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Verkställande direktören har
ordet

Förändring hägrar
År 2018 var ett arbetsfyllt år för Hansel. Samtidigt som
alla våra tjänster slog nya försäljningsrekord, beredde vi
i rask takt en fusion med KL-Kuntahankinnat. Det krävde
arbetsinsatser utöver det vanliga av oss alla, och jag är
synnerligen glad över att våra medarbetare vid utgången
av det slitsamma året ändå gav ett toppbetyg i medarbetarnöjdhetsmätningen.
Under våren förhandlade vår ägare, Finansministeriet,
med Kommunförbundet, som äger KL-Kuntahankinnat,
om att skapa en gemensam upphandlingsenhet för den
offentliga sektorn. Sammanslagningen ansågs vara en
rationell lösning på många grunder. Bland annat skulle
det underlätta utvecklingen av upphandlingskompetens,
ge en bredare kundkrets tillgång till experttjänster och
garantera effektivare upphandling tack vare större volymer.
Beredningen arbetade intensivt för sammanslagningen
under andra halvåret. Flera integrationsgrupper planerade sammanslagningen av affärsverksamheten och administrationen, och det ordnades träffar för medarbetarna.
Jag deltog personligen i flera tillställningar på olika håll
i landet och lärde känna våra framtida kunder. Strax
före jul stod det dock klart att det behövs mer tid för
beredningen, och fusionen sköts fram till hösten 2019.
En konkret åtgärd för att genomföra fusionen var att
bygga om våra lokaler i Posthuset till ett aktivitetsbase-
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rat kontor och bereda plats för nya medarbetare. I de
överraskande moderna och funktionella nya lokalerna
har även medarbetarnas arbetsiver fått ett lyft.
Årsförsäljningen för samordnade upphandlingar närmar
sig redan 900 miljoner euro, vilket är ett fint resultat med
tanke på sparsam hushållning med offentliga medel. Vi
bearbetar kontinuerligt våra avtal för att de ska motsvara
kundernas behov så bra som möjligt. En ny lansering
2018 inom samordnad upphandling var implementeringen av dynamiska inköpssystem. De är speciellt väl
lämpade för sektorer där förändringarna sker snabbt och
kräver flexibilitet.
Även inom experttjänsterna var året fullt av aktivitet.
Både antalet av och beloppet på våra populära konkurrensutsättningsprojekt överträffade resultatet för året
innan. Utvecklingstjänster etablerade sin plats i vårt utbud, och för små kundorganisationer lanserade vi en ny
tjänst, upphandling som service. Det har varit glädjande
att se hur stor efterfrågan det finns på vår expertis.
Som det framgår av föreliggande årsberättelse har vi haft
ett arbetsfyllt år 2018. I berättelsen ingår också en ingående redovisning av vårt aktiva ansvarsarbete så som en
stor upphandlingsenhet sig bör. Under 2019 kommer vi
att jobba och utvecklas vidare – och senare under året
betjäna nya kommunala kunder.
Anssi Pihkala
verkställande direktör
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Strategi och vision

Hansels vision 2016–2018 har varit att vara en förnyare av
upphandlingsverksamheten. Bolagets strategiska mål är
kopplade till systematiska och välstyrda statliga upphandlingar som genomförs på ett ansvarsfullt och kundorienterat sätt genom att utnyttja elektroniska arbetsredskap.
Ursprungligen skulle strategin som Hansels styrelse antog i
maj 2016 gälla till 2020, men med anledning av beredningen av en fusion av Hansel och det kommunala upphandlingsbolaget KL-Kuntahankinnat inleddes en översyn av
strategin redan 2018 och i januari 2019 antog styrelsen en
ny strategi för 2019–2022. I strategiarbetet deltog ledningsgrupperna samt bägge bolagens styrelser och personal.
Hansel utökade i enlighet med strategin utbudet av expertservice och började tillhandahålla upphandlingsverksamhet som service. Det innebär att en liten upphandlingsenhet kan lägga ut en del av upphandlingsverksamheten
till Hansel. Genom utveckling av analys- och rapporteringsverktygen för upphandlingsstyrningen kunde Hansel
erbjuda ett större urval anknutna tjänster till kunderna,
bland annat genom att lansera ett nytt webbverktyg. Utbudet av samupphandling utökades med dynamiska upphandlingssystem som möjliggör större flexibilitet. De är
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speciellt väl lämpade för sektorer och marknader med
snabba förändringar.
Ansvarsaspekter är en fast del av Hansels styrning. I samordnade upphandlingar ingår ansvarsrelaterade krav, och
dessutom ges kunderna stöd i att själv ta hänsyn till ansvarsfrågor i egna upphandlingar. År 2018 tillämpades Code
of Conduct för socialt ansvar vid upphandlingen av kontorsmöbler. Inom Hansels egen verksamhet är ansvarsaspekterna kopplade till en reducering av miljökonsekvenserna, god ekonomiförvaltning, effektiv resursanvändning,
arbetshälsa samt utveckling av kund- och leverantörsnöjdheten.
Hansel deltar aktivt i flera gemensamma utvecklingsprojekt för statskoncernen. Av dessa digitaliserar Handi-programmet den statliga upphandlingen på ett övergripande
plan, Kunskapsspurten revolutionerar den offentliga förvaltningen med kunskapsledning och det nätverksbaserade kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig
upphandling (Keino) fokuserar på påverkan och ansvar vid
upphandling.
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Hansel Ab

Hansel är ett icke-vinstdrivande statsägt aktiebolag,
vars mål är att generera besparingar för staten med en
resultatgivande upphandlingsverksamhet. Hansel konkurrensutsätter och administrerar ramavtal om och dynamiska inköpssystem för upphandling av tjänster och
produkter. Förutom samordnade upphandlingar erbjuder Hansel sina kunder experttjänster inom upphandling,
bestående av kompetens inom konkurrensutsättning
och utvecklingstjänster för upphandlingsverksamheten.
Inköpscentralen främjar med sin verksamhet upphandlingar av god kvalitet och opartiskt bemötande av leverantörerna under anbudsförfaranden. Hansels mål är
att ordna anbudsförfarandena på så sätt att marknaden
fungerar effektivt och det uppstår konkurrens.
Hansels roll och uppgift som inköpscentral har fastställts i lagstiftningen om offentlig upphandling, lagen
om Hansel Ab och statens upphandlingsstrategi. Bolagets kunder består av ministerier och ämbetsverk som
är underställda dem samt vissa andra statliga enheter. Genom en lagändring som antogs i december 2018
kan även kommuner och församlingar bli kunder hos
Hansel. Lagändringen ingick i beredningen av en sammanslagning av Hansel och KL-Kuntahankinnat, som ska
genomföras 2019.

Inköpscentralen främjar med sin
verksamhet offentliga
upphandlingar av god kvalitet.
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Hansel finansierar verksamheten genom att ta ut serviceavgifter för ramavtalen av leverantörer och sälja experttjänster. Serviceavgiften, som baserar sig på
genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50
procent. År 2018 var den genomsnittliga serviceavgiften
0,99 procent (2017: 1,04 procent). Finansministeriet ansvarar för ägarstyrningen av bolaget.
Hansels egna upphandlingar uppgick till 4,1 miljoner
euro 2018. Bolaget upphandlar genom tillämpning av
samordnad upphandling alltid då det är möjligt. Om inga
ramavtal eller dynamiska inköpssystem som lämpar sig
för upphandlingen är tillgängliga, görs upphandlingen
enligt bolagets processer. Finansministeriet ansvarar
för ägarstyrningen av bolaget.
Hansel är medlem i följande organisationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finnish Business & Society ry
Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry
Helsingforsregionens handelskammare
Förening av offentliga upphandlingar r.f.
Oy Nooan Arkki Ab (WWF Green Office)
Palvelualojen työnantajat PALTA ry (Arbetsgivarna
för servicebranscherna)
Sisäiset tarkastajat ry
ProCom Viestinnän ammattilaiset ry
Suomen Liikematkayhdistys ry
Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf
Suomen Tilaajavastuu Oy
Tieke Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry
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Många nya rekord

Hansels affärsverksamhet fortsatte att växa 2018. Inom
samordnad upphandling var aktiviteten stor med avseende på både försäljningen och upphandlingsvolymen.
Försäljningen av experttjänster ökade med nästan 200
000 euro.
Samordnade upphandlingar
Värdet på de samordnade upphandlingarna slog 2018
ett nytt rekord på 895 miljoner euro (2017: 830 miljoner euro). Antalet upphandlingsprojekt uppgick till 22
och inom dessa fattades 201 inköpsbeslut. Dessutom
upprättades fyra dynamiska inköpssystem för långtidsboende inrikes, datorer med operativsystemen iOS/OS
X, it-konsultering samt företagshälsovård. Ramavtalen
utvecklades för att ännu bättre svara mot behoven och
preliminära utredningar startades på begäran av kunderna också vad gäller helt nya produktgrupper, såsom
anställningsförmåner (t.ex. motions- och lunchförmån)
och avfallshantering. Dessa kommer eventuellt att upphandlas under 2019.
I början av 2018 gjordes en mätning av hur nöjda avtalsleverantörerna var med Hansel. På skalan 1–5 fick
Hansel ett gott betyg: 4. Inom kategorihantering pågick
flera utvecklingsprojekt, av vilka de största gällde digitaliseringen av förenklad upphandling och implementeringen av dynamiska inköpssystem. Med dynamiskt
inköpssystem (DIS) avses ett elektroniskt upphandlingsförfarande som är öppet under hela förfarandet för alla
leverantörer som uppfyller lämplighetsvillkoren. Hansel
ökade också satsningarna på servicecentralssamarbetet. Vid utgången av året uppgick antalet kategorier till
17 och de omfattade över 90 ramavtal och dynamiska
inköpssystem.
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Kundernas upphandlingar
År 2018 tillhandahöll Hansels experter upphandlingstjänster till kunder till ett värde om cirka 1 345 000 euro
(2017: 1 269 000 euro). Av detta belopp bestod 153 000
euro av Miniplus-upphandlingar (2017: 157 000 euro),
och resten av kundernas egna upphandlingar. Utöver
161 upphandlingar för kunder utfördes 53 Miniplus-upphandlingar. Arbetsinsatsen för dessa var cirka 1 600
dagsverken. Dessutom bistår våra experter kostnadsfritt
kunder i deras egna interna upphandlingar inom ramen
för de samordnade processerna. Under 2018 genomfördes 145 sådana interna upphandlingar.

Vi har redan inarbetade rutiner
med många kunder
beträffande avtal om
konkurrensutsättningsuppdragen.

Vi har redan inarbetade rutiner med många kunder beträffande avtal om konkurrensutsättningsuppdragen.
De kundspecifika upphandlingarna varierar från vetenskaplig utrustning till experttjänster. Största delen av
upphandlingarna gäller IKT-tjänster.
Våren 2018 gjorde KPMG en utredning av hur verkningsfulla Hansels upphandlingstjänster är. Enligt mätningen gav tjänsterna utan undantag identifierbar nytta för
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kunderna. Ledtiderna konstaterades ha blivit kortare
och kvaliteten bättre samtidigt som kunderna hade
mer egna resurser till förfogande för att definiera substansfaktorer vid upphandlingen. Faktorer som enligt
mätningen hade haft en positiv inverkan på kvaliteten
var Hanselexperternas roll i upphandlingssamordningen, den allmänna kännedomen om statsförvaltningen
samt teknisk säkerhet i fråga om upphandlingsprocessen. Kundnöjdheten i fråga om experttjänsterna är fortsättningsvis god.
Utvecklingstjänster inom upphandlingar
Efterfrågan på experttjänster inom upphandlingar var
god 2018 och resulterade i en omsättning på 338 000
euro (2017: 240 000 euro). År 2018 genomförde Hansel
sammanlagt 22 utvecklingsuppdrag, av vilka de till penningvärdet största gällde Strålsäkerhetscentralen och
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Finansministeriet. Största delen av utvecklingsuppdragen anknöt till styrning och organisering av upphandling,
nyckeltals- och nulägesanalyser, planering, avtalshantering och utveckling 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. Under
2018 pilottestades också en ny tjänst för organisationer som hör till budgetstaten. Den nya tjänsten, upphandling som service, går ut på att kundorganisationen
lägger ut en del av genomförandet och styrningen av
upphandlingarna till Hansel. Enheten har också deltagit
aktivt i projektet för ett nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling.
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Utvecklingen av samordnad
upphandling
Samordnad upphandling per kategori

Ramavtal, top 15
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Ny tjänst för kunder inom samordnad
upphandling

Hansel lanserade det första dynamiska inköpssystemet
(DIS) sommaren 2018. Förfarandet för samordnad upphandling liknar ramavtal, men är smidigare för kunderna
och leverantörerna.

Antalet kandidater som godkänns i ett DIS begränsas
inte på något sätt och de behöver inte betala någon
avgift för att delta i inköpssystemet. Prissättningen är
också smidigare i DIS än i ramavtal.

Ett dynamiskt inköpssystem är ett helt elektroniskt
upphandlingsförfarande. Den största skillnaden mellan
ramavtal och DIS är att leverantörer i det senare fallet
kan ansluta sig till avtalet under hela dess löptid.

”Prissättningen på marknaden förändras hela tiden. Till
exempel, när it-konsultering senast upphandlades som
ett ramavtal var vi inne i en lågkonjunktur och priserna
enligt avtalet var låga. Det ledde till ett dåligt utbud
av tjänster i högkonjunkturläge. DIS för it-konsultering
lanserades för kunder i höstas, och det fungerar mer
på marknadsvillkor än ramavtalet på samma område”,
säger Susanna Närvänen.

”För serviceleverantörer är det en stor fördel att den
samordnade upphandlingen är öppen nya leverantörer
under hela avtalsperioden och inte bara vid upphandlingen vart fjärde år. Leverantörer kan med andra ord
ansöka om att bli antagna när som helst under avtalsperioden och vid behov även lämna avtalet”, säger
kategoridirektör Susanna Närvänen.
Det flexibla systemet ger också kunderna nya fördelar.
”Man kan till exempel bygga på och uppdatera kompetensen inom DIS för expert- och konsulttjänster genom att ta in nya leverantörer. Leverantörerna i DIS väljs
genom intern konkurrensutsättning, och för kunderna
spelar det ingen roll om miniupphandlingen ordnas
inom ett ramavtal eller DIS. I bägge fallen kan de luta
sig tillbaka på Hansels dokumentunderlag samt anlita
enheten för upphandlingsstöd som handleder vid upphandlingen och kommenterar anbudsförfrågan. Jämfört
med ramavtal kan DIS leda till att kunden får fler anbud,
vilket är bra att beakta redan i anbudsförfrågan. ”
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Fler dynamiska inköpssystem lanseras under 2019
Under 2018 kompletterades Hansels utbud av samordnad upphandling med fyra DIS för långtidsboende
inrikes, iOS/MacOS-datorer, it-konsultering och företagshälsovård.
”DIS kan minska mängden administrativt arbete vid
upphandlingar. Till exempel i ramavtalet för företagshälsovård var kunden tvungen att ordna många förenklade upphandlingar om det behövdes leverantörer för
flera verksamhetsställen på olika håll i landet. I DIS för
företagshälsovård kan kunderna själva ange områdesindelningen, med andra ord räcker det med en upp-

DIS kan minska mängden administrativt arbete vid upphandlingar.
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handling per kund. DIS för it-konsultering minskar också
på behovet av kundernas egna upphandlingar jämfört
med det tidigare ramavtalet, där det behövdes miniupphandlingar för varje kompetensområde. Det minskar
processkostnaderna för både kunden och leverantören.”

ordnad upphandling som är lämpligast. Våra första erfarenheter av dynamiska inköpssystem är positiva, och
vi väljer ett DIS om det är ett bättre alternativ för kunden än ett ramavtal”, säger Susanna Närvänen.

DIS är ändå ingen mirakelmedicin som råder bot på alla
problem inom offentlig upphandling.
”I vissa fall lämpar sig DIS bättre för kunden och leverantörerna än ett ramavtal. Men det är kundens behov
och marknadsläget som avgör vilken metod för sam-

Så fungerar DIS
Upphandlingsannons i
Hanki och Hilma
Upphandlingens syfte,
villkor och avtalstid

2.

