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Allt viktigare och verkningsfullare
offentlig upphandling
Till följd av coronapandemin hade även vi på Hansel 
ett exceptionellt år  Vi inledde året med siktet ställt på 
en bra tillväxt när vi nu får betjäna hela den offentliga 
förvaltningen i Finland. I många kontrakt nådde vi målet 
och till och med överträffade det, men så fanns det 
andra – bland annat inom resor och restaurangtjänster 
– där användningen minskade drastiskt på grund av 
omställningarna i världen. Utöver gemensam upphand-
ling hjälper vi våra kunder med konkurrensutsättning 
vid deras upphandlingar och tillhandahåller stöd för 
utveckling av upphandlingsverksamheten. Den typ av 
service var efterfrågad under året.

Lyckligtvis hade vi redan infört processer för platsobero-
ende arbete och dessutom flyttat in i ett aktivitetsbase-
rat kontor sommaren 2018. Nu gav de här utvecklingsin-
satserna i kombination med medarbetarnas enastående 
motivation utbyte i att vi mycket snabbt lyckades ställa 
om till en vardag på distans. Redan i mars stod det klart 
att varje medarbetare lätt kan jobba hemifrån.

Den bredare kundkretsen avspeglas i vårt arbete som 
ett mycket högre tempo i konkurrensutsättningarna, 
och våra duktiga medarbetare förbereder upphandlingar 
som ökar i volym för varje år som går. De är värda ett 
stort tack! Tack ska också våra kunder ha för att ni flitigt 
går med i upphandlingskontrakten och ger oss respons 
så att vi kan göra dem ännu bättre. För oss är det en 
hederssak att tillhandahålla produkt- och servicehel-
heter som svarar mot era behov så bra som möjligt. Vi 
lovar att utföra vårt arbete med bästa expertis och till-
förlitlighet.

Betydelsen och verkningarna av offentlig upphandling 
har på sistone uppmärksammats på ett nytt sätt bland 
annat i regeringsprogrammet. Den första nationella stra-
tegin för offentlig upphandling – som utarbetats i ett 
åtgärdsprogram under ledning av våra ägare, Finansmi-
nisteriet och Kommunförbundet – lanserades i septem-
ber. Det känns fint att offentlig upphandling diskuteras 
mer och att de upphandlande enheterna samarbetar 
med att utveckla processerna. Vi har deltagit aktivt i att 
skapa detta samarbete och medverkar nu i att genom-
föra upphandlingsstrategin. I offentliga upphandlingar 
rör sig till och med enligt försiktiga uppskattningar upp 
till 35 miljarder euro varje år.  Därför är det viktigt att 
verkligen begrunda vad vi vill ha och vad vi kan få för 
denna summa 

Genom den nationella upphandlingsstrategin betonas 
hållbarhetsaspekten i upphandling. Vi har redan i tio 
års tid arbetat för ekologisk, social och ekonomisk håll-
barhet. Dessutom främjar vi innovativa upphandlingar. I 
fjol tillämpade vi för första gången en mer omfattande 
hållbarhetsanalys och fick riktigt positiva erfarenheter av 
att tillämpa den vid konkurrensutsättningar. Vi redogör 
närmare om detta i avsnittet om hållbarhet i årsberät-
telsen 

Det nya året 2021 är speciellt för oss. Hansel fyller näm-
ligen 80 år. Vår styrka är att följa med tiden och anpassa 
verksamheten efter kundernas behov och omvärlden 
för offentlig upphandling. Det kommer vi att göra även 
framöver – och genomföra lyckade offentliga upphand-
lingar med våra kunder och samarbetspartner även år 
2021 

Anssi Pihkala
verkställande direktör

Verkställande direktören har ordet
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Nyckeltal
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Hansel är ett icke-vinstdrivande aktiebolag, vars mål är 
att generera besparingar för den off entliga förvaltning-
en med en resultatgivande upphandlingsverksamhet. 
Hansels kunder är ministerierna och deras ämbetsverk, 
kommunerna, samkommunerna, Keva och församling-
arna samt sådana off entligrättsliga organ som är under-
ställda staten eller kommunerna 

Hansel ägs av staten (65 %) och Finlands Kommunför-
bund (35 %). Bolagets roll och uppgift som inköpscentral 
har fastställts i lagstiftningen om off entlig upphandling, 
lagen om Hansel Ab och statens upphandlingsstrategi. 
Finansministeriet handhar ägarstyrningen av bolaget.

