ÅRSBERÄTTELSE
2019

Innehåll
VERKSAMHETEN 2019
Verkställande direktören har ordet. .  .  .  .  .  .  . 3
Nyckeltal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Hansel – offentliga sektorns inköpscentral . .  . 6
Vi samordnar offentlig upphandling i Finland .  . 9
Kunder och leverantörer litar på Hansel. .  .  .  . 11
Compliance för säkerhet och trovärdighet. .  .  .13
Bråda tider för gemensam upphandling. .  .  .  .14
Ekonomiadministrationen beredde sig för större
volymer . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Utvecklingen av gemensam upphandling . .  .  . 17
Upphandlingsexperter bistår kunderna.  .  .  .  . 18
Kommuner visar intresse för att utveckla
upphandlingsverksamheten.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Förhandsförbindelse till ramavtal.  .  .  .  .  .  .  . 21
Förändringar i lagstiftningsmiljön. .  .  .  .  .  .  . 22
Hansel på Finlandsturné . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Resandets ABC vars en temadag späckad med
information, glädje och möten. .  .  .  .  .  .  .  . 24
EKONOMI
Inköpscentralens verksamhet och
ändringar i den.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Nyckeltal och ekonomisk ställning. .  .  .  .  .  . 27
Bolagets tjänster.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Översikt över händelserna 2019.  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Risker och riskhantering.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Personal och organisation.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Utsikter och mål för 2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Styrelsens förslag till dispositioner beträffande
redovisningsperiodens resultat. .  .  .  .  .  .  .  . 34
Resultaträkning . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Balansräkning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Finansieringsanalys. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Noter till årsredovisningen . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

HÅLLBAR UPPHANDLING
Styrning av ansvarsarbetet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .51
Väsentlighetsanalys. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
Intressentgrupp. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Hållbarhetsanalys breddar perspektivet. .  .  . 59
Hansels gröna gärningar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Miljömärken 2019. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Upphandling spelar en roll. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Hansels medarbetare som hållbarhets
ambassadörer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Vi stöder en fungerande marknad
på många sätt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Jakten på samhällseffekter ställer
upphandlarna på prov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Aktivt samarbete garanterar bästa praxis . .  .  . 71
Moderna rapporteringslösningar underlättar
vardagen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Keino arbetar för hållbarhet.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
HANSEL SOM ARBETSPLATS
Nya experter på Hansel efter
företagsarrangemang. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Förändring hägrar. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
Bredare kompetens. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Vi trivs tillsammans. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .81
Barn lär sig om upphandling. .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
GRI
GRI-index . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Oberoende bestyrkanderapport . .  .  .  .  .  .  . 87

NYTT INOM UPPHANDLINGSVERKSAMHETEN
Bättre upphandlingseffekt genom
samarbete. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Nya tag i polisens upphandling med Hansels
utvecklingstjänster . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Nya lärmetoder genom
innovationspartnerskap. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Bygga upp upphandlingsverksamhet med
gemensamma krafter. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Verktyg för bättre upphandlingsledning . .  .  . 49
Renässans för Hilma . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

2

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen. Årsberättelsen
hittas online på adress http://arsberattelse2019.hansel.fi

Verkställande direktören har ordet

Förväntningarna ökar – vi svarar på dem
År 2019 var ett speciellt år för Hansel. Under början av
året förberedde vi oss för den stora förändringen i sep
tember, då vi gick samman med KL-Kuntahankinnat. I ett
slag blev hela offentliga förvaltningen i Finland vår kund
och vi fick många nya kolleger inom offentlig upphand
ling. Det var en tuff process, men vi hade förberett oss
väl och är nu redo att möta de ökande förväntningarna.
Inom gemensam upphandling var vi till och med proak
tiva med att bereda konkurrensutsättningar även för de
nya kunderna. Trots att det varit mycket jobb och ont om
tid har våra experter utfört ett utmärkt arbete och för
det vill jag rikta dem ett stort tack. Framöver kommer vi
att satsa på att erbjuda kontrakt inom sådana varu- och
servicesektorer som en stor del av kunderna behöver och
som lämpar sig för gemensam upphandling.
Rättspraxis om anmälning av upphandlingens omfattning
har skärpts, och därför har vi sedan i somras krävt att
kunderna på förhand ska meddela om de ansluter sig
till ramavtal. Förhandsförbindelse innebär att kunderna
måste förbereda och förutse sina anskaffningar på lång
sikt, vilket ibland kan vara mycket svårt. Vi bistår dem
enligt bästa förmåga genom att erbjuda information om
hur våra kontrakt har använts tidigare och ge så noggrann
information om kommande konkurrensutsättningar i ett
så tidigt skede som möjligt.

Att expandera till Finlands första inköpscentral för alla
offentliga organisationer gav oss mycket större genom
slagskraft och ansvar i fråga om utvecklingen av offentlig
upphandling. Det har varit glädjande att se det stora in
tresset hos våra nya kunder för både gemensam upp
handling och våra experttjänster. Vi har redan flera aktiva
projekt där vi hjälper kunderna med deras konkurrens
utsättningar eller tillsammans utvecklar upphandlings
verksamheten eller en aspekt av den.
Regeringen har i regeringsprogrammet tydligt tagit ställ
ning för att höja hållbarhetskraven på offentlig upphand
ling. Det är en utmaning som vi antar med tillförsikt. Vår
nya och mer omfattande hållbarhetsanalys av gemen
sam upphandling som vi utarbetade 2019 kommer väl
till pass och vi har också effektmätare för kundspecifika
konkurrensutsättningar. Med dem kan vi dra vårt strå till
stacken för att höja hållbarheten i offentlig upphandling
och hjälpa kunderna att nå sina strategiska mål.
I ett större Hansel är det också nödvändigt att vi ser
över våra arbetssätt. Därför har vi inrättat en complian
ce-funktion som sammanställer bolagets interna anvis
ningar och följer upp att de iakttas. Etiska riktlinjer har re
dan länge varit verksamhetens ryggrad och jag kan intyga
att detta inte kommer att ändras. För oss är det mycket
viktigt att alltid handla på ett korrekt och jämlikt sätt.

”Att expandera till Finlands första inköpscentral för alla offentliga organi
sationer gav oss mycket större genomslagskraft och ansvar.”
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Vi inleder 2020 i ett läge där organisationen har börjat
komma till rätta med sin nya form. Under höstturnén har
vi också blivit bekanta med många av våra nya kunder. Vi
kommer att fortsätta med dessa produktiva möten för ett
gott samarbete som sedan januari också stöds av vårt
kundforum. Vårt kundlöfte står fast – genom samarbete
lyckas upphandlingen!
Anssi Pihkala
verkställande direktör
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Hansel – offentliga sektorns
inköpscentral

Hansel är ett icke-vinstdrivande aktiebolag, vars mål är att
generera besparingar för den offentliga förvaltningen med
en resultatgivande upphandlingsverksamhet. Hansels kun
der är bland annat ministerierna och deras ämbetsverk,
kommunerna, samkommunerna, Keva och församlingarna
samt sådana offentligrättsliga organ som är underställda
staten eller kommunerna.
Hansel ägs av staten och Finlands Kommunförbund. Bo
lagets roll och uppgift som inköpscentral har fastställts i
lagstiftningen om offentlig upphandling, lagen om Hansel
Ab och statens upphandlingsstrategi. Finansministeriet
handhar ägarstyrningen av bolaget.
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Bolaget finansierar verksamheten genom att ta ut ser
viceavgifter för gemensam upphandling av leverantörerna
och sälja experttjänster. Serviceavgiften, som baserar sig
på genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50
procent. År 2019 var den genomsnittliga serviceavgiften
0,96 procent (2018: 0,99 procent).
Hansels egna upphandlingar uppgick till 4,5 miljoner euro
2019. Bolaget upphandlar genom tillämpning av gemensam
upphandling alltid då det är möjligt. Om inga ramavtal eller
dynamiska inköpssystem som lämpar sig för upphand
lingen är tillgängliga, görs upphandlingen enligt bolagets
processer.
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Organisation
Hansels organisation utgörs av en personal på 116 exper
ter. Styrelsen består av fem ledamöter som väljs av
bolagsstämman. Styrelseordförande är Statskontorets
generaldirektör Timo Laitinen. Dessutom har en rep
resentant för personalen närvaro- och yttranderätt på
styrelsens sammanträden. Styrelseledamöterna är inte
med i den operativa ledningen för bolaget.
Hansels ledningsgrupp utses av styrelsen på framställan
av verkställande direktören. År 2019 bestod lednings
gruppen av sex personer (sju personer från och med
september), inklusive verkställande direktören, enligt
följande: verkställande direktör Anssi Pihkala (f. 1963),
kategoridirektör Susanna Närvänen (f. 1963), direktören
för juridiska ärenden Eija Kontuniemi (f. 1966), ekono
midirektör Kirsi Koivusaari (f. 1966), kunddirektör Petri
Kalavainen (f. 1962) och direktören för den digitala af
färsverksamheten Mikko Saavalainen (f. 1979). Efter 19
september 2019 bestod ledningsgruppen för den nya
organisationen av Anssi Pihkala, Susanna Närvänen, Eija
Kontuniemi, Kirsi Koivusaari, Mikko Saavalainen samt
vice verkställande direktör Raili Hilakari (f. 1953) och
kunddirektör Maritta Mäkelä (f. 1965).
I utnämningen av bolagsstyrelsen och ledningsgrup
pen iakttas statens principer om ägarstyrning, som
säkerställer bland annat jämlikhet och jämställd
het. I sitt beslutsfattande följer Hansel finska aktie
bolagslagen och Hansels bolagsordning. Bolagets
huvudkontor finns i Posthuset i Helsingfors. Sedan
september förfogar bolaget också över lokaler i Kom
munernas hus. Hansel har ingen verksamhet utomlands.
Affärsverksamhet
Hansels affärsverksamhet är indelad i tre sektorer: ge
mensamma upphandlingar, konkurrensutsättningsser
vice och tjänster för utveckling av upphandlingsverk
samheten. Inköpscentralen främjar med sin verksamhet
den offentliga förvaltningens produktivitet, upphandlin
gar av god kvalitet och opartiskt bemötande av leveran
törerna. Hansels mål är att ordna anbudsförfarandena
på så sätt att marknaden fungerar effektivt och det up
pstår konkurrens.
Risker förknippade med bolagets affärsverksamhet
kartläggs regelbundet i en riskmatris som upprättas
tillsammans med en extern risksakkunnig. Vid riskkart
läggningen i maj 2019 identifierades 35 olika risker. Fyra
av dessa bedömdes vara betydande risker, nämligen fö
rändringar i konkurrensläget, förändringar i rättspraxis
om förhandsförbindelser och redovisning av upphand

lingens omfattning, problem med att rekrytera personal
samt risker förknippade med företagsarrangemanget.
Gemensamma upphandlingar
Med gemensamma upphandlingar avses ramavtal och
dynamiska inköpssystem, via vilka Hansels kunder kan
skaffa produkter och tjänster. I upphandlingskontrakten
anges de allmänna villkoren, till exempel upphandlin
gsobjektet, priserna och parternas ansvar och skyldig
heter. Genom att använda Hansels kontrakt kan kun
den säkerställa att en upphandling är lagenlig och att
kundens rättigheter tryggas i kontraktsvillkoren samt
underlätta kontrakts- och leverantörshanteringen. Vid
gemensamma upphandlingar granskar Hansel leveran
törernas lämplighet och övervakar också att leverantö
rerna fullgör sina kontraktsåtaganden och samhällsåta
ganden under kontraktsperioden samt kontrollerar att
leverantören är solvent.
Besparingar uppkommer genom att på en gång up
phandla en tillräckligt stor volym av produkter och
tjänster för så många kunder som möjligt. Gemen
samma upphandlingar inbringar betydande besparingar
för den offentliga sektorn såväl vad gäller priser som
processkostnader för upphandlingar.
Konkurrensutsättningsservice
Konkurrensutsättningsservice behövs då det inte finns
ett upphandlingskontrakt om föremålet för upphand
lingen. Hansels konkurrensutsättningskonsulter och
jurister är väl insatta i offentlig upphandling, konkur
rensutsättning och kontraktsrätt. Genom att använda
experttjänster kan kunden förvissa sig om att upphand
lingarna konkurrensutsätts enligt reglerna, med bästa
möjliga kontraktsvillkor och med hänsyn till pris, kvalitet
och ansvarsfrågor. Detta frigör kundens arbetstid för
andra uppgifter, minskar den upphandlande enhetens
risker och främjar spridning av bästa praxis.
Utveckling av upphandlingsverksamhet
Hansels utvecklingstjänster främjar effektiviteten och
effekten av kundernas upphandlingsverksamhet. Ut
vecklingscheferna spelar huvudrollen i hanteringen av
kunduppdrag, men bakom sig har de hela den sam
lade sakkunskapen på Hansel. Utvecklingstjänster
na kan hänföra sig till att lösa ett problem i kundens
upphandlingsverksamhet eller det kan vara fråga om
övergripande analys, utveckling och förändringsledning
vid styrning, organisering eller genomförande av up
phandling samt coachning av personalen. Varje enskilt
utvecklingsuppdrag utformas enligt kundens önskemål
och genomförs i nära samarbete med kunden.

”Målet är att generera besparingar för den offentliga förvaltningen
med en resultatgivande upphandlingsverksamhet.”
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Hansel är medlem i följande
organisationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i

Finnish Business & Society ry
Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry
Helsingforsregionens handelskammare
Julkisten hankintojen yhdistys ry
Oy Nooan Arkki Ab (WWF Green Office)
Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
ProCom Viestinnän ammattilaiset ry
Interna revisorer rf
Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf
Suomen Liikematkayhdistys ry
TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssam
hälle rf
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Vi samordnar offentlig upphandling i
Finland

Fusionen av Hansel och KL-Kuntahankinnat bereddes
noggrant i nio integrationsgrupper. Varje grupp, som
bestod av representanter för vartdera bolaget, fokuse
rade på en viss tjänst eller stödfunktion. Utifrån grup
pernas arbete arbetade bolagens ledningsgrupper och
styrelser fram Hansels integrationsstrategi 2019–2023.
De centrala målen för de närmaste åren hänför sig till
Hansels gemensamma principer för service till hela
den offentliga förvaltningen i Finland samt till att hitta
det smartaste sättet att dra nytta av den kombinera
de upphandlingskraften. De strategiska riktlinjerna har
samlats under följande fem prioriteringar: utmärkt ser
viceupplevelse, brett serviceurval, förebildlighet, kom
petens och trivsel samt hållbarhetskärna.
Utmärkt serviceupplevelse
Hansel har både ett brett serviceurval och en bred
kundkrets. För att vi ska kunna tillgodose våra kunders
behov och utveckla samarbetet med leverantörerna ut
nyttjar vi effektivt de möjligheter som digitaliseringen
erbjuder. I alla projekt för e-tjänster är det viktigt att vi
säkerställer en utmärkt kundupplevelse. Vi siktar på att
förnya det digitala upphandlingsekosystemet.
Våra kunder medverkar på många sätt i utvecklingen av
tjänsterna genom ett systematiskt och öppet samarbe
te. För att höja kvaliteten på upphandlingen använder
vi och våra kunder oss av Hansels analystjänster som
hjälper med upphandlingsledningen.
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Brett serviceurval
Gemensam upphandling utgör kärnan i vårt utbud av
tjänster. Vi ordnar gemensamma upphandlingar inom
sådana varu- och servicesektorer där det finns stor ef
terfrågan och många kunder har liknande behov. Dessu
tom gör vi genomtänkta försök på nya sektorer, som vårt
nya dynamiska inköpssystem för artificiell intelligens. Vi
siktar på att uppnå en betydande ökning i utnyttjandet
av kontrakten och stärka kundernas förhandsåtaganden
för gemensamma upphandlingar.
Vår konkurrensutsättningsservice stödjer kunderna i de
ras upphandlingar. Dessutom tillhandahåller vi tjänster
för utveckling av upphandlingsverksamheten, som kun
derna kan använda som hjälp och förnya sina arbets
sätt. Vi ökar utbudet av dessa tjänster med eftertanke.
Förebildlighet
För att verksamheten under förändringsskedet ska vara
effektiv är det viktigt att vi har effektiva och tydliga kär
nprocesser. Vi vill ändå inte ge avkall på förnyelse och
utvecklar därför våra verksamhetsprocesser för att göra
dem smidigare och om möjligt även digitala.
I vår sektor är det absolut nödvändigt att verksamhe
ten är genomgående etisk och kravenlig. Bolaget har en
compliance-funktion och etiska synpunkter spelar en
viktig roll i introduktionen av nya medarbetare.
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Kompetens och trivsel
Hansel besitter högsta kompetens inom offentlig up
phandling, och vi vill vara den mest attraktiva arbetsgi
varen inom vår sektor. Vi stödjer samarbetet och infor
mationsspridningen mellan experterna genom att ha en
solid värdegrund och en öppen och integrerande kultur.
För att främja arbetshälsan ser vi gärna att det finns en
balans mellan arbete och fritid. Olika flexibla arbets
former gör det möjligt för varje individ att arbeta på ett
effektivt sätt. I arbetsledningen har vi ett möjliggörande
och coachande förhållningssätt.
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Hållbarhetskärna
I egenskap av en stor upphandlande enhet vill vi ligga
i framkant inom hållbar upphandling med samhällsef
fekt. Genom vår verksamhet stärker vi den offentliga
sektorns produktivitet och ökar transparensen i offentlig
upphandling. Vi månar om att konkurrensen är sund
och att offentlig upphandling attraherar anbudsgivande
företag.
Hållbarhetsbedömning har integrerats i alla våra ser
vicesektorer och i vår egen verksamhet. Utöver ekono
misk, social och ekologisk hållbarhet främjar vi också
innovativ upphandling.

