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• Puitejärjestelyn asiakkaita voivat kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, 

seurakunnat sekä sellaiset kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä.

• Puitejärjestelyn suunniteltu sopimuskausi on 1.2.2020 – 31.1.2022, jota voidaan 

pidentää enintään 2 vuoden optiokaudella.

• Puitejärjestelyssä on kolme tuotealuetta: toimistotarvikkeet, tulostustarvikkeet 

sekä kopio- ja tulostuspaperit. Asiakas voi määritellä liittyykö sopimuksen koko 

laajuuteen vai vain osaan tuotealueista.

Hansel Oy valmistelee toimistotarvikkeiden yhteishankintaa 
yhdessä KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa
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• Valmiiksi kilpailutettu puitejärjestely vähentää asiakkaan hallinnollista 

työtä

• Yhteisvolyymeilla saavutettava hintahyöty

• Kattava valikoima yleisimpiä toimistoissa käytettäviä tarvikkeita

• Hansel vastaa sopimushallinnasta koko sopimuskauden ajan

Puitejärjestelyyn liittymisen hyödyt
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• Nimikyltit ja tarvikkeet

• Nitojat, nidontatarvikkeet, lävistäjät

• Pakkaustarvikkeet 

• Paristot 

• Puhtaanapitotarvikkeet ja tuotteet 

• Sakset 

• Tallennusmedia 

• Taulutuotteet

• Teipit, Tarrat ja Liimat 

• Työpistetarvikkeet 

• Valaisimet ja valaisintarvikkeet 

• Viestilaput 

• Vihot ja lehtiöt 

• Ensiaputarvikkeet ja tuotteet 

• Ergonomiatuotteet 

• Esitetelineet ja tarvikkeet 

• Hygieniatarvikkeet 

• IT-Tarvikkeet 

• Kahvitustuotteet 

• Kalenterit

• Kertakäyttöastiat 

• Kirjekuoret 

• Kirjoitus- ja korjaustarvikkeet 

• Koneet ja laitteet, varaosat 

• Kovamuovit · Kopio- ja tulostuspaperit 

• Mapit, kansiot, kotelot ja välilehdet 

• Muovi-, kansio- ja laminointitaskut

Suunnitelman mukaan tuotealue ”Toimistotarvikkeet” pitää sisällään mm. 
seuraavia tuotteita:

·
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Tulostustarvikkeet

Tuotealue ”Tulostustarvikkeet” pitää sisällään eri valmistajien värikasetteja 

(alkuperäinen/tarvike), mustesuihkuvärejä sekä rumpuja, hukkavärisäiliöitä, 

ja kuvansiirtoyksiköitä

Kopio- ja tulostuspaperit

Tuotealue ”Kopio- ja tulostuspaperit” pitää sisällään eri paksuisia, kokoisia 

ja laatuisia kopio- ja tulostuspapereita
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• Asiakas voi valita tekeekö tilaukset toimittajan sähköisessä verkkokaupassa vai 

oman tilausjärjestelmänsä kautta. 

• Myös täyttöpalvelutoiminnan käyttöönotto on mahdollista, mikäli 

asiakasorganisaatiossa käyttäjien määrä on vähintään 50 henkilöä.

• Tuotteet toimitetaan 2-3 päivän aikana, mutta kiireellisissä tilanteissa myös 

pikatoimitus (24 h) on mahdollinen.

Tilaukset ja toimitukset
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• Liittymisilmoitus tehdään tämän linkin kautta löytyvällä lomakkeella > Toimistotarvikkeet 2020-2022 (2024) 

- LIITTYMISLOMAKE

• Liittymisen yhteydessä keräämme asiakkailtamme tarkemmat tiedot siitä, kuinka paljon tulevalla 

puitejärjestelyillä tullaan tekemään hankintoja. 

• Jotta organisaatiosi voi hyödyntää Toimistotarvikkeiden sopimusta, tulee organisaatiosi liittyä 

puitejärjestelyyn ennen hankintailmoituksen julkaisemista.

• Varmista heti organisaatiosi mahdollisuus hyödyntää tulevaa yhteishankintaa ja tee liittymisilmoitus tähän 

yhteishankintaan pian, kuitenkin viimeistään 30.9.2019.

Miten yhteishankintaan pääsee mukaan?

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HLUTMTjJmkOp7gLuXcDDgo-Yj2slmMpFg5BddI1eR01UMzA4N0s2MUZFS1I3MUZEUk9RQkdBUzhXTS4u


Asiakaspalvelu

0294 444 300

asiakaspalvelu@hansel.fi

Verkkopalvelu

www.hansel.fi

Tapahtumasivusto

www.hansel-tapahtumat.fi