Bolaget fi nansierar verksamheten genom att ta ut servi-
ceavgifter för gemensam upphandling av leverantörerna 
och sälja experttjänster. Serviceavgiften, som baserar sig 
på genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50 
procent. År 2020 var den genomsnittliga serviceavgiften 
0,95 procent (2019: 0,96 procent).

Hansels egna upphandlingar uppgick till 4,7 miljoner 
euro 2020. Deras beräkningsmässiga koldioxidutsläpp 
var 814 000 CO2e. Bolaget upphandlar genom tillämp-
ning av gemensam upphandling alltid då det är möjligt. 
Om inga ramavtal eller dynamiska inköpssystem som 
lämpar sig för upphandlingen är tillgängliga, görs upp-
handlingen enligt bolagets processer.

Skatteavtryck

Hansel – offentliga sektorns 
inköpscentral
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Organisation
Hansels organisation utgörs av en personal på 118 ex-
perter. Styrelsen väljs av bolagsstämman. Styrelseord-
förande är IKT-direktör Anna-Maija Karjalainen från Fi-
nansministeriet. De övriga fyra styrelseledamöterna är 
Timo Reina, vice verkställande direktör, Finlands Kom-
munförbund rf (vice ordförande), Antti Laakso, head of 
procurement, Aalto-universitetet, Johanna Luukkonen, 
stadsdirektör, Raumo stad, och Antti Koivula, general-
direktör, Arbetshälsoinstitutet. Dessutom deltar Min-
na Isoherranen som representant för personalen med 
närvaro- och yttranderätt på styrelsens sammanträden. 
Styrelseledamöterna är inte med i den operativa led-
ningen för bolaget.

Hansels ledningsgrupp utses av styrelsen på framstäl-
lan av verkställande direktören. År 2020 bestod led-
ningsgruppen av sju personer, inklusive verkställande 
direktören, enligt följande: verkställande direktör Anssi 
Pihkala (f. 1963), vice verkställande direktör Raili Hila-
kari (f. 1953), ekonomidirektör Kirsi Koivusaari (f. 1966), 
direktör för juridiska ärenden Eija Kontuniemi (f. 1966), 
kunddirektör Maritta Mäkelä (f. 1965), kategoridirektör 
Susanna Närvänen (f. 1963) och direktör för den digitala 
affärsverksamheten Mikko Saavalainen (f. 1979).

I utnämningen av bolagsstyrelsen och ledningsgruppen 
iakttas statens principer för ägarstyrning, som säker-
ställer bland annat jämlikhet och jämställdhet. I sitt 
beslutsfattande följer Hansel finska aktiebolagslagen 
och Hansels bolagsordning. Bolagets huvudkontor finns 
i Posthuset i Helsingfors. Dessutom förfogar bolaget över 
lokaler i Kommunhuset. Hansel har ingen verksamhet 
utomlands 

Affärsverksamhet
Hansels affärsverksamhet är indelad i tre sektorer: ge-
mensamma upphandlingar, konkurrensutsättningsservi-
ce och tjänster för utveckling av upphandlingsverksam-
heten. Inköpscentralen främjar med sin verksamhet den 
offentliga förvaltningens produktivitet, upphandlingar av 
god kvalitet och opartiskt bemötande av leverantörer-
na. Hansels mål är att ordna anbudsförfarandena på så 
sätt att marknaden fungerar effektivt och det uppstår 
konkurrens 

Risker förknippade med bolagets affärsverksamhet 
kartläggs regelbundet i en riskmatris som upprättas 
tillsammans med en extern risksakkunnig. Den första 
riskkartläggningen gjordes i maj 2019 och den följande 
görs 2021.

Gemensamma upphandlingar
Med gemensamma upphandlingar avses ramavtal och 
dynamiska inköpssystem, via vilka Hansels kunder kan 
skaffa produkter och tjänster. I upphandlingskontrak-
ten anges de allmänna villkoren, till exempel upp-
handlingsobjektet, priserna och parternas ansvar och 
skyldigheter. Genom att använda Hansels kontrakt kan 
kunden säkerställa att en upphandling är lagenlig och 
att kundens rättigheter tryggas i kontraktsvillkoren samt 
underlätta kontrakts- och leverantörshanteringen. Vid 
gemensamma upphandlingar granskar Hansel leveran-
törernas lämplighet och övervakar också att leverantö-
rerna fullgör sina kontraktsåtaganden och samhällså-
taganden under kontraktsperioden samt kontrollerar att 
leverantören är solvent 

Besparingar uppkommer genom att på en gång upp-
handla en tillräckligt stor volym av produkter och tjäns-
ter för så många kunder som möjligt. Gemensamma 
upphandlingar inbringar betydande besparingar för 
den offentliga sektorn såväl vad gäller priser som pro-
cesskostnader för upphandlingar.

