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Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiössä toteutettiin myös organisaatiouu-
distus, jonka yhteydessä panostettiin lähijohta-
miseen järjestämällä hankintapalvelut kolmeen 
kategoriapäälliköiden johtamaan kategoriaan. 
Markkinointia ja viestintää vahvistettiin asiak-
kuusjohtajan tehtävällä. 

Uusitun strategian mukaisesti Sansian 
palveluvalikoima laajentui henkilöliikenteen 
palveluihin. Tuotamme asiakkaillemme henkilö-
liikenteen palvelut avaimet käteen periaatteella. 
Henkilöliikenteen yksikkö siirtyi liiketoimin-
takaupalla Sansia Oy:n vahvuuteen Kuopion 
kaupungilta toukokuussa 2018. Uusi henkilölii-
kennepalvelut-yksikkö tuottaa henkilöliikenteen 
toimialaan kuuluvia hankintapalveluja. Yksikön 
liiketoiminnan siirto sujui ongelmitta ja Sansian 
tuottamat henkilöliikenteen palvelut on otettu 

asiakaskunnassamme erittäin 
hyvin vastaan.  

 
Vammaispalvelulain 
ja sosiaalihuoltolain 
mukaisten liikenne-
palvelujen järjes-

täminen laajenee 

kuluvan vuoden syksyllä usean uuden kunnan 
alueelle Pohjois-Savossa. Kyseinen palvelu on 
näillä näkymin laajenemassa myös Etelä-Savoon 
Essote-kuntayhtymän toimialueelle vuoden 2020 
alusta alkaen. Käynnistämme koulukuljetusten 
järjestämisen Sansian palveluna Leppävirralle 
ja Varkaudelle elokuussa 2019. On kunnia olla 
rakentamassa yhdessä asiakkaidemme kanssa 
uudenlaista henkilöliikenteen järjestelmää. Tä-
män yhteistyössä tehtävän kehitystyön tulok-
sista tulee olemaan tulevaisuudessa paljon iloa 
asiakkaillemme.

Henkilöstön lukumäärä kasvoi. Tilikauden 
päättyessä yhtiössä työskenteli yhteensä 34 (21) 
henkilöä. Kiitos palvelujen jatkuvasti kasvavan 
kysynnän, tulee henkilöstömäärämme kasva-
maan myös kuluvan tilikauden aikana useilla 
uusilla asiantuntijoilla. 

Huolimatta viime vuoden kiireestä ja lukuisista 
muutoksista, on meillä sansialaisilla loistava, 
eteenpäin suuntaava kehittymisen meininki. 
Iloitsemme onnistumisista yhdessä asiakkaidem-
me kanssa, meillä on yhteinen näkemys suunnas-
ta ja urheilutermein osaamme syöttää omille. 

Haluan kiittää koko Sansian henkilöstöä ja  
asiakkaita menestyksekkäästä vuodesta 2018.

Vuosi 2018 oli yhtiön toimintahistoriassa antoisa ja monella tapaa 
vauhdikas. Tilikauden aikana yhtiö muutti nimensä Sansia Oy:ksi. 
Nimenvaihdoksen yhteydessä uudistettiin yhtiön visuaalinen ilme 
ja verkkosivut. Uusi nimi ja ilme lanseerattiin syyskuussa.

Sansian toimitusjohtaja 
Jarkko Mattila
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Enemmän kuin 
hankintayhtiö 2018

Voimassa olevia hankintoja 31.12.2018

Hankintoihin kuuluvia hankintasopimuksia 31.12.2018

S ansian palveluvalikoima 
laajeni toukokuussa 2018, 
kun henkilöliikennepalvelut 
lisättiin hankintapalvelujen 
rinnalle. Muutoksen myötä 

Sansia pystyy tarjoamaan asiakkailleen 
henkilöliikenteen ratkaisut kokonaispalve-
luna, joka sisältää kilpailutuksen, opera-
tiivisen toiminnan ja laskutuksen. Vuonna 
2018 liikennepalveluyksikkö välitti 189 000 
matkaa erilaisille asiakasryhmille.

Hankintasopimuksia 
miljardin arvosta

Hankintapalvelut organisoitiin kolmeen 
hankintakategoriaan: tavarat, palvelut sekä 
energia ja tekniikka. Uudistus parantaa 
asiakaspalvelua, koska se mahdollistaa han-
kinta-asiantuntijoiden kategoriakohtaisen 
osaamisen kehittymisen.

Yhdelle tai useammalle asiakkaalle 
kilpailutettuja hankintasopimuksia oli 
viime vuoden lopussa voimassa yhteensä 
1765. Sopimuskannan arvo kohosi jo noin 
miljardiin euroon. Asiakkaat ostivat Sansian 
sopimuksilla materiaaleja, palveluja, raken-
nuspalveluja sekä tietojärjestelmiä yhteensä 
298 miljoonalla eurolla, kun edellisenä  
vuotena vastaava luku oli 275 miljoonaa. 

 Tavarat 38%  Palvelut 36%  

 Henkilöliikenne 9%  Energia/tekninen18% 

 Tavarat 40%  Palvelut 34%  

 Henkilöliikenne 15%  Energia/tekninen 12% 

547 
kpl

1765 
kpl

Asiakkaiden  
sopimusostot 2018

 Tavarat 54%  Palvelut 30%  

 Henkilöliikenne 10%  Energia/tekninen 6% 

298 
milj.