LEVERANTÖRER
ANSÖKER OM
ANTAGNING

3.
KUNDERNA
UPPHANDLAR MED
HANSELS HJÄLP
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Miljöaspekter vägde tungt vid
taxiupphandling

Sommaren 2018 inleddes en ny era på Finlands livligaste taxistolpe på Helsingfors-Vanda flygplats. Genom
ändringen av taxilagen fick också andra än Vandabilar
ställa sig i kön. Finavia beslöt att konkurrensutsätta serviceleverantörerna för tre av taxifilerna. Den fjärde filen
lämnades fri för övriga företag.
Hansels experter Ilkka Sihvola och Kirsi Kunnas-Leinonen assisterade Finavia med att planera och genomföra konkurrensutsättningen. Med omkring en miljon
taxikörslor från flygplatsen var det fråga om en upphandling på över 100 miljoner euro.
”Samarbetet med Hansel löpte fint. Projektet var väl
under kontroll och upphandlingen genomfördes professionellt. Experterna presenterade oss många olika
möjligheter och alternativ för genomförandet och konkurrensutsättningen lyckades bra”, säger direktör Jukka
Isomäki från Finavia.
Vid konkurrensutsättningen fastställdes maxpriser samt
ett fast pris för rutten från flygplatsen till Helsingfors
centrum. En av de avgörande faktorerna, utöver maxpriserna för kunden, var extrapoäng som tilldelades för
bilar med låga utsläpp samt för elbilar.
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”Helsingfors-Vanda flygplats har varit koldioxidneutral
sedan sommaren 2017 och vårt mål är att de övriga
flygplatser som Finavia opererar också ska vara det i år.
Vi har ställt ribban högt för våra miljöinsatser, och våra
partnerföretag på flygplatserna, som till exempel taxiföretagen, spelar en viktig roll i att minska utsläppen och
nå miljömålen”, säger Jukka Isomäki.
Det nya arrangemanget gav till en början upphov till
förvirring bland kunderna och en livlig mediedebatt.
Det följande halvåret visade ändå att taxiverksamheten
fungerar smidigt med den nya modellen, och volymen
för körslor från flygplatsen ökade till och med jämfört
med tidigare år.
”Modellen har fungerat som planerat och vi uppnådde de mål som ställts för konkurrensutsättningen. På
allmänt plan kan taxilagsreformen väcka frågor hos de
kunder som sällan åker taxi, men även bland dem ökar
kännedomen om det nya systemet hela tiden”, säger
Jukka Isomäki.
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Upphandlingsverksamhet fås även som
en tjänst

År 2018 pilottestade vi ett nytt totalservicekoncept för
sådana upphandlingsenheter som saknar resurser eller
kompetens för upphandlingsuppgifterna. Konceptet för
upphandlingsverksamhet som en tjänst omfattar olika
slags behovs- och situationsanpassade åtgärder för organiseringen och genomförandet av upphandling.

”Upphandlingsverksamhet som levereras som en tjänst
kräver att vi har bransch- och substanskunskap som
är relevant för kunden. Vårt mål är att tillhandahålla så
färdiga lösningar som möjligt, och kunden väljer de alternativ som passar dem bäst”, säger utvecklingschef
Anne Sores som ansvarar för utförandet av tjänsten.

”Vi samarbetade med Verket för finansiell stabilitet och
Statens ekonomiska forskningscentral för att ta fram en
tjänst som svarar mot kundernas behov”, säger utvecklingschef Pauliina Lautiainen som svarade för konceptutformningen och pilottestningen.

Målgruppen är företrädesvis små kunder som saknar
egna resurser för upphandlingar.

Målet är att hjälpa organisationer att genomföra upphandlingar på ett mer systematiskt och effektivt sätt.
Behov av tjänsten har identifierats bland annat på följande områden:
•
•
•
•
•

•
•

•

Lägga upp upphandlingsplan, utvärdera olika genomföranderutiner och fastställa tidschema.
Göra förstudier, kartlägga marknaden och begära
information.
Genomföra konkurrensutsättning.
Assistera vid avtalsuppföljning och leverantörssamarbete.
Ta fram analyserade data om upphandlingarna och
ge rekommendationer för god praxis och metoder
för effektivisering av verksamheten.
Upprätta och upprätthålla upphandlingsanvisningar.
Fungera som coach och bollplank för upphandlingsansvariga från planering av upphandlingen till
avtalshantering; fungera som utvecklingspartner.
Ge support för implementering och användning av
inköpssystemet Handi.
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Normalt inleds uppdraget med att man kartlägger nuläget och fastställer rollfördelningen mellan Hansel och
kunden. Hansels enhet för konkurrensutsättning och
team för miniupphandlingar bistår utvecklingschefen
som är den primära kontaktpersonen gentemot kunden
under samarbetet. Upphandlingsverksamhet som en
tjänst innebär i praktiken att Hansel ställer all sin kompetens till kundens förfogande.
Konceptet togs fram som en del av programmet för digitalisering av upphandlingar, även känt som Handi.
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Tjänster och organisation

Hansels organisation utgörs av en personal på 95 experter och en styrelse som väljs av bolagsstämman. Styrelseordförande är Statskontorets generaldirektör Timo
Laitinen. Styrelsen består av fem ledamöter, av vilka en
är personalrepresentant. Styrelseledamöterna är inte
med i den operativa ledningen för bolaget.
Hansels ledningsgrupp utses av styrelsen på framställan
av verkställande direktören. År 2018 bestod ledningsgruppen av sex personer, inklusive verkställande direktören, enligt följande: verkställande direktör Anssi Pihkala
(f. 1963), kategoridirektör Susanna Närvänen (f. 1963), direktören för juridiska ärenden Eija Kontuniemi (f. 1966),
ekonomidirektör Kirsi Koivusaari (f. 1966), kunddirektör
Petri Kalavainen (f. 1962) och direktören för den digitala
affärsverksamheten Mikko Saavalainen (f. 1979, medlem
i ledningsgruppen från 1.3.2018).
I utnämningen av bolagsstyrelsen och ledningsgruppen
iakttas statens principer om ägarstyrning, som säkerställer bland annat jämlikhet och jämställdhet.

gelbundna matrisanalyser. Vid den senaste omfattande
kartläggningen 2017 uppdagades två betydande risker, av
vilken den ena gällde tillgången till personal och den andra ändringar i lagstiftningen och rättspraxis om offentlig
upphandling. Följande riskkartläggning ska göras 2019.
Samordnade upphandlingar
Med samordnade upphandlingar avses ramavtal och
dynamiska inköpssystem, via vilka Hansels kunder kan
skaffa produkter och tjänster. Vid samordnad upphandling avtalas de allmänna villkoren för upphandlingsavtalet, till exempel upphandlingsobjektet, priserna och
parternas ansvar och skyldigheter. Genom att använda
Hansels avtal kan kunden säkerställa att en upphandling
är lagenlig och underlätta avtals- och leverantörshanteringen. Vid samordnade upphandlingar granskar Hansel leverantörernas lämplighet och övervakar också att
leverantörerna fullgör sina avtalsåtaganden och iakttar
lämplighetsvillkoren under avtalsperioden.

I sitt beslutsfattande följer Hansel finska aktiebolagslagen och Hansels bolagsordning. Hansel har ett kontor
som är beläget i Huvudposthuset i Helsingfors. Hansel
har ingen verksamhet utomlands.

Besparingar uppkommer genom att på en gång upphandla en tillräckligt stor volym av produkter och tjänster för så många kunder som möjligt. Samordnade upphandlingar inbringar betydande besparingar för staten
såväl vad gäller priser som processkostnader för upphandlingar.

Affärsverksamhet
Hansels affärsverksamhet är indelad i tre sektorer: samordnade upphandlingar, konkurrensutsättningstjänster
och utvecklingstjänster för upphandlingsverksamheten.

Hansel stöder sina kunder i så kallade förenklade konkurrensutsättningar inom ramen för samordnade upphandlingar. I Miniplus-tjänsten genomför Hansel en anpassad förenklad upphandling för kunden.

Risker förknippade med bolagets affärsverksamhet kartläggs tillsammans med en extern risksakkunnig med re-
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Konkurrensutsättningstjänster och juridiktjänster
Konkurrensutsättningstjänster är nödvändiga då det inte
finns ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem för
ett upphandlingsobjekt. Hansels konkurrensutsättningskonsulter och jurister är väl insatta i offentlig upphandling, konkurrensutsättning och avtalsrätt. Genom att använda experttjänster är det möjligt att förvissa sig om att
upphandlingarna konkurrensutsätts enligt reglerna, med
bästa möjliga avtalsvillkor 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.
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Utveckling av upphandlingsverksamhet
Tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten främjar en effektiv och ekonomisk upphandling
och organisationens förmåga att förnya sig. Experterna
erbjuder analystjänster samt förslag och lösningar för
en effektiv styrning och ett ansvarsfullt genomförande
av upphandlingarna. De förfogar över mångsidiga verktyg och information som de använder för att analysera
upphandlingsverksamhetens nuläge och förbättra genomslagskraften. År 2018 började vi tillhandahålla upphandlingsverksamhet som utkontrakterad tjänst för små
upphandlande enheter. Utvecklingsprocesserna utformas i ett nära samarbete med kunden.
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Försvinn, processvinn

Hansel inledde i januari 2018 ett strategiskt projekt för
framtagning av processer för nya tjänster för utveckling
av upphandlingsverksamheten och ett dynamiskt inköpssystem. Med hjälp av Leanfilosofin och tjänstedesign ville man förbättra kundnöjdheten och kvaliteten,
dra ner verksamhetskostnaderna och förkorta ledtiderna.
Projektet genomfördes med stöd från Laatukeskus
Excellence Finland. Målet var att i synnerhet förbättra
genomströmningen i processen, minska svinnet och
generera ett större mervärde för kunden.
I projektet deltog under olika skeden ett tjugotal experter
från olika håll i organisationen, inklusive kategorihantering, utveckling av upphandlingsverksamheten, enheten
för upphandlingsstöd, kundfunktionerna och de digitala
tjänsterna. Dessutom anlitades representanter för kundorganisationer som bidrog med värdefulla synpunkter.
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I projektet testades olika
Lean-verktyg.
Med hjälp av Leanfilosofin och Leanverktyg fastställdes
åtgärder som också förbättrade processen för upphandling och avtalshantering inom ramavtal. I projektet testades olika Leanverktyg, som bland annat fiskbensdiagram
för att identifiera problem och hitta lösningsförslag.
Som ett resultat av projektet var det möjligt att minska
mängden överlappande arbete, utveckla kundmaterialet och avtalsdokumenten, effektivisera användningen av XRM-systemet, testa standardiserade avtal och
implementera e-underskrift på avtal. Arbetsflöden och
ledtider åskådliggjordes med en kanbantavla och en
idékuvös skapades på intranätet.
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Förberedelser för en sammanslagning
av Hansel och KL-Kuntahankinnat

Förberedelserna för en sammanslagning av Hansel och
KL-Kuntahankinnat inleddes våren 2018. Syftet med
sammanslagningen är att statens, kommunernas och de
nya landskapens samordnade upphandlingar ska kunna
skötas på ett och samma ställe. Då kan upphandlingskompetensen utvecklas och inköpsvolymerna sammanslås till större helheter, vilket effektiviserar upphandlingen och ger skattebesparingar. Arrangemanget möjliggör
också enhetligare processer vid konkurrensutsättning,
vilket gör det lättare för alla företag att delta i offentliga
anbudsförfaranden.
Finanspolitiska ministerutskottet behandlade en sammanslagning av KL-Kuntahankinnat Oy och Hansel Ab
vid sitt sammanträde 18 maj 2018. Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation fattade beslut i ärendet 24 maj 2018. Arrangemanget krävde en ändring av
Hansel-lagen som trädde i kraft 1 januari 2019. Avsikten
var att fusionen genomförs vid ingången av 2019, men
i slutet av 2018 beslutade man att det behövs mer tid
för beredningen och att fusionen skjuts upp till andra
halvåret 2019.
Bättre samordnad upphandling
Den strategiska ledningen av upphandlingsverksamheten
och utvecklingen av upphandlingskompetensen har varit
mycket på tapeten de senaste åren. Som underlag för
organiseringen av upphandlingarna och upphandlingsbesluten behövs också allt mer detaljerad information
om hur skattemedlen används. Dessa två aspekter har
varit en av de största orsakerna till att man vill ha en
enda inköpscentral.
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”Det är positivt att experterna i de två bolagen genom
fusionen kan slå ihop sina erfarenheter och tillsammans
ta fram ännu bättre arbetsmetoder. Nyckelord vid utvecklingsarbetet är planenlighet, målinriktning och automatisering”, säger Hansels verkställande direktör Anssi
Pihkala.
Upphandlingsverksamhet som sköts på ett professionellt sätt kräver förutom produktkännedom även god
förtrogenhet med upphandlingslagstiftningen, kundernas behov och marknaden. Då inköpscentralen upphandlar varor och tjänster tar den också hänsyn till bland
annat ansvarsfrågor och främjar innovation.
Genom fusionen av Hansel och KL-Kuntahankinnat kan
processerna och verktygen för upphandling digitaliseras snabbare, vilket gör verksamheten smidigare och
effektivare i både de upphandlande enheterna och leverantörsföretagen. Stegvis lanseras också mångsidiga
utvecklingstjänster inom upphandlingar till en bredare
kundkrets.
Kommunerna och staten upphandlar för cirka 35 miljarder euro per år, av vilket det sammanslagna Hansels
andel beräknas vara omkring tre miljarder euro. Gemensam upphandling beräknas ha en sparpotential på över
20 procent. De största synergierna och besparingarna
vid gemensam upphandling nås vid anskaffning av produkter och tjänster i standardform och i stora volymer.
De kan ge stora besparingar, vilket offentlig upphandling
ska ge vid sidan om kvalitativa aspekter.
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Spara offentliga medel

Hansel ska förbättra produktiviteten inom den offentliga
förvaltningen. Forskningen visar att centraliserad upphandling ger besparingar jämfört med decentraliserad
upphandling. Vid centraliserad upphandling är det tack
vare de stora volymerna ofta möjligt att uppnå prisfördelar samtidigt som resursåtgången på upphandlingen
minskar. Ekonomiskt mervärde uppkommer dessutom
genom professionell och effektiv avtalshantering under
avtalsperioden.
Det är inte lätt att göra sparkalkyler för upphandlingar.
Hansel har redan i tio år tillämpat en grov besparingsberäkning, som grundar sig på en studie av Helsingfors
finska handelshögskola (Karjalainen et al. 2008) om besparingar av samordnade upphandlingar. Enligt studien
genererade en centraliserad verksamhetsmodell i upphandlingsverksamheten besparingar på ungefär 20–25
procent, beroende på kategori.

Forskningen visar att centraliserad
upphandling ger besparingar.
Beräkningar med denna modell visar att man med Hansels samordnade upphandlingar 2018 åstadkom kalkylmässiga besparingar på över 300 miljoner euro jämfört
med en situation med decentraliserade upphandlingar.
Modellen drar också nytta av den potentialberäkning
som ingår i Hansels ramavtal, men den beaktar inte till
exempel arbetstid, kostnader för resursfördelning eller
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eventuellt kompetensunderskott som en decentraliserad modell eventuellt medför.
Sparakalkylerna för samordnad upphandling görs inom
Hansels kategorihantering. I kalkylerna analyseras avtalen utifrån tillgängliga data om upphandlingsobjektet
och leverantörsmarknaden. De priser som erhålls vid
konkurrensutsättning jämförs sedan med tillgängliga referenspriser från marknaden eller benchmarkingpriser.
Ifall upphandlingsobjektet inte nämnvärt avviker från
tidigare upphandling, jämförs priserna från konkurrensutsättningen med de tidigare avtalspriserna. Alltid finns
det inte lämpliga jämförpriser att tillgå, och då fastställs
avtalsspecifika mätare för kostnadsfördelarna med den
samordnade upphandlingen.
Samhällspåverkan genom upphandlingar, vilken i sig består av flera olika komponenter, togs upp på debatt ett
antal gånger under senaste år. Utöver samordnade upphandlingar genomför vi ofta också kundspecifika konkurrensutsättningar som ska ge kunderna större nytta och
genomslagskraft. Det är som känt inte lätt att systematiskt mäta påverkanseffekterna av konkurrensutsättning.
Vi har redan i flera år samlat in data om anskaffningsvärde, erhållna besparingar och kundnöjdhet vid kundspecifik konkurrensutsättning. År 2019 kommer vi att
utveckla mätningen av effekterna av dessa konkurrensutsättningar och på så sätt utvidga analyserna till
ansvarsfrågor, innovation, kompetensutveckling samt
kvaliteten på produkter och tjänster.
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Innovation &
Cleantech

Fungerande
avtal
Besparingar

Hur
verkningsfullt
är resultatet?
Produktens/
tjänstens
kvalitet

Lärdomar
för den
upphandlande
enheten

Ett lyckat konkurrensutsättningsprojekt är en kombination av ett högkvalitativt
slutresultat, en nöjd kund och ett effektivt resultat.
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Många metoder för bättre
informationssäkerhet

