankulutuksen vähentäminen ja 
energiatehokkuuden lisääminen 

• Haitallisten aineiden käytön 
vähentäminen

• Jätteiden määrän vähentäminen
• Uusiutumattomien luonnonvarojen 

käytön vähentäminen
• Uusiutuvien luonnon-varojen järkevä 

käyttö

Sosiaalinen vastuu

• Riskianalyysi
• Code of Conduct sopimustoimittajille
• Sosiaalisten, työ- ja 

ihmisoikeuksien noudattamisen ja 
ihmisarvoisen työn edistäminen

• Hankinnoilla työllistämisen edistäminen
• Vammaisyleissopimuksen noudattaminen
• Esteettömyyden huomiointi
• Lakisääteisen saavutettavuuden 

varmistaminen
• Reilun kaupan periaatteiden huomioon 

ottaminen ja edistäminen

Innovatiivinen hankinta
• Mahdollisuuksien aktiivinen 

tunnistaminen ja 
hyödyntäminen
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Valvontakeinot
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Sopimusvalvonta

• Soveltuvuusvaatimusten valvonta

• Riskiluokat ja muu taloudellisen aseman valvonta 
(automatisoitu), muut vaatimukset (kuten voimavarayksiköt)

• Sopimukseen kirjattujen velvoitteiden valvonta

• Laatutaso (reklamaatiot, toimittajaraportointi)

• Vastuullisuus (toimittajaraportointi, tarkastukset)

• Taloudelliset (toimittajaraportointi, tarkastukset)

• Asiakasyhteistyö ja seurantaryhmät

• Sopimusmuutokset

• Sopimukseen kirjatut muutosperusteet (hinnat, 
tuotemuutokset, alihankkijat, yhteyshenkilöt, optiot jne.)

• Poikkeukselliset olosuhteet ja niiden muutosvaikutukset

• Pakoteselvitykset

Liikesuhteen hoito ja 
toimialayhteistyö

• Vuosittaiset toimintasuunnitelmat

• Yhteishankinnan elinkaaren mukaisesti

• Määritellyt kontaktipisteet

• Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate: kukin 

toimittaja kontaktoidaan vähintään kerran vuodessa

• Toimialayhteistyö

• Markkinatuntemuksen lisääminen (tuotetuntemus, 

hinnoittelurakenteet jne.)

• Houkuttelevuuden lisääminen

Hanselintapa toimia:
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Auditoinnin tasoja
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Verkkopalvelu
www.hansel.fi

Asiakaspalvelu
029 444 4300

asiakaspalvelu@hansel.fi

Kiitos!
Kirsi Koivusaari

kirsi.koivusaari@hansel.fi
040 756 2323

mailto:kirsi.koivusaari@hansel.fi