Hankinta- ja tukipalvelujen tuotannossa korostuvat tulevaisuudessa 
kyky laaja-alaiseen toimintaan, läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa 
ja toimintavolyymin kasvattaminen. Kuten yhtiön visio lupaa, tarjoaa 

Sansia asiakkailleen entistä kattavamman palveluvalikoiman.  
Yrityksen uusi nimi ja ilme kuvastavat myös tätä muutosta.
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Julkinen yleishallinto

Kuopion kaupunki

Siilinjärven kunta

Pielaveden kunta

Pohjois-Savon liitto maakuntayhtymä

Suonenjoen kaupunki

Tervon kunta 

Tuusniemen kunta    

Vesannon kunta 

Varkauden kaupunki

Pieksämäen kaupunki

Rautalammin kunta

Leppävirran kunta

Kiuruveden kaupunki

Kaavin kunta

Leppävirran seurakunta

Vieremän kunta

Keiteleen kunta

Lapinlahden kunta

Kirkkopalvelut ry

Sonkajärven kunta

Iisalmen kaupunki

Rautavaaran kunta

Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Puumalan kunta

Joroisten kunta

Mäntyharjun kunta

Pyhännän kunta

Kiinteistöala

Niiralan Kulma Oy

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot

Pieksämäen Palveluasunnot ry

Kiinteistö-KYS Oy

Leppävirran Kiinteistö Oy

Kaavin Vuokratalot Oy

Kiinteistö Oy Petterinkulma

Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulma

Lapinlahden Kaskihovi Oy

Siilinjärven Kotipolku Oy

Siilinjärven Asumisoikeus Oy

Tukipalvelut

Sakupe Oy

Istekki Oy

Monetra Pohjois-Savo Oy

Servica Oy

Puhdaspalvelu Fi Oy

Ylä-Savon ICT-palvelut Oy

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy

Kuopion Pysäköinti Oy

Siikalatvan Ruokapalvelut Oy

Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy

Koulutus

Savon koulutuskuntayhtymä

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr

Ammattiopisto Spesia Oy

Vesi- ja jätehuolto

Jätekukko Oy

Keski-Savon Vesi Oy

Lapinlahden Vesi Oy

Ylä-Savon Vesi Oy

Energia

Kuopion Energia Oy

Jyväskylän Energia Oy

Kuopion Sähköverkko Oy

Toholammin Energia Oy

Savon Voima Oyj

Savon Voima Verkko Oy

Kotkan Energia Oy

Tampereen Sähkölaitos Oy

Varkauden Aluelämpö Oy

Wiitaseudun Energia Oy

Etelä-Savon Energia Oy

ESE-Verkko Oy

Järvi-Suomen Energia

Suur-Savon Sähkö Oy

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Porvoon Sähköverkko Oy 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen 
liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)

Päihdepalvelusäätiö sr

Sisä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä

Ilvola-Säätiö sr

Etelä-Savon sosiaali- ja  
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Hengitysliitto ry

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr

Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  

Järviseudun Työterveys Oy

Sansian asiakkaita ovat  
yrityksen omistajat: kunnat,  
sairaanhoitopiirit, kuntayhtymät 
ja energiayhtiöt sekä muut julkis-
yhteisöt eri puolilta Suomea.  
Yhtiön perustajat Kuopion kau-
punki ja Pohjois-Savon sairaan-
hoitopiiri omistavat osakkeista 
yhteensä 49 % ja pienomistajat 
yhteensä 51 %.

Sansiasta on kasvanut yksi Suo-
men suurimmista julkisen sekto-
rin hankintayhtiöistä. Asiakaskun-
ta on laajentunut voimakkaasti: 
vuonna 2011 osakkaina oli 21 
julkisyhteisöä, kun vuoden 2018 
lopussa niitä oli jo 87.

Yhtiön osakkeet  
ja omistus

Osakkaiden määrän  
kehitys 2011-2018

2011

21 22

2012 2013

40

48

2014

57

2015

68

2016

78

2017

87

2018
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Parempia palveluja 
tutun hankinta-
asiantuntijan avulla
Sansian tiimiuudistuksen ansiosta asiakasta vastassa on yhä 
useammin jo aiemmista hankinnoista tuttu asiantuntija.  
Tämä näkyi esimerkiksi Kuopion viisaan liikkumisen hankinnoissa. 
Erikoistumisen myötä palveluhankintojen sopimusehtoja saadaan 
kehitettyä vielä aiempaakin paremmaksi.

Sansian asiakkaat ostivat vuonna 2018  
palveluhankintatiimin hallinnoimilla sopimuksilla erilaisia 

palveluja ja järjestelmiä 89,7 miljoonalla eurolla.

 Sosiaalipalvelut 65%  Terveydenhoidon palvelut 17%  

 Vuokrauspalvelut 6%  Hallinnon palvelut 4%  

 ICT-palvelut ja tietojärjestelmät 3%   Tavaraliikennepalvelut 3%  

 Ruoka- ja ateriapalvelut 2%

K uopion kaupunki hankki keväällä 
2018 kaupunkipyöräjärjestelmän, 
johon kuuluu 150 sähköavusteista 
kaupunkipyörää ja 15 pyöräase-
man verkosto. Asemaverkosto 

toteutettiin helpottamaan kaupunkipyörien 
löytämistä ja tukemaan pyörien keskittymistä 
paikkoihin, joissa ihmiset enimmäkseen liikkuvat.

Myöhemmin syksyllä etsittiin erillisellä 
kilpailutuksella kaupunkipyöräoperaattoria, 
joka vastaa pyörien toimintakunnosta ja akkujen 
lataamisesta. Lisäksi operaattori siirtää tarvit-
taessa pyöriä paikkoihin, jossa ne ovat paremmin 
käyttäjien saatavilla. 

Lisäksi vuoden lopussa kilpailutettiin Kuopion 
seudun joukkoliikenteen uudistetun verkkopal-
velun käyttö-, ylläpito-, tuki- ja jatkokehityspal-
velut. 

Hankinnat ovat osa Kuopion kaupungin 
laajempaa kestävän kehityksen ohjelmaa sekä 
Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanketta. Ne 
ovat myös hyvä esimerkki hankintalain suositte-
lemista kestävistä hankinnoista. 

Markkinavuoropuhelu tarjosi 
tietoa hankinnasta

Kaupunkipyörien operaattoripalvelun kilpailu-
tuksen voitti paikallinen pienyritys Leo-Sport Oy. 
Hankinta suunniteltiin tarkoituksella niin, että 
kaikenkokoiset yritykset pystyvät osallistumaan 
siihen. Tarjouspyyntöön ei esimerkiksi asetettu 
liikevaihtorajaa tai muita vähimmäisvaatimuksia 
osallistumisen ehdoksi. 

– Lisäksi tarjouspyyntö pyrittiin tekemään niin 
selkeäksi, että pienyrittäjä ei tukehdu aineis-
toihin, vaan pystyy katsomaan kokonaisuuden 
nopeasti läpi ja keskittymään itse tarjouksen 

tekemiseen, projektiasiantuntija Timo Ollikai-
nen Kuopion seudun viisaan liikkumisen 
hankkeesta sanoo.