Hansels informationssäkerhetspolicy definierar och ger
Hansel införde 2018 flera
uttryck för de centrala principerna för bolagets verksamhet och kraven på informationssäkerhet ur ledningens verksamhetsrutiner som förbättrar
perspektiv. Hansel har förbundit sig att uppfylla basnivån
informationssäkerheten.
för informationssäkerheten vid statsförvaltningen i sin
verksamhet. Kraven på informationssäkerhet gäller alla
Hansels anställda. Bolagets informationssäkerhetschef
ansvarar för utbildningen, vägledningen och den interna dagens slut ska placera datorerna samt allt pappersmaterial i sina låsta fack och inte lämna dem på bordet där
informationen beträffande informationssäkerheten.
obehöriga kan se dem.
Vid konkurrensutsättning ställs en informationssäkerhetsnivå som är motiverad med tanke på upphandlingen För att förhindra lösenordsfiske och dataläckor har vi
som ett bindande krav för leverantören. Kraven grundar tagit ett stort kliv framåt i fråga om säkerhet. Varje medsig i huvudsak på Vahti-anvisningarna eller den natio- arbetare på Hansel loggar nu in med tvåfaktorsautentinella kriteriesamlingen för säkerhetsauditering, kom- sering, som bland annat förhindrar informationssäkerpletterade med de specifika kriterierna för upphandling. hetsincidenter som beror på mänskliga misstag.
Hansels kunder har naturligtvis möjlighet att påverka informationssäkerhetsnivån hos de tjänster som levereras. Under 2018 rapporterades inga dataläckor.
Hansel införde 2018 flera verksamhetsrutiner som förbättrar informationssäkerheten på personalnivå. I det
nyrenoverade aktivitetsbaserade kontoret gäller ”clean
desk policy”. Det innebär att medarbetarna vid arbets-
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Aktiv påverkan nationellt och inom EU

Hansel främjar effektiv och smidig offentlig upphandling
genom att påverka både den nationella lagstiftningen
och unionslagstiftningen. År 2018 gav Hansel elva utlåtanden till olika ministeriet och deltog aktivt i projekt
som bereds av EU-kommissionen.
En stor del av påverkansinsatserna 2018 gällde ändringen av lagen om Hansel Ab. Hansel deltog aktivt i
lagberedningen och en expert från Hansel hördes av
riksdagens ekonomiutskott. För att möjliggöra en fusion av Hansel och KL-Kuntahankinnat ändrades lagen
så att även andra än staten kan äga aktier i Hansel Oy.
Samtidigt utvidgades bolagets kundkrets till att utöver
de nuvarande statliga kunderna omfatta bland annat
kommunerna, samkommunerna, den evangelisk-lutherska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och Keva.
Hansel bistod under 2018 EU-kommissionens arbetsgrupp som ska se över CPV-koderna som används för
specificering av upphandlingen. Hansel samlade från
finländska upphandlande organisationer in förbättringsförslag och synpunkter på användningen av CPV-koderna och förmedlade dem till kommissionen.
Hansel deltog också i EU-kommissionens samråd om
annonsering av upphandlingar. Reglerna för annonsering
av offentlig upphandling kommer att ses över 2022–
2023. Syftet är att göra det lättare att annonsera om
upphandling och minska det administrativa arbetet för
annonseringen.
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Hansel lämnade följande utlåtanden under 2018:
•
Statens revisionsverk: Utlåtande om utkastet till
revisionsberättelse om centraliserade IKT-tjänster
•
FM: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lag om Servicecentret för statens ekonomioch personalförvaltning och till lag om ändring av
lagen om statskontoret
•
FM: Utlåtande om regeringens proposition till lag
om elektronisk fakturering (Hansel hördes i riksdagen i januari 2019)
•
MM: Utlåtande om förslag till lag om ändring av
avfallslagen
•
FM: Utlåtande om riktlinjerna för lagring och förvaltning av information inom den offentliga förvaltningen
•
FM: Utlåtande om riktlinjerna för den offentliga förvaltningens datakommunikationstjänster
•
ANM: Utlåtande till ANM om riksdagens justitieombudsmans begäran om utlåtande om inköpscentralernas kommissioner
•
UM: Utlåtande om Europaparlamentets utkast till
rapport om förordningen om tillträdet av varor och
tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad
för offentlig upphandling
•
KM: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lag om ändring av landsvägslagen och vissa
lagar som har samband med den
•
KM: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagar om ändring av lagen om tjänster
inom elektronisk kommunikation och av lagen om
verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
•
FM: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lag om informationshantering inom den
offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har
samband med den
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Intern revision granskade GDPRrutinerna

Hansels styrelse valde som tema för intern revision
2018 efterlevnaden av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som började tillämpas i maj 2018. Revisionen
omfattade ett stort område genom att den också riktades på Hansels ramavtal.

Revisionen visade att vi har skött
oss väl med avseende på GDPR.

Vid revisionen granskades dataskyddsprocesserna och
-rutinerna samt dataskyddsinstruktionerna och den övriga befintliga dokumentationen. Revisionen visade att vi
har skött oss väl med avseende på GDPR.

hanteringsexpert regelbundet bedömningar av bolagets
riskexponering. Bedömningarna kommer framöver att
också omfatta dataskydd.

I granskningen noterades inga kritiska avvikelser och den
enda väsentliga observationen i rapporten gällde upprättandet av mallen för konsekvensbedömning avseende
dataskydd och utförandet av bedömningarna. Dessutom
rekommenderades i rapporten att styrelsen också ska
anta bolagets dataskyddspolicy som ledningsgruppen
har godkänt. Bolagets informationssäkerhetsteam fick i
uppgift att upprätta en mall för konsekvensbedömning.
Ekonomiförvaltningen gör tillsammans med en risk-
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Hansel hade förberett sig väl för GDPR. Bolagets jurist
och informationssäkerhetschef hade fått i uppdrag att
bereda ärendet och organisera intern utbildning, och
de var också bolagets interna konsulter under beredningen. Alla kategorichefer med ramavtalsansvar såg till
att deras avtal blev uppdaterade enligt allmänna dataskyddsförordningen.
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Hansel möjliggör möten inom
upphandlingssektorn

Hansel erbjuder sina kunder och samarbetspartner flera
olika forum för spridning av information och etablering
av nätverk med andra inom upphandlingssektorn. Evenemangen har olika teman och ordnas på olika platser,
men kärnan i dem är alltid att höja upphandlingskompetensen.
Till exempel Hansel Networks under hösten 2018 fokuserade på avtalshantering.
”Det är allmänt känt att lyckad konkurrensutsättning
och tydliga avtalsvillkor spelar en stor roll vid offentlig
upphandling. För att avtalsperioden ska förlöpa i god
ordning beror dessutom på att leverantören och beställaren har ett bra samarbete och att man till exempel
följer avtalsvillkoren. Vi ville ordna ett Network-möte om
avtalshantering, för att organisationerna ska vara nöjda
med sina upphandlingsavtal även efter att bläcket torkat på underskrifterna, berättar Tuomo Vuorinen som
fungerade som Network-facilitator.

information och tips för hur de var för sig kan utveckla
verksamheten så att betjänar kunden bättre. Till exempel lokaldagen som Hansel ordnade i samarbete med
Senatfastigheter utgjorde en mötesplats för kunderna
och leverantörerna inom Hansels ramavtal för verksamhetslokaler. Leverantörerna hade egna montrar på lokaldagen. Detta miniexpo hade en naturlig koppling till
seminarieutbudet under dagen eftersom de ordnades
på samma område.
Utställningsmontrar är det vanligaste sättet för Hansels
leverantörer att delta i evenemangen, men det finns
också andra alternativ. På hackaton för mötestjänster
5 mars 2018 samlade kunderna och avtalsleverantörena sina krafter för att ta fram bättre mötestjänster.
Det gemensamma målet för företagen som tillhandahåller mötestjänster och Hansels kunder som hanterar
mötesarrangemang var att hitta innovativa lösningar på
utmaningar som de råkar ut för i arbetet.

Precis som alltid på Hansel Network förväntades deltagarna delta aktivt. Genom att motarbeta den vanliga
modellen där en talar och de övriga lyssnar kan man dra
nytta av enorma mängder kunskap och erfarenhet. Deltagarna är ju toppexperter på sina respektive områden.

Evenemanget var utformat som ett hackaton, där grupper på 5–6 personer tog itu med utmaningar som valts
på förhand. Resultatet av det informella arbetet redovisades genom att grupperna fick pitcha sina idéer för
de övriga deltagarna. Både kunderna och leverantörerna
berömde denna möjlighet att spåna tillsammans.

Kunder och leverantörer runt samma bord
Genom att ordna olika slags evenemang erbjuder Hansel också avtalsleverantörerna möjligheter att träffa sina
kunder. På sådana möten kan vardera parten få värdefull

”Det var roligt att sporra grupperna att hitta på genuint
egna lösningar. Resultatet blev många användbara idéer
för planeringen av den nya avtalsperioden”, säger kategorichef Minna Isoherranen som ledde evenemanget.
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Händelser 2018
•
Hackaton för mötestjänster 5.3.2018
•
Valtio Expo 8.5.2018
•
Hansel Network 2.10.2018 och 1.11.2018
•
Högskolornas it-dagar 6–7.11.2018
•
Fordonsinfo 9.11.2018
•
Lokaldag 13.11.2018
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Hansel minskar sin miljöpåverkan

Hansel hör till det finländska Green Office-nätverket,
som omfattar 150 olika organisationer. WWF-Finland
har tagit 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. Utsläppssiffrorna har inte anpassats efter ökningar i affärsverksamheten eller antalet anställda.
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Arbetsplatsomställningen som genomfördes 2018 har
en stor inverkan på bland annat förbrukningen av energi
och papper. I samband med renoveringen installerades
modern led-belysning, och avskaffandet av egna arbetsbord bidrar till att minska pappersförbrukningen.
Nyckeltalen för de möbler som återvanns i samband
med renoveringen finns här.
På Hansels kontor gjordes en Green Office-revision i
december 2018. Vi fick beröm för vårt arbetssätt och
fortsatt rätt att använda vårt miljösystem. I framtiden
kommer vi att ta upp energi- och vattenförbrukningen
och möjligheten att källsortera avfall för närmare diskussion med fastighetsägaren.
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Verksamhetens miljöpåverkan
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Inköpscentralens verksamhet

Hansel Ab är statens inköpscentral och dess mål är
att åstadkomma besparingar för staten genom att
konkurrensutsätta och administrera avtal som gäller
samordnad upphandling av tjänster och produkter och
erbjuda kunderna experttjänster inom upphandling.
Inköpscentralens uppgift och roll har fastställts i lagstiftningen om offentlig upphandling, lagen om Hansel
Ab och statens upphandlingsstrategi. Bolagets kunder
består av ministerier och ämbetsverk som är underställda dem samt vissa andra statliga enheter. Sedan
början av 2019 räknas även kommunerna, församlingarna och andra kommunala upphandlande enheter till
kunder enligt Hansel-lagen. Lagändringen möjliggör en
sammanslagning av Hansel och KL-Kuntahankinnat som
enligt planerna kommer att verkställas 2019.
Hansels kunder kan göra upphandlingar utan separat
konkurrensutsättning genom att anlita de tjänster som
bolaget tillhandahåller. Upphandlingar som genomförs
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som samordnade upphandlingar genererar betydande
besparingar för staten såväl vad gäller priser som processkostnader.
Med sin verksamhet främjar inköpscentralen upphandlingar av god kvalitet och opartiskt bemötande
av leverantörerna under konkurrensutsättningarna. Ett
ytterligare mål för Hansel är att främja konkurrensen
och arrangera konkurrensutsättningar så att marknaden fungerar effektivt. Hansel är för tillfället ett helt
statsägt icke-vinstdrivande aktiebolag som är underställt Finansministeriets ägarstyrning. Bolaget finansierar verksamheten genom att ta ut serviceavgifter för
samordnad upphandling av leverantörerna och sälja experttjänster. Serviceavgiften, som baserar sig på
genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50
procent. År 2018 var den genomsnittliga serviceavgiften
0,99 procent (2017: 1,04 procent).
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Nyckeltal och ekonomisk ställning

År 2018 uppgick det totala beloppet för samordnade
upphandlingar via Hansels ramavtal till 895 miljoner
euro (2017: 826 miljoner euro). Jämfört med föregående
år var det en ökning med 69 miljoner euro, det vill säga
8,3 procent. Mätt i euro skedde de största ökningarna
inom kategorierna konsulttjänster, fordonstjänster och
lokaltjänster.
Kategorierna energi och kontorstjänster uppvisade en
minskning jämfört med året innan. Bolagets omsättning

2018 uppgick till 10,9 miljoner euro (2017: 10,4 miljoner
euro). Omsättningen utgjordes av serviceavgifter om 8,9
miljoner euro för samordnade upphandlingar (2017: 8,6
miljoner euro), försäljning av experttjänster för 1,7 miljoner euro (2017: 1,5 miljoner euro) och övriga användningsavgifter och intäkter om 336 000 euro (2017: 297
000 euro). Räkenskapsperiodens resultat 2018 var –672
000 euro (2017: 184 000 euro). Bolagets ekonomiska
ställning är stark

Ekonomiska nyckeltal
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Bolagets tjänster

Samordnade upphandlingar
Hansel hade vid slutet av året sammanlagt 88 ramavtal och fyra dynamiska inköpssystem (31.12.2017: 80 ramavtal) och, delområdena medräknade, hade Hansel
sammanlagt 169 konkurrensutsatta helheter (2017: 161).
Vid utgången av 2018 hade Hansel sammanlagt 403
avtalsleverantörer (2017: 380).
Hansels största ramavtal var IT-konsultation, vars marknadsvärde var 67 miljoner euro (2017: 52 miljoner euro).
Det näst största avtalet var Företagshälsovårdstjänster
med ett värde på 62 miljoner euro (2017: 61 miljoner
euro). På tredje plats kom Lokalanvändningstjänster
med en volym om 59 miljoner euro (2017: 48 miljoner
euro).
De största eurobeloppen för användning av Hansels
ramavtal hänförde sig till Finansministeriets, Försvarsministeriets, Undervisnings- och kulturministeriets och
Kommunikationsministeriets förvaltningsområden. Hansel tillhandahåller kunderna ett allt bredare utbud av
e-tjänster för upphandlingar och uppföljning av upphandlingsdata. Bolaget ordnar varje år evenemang för
kunder och leverantörer och träffar intressenter.
Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med
råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi
för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivatavtal för sina kunders räkning. Alla kostnader och

33

intäkter i anknytning till detta faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen
(se punkt 5.2 i noterna).
Konkurrensutsättningstjänster
Värdet på försäljningen av konkurrensutsättningstjänster 2018 uppgick till 1,3 miljoner euro (2017: 1,3 miljoner
euro). Antalet fakturerade konkurrensutsättningsprojekt
var 161 (2017: 132 projekt) med ett sammanräknat marknadsvärde om 565 miljoner euro (2017: 500 miljoner
euro). De största kunderna 2018 var Trafikverket, Finansministeriet och Maakuntien tilakeskus Oy. Kunderna gav
enheten åter igen ett gott betyg: 4,5 på skalan 1–5 (4,6
året innan).
Tjänster för utveckling av
upphandlingsverksamheten
Utvecklingstjänsterna för upphandlingar hade en fakturering på 338 000 euro (2017: 240 000 euro). Enhetens
största kunder (mätt i euro) var Strålsäkerhetscentralen, Sotedigi Oy och Finansministeriet. En stor del av
utvecklingsuppdragen anknöt till styrning och organisering av upphandling, nyckeltals- och nulägesanalyser,
planering, avtalshantering, utveckling av leverantörssamarbetet och ansvarsfrågor. 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.
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Översikt över händelserna 2018