MISSION

VÄRDERINGAR

VISION

Upphandling för
produktivitet inom
den offentliga
förvaltningen

Ansvarsfull
expert
Effektiv
partner

Vi samordnar
offentlig
upphandling i
Finland
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Kunder och leverantörer litar på Hansel

Hansel följer regelbundet upp kund- och leverantörs
tillfredsställelsen. Kundtillfredsställelsen mäts med en
enkät varje år och leverantörstillfredsställelsen vartan
nat år. Kunderna inom den kommunala sektorn fick sva
ra på en mer kortfattad enkät om verksamheten 2019,
eftersom Hansel hann betjäna dem endast fyra måna
der, från och med 2 september 2019. Dessutom samlar
vi in respons om varje enskilt ramavtal och kundprojekt.
Kunderna är nöjda med Hansels service
Den senaste kundenkäten om 2019 genomfördes i
januari 2020. Hansels ledningsgrupp gick igenom re
sultaten som kommer att användas vid planeringen av
utvecklingsåtgärder i samarbete med personalen.
Den allmänna kundtillfredsställelsen var fortsatt hög
trots de stora förändringarna i omvärlden. På sommaren
ändrades sättet att ansluta sig till ramavtalet och på
hösten fusionerades KL-Kuntahankinnat med Hansel.
Mitt i alla förändringar lyckades medarbetarna behålla
sin positiva serviceattityd och leva upp till den nya och
större kundkretsens behov.
De bästa betygen fick vi för vår förtrogenhet med up
phandlingslagen, vårt kunnande inom konkurrensutsätt-

ning, vår serviceattityd och våra kontaktpersoner. Enligt
kunderna behöver vi bli bättre på kundkännedom och
fördelarna med gemensam upphandling.
Vi fick svar på kundenkäten från 376 kunder som haft
kontakt med Hansel i fjol.
•
•
•

Medelbetyget var 3,90 (2018: 4,00)
78 procent av kunderna gav oss totalbetyget 3,50
eller bättre (83 %)
11 procent av kunderna gav oss totalbetyget 2,99
eller sämre (6,5 %)

Resultatpremierna på Hansel är bundna till kundtillf
redsställelsen i responsen från de statliga kunderna.
Den separata enkäten bland de kommunala kunderna
påverkade med andra ord inte ännu premierna.
Leverantörerna är nöjda med samarbetet
Den allmänna leverantörstillfredsställelsen var också
fortsatt god. Enkäten som genomfördes i januari 2020
besvarades av 124 personer (svarsprocenten var 21). Le
verantörerna berömmer Hansel för kontaktpersonernas
agerande, förtrogenheten med upphandlingslagen och
konkurrensprocesserna samt likabehandlingen i Han

”De bästa betygen fick vi för vår förtrogenhet med upphandlingslagen,
vårt kunnande inom konkurrensutsättning och vår serviceattityd.”
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sels verksamhet. Enligt leverantörerna kan Hansel bli
bättre på kännedomen om föremålet för upphandlingen
samt konkurrensutsättningens smidighet.
•
•
•

Medelbetyget var 3,97 (2018: 4,00)
82 procent av leverantörerna gav oss totalbetyget
3,50 eller bättre (83 %)
8 procent av leverantörerna gav oss totalbetyget
2,99 eller sämre (8 %)

Resultaten av leverantörsenkäten påverkar resultatpre
mierna för de medarbetare som arbetar med leveran
törerna.

Kontinuerlig feedbackinhämtning
Utöver omfattande enkäter samlar Hansel in feedback från kunderna och kontraktsleverantörerna
efter konkurrensutsättningsprojekt och upphandlingar. Förfrågningarna skickas automatiskt ut till dem
som deltagit i konkurrensutsättningar både vid gemensam upphandling och i kundspecifika projekt.
Även under kontraktsperioden följer vi upp hur upphandlingarna fungerar med hjälp av kundenkäter.
Vi använder feedbacken för att utveckla samarbetet och samla in önskemål och utvecklingsidéer
som vi kan ta hänsyn till när vi planerar framtida tjänster. År 2019 var de högsta totalmedelvärdena för
nöjdhet följande (på skalan 1–5):
•
•
•
•

Kundnöjdhet vid konkurrensutsättningar vid gemensam upphandling: 3,7 (2018: 4,1)
Leverantörsnöjdhet vid konkurrensutsättningar vid gemensam upphandling: 4,0 (3,4)
Kundnöjdhet vid kundspecifik konkurrensutsättning: 4,6 (4,6)
Kundnöjdhet vid slutet av upphandling: 3,6 (3,9)

kundnöjdhet

3,90
12

leverantörsnödjhet

3,97
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Compliance för säkerhet och
trovärdighet

Hansels verksamhet bygger på att sköta konkurrensut
sättning vid offentlig upphandling och upprätthålla up
phandlingskontrakt. Verksamheten spelar en betydande
roll bland annat i användningen av offentliga medel. I
verksamheten måste vi iaktta öppenhet, opartiskhet
och jämlikhet. Hansel inger förtroende och för att kunna
leva upp till detta förtroende måste vi följa lagen och ha
en hög etisk standard.
För att trygga efterlevnaden av etiska normer och krav
inrättade Hansel en compliance-funktion år 2019. Som
underlag användes en riskanalys vars syfte var att iden
tifiera de vanligaste och mest betydande riskerna i Han
sels verksamhet. I samband med inrättandet av comp
liance-funktionen förnyade vi de etiska riktlinjerna, såg
över anvisningarna om jäv och offentlighetsförfaranden,
upprättade och uppdaterade anvisningarna om HR och
ekonomiadministration samt uppdaterade affärsanvis
ningarna och gästfrihetsrutinerna.

Etiska överväganden varje dag
Varje medarbetare svarar för att Hansels verksamhet
är etisk. Det ankommer på cheferna att se till att me
darbetarna är insatta i riktlinjerna och följer dem. Led
ningen ska föregå med gott exempel och säkerställa
att målen för affärsverksamheten gör det möjligt att
arbeta på ett etiskt sätt. För detta har inrättats ett team
som stödjer etisk och kravenlig verksamhet, säkerställer
chefernas och medarbetarnas kunskaper och utreder
eventuella oegentligheter. Oegentligheter kan rapporte
ras till cheferna samt via en anonym rapporteringskanal.
Då funktionen startade gjordes intervjuer med medar
betarna, det ordnades en workshop för cheferna och
kurser för hela personalen om betydelsen av etisk verk
samhet och om etiskt handlande överlag. Enheterna
har dessutom diskuterat de uppdaterade riktlinjerna,
rollerna och uppgifterna på sina möten. I affärsprinci
perna, som finns på Hansels webbplats, redogör vi för
intressentgrupperna för utgångspunkterna för Hansels
verksamhetsetik.

”Förtroende bygger på lagefterlevnad och hög etisk standard.”
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Bråda tider för gemensam upphandling

År 2019 skedde en omdaning inom gemensam up
phandling. Till följd av ny rättspraxis om offentlig up
phandling ska kunderna förbinda sig till ramavtalen
innan upphandlingen utlyses samt uppskatta och
meddela beloppet som de kommer att upphandla för
under avtalet. I början av året trädde dessutom i kraft
en lagändring som gav Hansel många nya kunder. Det
innebar att det blev än viktigare med heltäckande kart
läggning av kundernas behov och med marknadsdialog.

fentliga förvaltningen (underhållstjänster för bilar och
tågresetjänster) och tre konkurrensutsättningar för stat
liga kunder (rekryteringstjänster, VIRVE-terminalenheter
och beställningskörningar).

För att ge kunderna tillräckligt med tid för att fatta bes
lut om att ansluta sig utlyste Hansel konkurrensutsätt
ningarna för 2019 och 2020 redan i juni 2019.

Flera nya kontraktsleverantörer
Under året påbörjades också åtta dynamiska inköps
system om rörliga varu- och servicegrupper, nämligen
revisorstjänster och intern revision, datakommunikati
on, datakommunikationsutrustning, lagrings- och bac
kup-utrustning, utrustning för byggande och VVS/el/
automation, kontorsmöbler samt mjukvarurobotar och
artificiell intelligens.

Hansel påbörjade sju konkurrensutsättningar för ra
mavtal för nya kunder gällande livscykeltjänst vid up
phandling, livsmedel, kontorsmaterial, rengöringsmate
rial, el- och portföljhanteringstjänst, leasingtjänster och
teleoperatörstjänster.

Antalet Hansels kontraktsleverantörer ökade betydligt
genom de dynamiska inköpssystemen. Vid utgången
av året hade Hansel 478 kontraktsleverantörer, av vilka
223 var små och medelstora företag (47 procent). Kont
raktsleverantörerna hade över 4 300 underleverantörer.

Trots den snäva tidsramen och de ändrade processerna
till följd av den nya rättspraxisen välkomnade kunderna
de nya konkurrensutsättningarna och 650 nya kunder
anslöt sig till ramavtalen. Det totala avtalsbeloppet
uppgick till 150 miljoner euro per år. Hansel påbörjade
dessutom två konkurrensutsättningar för hela den of

Utöver gemensamma upphandlingar infördes under året
en tjänst för små upphandlingar inom den offentliga
förvaltningen för sådan upphandling av it-konsultering,
kontorsmöbler och iOS/MacOS-enheter som underskri
der det nationella tröskelvärdet för upphandling.

”Kunderna välkomnade de nya konkurrensutsättningarna
och 650 nya kunder anslöt sig till ramavtalen.”
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Budgetering på Hansel är en intressant och utmanande
process. Siffrorna påverkas av många faktorer som är
svåra att förutse. Budgetprocessen kör igång på hösten
och många experter lägger mycket arbetstid på den.
På övergripande plan har träffsäkerheten varit god,
men trots alla satsningar har det funnits utrymme för
skärpning av siffrorna, både vad gäller kategorierna och
speciellt de enskilda gemensamma upphandlingarna.
Vi ville åstadkomma en förbättring och bestämde oss
att ge frågan i uppdrag till Saara Kolari som skrev sin
pro gradu-avhandling vid Aalto-universitetet. Hon skulle
undersöka om det är möjligt att uppnå ett bättre eller
ens ett lika bra resultat med hjälp av tidsserieanalyser.
På så sätt skulle det vara möjligt att spara arbetstid för
andra uppgifter.
Historik över mer än tio år
Analyser kräver data och data hade vi gott om. Vi hade
data om gemensamma upphandlingar i ett lätt använ
dbart format sedan 2008, eftersom Hansel kräver att
kontraktsleverantörerna rapporterar kundernas köp per
månad. Undersökningen riktades på de 26 största ge

budgeted

2018-07

forecast

mensamma upphandlingarna 2017, vilka motsvarade
cirka 85 procent av försäljningsvolymen.
Analyserna gjordes med ARIMA-modeller som beräknar
prognoser för följande värden i tidsserien utifrån tidiga
re värden och feltermer i prognoserna. Modellerna tar
också hänsyn till säsongsvariation, som är stor i Hansels
upphandlingar. Modellernas användbarhet för bättre
budgetering bedömdes genom att jämföra prognoserna
från modellen och budgeterade siffror som tagits fram
av Hansels experter med de verkliga upphandlingsvo
lymerna 2017 och 2018.
Mot automatiserad budgetering
Precisionen i de prognoserna som tagits fram med ARI
MA-modellen jämfört med Hansels tidigare budgete
ringsmodell överträffade förväntningarna. Jämfört med
den tidigare modellen gav ARIMA-modellen klart mindre
genomsnittsfel och i hela 23 gemensamma upphand
lingar gav den en exakt efterbildning av den verkliga
upphandlingsvolymen. Slutsatsen var att det går att
automatisera budgeteringen på Hansel. Samtidigt kan
man uppnå bättre träffsäkerhet och självfallet minska

”Precisionen i prognoserna jämfört med Hansels tidigare
budgeteringsmodell överträffade förväntningarna.”
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mängden manuellt arbete. Det var en glädjande nyhet
för medarbetarna.
Detta var utgångspunkten för utvecklingen av Hansels
budgeteringsprocess för gemensamma upphandlingar,
som användes första gången för att upprätta budgeten
för 2020. I detta skede är det för tidigt att avgöra hur väl
prognostiseringen lyckades, men åtminstone processen
var på många sätt trevligare för många experter.
Analytikerna gjorde den här gången ett stort jobb med
att ta fram underliggande data. Modellen konstaterades
fungera utmärkt för en del av upphandlingarna och siff
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rorna behövde inte justeras manuellt. Däremot gick det
inte att ta fram en prognos för sådana upphandlingar
där det saknades historiska data. I dessa upphandlin
gar blir situationen givetvis bättre i takt med att data
samlas in.
I framtiden är budgeteringen också lättare tack vare
den nya rättspraxisen och kravet på att kunderna ska
lämna en relativt exakt uppskattning av upphandlings
volymen redan när de ansluter sig till upphandlingen.
Dessa uppgifter kombinerade med ARIMA-modellen ger
säkert ytterligare bättre träffsäkerhet i budgeteringen,
och framför allt frigör det experters tid för annat arbete.
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Utvecklingen av gemensam
upphandling

Kategoriindelningen inom upphandling ändrades i samband med organisationsändringen hösten 2019. Numera
finns det 14 kategorier i stället för 17. I redovisningen har uppgifterna förts in retroaktivt under de nya kategorierna.
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Upphandlingsexperter bistår kunderna

Kunderna kan anlita våra experter som hjälp både vid
minikonkurrensutsättning vid gemensam upphandling
och i egna konkurrensutsättningar. Garanter för god ser
vice är – utöver våra experter på konkurrensutsättning
– vår kundtjänst som svarar snabbt på kundernas frågor
om våra tjänster.
Upphandlingsstöd är konkurrensproffs
De tio experterna i teamet för upphandlingsstöd synar
och kommenterar dagligen avgiftsfritt material från mi
nikonkurrensutsättningar som våra kunder genomför
inom gemensamma upphandlingar. Kunder som har
ont om resurser eller tid kan också anlita oss för att
genomföra minikonkurrensutsättningen som köptjäns
ten Miniplus. År 2019 genomförde vi 75 Miniplus-kon
kurrensutsättningar (2018: 53 projekt) och fakturerade
totalt 170 000 euro för dem (2018: 153 000 €).
De nya kommunala kunderna och den nya arbetsmo
dellen med dynamiska inköpssystem (DIS) har som för
väntat ökat antalet förfrågningar om assistans. År 2019
hade våra kunder 12 dynamiska inköpssystem. Flest Mi
niplus-uppdrag hade vi som interna konkurrensutsätt
ningar inom DIS Företagshälsovårdstjänster 2018–2024.
För att stöda kunder ordnade vi under året flera assis
tanskliniker för minikonkurrensutsättning inom enskil
da gemensamma upphandlingar. Syftet var att hjälpa
kunderna med att själva genomföra en lyckad mini
konkurrensutsättning och lära sig använda de formu
lärmallar som vi har tagit fram. Den positiva feedbacken
på klinikerna uppmuntrar oss att ordna fler tillfällen i
framtiden.
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Våra experter deltar i kundernas konkurrensutsättningar
År 2019 medverkade experter från Hansel i flera, omfat
tande konkurrensutsättningar för enskilda kunder. Sam
manlagt genomfördes 188 kundspecifika upphandlingar
vars kontraktsbelopp motsvarade anskaffningar för lå
ngt över 600 miljoner euro. Experternas arbetsinsats i
dessa projekt uppgick till över 1 700 årsverken. Detta
var en ökning med något mindre än 10 procent jämfört
med föregående år.
Omfattningen av de kundspecifika upphandlingarna
varierade från stora it-system till enskilda anordningar
och tjänster. Kundtillfredsställelsen med konkurrensut
sättningstjänsterna var lika hög som under tidigare år
(allmänt betyg 4,6/5).
Kundtjänsten hjälper framåt
Kundtjänsten hjälper både kunderna och kontraktsleve
rantörerna i alla deras frågor om våra tjänster. Numera
är chatten den populäraste kontaktkanalen. Jämfört
med föregående år såg vi en markant ökning i män
gden e-postmeddelanden till kundtjänsten, medan
kontakterna per telefon minskade. Under hösten 2019
säkerställde kundtjänsten att våra nya kommunala kun
der smidigt kunde ta del av våra tjänster. Det innebar
bland annat hjälp med registreringar i vår webbtjänst
och deltagande i kundutredningar hos kommunala or
ganisationer.
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Kommuner visar intresse för att
utveckla upphandlingsverksamheten

Efterfrågan på utvecklingstjänster inom upphandlingar
var god 2019 och resulterade i en omsättning på 345
000 euro (2018: 338 000 euro). År 2019 genomförde
Hansel sammanlagt 23 utvecklingsuppdrag, av vilka de
till penningvärdet största gällde Helsingfors stad, Poliss
tyrelsen och Traffic Management Finland Ab.
Utvecklingsuppdragen anknöt exempelvis till styrning
och organisering av upphandling, nyckeltals- och nu
lägesanalyser, planering, kontraktshantering och ut
veckling av leverantörssamarbetet. Inriktade projekt
används för att lösa kundernas enskilda problem, och
tjänsten Utvecklare av upphandling lämpar sig för mer
omfattande och långvariga uppdrag. I det senare fallet
flyttar Hansels utvecklingschef in i kundens organisation
för en överenskommen tid.