Konkurrensutsättningsservice
Konkurrensutsättningsservice behövs då det inte finns 
ett upphandlingskontrakt om föremålet för upphand-
lingen. Hansels konkurrensutsättningskonsulter och 
jurister är väl insatta i offentlig upphandling, konkur-
rensutsättning och kontraktsrätt. Genom att använda 
experttjänster kan kunden förvissa sig om att upphand-
lingarna konkurrensutsätts enligt reglerna, med bästa 
möjliga kontraktsvillkor och med hänsyn till pris, kvalitet 
och hållbarhetsfrågor. Detta frigör kundens arbetstid för 
andra uppgifter, minskar den upphandlande enhetens 
risker och främjar spridning av bästa praxis.

Utveckling av upphandlingsverksamhet
Hansels utvecklingstjänster främjar effektiviteten och 
effekten av kundernas upphandlingsverksamhet. Ut-
vecklingscheferna spelar huvudrollen i hanteringen av 
kunduppdrag, men bakom sig har de hela den sam-
lade sakkunskapen på Hansel. Utvecklingstjänster-
na kan hänföra sig till att lösa ett problem i kundens 
upphandlingsverksamhet eller det kan vara fråga om 
övergripande analys, utveckling och förändringsledning 
vid styrning, organisering eller genomförande av upp-
handling samt coachning av personalen. Varje enskilt 
utvecklingsuppdrag utformas enligt kundens önskemål 
och genomförs i nära samarbete med kunden.
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Hansel är medlem i följande
organisationer

• Finnish Business & Society ry
• Helsingforsregionens handelskammare
• Föreningen för offentliga upphandlingar
• Oy Nooan Arkki Ab (WWF Green Office)
• Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
• ProCom Viestinnän ammattilaiset ry
• Interna revisorer rf
• Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf
• Suomen Liikematkayhdistys ry
• TIEKE Utvecklingscentralen för 

Informationssamhälle rf

i
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Förenad upphandlingskraft

För knappt 1,5 år sedan ställdes vi på Hansel inför en ny 
utmaning: genom en ändring av ägarunderlaget utvidga-
des vår kundkrets till att omfatta hela den offentliga för-
valtningen. Tidigare hade vi varit statens inköpscentral 
och nu var det dags att forma en ny vision för förenad 
offentlig upphandling i Finland.

Det är smart att dela upp stora uppgifter i mindre bitar, 
och för oss innebar det att vi tog itu med omställningen 
”en konkurrenssättning i taget”. Vi kavlade upp ärmarna 
och inledde i rask takt en rad konkurrensutsättningar 
för att sedan kunna erbjuda gemensamma upphand-
lingar också för de nya kunderna. Vid årsslutet kunde vi 
erbjuda kunderna 29 gemensamma upphandlingar och 
utbudet kommer att öka betydligt under våren.

I enlighet med den nya rättspraxisen började vi uppma-
na kunderna att ansluta sig till ramavtal och lyckades 
ganska bra med det. Dessutom lanserade vi dynamiska 
inköpssystem till vilka kunderna inte behöver förbinda 
sig på förhand, utan det går att komma med när som 
helst så länge arrangemanget pågår.

Man kan säga att siffrorna talar sitt tydliga språk – väl-
digt många kunder meddelade om förhandsförbindelse. 
Vid den första deltidsutvärderingen hösten 2020 kunde 
vi konstatera att vi fått nya förbindelser till ett värde 
av 2,8 miljarder euro. Av detta belopp stod så kallade 
gamla kunder för 1,6 miljarder euro och kommuner, 
andra kommunala organisationer och församlingar för 
resterande 1,2 miljarder euro. I samma andetag bör det 
ändå konstateras att de här upphandlingarna kommer 
att fördelas över flera år, eftersom en del av ramavtalen 
gäller ända till 2029.