År 2018 präglades av förberedelserna inför fusionen
med KL-Kuntahankinnat Oy. Kuntahankinnat tog i början
av året initiativ till förhandlingar som snabbt utmynnade
i en fusionsplan och ett fusionsavtal som tecknades
i maj 2018. Enligt de två bolagens ägare, det vill säga
staten respektive Finlands Kommunförbund, skulle en
gemensam inköpsorganisation för den offentliga sektorn ge betydande fördelar för kunderna genom bättre
upphandlingskompetens och ett större utbud av tjänster. En koncentrering av volymerna medför besparingar.
Det konstaterades att Hansels strategiperiod som började 2016 hade avslutats och att strategin hade genomförts till belåtenhet. Hansel verkar för att öka produktiviteten i den statliga upphandlingen och har i enlighet
med sin vision bidragit till att förnya upphandlingsverksamheten inom staten. En kundorienterad arbetsmodell integrerades i verksamheten, vilket avspeglades
som ett utmärkt betyg i kundnöjdhet. Utvecklingen av
affärsverksamheten löpte enligt planerna, liksom också
övergången till digitala verktyg, bland annat för elektronisk konkurrensutsättning. Beredningen av en ny strategi
inleddes i maj 2018 i samarbete med Kuntahankinnat.
Fusionen krävde ändring av Hansel-lagen, och en regeringsproposition för detta bereddes vid Finansministeriet
och överlämnades till riksdagen i september. Den ändrade lagen trädde i kraft i början av 2019. Ur 1 § ströks
bestämmelsen att Hansel helt ägs av staten. Förteckningen över kunderna i 3 § utökades med kommunerna
och samkommunerna, den evangelisk-lutherska kyrkan
och den ortodoxa kyrkan samt deras församlingar. Även
offentligrättsliga organ som är underställda de ovannämnda organisationerna kan efter lagändringen vara
kunder hos Hansel. Dessutom lades Keva till förteckningen över kunderna.
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Fusionen bereddes intensivt under andra halvåret. Flera
integrationsgrupper planerade sammanslagningen av
affärsverksamheten och administrationen. Under hösten träffades också bolagens styrelser för att diskutera
de strategiska riktlinjerna för det nya Hansel. Det visade sig att det ursprungliga fusionsdatumet vid årsskiftet hade satts för tidigt, och fusionen sköts upp till
2019. Som en del av fusionsförberedelserna beslutade
Hansels ägare att minska bolagets aktiekapital med 7,5
miljoner euro till 5 miljoner euro. Det gör det möjligt att
återbetala kapital till ägaren enligt avtal före fusionen.
Fusionsplanerna gav fart åt moderniseringen av Hansels
lokaler i Posthuset till ett aktivitetskontor. Medarbetarna
återvände från semestern till en ny och fräsch arbetsplats, och ändringen togs emot positivt.
Under året deltog Hansel i flera olika projekt, däribland Finansministeriets program för digitalisering av
statens upphandlingar (Handi), Statskontorets projekt Kunskapsspurten, Arbets- och näringsministeriets
kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig
upphandling (Keino) samt Konkurrens- och konsumentverkets arbetsgrupp som utreder grå ekonomi och offentlig upphandling. Bolaget genomförde flera utvecklingsprojekt av vilka de viktigaste gällde framtagning av
e-verktyg för hantering av förenklade upphandlingar för
kunder samt ersätta bolagets CRM-system. Finansministeriet gav Hansel uppdraget – och finansiering för
uppdraget – att ta fram en ny annonseringskanal för
offentliga upphandlingar i Finland. Projektet för tjänsten
som kallas Hilma pågår för närvarande.
Juridikenheten och kategorierna hade mycket jobb med
att se till att Hansel uppfyllde kraven enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla
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våren 2018. Med anledning av GDPR gick man igenom
ramavtalen och justerade dem enligt förordningen. Avtalsunderlag och modellklausuler utarbetades för nya
konkurrensutsättningar. Utbildning om dataskydd ordnades för hela personalen. Insatserna lyckades väl, vilket även konstaterades i en internkontrollrapport som
styrelsen lät göra.
Hansels experter har också deltagit i arbetet för att uppdatera dataskyddsklausulerna i JIT-villkoren. Med anledning av lagen om företagshemligheter som trädde i kraft
hösten 2018 blev det angeläget att precisera underlagen
för anbudsbegäran samt arbetsanvisningarna. Personalen fick också ta del av utbildning om denna lagändring.
Till riksdagen överlämnades 2017 en regeringsproposition (RP 63/2017 rd), enligt vilken landskapen skulle
få rätt att anlita Hansels tjänster. I propositionen ingår
också vissa preciseringar i Hansels uppgifter, bland annat möjlighet att delta i upphandlingar som har gränsöverskridande intresse samt behandla upphandlingsdata och inhämta information i detta syfte. Riksdagens
ekonomiutskott har behandlat propositionen, men
behandlingen avslutades då lagstiftningen kring landskapsreformen förföll.
Högsta förvaltningsdomstolens och marknadsdomstolens avgöranden om upphandlingars omfattning
samt EU-domstolens dom i mål C-216/ 17 gjorde det
nödvändigt att överväga inhämtning av information om
kommande upphandlingar hos sådana upphandlande
enheter som tillämpar ramavtal samt att noggrannare
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beskriva upphandlingens omfattning i anbudsbegäran.
Motsvarande ändringar i rutinerna kommer att införas
under 2019.
Vid utgången av 2018 hade Hansel hänskjutit sju klagomål till marknadsdomstolen, som gällde tre olika
konkurrensutsättningar. Tre av dessa klagomål gäller
upphandlingsbeslut som strukits till följd upphandlingsrättelse. Dessutom hade bolaget vid utgången av 2018
två oavslutade mål vid högsta förvaltningsdomstolen.
Dessutom är bolaget part i en pågående rättegång i
förvaltningsdomstolen gällande handlingars offentlighet.
Hansel fick under 2018 två beslut av marknadsdomstolen som avslog överklagan.
Hansel följer hanteringen av offentliga upphandlingar inom Europeiska unionen. Hansel deltar i samarbetsgruppen för de europeiska ländernas centrala inköpscentraler. Till gruppen hör utöver Hansel även bland
annat danska SKI, svenska Kammarkollegiet och SKL
Kommentus, österrikiska BBG, italienska Consip och
portugisiska ANCP. I juni 2018 stod Hansel i tur att stå
värd för de europeiska inköpscentralernas tvådagsmöte
i Finlandiahuset (CPB Network meeting).
Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens
utgång
Hansels styrelse antog i januari 2019 bolagets nya strategi som kommer att ses över då fusionen genomförs.
Inga väsentliga ändringar har skett i affärsverksamheten
efter räkenskapsperiodens utgång.
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Risker och riskkontroll

Hansels risker är i synnerhet relaterade till konkurrensutsättningen vid samordnade upphandlingar och avtalshanteringen. Tack vare Hansels solida kompetens
om upphandlingslagstiftningen och dess efterlevnad
minskas riskexponeringen under konkurrentutsättningsprocessen. Bolaget har ett internt regelverk och kvalitetssystem för konkurrensutsättning. Den särskilda 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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Avtalsleverantörernas ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av genomförandet av
upphandlingarna kontrolleras redan i anbudsskedet. Avtalsleverantörerna övervakas under hela avtalsperioden.
Tillsammans med en riskhanteringsexpert genomför
bolaget regelbundet ett projekt för identifiering av de
största riskerna. Närmare information om resultaten
finns i ansvarsrapporten.
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Personal och organisation

Hansel hade 95 anställda per 31 december 2018
(31.12.2017: 94 anställda; 31.12.2016: 75 anställda). Den
genomsnittliga arbetsinsatsen 2018 var 90 årsverken
(2017: 83 årsv.; 2016: 73 årsv.). Ökningen av personalstyrkan beror på bolagets strategiska val att ytterligare
stärka kompetensen inom experttjänster och analystjänster. Vid utgången av 2018 var kvinnornas andel
av de anställda 55 procent och av ledningsgruppen 50
procent. Medelåldern för de anställda var 43 år. Vid utgången av räkenskapsperioden var 99 procent av anställningarna tillsvidareanställningar (2017: 96 procent;
2016: 100 procent).
Av medarbetarna hade 61 procent en högre högskoleexamen och fem procent hade en lägre högskoleexamen.
Likaså hade fem procent en högre yrkeshögskoleexamen och fjorton procent hade en lägre yrkeshögskoleexamen. Sammanlagt tio procent hade en examen på
mellanstadiet och fem procent hade ingen yrkesexamen. Hela den fast anställda personalen omfattas av ett
resultatpremiesystem. Hansels resultatpremier ligger i
linje med ﬁnanspolitiska ministerutskottets direktiv om
belöning av företagsledning och nyckelpersoner.
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År 2018 anställde bolaget tolv nya medarbetare, varav
tre på viss tid. Nio medarbetare lämnade bolaget under
året. Fem av dem sade upp sig och i fyra fall upphörde
en visstidsanställning. Med personer som säger upp sig
ordnas en avgångsintervju för att samla in deras åsikter.
De anställdas välbefinnande och arbetsförmåga kartläggs regelbundet med en enkät om arbetshälsan. Enligt den senaste mätningen hösten 2018 hade trivseln
blivit bättre: det allmänna betyget var 3,92 på skalan
1–5. Hansel uppmuntrar medarbetarna att utveckla sin
kompetens, och 2018 deltog medarbetarna i medeltal
i tre utbildningsdagar. För cheferna ordnas regelbundet
utbildning och diskussioner om chefsarbetet.
Hållbar utveckling, miljöfrågor och grå ekonomi
Företagsansvar och bekämpning av grå ekonomi har
blivit allt viktigare inom offentlig upphandling. I sin
verksamhet iakttar Hansel principerna för ansvarsfullhet enligt statsrådets riktlinjer. Ansvarsrapporteringen
är en etablerad del av bolagets årliga rapportering, och
i rapporten redogörs i detalj för bolagets insatser på
ansvarsområdet.
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Utsikter för 2019

Beredningen av sammanslagningen av Hansel och
KL-Kuntahankinnat fortsätter och fusionen ska enligt
planerna bli av under 2019.
Den positiva utvecklingen inom bolagets affärsverksamhet förväntas fortsätta. Kostnaderna kommer att öka
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till följd av rekryteringar och flera utvecklingsprojekt.
Vissa av utvecklingsprojekten ger fördelar för hela den
offentliga sektorn, som bland annat moderniseringen
av Hilma-tjänsten för annonsering av offentliga upphandlingar.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2018.hansel.fi

Styrelsens förslag till dispositioner
beträffande redovisningsperiodens
resultat

Räkenskapsperiodens resultat visar en förlust på 671
752,61 euro. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska
betalas ut och att räkenskapsperiodens resultat redovisas under eget kapital som balanserad vinst (förlust)
från tidigare räkenskapsperioder.

Styrelsen sammanträdde tio gånger under 2018. Bolagets ordinarie revisor är CGR-samfundet KPMG Oy
Ab med CGR, OFR Jorma Nurkkala som huvudansvarig
revisor. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har varit verkställande direktör för Hansel.

Styrelsen och revisorer
På Hansel Ab:s årsstämma 19 april 2018 valdes följande
personer till styrelseledamöter:
•
•
•

•
•

Timo Laitinen, överdirektör, Statskontoret, ordförande
Anna-Maija Karjalainen,överdirektör, Finansministeriet, vice ordförande
Rami Metsäpelto, överdirektör, Trafikverket, ledamot (fr.o.m. 1.1.2019 verkställande direktör för Vessel
Traffic Services Finland Ab)
Katariina Kemppainen, professor of practice,
Aalto-universitetet, ledamot
Jukka Hämäläinen, chefsjurist, Hansel Ab, ledamot,
personalrepresentant
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Resultaträkning
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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 planenliga 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 2018 och 2017.
2. Noter till resultaträkningen
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Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med
råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi
för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivatavtal 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 potentiella motparter. Derivathandel är en genomgångspost 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 inrättats
av Finansministeriet ansvarar för styrningen och uppföljningen av elupphandlingen och ger vid behov förslag
om utvecklingen av elupphandlingen till Finansministeriet. En företrädare för Finansministeriet fungerar som
ordförande för uppföljningsgruppen och uppföljningsgruppen rapporterar efter behov till Finansministeriets
ledning. Uppföljningsgruppens tvååriga mandat gick ut
31 december 2018. Finansministeriet kommer inom en
snar framtid att tillsätta uppföljningsgruppen för följande tvåårsperiod.
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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. Säkringsavtal som är förenliga med säkringsstrategin har ingåtts ända till 2022.
5.3 Pågående rättegångar
Vid utgången av 2018 hade Hansel hänskjutit sju klagomål till marknadsdomstolen, som gällde tre olika
konkurrensutsättningar. Tre av dessa klagomål gäller
upphandlingsbeslut som strukits till följd upphandlingsrättelse. Vid utgången av 2018 hade Hansel två oavslutade mål vid högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom
är bolaget part i en pågående rättegång i förvaltningsdomstolen gällande handlingars offentlighet. Hansel fick
under 2018 två beslut av marknadsdomstolen som avslog överklagan.
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Planering ger bättre kontroll på
upphandlingen

Att planera upphandlingarna spelar numera en stor
roll. Planeringen ses också oftare som en strategisk
funktion och det finns en förståelse för att bra planering hjälper organisationen att nå sina mål överlag. Hansels mål är att stärka systematiskt arbete i
de statliga upphandlande enheterna dels genom att
utveckla upphandlingskompetensen, dels genom att
tillhandahålla e-verktyg som stöd för planeringen.
”Planering av upphandlingen är en av de faktorer som
avgör om upphandlingen lyckas eller inte. Med en
fungerande process för upphandlingsplanering kan organisationen planera och prioritera sina upphandlingsbehov, och upphandlingsexperterna är förberedda på
kommande uppdrag”, sammanfattar utvecklingschef
Mika Hänninen.
Han arbetar i enheten för utveckling av upphandlingsverksamheten som tillhandahåller kunderna support
och handledning med nulägeskartläggningar samt
planering och genomförande av utvecklingsåtgärder.
Konkurrensutsättningskalender och färdplan för
upphandling visar vägen
Ämbetsverken inom statsförvaltningen laddar årligen
upp uppgifterna om sina planerade upphandlingar de
följande åren i Hansels elektroniska konkurrensutsättningskalender. Kalendern, som lanserades 2017, är öppen för alla. I den kan ämbetsverk som är intresserade
av samma eller likartade upphandlingar samarbeta,
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medan potentiella leverantörer hittar information om
kommande konkurrensutsättningar.
De närmaste åren kommer upphandlingsplaneringen att kopplas till den nya Hilma-tjänsten, så att
upphandlingsbehov som matas in i konkurrensutsättningskalendern kan fungera som förhandsmeddelanden om konkurrensutsättning. Hur detta ska
ske i praktiken diskuterades under 2018 med diverse
intressenter i Hansels Hilma-workshopar.
Ett betydande utvecklingsprojekt inom upphandlingsplanering var Hansels medverkan i projektet för ett
nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbar och
innovativ offentlig upphandling för att ta fram ett koncept som ska fungera som en gemensam färdplan för
upphandling inom hela den offentliga sektorn.
”Färdplanen för upphandling är ett strategiskt ledningsverktyg för organisationer. Den åskådliggör
upphandlingshelheterna, målen och anslagen för de
närmaste åren. På basis av färdplanen kan organisationen föra en dialog med olika interna intressenter om
hur och varför organisationen ska satsa på upphandling”, säger Mika Hänninen.
Med hjälp av vägkartan kan organisationen också identifiera de upphandlingar som är relevanta med tanke
på innovation och hållbar utveckling.
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Data i många former
Hansel utökade sitt urval av analysverktyg i april 2018
med Upphandlingspuls, som ger organisationerna
möjlighet till djupanalys av data om upphandlingarna. Medan kunderna tidigare hade tillgång till statens
upphandlingsdatatjänst och tjänsten Tutkihankintoja.fi
som redovisar uppgifter på koncernnivå, går Upphandlingspuls in på bokföringsenhetsnivå.

Arbetet med att vidareutveckla analysverktygen pågår
hela tiden. Målet är att Upphandlingspuls kommer
att kompletteras med data om upphandlingsplanering och elektronisk konkurrensutsättning. Statens
upphandlingsdatatjänst omarbetades 2018 så att den
bättre ska tillgodose användarnas behov. Efter omarbetningen har statens upphandlingsdatatjänst och
Upphandlingspuls samma utseende och användarlogik.

Upphandlingspuls sammanställer inköpsfakturamaterialet från bokföringsenheterna och data om
samordnade upphandlingar till en lätthanterlig helhet.
Av den visualiserade presentationen framgår vad som
köpts, av vilken leverantör och när. Upphandlingspuls
betjänar sådana organisationer inom statens budgetekonomi vars upphandlingsdata finns i statens
upphandlingsdatatjänst.