Nyckeltal för utvecklingsenheten
•
•
•
•
•
•
•

Enheten för utveckling av upphandlingsverksamhet har
också deltagit aktivt i det nätverksbaserade kompeten
scentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling
(Keino). Värdet på Hansels arbetsinsats för kompeten
scentret uppgick till 139 000 euro. Hansels utvecklare
deltog också i Finansministeriets och Kommunförbun
dets åtgärdsprogram Verkningsfull offentlig upphand
ling.
Ta del av våra kundcase
Traffic Management Finland: Bygga upp upphandlings
verksamhet med gemensamma krafter
Polisstyrelsen: Nya tag i polisens upphandling med Han
sels utvecklingstjänster

i

Omsättning 345 000 €
Verksamhet inom Keino 139 000 €
Utveckling av den kommunala upphandlingsverksamheten 149 årsverken
Utveckling av den statliga upphandlingsverksamheten 246 årsverken
Nulägesanalyser 9 st.
Upphandlingsanalyser 6 st.
Utvecklingsuppdrag inom upphandling totalt 23 st.
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Förhandsförbindelse till ramavtal

På grund av ny lagstiftningspraxis om upphandlingars
omfattning måste Hansel 2019 se över förfarandena för
anslutning till ramavtal. Marknadsdomstolen och högsta
förvaltningsdomstolen har i domar gällande upphand
lingsärenden ansett att upphandlingens omfattning ska
anges mycket noggrant vid konkurrensutsättning för up
phandlingskontrakt och ramavtal.
I domstolsavgöranden har det bland annat krävts att
det vid konkurrensutsättning för ramavtal ska namnges
de upphandlande enheter som köper genom ramavtalet
samt värdet och volymen på de kommande inköpen till
och med per produkt och leveransort. Enligt Hansels
syn kräver den nationella rättspraxisen att upphandlin
gens omfattning uppges betydligt mer noggrant än vad
som föreskrivs i upphandlingslagen, upphandlingsdi
rektivet eller EU-domstolens avgöranden med stöd av
upphandlingsdirektivet.

Bättre planering av upphandlingen
Hansel införde en ny förbindelseprocess för anmälan av
upphandlingens omfattning. De kunder som använder
sig av ramavtal ska innan upphandlingen utlyses för
binda sig till ramavtalet och uppge värdet och volymen
på de framtida köpen, för att dessa uppgifter ska kunna
meddelas i anbudsförfrågan för ramavtalet. Endast de
kunder som på förhand har förbundit sig till ramavtalen
kan använda sig av dem.
Förhandsförbindelser är problematiska för kunderna
speciellt vad gäller att förutse framtida inköp. Hansel
hjälper kunderna med att uppskatta upphandlingens
värde och volym och tar fram information om bland
annat kundernas tidigare inköp, om sådana uppgifter
finns. Fördelar med förhandsförbindelse är att inköpen
blir mer planerade, leverantörerna är mer intresserade
av att delta i ramavtal och eventuellt förmånligare priser
till följd av det ökade leverantörsintresset.

”Endast de kunder som på förhand har förbundit sig till
ramavtalen kan använda sig av dem.”
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Förändringar i lagstiftningsmiljön

Regeringen lämnade en proposition till en reform av la
gen om Hansel till riksdagen i oktober 2019. Regeringen
föreslår att till Hansels uppgifter ska fogas förvaltning
och utveckling av en annonseringskanal för upphandling
(Hilma), hantering och behandling av upphandlingsdata
samt möjlighet att delta i gemensam upphandling på
internationell nivå. Enligt regeringspropositionen ska
ämbetsverk och inrättningar som hör till statens bud
getekonomi också lämna upphandlings- och konkur
rensutsättningsdata till Hansel. Hansels övriga kunder
ska enligt propositionen ha rätt att lämna motsvarande
uppgifter.
Syftet med lagförslaget var effektivisering av upphand
lingen genom analys av upphandlingsdata för att för
bättra öppenheten samt stödja möjligheter till ledning
genom information. Upphandlingsdata ska huvudsakli
gen samlas in via elektroniska system för bland annat
inköpsfakturor och konkurrensutsättning. Genom att
överföra utvecklingen och förvaltningen av annonserin
gssystemet till Hansel vill man åstadkomma en teknisk
förnyelse av det föråldrade systemet, vilket ska göra
det enklare att upprätta, följa upp och statistikföra an
nonser.

Riksdagens ekonomiutskott och grundlagsutskott be
handlade regeringspropositionen hösten 2019 och i
februari 2020.
Lagen om informationshantering inom den offentli
ga förvaltningen trädde i kraft 1 januari 2020. Den in
nehåller bestämmelser om bland annat ordnande av
informationshanteringen i myndighetsverksamhet, in
formationssäkerhet samt om insamling, förvaring och
överföring av informationsmaterial. Vidare innehåller
lagen om tillhandhållande av digitala tjänster bestäm
melser om kraven på digitala tjänsters tillgänglighet.
Bägge lagarna innehåller krav som Hansels myndighets
kunder måste beakta vid upphandling.
Även den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden
trädde i kraft 1 januari 2020. Den föreskriver om hand
läggning av ärenden gällande offentlig upphandling i
marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.
Hansel önskar att den nya lagen ska försnabba hand
läggningen av besvär som gäller offentliga upphandlin
gar, trots att bestämmelserna inte nämnvärt skiljer sig
från den tidigare lagstiftningen.

”Syftet med lagförslaget var effektivisering av upphandlingen genom
analys av upphandlingsdata för att förbättra öppenheten.”
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Hansel på Finlandsturné

Hansels höstturné besökte 14 orter, med start i Rova
niemi 25 september och slutdestination i Tavastehus 4
december. Vi träffade nästan 400 kunder och berättade
för dem om fusionen av Hansel och KL-Kuntahankinnat
och om Hansels tjänster. Vi beskrev bland annat utbu
det vid kommande gemensamma upphandlingar och
handledde kunder med att logga in och registrera sig i
webbtjänsten.
Efter evenemangen skickade vi en feedbackförfrågan
till deltagarna, som gav oss det fina snittbetyget 4,4 på
skalan 1–5! Redan under turnén var det många kunder
som sade att det är viktigt att Hansel kommer i person
lig kontakt med kunder över hela landet.

”Presentationerna var bra och det
är kul att Hansel nu har
ett ansikte.”
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Syftet med turnén var att kunderna ska lära känna Han
sel som upphandlingspartner och höra om de tjänster
som vi erbjuder. Många av de nya kunderna tog till sig
vårt utbud under hösten och anslöt sig till ramavtalen.
I evenemangen deltog verkställande direktör Anssi
Pihkala, vice verkställande direktör Raili Hilakari och
kunddirektör Maritta Mäkelä. På alla orter fick de flan
kstöd av experter på gemensam upphandling och av
kundchefer.
Med positiva erfarenheter av turnén i bagaget kom
mer vi säkert att ordna motsvarande evenemang även
i framtiden kring något lämpligt tema som är aktuellt
för kunderna.

Kundforum
Hansel ville samla en representation för den
utvidgade kundkretsen som ett nytt nätverk
inom Kundforum. Under hösten skapades en
grupp på tjugo personer som bidrog med syn
punkter till utvecklingen av Hansels verksam
het, fungerade som bollplank och spred bästa
praxis. Forumet sammanträde första gången i
januari 2020.
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Resandets ABC vars en temadag späckad
med information, glädje och möten

Resandets ABC samlade experter och serviceleveran
törer inom rese- och mötestjänster 12 mars 2019. Un
der temadagen kunde kunderna ta del av ett gediget
faktapaket om upphandlingskontrakt på området samt
aktuella frågor inom reseadministrationen.
I evenemanget deltog nästan 200 proffs inom rese- och
eventadministration och en stor skara kontraktsleveran
törer från hela Finland och även från utlandet.
Deltagarna kunde ta del av vad utställarna hade att bju
da på samt bekanta sig med utvecklingsprojekt, nätver
ka och dela med sig av bästa praxis.
Moderatorer var kategoricheferna Pia Degerholm och
Minna Isoherranen från Hansel.
”Vi ville bjuda deltagarna på information, inspiration och
möjligheter att lära känna både kontraktsleverantörer
och kolleger från andra organisationer. Det lyckades vi
med. Kunderna berömde den varma atmosfär som de
såg som ett resultat av Hansels rese- och mötestjäns
ters nära samarbete med olika aktörer”, säger Minna
Isoherranen.
Expertinläggen under dagen handlade om bland an
nat säkerhet, hållbarhet och digitala framsteg. Hansels
kontraktsresebyråer höll på evenemangsplatsen mo
bilkliniker där gästerna kunde orientera sig i mobilbok
ningarnas värld.
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Effektiva workshopar
Utöver att lyssna på föredrag fick deltagarna också ge
sig i kast med hållbarhetsfrågor och diskutera utve
ckling av rese-, mötes- och eventadministrationen i
workshopar som leddes av experter från Hansel. De
intensiva workshoparna väckte stort intresse och livliga
diskussioner.
Utvecklingschef Mika Hänninen från Hansel ledde
workshopen om mötes- och eventadministration.
”Workshopen sprudlade av energi och idéer, det rådde
ingen brist på nytänkande”, berömmer Hänninen.
Framträdande diskussionsteman var övergripande stöd
av eventadministrationen i organisationerna samt sprid
ning av bästa praxis och transparent verksamhet. Att ta
vara på nya tekniska möjligheter och bygga nätverk sågs
också som viktigt.
Nätverkande var ett stort tema också i andra diskus
sioner under dagen, och samarbetet har fortsatt livligt
efter evenemanget.
”Resandets ABC har en Yammer-grupp där man dis
kuterar frågor kring upphandlingskontrakt och rese-,
mötes- och eventadministrationen i en positiv anda.
Tidvis ordnar vi evenemang om resande och mötesoch eventadministration. Planeringen av följande träff
är redan igång”, berättar Minna Isoherranen.
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Resandets ABC-dag i siffror
•
•
•
•
•
•
•
•

i

70 kontraktsleverantörer
92 pappersflygplan
70 ballonger
3 workshopar
4 mobilomröstningar
5 Youtube-videor
Hundratals experter på rese- och mötestjänster
1 Perttu Pölönen

25

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen. Årsberättelsen
hittas online på adress http://arsberattelse2019.hansel.fi

Inköpscentralens verksamhet och
ändringar i den

År 2019 var ett omvälvningarnas år för Hansel Ab. Sedan
2 september 2019 är bolaget en inköpscentral för hela
den offentliga sektorn, efter att staten sålde 35 procent
av aktierna i Hansel till Finlands Kommunförbund rf
och lagen om Hansel justerades enligt detta. Genom
ägo- och företagsarrangemanget flyttades medarbetar
na i Kommunförbundets KL-Kuntahankinnat Oy som så
kallade gamla arbetstagare över till Hansel.
Hansel ska åstadkomma besparingar för staten genom
att konkurrensutsätta och administrera upphandlings
kontrakt för tjänster och produkter och erbjuda kunder
na experttjänster inom upphandling. Inköpscentralens
uppgift och roll har fastställts i lagstiftningen om of
fentlig upphandling och i lagen om Hansel Ab Enligt
lagen om Hansel är bolagets kunder ministerierna och
deras ämbetsverk, vissa andra statliga enheter samt
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från och med början av 2019 även kommunerna, sam
kommunerna, församlingarna samt övriga kommunala
upphandlande enheter. Gemensamma upphandlingar
genererar betydande besparingar vad gäller pris, kvalitet
och processkostnader.
Med sin verksamhet främjar inköpscentralen up
phandlingar av god kvalitet och opartiskt bemötande
av leverantörerna under konkurrensutsättningarna. Ett
ytterligare mål för Hansel är att främja konkurrensen
och arrangera konkurrensutsättningar så att markna
den fungerar effektivt. Bolaget finansierar verksam
heten genom att ta ut serviceavgifter för gemensam
upphandling av leverantörerna och sälja experttjänster.
Serviceavgiften, som baserar sig på genomförda up
phandlingar, kan uppgå till högst 1,50 procent. År 2019
var den genomsnittliga serviceavgiften 0,96 procent
(2018: 0,99 procent).
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Nyckeltal och ekonomisk ställning
År 2019 uppgick det totala beloppet för Hansels up
phandlingskontrakt till 900 miljoner euro (2018: 895
miljoner euro). Jämfört med föregående år var det en
ökning med 4 miljoner euro, det vill säga 0,5 procent.
Mätt i euro skedde de största ökningarna inom kate
gorierna experttjänster och rese- och mötestjänster.
Mest backade kategorin inredning och kontorstjänster.

övriga användningsavgifter och intäkter om 420 000
euro (2018: 336 000 euro). Räkenskapsperiodens resul
tat 2019 var –770 000 euro (2018: –672 000 euro). För
lusten var planerad och berodde främst på en sänkning
av serviceavgifter, vilket avspeglades för kunderna som
lägre priser. Bolaget hade gjort vinst åren 2006–2017.
Enligt bolagsordningen är Hansel ett icke-vinstdrivande
bolag. Bolagets ekonomiska ställning är god.