Den egentliga upphandlingsvolymen i form av verklig 
försäljning byggs upp långsammare, och det bromsades 
upp ytterligare av coronapandemin. Ändå fick vi också 
nya kundorganisationer inom alla verksamhetsområden, 
och även om försäljningen inom gemensamma upp-
handlingar inte riktigt nådde upp till målet på grund av 
covid-19, så är en volym på nästan 920 miljoner euro 
ett gott resultat.

”Det var dags att forma en ny vision för
förenad offentlig upphandling i Finland.
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Vi svarar på kundernas 
upphandlingsbehov

Genom sammanslagningen av Hansel och KL-Kunta-
hankinnat i september 2019 mångdubblades vår kund-
krets. Den större kundkretsen och kravet på förhands-
förbindelse till ramavtalen innebar att vi måste satsa 
på ett nytt sätt på kundarbetet, kommunikationen och 
marknadsföringen.

Vi delade in kundansvaren enligt geografiska områden 
och utsåg två kundchefer för varje område. Corona-
pandemin medförde ändringar i arbetet i riktning mot 
kunderna, och största delen av kundmötena sköttes på 
webben. Omställningen gick förvånansvärt smidigt och 
på basis av de goda erfarenheterna kommer webbmö-
ten sannolikt att bli ett bestående inslag i kundarbetet. 
Vi var också tvungna att ställa in alla kundevenemang 
och ordna dem som webbevent i stället. Våra sju web-
binarier under hösten fick ett positivt mottagande bland 
kunderna och varje event hade hundratals åhörare.

Tonvikt på kommunikation och marknadsföring
Inför omläggningen av vår webbtjänst intervjuade vi 
kunder, som framförallt uttryckte en oro över att de 
kanske missar ett upphandlingskontrakt och därför inte 
ansluter sig till ett ramavtal inom den utsatta tidsfristen. 
Därför ligger tonvikten i kundarbetet på kommunikation 
och marknadsföring. Vi har satsat på kundkommunika-
tionen med mer personresurser och kompetenshöjning. 
Varje gemensam upphandling får en marknadsförings-
plan med vilken vi säkerställer att informationen sprids 
i god tid, med beaktande av datumen för anslutning till 

ramavtalen samt kundens beslutsfattande. Kundtjäns-
ten förstärktes med en svenskspråkig kundrådgivare.

Lyckade upphandlingar i samråd med kunderna
Hansels kundforum, som består av tjugo företrädare för 
Hansels kunder, sammanträdde tre gånger under 2020. 
Forumet är en plattform för erfarenhetsutbyte, spridning 
av bästa praxis, bollplankning och aktuell information 
om Hansels verksamhet. Teman som diskuterats omfat-
tar bland annat digitalisering av upphandlingsverksam-
heten, spend-analyser som ett informationslednings-
verktyg och utbudet av gemensamma upphandlingar. 
På det sista distansmötet för året diskuterade forumet 
också coronapandemins konsekvenser för medlemmar-
nas organisationer och Hansels verksamhet.

Kunderna värdesätter serviceattityden hos Hansels 
medarbetare
Hansel följer regelbundet upp kund- och leverantörs-
nöjdheten. Kundnöjdheten mäts med en enkät varje år 
och leverantörsnöjdheten vartannat år. Kundnöjdheten 
2020 mättes med en enkät i januari 2021. Detta var för-
sta gången som alla kunder svarade på enkäten.

Ledningsgruppen gick igenom resultaten av kundnöjd-
hetsenkäten 2020 och resultaten presenterades på ett 
infomöte för personalen. Resultaten kommer att använ-
das vid planeringen av utvecklingsåtgärder i samarbete 
med personalen 
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”De bästa betygen fi ck vi för vår förtrogenhet med upphandlingslagen, 
vårt kunnande inom konkurrensutsättning och vår serviceattityd.”

Trots omvärldsförändringarna gav kunderna det allmän-
na betyget 4,08, vilket var något bättre än året innan 
(2019: 3,90). Förutom företagsarrangemanget och änd-
ringarna i processen för upphandlingskontrakten påver-
kade det rådande pandemiläget Hansels verksamhet 
på många sätt.