48

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2018.hansel.fi

Statsförvaltningen allt bättre på
kunskapsledning

Projektet Kunskapsspurten stärker en kultur som
bygger på kunskapsledning inom statsförvaltningen.
Bakom projektet finns ett behov av att fatta bättre
beslut i en allt mer komplex värld och ett ständigt
tilltagande informationsflöde. Offentliga organisationer
har ett stort ansvar för att ta fram riktig information
och erbjuda möjligheter för utnyttjande av den.
Robusta beslut bygger på analyser av högkvalitativa
och mångsidiga data. Under året presenterade Hansels
experter våra analystjänster på bland annat evenemanget Valtio Expo i maj och höststarten för Kunskapsspurten i september. Dessutom publicerade vi
fallbeskrivningar och bloggar på Tietokiri.fi där vi också
lade ut aktuella siffror, med intressanta detaljer hämtade från dataunderlaget om statsförvaltningen.
Hansel har de senaste åren arbetat målmedvetet för
bättre användning av upphandlingsdata. Det första
steget var statens upphandlingsdatatjänst. Den inspirerade oss att skapa tjänsten Tutkihankintoja.fi, där
data presenterades i en lättillgänglig och visuell form
för alla och envar. Samma data importerades också i
tjänsten Avoindata.fi. Det nyaste tillskottet till Hansels
utbud av analysprodukter är Upphandlingspuls (länk
till artikeln Planering ger bättre kontroll på upphandlingen). Tjänsten redovisar kundorganisationers inköp
och är riktad till bolagets kunder.
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Robusta beslut bygger på
analyser av högkvalitativa
och mångsidiga data.
”E-tjänsterna ger kunderna en första inblick i upphandlingsdata. Sedan, om de blir intresserade av
att utnyttja mer detaljerade data, gör vi omfattande
spend-analyser och ger åtgärdsförslag”, säger utvecklingschef Tuula Risikko.
De mest aktiva deltagarna i Kunskapsspurten under det första året var Hansel och projektledaren
Statskontoret samt HAUS Kehittämiskeskus Oy,
Lantmäteriverket, Servicecentret för statens ekonomioch personalförvaltning, Senatfastigheter och Vimana.
Projektet ska redovisa resultat av kunskapsledning och
sprida verktyg och insikter som visat sig vara effektiva. Syftet är också att skapa gemensamma datalager
inom statskoncernen och tillhandahålla organisationer
analystjänster och visualisering av data. Mer information finns på www.tietokiri.fi
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Gemensamma utvecklingsinsatser
i EU-länderna

Hansel stod värd för evenemanget för de europeiska
inköpscentralernas nätverk CPB Network i juni 2018.
Under de två seminariedagarna framstod det klart att
de frågor som både oroar och intresserar EU-länder är
väldigt lika i alla länder. Dagordningen omfattade frågor som strategisk ledning, digitaliserad upphandling,
öppna data och fokus på kunden.
Genom att offentlig upphandling sköts på ett allt mer
professionellt sätt överallt i Europa framhävs betydelsen av transparens i verksamheten. Deltagarna fick ta
del av Hansels nya och nydanande tjänst Tutkihankintoja.fi. Att främja konkurrensen är en av EU-kommissionens viktigaste målsättningar. En fråga som diskuterades ivrigt på seminariet i Helsingfors var att förbättra
möjligheterna för små och medelstora företag att
delta i offentlig upphandling.
”Kommissionen önskar att inköpscentralerna ingår
partnerskap för att höja nivån av offentlig upphandling
inom EU. Det behövs utbildning av upphandlingsexperter i hela Europa, och det är viktigt att sprida bästa
praxis”, sade enhetsdirektör Marzena Rogalska från
EU-kommissionen i sitt anförande.
Utvecklingschef Timo Rantanen från Hansel berättade om tillblivelsen av det nätverksbaserade kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig
upphandling och om de metoder som vi använder för
att främja innovation och gröna värden i offentlig upphandling. Mätning av upphandlingens effekter har rönt
europeiskt intresse.
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Gott om synpunkter på direktivet om
rättslig prövning
Jämförelserna av rättsprocessernas längd i de europeiska länderna är dessvärre inte smickrande för Finland.
Enligt intressenternas synpunkter bidrar direktivet
om effektivare förfaranden för prövning av offentlig
upphandling (Remedies Directive) till bättre insyn,
transparens och tillgänglighet. Behovet av direktivet
har motiverats med att öka effektiviteten.
Inköpscentralerna har till kommissionen lämnat en
rapport som lyfter fram samordnade upphandlingars
särdrag i relation till direktivet och beskriver de utmaningar som regleringen har inneburit för inköpscentralerna. Enligt inköpscentralerna är de uppställda målen
för direktivet goda, men det bästa sättet att uppnå
dem är att förkorta behandlingstiderna och sprida
bästa praxis för rättsprocesserna mellan EU-länderna.
Inköpscentralerna föreslog bland annat att behandlingstiderna bör förkortas genom att fastställa beslutsfrister och minska mängden material, antalet
rättegångsfaser begränsas och påföljderna avseende
avtal om samordnad upphandling lindras. I rapporten
redogjordes i detalj för de olägenheter som långa behandlingstider medför för samordnade upphandlingar.
Höjdpunkten på inköpscentralernas möte var en
workshop om dynamiska inköpssystem, där deltagarna livligt utbytte erfarenheter och tips för att lösa olika
problemsituationer.
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Vi arbetar för innovation och hållbar
utveckling

Det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar
och innovativ offentlig upphandling inrättades 2018.
Kompetenscentret bistår och handleder upphandlande enheter med att genomföra och utveckla hållbar
och innovativ offentlig upphandling. Centrets mandattid pågår till 2021.
Hansel är med i nätverket tillsammans med Motiva,
Business Finland, KL-Kuntahankinnat, Kommunförbundet, Sitra, Finlands miljöcentral och VTT. Hansel bidrar
med sin kompetens om upphandlingsverksamheten
inom statsförvaltningen, utveckling av upphandlingsverksamheten och hanteringen av upphandlingsprocesser. Nätverket förfogar över Hansels omfattande
expertis, från analytiker till konsulter och utvecklingschefer.
Kompetenscentret bistår offentliga upphandlande enheter från beredning av upphandlingen till avtalsuppföljning. Verksamhetsformerna har delats in i servicepaket som erbjuds de upphandlande enheterna.
Servicepaketet för strategisk ledning och mätning av
upphandlingar erbjuder sparringhjälp till upphandlande enheters ledning och sprider information om mätning av upphandlingens effekter. Målet är att förstärka
upphandlande enheters förståelse för strategins
betydelse och bidra till att upphandlingsverksamheten
blir en strategiskt viktig och systematiskt ledd funktion
inom organisationen. Genom servicepaketet har Hansel varit med om att utarbeta enkäter som kartlägger
den riksomfattande startnivån och planera upplägget
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Nätverket förfogar över Hansels
omfattande expertis, från analytiker till konsulter och
utvecklingschefer.

för en färdplan för de upphandlande enheternas strategiinsatser.

Beställargrupperna faciliterar växelverkan mellan upphandlande enheter som är intresserade
av samma teman kring hållbar och innovativ
offentlig upphandling. Dessutom uppmuntrar
kompetenscentret den offentliga förvaltningen
och leverantörerna att ingå Green deal-avtal.
Hansel har deltagit i utvecklargrupperna med sin
expertis. Hansel främjar verksamheten i utvecklargrupperna med fokus på socialt ansvar, möjligheterna att tillämpa innovationspartnerskap
som förfarande vid upphandling samt hållbar
och innovativ händelsehantering.
Servicepaketet för kompetensutveckling i de
upphandlande enheterna inleddes med en
kompetenskartläggning i enheterna, rekrytering av förändringsagenter ute i regionerna
samt planering av coachningarna. Andra former

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2018.hansel.fi

av kompetensutveckling är vägledning för de
upphandlande enheterna och sammanställning
av exempelmaterial. Hansels gedigna coachnings- och utbildningsexpertis ger en bra grund
för arbetet. Genom samarbete med läroanstalter når kompetenscentret också ut till blivande
upphandlingsexperter.
Kompetenscentrets effekter märks också utanför Finland. År 2018 höll experter från Hansel anföranden inom ramen för kompetenscentret vid
konferensen EcoProcura 2018 i Nederländerna
och på en konferens om socialt ansvar i London. Möjligheterna för internationellt samarbete
framhävs ytterligare genom Finlands EU-ordförandeskap.
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Ett fungerande nätverk är mer än summan av
delarna. Medlemsorganisationerna i kompetenscentret ligger i framkant inom upphandlingsverksamheten i Finland. Hansels mål i
nätverket är att styra statsförvaltningens och
kommunernas upphandling i en hållbarare och
mer innovativ riktning. Genom den offentliga
upphandlingens betydelse och inköpsvolym får
arbetet i kompetenscentret systemisk samhällsspridning varigenom det bidrar till bättre samarbete mellan den offentliga förvaltningen, den
privata sektorn och kunderna – både i dag och i
framtiden.
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Konkurrensutsättning öppnade
portarna till exportmarknaden

Finnpilot Pilotage, som levererar riksomfattande
lotstjänster samt sköter andra uppgifter för lotsning,
sjöfartssäkerhet och sjöfartsverksamhet, upphandlar
varor och tjänster som anknyter specifikt till bolagets
verksamhet. Till dem hör lotsbåtar, olika transporttjänster samt underhållstjänster för båtar. Hansel har
under tidigare år var med om att genomföra flera av
Finnpilots egna konkurrensutsättningar.
En av de senaste av Finnpilots upphandlingar gällde
telematik- och analystjänster för lotsbåtar. Upphandlingen utgick från ett behov att samla in data om den
aktiva lotsbåtflottan och hur den används till sjöss.
Dessa data ska användas för att utveckla verksamhetssätten och effektivisera användningen av båtarna.
Tjänsten bygger på ett system som samlar in och
rapporterar data om båtarnas position, drift och andra
omständigheter praktiskt taget i realtid. Analyser av de
insamlade data ger information om uppdragen, användningen av båtarna och bränsleförbrukningen samt
olika arbetshälsofaktorer under olika förhållanden och
vid varierande motoreffekter.
Öppen utveckling gynnar alla
En kartläggning av marknaden som föregick upphandlingen visade att det inte fanns något färdigt Fleet
Management-system med IoT-teknik som skulle gå att
tillämpa på mindre farkoster. På Finnpilot beräknade
man att det inte var meningsfullt att bygga upp ett
eget system, eftersom man inte skulle kunna mark-

53

nadsföra och sälja systemet på grund av konkurrensneutralitet. Genom upphandlingen ville Finnpilot hitta
en partner som skulle åta sig att vidareutveckla Fleet
IoT-systemet som mjukvara som tjänst (SaaS).
Finnpilots flotta på tiotals fartyg innebar att den valda
leverantören skulle få en värdefull referens att visa
upp för potentiella framtida kunder. Ända från början
önskade man att den valda leverantören ska kunna
hitta en exportmarknad för Marine IoT-tjänsten. På
sätt skulle även andra kunders behov, insikter och
ekonomiska satsningar bidra till att utveckla tjänsten och därmed erbjuda Finnpilot nya möjligheter för
utveckling av flottan. Vid upphandlingen tillämpades
allmän konkurrensutsättning. Vinnaren i konkurrensutsättningen var ett uppstartsföretag som redan hade
fått understöd från Tekes för utvecklingen av Fleet IoT,
vilket bidrog till exportbenägenheten.
Största delen av systemimplementeringarna gjordes
i slutet av 2017 och tjänsten har tagits i operativ drift.
Finnpilot är mycket nöjt med både Hansels stöd vid
genomförandet av den krävande upphandlingen och
den resulterande tjänsten. Den nya tjänsten bedöms
ha en mycket bra exportpotential. Denna upphandling
kan ses som ett utmärkt exempel på vad både en
upphandlande enhet och ett företag med exportambitioner kan uppnå genom innovativt tänkande som
stöds av upphandling.
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Elektronisk konkurrensutsättning är
dagens melodi

Sedan oktober 2018 ska alla upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet skötas elektroniskt. Tröskelvärdena har tillämpats på samordnad upphandling sedan oktober 2017. Hansel införde samordnad
e-upphandling inom utsatt tid och upphandlingarna
för Hansels kunder kan också genomföras elektroniskt
i tjänsten Hanki.
Inom staten hade man i god tid förberett sig på
genomförandet av direktivet som krävde införande
av e-upphandling. Största delen av organisationerna
implementerade Hanki, som möjliggör e-konkurrensutsättning, redan under 2016 och 2017. Då ytterligare
sexton statliga organisationer började använda tjänsten under 2018 uppgick det totala antalet användare
till hela 96 organisationer. Hansel satsade under året
mycket på att organisera och tillhandahålla support
vid implementeringen.
Den elektroniska verksamhetsmodellen har tagits
väl emot: år 2018 genomfördes nästan 2 500 e-upphandlingar. År 2017 var antalet 1 431. E-upphandling
användes främst vid upphandlingar som översteg det
i EU-direktivet fastställda tröskelvärdet (över 600 st.),
men också i nationella upphandlingar (över 700 st.)
och små upphandlingar (över 300 st.).
De Hanselkunder som använder konkurrensutsättning
endast sporadiskt, som en gång om året eller mer
sällan, får sannolikt ingen nytta av att implementera
Hanki. Dessa kunder kan använda e-konkurrensutsättning via Hansels konkurrensutsättningstjänster.
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Automatiserade myndighetskontroller har sparat ungefär
5 miljoner euro.

Utvecklingsinsatserna fortsätter
Hanki reducerar de rutinmässiga arbetsuppgifterna i
den upphandlande enheten och gör konkurrensutsättningsprocessen mer kontrollerad.
”Det går bland annat mycket snabbare att öppna och
utvärdera anbuden och fatta inköpsbeslut. För anbudsgivarna är det också lättare att lägga sina anbud i ett färdigt underlag. Genom att anbudsbegäran
och anbuden har samma standardformat, kan man
återanvända uppgifter efter att man matat in dem
en gång”, säger Petteri Pohto som är servicechef för
elektronisk upphandling.
Elektronisk konkurrensutsättning sparar tid också tack
vare den automatiserade kontrollen av myndighetsuppgifter. I och med automatiseringen har offentlig
konkurrensutsättning också blivit smidigare för såväl
upphandlare som leverantörer, då företagen inte längre behöver separat lämna in uppgifter som redan finns
i myndighetsregistret. Den elektroniska kontrollen
omfattar bland annat betalningen av skatter och socialskyddsavgifter. Enligt Finansministeriets beräkningar
har kontrollerna sparat ungefär 5 miljoner euro.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2018.hansel.fi

Hansel har också gjort stora satsningar på att vidareutveckla systemet för e-konkurrensutsättning. Hanki
kompletterades under 2018 med funktioner för ramavtal och minikonkurrensutsättning. De nya funktionerna
har tagits emot väl. År 2018 genomfördes över 200
minikonkurrensutsättningar inom ramen för Hansels
och andra statliga organisationers ramavtal.
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Även funktionerna för upprättande, underhåll och
användning av dynamiska inköpssystem har använts
aktivt sedan de introducerades i Hanki. Trots att
systemet är nytt finns det redan över tjugo dynamiska inköpssystem inom statsförvaltningen, och 2018
användes de vid ett sjuttiotal interna konkurrensutsättningar.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2018.hansel.fi

E-underskrift effektiviserar
verksamheten

Under 2018 införde Hansel e-underskrift på avtal om
samordnad upphandling och på avtal om konkurrensutsättningstjänster och utveckling av upphandlingsverksamhet. E-underskrift användes i sammanlagt
cirka 400 avtal (ca 1 500 underskrifter). Detta var en
betydlig lättnad i det administrativa arbetet för alla
parter, såväl kunderna och avtalsleverantörerna som
Hansel.
Arbetsmoment som att skriva ut avtal, underteckna
dem manuellt och posta dem fram och tillbaka mellan parterna har försvunnit nästan helt. Därmed kunde
också avtalen införas snabbare. Medan undertecknan-
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det tidigare tog dagar eller till och med veckor sker
det nu i realtid och bägge parterna kan använda och
arkivera det elektroniskt undertecknade dokumentet
omedelbart.
Detta sparar också en hel del pengar. Enligt uppskattningarna ger varje dokument som undertecknas elektroniskt en besparing på upp till 240 euro jämfört med
konventionella manuella underskrifter. Det innebär att
vi i fjol sparade 96 000 euro.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2018.hansel.fi

Nya Hilma är mångsidigare

Hilma, det vill säga tjänsten hankintailmoitukset.fi,
kommer att förnyas och betjäna olika användargrupper ännu bättre. Nya Hilma tas i bruk vid ingången av
2020. Översynen leds av Hansel, och i arbetet deltar
Arbets- och näringsministeriet, Finansministeriet, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling och många
andra aktörer.
Hilma är en elektronisk annonseringskanal där upphandlande enheter kan annonsera sina offentliga
upphandlingar. Genom Hilma får företag i realtid information om pågående upphandlingsförfaranden och
förhandsinformation om kommande upphandlingar.
Upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena och som finansieras med
offentliga medel annonseras i Hilma.
En modernisering av webbplatsen understöder
marknadens funktion och underlättar arbetet med
offentliga upphandlingar. Riktlinjer för omstruktureringen är mer transparens, fokus på användaren och
kontinuerlig utveckling Hilma, som i dag är främst en
annonskanal, kommer efter moderniseringen att bättre ta hänsyn till anbudsgivare, samarbetspartner samt
sporadiska annonsörer.
”Mer information om kommande upphandlingar
stärker speciellt marknadens funktion. Vi vill att det
är lätt att delta i anbudsgivning på nya Hilma, och vår
förhoppning är att vi genom förändringen får in fler bra
anbud från små och medelstora företag”, säger Tiina
Luoma, som leder projektet för nya Hilma.
I likhet med den nuvarande versionen kommer även
nya Hilma att vara avgiftsfri och tillgänglig för alla
upphandlande enheter. Tjänsten kommer också att
innehålla möjligheten att prenumerera på aviseringar
om intressanta upphandlingar. Det blir också enklare
att lägga in annonser i efterskott.
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En tjänst som utvecklas
Funktionerna i tjänsten som utformas med fokus på
användarna definierades under året i nära samarbete
med de framtida användarna. Bland annat representanter för upphandlande enheter och företag ingick
i en stödgrupp som inrättades för att stöda utvecklingen av Hilma. Önskemål samlades också in via en
webbenkät.
”Gruppen sammanträdde flera gånger under året
och bidrog till att lägga en stadig grund utifrån de
framtida användarnas önskemål och synpunkter. De
rudimentära modellerna för användargränssnittet och
användarupplevelsen skapades i ett nära samarbete”,
berättar utvecklingschef Timo Rantanen.
Anbudsförfarandet för att bygga upp Hilma slutfördes
vid utgången av 2018. Innofactor Business Solutions
Oy lämnade offerten med det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Avtalet med Innofactor omfattar
bland annat leverans, implementering, underhåll och
vidareutveckling av Hilma. Nya Hilma byggs upp på
plattformen Microsoft Azure huvudsakligen som en
utkontrakterad lösning med plattform som en tjänst
(PaaS). Tjänsten utvecklas med hjälp av agila metoder.
Hilma ska i framtiden också få öppna gränssnitt som
möjliggör mångsidig användning av data. Genom de
öppna gränssnitten ska det vara möjligt att importera
data från datalagret direkt till organisationernas egna
system.
”Vid utvecklingen av Hilma måste vi också ta hänsyn
till EU-utvecklingsprojekten, såsom bland annat utvecklingen inom e-upphandling, ESPD-formuläret och
reformen av tjänsten Tenders Electronic Daily”, säger
Timo Rantanen.
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Automation och artificiell intelligens
introduceras i upphandlingar