Keskeistä oli myös ennen tarjous-
pyynnön julkaisua järjestetty markki-
navuoropuhelu, johon oli kutsuttu mu-
kaan yrityksiä. Tilaisuudessa esiteltiin 

aiemmin valittua sähköpyörää sekä operointipal-
velun tarjouspyynnön sisältöä.

– Tilaisuus oli avain siihen, että myös pai-
kalliset ja pienemmät yritykset pääsivät tietoon 
käsiksi. Yrittäjät eivät välttämättä seuraa han-
kintailmoituksia Hilma-järjestelmässä, hankin-
ta-asiantuntija Jani Ronkainen muistuttaa.

Valmistelu lähtee kuin lennosta

Vuonna 2018 Sansiassa vahvistettiin palvelutii-
mejä ja tiimien lähijohtamista. Käytännössä tämä 
näkyy esimerkiksi siinä, että asiakasta vastassa 
on aiempaa useammin jo ennestään tuttu ihmi-
nen. Samalla hankinta-asiantuntijat pystyvät eri-
koistumaan paremmin omiin vahvoihin aloihinsa.

– Kun asiakkaan organisaation toiminta tulee 
meille tutummaksi, pystymme näkemään ja huo-
mioimaan asiakkaan tarpeet paremmin, palvelu-
hankintojen kategoriapäällikkö Piia Asikainen 
Sansiasta sanoo. 

Ihmiset ja työskentelytavat ovat erilaisia. Kun 
molemmat osapuolet tuntevat toistensa toimin-
tatavat, hankinnan valmistelu on sujuvampaa ja 
aikaa säästyy. Tästä on etua, sillä varsinkin isom-
pien ja monimutkaisempien hankintojen valmis-
telu vaatii vähimmilläänkin kolmen kuukauden 
aikajänteen.

– Tutun yhteyshenkilön työtapakin on tuttu. 
Silloin osaa itsekin arvioida tarkemmin, kauanko 
asioissa kestää ja millaisia aikatauluja on tarjolla, 
Ollikainen pohtii.

– Työskentelyä jouduttaa myös se, että 
yhteyshenkilö kokoaa tarvittavan informaation 
tilaajaorganisaation puolelta. Tieto tulee yhtenä 
kappaleena ja yhtä kanavaa pitkin, jolloin valmis-
telu lähtee etenemään kuin lennosta,  
Ronkainen lisää. 

Palveluhankintatiimi 
tuntee palvelujen 
kentän 
 
Palveluhankintatiimi kilpailuttaa erilaisia 
palveluja Sansia Oy:n osakkaille. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluja, 
tavaraliikennepalveluja sekä erilaisia 
hallinnon tukipalveluja ja tietojärjestelmiä.

– Palveluhankintoihin keskittymisen 
kautta pystymme tuomaan hankintalain 
asiantuntemuksen lisäksi substanssipuo-
len näkökulmia hankinnan määrittelytyö-
hön, palveluhankintojen kategoriapäällik-
kö Piia Asikainen sanoo.

Suurin osa palveluhankinnoista teh-
dään yhdelle asiakkaalle, ja yhteishan-
kinnat ovat pienemmässä roolissa. Tiimin 
hankinta-asiantuntijat myös hallinnoivat 
kilpailutusten tuloksena syntyviä han-
kintasopimuksia, joita oli vuoden 2018 
lopussa 606 kappaletta.

– Hankintojen sopimushallinnan kautta 
meille kertyy paljon tietoa, joiden avulla 
voimme kehittää palveluhankintojen so-
pimusehtoja vielä paremmaksi, Asikainen 
tiivistää.

89,7 
milj.

KUVAAJA 
Sanna Pietikäinen / Kuopion kaupunki
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K oulukuljetukset on perinteisesti 
suunniteltu varsinkin pienemmissä 
kunnissa ilman tietojärjestelmien 
apua. Tämä on kuormittanut sivis-
tyspalvelujen toimistohenkilöstön 

muutenkin kiireistä arkea. 
Helpotusta kunnille on kuitenkin luvassa. 

Sansian Liikennepalveluyksikön uusi palveluko-
konaisuus tuo olemassa olevat tietojärjestelmät 
tehostamaan koulukuljetusten suunnittelua ja 

lus, joka kerää tietoa ajetusta reitistä ja auton 
nopeudesta. Sen kautta saadaan myös tarkka 
tieto oppilaan autossa istumasta ajasta. Tämä 
auttaa esimerkiksi mahdollisten reklamaatioiden 
selvittämisessä.

Tiedon kertyminen auttaa myös kehittämään 
kuljetuksia. Jos jollain reitillä on tyhjiä paikkoja, 
niitä voidaan tarjota muiden kulkijoiden käyttöön 
kunnan niin halutessa.

– Meille kertyy myös dataa tulevia kilpailu-
tuksia varten. Hankintaa voidaan kehittää ja ja-
lostaa, liikennepalvelupäällikkö Päivi Pakarinen 
Sansiasta muistuttaa.

Leveämmät hartiat 
kehittämiseen

Koulukyytiuudistus näkyy lapsille ja vanhemmil-
le konkreettisesti lähinnä poissaoloilmoitusten 
helpottumisena. Sovelluksen kautta vanhemmat 
voivat viestiä suoraan kuljettajalle, jos lapsi on 
sairaana tai ei muusta syystä tarvitse kyytiä. 

Viestin voi laittaa huoletta mihin vuorokauden 
aikaan tahansa. Näin reitti on aina ajan tasalla eli 
kuljettaja ajaa vain tarvittavat kyydit.

Varkaudessa uudistus vapauttaa koulusihtee-
rin työaikaa muihin tehtäviin. Sansia vastaa myös 
laskutuksesta ja reagoi koulukyydeistä annetta-
vaan palautteeseen.

– Meillä ei ole ollut logistiikan osaajaa, jolla 
olisi ollut riittävästi työaikaa paneutua kuljetus-
ten järjestämiseen, sivistysjohtaja Timo Tuunai-
nen Varkaudesta sanoo.

Tuunaisen mukaan kokeilun myötä pystytään 
vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen aiempaa 
paremmin. Lisäksi hän odottaa taloudellisia sääs-
töjä. Tulevaisuudessa voi olla myös mahdollista 
avata koulukyytejä muillekin kuin koululaisille, 
jos jollain reitillä on vapaita paikkoja.