Kundarbetet, liksom också de planerade kundevene-
mangen, genomfördes nästan uteslutande på webben. 
I likhet med föregående år nämner kunderna som Han-
sels styrkor vår förtrogenhet med upphandlingslagen, 
vårt kunnande inom konkurrensutsättning, vår service-
attityd och våra kontaktpersoner 

Enligt kunderna behöver vi bli bättre på att identifi era 
kundernas behov samt på fördelarna med och funktio-
nen av gemensam upphandling.

Vi fi ck svar på kundenkäten från 470 kunder som haft 
kontakt med Hansel i fjol.

• Medelbetyget var 4,08 (2019: 3,90)
• 84 procent gav oss totalbetyget 3,50 eller bättre 

(78 %)
• 6 procent gav oss totalbetyget 2,99 eller sämre 

(11 %)

Resultatpremierna på Hansel är bundna till kundnöjd-
heten i responsen 
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Öppen verksamhet i överensstämmelse 
med kraven

Hansel inrättade compliance-funktionen år 2019 genom 
ett omfattande utvecklingsprojekt för identifiering av de 
väsentligaste riskerna i Hansels etiska verksamhet, upp-
datering av de etiska riktlinjerna och arbetsanvisning-
arna, utarbetande av de anvisningar som saknats samt 
affärsprinciperna. Anvisningarna samlades på intranätet 
och det inrättades en anonym rapporteringskanal för 
oegentligheter.

Det utsågs en compliance officer som leder complian-
ce-funktionen med flankstöd från ett team bestående 
av representanter från juridiska ärenden, kategorihan-
teringen och HR. Hela personalen fick utbildning och 
compliance-frågor diskuterades på enheternas möten. 
Utvecklingsprojektet och resultaten av det genomgick 
en intern revision som utfördes av en extern revisor.

År 2020 rapporterades inga oegentligheter till compli-
ance-teamet. Teman som anknyter till etisk verksamhet 
diskuterades bland annat på personalmöten och i den 
interna kommunikationen  Teammedlemmarna har ock-
så deltagit i utbildningar och följt med teman kring etisk 
verksamhet i samhällsdebatten. Med några av statens 
tjänsteleverantörer har det förts mer ingående diskus-
sioner om organiseringen av en compliance-funktion.

I september höll Niina Ratsula från Code of Conduct 
Company ett utbildningsmöte på tre timmar för hela 
personalen. Temat var ”Att bygga upp en complian-

ce-kultur: Etisk och kravenlig verksamhet i vardagen”. 
Före utbildningsmötet fick personalen svara på en enkät 
om iakttagelser om oetisk verksamhet på Hansel. Team-
medlemmarna har gett vägledning i etisk verksamhet 
och i synnerhet i frågor om jäv.

Statsrådet lämnade ett principbeslut om statens ägar-
politik den 8 april 2020. Enligt principbeslutet förutsätts 
bolagen ha stark integrering av företagsansvaret i affärs-
verksamheten och målinriktad ledning av företagsan-
svaret, dessutom ska de identifiera företagsansvarsris-
kerna och ha ett riskhanteringssystem. Dessutom ska 
olika intressentgrupper ha ett tillförlitligt sätt att infor-
mera företagsledningen om eventuella kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna och kränkningar av arbetsta-
garnas rättigheter. Enligt både principbeslutet och EU:s 
visselblåsardirektiv ska företagen ha en konfidentiell och 
anonym kanal för anmälningar om missförhållanden 
eller missbruk.

Eftersom Hansel inrättade en anmälningskanal år 2019 
föranledde bestämmelserna inga åtgärder. Enligt prin-
cipbeslutet ska bolagen också bereda en verksamhets- 
och rapporteringsmodell för korruptionsbekämpning 
som lämpar sig för bolagets verksamhet. Hansel utar-
betade dessa anvisningar i vilka samlades de åtgärder 
för korruptionsbekämpning som ingår i Hansels arbets-
instruktioner och som ska iakttas i verksamheten 

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen. Årsberättelsen 
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Gemensamma upphandlingar för en 
bred kundkrets

År 2020 rådde nya och exceptionella omständigheter på 
grund av coronapandemin. Det blev stopp på resandet, 
nästan alla övergick till att jobba på distans och upp-
handlingar sköts fram. Produktionsanläggningar stängde 
på viss tid. Det skaffades skyddsutrustning. För Hansels 
upphandlingskontrakt innebar det att vi måste reagera 
snabbt på den förändrade situationen. Genom ett gott 
samarbete med kunderna och leverantörerna lyckades 
vi hitta lösningar på de oväntade frågorna på våren när 
undantagssituationen började och på hösten kunde vi 
redan hantera ”det nya normala” 