Hansel verkar aktivt i statens samarbetsgrupp för artificiell intelligens och har också planer på introducera
automatiserade funktioner i den egna verksamheten.
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning handhade under 2018 den övergripande
styrningen av statsförvaltningens AI-nätverk. Hansel
har bidragit till samarbetsgruppen i synnerhet med
synpunkter ur upphandlingsperspektivet. Nätverket
har sammanträtt flera gånger för att behandla status
för koncepttest (PoC, Proof of Concept) och exempel
på praktiska tillämpningar. Intressanta presentationer
ordnades bland annat på FPA, Skatteförvaltningen och
OP-gruppen. År 2019 kommer nätverket att fokusera
på etiska frågor gällande AI samt problematiken gällande användningen av finska.
Ett av de samarbetsprojekt som vi deltar i handlar om
en gemensam serviceplattform för koncerntjänsterna.
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Projektet ska utreda om det verkligen finns ett behov
av en centraliserad gemensam leverantörsplattform.
Utredningen ska vara klar under början av 2019. Hur
plattformen ska byggas upp i praktiken utreds senare,
om utredningen visar att det finns ett behov. Ett av
alternativen är robotisering. Samarbetsgruppen för
statens tjänsteleverantörer kommer separat överens
om de följande stegen.
Inom den egna verksamheten utredde Hansel under
2018 förutsättningar och möjligheter för automatisering av kundsupportprocessen. Utredningen fokuserade på en kartläggning av fördelarna med automatisering för kundtjänsten samt möjligheterna till ett
rationellare och effektivare tillhandahållande av Miniplus-tjänsten eller hela serviceprocessen med hjälp
av moderna programvarulösningar. Resultatet var en
färdplan som vägleder oss i de första testerna med att
tillämpa automatisering av våra tjänster under 2019.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
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Styrning av ansvarsarbetet

Ansvarsfrågor är starkt integrerade i Hansels strategi,
och på samma sätt som digitalisering, kompetens,
innovation och effektivitet ses ansvarsaspekten som
ett delområde som kan genomsyra hela verksamheten. I ledningsgruppen har ansvarsfrågorna inkluderats i befattningsbeskrivningen för ekonomidirektören,
som fungerar som ordförande för bolagets grupp för
ansvarsfrågor.
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Ansvarsgruppen sammanträder regelbundet och består av experter inom organisationens olika områden.
Gruppen består av personer från ekonomiförvaltningen, juridiska enheten, kategorihanteringen, enheten för
utveckling av upphandlingsverksamheten, konkurrensutsättningsenheten och kommunikationen. Utgångspunkten för ansvarsarbetet är bolagets strategi, som
genomförs i form av olika projekt och åtgärder.
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Ansvarsgruppen ansvarar också för bolagets ansvarsrelaterade arbetsanvisningar och verksamhetsprocesser. År 2018 inleddes beredningen av en ny modell för
integrering av ansvar i konkurrensutsättningar med
fokus på slutresultatet. Modellen tar bättre hänsyn till
de tre ansvarskomponenterna, och den ska integreras
i konkurrensutsättningsprocessen under 2019.
En viktig del av ansvarsarbetet utgörs av att ge information om ansvarsrelaterade ärenden och att ge internt stöd för konkurrensutsättningsprojekt. Medlemmarna i gruppen deltar i evenemang och utbildningar
för intressentgrupper, där ansvarsfrågor behandlas.
Därtill fungerar medarbetare från Hansel som utbildare i olika sammanhang.
Hansel har också samarbete kring ansvarsfrågor med
inköpscentraler i andra länder. I synnerhet det nordiska samarbetet ska fördjupas vad gäller informationsspridning och utbyte av erfarenheter. Samarbetet med
medborgarorganisationer har också utökats.
Tyngdpunkterna för Hansels ansvarsarbete har definierats i en väsentlighetsmatris som uppdaterades för
föreliggande rapport.
Hansels ansvarsrapport
Resultaten av verksamheten i anslutning till ansvars
arbetet presenteras i form av en ansvarsrapport som
årligen ges ut på finska, svenska och engelska. Hansels
ansvarsrapport har integrerats i årsberättelsen. Vad
gäller ansvarsrapporteringen redovisas i berättelsen
nyckeluppgifter, intressanta händelser och resultaten
i fråga om ansvar för 2018. Ansvarsrapporten om 2017
publicerades 19 april 2018. Rapporteringen bygger på
den internationella redovisningsmodellen GRI Standards.
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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.
Rapporten har sammanställts av Hansels kommunikation i samarbete med Mainostoimisto SST. Foto: Lasse
Lecklin, Aki Rask, iStock. Personerna på fotografierna i
årsberättelsen är experter på Hansel.
Mer information lämnas av följande kommunikationsmedarbetare på Hansel:
Johanna Kaalikoski
kommunikationschef
johanna.kaalikoski@hansel.fi
tfn 029 4444 289
Laura Helle
expert, marknadsföringskommunikation
laura.helle@hansel.fi
tfn 029 4444 242
Hansels ansvarsrapport finns på vuosikertomus2018.
hansel.fi (på svenska arsberattelse2018.hansel.fi och
på engelska annualreport2018.hansel.fi). Ansvarsrapporten publiceras för sjätte gången endast som webbversion och den har verifierats av revisionssamfundet
KPMG Oy Ab.
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Väsentlighetsanalys

Grunden för Hansels ansvarsarbete och kommunikationen om detta utgörs av väsentlighetsmatrisen,
som styr tillämpningen av GRI Standards på bolagets
rapportering. Väsentlighetsdefinitionen avgör det som
tas upp i ansvarsrapporten.

digitalisering såsom Handi påverkat väsentlighetsdefinitionen. Väsentlighetsmatrisen behandlades av
ansvarsgruppen och godkändes av ledningsgruppen.
Matrisen uppdaterades 2018 till följd av ändringar i
omvärlden.

De teman som presenteras i ansvarsrapporten har
utvärderats i väsentlighetsmatrisen ur intressentgruppernas perspektiv och med tanke på genomslagskraften för bolagets verksamhet. Utifrån detta fokuserar
Hansel i sin rapportering på de ansvarsteman som
konstaterats vara de viktigaste. Även om intressentgrupperna inte lyfte fram besparingarna för staten
särskilt, ansågs detta vara det viktigaste delområdet
med tanke på kärnverksamheten.

Öppenhet, bekämpning av korruption och grå ekonomi
vilka tidigare hade behandlats var för sig kombinerades till Öppenhet och bekämpning av ekonomiska
oegentligheter. Grundläggande fri- och rättigheter i
arbetslivet, uppföljning och övervakning samt cirkulär ekonomi och cleantech samlades under rubriken
Ansvar i samordnad upphandling. Uppmuntrande
arbetsgemenskap och nytt jobb utgör nu tillsammans fokusområdet God arbetsgemenskap. De sista
delområden som ändrats är kompetensdelning och
samarbete med intressentgrupper som nu rapporteras tillsammans under Kompetensdelning. De övriga
väsentlighetsfaktorerna har inte ändrats.

Det finns flera aspekter som påverkar innehållet i väsentlighetsanalysen. Definitionerna har utformats med
beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG),
omvärldstrender och bolagets strategi, värdegrund
och de åtgärder som följer av dessa. Även statliga
anvisningar och principbeslut som berör Hansel har
påverkat innehållet i väsentlighetsanalysen. Man har
också beaktat resultaten av enkäterna om kund- och
leverantörsnöjdheten, utredningarna av ansvarsgruppen, kund- och leverantörsresponsen och resultaten
av enkäten om personalens arbetstillfredsställelse.
Väsentlighetsmatrisen uppdaterades avsevärt utifrån den enkät till intressentgrupperna som gjordes
på hösten 2016. Den nya matrisen betonar Hansels
roll som en främjare av en ansvarsfull upphandlingsprocess. Dessutom har nationella spetsprojekt för
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Ändringen motiverades av att delmomenten inom
ekonomiskt ansvar hade samma ledningsrutiner, de
tre ansvarsaspekterna allt mer var kopplade till konkurrensutsättningar och de nya arbetssätten nu var
inarbetade. En ny väsentlighetsbedömning ska göras
2019 efter att fusionen av Hansel och KL-Kuntahankinnat har genomförts och omvärldsförändringen är ett
faktum.
De tematiska fält som presenteras i väsentlighetsmatrisen har kopplats till de olika ansvarsaspekterna
med färgkoder. Klicka på delområdena för att läsa hur
respektive ansvarstema syns i vardagen på Hansel.
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Hansels väsentlighetsteman

Besparingar
för staten »
Fungerande
marknader »

Betydelse för intressentgrupper

Informationssäkerhet »

Ansvar i samordnad
upphandling »
Innovativ
upphandling »
Utnyttjande av
digitaliseringen »
Kompetensdelning »

God
arbetsgemenskap »
Påverka
lagstiftningen »

Hansels affärsverksamhets effektivitet
Socialt ansvar

64

Öppenhet och bekämpning av
ekonomiska oegentligheter »

Ekonomiskt ansvar

Miljöansvar
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Påverkan på flera områden

Intressentgrupper
Samarbetet med olika intressentgrupper är kontinuerligt. Intressentgruppskartläggningar har långa anor på
Hansel. Ursprungligen har tabellen upprättats i en workshop hos ledningsgruppen till stöd för kundarbetet, och
senare har dess användning utvidgats till att gälla utvecklingen av hela affärsverksamheten. Intressentgrupps
analysen behandlas en gång per år i ledningsgruppen och nödvändiga uppdateringar görs i nätverket.
Analys av viktiga intressentgrupper med regelbundet samarbete med Hansel
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Etiska riktlinjer

De etiska riktlinjerna anger grunden för förfaringssättet
för Hansels medarbetare. Riktlinjerna har antagits av
bolagets styrelse och verkställande direktören ska se
till att reglerna förankras genom bolagets ledningssystem. De etiska riktlinjerna gäller bolagets alla anställda. Nya arbetstagare får ta del av riktlinjerna som
en del av introduktionsprogrammet På samma gång
diskuteras etiken i den egna befattningen.
Direktörerna och cheferna ska säkerställa att
•
•
•

•
•

alla bemöts lika och att arbetsuppgifterna fördelas jämlikt
arbetsgemenskapen presterar bra och är effektiv
ingen diskriminering, mobbning eller annat osakligt beteende förekommer inom arbetsgemenskapen
säkerheten i arbetet och arbetarskyddet fungerar
man ingriper i eventuella missförhållanden.

De anställda ska se till att
•
•
•

•

arbetsuppgifterna sköts ändamålsenligt och utan
dröjsmål
arbetsgemenskapens arbetsinstruktioner följs
inga intressekonflikter relaterade till arbetsuppgifter uppstår och att chefen informeras omedelbart
om eventuella intressekonflikter
arbetsgemenskapens spelregler respekteras och
att alla bemöts sakligt inom arbetsgemenskapen.
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Regler för samarbete med intressentgrupper:
1.	 Deltagande i utbildning, sociala eller kulturella
evenemang och motsvarande tillställningar vilka
arrangeras av intressentgrupper tillåts endast
med skriftligt tillstånd av chefen. De som verkar
inom kundsamarbete behöver dock inte chefens
tillstånd för att delta i utbildningar som anordnas
av kunder. När tillståndet begärs, ska medarbetaren informera chefen om huruvida avsikten är
att använda arbetstid för att delta i evenemanget.
Hansel betalar alltid eventuella kostnader för resa
och logi.
2.	 Det är inte tillåtet att upprepade gånger delta i
evenemang som arrangeras av samma leverantör
eller intressentgrupp.
3.	 Gällande personliga gåvor kan endast sedvanliga
affärsgåvor och med dem jämförbara gåvor med
rimligt värde godkännas. Alla typer av korruption
och mutor är absolut förbjudna.
4.	 Under konkurrensutsättningar är det i regel inte
tillåtet att delta i evenemang som anordnas av företag som deltar i konkurrensutsättningar, acceptera inbjudningar från dessa företag eller ta emot
andra gåvor än eventuella julhälsningar.
5.	 Inom Hansel används en lista över evenemang
och gåvor, där anställda ska anteckna evenemang
och mottagna gåvor vars värde är minst 15 euro.
Medarbetare ska lägga till en anteckning genast
efter att tillstånd för deltagande har beviljats eller
gåvan mottagits.
6.	 Våra anställda får inte utnyttja information som de
fått i sina arbetsuppgifter för att eftersträva personlig vinning och får inte föra sådan information
vidare. Vi skyddar våra leverantörers och kunders
affärshemligheter.
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Regler om jäv och förseelser:
Bestämmelserna om jäv i förvaltningslagen (434/2003)
är inte direkt tillämpliga på Hansels verksamhet, men
bestämmelserna i förvaltningslagen och tolkningen
av dem är dock av allmän betydelse vid upphandling.
Eftersom en majoritet av Hansels kunder följer förvaltningslagen förväntas även Hansel följa förvaltningslagens principer. I sin verksamhet beaktar Hansel även
tillämpliga delar av rekommendationerna i Statens
tjänstemannaetiska delegations rapport (3/2014).

på Hansel eller en person som hör till den närmaste
kretsen har ett intresse i upphandlingen. Enligt riktlinjerna om jäv ska den anställda i detta fall inte delta i
konkurrensutsättningen.

För Hansel kan jäv uppkomma till exempel vid rekrytering, då en anställd hos en leverantör börjar arbeta på
Hansel. Vi följer principen enligt vilken den anställda
inte ska hantera ärenden för tidigare arbetsgivare eller
dennes samarbetspartner eller konkurrenter direkt
efter att ha påbörjat en ny anställning. För bisysslor
krävs tillstånd av verkställande direktören.

Medarbetare kan hamna i situationer då det finns
tecken på eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen. Det kan exempelvis handla om prisöverenskommelser, uppdelning av marknaden eller missbruk av
dominerande ställning på marknaden. Om experten
misstänker brott mot konkurrenslagstiftningen ska hen
uppmärksamma bolagets juridiska chefs på ärendet.

Hansels experter föreläser regelbundet på evenemang
som anordnas av intressentgrupper. Bolaget förhåller
sig positivt till att medarbetarnas kompetens inom
upphandlingsbranschen utnyttjas i stor utsträckning
bland intressentgrupperna.