Bolagets omsättning 2019 uppgick till 11,1 miljoner euro
(2018: 10,9 mn euro). Omsättningen utgjordes av ser
viceavgifter om 8,7 miljoner euro för gemensamma up
phandlingar (2018: 8,9 mn euro), försäljning av expert
tjänster för 2,1 miljoner euro (2018: 1,7 mn euro) och
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Bolagets tjänster

Gemensamma upphandlingar
Hansel hade vid slutet av året sammanlagt 80 ramavtal
och 12 dynamiska inköpssystem (året innan: 88 rama
vtal och 4 DIS). Hansel hade 478 kontraktsleverantörer
(403 föregående år).
Hansels största kontrakt var IT-konsultation, vars mark
nadsvärde var 91 miljoner euro (2018: 67 miljoner euro).
Det näst största kontraktet var Företagshälsovårds
tjänster med ett värde på 68 miljoner euro (2018: 62
miljoner euro). På tredje plats kom Datorsals- och ka
pacitetstjänster med en volym om 52 miljoner euro
(2018: 48 mn euro).
De största eurobeloppen för användning av Hansels up
phandlingskontrakt hänförde sig till Finansministeriets,
Försvarsministeriets, Undervisnings- och kulturministe
riets och Inrikesministeriets förvaltningsområden. Kom
munala kunder har inte möjlighet att upphandla genom
kontrakt som ingåtts före företagsarrangemanget, men
de kan gå med i upphandlingar med konkurrensutsätt
ning efter 2 september 2019. Under slutet av året inled
des sju sådana konkurrensutsättningar och upphandlin
garna inom dessa kontrakt inleds under 2020.
År 2019 kompletterade Hansel upphandlingarna genom
att introducera en tjänst för den offentliga förvaltnin
gens små upphandlingar som underskrider det na
tionella tröskelvärdet för upphandling. De första små
upphandlingarna genomfördes inom it-konsultering,
kontorsmöbler och iOS/MacOS-enheter.
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Statens elupphandling sker centraliserat genom Han
sels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med
råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi
för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i de
rivatkontrakt för sina kunders räkning. Derivathandel är
en genomgångspost för Hansel och kostnaderna och
intäkterna för den faktureras till fullt belopp av kunder
som anslutit sig till Hansel-portföljen (se punkt 5.3 i
noterna).
Konkurrensutsättningsservice
Värdet på försäljningen av konkurrensutsättningsservice
2019 uppgick till 1,7 miljoner euro (2018: 1,3 mn euro).
Antalet fakturerade konkurrensutsättningsprojekt var
189 (2018: 161 projekt) med ett sammanräknat mark
nadsvärde om cirka 614 miljoner euro. I omsättningen
ingår dessutom 170 000 euro försäljning av förenklade
upphandlingar som utkontrakterats till Hansel.
Tjänster för utveckling av upphandlingsverksamhet
Tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten
hade en fakturering på 345 000 euro (2018: 338 000
euro). En stor del av utvecklingsuppdragen anknöt till
styrning och organisering av upphandling, nyckeltalsoch nulägesanalyser, planering, kontraktshantering, ut
veckling av leverantörssamarbetet och ansvarsfrågor.
Enheten för utveckling av upphandlingsverksamhet
deltog aktivt i det nätverksbaserade kompetenscentret
för hållbar och innovativ offentlig upphandling (Keino).
År 2019 uppgick inkomsten från denna verksamhet till
sammanlagt 189 000 euro som redovisas i övriga rö
relseintäkter.
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Översikt över händelserna 2019

År 2019 var på många sätt ett omvälvningarnas år för
Hansel. Förberedelserna inför ägo- och företagsarran
gemanget krävde mycket tid och en hel del arbetsinsat
ser. Enligt Finansministeriet och Finlands Kommunför
bund skulle en gemensam inköpsorganisation för den
offentliga sektorn ge betydande fördelar för kunderna
genom bättre upphandlingskompetens och större ut
bud av tjänster.
Arrangemanget genomfördes 2 september 2019 och
samma dag övergick 16 medarbetare från Kuntahankin
nat till Hansel. Samtidigt anpassades också styrelsens
sammansättning genom att verkställande direktören
för Kuntahankinnat utnämndes till vice verkställande
direktör för Hansel. Verkställande direktören för Han
sel fortsatte på sin post. Före ägo- och företagsarran
gemangen gjorde Hansel en kapitalåterbäring på 4,5
miljoner euro till staten.
Bolaget inledde samarbetsförhandlingar 3 september
2019 och förhandlingarna slutfördes redan 9 september
2019. Inga medarbetare sades upp genom förhandlin
garna, som omfattade bolagets hela personalstyrka,
men flera personers arbetsuppgifter sågs över, liksom
också bolagets organisation. Även ledningsgruppens
sammansättning ändrades. Styrelsen fattade i augusti
beslut om hanteringen av den tidigare överenskomna
tilläggspensionen för verkställande direktören och in
gick ett avtal om detta med verkställande direktören.
Hansel gjorde en fondinvestering för att kunna täcka
pensionsåtagandet.
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För att trygga efterlevnaden av etiska normer och krav
inrättade Hansel en compliance-funktion i oktober
2019. Som underlag användes en riskanalys vars syfte
var att identifiera de vanligaste och mest betydande
riskerna i Hansels verksamhet. Samtidigt reviderades
också Hansels etiska riktlinjer och andra anvisningar
för etisk verksamhet. För Compliance fastställdes en
organisation, ansvar och uppgifter samt skapades det
en rapporteringskanal. Medarbetarna fick utbildning i
etiska frågor och träning i etik i praktiken.
Styrelsen antog i november en integrationsstrategi
med visionen att samordna offentliga upphandlingar
i Finland. Hörnstenar i strategin var att ge en utmärkt
serviceupplevelse och ha ett brett serviceurval samt
ligga i framkant inom hållbar upphandling med sam
hällseffekt. Genom exemplarisk egen verksamhet, en
solid värdegrund och en integrerande kultur ska Han
sel bli den mest respekterade experten inom offentlig
upphandling och därigenom en attraktiv arbetsgivare.
I slutet av året inrättade Hansel ett kundforum med
representation för den utvidgade kundkretsen i ett nytt
nätverk. Gruppen på tjugo personer bidrar med syn
punkter till utvecklingen av Hansels verksamhet och
sprider bästa praxis. Kundforum träffades första gången
i januari 2020.
Under hösten ordnade Hansel en turné till 14 centralor
ter i Finland. I tillställningarna deltog 450 personer från
de nya kommunala kunderna och från statsförvaltnin
gen. Bolaget ordnar varje år evenemang för kunder och
leverantörer och träffar intressenter.
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Hösten 2019 lämnade regeringen en proposition till en
reform av lagen om Hansel till riksdagen (RP 47/2019).
I propositionen föreslås preciseringar till Hansels upp
gifter, bland annat förvaltning av annonseringskanalen
för upphandling (Hilma) samt hantering och behandling
av upphandlingsdata. Enligt förslaget ska också statliga
ämbetsverk och inrättningar lämna upphandlingsdata
till Hansel. Riksdagens ekonomiutskott och grundla
gsutskott har behandlat propositionen. Riksdagshand
läggningen av propositionen pågår fortfarande. Den ti
digare propositionen från 2017 (RP 63/2017) förföll då
landskapsreformen förföll.
Sommaren 2019 begärdes utlåtanden om ett förslag
till ändring av upphandlingslagen i syfte att genomföra
vissa tekniska justeringar i lagen. Regeringen har till dags
dato inte lämnat någon proposition till riksdagen.
Högsta förvaltningsdomstolens och marknadsdoms
tolens rättspraxis med avseende på omfattningen av
upphandlingen inom ramavtalen har medfört betydan
de ändringar i Hansels verksamhet. Det har blivit nö
dvändigt att göra en väldigt noggrann utredning av de
upphandlande enheter som använder sig av ramavtalen
samt av volymen eller värdet av de upphandlingar som
dessa enheter kommer att göra under avtalsperioden.
Ändringarna i praxis har fördröjt upphandlingar och me
dfört extra administrativt arbete för både kunderna och
Hansel.
Under året deltog Hansel i flera olika projekt, däribland
Finansministeriets och Kommunförbundets åtgärdspro
gram Verkningsfull offentlig upphandling, Arbets- och
näringsministeriets kompetenscentrum för hållbar och
innovativ offentlig upphandling (Keino), Finansministeri
ets program för digitalisering av statens upphandlingar
(Handi), Statskontorets projekt Kunskapsspurten samt
Konkurrens- och konsumentverkets arbetsgrupp som
utreder grå ekonomi och offentlig upphandling.
Hansel byggde under 2019 upp en ny annonseringskanal
för offentliga upphandlingar i Finland (Hilma). Uppdrags
givare och finansiär var Finansministeriet. Den förnyade
tjänsten Hilma togs i bruk 2 januari 2020. Dessutom
genomförde bolaget flera andra utvecklingsprojekt,
bland annat en ny rapporteringstjänst för kontraktsle
verantörerna, och utveckling av system för konkurren
sutsättning och verksamhetsstyrning.
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Vid utgången av 2019 hade Hansel hänskjutit tre kla
gomål till marknadsdomstolen, som gällde två olika
konkurrensutsättningar. Under 2019 gav högsta förval
tningsdomstolen två avgöranden, det ena med avslag
och det andra med bifall till klagomålet. Dessutom läm
nade marknadsdomstolen fyra avgöranden gällande
Hansel, där målet avskrevs i samtliga fall. Under 2019
gav också Helsingfors förvaltningsdomstol ett avgöran
de med avslag till klagomålet. Enligt bolagets bedöm
ning är det osannolikt att de pågående rättegångarna
får ekonomiska konsekvenser.
Hansel följer regelbundet upp kund- och leverantörs
nöjdheten. Kundnöjdheten mäts med en enkät varje år
och leverantörsnöjdheten vartannat år. Mätningarna gäl
lande 2019 genomfördes i januari 2020 och gav gott be
tyg för både kundnöjdheten och leverantörsnöjdheten.
Medelbetygen för kundnöjdhet och leverantörsnöjdhet
var 3,90 (föregående år 3,94) respektive 3,97 (föregående
år 4,00) på skalan 1–5. Dessutom inhämtas feedback
om varje projekt inom konkurrensutsättningsservicen.
Medelbetyget för kundnöjdhet var 4,6 (föregående år
4,6) på skalan 1–5.
Hansel följer hanteringen av offentliga upphandlingar
inom Europeiska unionen. Hansel deltar i samarbets
gruppen för de europeiska ländernas centrala inköp
scentraler. Till gruppen hör utöver Hansel även bland
annat danska SKI, svenska Kammarkollegiet och SKL
Kommentus, österrikiska BBG, italienska Consip och
portugisiska ANCP.
Hållbar utveckling, miljöfrågor och grå ekonomi
Företagsansvar och bekämpning av grå ekonomi har
blivit allt viktigare inom offentlig upphandling. I sin
verksamhet iakttar Hansel hållbarhetsprinciperna en
ligt statsrådets riktlinjer. Hållbarhetsredovisning är en
etablerad del av bolagets årliga rapportering, och i rap
porten redogörs i detalj för bolagets insatser på ans
varsområdet.
Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens
utgång
I bolaget pågår förhandlingar om kollektivavtal för att ha
ett och samma avtal för de tidigare medarbetarna på
KL-Kuntahankinnat och bolagets övriga anställda från
och med 1 april 2020. Inga väsentliga ändringar har skett
i affärsverksamheten efter räkenskapsperiodens utgång.
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Risker och riskhantering

Hansels risker är i synnerhet relaterade till konkurren
sutsättningen vid gemensamma upphandlingar och
kontraktshanteringen. Tack vare Hansels solida kom
petens om upphandlingslagstiftningen och dess efter
levnad minskas riskexponeringen under konkurrentut
sättningsprocessen. Bolaget har ett internt regelverk
och kvalitetssystem för konkurrensutsättning. Den särs
kilda riskexponeringen relaterad till ramavtalet Statens
El gäller statens elderivat som är i Hansels namn (not
5.2), även om derivatens utfall debiteras oförändrat av
kunderna.
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Kontraktsleverantörernas ekonomiska, tekniska och yr
kesmässiga förutsättningar att klara av genomförandet
av upphandlingarna kontrolleras redan i anbudsskedet.
Kontraktsleverantörerna övervakas under hela avtals
perioden. Tillsammans med en riskhanteringsexpert
genomför bolaget regelbundet ett projekt för identi
fiering av de största riskerna. Närmare information om
resultaten finns i ansvarsrapporten.
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Personal och organisation

Hansel hade 116 anställda per 31 december 2019
(31.12.2018: 95 anställda; 31.12.2017: 94 anställda). Den
genomsnittliga arbetsinsatsen 2019 var 101 årsverken
(2018: 90 årsv.; 2017: 83 årsv.). Den betydande ökningen
i personalstyrkan berodde på ägo- och företagsarran
gemangen och förberedelserna inför efterfrågan från
den kommunala sektorn. Vid utgången av 2019 var kvin
nornas andel av de anställda 54 procent och av led
ningsgruppen 71 procent. Medelåldern för de anställda
var 43 år. Vid utgången av räkenskapsperioden var 99
procent av anställningarna tillsvidareanställningar (2018:
99 procent; 2017: 96 procent).
Av medarbetarna hade 59 procent en högre högs
koleexamen och fem procent hade en lägre högs
koleexamen. Sju procent hade en högre yrkeshö
gskoleexamen och femton procent hade en lägre
yrkeshögskoleexamen. Sammanlagt tio procent hade
en examen på mellanstadiet och tre procent hade in
gen yrkesexamen. Hela den fast anställda personalen
omfattas av ett resultatpremiesystem. Hansels resul
tatpremier ligger i linje med ﬁnanspolitiska ministeruts
kottets direktiv om belöning av företagsledning och ny
ckelpersoner.
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Under 2019 fick bolaget 33 nya anställda, av vilka 16 flyt
tade över som så kallade gamla anställda från KL-Kun
tahankinnat. Av de 17 nyanställningarna ingicks tre på
viss tid. Tio medarbetare lämnade bolaget under året.
Sex av dem sade upp sig, två gick i pension, en tidsbun
den anställning gick ut och en anställning avslutades
genom ömsesidig överenskommelse under prövotiden.
Med personer som säger upp sig ordnas en avgångsin
tervju för att samla in deras åsikter.
Medarbetarnas arbetshälsa och arbetsförmåga kartläg
gs regelbundet ungefär vartannat år. Ingen kartläggning
gjordes 2019. Hansel uppmuntrar medarbetarna att ut
veckla sin kompetens, och 2019 deltog medarbetarna i
medeltal i tre utbildningsdagar. För cheferna ordnas re
gelbundet utbildning och diskussioner om chefsarbetet.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen. Årsberättelsen
hittas online på adress http://arsberattelse2019.hansel.fi

Utsikter och mål för 2020

Bolaget fortsätter att genomföra integrationsstrategin
som godkändes i november 2019. Ett viktigt element i
den nya strategin är hantering av den nya kundkretsen
och den därav följande betydande ökningen i upphand
lingsvolymen. Bolagets affärsverksamhet kommer enligt
förväntningarna att utvecklas positivt, trots att resul
tatet antas visa förlust fram till 2022. Därefter torde
resultatet vända till vinst.
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Styrelsens förslag till dispositioner
beträffande redovisningsperiodens
resultat

Räkenskapsperiodens resultat visar en förlust på 770
028,84 euro. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska
betalas ut och att räkenskapsperiodens resultat redo
visas under eget kapital som balanserad vinst (förlust)
från tidigare räkenskapsperioder.

som styrelseledamot och Anna-Maija Karjalainen från
sitt uppdrag som vice verkställande direktör. Aktieägar
na fastställde att styrelsen från och med 2 september
2019 ska bestå av följande ledamöter:
•

Styrelsen och revisorer
På Hansel Ab:s årsstämma 2 april 2019 valdes följande
personer till styrelseledamöter:

•
•

•
•
•
•
•

Timo Laitinen, överdirektör, Statskontoret, ordfö
rande
Anna-Maija Karjalainen, överdirektör, Finansminis
teriet, vice ordförande
Rami Metsäpelto, verkställande direktör, Vessel
Traffic Services Finland Ab, ledamot
Katariina Kemppainen, professor, Aalto-universite
tet, ledamot
Jukka Hämäläinen, chefsjurist, Hansel Ab, ledamot,
personalrepresentant

Styrelsen sammanträdde med denna sammansättning
nio gånger under 2019. Genom aktieägarnas beslut 2
september 2019 befriades Rami Metsäpelto, Katariina
Kemppainen och Jukka Hämäläinen från sina uppdrag
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•
•

Timo Laitinen, överdirektör, Statskontoret, ordfö
rande
Timo Reina, vice verkställande direktör, Kommun
förbundet, vice ordförande
Anna-Maija Karjalainen, överdirektör, Finansminis
teriet, ledamot
Johanna Luukkonen, stadsdirektör, Letala stad, le
damot
Antti Laakso, upphandlingsdirektör, Aalto-univer
sitetet, ledamot

I styrelsens sammanträden från och med 2 septem
ber 2019 deltar också personalens representant, ka
tegorichef Minna Isoherranen, som har yttrande- och
närvarorätt men är inte styrelseledamot. Styrelsen
sammanträdde med den nya sammansättningen fyra
gånger under 2019.
Bolagets ordinarie revisor är CGR-samfundet KPMG Oy
Ab med CGR, OFR Jorma Nurkkala som huvudansvarig
revisor. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har varit verks
tällande direktör för Hansel, och vicehäradshövding Raili
Hilakari är bolagets vice verkställande direktör från och
med 2 september 2019.
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Balansräkning
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Finansieringsanalys
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Noter till årsredovisningen
1. Redovisningsprinciper
1.1 Värderingsprinciper
Balansvärdena på anläggningstillgångarna är baserade på det ursprungliga anskaffningsvärdet med avdrag för pla
nenliga avdrag. Maskiner och inventarier avskrivs som en utgiftsrest på 25 %. Programvarulicenser avskrivs inom
5 år som linjära avskrivningar. Andra utgifter med lång verkningstid avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar.
Poster i främmande valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats enligt Europeiska centralbankens genomsnittskurs på
bokslutsdagen.
1.2 Bokslutets jämförbarhet
Bokföringsprinciperna har inte förändrats 2019 och 2018.
2. Noter till resultaträkningen
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Statens elupphandling sker centraliserat genom Han
sels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med
råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi
för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i deri
vatkontrakt för sina kunders räkning. De motparter som
Hansel använder är alla stora aktörer inom branschen
och Hansel diversifierar portföljen till olika motparter
för att minska risken. För närvarande finns det sex po
tentiella motparter. Derivathandel är en genomgångs
post för Hansel och kostnaderna och intäkterna för den
faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till
Hansel-portföljen. Marknadsvärden på derivat har inte
upptagits i balansräkningen.
Den uppföljningsgrupp för elupphandling som inrät
tats av Finansministeriet ansvarar för styrningen och
uppföljningen av elupphandlingen och ger vid behov
förslag om utvecklingen av elupphandlingen till Finan
sministeriet.
En företrädare för Finansministeriet fungerar som or
dförande för uppföljningsgruppen och uppföljnings
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gruppen rapporterar efter behov till Finansministeriets
ledning. Finansministeriet utser uppföljningsgruppen för
en mandatperiod på två år.
Finansministeriet beslutar om säkringsstrategin för
elupphandling. Strategin verkställs av Hansel. Beslut
om enskilda säkringstransaktioner och tidpunkterna
för dem enligt strategin fattas av en portförvaltare som
konkurrensutsatts av Hansel. Säkringskontrakt som
är förenliga med säkringsstrategin har ingåtts ända till
2023.
5.3 Pågående rättegångar
Vid utgången av 2019 hade Hansel hänskjutit tre kla
gomål till marknadsdomstolen, som gällde två olika
konkurrensutsättningar. Under 2019 gav högsta förval
tningsdomstolen två avgöranden, det ena med avslag
och det andra med bifall till klagomålet. Dessutom
lämnade marknadsdomstolen fyra avgöranden gällande
Hansel, där målet avskrevs i samtliga fall. Under 2019
gav också Helsingfors förvaltningsdomstol ett avgörande
med avslag till klagomålet.
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Bättre upphandlingseffekt genom
samarbete

Volymen av offentlig upphandling i Finland är uppskat
tningsvis 35 miljarder euro per år. Eftersom det handlar
om ett betydande belopp, ses offentlig upphandling
som ett sätt att stärka hållbarheten i den offentliga
ekonomin och främja samhällsmål som
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hållbar utveckling
innovation
klimatmål
sociala aspekter
kompetensutveckling
bästa praxis
miljöaspekter
social sysselsättning
inhemska livsmedel
teknikens utveckling
livscykelekonomi
kvalitet
hållbarhet och ansvar
tvåspråkighet.