– Mitä enemmän julkista liikennettä käyte-
tään, sitä enemmän hiilijalanjälki pienenee. Myös 
mahdollisuudet kuljetusten kehittämiseen ovat 
paremmat, kun on isompi joukko miettimässä 
asiaa, Tuunainen tiivistää.

Kyydit avoimeksi kaikille 
matkustajille

Sansian palvelut laajenivat keväällä 2018 henkilö-
liikenteen palveluilla. Uudistuksen myötä kunnat 
voivat hankkia samasta paikasta koko henkilö-
kuljetusten kilpailutuksen, sopimusten hallinnan, 
toiminnan operatiivisen järjestämisen ja myös 
kuljetusasiakkaiden laskutuksen. 

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Sansian 
henkilöliikenteen palvelut täydentävät toimin-
ta-alueellaan joukkoliikenteen palveluja.

– Kun Sansia tuottaa liikennepalveluja koko-
naispalveluna laajalle asiakaskunnalle, tiedämme 
millaisia kuljetuksia tien päällä liikkuu, mitkä 
niistä ovat suljettuja ja mitä voitaisiin avata myös 
muille matkustajille, Pakarinen sanoo.

Pidemmällä aikavälillä myös kiireettömät poti-
lassiirrot ja Kela-kuljetukset voisivat mahdollises-
ti siirtyä Sansian järjestettäväksi. Se lisää viisaan 
liikkumisen mahdollisuuksia entisestään. 

Sansian 
Liikennepalveluyksikkö 
vuonna 2018 

  Aloitti toimintansa toukokuussa 2018

  Järjestää Sansian asiakkaille henkilö-
liikennepalveluja kuten vammaispal-
velulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia 
kuljetuksia, kehitysvammaisten ja 
ikäihmisten kuljetuksia, palveluliiken-
nettä ja koulukuljetuksia 

  Kuljetukset järjestetään kokonaispal-
veluna, joka sisältää kilpailutuksen, 
operatiivisen toiminnan ja laskutuksen.

  Palveli Kuopion, Leppävirran, Pie-
laveden, Siilinjärven Tuusniemen ja 
Varkauden aluetta

  Vammaispalvelulain ja sosiaalihuolto-
lain mukaisia asiakkaita 3 320

  Välitettyjä matkoja yhteensä 189 000

  Keskimäärin 1,4 asiakasta  
yhdessä kyydissä

  Henkilöstö: viisi kuljetuspalvelusihtee-
riä, henkilöliikennesuunnittelija, talous-
asiantuntija ja liikennepalvelupäällikkö

toteutusta. Tavoitteena on rakentaa mahdollisim-
mat toimivat ja tehokkaat reitit.

Ensimmäisenä avauksena Sansia suunnittelee 
Varkauden ja Leppävirran tilaus- ja taksiliiken-
teen piirissä olevat koulukuljetukset vuoden 2019 
aikana. Kuntiin jäävät viranomaistehtävät, eli 
kunta määrittelee jatkossakin, kenellä on lain ja 
kunnan omien sääntöjen valossa oikeus koulukul-
jetukseen. 

Autoilijoille tulee käyttöön maksuton sovel-

Tietojärjestelmistä 
tehoa koulukuljetuksiin 

”Pitkän tähtäimen 
tavoitteena on, että 

Sansian henkilöliikenteen 
palvelut täydentävät 
toiminta-alueellaan 

joukkoliikenteen 
palveluja.”

Sansia suunnittelee Varkauden ja Leppävirran 
koulukuljetukset syksystä 2019 alkaen. 

Kokonaispalvelupakettiin sisältyy myös kuljetusten 
kilpailutus, palvelun operointi käytännössä ja laskutus. 
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Valtakunnallinen

Sansian pitkä kokemus terveydenhuollon 
tarvikehankinnoista on luonut pohjaa alan syvälliseen 
ymmärtämiseen. Kansallisissa ja kansainvälisen tason 
hankinnoissa yhteistyö rullaa hyvin myös muiden 
hankintaorganisaatioiden kanssa.

S isäkorvaistutteiden valtakun-
nallinen yhteiskilpailutus alensi 
hintoja ja säilytti monipuolisen 
laitevalikoiman. Laitteiden hinnat 
ovat vuonna 2018 toteutetun 

kilpailutuksen jäljiltä yhdet Euroopan halvim-
mista.

– Onnistunut hankinta tarkoittaa, että pys-
tymme tarjoamaan sisäkorvaistutetta aiempaa 
herkemmin väestölle ja saamme siten lisättyä 
ihmisten elämänlaatua. Kilpailutamme laitteita 
potilaita varten, audiologi Antti Hyvärinen 
Kuopion yliopistollisesta sairaalasta kertoo.

KYS ja Sansia olivat mukana vakiintuneena 
työparina HUS Logistiikan vetämässä yhteis-
hankinnassa, johon osallistuivat kaikki Suomen 
erityisvastuualueet.

– Sisäkorvaistute asennetaan potilaalle lop-
puelämäksi. Yhteistyö toimittajien kanssa ei saa 
katketa kolmen vuoden välein, vaan tarvitaan 
esimerkiksi varaosahuollon jatkuvuutta, Hyvä-
rinen havainnollistaa.

Lisäksi kun potilaat muuttavat erityisvas-
tuualueelta toiselle, heitä täytyy pystyä palve-
lemaan. Laitekantaan pitää pystyä tekemään 
säätöjä ja huoltoja, vaikka istute olisi alun perin 
asennettu jossain toisessa yliopistosairaalassa. 
Myös tämä puoltaa riittävän laajaa yhteishan-
kintaa.

Hankinta valmisteltiin 
yhteistyössä

Eri sairaaloiden edustajista koostuva lääkäritii-
mi määritteli hankinnan sisällön, sille asetet-
tavat tavoitteet ja laitteiden vertailuperusteet. 
Vastaavasti hankinta-asiantuntijat huolehtivat 
siitä, että hankintalain pykälät pitivät ja lain 
vaatimukset täyttyivät.

HUS Logistiikka julkaisi tarjouspyynnön, 
avasi saapuneet tarjoukset ja teki tarjousver-
tailun. Sen pohjalta kukin Erva-alue tai sitä 
edustava hankintayhtiö teki sisällöltään saman-
laisen hankintapäätöksen ja erilliset sopimukset 
laitteiden toimittajien kanssa.

