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Hanselilla selkeät säännöt valtion 

kalustehankintojen kestävyydelle 
 

Lyijykyniä, bensiiniä, työterveyspalveluita, IT-alan 

konsultointia... valtionhallinnossa käytettävien 

tavaroiden ja palvelujen kirjo on laaja. Valtionyhtiö 

Hansel Oy tekee keskitetysti puitesopimuksia, jotta 

hallinto saa tarvitsemansa tuotteet edulliseen 

hintaan ja laadukkaasti. Viime vuonna valtion-

hallinto teki Hanselin neuvottelemien sopimusten 

perusteella hankintoja noin 680 miljoonan euron 

edestä.  

Hankintasopimuksissa Hansel pyrkii huomioimaan 

niin markkinoiden toimivuutta, uusia innovaatioita 

kuin vastuullisuuttakin. Myös ympäristönäkökohdat 

ovat tärkeä valintakriteeri. Hankintojen pelisäännöt 

kirjataan puitejärjestelyyn. Yleisimmin nämä eri 

aloja koskevat raamit ovat kestoltaan nelivuotisia. 

 

Toimistoihin vain ekokalusteita  

Valtionhallinto on merkittävä toimistokalusteiden 

hankkija. Vuositasolla puhutaan noin 20 miljoonan 

euron arvoisista ostoksista.  

”Kun toimistokalusteiden hankintaa kilpailutettiin 

edellisen kerran vuonna 2009, oltiin tilanteessa 

jossa yleiset ympäristöasenteet olivat korostu-

massa”, kertoo Hanselin kilpailuttamiskonsultti Suvituulia Taponen. ”Silloin puitejärjestelyyn 

valittiin kuitenkin sopimustoimittajat vielä eri kriteerein kalusteille ja ekokalusteille. 

Parhaillaan eletään uuden nelivuotisen puitesopimuksen ensimmäistä vuotta.  

Nyt kaikki hankittavat kalusteet ovat ekokalusteita.” 

Puuta, puumateriaalia ja puupohjaisia levyjä koskevat ympäristövaatimukset edellyttävät 

Hanselin puitejärjestelyssä sitä, että materiaalit ovat laillisesti hakattua puutavaraa. 

Vähintään 70 prosenttia puumateriaalista on tultava metsistä, joiden hoito on todistetusti 

kestävän metsänhoidon periaatteiden ja toimien mukaista.  
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Kilpailuttamiskonsultti Suvituulia Taposen 
mukaan Hansel Oy laatii hankintoja varten 
tarvittavat puitejärjestelmät tiiviissä yhteis- 
työssä valtionhallinnon asiakkaittensa 
kanssa. Hankinnoissa lähdetään siitä, että 
kalusteissa käytetyn puun alkuperän on 
oltava todennettavissa. 



 

  

Tämä tarkoittaa, että puun ja puutavaran alkuperä todistetaan esimerkiksi PEFC-sertifi-

kaatilla. Puutavaran on oltava jäljitettävissä kautta koko sen toimitusketjun metsästä aina 

valmiiksi tuotteeksi saakka. 

 

Huomiota myös kierrätettävyyteen 

Hansel muokkaa omalta osaltaan 

toimistokalusteiden valmistusta ja 

markkinoita kestävämpään suuntaan. 

Suvituulia Taponen arvostaa toimisto- 

kalusteita valmistavien suurten yritysten 

asiantuntemusta ja ympäristö- 

tietoisuutta.  

”Useilla toimittajilla ympäristöjärjestelmät 

on viety hyvin pitkälle. On tärkeä asia, 

että tuotteiden toimitusketjuja pystytään 

valvomaan. Meidän on pystyttävä 

luottamaan tavarantoimittajien antamaan 

tietoon.” 

Kierrätettävyys on osa kestävyyttä ja 

valtionlaitosten kalusteiden uusiokäyttö 

ja kierrätys on mahdollista. Puitejärjes-

telyssä sopimustoimittajilta vaaditaan 

myös pakkausmateriaalien kierrätettä-

vyyttä sekä selvitystä kuljetusten 

aiheuttamien päästöjen minimoimisesta. 

 

 

Lisätietoja: 

 

Hansel Oy, viestintäpäällikkö Thomas Sund 

thomas.sund@hansel.fi, 0294 444 235 

Hansel Oy, kilpailuttamiskonsultti Suvituulia Taponen 

suvituulia.taponen@hansel.fi, 0294 444 224 

PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry, Juha Uppa 

juha.uppa@pefc.fi, 045 118 9585 

 

 

Toimittajan vakiomallistoon kuuluvien julkisiin tiloihin 
tarkoitettujen tuotteiden on täytettävä asetetut vähim- 
mäisvaatimukset. ”Ei”-vastaus puun laillista ja kestävää 
alkuperää koskevissa vaatimuskohdissa johtaa 
tarjouksen hylkäämiseen. (Kuva: Isku-Yhtymä Oy) 
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