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Energia Myynti Suomi Oy jatkaa sähköntoimitusta Suomen valtiolle 
 
Energia Myynti Suomi Oy on voittanut Suomen valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailutuksen 
sähkön hankinnasta ja avoimesta toimituksesta. Energia Myynti Suomi on ollut Suomen valtion 
sähköntoimittaja vuodesta 2013 ja tämä sopimus pidentää toimitusta vuoteen 2022 saakka. 
 
”Olemme erittäin ylpeitä ja onnellisia saadessamme jatkaa yhteistyötä Hanselin kanssa”, kertoo Energia 
Myynti Suomi Oy:n toimitusjohtaja Olli Puranen ja jatkaa: ”Sopimus on tärkeä Energia Myynti Suomelle ja 
koko Energi Danmark -konsernille. Pohjoismainen toimintakonseptimme on jälleen osoittanut 
kilpailukykynsä.” 
 
Energi Danmark -konserni on toimittanut sähköä Suomen valtiolle vuodesta 2013 saakka, ja uuden 
sopimuksen myötä yhteistyö jatkuu. 
 
”Sähkön puitejärjestely on yksi Hanselin suurimmista kilpailutuksista ja tärkeä valtion asiakkaille. Yhteistyö 
Energia Myynti Suomen kanssa on toiminut hyvin, ja uuden puitejärjestelyn myötä pystymme tarjoamaan 
asiakkaillemme kattavat palvelut sähkön hankintaan kilpailukykyisellä hinnalla myös tulevaisuudessa”, 
Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala sanoo. 
 
 ”Olemme tyytyväisiä voidessamme jatkaa sähkön toimitusta ja palvella Hanselia ja sen asiakkaita 
seuraavatkin neljä vuotta” Energi Danmark –konsernin toimitusjohtaja Jørgen Holm Westergaard kertoo ja 
jatkaa: ”Hansel on suurin asiakkaamme Suomessa ja on hienoa nähdä, että kykenemme vastaamaan Hansel 
Oy:n korkeaan vaatimustasoon. Tämä osoittaa, että voimme tarjota pitkäjänteisesti luotettavaa ja 
laadukasta palvelua kaikille potentiaalisille asiakkaille”, Jørgen Holm Westergaard toteaa. 
 
 
 
Energia Myynti Suomi Oy on osa Energi Danmark -konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden johtavista energia-
alan toimijoista. Energi Danmark -konserni on perustettu Tanskassa vuonna 1993. Vuosien mittaan yhtiö on 
kasvanut Pohjois-Eurooppalaiseksi konserniksi, jossa työskentelee yli 200 ammattilaista Tanskassa, 
Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Saksassa. Konsernimme tavoite on tehdä Pohjois-Euroopassa toimivien 
yritysten sähkönhankinnasta mahdollisimman helppoa. Jakamalla tietoa yksiköidemme välillä, kykenemme 
tuottamaan ammattimaisimmat ratkaisut erilaisiin yritysten sähkönhankinnan tarpeisiin.  
 
Valtion yhteishankintayksikkö Hanselin tavoitteena on säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä 
hankintatoimen tuottavuutta. Yhtiö tarjoaa tuotteista ja palveluista yhteishankintasopimuksia, joihin on 
kilpailutuksen perusteella valittu yli 350 sopimustoimittajaa. Yhteishankintojen lisäksi Hansel tuottaa 
asiakkailleen hankintojen kilpailuttamis- ja lakipalveluja sekä hankintatoimen kehittämispalveluja. 
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