Kaikki Suomessa sisäkorvaistutteita myyvät 
yritykset osallistuivat kilpailutukseen, eli tar-
jouksia saatiin yhteensä neljä. Näistä valittiin 
ensisijainen toimittaja, jolle taataan noin puolet 
hankinnasta ja lisäksi kolme täydentävää toi-
mittajaa.

– Tuotteita tilataan etusijajärjestyksessä, 
mutta samalla huomioidaan potilaskohtainen ja 
lääketieteellinen tarve, vastaava hankinta-asian-
tuntija Helena Janhonen Sansiasta sanoo.

Kilpailutus valmisteltiin niin, että kaikki 
markkinoilla olevat toimijat pystyivät tekemään 
tarjouksen ja myös hyötyivät tehtävästä han-
kinnasta. Sopimuskausi on 3 vuotta ja lisäksi 
sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta.

– Näin varmistetaan markkinoiden pysyminen 
toimintakykyisinä ja elinvoimaisina, Janhonen 
muistuttaa. 

Pitkä kokemus 
terveydenhuollon  
hankinnoista 

Terveydenhuollon tarvikeryhmät ovat isoja, 
ja niiden hallinnointi on yksi Sansian kes-
keisistä vahvuusalueista.

Sisäkorvaistutteiden valtakunnallinen han-
kinta oli erikoistapaus, joka kertoo Sansian 
verkostojen vahvuudesta ja kyvystä toimia 
laajan, kansallisen hankinnan osatoteuttaja-
na. Pääasiassa Sansiassa kuitenkin tehdään 
terveydenhuollon laite- ja tarvikehankintoja 
omille omistaja-asiakkaille, joihin kuuluu neljä 
Suomen 21 sairaanhoitopiiristä.

– Ymmärrämme terveydenhuollon tarvi-
kehankintoihin liittyvän kompleksisuuden ja 
miten hankintaa viedään eteenpäin. Myös 
sairaalamaailman toimintatavat ovat käyneet 
tutuiksi vuosien varrella, tavarahankintatiimin 
kategoriapäällikkö Marianne Punkki tiivistää.

Terveydenhuollon hankintojen keskeisyys 
juontaa juurensa Sansian omasta historiasta. 
Kuopion kaupungin ja KYSin hankintatoimet 
yhdistyivät vuonna 2004, ja lopulta kokonai-
suus siirtyi erilliseen hankintayhtiöön vuonna 
2011. Hankintayhtiöstä on kehittynyt Sansia, 
joka palveluvalikoiman laajentumisen myötä on 
jo enemmän kuin perinteinen hankintayhtiö.

Vaikka terveydenhoidon laitteet, tarvikkeet 
ja lääkkeet ovat keskeinen osa tavarahan-
kintatiimin työtä, paljon muutakin mahtuu 
mukaan. Hankintavalikoimaan kuuluu esi-
merkiksi elintarvikkeita, ICT-laitteita, koulu- ja 
toimistotarvikkeita, pesu- ja puhdistusaineita 
sekä kalusteita. Valtaosa tavarahankinnoista 
toteutetaan yhteishankintoina.

 Lääkkeet ja lääkevalmisteet 42%  

 Terveydenhoidon tarvikkeet 18%  Elintarvikkeet 12%  

 Terveydenhoidon laitteet 10%  Muut 6%   

 Kalusteet 3%  Kirjat ja lehdet, tallenteet, pelit 3% 

 ICT ja viestintälaitteet 3%   Apuvälineet 2%  Tekstiilit 2%

Sansian asiakkaat ostivat vuonna 2018 
tavarahankintatiimin hallinnoimilla 721 sopimuksella 
erilaisia materiaaleja 160,6 miljoonan euron edestä.

160,6 
milj.

Valtakunnallinen 
hankinta  
alensi hintoja
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Sähköisiä  
hankintoja
Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon 
palvelut löysi avukseen Sansian sähköisen julkaisemisen 
ja tarjousten vastaanottamisen palvelun. Yhteistyö on 
syventynyt useampien hankintojen myötä.

P aperitarjoukset jäivät historiaan 
EU-kynnysarvot ylittävissä hankin-
noissa, kun sähköisen tietojenvaih-
don siirtymäaika päättyi lokakuussa 
2018. Hankintailmoitusten ja 

tarjouspyyntöjen sähköinen julkaisu on tuttua 
jo pidemmältä ajalta, mutta nyt myös tarjoukset 
ja osallistumishakemukset täytyy vastaanottaa 
sähköisesti.

Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnos-
sapidon palvelut tarttui 
Sansian palveluun 
tarjouspyyntöjen säh-
köisestä julkaisemisesta 
ja tarjousten vastaan-
ottamisesta. Sansiassa 
sähköinen järjestelmä 
on ollut käytössä jo 
vuosien ajan.

– Mietimme, mikä 
olisi meille yksinkertai-
sin tapa järjestää sähköi-
nen kilpailutus. Vastaus 
oli Sansia, kaupunginin-
sinööri Ismo Heikkinen sanoo.

Sähköisen kilpailuttamiseen lisäksi Sansia 
konsultoi kaupunkiympäristön rakentamiseen ja 
kunnossapitoon liittyviä hankintoja hankintalain 
näkökulmasta. Yhteistyö on syventynyt vähitel-
len.

– Ennen siirtymää meillä oltiin vähän miette-
liäitä, että mitä tästä tulee ja osaako tätä tehdä 
kukaan muu kuin me itse. Mutta heti ensimmäi-
sen työn jälkeen olimme vakuuttuneet siitä, että 
tämä on hyvä suunta, Heikkinen muistelee.

 
 
Yhteistyö syvenee ja tehostuu

Vuoden 2018 aikana Sansian Energia ja tekniikka 
-tiimi oli mukana useissa Kuopion kaupungin 
rakentamisen ja kunnossapidon kilpailutuksissa 
konsultoimassa hankintaa. 

Yhteistyökohteiden listalle mahtuu muun 
muassa matkustajasataman laajennus, aseman-
seudun yhdystunneli, Lippumäen tekojäärata, 
Puijon latusilta ja allianssikumppanin hakeminen 

Savilahden alueen urakoihin.
Mitä enemmän yhteistyö-

tä on tehty, sitä paremmin 
toimintatavat ovat hioutuneet 
yksiin. Sujuva tekeminen näkyy 
säästyneinä euroina.