I september 2019 inrättade Finansministeriet tillsam
mans med Finlands Kommunförbund åtgärdsprogram
met Verkningsfull offentlig upphandling. Kärnan i pro
grammet utgörs av samarbetsforumet Upphandlingar,
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med sektorsövergripande representation från offentliga
organisationers strategiska ledning. Samarbetsforumet
ska utarbeta en gemensam strategi för offentlig up
phandling för hela landet. Strategin ska publiceras hös
ten 2020. Programmets mandattid går ut vid utgången
av 2023.
De övergripande målen för åtgärdsprogrammet är att
•
•

•

bättre utnyttja upphandlingsledning som ett stra
tegiskt verktyg för att uppnå organisationers mål
öka samarbetet mellan statsförvaltningen, kom
munsektorn och andra upphandlare för att sprida
kunskaper och ställa gemensamma mål
öka samarbetet mellan ministerierna för att fö
rebygga silofiering vid offentlig upphandling och
uppnå optimal samordning av förvaltningsområ
denas åtgärder.

Hansel är aktivt med i åtgärdsprogrammet genom re
presentation i styrgruppen, kärngruppen och bered
ningsgruppen. Framöver kommer Hansel att genom
sina tjänster bidra till genomförandet av den nationella
strategin för upphandling och uppnåendet av program
mets mål.
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Nya tag i polisens upphandling med
Hansels utvecklingstjänster

Polisens teknikenhet behövde bli bättre och effektivare
på upphandling. De tog hjälp av Hansel. Med hjälp av
de gemensamt uppdragna riktlinjerna är det möjligt att
både uppnå besparingar och lätta på arbetsbördan.
Polisstyrelsens teknikenhet levererar stödtjänster för
lokal-, teknik- och materialadministrationen som bet
jänar de 10 000 personerna inom polisens organisation.
En stor del av detta består av upphandling, vilken då det
gäller materialadministrationen hanteras huvudsakligen
av polisens materialcentral. Hansel är en gammal be
kant för polisen som samarbetspartner vid gemensam
upphandling. Samarbetet fick en ny dimension genom
polisens projekt för centralisering av upphandlingen.
”Vi jobbade i några år för egen maskin med att omvär
dera polisens administrativa funktioner och stödfunk
tioner, men processen visade sig vara arbetskrävande
och gav inte då konkreta resultat. När diskussionen om
att utveckla verksamheten nu fokuserade på en utred
ning att centralisera upphandlingen, beslutade vi att
anlita Hansels experter. Vi upplevde att det handlade
om ett mycket specifikt område som kräver special
kompetens. Dessutom ville vi ta med en part utanför
polisstyrelsen som ser på det hela med en utomstå
endes ögon. Vi välkomnade Hansels positiva och ser
viceinriktade attityd genast från start”, säger teknologi
direktör Jyrki Wasastjerna.
Polisens teknikenhet satsar stort på proaktiv och långsiktig planering.
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”Vi vill satsa på att främja digitaliseringen och andra
framsynta lösningar som ska stödja polisens operativa
verksamhet på bästa möjliga sätt.”
Inte på känsla utan utifrån fakta
Utgångspunkten för projektet var att skapa en helhet
sbild av upphandlingen inom poliskoncernen, att verk
ligen se skogen för alla träd.
”Vi vill få en övergripande bild av upphandlingarna i po
lisenheterna runt om i landet, hur stora volymer det
handlar om, hur mycket resurser de kräver, hur är up
phandlingskompetensen fördelad över landet och om
samma arbete eventuellt utförs på flera ställen. Sam
tidigt ville vi sammanställa enheternas åsikter om på
vilket sätt upphandlingarna kan skötas bättre”, förklarar
Wasastjerna.
Projektet inleddes i december 2018 utifrån ett avtal med
Hansel. Under framtagningen av lägesbilden genom
förde en utvecklingschef från Hansel en omfattande
intervjurunda och ledde ett tiotal workshopar. Som
stöd för utredningen gjordes enkäter och bland annat
spend-analyser.
”Spend-analysen var en ögonöppnare som ruskade om
oss. Jag beundrade den stil med vilken utvecklingsche
fen från Hansel kunde skapa en koncis helhetsbild av
intervjuerna och workshoparnas diskussioner och ota
liga sidospår. Deltagarna upplevde workshoparna som
nyttiga och det uttrycktes till och med önskemål under

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen. Årsberättelsen
hittas online på adress http://arsberattelse2019.hansel.fi

utredningen att det skulle ordnas fler. Under utrednin
gen stod det klart att enheternas åsikter om problem
punkterna och centralisering var relativt likriktade. Det
utgjorde en utmärkt grund för fortsatta åtgärder”, säger
Wasastjerna.
Data inhämtades också från inköpsfakturorna i Rondo,
leverantörsrapporterna, e-tjänsten för konkurrensutsät
tning Hanki samt upphandlingsannonserna. Utvecklin
gschefen från Hansel skulle förutom sammanställa det
digra materialet, även analysera det.
”Vi skulle aldrig ha klarat av ett så omfattande projekt
utan den draghjälp och kompetens vi fick från Hansel.
Anmärkningsvärt i samarbetet var Hansels positiva at
tityd, serviceinställning och speciellt den expertis med
vilken det stora projektet roddes i land”, säger Wasas
tjerna.
Tydligt utstakad kurs
Resultatet av utredningen är värt mer än pappret det
är skrivet på. Utöver massor av information innehål
ler slutrapporten mängder av utvecklingsförslag som
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polisöverdirektören kommer att besluta om i början
av 2020. Efter besluten ska de valda förändringarna
genomföras i ett separat projekt enligt riktlinjer som
polisöverdirektören drar upp.
”Slutrapporten fick oss att öppna ögonen för många
saker som det vore smart att göra någonting åt. Jag
tror att vi efter riktlinjerna kan ta verkliga tigersprång
vad gäller utvecklingen av upphandlingsverksamheten”,
säger Wasastjerna.
”Jag rekommenderar varmt motsvarande projekt och
framför allt upphandlingsanalyser för alla upphandlan
de statliga organ, i synnerhet för dem som behöver
hjälp med hanteringen av stora helheter och en ingå
ende bild av det verkliga läget inom upphandling. Extern
experthjälp vänder strålkastarljuset på vad organisatio
ner behöver för att modernisera sin upphandlingsverk
samhet och göra den produktiv och effektiv i relation
till behoven under det nya årtiondet.”
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Nya lärmetoder genom
innovationspartnerskap

Om slutresultatet ska vara innovativ, kan det vara smart
att inte köra upphandlingen på rutin. Utbildningsstyrel
sens upphandling genomfördes som innovationspar
tnerskap och resultatet blev nytt och framförallt bra
läromedel om cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion.
Syftet med Utbildningsstyrelsens och Sitras samprojekt
var att ta fram läromedel för elever i årskurs 3–6 om
cirkulär ekonomi och dess möjligheter.
”Vi hade ingen definitiv bild av hur läromedlet skulle se
ut. Vad vi ville ha var en lösning med förstklassig pe
dagogisk kvalitet och huruvida den var digital eller inte,
var inget självändamål. Vi ville ha ett lärkoncept med
mångsidiga tillämpningar för undervisningen, för aktiv
inlärning både i och utanför klassrummet, säger spe
cialsakkunnig Juho Helminen från Utbildningsstyrelsen.
Då vi preciserade målen för läromedlet infann sig miss
tanken att en traditionell projekteringstävling eventuellt
inte skulle ge bästa möjliga resultat.
”Vi hade hört om innovationspartnerskap men vågade
inte gå in i det på egen hand. Vi fick en stark intern
rekommendation att ta vara på Hansels expertis inom
konkurrensutsättning och med Hansels stöd kunde vi
försäkra oss om att vi hittade en lämplig innovations
partner.”

45

Medan sedvanlig offentlig upphandling handlar om kon
kurrensutsättning av förutbestämda varor eller tjänster
svarar innovativ upphandling på ett behov. Upphandlin
gsprocessen går ut på att deltagarna ska ta fram någon
ting så nytt, att det på marknaden inte får finnas ens en
prototyp av den lösning som erbjuds. Innovationspar
tnerskap uppmuntrar mycket nära samarbete mellan
beställaren och anbudsgivarna.
Färdiga lärvägar
Upphandlingen av det nya läromedlet inleddes med
en dialog där anbudsgivarna pitchade sina koncept för
Utbildningsstyrelsens och Sitras representanter och fick
återkoppling på koncepten. Efter dialogen valdes två
av anbudsgivarna ut för följande omgång där de skulle
visa upp två pilotlektioner på basis av sina koncept.
Pilotlektionerna testades i verkliga skolmiljöer för att se
hur bra materialet fungerade i undervisningen och hur
mycket stöd lärarna hade av det. Vinnaren som valdes
utifrån pilotlektionerna utformade sedan det slutliga
läromaterialet.
”Pitchningen och provlektionerna var enormt intressan
ta. Hansel åskådliggjorde processen och drog upp en
tydlig tidsram som hjälpte anbudsgivarna att förstå våra
önskemål och hur ett innovationspartnerskap går till”,
säger Juho Helminen.
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Valet av vinnaren krävde noggrant övervägande. Till slut
föll valet på ett videobaserat koncept där fokus var på
att aktivera eleverna och anlägga ett globalt perspektiv.
Materialet övertygade Utbildningsstyrelsen och Sitra
med sin pedagogiska bredd och de färdiga lärvägarna
för lärarna.
Omfattande lansering av materialet väntar på att den
svenskspråkiga versionen ska bli klar, men responsen
på den finskspråkiga versionen har varit entusiastisk.
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Materialet, som gjordes tillgängligt i slutet av 2019, är
gratis för alla lågstadieskolor.
”Innovationspartnerskap var det absolut bästa sättet
att konkurrensutsätta det här läromaterialet. Om man
är ute efter nya lösningar och inte har färdiga speci
fikationer på lösningen, då är innovationspartnerskap
den absolut bästa upphandlingsmetoden”, säger Juho
Helminen.
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Bygga upp upphandlingsverksamhet
med gemensamma krafter

Det statliga trafikstyrningsbolaget Traffic Management
Finland, som grundades i början av 2019, erbjöd ett
läckert utgångsläge då man fick möjlighet att bygga upp
ledningen och rutinerna för upphandlingsverksamheten
från början. Som experthjälp anlitade man utveckling
senhetens chef Kalle Pinni från Hansel.
Bolaget upphandlade mest IKT-system för trafikstyr
ningen, konsulttjänster samt tjänster och material för
byggandet av styranordningar. För det mesta handlar
det om stora upphandlingar och därför ville man ha en
egen, stark upphandlingsfunktion som en del av kon
cernförvaltningen.
Det första steget var att bygga upp övergripande prin
ciper, ledning och organisering av upphandlingsverk
samheten. Dessa integrerades i koncernens Corporate
Governance-regler.
”När vi hade organiserat funktionen och räknat ut hur
stor personalstyrka den behöver kunde vi under som
maren rekrytera våra upphandlingsspecialister”, berät
tar chefen för juridiska ärenden och upphandling Mirva
Hannukainen, som leder upphandlingsteamet.
Hela huset fick lära sig upphandla
Koncernens gemensamma upphandlingsprocesser
fastställdes i workshopar. För den dagliga assistan
sen står ett team på tre upphandlingsspecialister. Till
sammans med dotterbolagens kontaktpersoner för
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upphandlingsärenden bildar de koncernens samordnin
gsgrupp för upphandlingsärenden, som sammanträder
en gång i månaden. På mötena utbyter man information
om pågående och kommande upphandlingar och för
söker hitta möjligheter till gemensamma upphandlingar
för att få ut effektivitetsfördelar. Upphandlingsfrågor tas
upp med bolagens verkställande direktörer en gång per
kvartal.
”Det är viktigt att vi har gemensamt överenskomna
processer som alla följer. Att lära ut varje enskild detalj
till personer som mer sällan upphandlar någonting är
inte ändamålsenligt, utan vi betonar den assistens som
man kan få av oss upphandlingsspecialister”, säger Mir
va Hannukainen.
Under utvecklingsprojektet utarbetades utbildningsma
terial för hela koncernen och varje månad informerar
Mirva med teamet kort om upphandling. Teman på in
fostunderna har varit bland annat att planera upphand
ling, upprätta anbudsförfrågan, jämföra anbuden samt
kontraktsperioden och den kontraktsansvariges roll.
Den viktigaste målgruppen är personer som kommer
att upphandla inom en nära framtid.
”Vi har fått beröm för att upphandlingsverksamheten är
systematisk och systemen fungerar. Med kontrollerade
upphandlingar kan vi också nå större besparingar”, säger
Mirva Hannukainen.
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Vid sidan av utformningen av organisationens egna ar
betsmodeller har man också tagit fram anvisningar för
samarbetet med leverantörer. Mirva berömmer Kalle
Pinni från Hansel för många goda idéer och råd under
arbetets gång. Resultatet har varit många praktiska rikt
linjer, anvisningar och verktyg.

”Fortsättning följer på samarbetet när vi börjar till exem
pel fundera på hur vi ska främja innovation genom up
phandling.”

