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Mitä voin hankkia?

Suojavarusteet yhteishankinta sisältää suojavarusteita sekä 
niihin liittyviä palveluita. 

Tuotevalikoima kattaa muun muassa henkilöille haittaa 
aiheuttavien tai heidän terveyttään vaarantavien biologisten, 
kemiallisten ja fysikaalisten vaarojen torjuntaan tarkoitettuja 
varusteita.

Hankintoja voidaan tehdä myös Covid-19 pandemian 
aiheuttamaan tarpeeseen. 

Alustavasti hankinnan kohteesta on rajattu pois 
viranomaiskäyttöön tarkoitetut vaativat suojavarusteet, kuten 
luotisuojaliivit ja -kypärät
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Mitä voin hankkia?
Asiakkaat voivat hankkia mm.

• Hengityksensuojaimet (esim. FFP2- ja FFP3)
• Kasvojen suojaimet, silmien- ja päänsuojaimet, suojakäsineet ja suojavaatteet
• Kirurgiset suu-nenäsuojaimet (esim. suojausluokat I, II ja IIR)
• Käsineet eri käyttötarkoituksiin
• Työvaatetus
• Turva, suoja ja työjalkineet
• Käsien ja pintojen desinfiointiaineet ja niiden annostelijat
• Antigeenitestit virusdiagnostiikkaan (esim. SARS-CoV-2)
• Muut suojavarusteet

Asiakkaat voivat hankkia myös tuotteisiin liittyviä palveluita 
esimerkiksi varastointia, toimituspalveluita tai mahdollisten 
laitteiden asennuspalveluita.
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Toimintamallina DPS
• Yhteishankinnan toimintamallina dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS

• Sekä asiakkaita että Hanselin hyväksymiä toimittajia voi tulla mukaan 
koko DPS:n keston ajan. 

• Asiakkaat voivat tehdä hankintoja heti sopimuskauden alusta tai vasta 
myöhemmin sopimuskaudella, esimerkiksi oman voimassa olevan 
hankintasopimuksen päättymisen jälkeen.  

• Asiakkaat tekevät omat minikilpailutuksensa DPS:n sisällä, mikä auttaa 
saamaan juuri tarpeitanne vastaavan ratkaisun

• Alle kynnysarvon olevat hankinnat helposti hyödyntämällä Hanselin
digitaalista pienhankintapalvelua 
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• Minikilpailutus on avointa kilpailutusta nopeampi ja helpompi

• Hyvät ja luotettavat sopimustoimittajat
• Hansel asettaa sopimustoimittajille soveltuvuusehdot ja tarkistaa niiden täyttymisen
• Tuotteiden saatavuutta eri markkinatilanteissa on parannettu laajalla eri toimintamalleja käyttävällä 

toimittajajoukolla, joita Hansel valvoo myös sopimuskauden aikana. Useampi tarjoaja pystyy tarjoamaan 
minikisaan ja vastaamaan tuotteillaan asiakkaan ajankohtaisiin tarpeisiin.

• Hansel tukee asiakasta koko sopimuskauden ajan
• Tuntee alan ja auttaa tarvittaessa tarjouspyynnön laatimisessa. Osa hankinnan kohteena olevista 

tuotteista on lääkinnällisiä laitteita, niihin liittyvä lainsäädäntö on hyvin voimakkaasti säänneltyä.
• Laatii päätuoteryhmistä mallivaatimuksia
• Laatii puolestanne hyvät hinnoittelu- ja sopimusehdot
• Tarjoaa asiakkaan käyttöön valmiit malliasiakirjat, mm. hankintasopimuksen 
• Varmistaa vastuullisuusnäkökulmat ja niiden toteutumisen

• Asiakastyöryhmässä voi vaikuttaa hankinnan sisältöön ja sopimuksen kehittämiseen
• Jäsenet voivat kommentoida materiaaleja
• Asiakkaiden erilaiset tarpeet saadaan hyvin esille

Miksi kannattaa tulla mukaan
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• DPS:n sisäiset kilpailutukset pääsevät käyntiin alustavan 
suunnitelman mukaan 1.1.2023 

• Voit liittyä mukaan vaikka heti ja valmistautua tuleviin 
kilpailutuksiin jo hyvissä ajoin! 

• Lue lisää Hansel - Yhteishankinnat

Aikataulu ja lisätiedot

https://www.hansel.fi/yhteishankinnat/suojavarusteet-2023-2027/