– Yhteistyön syvetessä olem-
me huomanneet, että Sansian 
käyttämät tuntimäärät ovat 
vähentyneet yhtä hankintaa 
kohti, Heikkinen tiivistää. 

Kuopion kaupunki kilpailut-
taa rakentamisen ja kunnos-
sapidon urakat pitkälti itse ja 

vastaa myös niiden sopimushallinnasta. Hyvät 
kokemukset yhteistyöstä ovat kuitenkin avaamas-
sa uusia ovia tulevaisuudessa.

– Jatkossa mietimme, olisiko pienempiä 
kohteita järkevää kilpailuttaa Sansian kautta 
kokonaan. Pyrimme ilmoittamaan hyvissä ajoin 
Sansialle, mitä meiltä on tulossa, Heikkinen 
sanoo. 

Suomen toiseksi suurin  
hankintavolyymi 
energiasektorilla

  Sansian omistaja-asiakkaina oli vuo-
den 2018 lopussa 16 energiayhtiötä. 

  Osakkaina olevien jakeluverkkoyh-
tiöiden yhteenlaskettu asiakasmäärä 
oli noin 646 000 asiakasta vuoden 
2017 lopussa. Niiden investointien 
arvo vuonna 2017 oli yhteensä 260 
miljoonaa euroa.

”Sansiasta on 
kasvanut maamme 

merkittävin energia-
alaan erikoistunut 

hankintayhtiö. Laaja 
hankintavolyymi näkyy 

asiakkaille tulevana 
hintaetuna.”

Sansian asiakkaat ostivat Energia ja tekniikka 
-tiimin hallinnoimilla 210 sopimuksella erilaisia 

materiaaleja ja palveluja 31,1 miljoonalla eurolla.

 Energia 30%  Tekniset palvelut 25%  

 Tekniset tarvikkeet 15%  Tekniset laitteet 12%  

 Rakennuspalvelut 10%   Tekniset materiaalit 7%

Energia ja tekniikka  
Sansian kasvualana
 
Sansian Energia ja tekniikka -tiimi keskittyy nimensä 
mukaisesti energia- ja rakennusalan hankintoihin. Tiimi 
perustettiin vuonna 2018 organisaatiouudistuksen yhtey-
dessä. Asiakkaina on energiayhtiöiden lisäksi muun muas-
sa taloyhtiöitä ja kuntien teknisen toimialan edustajia. 

– Olen ylpeä siitä, että meidän asiakkaamme ovat 
löytämässä pikkuhiljaa Sansiasta muitakin palveluja kuin 
perinteisen kilpailutus- ja sopimushallinnan paketin. Kuo-
pion rakentamisen ja kunnossapidon palvelut ovat hyvä 
esimerkki tästä, Energia ja tekniikka -tiimin kategoriapääl-
likkö Timo Hämäläinen sanoo.

Satsaus uuteen erikoisalaan on jo tuottanut tulosta. 
Esimerkiksi energiayhtiöiden määrä asiakkaina on lisään-
tynyt vuoden 2018 aikana yli 50 prosentilla. 

– Meistä on kasvanut maamme merkittävin ener-
gia-alaan erikoistunut hankintayhtiö. Laaja hankintavo-
lyymi näkyy asiakkaille tulevana hintaetuna, Hämäläinen 
tiivistää.

Tiimin työntekijöissä on muun muassa diplomi-in-
sinöörejä, joten tarjolla on vahvaa osaamista hankinnan 
kiemuroiden lisäksi myös teknisen alan substanssikysy-
myksistä. Tämä auttaa panostamaan kunkin asiakkaan 
erityistarpeisiin.

– Sansia ei ole olemassa vain yhteishankintoja tai isoja 
hankintoja varten. Puolet meidän hankinnoista tehdään 
erillishankintoina, joissa on vain yksi tilaaja-asiakas. Tai-
vumme ketterästi erilaisten asiakkaiden erilaisiin hankin-
tatarpeisiin, Hämäläinen muistuttaa.

31,1 
milj.
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Vuoden 2018 
tilinpäätös
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Tase Tuloslaskelma

VASTAAVAA
31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

 Aineettomat oikeudet 16 155,04 218 553,51

 Muut pitkävaikutteiset menot 112 303,35 186 243,47

 Ennakkomaksut 61 300,00 0

Aineelliset hyödykkeet

 Koneet ja kalusto 27 271,10 3 477,76

 Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 2 000,00 6 000,00

PYSYVÄT VASTAAVAT 219 029,49 228 031,27

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Myyntisaamiset 1 820 555,06 1 634 078,48

Muut saamiset 2 347,09

Siirtosaamiset 72 983,26 82 232,25

Rahoitusarvopaperit 550 000,00 550 000,00

Rahat ja pankkisaamiset 1 097 087,44 457 542,29

VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 540 625,76 2 726 200,11

 

VASTAAVAA 3 759 655,25 2 954 231,38

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 298 000,00 290 000,00

Osakepääoman korotus 18 000,00 8 000,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2 046 912,23 1 490 212,00

Tilikauden voitto (tappio)         415 487,21 556 700,23

OMA PÄÄOMA 2 778 399,44 2 344 912,23

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 385 822,16 39 647,25

Muut velat 266 700,76 335 806,88

Siirtovelat 328 732,89 233 865,02

VIERAS PÄÄOMA         981 255,81 609 319,15

VASTATTAVAA 3 759 655,25 2 954 231,38

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

LIIKEVAIHTO 4 496 922,83 2 487 169,13

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 7 025,00 10 300,00

MATERIAALIT JA PALVELUT -1 569 298,19 0

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot -1 306 276,05 -959 951,41

Eläkekulut -221 536,88 -179 802,09

Muut  henkilösivukulut -45 585,28 -17 587,25

HENKILÖSTÖKULUT -1 573 398,21 -1 157 340,75

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaiset poistot -112 951,48 -104 565,96

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT        -739 100,36 -537 814,53

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 509 199,59 697 747,89

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 8 879,47

Muut korko- ja rahoitustuotot 270,44 619,56

Korkokulut ja muut rahoituskulut -721,11 -1 945,22

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT             8 428,80 -1 325,66

