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Autojen huolenpitopalvelut 2020-2022 (2024)

Hansel Oy suunnittelee autojen huolenpitopalvelujen yhteishankintaa 
yhdessä KL-Kuntahankinnat Oy:n ja asiakkaidensa kanssa.

Suunnitteluun liittyvässä asiakastyöryhmässä ovat mukana tällä hetkellä Poliisi, Puolustusvoimat, Finavia, 
Rajavartiolaitos, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Pirkanmaan pelastuslaitos, Tulli, Rikosseuraamuslaitos, 

Helsingin yliopisto, Eduskunta, Valteri-koulu ja Verohallinto. 

Pääset tutustumaan tarkemmin suunnitelmiin - ota yhteyttä Hansel Oy:n yhteyshenkilöihin!
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Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelujen puitejärjestelyt (6) mahdollistavat palvelujen 
hankinnat kaikille julkisella sektorilla oleville automerkeille, kun kyseessä ovat henkilö-, paketti- tai kevyt 
kuorma-autot. Organisaatiosi voi hankkia palvelut automerkkikohtaisista puitejärjestelyistä (myös 
takuuajan työt) ja/tai monimerkki -puitejärjestelystä joka tarjoaa ratkaisun kaikille automerkeille (ei 
takuuajan töitä).

1. Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, Ford –merkkisille autoille
2. Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, Mercedes-Benz –merkkisille autoille
3. Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, Skoda –merkkisille autoille
4. Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, Toyota –merkkisille autoille
5. Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, Volkswagen –merkkisille autoille
6. Autojen huolto-, korjaus-, pesu- ja katsastuspalvelut, monimerkki –kaikki automerkit

Renkaat ja rengaspalvelut –puitejärjestely (1)

7. Renkaat ja rengaspalvelut –puitejärjestely mahdollistaa renkaiden ja niihin liittyvien palvelujen 
hankinnat henkilö-, paketti- ja kuorma-autoille sekä kuorma-autojen perävaunuille, traktoreille, 
mönkijöille ja moottoripyörille.

Yhteishankintaan kuuluvat puitejärjestelyt (7)
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Autojen huolto-, korjaus- pesu –ja katsastuspalvelut



© Hansel Oy



© Hansel Oy

palvelu
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tunti
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Renkaat ja rengaspalvelut
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Paitsi ihan tavallisille uudemmille ja vanhemmille autoille, palveluja ja tuotteita voi hankkia 

myös esim. viranomaisten operatiiviseen käyttöön erityisvarusteluille autoille.
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• Yhteishankintaan kuuluviin puitejärjestelyihin ovat oikeutettuja liittymään julkisen sektorin 
organisaatiot, mm. valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, seurakunnat sekä sellaiset 
kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä.

• Liittymisen yhteydessä keräämme asiakkailtamme tarkemmat tiedot siitä, kuinka paljon tulevilla 
puitejärjestelyillä tullaan tekemään hankintoja. Jotta organisaatiosi voi hyödyntää Autojen 
huolenpitopalvelujen puitejärjestelykokonaisuutta, tulee organisaatiosi liittyä haluamiinne 
puitejärjestelyihin ennen hankintailmoituksen julkaisemista.

• Autamme mielellämme hankintojenne ennakoidun arvon arvioimisessa! Ota yhteyttä Hanseliin ennen 
liittymisilmoituksen tekemistä (Mika Saarinen, mika.saarinen@hansel.fi). Hanselilla on käytössä tietoja 
julkisen sektorin organisaatioiden automääristä ja automerkeistä asiakkaittain ja voimme auttaa 
hankinnan arvon määrittämisessä yleisesti käytettävissä olevilla tunnusluvuilla.

• Varmista heti organisaatiosi mahdollisuus hyödyntää tulevaa yhteishankintaa! Tee liittymisilmoitus 
tähän yhteishankintaan kuuluviin, valitsemiisi puitejärjestelyihin pian, kuitenkin viimeistään 30.9.2019 
tämän linkin kautta löytyvällä lomakkeella > https://link.webropolsurveys.com/S/C72EC3B08764DA7E

Miten yhteishankintaan pääsee mukaan?
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Kysy lisää – palvelemme mielellämme! 
Tutustu autojen huolenpitopalvelujen yhteishankintaan myös videolla:
https://www.youtube.com/watch?v=tVHoDWbUrv8&feature=youtu.be

Anna-Elina Mølgaard Mika Saarinen
kilpailuttamiskonsultti kategoriapäällikkö, Ajoneuvopalvelut

Hansel Oy Hansel Oy
anna-elina.molgaard@hansel.fi mika.saarinen@hansel.fi


