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Tervetuloa mukaan!

Elintarvikkeet ja 
non-food-tuotteet
2023–2027
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• Elintarvikkeita ja ammattikeittiön käyttötarvikkeita tukusta kuljetettuna asiakkaan tiloihin
• Maitotuotteet
• Lihatuotteet
• Valmisruoka
• Kalatuotteet
• Pestyt, kuoritut ja pilkotut kasvikset ja perunat (perunat myös esikypsennettyinä)
• Leipomotuotteet
• Pakasteet (valmisruoka, liha, kala, kasvis, leipomo, jäätelö)
• Säilykkeet, soseet, mehut
• Juomat
• Kuivatarvikkeet
• Muut liittyneiden asiakkaiden käyttämät tuotteet
• Non-food-tuotteet kuten esimerkiksi kertakäyttöastiat ja valkoiset annostelijaliinat

• Lisäpalvelut kuten esimerkiksi
• Kuormien purku asiakkaan tiloissa 
• Kuormien toimitus 24 tunnin sisällä tilauksesta (alueellisia rajoituksia)
• Muut asiakaskohtaisesti sovittavat lisäpalvelut 

Mitä voin hankkia?
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Asiakasinfo
• Järjestämme Teams-asiakasinfon ke 16.11.2022 klo 13.00–13.50

• Infoon tulee ilmoittautua etukäteen (miten ja minne?)

• Infon tallenne löytyy tilaisuuden jälkeen Elintarvikkeet ja non-
food-tuotteet 2023–2027 –yhteishankinnan omalta verkkosivulta 
https://www.hansel.fi/yhteishankinnat/elintarvikkeet-ja-non-food-
tuotteet-2023-2027/

https://www.hansel.fi/yhteishankinnat/elintarvikkeet-ja-non-food-tuotteet-2023-2027/
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Miksi kannattaa tulla mukaan?

• Valmiiksi kilpailutetut ja valvotut hinnat asiakkaidemme yleisimmin käyttämille tuotteille

• Laaja valikoima vastuullisesti tuotettuja tuotteita
• Valikoima koostuu yhteishankintaan liittyneiden asiakkaidemme hankintatarpeista
• Toimitusvarmuus
• Huoltovarmuus 

• Prosessisäästöt voivat vastata jopa usean kuukauden työpanosta
• Hoidamme kilpailuttamisen asiakkaidemme puolesta
• Yksi toimittaja tukkutuotteille säästää työaikaa keittiössä
• Yhteishankinta kerää volyymit ja volyymien avulla asiakaamme saavat hintaetua

• Asiakastyöryhmässä voit vaikuttaa hankinnan sisältöön ja sopimuksen kehittämiseen
• Asiakastyöryhmän jäsenet voivat kommentoida kilpailutusmateriaaleja suunnitteluvaiheessa
• Hankintakyselyn ja sen pohjalta käydyn keskustelun avulla saamme asiakkaidemme erilaiset 

hankintatarpeet hyvin esille
• Voit olla mukana asiakastyöryhmässä koko sopimuskauden ja osallistua sopimuksen seurantaan
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Miksi kannattaa tulla mukaan?
• Tuemme asiakasta koko sopimuskauden ajan

• Valvomme hintatason toteutumista ja tuotteiden saatavuutta
• Vastaamme sopimushallinnasta (rikosrekisteriotteet, toimittajan laatu- ja ympäristö sekä yritys-

ja yhteiskuntavastuujärjestelmät, riskiluokat, sopimusehtojen toimivuus)
• Toimimme asiakkaiden tukena järjestäen muun muassa webinaareja

• Asiakkaiden ruokalista- ja tuotevalintaryhmä (uusi ryhmä)
• Asiakkaillamme on mahdollisuus osallistua aktiivisesti ruokalistojen kehittämiseen yhdessä 

asetettujen tavoitteiden mukaisesti
• Kotimaisen kalan lisääminen ruokalistoille
• Kasvisruokalistojen kehittäminen
• Erityisruokavaliovalikoiman kehittäminen
• Uusien tuotteiden ja reseptien testaaminen
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• Hyvät ja luotettavat sopimustoimittajat kilpailutuksessa mukana
• Asetamme sopimustoimittajille soveltuvuusehdot ja tarkistamme niiden täyttymisen

• Tuemme asiakasta koko sopimuskauden ajan
• Tunnemme alan ja laadimme tarjouspyynnön yhteistyössä asiakastyöryhmän kanssa
• Laadimme asiakkaidemme puolesta hyvät hinnoittelu- ja sopimusehdot
• Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön valmiit malliasiakirjat, kuten muun muassa 

asiakaskohtaisen hankintasopimuksen 
• Varmistamme vastuullisuusnäkökulmat ja niiden toteutumisen
• Käymme markkinavuoropuheluja koko sopimuskauden ajan markkinatoimijoiden kanssa