Trots det på många sätt avvikande året 2020, så lanse-
rade vi 27 nya gemensamma upphandlingar, 18 ramavtal 
och 9 dynamiska inköpssystem för vår stora kundkrets. 
Nya upphandlingskontrakt för våra kunder inom kom-
munsektorn var bland annat resebyråtjänster och fö-
retagshälsovårdstjänster. När KL-Kuntahankintas avtal 
gick ut ordnade vi dessutom konkurrensutsättning av 
läroböcker, rengöringsmaterial, elupphandling, teleope-
ratörstjänster och leasingtjänster.

Nya upphandlingskontrakt för statsförvaltningen och 
högskolekunderna var gemensam upphandling av 
solkraft samt avfallshantering. För hela kundkretsen 
upprättades gemensam upphandling av skyddsutrust-
ning, där Hansel samarbetade med Försörjningsbered-
skapscentralen. Små upphandlingar kompletterades 
med mjukvarurobotar och artificiell intelligens.

Under 2020 inleddes nästan tjugo konkurrensutsätt-
ningar för upphandlingskontrakt för hela kundkretsen 
där kontraktsperioden börjar 2021. Det gällde bland 
annat mötes- och evenemangslokaler samt inrikes 
inkvarteringstjänster, anskaffning och leasing av bilar, 
abonnerade transporter och flyttjänster, molntjänster, 
städ- och säkerhetstjänster, säkerhetstekniska tjänster 
samt it-konsultering och ledningskonsultering.

För att hjälpa kunderna att använda sig av gemensam-
ma upphandlingar ordnade Hansel infomöten och web-
binarier om miniupphandlingarna.

”Vi lanserade 27 nya gemensamma
upphandlingar för vår stora kundkrets.”
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Utvecklingen av gemensam 
upphandling

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

Hansel införde en ny rapporteringstjänst för kontrakts-
leverantörerna under 2019 och 2020  Det var ett enormt 
företag, för vi får varje månad en detaljerad rapport från 
cirka fyrahundra kontraktsleverantörer. För att hålla änd-
ringarna under kontroll genomförde vi dem i etapper.

De första kontraktsleverantörerna övergick till den nya 
tjänsten i oktober 2019 och de sista i oktober 2020, 
samtidigt som vi fortsatte att vidareutveckla tjänsten. 
Ännu är inte allting klart, utan vi arbetar på nya egen-
skaper och förbättringar.

För att vi ska kunna ge våra kunder god service behöver 
vi hela tiden information om vad som köps under kon-
trakten. Den informationen samlar vi in med rapporte-
ringstjänsten. Leverantörerna rapporterar försäljningen 
per produkt och kund, med tillräckliga identifierande 

attribut för transaktionerna med tanke på eventuell 
inspektion av leverantören. Utifrån rapporteringen tar 
Hansel sedan ut en serviceavgift av leverantörerna. Där-
för utgör rapporteringstjänsten ett reskontrasystem och 
är därmed mycket viktig för Hansel.

Vi vill ge kontraktsleverantörerna bästa möjliga service 
och lanserade i december 2020 tjänsten Toimittajapuls-
si (Leverantörspulsen) där leverantörerna kan granska 
de siffror som de rapporterat och bland annat se för hur 
stor andel av den totala upphandlingsvolymen de står 
med sin kontraktsförsäljning. Tjänsten omfattar försälj-
ningen under upphandlingskontrakt från och med 2014. 
Vyerna går enkelt att anpassa enligt upphandlingar och 
tidsperiod, och den som önskar kan ladda ner uppgif-
terna i en Exceltabell. Vi fortsätter att utveckla tjänsten 
och tar gärna emot synpunkter på den.
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hittas online på adress http://arsberattelse2020.hansel.fi

14



Hansel har informationssäkerheten i skick

I början av 2020 genomförde Hansel en kvalitetsre-
vision av sin administrativa informationssäkerhet. Vid 
revisionen noterades som speciellt positivt att Hansel 
har lyckats tillgodose den fysiska säkerheten trots att 
byggnaden är skyddad. Enligt utlåtandet från kvalitets-
revisionen var också ”clean desk policy”, papperslöst 
kontor och personliga låsbara fack med specialinstruk-
tioner väl genomtänkta. På Hansel arbetar vi i ett akti-
vitetsbaserat kontor.