Den mest typiska och vanligaste situation som inbegriper jäv uppstår om en nära anhörig till en expert
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Vi bekämpar korruption

Hansels verksamhet är förankrad i krav på opartiskhet,
oberoende, insyn och likabehandling, vilka följer delvis
direkt från upphandlingslagen. Våra etiska riktlinjer, detaljerade arbetsanvisningar och projektkoncept utgör
ramarna för interna processer som medarbetarna ska
följa.
Konkurrensutsättningarna sköts alltid av team och
medarbetarna ska ha en låg tröskel för att självmant
anmäla jäv vid eventuella intressekonflikter. Medan
upphandlingen pågår minimerar vi kommunikationen
med anbudsgivarna. Vi är övertygade om att vi genom
att centralisera upphandlingskompetensen och etablera standardiserade koncept effektivt kan motarbeta
korruption i olika former.
Upphandlingslagen ska bland annat främja en effektiv användning av offentliga medel och den omfattar
i Finland upphandlingar med ett årligt värde av 30
miljarder euro. I upphandlingslagen (80 §) räknas upp
obligatoriska grunder för uteslutning, vilket innebär att
om en anbudsgivare har gjort sig skyldig till ett brott
som nämns i bestämmelsen och genom en lagakraftvunnen dom dömts till straff för det, ska den uteslutas
ur anbudsförfarandet. Utdrag ur brottsregistret kontrolleras vid konkurrensutsättningarna. I lagen räknas
dessutom upp flera prövningsbaserade grunder för
uteslutning (81 §), vars tillämpning är en mer komplicerad fråga.
Genom lagändringarna 2017 har offentliga upphandlande enheter tillgång till uppgifter i myndighetsregister för att kunna kontrollera att anbudsgivarna
uppfyller lämplighetskraven. Hansel använder ett
elektroniskt konkurrensutsättningssystem som auto-
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Hansel har satsat på att
främja öppenhet
vid upphandling.
matiskt kontrollerar uppgifterna mot myndigheternas
register, med undantag för straffregisterutdrag. Det är
ledsamt att man även i upphandlingsvärlden råkar ut
för oetisk och till och med olaglig verksamhet, men å
andra sidan har den effektivare tillsynen och myndighetssamarbetet gjort det lättare att ingripa i den.
Hansel har satsat på att främja öppenhet vid upphandling genom tjänsten Tutkihankintoja.fi på uppdrag
av Finansministeriet. Genom tjänsten får allmänheten insyn i fakturamaterial om statens inköp på ett
lättbegripligt sätt. Samma data finns också i tjänsten
avoindata.fi. Tjänsten redogör dessutom för Hansels
egna kostnader, och i framtiden välkomnar vi också
kommunala organisationer till tjänsten. Våra kunder
får ännu noggrannare analyser av sina upphandlingar
i tjänsten Upphandlingspuls som beskrivs närmare i
Planering ger bättre kontroll på upphandlingen.
Hansel har verkat för att främja övergången till standardiserade e-fakturor i Finland och understött bland
annat beredningen av ny lagstiftning på området.
E-fakturering motverkar den grå ekonomin, och tills
vidare har det inte uppdagats några elektroniska bluffakturor i Finland. Hansel har redan i ett tiotal år krävt
e-fakturering i sina ramavtal.
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Koll på leverantörernas ekonomi

Under ramavtalens giltighetstid följer Hansel upp vissa
ekonomiska och juridiska indikatorer för avtalsleverantörerna, samt att dessa uppfyller sina åtaganden enligt
lagen om beställarens ansvar då det gäller upphandlingar som omfattas av upphandlingslagen och som
Hansel har beslutat att utöva tillsyn över. Kunderna
hittar information om detta på bolagets servicesidor.
Hansel använder en köptjänst för kontinuerlig övervakning av följande indikatorer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ändring av företagets namn
ändring av företagets status
ändring av bolagsformen
anmälan om rättelse av betalningsstörning då en
betalningsstörning stryks på grund av en betalning
anmälan om en ny betalningsstörning eller avlägsnande av en gammal
tillägg av betalningsstörning
ändring som gäller förskottsuppbördsregistret
förlust av aktiekapital
ändring av riskkategori
företagsarrangemang, som fusion eller fission.
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Övervakningstjänsten har fungerat väl och tack vare
den har Hansel kunna föregripa bland annat ekonomiska problem hos leverantörerna. Tjänsten övervakar
för närvarande 371 företag, däribland Hansels samtliga
finländska avtalsleverantörer. Om övervakningstjänsten larmar till exempel på grund av försämring av
företagets riskkategori, kontaktar kategorichefen leverantören och utreder orsaken. Beslut om vilka åtgärder
som behövs fattas i samråd.
Hansel har definierat de inköpshelheter som omfattas
av lagen om beställarens ansvar och vilka vi övervakar
på det sätt som fastställs i lagen. Vi köper en del av
själva övervakningen från Tilaajavastuu.fi och sköter
själv en del. År 2018 omfattande övervakningen 16
ramavtal och 256 företag, av vilka 72 var ramavtalsleverantörer och resten deras underleverantörer.
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Många leverantörer vid samordnad
upphandling

Hansel genomför konkurrensutsättningen vid samordnad upphandling utifrån analyser av kundernas behov
och leverantörsmarknaden. För att ge olika slags leverantörer möjlighet att bli antagen som avtalsleverantör
är det möjligt att ställa lämplighetskraven på leverantörerna på rätt nivå vid konkurrensutsättningen.
Med hjälp av lämplighetskraven vill den upphandlande
enheten försäkra sig om att anbudsgivaren kan leva
upp till sitt anbud. Den upphandlande enheten kan
fastställa krav på kandidaternas eller anbudsgivarnas
registrering, ekonomiska och finansiella situation samt
tekniska egenskaper och behörighet. Vanliga lämplighetskrav är omsättning, riskkategori och referenser.
För att både stora och små företag ska kunna delta
i samordnade upphandlingar delas upphandlingen i
delar. Det kan innebära till exempel konkurrensutsättning enligt region, produkt- eller tjänstekategori eller
kompetens. Ett dynamiskt inköpssystem kan också
vara ett effektivt verktyg för att genomföra upphandlingar så att små och medelstora företag också kan
delta i gemensamma upphandlingar.
I det dynamiska inköpssystemet väljs alla anbudsgivare som uppfyller lämplighetskraven och upphandlingarna ordnas som minikonkurrensutsättning. Eftersom
olika stora leverantörer kan kvalificera sig för systemet,

72

Både stora och små företag bör
kunna delta isamordnade
upphandlingar.
kan också små och medelstora företag och regionala
företag bli valda till avtalsleverantörer.
Uppdelade ramavtal utgjorde 64 procent av Hansels
samordnade upphandlingar 2018. Ramavtal uppdelade
enligt region utgjorde 14 procent, avtal uppdelade enligt produkt- och tjänstekategori utgjorde 39 procent
och enligt kompetensområde 10 procent. Andelen
samordnade upphandlingar som verkställdes som dynamiska inköpssystem var mindre än en procent 2018.
År 2019 kommer vi att se en ändring i detta. Andelen
odelade samordnade upphandlingar var 36 procent.
År 2018 var små och medelstora företags andel 42
procent av Hansels avtalsleverantörer och 87 procent
av underleverantörerna.
Vid utgången av 2018 hade Hansel 27 utländska leverantörer.
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Vi utredde ansvarsauditering

Vi gör i samband med konkurrensutsättningen en omfattande utredning av ansvarsfrågorna och ställer upp
olika kriterier för dem. Det problematiska är att följa
upp att kriterierna uppfylls under avtalstiden, speciellt
i fråga om miljöansvar och socialt ansvar. För uppföljning av det ekonomiska ansvaret har vi automatiska
processer.

I Finland finns flera företag som har
erfarenhet av ansvarsauditering.

Under 2018 gjorde vi en utredning av ansvarsauditeringar. Vi gjorde ett besök till kollegerna i Sverige
och studerade hur de genomför hållbarhetsrevisioner genom att anlita aktörer på den privata sektorn.
Syftet med utredningen var att se om det finns sådana
aktörer i Finland och bedöma deras kompetens inom
ansvarsauditering.

sels förfrågan, och några företag uttalade sig i uppmuntrande ordalag om att även den offentliga sektorn
skulle börja använda hållbarhetsrevisioner. Enligt vår
uppfattning är det huvudsakligen stora internationella
företag på den privata sektorn som gör hållbarhetsrevisioner i Finland.

Resultaten av utredningen var uppmuntrande. I Finlands finns flera företag med erfarenhet av ansvarsauditering och en del av dem har också certifikat för
verifiering. En del är finländska företag, och en del är
utländska organisationers dotterbolag i Finland. Många
företag har omfattande nätverk som gör det möjligt att
granska leveranskedjor även i högriskländer.
Företagen inom branschen förhöll sig positivt till Han-
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År 2017 tog Hansel för första gången vid konkurrensutsättning fram en omfattande Code of Conduct för avtalsleverantörerna. Uppförandekoden innehåller också
möjligheten till hållbarhetsrevisioner. Enligt avtalsvillkoren kan resultaten från hållbarhetsrevisionen också
delas med andra inköpscentraler som är verksamma
inom EU. Vi har för avsikt att för första gången pilottesta hållbarhetsrevision under 2019.
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Hållbara material och tillsyn över
arbetsförhållanden

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet var i fokus
vid konkurrensutsättningen för kontorsmöbler 2018.
Genom ramavtalet om kontorsmöbler kan kunderna
skaffa sådan inredning för offentliga utrymmen som är
tåliga och högkvalitativa och dessutom tillverkade på
ett sätt som tar hänsyn till miljöpåverkan och ekologiskt ansvar.

Ett viktigt verktyg i arbetet för att
stärka miljömedvetenheten var den
bilaga som vi hade tagit fram.
”Ett viktigt verktyg i arbetet för att stärka miljömedvetenheten var den bilaga som vi hade tagit fram. I den
tog vi upp bland annat vikten av att minska användningen av skadliga ämnen, det vill säga motarbeta
kemikaliseringen av miljön, att återvinna produkter och
förpackningar samt trygga den biologiska mångfalden”,
säger utvecklingschef Liisa Lehtomäki som varit med
om att definiera hållbarhetsaspekterna för kontorsmöbler.
Allt trä som används i möblerna ska härstamma från
lagliga avverkningar, och på det sätt vill vi trygga den
biologiska mångfalden. Vi motarbetar kemikalisering
av miljön genom att förbjuda användningen av vissa
skadliga ämnen i ytbeläggningar, i skumningsmedel
och lim i stoppningar samt genom att fastställa en
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maxgräns för formaldehyd som avges från träskivor.
För att öka återvinningen ska leverantörerna kunna
erbjuda en återvinningstjänst för gamla möbler och ta
hand om förpackningsmaterialet.
Code of Conduct hjälper att uppnå målen för social
hållbarhet
Jämfört med tidigare har social hållbarhet tagits
mer i beaktande i konkurrensutsättningen genom att
leverantörerna ska säkerställa att möbeltygerna vävs
och motorerna i elborden monteras under drägliga
arbetsförhållanden.
”Leverantörerna ska i enlighet med Code of Conduct
kunna redogöra för att kraven i Internationella arbetsorganisationens åtta kärnkonventioner uppfylls
om väveriet eller monteringsfabriken finns i en stat
som inte har genomfört konventionerna”, säger Liisa
Lehtomäki.
Målen för ekonomiskt ansvar utgör redan en etablerad
del av konkurrensutsättningen för Hansels ramavtal.
Det innebär att vi utreder anbudsgivarnas kreditbetyg
och övervakar att de fullgör sina åtaganden i fråga om
skatter och pensionsavgifter. Hansel ber också anbudsgivarna att lämna utredningar enligt lagen om beställarens ansvar, eftersom leverans av kontorsmöbler
inbegriper tjänster som levereras i kundens lokaler.
Alla villkor ska uppfyllas och Hansel övervakar detta
under konkurrensutsättningen och under avtalsperioden på kundernas vägnar.
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Tillgänglighet och ansvar gäller även
mötesplatser

År 2018 konkurrensutsatte Hansel för sina kunder ett
ramavtal om mötes- och evenemangslokaler för möten, evenemang och rekreation i Finland.

Hansels kunder kan boka möteslokaler via en tjänst
som finns på Hansels webbplat och särskilt rikta in
sökningen på tillgängliga lokaler.

Genom konkurrensutsättningen ville man försäkra
sig om att det finns mötesplatser att tillgå runtom i
Finland och att företag och företagare oavsett storlek kunde delta i konkurrensutsättningen. Av de valda
avtalsleverantörerna var 85 procent, det vill säga 65
företag, små och medelstora företag. De nästan 200
möteslokalerna som ingår i avtalet är belägna runtom
i Finland, och den geografiska spridningen motsvarar
kundernas behov.

”Det händer att våra kunder ordnar möten och evenemang där en del av deltagarna har nedsatt rörelse- eller funktionsförmåga. Då är det viktigt att man tänker
på tillgängligheten redan i början av planeringen. Det
nya ramavtalet svarar nu bättre på kundernas behov i
detta avseende”, säger kategorichef Minna Isoherranen
som var med om att förbereda konkurrensutsättningen.

Mötesbokningstjänsten hittar den lämpligaste
lokalen
På alla mötesplatser som tagits med i avtalet ska
både de allmänna utrymmena och mötes- och inkvarteringsrummen om möjligt vara lämpade för rörelsehindrade. Dessutom är det i över etthundra möteslokaler möjligt att ordna evenemang som är tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning i enlighet med
Invalidförbundets tillgänglighetskriterier (Helppo liikkua). Kriterierna gäller bland annat evenemangsplatsens förbindelser till kommunikationer, öppen passage
i och till lokalen samt inredningen och belysningen i
lokalen.

76

Minimikraven på möteslokalerna inbegriper också
miljöansvar och socialt ansvar. Det görs bland annat
mätningar av förbrukningen av värme, el och vatten i
lokalerna och man försöker också minska matsvinnet.
I fråga om socialt ansvar ska man på mötesplatserna
se till likabehandling av personalen, och trakasserier
eller annat osakligt beteende på arbetsplatsen ska
inte tolereras över huvud taget.
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Medarbetarna delar med sig av sitt
kunnande

Medarbetarna på Hansel deltar ofta i olika slags evenemang och talar om offentlig upphandling. År 2018
talade de på
•
•
•
•
•
•
•

Yrkeshögskolan Metropolia
HAUS
Finlands Juristförbund
Statsrådet
Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Aalto Executive Education
OECD

Ansvarsmorgon: Det går att påverka genom
upphandling – det gäller att ställa krav
Hansels första ansvarsmorgon i april 2018 rönte stort
intresse bland kunderna. Socialt ansvar inom elektronikindustrin var i synnerhet ett tema som lockade över
60 deltagare. Om ansvarsarbete talade bland annat
Kirsi Koivusaari från Hansel, Anu Kultalahti från
Finnwatch, Linda Piirto från Arbets- och näringsministeriet och Laura Kuistio från Trafikverket.
Grundvalen för socialt ansvar är FN:s vägledande
principer enligt vilka stater ska trygga de mänskliga
rättigheterna och företag ska respektera dem. Arbetet för att främja socialt ansvar är en ständig process
som även innehåller uppföljning och rapportering. Att
trygga de mänskliga rättigheterna är förknippat med
många utmaningar, som till exempel att se till att de
respekteras i hela leveranskedjan eller att i fastställa
en tillräcklig lön som det går att leva på i olika länder.
Genom att sprida bästa praxis kan man lyckas med
det.
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Under den korta tid som ansvarsdebatten har pågått
har den blivit betydligt mer mångfacetterad jämfört
med första början. Den bäst fungerande metoden för
att främja ansvarstänkande är att ingå gemensamma avtal på bred front, men organisationer ska också
skapa tydliga egna rutiner för ansvarsarbetet. Det ska
finnas beslut på vem som ansvarar för en fråga, vem
som följer upp den och hur rapporteringen ska skötas.
Socialt ansvar berör inte endast fjärran länder, utan
det är relevant också i Finland – varje dag. I vårt arbetsliv anknyter människorättsfrågorna till bland annat
säkerhet i arbetet, arbetshälsa, mångfald och kundernas integritetsskydd.
Ansvar och elektronikproduktion
Tero Lehtisaari talade om Hansels och Finnwatchs
gemensamma projekt för ansvar i datorupphandlingar.
I projektet arbetade man fram verktyg för främjande
av socialt ansvar vid offentlig upphandling och genomförde konkurrensutsättningen för ramavtalet Datorer.
”Resultaten var goda och de kan läsas i Finnwatchs
rapport Sanoista tekoihin. Vi ser gärna att andra fritt
utnyttjar resultaten. Nu ska vi hjälpa våra kunder att
definiera kvalitetskriterier för ansvarsaspekter i deras
egna förenklade upphandlingarna”, tipsar Tero Lehtisaari.
Avtalsleverantörerna i ramavtalet Datorer samt representanter för Finnwatch och Eettisen kaupan puolesta
ry fick möjlighet att berätta om sina synpunkter på
socialt ansvar i en paneldebatt under ledning av Kalle
Hietaranta från Hansel
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Som avslutning berättade Karolina Lehto från Hansel
om hur lagstiftningen uppmuntrar till att kräva att ansvarsaspekterna beaktas. Offentliga upphandlare ska
leva upp till de krav som fastställs i såväl upphandlingslagstiftningen som bland annat miljölagstiftningen
och energieffektivitetslagstiftningen. Ansvarsaspekten
måste finnas i tankarna redan då man väljer upphandlingens syfte, varefter man går vidare till att fastställa
lämplighetskraven och beskriva upphandlingens syfte.
I jämförelsegrunderna och speciellt i avtalsvillkoren
kan upphandlaren klart och tydligt redogöra för sin
ståndpunkt för anbudsgivarna.
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Hansel utvecklar
upphandlingsverksamheten
som medlem i LOGY rf

Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf är
landets största expertnätverk inom logistik och upphandling. Det arbetar för att höja inköps- och logistikbranschens profil och betydelse som en central
resultatfaktor för affärsverksamheten. Hansel hör till
ledningsgruppen för LOGY rf:s upphandlingsforum.
Upphandlingsforum vill påverka utvecklingen av upphandlingskunnandet i Finland och främja medlemmarnas konkurrensförmåga. Expertnätverkets mål är
att höja den finländska upphandlingskompetensen till
internationell toppnivå. Upphandlingsforum medverkar
också aktivt i att utveckla utbildningen inom sektorn.
Det samarbetar med många läroanstalter och andra
aktörer som utvecklar upphandlingskompetens och
upphandlingsrutiner i Finland.

Medverkan i upphandlingsforum ger medlemmarna
möjlighet att bland annat nätverka och ta del av konkreta lösningar för den egna upphandlingsledningen
och kompetensutvecklingen. Under upphandlingsforum verkar teamet för offentliga upphandlingar där
Hansel är en aktiv medlem. Teamet ska arbeta för att
göra offentlig upphandling i Finland så effektiv och
smidig som möjligt.
LOGY rf samarbetar med systerorganisationer i Tyskland, Estland och Norden samt deltar aktivt i verksamheten i bland annat IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management), ELA
(European Logistics Association) och CSCMP (Council
of Supply Chain Management Professionals).