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  
JA VEROJA

 
517 628,39

 
696 422,23

TULOVEROT        -102 141,18 -139 722,00

TILIKAUDEN VOITTO 415 487,21 556 700,23
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Allekirjoitukset ja  
tilinpäätösmerkintä

Olemme tilintarkastaneet Sansia Oy:n (y-tunnus 2364760-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkasta-
jan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomes-
sa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta 
ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme 
mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja  
toimitusjohtajan velvollisuudet 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän 
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnas-
ta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa 
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja 
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka 
sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että 
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintar-
kastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan 
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, 
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

Tilintarkastuskertomus 

Y-tunnus  2364760-8 | 31.12.2018Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus  
  
Kuopio, 29.3.2019  
  
  
  
  
Jarkko Mattila  Janne Niemeläinen
toimitusjohtaja  hallituksen puheenjohtaja
  
  
  
  
Neeta Röppänen  Leena Kaulamo
hallituksen jäsen  hallituksen jäsen
  
  
  
  
Pasi Lepistö  Anna-Mari Lappalainen
hallituksen jäsen  hallituksen jäsen
  
  
  
  
Vesa Vestala  Ismo Rouvinen  
hallituksen jäsen   hallituksen jäsen  
  
  
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ  
  
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.  
  
  
Kuopio, 1.4.2019  
  
BDO Audiator Oy, Tilintarkastusyhteisö
  
  
  
  
Lilja Koskelo, tilintarkastaja JHT, HT  
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Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu,  
että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen  
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

  tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheel-
lisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi 
kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen 
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tieto-
jen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

  muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tar-
koituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

  arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

  teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpää-
tös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista 
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johto-
päätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskerto-
muksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos 
epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustu-
vat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset 
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

  arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämista-
paa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia 
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

  Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja 
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan 
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakerto-
mukseen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintar-
kastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio 
olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen 
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvi-
oida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja 
että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukai-
sesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisälty-
vässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole 
tämän asian suhteen raportoitavaa.

Kuopiossa 1. huhtikuuta 2019 

BDO Audiator Oy, Tilintarkastusyhteisö Lilja Koskelo, JHT, HT

Hallituksen toimintakertomus 

Sansia Oy on julkisomisteinen yhtiö, joka tuottaa asiakkailleen hankintapalveluja ja henkilölii-
kenteen palveluja. Rekisteröityjen omistajien lukumäärä oli 31.12.2018 yhteensä 78. Vuoden 
vaihtumisen jälkeen on rekisteröity yhdeksän uutta osakasta ja alkuvuoden 2019 aikana on 
neljä uutta omistajaa tehnyt osakemerkinnän. Omistajat on listattu kohdassa Yhtiön osakkeet 
ja omistus. Yhtiön omistavat sen asiakkaat.

Yhtiö on hankintalain tarkoittama yhteishankintayksikkö, jolle asiakkaat ovat luovuttaneet 
toimivallan hankintapäätösten ja hankintasopimusten tekemisessä, puitesopimuksissa sovi-
tulla tavalla. 

Toiminta ja taloudellinen asema

Päättyneellä tilikaudella julkaistiin 167 (vuosi 2017: 165) tarjouspyyntöä. Yhtiöllä on 1 765 voimassa 
olevaa sopimusta, ja sopimuskannan arvo on noin miljardi euroa. Vuoden 2018 aikana yhtiön hallin-
noimilla hankintasopimuksilla asiakkaat tekivät ostoja noin 298 miljoonalla eurolla. 

Tilikauden 2018 aikana yhtiön tekemistä hankintapäätöksistä tehtiin 11 (27) hankintaoikaisuvaa-
timusta. Tehdyistä vaatimuksista yhdeksän osalta (4) tehtiin valitus markkinaoikeuteen. Viidessä ta-
pauksessa valittaja perui valituksensa. Sansia Oy:n kanta voitti kaikissa markkinaoikeudessa loppuun 
käsitellyissä tapauksissa. Yhden valituksen osalta käsittely on kesken. Korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa ei ratkaistu yhtään riita-asiaa, mutta vuonna 2018 tehdyistä markkinaoikeuden päätöksistä on 
yhdestä haettu korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa. Yhtiöllä on kesken yksi sopimusriita 
Itä-Suomen hovioikeudessa. Riidasta ei aiheudu oleellisia taloudellisia riskejä yhtiölle.  

1.5.2018 Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskus (MYK) siirtyi liiketoimintakaupalla Kuopion 
kaupungilta yhtiölle. Liiketoimintakaupassa yhtiön palvelukseen siirtyi kuusi henkilöä. MYK välittää 
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kiireettömiä asiakasmatkoja kuuden pohjoissavolai-
sen kunnan asiakkaille. Vuoden 2018 aikana järjestettiin 188 919 kiireetöntä asiointimatkaa. MYK:stä 
muodostettiin Sansian henkilöliikennepalvelut-yksikkö, joka järjestää asiakkailleen henkilöliikennepal-
velukokonaisuuden toiminnan suunnittelusta ja hankinnasta aina matkan järjestämiseen asti. Yhtiön 
tavoitteena on henkilöliikenteen liike-toiminnan merkittävä laajentaminen.

Tilikauden liikevaihto oli 4 496 922,83 (2 487 169,13) euroa. Palvelumaksut kasvoivat edellisti-
likaudesta 84 215,78 euroa, noin 3,5 prosenttia. Henkilöliikenteen tuottoja kertyi yhteensä 1 909 
295,65 euroa. Yhtiön juoksevat kulut kasvoivat henkilöliikenteen palvelujen myötä 3 881 796,76 (1 
695 155,28) euroon. Poistot eivät oleellisesti kasvaneet edellisen vuoden tasosta. Yhtiön tilikauden 
voitoksi muodostui 415 487,21 (556 700,23) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta vahvistui edelliseen tilikauteen nähden. Yhtiön kassavirta tasapainottui 
edellisvuoteen verrattuna johtuen siitä, että yhtiön hallinnoimien hankintasopimusten palvelumaksu-
tuottojen laskutuksessa siirryttiin kolme kertaa vuodessa tapahtuvaan laskutusrytmiin.  