Kvalitetsrevisionen genomfördes enligt den nationella 
kriteriesamlingen för säkerhetsauditering (Katakri 2015). 
Enligt revisionen uppnår Hansel det uppställda målet, 
det vill säga basnivån (ST IV), enligt Katakri inom alla 
delområden av administrativ informationssäkerhet.

Under 2020 genomfördes sammanlagt fem informa-
tionssäkerhetsrevisioner. Ständig förbättring av infor-
mationssäkerheten är den modell som tillämpas också 
under 2021, med flera kvalitetsrevisioner och andra ut-
vecklingsprojekt inom informationssäkerhet.
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Ändringar i Hansel-lagen trädde i kraft den 1 september 
2020. Till lagen fogades under bolagets uppgifter bland 
annat behandling och analys av upphandlingsdata, för-
valtning av en elektronisk annonseringskanal för upp-
handlingar (Hilma) och gemensamma upphandlingar 
med andra stater 

Dessutom fogades till lagen bestämmelser om Hansels 
rätt att få uppgifter om upphandlingar, varigenom kunder 
som hör till statens budgetekonomi ska lämna ut upp-
gifter som hänför sig till upphandlingarna. Uppgifterna 
lämnas i praktiken ut via tjänsten granskaupphandlingar.
fi och de används för framtagning av analysdata om 
upphandlingarna till ämbetsverken och inrättningarna. 
Lagen kompletterades också med bestämmelser om 
behandlingen, skyddet och utlämnandet av uppgifter.

Hilma (hankintailmoitukset.fi) är annonseringskanalen 
för offentliga upphandlingar, som ägs av Finansminis-

teriet och sedan början av 2020 förvaltas och utvecklas 
av Hansel. Överföringen av ägandet från Arbets- och nä-
ringsministeriet till Finansministeriet samt av den prak-
tiska driften till Hansel genomfördes med en lagändring.

Till lagen fogades efter behandling i ekonomiutskottet 
och grundlagsutskottet bestämmelserna om tillämp-
ning av allmänna förvaltningslagar och om straffrättsligt 
tjänsteansvar.

Förslag till ändring av upphandlingslagen överläm-
nades till riksdagen i december
Regeringen överlämnade en proposition till ändring av 
upphandlingslagen till riksdagen i december 2020. Enligt 
lagförslaget ska till lagen bland annat fogas bestämmel-
ser om upphandlingens omfattning. Ändringen skulle ge 
något större flexibilitet vid konkurrensutsättningen och 
tillämpningen av ramavtalen under kontraktsperioden.

Ändringar i Hansel-lagen och 
upphandlingslagarna

”Uppgifterna används för framtagning av analysdata om 
upphandlingarna till ämbetsverken och inrättningarna.”
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Hansels höstturné runt om i landet omvandlades till 
en serie webbinarier på grund av de exceptionella om-
ständigheterna 2020. Den virtuella Höstturnén körde 
igång i september och vid utgången av december hade 
cirka 1 700 personer tagit del av webbinarierna.

Vi hade redan under våren 2020 bett kunderna ge oss 
idéer för webbinarier och vi använde förslagen som 
underlag för innehållet i webbinarierna. Vi behandla-
de aktuella teman om bland annat kontraktshantering 
och lagstiftning samt upphandlingsledning och ana-
lys av upphandlingsdata, och även hållbara offentliga 
upphandlingar. Talare på webbinarierna var 17 erfarna 
experter från Hansel, som konverserade med kunddi-
rektören Maritta Mäkelä  I avsnittet om den nationella 
upphandlingsstrategin deltog också finansrådet Tero 
Meltti från Finansministeriet.

Hansel var säkerligen inte den enda organisationen som 
år 2020 blev tvungen att snabbt ställa om till virtuella 
event och konkurrera om kundernas tid med otaliga 
andra webbinarier. Vår serie webbinarier som pågick från 
september till december visade sig vara en succé, för 
vilket vi tackar de kunniga experterna som delade med 
sig av sina värdefulla insikter. Ursprungligen var tanken 
att ordna fem entimmeswebbinarier med två veckors 
intervaller, men på allmänhetens begäran lade vi till 
ytterligare två sessioner till ”turnén”.