Expertnätverkets mål är att höja upphandlingskompetensen
till internationell toppnivå.
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Miljömärkning är bevis på ett
ansvarsfullt ramavtal

Statsrådets principbeslut om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upphandling
förutsätter att miljöaspekterna beaktas i alla offentliga
upphandlingar.
På Hansel börjar utredningen av miljöaspekterna redan
vid planeringen av en konkurrensutsättning. Om det
inte är möjligt att beakta miljöaspekterna i upphandlingen eller om det endast finns en möjlig aspekt att
beakta, dokumenteras detta i enlighet med bolagets
interna anvisningar.
Mål för beaktandet av miljöaspekterna är bland annat
att
•
•
•
•
•

•
•
•

minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten
minska kemikaliseringen av miljön, det vill säga
användningen av skadliga ämnen
minska utsläppen av växthusgaser (bl.a. CO2)
minska mängden avfall
minska användningen av icke-förnyelsebara naturtillgångar 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 miljöaspekterna i enlighet med två eller flera av de kriterier som
Hansel fastställt, tilldelas ramavtalet Hansels miljömärke. Vid utgången av 2018 hade 55 av de totalt 88
gällande ramavtalen beviljats miljömärke (63 procent).
Det är inte alltid möjligt att beakta miljöaspekterna på
grund av upphandlingsobjektets karaktär. Exempelvis
när det gäller ramavtal för tjänster inom organisations- och personalutveckling och andra motsvarande
experttjänster är det ofta svårt att beakta miljöaspekter. Man beslutade att avstå från att ansöka om miljömärkning av ramavtalet om tankning av bränsle på
trafikstationer för perioden 2018–2021 med anledning
av produkternas beskaffenhet.
Hansel ser över sin affärsmodell under 2019 Utöver
miljöaspekterna kommer socialt ansvar att spela en
större roll vid konkurrensutsättning i framtiden. Samtidigt ändras fokus för bedömningen till konsekvenserna.
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I Hansels ramavtal beaktas miljöaspekterna
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Personalstyrkan närmar sig 100

Hansels personalstyrka fortsatte att växa 2018 och vid
utgången av året hade bolaget 95 anställda. Under
året rekryterades tolv nya medarbetare och nio anställningar avslutades, varav fem personer sade upp
sig och i fyra fall gick tidsbundna anställningar ut. Till
bolagets rutiner hör att ordna en avgångsintervju med
medarbetare som sagt upp sig och på detta sätt utre-
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da hur de har trivts i arbetet, vad de anser Hansel kan
bli bättre på och ge dem möjlighet att ge respons.
Närmare information finns i statistiken över vissa valda
nyckeltal under en period på fem år.
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Kollektivavtal och samarbetsverksamhet med
personalgrupperna
Hansels kollektivavtal har förhandlats fram av PALTA ry (Arbetsgivarna för servicebranscherna) och De
Högre Tjänstemännen YTN rf. Avtalet gäller tills vidare.
Bolagets personal med undantag för verkställande
direktören omfattas av kollektivavtalet. I enlighet med
kollektivavtalet representeras personalen av en förtroendeman, som personalen väljer inom sig, och hens
ersättare.
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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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Nya förmågor i vår skara av
toppexperter

År 2018 rekryterade Hansel tolv nya medarbetare. De
vanligaste titlarna hos oss är konkurrensutsättningskonsult och kategorichef, och dessutom har vi experter på många olika områden. Jussi Ratsula började
som jurist i april, och i augusti tillträdde Anne Sores
som utvecklingschef och Tiina Luoma som servicechef. De var alla intresserade av hur saker och ting
sköts på Finlands största upphandlande enhet.
Efter de första månaderna på jobbet är Anne, Jussi
och Tiina eniga om att det bästa är att få arbeta inom
ett stort nätverk. De arbetar på sina respektive poster
i nära kontakt med både medarbetarna inom Hansel
och kunderna. Tiina är projektägare för Hilma och i den
rollen framhävs också betydelsen av samarbetet med
leverantörer och intressenter.
Med ribban högt
Tiina har lång erfarenhet av it-projekt och var bekant
med medlemmarna i Hansels team för digitala tjänster från den tid då hon samarbetade med dem kring
Energimyndighetens dynamiska inköpssystem och
tjänsten Hanki.
”Vårt team är toppen, och vi bestämma väldigt fritt hur
vi gör jobbet”, säger Tiina.
Hon lockades till Hansel av möjligheten att få vara
med om det stora moderniseringsprojektet gällandet
det allom bekanta annonseringssystemet Hilma samt
av ett löfte att få använda de senaste tekniska lösningarna.
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Även Anne berömmer expertisen inom Hansel.
”Oavsett hur svår min fråga är så finns det alltid någon
som ställer upp som bollplank. Det är helt fantastiskt
för en passionerad upphandlingsutvecklare som jag.”
Anne hjälper gärna kunder med deras ibland projekt. Enligt henne är just mötena med olika slags
människor det bästa med jobbet.
Meningsfulla uppgifter
Jussi har gjort sin karriär inom offentlig upphandling.
Han konstaterar att man på Hansel jobbar på en exakt
så hög nivå som han hade förväntat sig. Hans arbetsuppgifter omfattar fristående upphandlingar som
genomförs för kunder.
”Arbetsmentaliteten är öppen och det finns massor av
bra material och mallar som man kan använda i sitt
eget arbete”, säger Jussi.
De tre nya medarbetarna ser fram emot 2019. Anne får
verkligen kavla upp ärmarna bland annat när försäljningen av konceptet för upphandlingsverksamhet som
en tjänst till små ämbetsverk inleds. Jussi utvidgar
sina uppgifter till konkurrensutsättningar vid samordnad upphandling, och Tiina och ett team av kodare har
redan inlett utvecklingen av Hilma med hjälp av smidig
scrum-metodik.
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Bra trivsel på Hansel

Bolaget mäter personalnöjdheten med 1,5 års intervaller. Resultaten från mätningen hösten 2018 visade
på en tydlig förbättring i trivseln på arbetsplatsen.
Cheferna fick beröm för att de var tillgängliga och litade på sina team. Medarbetarna upplevde också oftare
att deras arbetsinsats värdesattes. En klar förbättrings
sågs i entusiasmen och den positiva inställningen till
arbetet.

Medarbetarna upplevde också
oftare att deras
arbetsinsats värdesattes.
Däremot bör vi bli bättre på att hantera förändringar.
Speciellt i fråga om beredningen av fusionen av Hansel
och KL-Kuntahankinnat saknade medarbetarna kommunikation och delaktighet. Dessutom önskade man
att alla på Hansel modigare skulle ta itu även med
svåra frågor.
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Belöning
Hansel följer det ﬁnanspolitiska ministerutskottets
direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner. Alla arbetstagare med fast anställning är efter
prövotiden med i resultatbonussystemet. Styrelsen
fastställer resultatbonusmålen och resultatbonus för
Hansel-medarbetarna är högst 15 procent av årslönen.
En resultatbonus för exceptionellt goda prestationer av bolaget och en löntagare kan betalas ut till en
medlem i ledningsgruppen, vilken högst kan uppgå till
30 procent av årslönen.
Under 2018 var grunden för utbetalning av resultatpremier kundnöjdhet och personliga prestationer i
enlighet med bolagsstyrelsens beslut. En resultatbonusreservering på 740 000 euro exklusive sociala avgifter har gjorts i bokslutet för år 2018. Resultatbonus
betalas ut i april 2019. Visstidsanställda omfattas inte
av belöningssystemet. I övrigt har visstidsanställda arbetstagare samma förmåner som ordinarie anställda.
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Flexmöjligheter för vardagen

Hansels mål är att medarbetarna ska kunna pussla
ihop arbete och vardagsliv till en fungerande helhet.
Många av medarbetarna använde sig av olika alternativ
för flexarbete under 2018. Både familjeledigheter och
deltidsarbete upplevdes som fungerande lösningar för
samordningen av arbete och vardagsliv.
Sammanlagt fem medarbetare tog ut familjeledighet
under 2018. Flexarbetet gav också möjlighet till kompetensutveckling, och under året var en medarbetare
studieledig.
Sanna Viljamaa har arbetat på Hansel i flera år. Hon
återvände från moderskapsledighet och tog itu med
nya utmaningar.
”Jag hade önskat att få jobba med system- och
utvecklingsuppgifter efter mammaledigheten, och
sommaren 2018 föreslog man mig uppgifter inom
implementeringen och samordningen av Handi. Utöver
den nya arbetsbeskrivningen diskuterade vi också mitt
önskemål att till en början få jobba deltid. Jag räknade
ut hur många timmar jag kan arbeta och arbetsuppgifterna planerades därefter. Hösten 2018 satte jag mig in
i de nya arbetsuppgifterna främst genom att jobba hemifrån, och var fysiskt närvarande mest på möten. Att
komma tillbaka från mammaledigheten gick smidigare
än jag hade vågat hoppas”, säger Sanna Viljamaa.
”Sedan början av 2019 jobbar jag heltid. Jag har en
ny uppgift och massor som jag behöver lära mig,
men en bekant arbetsplats och bekanta kolleger har
underlättat övergången till heltidsarbete. De flexibla
möjligheterna till distansjobb gör det också lättare att
få vardagen att rulla i en barnfamilj, då jag kan spara
flera timmar av en vardag genom att distansjobba. Det
spelar en jätte viktig roll för den mentala hälsan och
energin.”
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Gehör för egna önskemål
Det är inte bara nyblivna föräldrar som dragit nytta av
flexmöjligheterna. Anne Majalampi tog ut tre månader
ledighet utan lön från sitt arbete som upphandlingsexpert, eftersom hennes insats behövdes på annat håll.
”Den ena av min dotters döttrar började skolan i höstas och den andra började i trean. Det var viktigt för
mig som mormor att kunna hjälpa familjen med den
stressiga vardagen och tillbringa mer tid med mina
barnbarn”, säger Anne Majalampi.
”Arbetsgivaren förhöll sig positivt och uppmuntrande
till mina önskemål. Jag har jobbat nästan fyrtio år på
Hansel, och de åren rymmer både intressanta arbetsuppgifter och en fin arbetsgemenskap. Senast jag tog
ett längre avbrott från arbetet var då jag var mammaledig 1981. Att jag under tre månader kunde ta hand
om mina barnbarn var otroligt viktigt för mig som
mormor och det gav mig väldigt mycket.”
Kategorichef Tero Lehtisaari använde sig av en liknande möjlighet till flex, då han tillbringade tre månader i
Washington D.C. sommaren 2018.
”Min fru är kommunikationsforskare och hon fick
ett vistelsestipendium på tre månader till Woodrow
Wilson Center, så vi åkte hela familjen. Vi hade gjort
en motsvarande grej 2015. Då var jag vårdledig i några
månader medan min fru arbetade som forskare vid
Oxfords universitet. Det var fina upplevelser: att resa
vidgar verkligen vyerna.”
”Arbetsgivaren har förhållit sig uppmuntrande till ledigheterna, utan att komplicera det. Eftersom vi redan ett
år innan visste att jag skulle vara borta en längre tid
under sommaren, kunde vi beakta det i mina arbetsuppgifter och planera in sådant som krävde min närvaro i schemat. Att pussla ihop arbete och vardagsliv
har varit enkelt på Hansel,” säger Tero Lehtisaari.
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LaaS på Hansel

Hansel och Vincit Oyj inledde hösten 2018 ett pilotförsök med tjänsten Leadership as a Service (LaaS).
Ledarskapstjänsten LaaS är ett verktyg för självledarskap. Det är utformat som en webbutik där var och
en kan beställa exakt sådana ledarskapstjänster som
hen behöver. Via LaaS går det att beställa bland annat
tjänster för arbetsvardagen och arbetshälsan.
Försöket, som avslutades vid årsskiftet, omfattade
nedarbetarna inom kategorihantering och utvecklingstjänster för upphandlingsverksamheten. Speciellt den
senare gruppen utnyttjade tjänsterna aktivt.
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Tjänster för fysisk kondition, tidshantering och god nattsömn var
populärast bland pilottestarna.
Tjänster för fysisk kondition, tidshantering och god
nattsömn var populärast bland pilottestarna. Många
sökte också stöd för att bli bättre på att hantera de
verktyg de behöver i det dagliga arbetet. Tack vare
pilottestarnas positiva erfarenheter kommer LaaS att
införas i hela bolaget under 2019.
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Flexkontor betjänar olika funktioner
bättre

Sommaren och hösten var en tid av förändring i
Hansels lokaler. Medan medarbetarna semestrade
byggdes lokalerna om till ett modernt aktivitetsbaserat flexkontor. Under hösten renoverades bolagets
mötesrum. Genom att modernisera kontoret ville man
säkerställa att lokalerna är funktionella även för ett
större antal anställda. De nya lokalerna rymmer olika
alternativ och bjuder på arbetsro och trivsel.
Enligt förstudien som föregick renoveringen tillbringar
medarbetarna en stor del av dagarna på möten med
kolleger, kunder eller leverantörer. Därför ville man
i det nya arbetsplatskonceptet se till att det fanns
tillräckligt med mötesrum för det interna och externa samarbetet. Ingen har längre en egen arbetsplats
och det finns fler sociala mötesplatser, vilket gör det
möjligt att smidigt välja en plats som bäst passar den
arbetsuppgift som man har för handen.
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”Det är jätte praktiskt att fritt kunna flytta sig på kontoret beroende på vem man arbetar med”, säger Kalle
Pinni och Mika Hänninen fortsätter:
”Folk är gladare och öppnare i det nya kontoret.”
Hansel har gått med i WWF:s miljöprogram Green
Office. På lång sikt kommer moderniseringen av
arbetsplatsen att också reducera kontorets miljöpåverkan. För närvarande är lokaleffektiviteten 17 m2
per person, men genom att lokalerna har plats för
ytterligare 40–50 nya medarbetare är det möjligt att
effektivisera lokalanvändningen till 11 m2 per person.
Den nya led-belysningen minskar energiförbrukningen.
”Clean desk policy” bidrar till att minska pappersförbrukningen och ger dessutom renare inomhusluft då
inga pappershögar längre staplas på arbetsborden. En
del av inredningen byttes ut mot moderna möbler och
gamla möbler lämnades till återvinning.
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GRI-index
Hansels ansvarsrapport 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
rapporten
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 presenteras i Hansels årsredovisning 2018 under
sektioner ”Åtgärd 2018”, ”Förnybar upphandling”, ”Upphandling på ett hållbart sätt”, ”Hansel som arbetsplats”
samt ”GRI” för rapporteringsperioden 1.1–31.12.2017
(härefter ”hållbarhetsinformation”).
Ledningens ansvar
Ledningen för Hansel ansvarar för upprättandet av
rapporten och för informationen och innefattande
påståendena i rapporten samt av framförandet i enlighet med GRI Sustainability Reporting Standards; för
att fastställa Hansels mål gällande framförande 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
bestyrkandestandarden ISAE 3000 (omarbetad) Andra
bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga
granskningar av historisk finansiell information utfärdad av International Auditing and Assurance Standards
Board IAASB. Standarden kräver att vi planerar och
upprättar uppdraget för att erhålla begränsad säkerhet om att hållbarhetsinformationen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
Vi tillämpar den internationella standarden för kvalitetskontroll International Standard on Quality Control
ISQC 1 och upprätthåller sålunda ett omfattande kvalitetskontrollsystem som innefattar dokumenterade
principer och tillvägagångssätt angående förenlighet
med etiska krav, standarder för yrkesutövningen samt
krav i lagar och andra författningar.
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Vi fyller kraven för oberoende och andra etiska krav i
enlighet med internationella Code of Ethics for Professional Accountants utgiven av International Ethics
Standards 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 hållbarhetsinformationen, samt
genom att tillämpa analytiska och andra lämpliga
metoder för inhämtning av bevis. I vårt uppdrag har vi
vidtagit t.ex. följande åtgärder:
•

•

•

•

Intervjuat representanter för Hansels högsta
ledningen, och relevant personal som ansvarar för
beredningen av materialet som används i hållbarhetsinformationen.
Vi har utvärderat i vilken utsträckning hållbarhetsinformationen följer GRI Sustainability Reporting
Standards innehållsspecifikationer för rapporteringen och huruvida den är förenlig med de kvalitetsprinciper som gäller rapportering.
Vi har bedömt processer, datasystem och praktiska förfaranden för dataadministration för att samla in och konsolidera uppgifterna angående hållbar
utveckling, 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 uppdrag som ger rimlig säkerhet. 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 bestyrkandeuppdrag på grund av selektiv prövning av informationen som granskas. Således kan svindleri, fel
eller motsträvighet uppkomma och förbli obemärkta.
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Dessutom 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
erhållet 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 rapporteringskriterierna för GRI Sustainability Reporting
Standards.
Helsingfors, den 1 april 2019
KPMG OY AB
Harri Leppiniemi
Partner, CIA, Advisory
Niina Turri
Senior Manager, Advisory
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