Yhtiön tase vahvistui tilikauden aikana. Tämä johtuu positiivisesta tilikauden tuloksesta. Yhtiö on 
sijoittanut korkorahastoihin 550 000 euroa, ja tilikauden päättyessä sijoituksen arvo oli 561 407 eu-
roa. Oman pääoman määrä oli 2 778 399,44 (2 344 912,23) euroa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista velkaa. 
Tilikauden aikana ei otettu käyttöön merkittäviä uusia investointeja. Yhtiön tasetta tulee vahvistaa 
tulevina vuosina riskienhallintakyvyn parantamiseksi.

1.1.2018 – 31.12.2018
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Arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiön avainasiakkaiden, kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoavien kuntayhty-
mien, toimintaympäristö on jatkuvan muutossuunnittelun kohteena niin kauan, kun sote-uudistusta 
suunnitellaan. Näillä suunnitelmilla voi olla myös yhtiön toimintaympäristöön merkittäviä vaikutuksia. 
Julkisten hankintojen tarve ei asiakkaita koskevien rakennemuutosten seurauksena kuitenkaan muut-
tune olennaisesti, joskin lainsäädännön myötä vaikutukset voivat näkyä sote-hankintojen operatiivi-
sessa tuottamisessa. Sansia kasvattaa määrätietoisesti myös sote-sektorin ulkopuolista asiakaskuntaa 
ja samanaikaisesti vahvistaa nykyisiä sote-asiakkuuksia. 

Marraskuusta 2019 asti on yhtiön hallitus pääomistajien pyynnöstä selvittänyt Servica Oy:n ja Sansian 
välisiä rakennemuutoksia. Kyse on KYS-Ervan logistiikkaliiketoimintojen uudelleenjärjestelystä. Selvi-
tyksessä tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa: keskusvarastoliiketoimintojen organisoitumiseen liittyvien 
rakenteiden säilyttämistä ennallaan, jolloin tavoitellaan nykyistä syvempää yhteistyötä, yhtiöiden 
fuusiota tai keskusvarastoliiketoimintojen kauppaa Servicasta Sansialle. Ratkaisuehdotuksia saadaan 
kevään tai kesän 2019 aikana, jolloin osakkeenomistajat voivat muodostaa omat näkemyksensä. Halli-
tus tulee muodostamaan asiasta kantansa ja se esitellään osakkeenomistajille ennen päätöksentekoa. 

Yhtiön osakkeet ja omistus

Yhtiön osakepääoma 31.12.2018 oli 298 000 euroa. Lisäksi uutta osakepääomaa, jota ei oltu vielä 
rekisteröity osakepääomaksi, oli tilikauden päättyessä 18 000 euroa, mikä tarkoittaa yhdeksää uutta 
osakasta. Tämä osakepääoman korotus on rekisteröity 5.1.2019. Osakesarjoja ei ole. 

Yhtiökokous päätti 12.4.2018 muuttaa yhtiön osakemäärää siten, että yhtiön osakkeet jaettiin yhdek-
sään osaan. Päätöksen myötä yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvoi 149:stä 1 341:en. Osakemäärän 
muutoksella ei ollut verovaikutuksia eikä vaikutuksia yhtiön omistuksen suhteelliseen jakautumiseen 
omistajien välillä. Yhtiökokous päätti antaa uuden osakeantivaltuutuksen yhtiön hallitukselle. Uuden 
osakeannin mukaan yhtiön uutta osaketta tarjotaan merkittäväksi 2 000 euron kappalehintaan.  
 

Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Tilikauden aikana yhtiö muutti nimensä Sansia Oy:ksi, IS-Hankinta jätettiin rekisteriin aputoimi- 
nimenä. Yhtiö uudisti nimenvaihdoksen yhteydessä visuaalisen ilmeensä ja verkkosivut. Uusi nimi ja 
ilme lanseerattiin syyskuussa.  

Yhtiössä toteutettiin myös organisaatiouudistus, jonka yhteydessä panostettiin lähijohtamiseen jär-
jestämällä hankintapalvelut kolmeen kategoriapäälliköiden johtamaan kategoriaan. Markkinointia ja 
viestintää vahvistettiin asiakkuusjohtajan tehtävällä 1.4. alkaen. 1.5.2018 henkilöliikenteen yksikkö 
siirtyi liiketoimintakaupalla Sansia Oy:n vahvuuteen Kuopion kaupungilta. Henkilöliikenneyksikköön 
sijoitettiin henkilöliikenteen toimialaan kuuluvien hankintapalvelujen tuottaminen.  

Yhtiö järjestää edelleen Pohjois-Savon alueella hankinta-asiamiespalveluja. Hankinta-asiamies on 
yhtiön työntekijä. Toiminnan rahoittavat yhtiön Pohjois-Savon alueen asiakkaat. 

Henkilöstön lukumäärä kasvoi. Tilikauden päättyessä yhtiössä työskenteli yhteensä 34 (21) henkilöä. 
Yhtiön tavoitteena on kannattava kasvu. 

Yhtiön hallinto, johto ja tilintarkastajat

Tilikauden ajan yhtiön hallitus on toiminut seuraavassa kokoonpanossa: Janne Niemeläinen (pj), Pek-
ka Kaartinen (12.4.2018 asti), Leena Kaulamo, Ari Paanala (12.4.2018 asti), Anne-Mari Lappalainen, 
Vesa Vestala, Ismo Rouvinen, Neeta Röppänen (12.4.2018 alkaen) ja Pasi Lepistö (12.4.2018 alkaen). 
Tilikauden 2018 aikana yhtiön hallitus on pitänyt yhteensä 7 kokousta. 

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jarkko Mattila. Toimitusjohtajan sijaisena on toiminut asiak-
kuusjohtaja Juha Luukkonen.

Yhtiön tilintarkastaja on BDO Audiator Oy ja vastuunalainen tilintarkastaja JHTT, HTM Lilja Koskelo.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 415 487,21
euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. 
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Alla olevaan taulukkoon on koottu yleisiä talouden tunnuslukuja 
kuvaamaan yhtiön viimeisten tilikausien kehitystä:
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Hallitus

Leena Kaulamo
Hallituksen jäsen

Pasi Lepistö
Hallituksen jäsen

Anne-Mari Lappalainen
Hallituksen jäsen

Janne Niemeläinen
Hallituksen puheenjohtaja

Neeta Röppänen
Hallituksen varapuheenjohtaja

Ismo Rouvinen
Hallituksen jäsen

Vesa Vestala
Hallituksen jäsen
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