Traffic Management Finland
Traffic Management Finland är ett statligt specialuppgiftsbolag som handhar styrningen av alla trafik
former. Moderbolaget och dotterbolagen för de olika trafikformerna har sammanlagt cirka 1 100 ans
tällda på 43 verksamhetsställen runt om i Finland. Moderbolaget hanterar koncernens övergripande
förvaltning, ekonomi- och personaladministration, juridiska ärenden, upphandlingsverksamhet, säkerhet
samt ekosystemtjänster och gemensamma funktioner.
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i

Verktyg för bättre upphandlingsledning

Hansels mål är att öka öppenheten i förvaltningen och
hjälpa kunderna att utveckla sin upphandlingsverk
samhet med olika slags verktyg. År 2019 fanns det tre
avgiftsfria tjänster, nämligen Hankintatutka, Upphand
lingspuls och Granskaupphandlingar.fi. De som behö
ver mer grundlig analys av data eller vill utveckla sin
upphandlingsverksamhet kan anlita Hansels experter.
I augusti lanserade vi ett nytt, e-verktyg för utveckling av
upphandlingsverksamheten. Verktyget används för be
dömning av maturiteten av upphandlingsverksamheten
i en organisation. Det hjälper att identifiera de största
utvecklingsbehoven och att utvärdera bästa upphand
lingspraxis ur olika intressentgruppers perspektiv och i
förhållande till andra organisationer.
Det är ett självvärderingsverktyg för den offentliga up
phandlingsverksamheten och den består av ett kort
och ett långt frågeformulär samt rapportering. Frågor
na besvaras av upphandlingsspecialister samt andra
experter och ledare i organisationen. Hansels kunder
använder verktyget gratis via vår webbtjänst.
Upphandlingspulsen tar pulsen på upphandling
Upphandlingspulsen, som togs i bruk 2018, samlar up
phandlingsdata från en organisation till en lätthanterlig
helhet. Hösten 2019 fick också de första kommunala
kunderna ta del av analyser från Upphandlingspulsen.
Deltagarna i Keino-akademin för ledning av hållbar och
innovativ upphandling kunde granska sina upphandlin
gar ur olika perspektiv. Ett nytt nyckeltal är koldioxida
vtryck vars mätare pilottestades och infördes i större
skala i början av 2020.
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Upphandlingspulsen är en tjänst för visualiserade pre
sentationer för enskilda upphandlande enheter där det
framgår vad enheten har köpt, av vilken leverantör och
när.
Städer med i prisbelönad upphandlingsdatatjänst
Inköpsfakturadata från Helsingfors och Vanda publice
rades i tjänsten Granskaupphandlingar.fi i november.
Granskaupphandlingar.fi är en lättanvänd offentlig web
btjänst där man kan granska ur olika perspektiv vad
som köpts för skattemedel. Webbplatsen lanserades
i september 2017 med statliga uppgifter. Att de första
städerna har gått med i tjänsten bidrar till insynen i
förvaltningen.
Vid planeringen av tjänsten fästes speciell uppmärk
samhet vid att det ska vara enkelt att söka information
och att webbplatsen ska vara visuellt tilltalande. Detta
lyckades över förväntningarna, och den banbrytande
finländska webbtjänsten som för samman förvaltningen
och medborgarna har till och med rönt internationell
uppmärksamhet.
Den information som publiceras om upphandlingar
har med stöd av offentlighetslagen redan tidigare varit
offentlig men att få ta del av den har krävt att man
lämnar en begäran om information hos den ifrågava
rande organisationen. Med andra ord var det svårt att
få fram information och begäran om information band
dessutom upp resurser både hos frågeställaren och
den svarande organisationen. Nu finns dessa data i lät
tillgängligt format i en tjänst.
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Renässans för Hilma

Arbetet med att bygga upp en ny version av Hankin
tailmoitukset.fi körde igång på allvar 2019 och nya Hil
ma lanserades 2 januari 2020. Tjänsten som tidigare
endast var en annonseringskanal hjälper anbudsgivare
att bättre hitta anbudsmöjligheter inom den offentliga
sektorn och underlättar arbetsbördan i anslutning till
upphandlingar.
Värdet på upphandlingar som annonserats via Hilma
uppgår till cirka 35 miljarder euro. Behovet att förnya
tjänsten påtalades speciellt av leverantörer som deltar
i offentliga anbudsförfaranden och som inte betjäna
des av upphandlingsannonserna på förväntat sätt. Det
behövdes en reform av Hilma också på grund av att det
kommer att ske ändringar i utlysningen av offentliga
upphandlingar de närmaste åren.
”Hilmas tidigare version var helt enkelt föråldrad. Den
var bland annat svår att använda med mobila enheter”,
säger Timo Rantanen som är utvecklingschef för elekt
ronisk upphandling.
Den nya tjänsten betjänar anbudsgivarna med en sök
funktion och bevakad sökning. Man kan prenumerera
på aviseringar om intressanta upphandlingar och mar
kera annonser som favoriter för att bli informerad om
eventuella ändringar i dem.
Även det administrativa arbetet minskade för dem som
upprättar upphandlingsannonser, eftersom Hilma har
ett bättre stöd för både upphandlande enheter och mer
sporadiska användare. Formulärassistenten hjälper att
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hitta rätt formulär och mängden felaktiga val minskar.
Upphandlingsannonserna i den nya versionen motsvarar
upphandlingsannonserna i EU, och därför är det möjligt
att tillämpa informationen i statistik och analyser bättre
än tidigare. Annonsens struktur underlättar användarens
arbete, eftersom det är möjligt att kopiera en tidigare
annons som en bas för den nya. Ett kontinuum uppstår
av till exempel en förhandsannons, en upphandlingsan
nons och en annons som lagts in i efterskott.
Utvecklingen av Hilma fortsätter
Riktlinjer för omstruktureringen var mer transparens,
fokus på användaren och kontinuerlig utveckling. Utve
cklingsarbetet skedde med full insyn och alla som ville
hade möjlighet att delta i presentationer av utvecklin
gsarbetet och lämna synpunkter på det.
”Innan vi körde igång med reformen intervjuade vi
hundratals användare och bad dem lämna utveckling
sidéer. I framtiden kommer vi att ordna evenemang för
fokusgrupper, lyssna på användarfeedback och satsa
på utvecklingen av de funktioner som är viktiga för an
vändarna”, säger Tiina Luoma som är servicechef för
reformen av Hilma.
Den nya versionen av Upphandlingsannonser.fi förvaltas
av Hansel, och i översynen deltar Arbets- och närings
ministeriet, Finansministeriet, Rådgivningsenheten för
offentlig upphandling och många andra aktörer.
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Styrning av ansvarsarbetet

Hållbarhet och ansvarsfrågor är starkt integrerade i
Hansels strategi och utgör ett huvudtema i strategin.
I ledningsgruppen har ansvarsfrågorna inkluderats i
befattningsbeskrivningen för ekonomidirektören, som
fungerar som ordförande för bolagets grupp för ans
varsfrågor.
Ansvarsgruppen sammanträder regelbundet och bes
tår av experter inom organisationens olika områden.
Gruppen består av personer från ekonomiförvaltningen,
juridiska enheten, kategorihanteringen, enheten för ut
veckling av upphandlingsverksamheten, konkurrensut
sättningsenheten och kundrelationer. Utgångspunkten
för ansvarsarbetet är bolagets strategi, som genomförs
i form av olika projekt och åtgärder.
Ansvarsgruppen ansvarar för bolagets ansvarsrelaterade
arbetsanvisningar och verksamhetsprocesser, inklusive
hållbarhetsanalysen som infördes 2019. En viktig del av
ansvarsarbetet utgörs av att ge information om ans
varsrelaterade ärenden och att ge internt stöd för kon
kurrensutsättningsprojekt. Som en av grundarna deltar
Hansel aktivt i det nätverksbaserade kompetenscentret
för hållbar och innovativ offentlig upphandling. Hansel
har också samarbete kring hållbarhet och ansvarsfrå
gor med inköpscentraler och medborgarorganisationer
i andra länder.

Tyngdpunkterna för Hansels ansvarsarbete har defi
nierats i en väsentlighetsmatris som uppdaterades för
föreliggande rapport.
Hansels hållbarhetsredovisning
Resultaten av verksamheten i anslutning till hållbarhet
sarbetet presenteras i en hållbarhetsredovisning som
årligen ges ut på finska, svenska och engelska som en
del av årsberättelsen. Vad gäller hållbarhetsredovisnin
gen redovisas i berättelsen nyckeluppgifter, intressanta
händelser och resultaten i fråga om ansvar för 2019.
Hållbarhetsredovisningen om 2018 publicerades 2 april
2019. Den bygger på den internationella redovisnings
modellen GRI Standards.
Redovisningen för 2019 motsvarar den tidigare fram till
1 september 2019. Efter företags- och ägararrangeman
gen 2 september 2019 redovisas uppgifterna för det
nya Hansel.
I rapporten ingår en tabell som redovisar innehållet per
väsentlighetstema, vilken GRI Standard som tillämpats
samt hänvisar till det relevanta avsnittet i rapporten.
Om uppgift saknas, finns det en anteckning om detta
jämte motiveringar i tabellen En del av uppgifterna ingår
i bokslutet.

”Ansvarsgruppen ansvarar för bolagets ansvarsrelaterade
arbetsanvisningar och verksamhetsprocesser.”
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Rapporten har sammanställts av Hansels kommuni
kation i samarbete med Mainostoimisto SST. Redovis
ningen sammanställs av hela ansvarsgruppen och den
godkänns av ledningsgruppen. Redovisningen lämnas
också styrelsen för kännedom.
Foto: Lasse Lecklin, Aki Rask, Olli-Pekka Latvala och
Hansel kommunikation. Personerna på fotografierna i
årsberättelsen är experter på Hansel.
Mer information lämnas av
Johanna Kaalikoski
kommunikationschef
johanna.kaalikoski@hansel.fi
tfn 029 4444 289
Laura Helle
expert, marknadsföringskommunikation
laura.helle@hansel.fi
tfn 029 4444 242
Hansels hållbarhetsredovisning finns på finska på vuo
sikertomus2019.hansel.fi, på svenska på arsberattel
se2019.hansel.fi och på engelska på annualreport2019.
hansel.fi. Hållbarhetsredovisningen publiceras för sjun
de gången endast som webbversion och den har veri
fierats av revisionssamfundet KPMG Oy Ab.
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Väsentlighetsanalys
Företags- och ägararrangemang medförde betydande
omvärldsändringar för oss hösten 2019. Därför blev det
också aktuellt att uppdatera väsentlighetsmatrisen som
styr vårt hållbarhetsarbete. Som hjälp i det genomgri
pande arbetet anlitade vi en utomstående expert som
faciliterade processen och intervjuade våra intressent
grupper för att skapa en bild av vilka aspekter av hållbar
upphandling som är de viktigaste.
Detta skedde vid en intressant tidpunkt då kunder inom
kommunsektorn nyligen hade fått tillgång till våra tjäns
ter. Kommunala intressegrupper deltog i intervjuerna

och berättade om sina förväntningar. Hållbarhetsaspek
terna är också mer framträdande i den nya regeringens
regeringsprogram, vilket också sporrar oss att intensi
fiera arbetet för att ta fram bättre processer.
Som underlag sammanställde vi en lång lista på vä
sentlighetsfaktorer, vilka i workshopar gallrades ner till
de viktigaste hållbarhetstemana. Hållbarhetsgruppen
lämnade ett förslag till ny väsentlighetsmatris till led
ningsgruppen, som godkände förslaget 8 oktober 2019.
Den slutliga matrisen omfattar nio indikatorer.

Betydelse för Hansels intressentgrupper

Hansels väsentlighetsmatris
Effektiv upphandling inom den offentliga sektorn

Företagsetiska principer
Upphandling med hänsyn till klimatet och miljön

Socialt hållbar upphandling
Insyn och transparens
vid offentlig upphandling

Bekämpning av grå ekonomi
Fungerande
marknad och god
konkurrensutsättningssed

Stöda, engagera och handleda
kunder och leverantörer

Välmående och
kompetenta medarbetare

Hansels påverkan

Social hållbarhet
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Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen. Årsberättelsen
hittas online på adress http://arsberattelse2019.hansel.fi

Påverkan på flera områden
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Intressentgrupp
Genom att vi blev inköpscentral för hela den offentliga
sektorn fick vi också nya intressentgrupper. Lednings
gruppen uppdaterade vår analys av intressentgrupper
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som är ett viktigt verktyg vid upprättandet av väsent
lighetsmatrisen och fokuseringen av våra hållbarhets
teman.
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Hållbarhetsanalys breddar perspektivet

Vi har i över tio år arbetat med miljöfrågor och har
sedan 2009 beviljat miljömärkning för gemensam up
phandling som uppfyller miljökraven. I slutet 2019 inför
de vi mer omfattande hållbarhetsanalys som inbegriper
samtliga tre dimensioner avhållbarhet, nämligen den
ekonomiska, den ekologiska och den sociala. För oss
var det en viktig milstolpe på vägen mot upphandling
med större samhällseffekt.
Hållbarhetsanalysen fokuserar på varje detalj av ekolo
gisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den är ett verktyg
som påminner upphandlarna om de frågor som bör
beaktas och vars kriterier kan läggas in i anbudsförfrå
gan som absoluta krav, jämförelsegrunder eller kont
raktsvillkor.
Mot målet
På miljöområdet är det viktigt att identifiera de negativa
effekterna av en vara eller tjänst och fastställa ett po
sitivt mål för den. Upphandlaren ska också fundera på
åtgärder med vilka de negativa effekterna kan lindras
och det positiva målet kan nås. Att fylla i formuläret
kräver att man satt sig in i frågan och sållat fram det
som är väsentligt. Dessutom ska man återkomma till
frågan under kontraktsperioden och med hjälp av lämp
liga mätare bedöma om det önskade utfallet har nåtts.

Social hållbarhet är också ett viktigt element i vår nya
hållbarhetsanalys. För några år sedan samarbetade
vi med Finnwatch i ett projekt där vi studerade risker
förknippade med social hållbarhet i leverantörskedjor
inom IKT-sektorn. Projektet inspirerade oss att integrera
flera dimensioner av social hållbarhet i vår verktygs
låda. Code of Conduct för kontraktsleverantörer, som
ursprungligen togs fram för upphandling av IKT, ingår
numera ofta i kontrakt som vi anser innehålla en hög
risk med avseende på social hållbarhet. Det är också
viktigt med uppföljning under kontraktsperioden, även
om den kan vara svår att genomföra.
Vi har också tänkt mer aktivt på sysselsättningsaspek
ten i kontexten av offentlig upphandling. Det är en ny
fråga för oss och vi vill gärna lära oss mer genom att
lyssna på våra kommunala kunder som redan har er
farenheter på detta område. Vi tar också hänsyn till fy
sisk och kommunikativ tillgänglighet vid upphandling av
sådana varugrupper där frågan är relevant. Detsamma
gäller principerna för rättvis handel.
Fyra märken för hållbarhet
Inom ekonomisk hållbarhet har vi gedigen erfarenhet
och välfungerande processer som vi byggt upp under
åren. Vi har infört automatiserad övervakning av våra
kontraktsleverantörer under kontraktsperioden gällande

”Hållbarhetsanalys är för oss en viktig milstolpe på vägen
mot upphandling med större samhällseffekt.”
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vissa indikatorer i kontrakten. Inom en del av ramavta
len utför vi dessutom kontroller enligt bestämmelserna
i lagen om beställarens ansvar.

Det som tidigare var Hansels miljömärkning är med
andra ord i dag följande fyra märkningar som kan till
delas gemensam upphandling:

Vi har också tagit innovationsaspekten med i hållbar
hetsanalysen, eftersom offentlig upphandling numera
ofta ska främja innovation. Enligt regeringsprogrammet
bör andelen innovationsrelaterade upphandlingar vara
tio procent av de offentliga upphandlingarna. Innova
tionsrelaterad upphandling kan vara upphandling som
bidrar till offentliga servicens produktivitet, kvalitet, hål
lbarhet eller effekt. Vi främjar och följer upp även denna
dimension och upphandlingen kan tilldelas märkning
för innovativ upphandling.

•
•
•
•
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miljömärkning
märkning för social hållbarhet
märkning för ekonomisk hållbarhet
märkning för innovativ upphandling.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

SOCIAL HÅLLBARHET

EKONOMISK HÅLLBARHET

INNOVATIV UPPHANDLING
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Hansels gröna gärningar

Hansel hör till Green Office-nätverket som i Finland
omfattar cirka 150 organisationer. WWF-Finland har ta
git fram miljöprogrammet Green Office som ska stärka
företagens miljöansvar och minska deras miljöpåverkan.
Hansel tar hänsyn till hållbar utveckling i den interna
verksamheten. Bolaget följer upp indikatorerna för eloch pappersförbrukning, resor samt inköp av utrustning
och möbler. Beräkningarna görs med hjälp av WWF:s
klimatkalkylator, som är ett Green Office-verktyg. Uts
läppssiffrorna har inte anpassats efter ökningar i affärs
verksamheten eller antalet anställda.
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Nya Green Office-aktioner 2019 var bland annat att
ersätta armaturer i de mörkaste arbetsplatserna med
led-belysning och att uppmuntra personalen att an
vända hållbara transportlösningar genom att skaffa
gemensamma stadscykelkort för mötesresor. Hansel
är hyresgäst i Posthuset, som 2019 beviljades miljöcer
tifikat enligt LEED-systemet.
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Miljömärken 2019
På Hansel börjar utredningen av hållbarhetsaspekterna
redan vid planeringen av en konkurrensutsättning. Han
sel har i tio år haft ett miljömärke som bevis på hållbar
upphandling. Nedan berättar vi närmare om miljömär
ket och vilka upphandlingar som fått det.
Mål för beaktandet av miljöaspekterna är bland annat
att
•
•
•
•
•

•
•
•

minska energiförbrukningen och öka energieffek
tiviteten
minska kemikaliseringen av miljön, det vill säga an
vändningen av skadliga ämnen
minska utsläppen av växthusgaser (bl.a. CO2)
minska mängden avfall
minska användningen av icke-förnyelsebara natur
tillgångar och använda förnyelsebara naturtillgångar
på ett rationellt sätt
bevara den biologiska mångfalden
främja miljöpositiva innovationer
främja en hållbar livsstil.
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Om man i ett ramavtal har kunnat beakta miljöaspek
terna i enlighet med två eller flera av de kriterier som
Hansel fastställt, tilldelas ramavtalet Hansels miljömär
ke. Vid utgången av 2019 hade 64 av de 91 gällande
upphandlingarna (2018: 55 av 88) beviljats miljömärke,
vilket motsvarar 70 procent (2018: 63 %).
Om det inte är möjligt att beakta miljöaspekterna i up
phandlingen eller om det endast finns en möjlig aspekt
att beakta, dokumenteras detta i enlighet med bolagets
interna anvisningar. Det är inte alltid möjligt att beakta
miljöaspekterna på grund av upphandlingsobjektets ka
raktär. Exempelvis när det gäller upphandling av tjänster
inom organisations- och personalutveckling och andra
motsvarande experttjänster är det ofta svårt att beakta
miljöaspekter.
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Perspektivet breddades i slutet 2019 till att omfatta samtliga hållbarhetsaspekter och Hansel införde en mer om
fattande hållbarhetsanalys. Två upphandlingar granskades enligt den mer ingående analysen under slutet av året.
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Upphandling spelar en roll

Upphandlande enheter kan ha mycket olika målsättnin
gar då de konkurrensutsätter varor och tjänster. Orsaken
till konkurrensutsättning kan vara att det tidigare kont
raktet har gått ut, men lika väl kan det vara fråga om att
organisationen vill upphandla nya och innovativa varor
eller tjänster i stället för föråldrade. Tydlig målsättning,
exempelvis om man vill nå maximal besparing eller få
bästa kvalitet, inverkar på formuleringen av anbudsvil
lkoren och jämförelsekriterierna.
Målsättningen anger underlaget och mätarna för de
effekter som man vill nå genom upphandlingen. Up
phandlingen kan ses som lyckad även om priset stiger
något, om man enligt målsättningen vill halvera ledti
den, förbättra slitageresistensen eller övergå till ener
gisnåla produkter.
Fokus på resultaten
Hur lyckad eller verkningsfull upphandlingen slutligen
var klarnar ofta först under kontraktsperioden. Effekten
räknas också i andra enheter än euro. Att mäta det
mervärde som genereras genom konkurrensutsättning
är en krävande process.