Miksi kannattaa tulla mukaan?
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Miten vastuullisuus on huomioitu?
• Ympäristövastuu

• Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus (mm. MSC, ASC, lähialueen kalatuotteet, luomu), eläinten hyvinvointi, 
kiertotalous (mm. Palpa-pullot) ja hävikinhallinta on huomioitu tuotevalinnoissa ja kuljetuksissa

• Sosiaalinen vastuu
• Sydänmerkkikriteerit
• Työ- ja ihmisoikeuksien noudattaminen ja ihmisarvoisen työn edistäminen; Reilun kaupan tuotteet ja 

tuoteryhmäkohtaiset sertifioinnit, kuten esimerkiksi soija, palmuöljy, kahvi, kaakao, suklaa, banaani

• Huoltovarmuus on huomioitu tuotevalinnoilla ja sopimusehdoilla (mm. SOPIVA-liite)

• Toimittajia velvoittavat vastuullisuusvaatimukset (erillinen laadittava liite sopimukseen)

• Taloudellinen vastuu
• Toimittajilta vaaditaan riittävää taloudellista suorituskykyä, jota mitataan mm. riskiluokkavaatimuksella (tässä 

yhteishankinnassa 1-3) ja liikevaihtovaatimuksella (tässä yhteishankinnassa vähintään 50,0 M€ ellei toisin päätetä 
markkinavuoropuhelun aikana). 

• Sopimustoimittajien ja alihankkijoina toimivien kuljetusliikkeiden taloudellista suorituskykyä (mm. riskiluokkaa) 
valvotaan automatisoidusti Hanselin toimesta koko sopimuskauden ajan.

• Sopimus ei ole yksinoikeussopimus, jolloin asiakas voi hankkia lähialueelta saatavia tuotteita omiin hankintatarpeisiinsa
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Aikataulu ja lisätiedot
• Liittyminen on mahdollista 14.4.2023 saakka

• Puitejärjestelyä voivat hyödyntää vain ennen hankintailmoituksen julkaisua 
liittyneet asiakkaat

• Liittymisen yhteydessä pyydämme arviota tulevien hankintojenne kokonaisarvosta 
sopimuskaudella (maksimissaan neljän vuoden aikana)

• Hankintakyselyjen lähettäminen liittyneille asiakkaillemme alkaa 
tammikuussa 2023
• Kysymme hankintakyselyssä muun muassa tuoteryhmistä, joita olette 

suunnitelleet käyttävänne, toimipaikat, toimitusosoitteet ja näiden toimituskilot

• Tavoitteenamme on, että yhteishankinta on asiakkaidemme käytettävissä 
syyskuussa 2023 uusille ja tämän jälkeen asiakkaan oman tarpeen ja 
aikataulun mukaan
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Päätöksentekoon liittymistä varten
• Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2023–2027 -yhteishankinta korvaa aiemman sopimuksen Elintarvikkeet 

ja non-food-tuotteet 2020–2024, joka päättyy 31.1.2024.

• Yhteishankinta on yhden toimittajan tukkusopimus.  

• Sopimus ei ole yksinoikeussopimus, vaan asiakkaalla voi olla omia lähitoimittajasopimuksia. 

• Liittyminen on avoinna kaikille asiakkaillemme.

• Liittyminen on mahdollista 14.4.2023 saakka. Tavoitteenamme on julkaista tarjouspyyntö 2.5.2023. 

• Asiakkaan sopimuskausi alkaa aikaisintaan syyskuussa 2023 (haltuunoton porrastus) ja päättyy viimeistään 
31.12.2027. 

• Vain yhteishankintaan liittyneet asiakkaamme voivat vaikuttaa sopimuksen sisältöön suunnitteluvaiheessa 
ennen tarjouspyynnön julkaisua.  

• Hansel kilpailuttaa sopimuksen. 

• Palvelumaksu on 0,5 % tuotteista ja palveluista. 

• Liittyminen tehdään koko sopimukseen (Hansel liittymisehdot), mutta asiakas ilmoittaa lisätietokyselyssä 
(FORMS), mitä tuoteryhmiä sopimuskaudella käyttää. Näitä tietoja käytetään tarjouspyynnössä. 
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Asiakaspalvelu
029 444 4300

asiakaspalvelu@hansel.fi

Verkkopalvelu
www.hansel.fi

https://www.hansel.fi/yhteishan
kinnat/elintarvikkeet-ja-non-
food-tuotteet-2023-2027/

Kategoriapäällikkö
0294 444203

Milja.virtanen@hansel.fi

Olemme apunasi

http://www.hansel.fi/
https://www.hansel.fi/yhteishankinnat/elintarvikkeet-ja-non-food-tuotteet-2023-2027/