Hansel lanserade i slutet av 2019 ett projekt för att sam
la in information om effekterna av kundspecifik kon
kurrensutsättning. För varje påbörjat projekt fastställs
mätbara effektmål.
Faktorer som mäts är
1.	
2.	
3.	
4.	

projektets hållbarhet
innovation
kostnadsbesparingar
den konkurrensutsatta varans eller tjänstens
kvalitet
5.	 kompetensökning.
I slutet av konkurrensutsättningen bedöms dess effekt
mot de uppställda kvantitativa och kvalitativa målen.
De första resultaten från effektmätningarna och utfallet
för kundspecifika projekt fås under 2020.

”Målsättning anger underlaget och mätarna för effekten.”
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Hansels medarbetare som hållbarhets
ambassadörer

Hansel besitter i enlighet med sin strategi den bästa
expertisen inom offentlig upphandling i Finland. Vi vill
också ligga i framkant inom hållbar upphandling med
samhällseffekt, och våra experter är flitiga föreläsare
som sprider kunskap och bästa praxis.
År 2019 besökte experter från Hansel bland annat HAUS
Kehittämiskeskus, intressentevenemang och kundorga
nisationer där de berättade om exempelvis dataskyddet
vid upphandling, analyser av upphandlingsdata, anbudsoch kontraktsfrågor samt gav exempel på gemensam
upphandling.
Hållbarhet har varit ett framträdande tema i experter
nas anföranden. Vi berättade om öppen förvaltning och
tillhandahållande av upphandlingsdata i tjänsten Grans

21

inlägg
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kaupphandlingar.fi både i Europaparlamentet och på
inhemska forum. Hållbarhet i gemensam upphandling
inom offentliga sektorn var temat för en gästföreläsning
inom Aalto Executive Education. Våra experter på ener
gianvändning och energimarknaden har också berättat
om de hållbara alternativen i våra kontrakt på diskus
sioner inom energisektorn.
Upphandlingsexperter från Hansel har hållit anföran
den under varje period av kompetenscentrum Keinos
program för ledarskapsutveckling, den så kallade Kei
no-akademin. Under det sex månader långa program
met får deltagarna, som representerar 27 organisationer
inom den offentliga förvaltningen, fördjupa sig i hållbar
hetsledning vid upphandling.

14
talare
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Vi stöder en fungerande marknad på
många sätt

Enligt de mål som ställts i upphandlingslagen bör of
fentlig upphandling genomföras genom att utnyttja
befintliga konkurrensförhållanden.  Målet är att kon
kurrensen på marknaden bevaras och att man med
hjälp av offentlig upphandling kan främja uppkomsten
av en attraktivare och effektivare marknad. På grund av
gemensamma upphandlingars betydande ekonomiska
värde och stora omfattning bör upphandlingens kon
sekvenser för marknaden beaktas särskilt då upphand
lingen bereds.
Hansel genomför konkurrensutsättningen vid gemen
sam upphandling utifrån omfattande analyser av kun
dernas behov och leverantörsmarknaden. Det kan in
nebära till exempel konkurrensutsättning enligt region,
produkt- eller tjänstekategori eller kompetens, så att
olika stora företag kan delta i konkurrensutsättningen.
Största delen av kontrakten är delade
Ett dynamiskt inköpssystem är ett effektivt verktyg för
att genomföra upphandlingar så att små och medels
tora företag också kan delta i konkurrensutsättningar

inom dynamiska inköpssystem. I det dynamiska in
köpssystemet väljs alla anbudsgivare som uppfyller
lämplighetskraven, och upphandlingarna för kunderna
ordnas som minikonkurrensutsättning. Eftersom olika
stora leverantörer kan kvalificera sig för systemet, kan
också små och medelstora företag och regionala företag
bli valda till kontraktsleverantörer.
Andelen delade upphandlingskontrakt av Hansels ge
mensamma upphandlingar har ökat och uppgick 2019
till 71 procent (2018: 64 %). Gemensamma upphandlin
gar delas oftast upp enligt varu- eller servicekategori
(39 %).
Andelen gemensamma upphandlingar som verkställdes
som dynamiska inköpssystem var 22 procent av up
phandlingskontrakten, jämfört med ungefär en procent
år 2018. Andelen regionalt delade ramavtal minskade
något och var 10 procent (2018: 14 %). Till följd av nya
konkurrensutsättningar minskade andelen odelade up
phandlingskontrakt till 29 procent 2019 (2018: 36 %).

”Små och medelstora företag och regionala företag
kan också bli valda till kontraktsleverantörer.”
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Jakten på samhällseffekter ställer
upphandlarna på prov

Investeringar med samhällseffekt är ett nytt sätt att
finansiera projekt som är viktiga för samhället. I den
na modell sker tilldelningen av offentliga medel på ett
annat sätt, först efter att resultaten har uppnåtts. Han
sels expertis inom konkurrensutsättning behövdes i
ett projekt som ska ta fram metoder för att återföra
långtidsarbetslösa till arbetslivet med hjälp av resul
tatbaserade finansieringsavtal, så kallade SIB (Social
Impact Bond).

Olika perspektiv blir en samordnad helhet
Genom flera dialogomgångar framarbetades en modell
som skulle tillgodose beställarens behov och samtidigt
vara meningsfull för både den valda projektförvaltaren
och de finansiärer och serviceleverantörer som förval
taren skulle skaffa fram. Vid SIB ställer beställaren inga
kriterier för hur målen ska nås, utan projektförvaltaren
får fritt välja de effektiva metoderna för erhållande av
det önskade resultatet.

Arbets- och näringsministeriet hade ett tydligt mål,
nämligen att tillhandahålla effektivare sysselsättnings
tjänster och spara offentliga medel. I SIB-projektet för
sysselsättning arbetade man fram en modell där en
genom dialogförfarande vald projektförvaltare skulle
svara för att det önskade slutresultatet nåddes.

Den framförhandlade helheten var sådan att det var
möjligt att nå de mål som fastställts i anbudsförfrågan.
Pekka Alahuhta, ledande konsult på Hansel, fick beröm
för sitt bestämda och sakkunniga sätt att leda dialogen.

”Det är ett mycket krävande arbetssätt. Projektet lycka
des tack vare att vi kunde anlita Finlands bästa SIB-råd
givare från Sitra och Hansels experter på konkurrensut
sättning”, sammanfattar arbetsmarknadsrådet Kimmo
Ruth från Arbets- och näringsministeriet.
Beredningen av det nydanande och vidsynta projektet
var ledande expert Timo Lindholm. Sitra tog som un
derlag för projektplaneringen fram modeller för sam
hällsnyttan samt beräkningar på vilken effekt sysselsät
tning av olika personer har på den offentliga ekonomin.
Dessutom utarbetades en modell för premiering enligt
sysselsättningsresultatet.
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”Pekka planerade innehållet i de nio mötena och såg
noga till att allt sköttes enligt bestämmelserna om kon
kurrensutsättning”, säger Kimmo Ruth om arbetsför
delningen.

”Vi fick stöd av Finlands bästa
SIB-rådgivare från Sitra och
Hansels experter på
konkurrensutsättning.”
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En modell för mer välfärd
Motsvarande process hade redan tidigare testats för
integrering och sysselsättning av invandrare. Lärdomar
från det projektet implementerades nu i en större skala,
på 60 000–80 000 potentiella klienter, det vill säga per
soner som var eller riskerade att bli långtidsarbetslösa.
”Vi var speciellt noga med att de klienter som styrs
till projektet ska vara så motiverade som möjligt. Efter
en orienteringsperiod kommer de att intervjuas och
de lämpligaste personerna slussas till tjänsterna, vil
ket hjälper projektförvaltaren med sitt team att lyckas”,
förklarar Kimmo Ruth.

SIB för sysselsättning tillhandahåller under fem år
skräddarsydda tjänster till upp till 3 000 arbetslösa
runt om i Finland. Målet är att skapa så långa anstäl
lningar som möjligt. Till projektförvaltare valdes Epi
qus Oy (nuv. FIM Kapitalfonder Ab) som är ett företag
i S-Banken-koncernen. Projektförvaltaren skaffar fram
investerarna och leverantörerna för projektet samt hå
ller kontakt med arbets- och näringsbyråerna och Ar
bets- och näringsministeriet under kontraktsperioden.

Vad är SIB?
Resultatbaserade finansieringsavtal, eller SIB (eng. Social Impact Bond), är en form av hållbarhetsinves
tering. Det innebär att institutionella och enskilda investerare finansierar välfärdsfrämjande tjänster och
axlar de finansiella riskerna för dem. Arbets- och näringsministeriet har ett SIB-projekt för sysselsättning
(2019–2024) där sysselsättningsfrämjande tjänster finansieras via en SIB-fond som samlats in enkom för
detta. Ministeriet betalar ut en resultatpremie till fonden endast om de uppställda sysselsättningsmålen
nås. Kriteriet för resultatpremien är att lönesumman för arbetslösa som sysselsätts genom projektet ska
vara större än prognosen för referensgruppen.
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Aktivt samarbete garanterar bästa
praxis

Gemensam upphandling via Hansel handlar oftast om
betydande belopp. Därför har upphandlingen betydan
de samhällseffekt och det ställs också andra krav på
den utöver upphandlingens kvalitet och begränsning
av kostnader.
Offentlig upphandling kan användas för att påverka
bland annat hållbar utveckling, marknadens funktion,
sme-företags ställning, livskraften i regionerna, inno
vationsfrämjande och sysselsättning. Det är inte helt
enkelt att få in alla dessa mål i varje upphandling. Vid
exempelvis upphandling av konsulttjänster spelar eko
logisk hållbarhet en mindre roll än då det handlar om
fordon.
Kundernas behov i fokus och gedigen
marknadskännedom
Ett viktigt verktyg vid planeringen av gemensam up
phandling är heltäckande analys av kundbehovet och
leverantörsmarknaden. För att kontrakten ska vara
fungerande för kunderna samarbetar vi aktivt med
kunderna under kontraktsperioden och organiserar
kundgrupper som deltar i beredningen av konkurrensut
sättningarna. Vi använder också marknadsundersökning
och marknadsdialog för att säkerställa att upphandlin
gens syfte fastställs så att det motsvarar de varor och
tjänster som finns på marknaden och att lämplighets
kraven på anbudsgivarna ställs på rätt nivå.
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Genom att aktivt samarbeta med kunderna och leve
rantörerna under kontraktsperioden kan vi säkerstäl
la kvaliteten på och utvecklingen av de upphandlade
varorna och tjänsterna samt att lämplighetskraven på
leverantörerna upprätthålls. I synnerhet vid upphand
ling av vissa fortlöpande tjänster arbetar kundgruppen
genom hela kontraktsperioden och kan då tillsammans
påverka servicenivån och utveckla kvaliteten på ser
vicen.
Vi följer med leverantörernas prestanda och fullgörande
av kontraktsåtagandena med hjälp av leverantörsrap
porter, övervakningstjänster och regelbundna möten
med leverantörer. På leverantörsmötena får Hansels
kategorichefer värdefull information om den senaste
utvecklingen och utsikterna inom branschen, som de
sedan kan beakta när de planerar upphandlingar.

”Tillsammans kan vi påverka ser
vicenivån och utveckla
kvaliteten på servicen.”
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Moderna rapporteringslösningar
underlättar vardagen

Leda genom information låter som en klyscha, men i
upphandlingsvärlden är det en livsviktig funktion. För att
vi ska kunna ge våra kunder service, behöver vi veta vad
de behöver. Vi har genom åren samlat enorma mängder
data om gemensam upphandling och nu använder vi
dem för olika ändamål.
Den viktigaste datakällan är rapporterna från våra kont
raktsleverantörer. Vi håller för närvarande på att imple
mentera ett nytt system i Hansels rapporteringstjänst.
Vi vill ha mer detaljerad information om vad kunderna
köper som underlag för upphandlingsledningen. I de
flesta fall går vi på djupet med varje köp, ända ner på
produktnivån. Den exakta informationen behövs för att
vi ska känna våra kunder och i framtiden bättre kunna
genomföra upphandlingar utifrån deras behov.
Noggranna proffs
Allt detta förutsätter modern teknik samt kunniga
controller och analytiker. Vi har redan länge använt en

BI-lösning som är mycket populär bland våra experter.
För oss är det en hederssak att informationen i syste
met är riktig. Man måste kunna lita på sina data, annars
är de värdelösa.
Vi har dessvärre ett litet problem med de otaliga rap
porter som genererats i systemet under åren. Det går
alltid att be analytikerna sammanställa nya rapporter,
men det är ytterst sällan som någon berättar att en
rapport inte längre behövs. År 2020 kommer vi att rensa
bland rapporterna samtidigt som vi implementerar en
ny version av BI-systemet.
Vi kommer att ge våra kunder intressant insyn i deras
inköp på servicesidorna och för allmänheten tillhan
dahåller vi information om offentliga upphandlingar på
Granskaupphandlingar.fi. En positiv nyhet i slutet av
2019 var att Helsingfors och Vanda anslöt sig till tjäns
ten. Vi fortsätter gärna att implementera tjänsten hos
andra städer och kommuner under 2020.

Hansel deltar i Kunskapsspurten
Den offentliga förvaltningen utvecklade ledning genom information i projektet Kunskapsspurten 2017–2019.
Målet var att ta fram verktyg och sprida bästa praxis, öka transparensen i förvaltningen och dela med sig
av erfarenheter. Hansel har på Kunskapsspurtens webbplats lagt ut fallstudier och aktuella siffror om
upphandlingsledning, samt varit medarrangör på olika evenemang. Robusta beslut bygger på analyser av
högkvalitativa och mångsidiga data. Den första Kunskapsspurten fokuserade på kulturförändringar och
helhetshantering. I den planerade fortsättningen 2020–2021 är fokus på att förankra handlingsmodeller
och öka användningen av de framtagna tjänsterna.
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Keino arbetar för hållbarhet

Det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och
innovativ offentlig upphandling Keino fortsatte verksam
heten 2019 Kompetenscentret bistår och handleder up
phandlande enheter med att genomföra och utveckla
hållbar och innovativ offentlig upphandling. Hansel och
KL-Kuntahankinnat hör till nätverkets grundare. Nätverket
arbetade aktivt hela året.
Hansel är med i nätverket tillsammans med Motiva, Bu
siness Finland, Kommunförbundet, Sitra, Finlands mil
jöcentral och VTT. Hansel bidrar med processexpertis
inom upphandling och med praktisk kompetens inom
utveckling av upphandling samt hållbar och innovativ
upphandling. I kompetenscentrets verksamhet deltog
under 2019 experter från hela Hansel – från jurister och
utvecklingschefer till konsulter och analytiker.
Keino-akademin
Kompetenscentret Keino arbetar för att öka kompeten
sen om hållbar och innovativ upphandling inom den
upphandlande sektorn. För att främja detta syfte inrät
tade man den så kallade Keino-akademin. Akademin ger
coachning till upphandlande enheter så att de kan styra
sina upphandlingar enligt mål för innovation och hållbar
het som omfattar hela organisationen. Föregångare i det
populära coachningsprogrammet är 27 utvalda offentliga
organisationer. Under programmet bearbetar deltagarna
sina respektive fokusområden med stöd av Keino-nät
verket och kollegialt lärande.
Hansel har deltagit i akademin speciellt genom att ge
handledning i strategiskt ledarskap och innovativ up
phandling.

Upphandlingslotsen
I samband med Keino-akademin utförs pilottest med
Upphandlingslotsen som är ett verktyg framtaget av
Hansel. Upphandlingslotsen stödjer och styr den up
phandlande enhetens operativa upphandlingsverksam
het så att den är förenlig med organisationens strategi.
Med hjälp av Upphandlingslotsen kan organisationer dra
upp riktlinjer för upphandling i enlighet med sin strategi
och ställa upphandlingskategorierna i prioritetsordning.
Användarna arbetar utifrån scenarier för att identifiera
och fastställa ansvaren och tidsramen för de interven
tioner som är de mest effektiva med tanke på organisa
tionens strategi.
Utvecklargrupper och internationellt samarbete
Under 2019 samlade Keino grupper av upphandlande
enheter som tampas med liknande utmaningar inom
hållbar och innovativ upphandling. Hansel fungerade som
facilitator i utvecklargrupperna inom teman som socialt
hållbar upphandling, upphandling inom social- och häl
sovården samt hållbar och smidig modern mötes- och
eventhantering. Utvecklargrupperna har visat sig vara
populära forum för informationsspridning och kollegialt
lärande.
Det internationella samarbetet genom Keino var mångsi
digt under året. Genom benchmarking av internationella
föregångare förmedlas bästa praxis till den offentliga
förvaltningen i Finland. Hansels experter har också del
tagit i kompetensökningen i regionerna genom att stödja
Keino-förändringsagenternas spridning av information
runt om i Finland.
Hansel ser fram emot att kompetenscentret fortsätter
arbeta aktivt, mångsidigt och effektivt även 2020.
Mer information (på finska) finns på hankintakeino.fi.
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Nya experter på Hansel efter
företagsarrangemang
Personalnyckeltal 2019
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Förändring hägrar

Fusionen av Hansel och KL-Kuntahankinnat bereddes i
över ett år, vilket gav medarbetarna gott om tid att lära
känna varandra och verksamheten i det andra bolaget.
Personalchefen träffade medarbetarna på KL-Kuntahan
kinnat personligen sommaren 2018 och i augusti sam
lades hela personalstyrkan för första gången. Ett av de
första stegen tillsammans var att inrätta en kanal på
Teams för diskussioner och information.

i juni, strax före semestersäsongen. I augusti 2019 var det
dags att samlas för förändringscoachning och diskutera
berättelsen om det nya Hansel, både internt och för ex
terna för intressentgrupper. Man samlades också under
informella tecken på en gemensam sommarfest, med
både gemytlig samvaro och funderingar kring det egna
förhållandet till framtiden under ledning av paraidrottare
Toni Piispanen.

Under hösten 2018 fick medarbetarna från KL-Kuntahan
kinnat bekanta sig med de renoverade lokalerna i Pos
thuset och alla deltog i förändrings- och strategiworks
hopen. Efter julfesten blev det paus i de gemensamma
mötena, på grund av timeout i beredningen av fusionen
som sköts upp till september 2019. Medarbetare från
Hansel fortsatte ändå att besöka Kommunernas hus och
presentera olika funktioner. Statusrapport om bered
ningens framskridande ingick också i varje infomöte för
personalen.

Den 2 september var det äntligen dags och de nya me
darbetarna tog plats på Posthuset. De hälsades varmt
välkomna och fick redan under första dagen lära sig om
nya arbetsverktyg och andra praktiska saker på arbet
splatsen. Nykomlingarna fick också ett överlevnadspa
ket, innehållande bland annat ”energikost” i form av Si
su-pastiller och en antistressboll för tuffa stunder.

Nya tag sommaren 2019
Medarbetarna på både Hansel och KL-Kuntahankinnat fi
rade den annalkande fusionen med en gemensam lunch

Förändringsledningen i den nya Hansel-organisationen
fortsätter med värdediskussioner och genom att erbjuda
cheferna verktyg med vilka de kan stöda medarbetarna.
Några månader efter fusionen intervjuade personalche
fen alla medarbetare som kommit från KL-Kuntahankin
nat och kände av stämningen bland dem.

Kollektivavtal och samarbetsverksamhet med personalgrupperna
Hansels kollektivavtal har förhandlats fram av PALTA ry (Arbetsgivarna för servicebranscherna) och De Högre
Tjänstemännen YTN rf. De personer som flyttats över från KL-Kuntahankinnat Oy omfattas fram till 31 mars
2020 av Avaintyönantajat Avainta ry:s kollektivavtal. Ett nytt kollektivavtal för alla medarbetare förhandlas
för närvarande med Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf.
Bolagets personal med undantag för verkställande direktören ska omfattas av detta avtal. I enlighet med
kollektivavtalet representeras personalen av en förtroendeman, som personalen väljer inom sig, och hens
ersättare. Personalens intressen bevakas också av en personalförening (Hanselin ylemmät toimihenkilöt
ry), som hör till De Högre Tjänstemännen YTN rf. Ungefär hälften av de anställda på Hansel är fackanslutna.
Kollektivavtalet och anvisningar gällande anställningar finns på bolagets intranätsidor.
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Bredare kompetens

I början av september fick vi många nya kolleger av me
darbetare som flyttade till Hansel från KL-Kuntahankin
nat. Vi hade lärt känna varandra under beredningen av
fusionen och vi såg fram emot att få dela kontor med
dem. De första månaderna upptogs av att lära sig nya
saker och bygga upp gemensamma rutiner.
Heidi Litmanen är upphandlingsexpert i enheten Up
phandlingsstöd. De nya uppgifterna avviker ganska my
cket från hennes tidigare assisterande uppgifter, och de
första konkurrensutsättningarna för kunder är intressan
ta.
”Det är intressant att lära sig någonting helt nytt och
hjälpa kunder att få de varor och tjänster de behöver”,
sammanfattar Heidi.
Trevliga och kunniga människor
De nya medarbetarna berättar att flytten till en stör
re organisation har inneburit ändringar i arbetssätten.
Arbetsuppgifterna är snävare eftersom en person inte
längre hanterar ett upphandlingskontrakt från början till
slut, men i gengäld får man verkligen sätta sig in i sitt
ansvarsområde.
Harri Ojala är nybliven kategorichef inom säkerhets
teknik och säkerhetstjänster. Han har sysslat med sina
första förstudier och slutför de första konkurrensutsät
tningarna under 2020. Harri berömmer hur lätt det har
varit att bli en av medarbetarna på Hansel.
”Det har varit intressant att diskutera bland annat mark
naden inom min sektor med nya kolleger och aktörer.
Jag ser också fram emot samarbetet i projektgrupperna
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för förestående ramupphandlingar, med mycket mång
sidig kompetens”, säger Harri.
Den goda stämningen och entusiasmen i teamen får be
röm av nykomlingarna. Alla är ense om att Posthuset har
ett prima läge och att man lätt lär känna kollegerna och
arbetssätten i ett modernt aktivitetsbaserat flexkontor.
Intresse för Hansels serviceutbud
Konkurrensutsättningskonsulterna genomför både
kundspecifika konkurrensutsättningar och deltar i kon
kurrensutsättningar vid gemensam upphandling. Antti
Tuukkanen har redan varit med om det förstnämnda
och ska nu ta itu med en gemensam upphandling.
”Jag har fått mycket stöd i mina projekt av de kunniga
juristerna. Just nu läser jag på arbetsinstruktionen för
gemensam upphandling”, säger Antti som arbetat med
konkurrensutsättning även tidigare.
Möjligheten att arbeta självständigt och oberoende av
fysisk plats passar utmärkt för kundchef Minna Halonen
som bor på två orter. Hennes arbetsuppgifter handlar
om att känna kundernas behov och hon reser runt för
att betjäna kunder speciellt i Tavastland, Birkaland och
Österbotten.
”Jag deltog aktivt i beredningen av integrationen. Nu är
det kul att besöka kunder och diskutera lösningar som
kan underlätta och utveckla deras upphandlingsverk
samhet. Jag har ett förflutet i en av KL-Kuntahankinnats
kundorganisationer och har säkert en fördel i säljarbetet
av att ha suttit på vardera sidan av förhandlingsbordet”,
säger Minna.
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Vi trivs tillsammans

Hansel-klubben stöder trivseln på jobbet genom att med
frivilliga krafter ordna aktiviteter på arbetsplatsen. Klub
ben vill förbättra sammanhållningen på arbetsplatsen
och arbetsklimatet genom gemensamma fritidsaktivi
teter.
På Hansel-klubbens aktiviteter träffar man kolleger från
andra enheter och lär känna personer som man inte nö
dvändigtvis kommer i kontakt med i det dagliga arbetet.
År 2019 hade klubben en budget på 30 000 euro, av vil
ken den använde 29 900 euro. Klubbens omkostnader
per person var cirka 296 euro.

År 2019 ordnade Hansel-klubben följande evenemang:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alpit Sölden
teater Musta Laatikko
lyxafton med naturkosmetik
företagsmaratonstafett
sommarfest
paddling i den östra skärgården
historiepromenad Töölöstä tuonpuoleiseen
prova på golf
teater Lava-ammuntaa
julfest.

Hansel-klubben ordnar varje år julfest och sommarfest
för personalen. Sommaren 2019 firade medarbetarna på
Hansel och KL-Kuntahankinnat sommarfest tillsammans
på Villa Åkerblom i Esbo. Gästtalare var paraidrottaren
Toni Piispanen, som berättade sin personliga story om
oeftergivenhet, mod och attitydens betydelse då man
ställs inför förändringar.
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Barn lär sig om upphandling

Hansel deltog också i den internationella Barn med på
jobbet-dagen 22 november. Det gick livat till på kon
ter med femton gäster i åldern 4–11 år. Högkvarteret
för dagen var konferensrummet Hankinta, men barnen
bekantade sig också med andra delar av föräldrarnas
arbetsplats.

exempelvis It-utrustning, Rese- och mötestjänster och
Rengöringstjänster och rengöringsmaterial. Det diskute
rades länge och väl huruvida dammsugare hör till den
sistnämnda kategorin, men det gör de inte. Det går inte
att få tillgång till dammsugare utan en person som han
terar dammsugaren.

I Hansel-orienteringen fick barnen gå runt på konto
ret med en karta i handen. Grupperna svarade rätt på
nästan alla frågor. Bland annat fick de veta att bolagets
verkställande direktör är Anssi Pihkala, att Hansel har
116 anställda och att det finns tjugo personer med titeln
kategorichef.

Den svåraste frågan visade sig vara vad verkställande
direktören gör i företaget. Hjärnan fick vila under lite trap
pmotion och det visade sig att det är hela 108 trappsteg
upp till femte våningen i Posthuset. Höjdpunkten under
lunchpausen var sannolikt att se en limousin. Dagen avs
lutades med en gemensam filmstund inför veckoslutet.

I dagen ingick också en konststund då gästerna pysslade
julkort och tecknade Hansels upphandlingskategorier på
whiteboardtavlor. Det blev fina visuella återgivningar av
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”Tjugo anställda på Hansel har
titeln kategorichef.”
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GRI-index
Hansels hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med GRI Standards på tillämpningsnivå Core. Standarderna anges
enligt versionen från 2016.
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Oberoende bestyrkanderapport
En översättning av den ursprungliga finskspråkiga bes
tyrkanderapporten
Till ledningen för Hansel Ab
På begäran av ledningen för Hansel Ab (härefter ”Hansel”)
har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad säkerhet
av informationen om hållbar utveckling, som presente
ras i Hansels årsredovisning 2019 under sektioner ”Åt
gärd 2019”, ”Förnybar upphandling”, ”Upphandling på ett
hållbart sätt”, ”Hansel som arbetsplats” samt ”GRI” för
rapporteringsperioden 1.1–31.12.2019 (härefter ”hållbar
hetsinformation”).
Ledningens ansvar
Ledningen för Hansel ansvarar för upprättandet av rap
porten och för informationen och innefattande påståen
dena i rapporten samt av framförandet i enlighet med
rapportering kriterier, dvs. GRI Sustainability Reporting
Standards; för att fastställa Hansels mål gällande fram
förande och rapportering av hållbar utveckling, inkluderat
identifieringen av intressenter och väsentlighetsfrågor;
och för upprättandet och upprätthållandet av lämplig
prestandahantering och interna kontrollsystem, varav
rapporterade prestationsinformationen är härledd ifrån.
Våra skyldigheter
Vår skyldighet är att utföra ett bestyrkandeuppdrag som
ger begränsad säkerhet och presentera en oberoende
slutsats av den hållbarhetsinformationen som varit
föremål för bestyrkandeuppdraget. Vi har utfört vårt
uppdrag i enlighet med den internationella bestyrkan
destandarden ISAE 3000 (omarbetad), Andra bestyrkan
deuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av
historisk finansiell information, utfärdad av International
Auditing and Assurance Standards Board IAASB. Standar
den kräver att vi planerar och upprättar uppdraget för att
erhålla begränsad säkerhet om att hållbarhetsinforma
tionen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Vi tillämpar den internationella standarden för kvalitets
kontroll International Standard on Quality Control ISQC 1
och upprätthåller sålunda ett omfattande kvalitetskont
rollsystem som innefattar dokumenterade principer och
tillvägagångssätt angående förenlighet med etiska krav,
standarder för yrkesutövningen samt krav i lagar och
andra författningar.
Vi fyller kraven för oberoende och andra etiska krav i
enlighet med internationella Code of Ethics for Profes
sional Accountants utgiven av International Ethics Stan
dards Board for Accountants IESBA, som baserar sig på
de fundamentala principerna om integritet, objektivitet,
yrkeskompetens och vederbörlig omsorg, konfidentialitet
och yrkesetik.
I uppdraget genomförda åtgärder Ett uppdrag som ger
begränsad säkerhet genomförs genom förfrågningar
främst till personer som ansvarar för upprättandet av
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hållbarhetsinformationen, samt genom att tillämpa ana
lytiska och andra lämpliga metoder för inhämtning av
bevis. I vårt uppdrag har vi vidtagit t.ex. följande åtgärder:
•

•

•

•

Intervjuat representanter för Hansels högsta led
ningen, och relevant personal som ansvarar för be
redningen av materialet som används i hållbarhet
sinformationen.
Vi har utvärderat i vilken utsträckning hållbarhet
sinformationen följer GRI Sustainability Reporting
Standards innehållsspecifikationer för rapporterin
gen och huruvida den är förenlig med de kvalitets
principer som gäller rapportering.
Vi har bedömt processer, datasystem och praktiska
förfaranden för dataadministration för att samla in
och konsolidera uppgifterna angående hållbar utve
ckling, samt granskat interna dokument som hänför
sig till dessa.
Vi har med hjälp av stickprov från originaldokument
och system testat huruvida informationen angetts
korrekt och fullständigt.

Procedurerna utförda i ett uppdrag som ger begränsad
säkerhet varierar i beskaffenhet och samordning från up
pdrag som ger rimlig säkerhet. Således kan oupptäckta
oegentligheter, felaktigheter eller åsidosättande av regel
verk uppstå. Procedurerna är mindre i omfattning, och
nivån av säkerhet uppnådd i uppdrag som ger begränsad
säkerhet är följaktligen substantiellt lägre än säkerheten
som skulle ha nåtts med att utföra ett uppdrag som ger
rimlig säkerhet.
Naturliga begränsningar
Naturliga begränsningar uppkommer i alla bestyrkan
deuppdrag på grund av selektiv prövning av informa
tionen som granskas. Således kan svindleri, fel eller
motsträvighet uppkomma och förbli obemärkta. Des
sutom kan icke-finansiell data vara mer beroende av
naturliga begränsningar än finansiell data, med hänsyn till
dess natur och metoderna som används för att avgöra,
beräkna och estimera dylikt data.
Slutsats
På basen av de procedurer som upprättats och av erhål
let bevis, har inget kommit till vår kännedom som skulle
ge oss orsak att tro att informationen som varit föremål
för detta bestyrkandeuppdrag inte skulle vara framställd
på basis av väsentlighet i enlighet med rapporteringskri
terierna för GRI Sustainability Reporting Standards.
Helsingfors, den 2 april 2020
KPMG OY AB
Harri Leppiniemi
Partner, CIA, Advisory
Niina Turri
Senior Manager, Advisory
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