Även om vi förhoppningsvis kan börja ordna traditionella 
nätverksevenemang under 2021, kommer vi att hålla 
webbinarier om upphandlingsteman även framöver.

Hansels kunder kan ta del av inspelningarna av Höst-
turnén på vår finska webbplats på hansel.fi via Tietoa 
meistä > Tapahtumat > Syyskiertue 

Webbinarierna blev en succé

”Tack, fortsätt gärna med de här webbinarierna. De är ett bra sätt att 
hålla sig à jour. Man får nya idéer, som man sedan kan återkomma till

och använda i praktiken.”

”Utmärkta webbinarier, som varje gång tog tag i temat med rätt attityd 
och även lyfte fram problemen på ett konkret och kunnigt sätt.

Ett särskilt tack för det.”
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År 2020 var det första fulla året då Hansel erbjöd sina 
tjänster för hela den offentliga sektorn i Finland. Ge-
nom företagsregleringen och ägararrangemanget som 
genomfördes i september 2019 ändrades Hansels 
ägarstruktur så att den finska staten nu äger 65% och 
Finlands Kommunförbund rf 35% av bolaget. Integra-
tionsstrategins verkställande framskred enligt planerna, 
även om några gemensamma upphandlingar påverka-
des negativt av coronaviruset.

Inköpscentralens uppgift och roll har fastställts i lag-
stiftningen som gäller offentlig upphandling, samt i la-
gen om Hansel. Bolagets kunder har likaledes definie-
rats i Hansel-lagen, och till dem hör ministerierna och 
deras ämbetsverk, vissa andra statliga enheter, samt 
universiteten och högskolorna. Från och med början av 
2019 utvidgades kundkretsen med kommunerna, sam-
kommunerna, församlingarna samt övriga upphandlan-
de enheter inom den kommunala sektorn 

Hansels mål är att generera ekonomiska besparingar för 
samhället genom att konkurrensutsätta och upprätthål-
la tjänste- och varuupphandlingskontrakt, vilket leder 
till betydande besparingar vad gäller priser, kvalitet och 
processkostnader. Dessutom erbjuder Hansel tjänster 
för konkurrensutsättning av upphandling och tjänster 
för utveckling av upphandlingsverksamhet.

I sin verksamhet vill Hansel som inköpscentral främja 
högkvalitativ upphandling, jämlikt bemötande av leve-
rantörer samt rättvis konkurrens genom att organisera 
anbudsförfaranden på ett sådant sätt att marknaden 
ska fungera effektivt.

Hansel finansierar verksamheten genom att ta ut servi-
ceavgifter för gemensam upphandling av leverantörerna 
och genom att sälja experttjänster. Serviceavgiften, som 
baserar sig på genomförda upphandlingar, kan uppgå till 
högst 1,50 procent beroende på föremålet för upphand-
lingen. År 2020 var den genomsnittliga serviceavgiften 
0,95 procent (2019: 0,96 procent).

Inköpscentralens verksamhet

Åtgärder för miljöns bästa
Hansel hör till Green Office-nätverket som i Finland omfattar cirka 150 organisationer. WWF-Finland 
har tagit fram miljöprogrammet Green Office som ska stärka företagens miljöansvar och minska 
deras miljöpåverkan. Betydelsen av kontorets miljöprogram var mindre än vanligt 2020, eftersom 
personalen på grund av coronapandemin huvudsakligen arbetade på distans. I bolagets miljösystem 
är de nyckeltal som uppföljs:

• elförbrukning 51 051 kWh (i syfte att minska, 2019: 65 272 kWh)
• pappersförbrukning 70 ris/år (mål under 150 ris)
• andel miljömärkta gemensamma upphandlingar 66 % (mål 70 %)
• genomsnittspoäng för svaren på konsumtionsvaneenkäten var 81,3 

(målsättningen var 50 poäng)

i
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År 2020 uppgick det totala beloppet för Hansels upp-
handlingskontrakt till 916 miljoner euro (2019: 900 miljo-
ner euro). Den planerade tillväxten på 100 millioner euro 
reducerades till 2 % på grund av coronakrisen. Krisen 
hade en särskilt negativ inverkan på gemensamma upp-
handlingar inom följande områden: resande, mötes-
tjänster, livsmedel och restaurangtjänster. Å andra sidan 
uppnådde man ökning i upphandlingar inom fordons- 
och logistiktjänster, programvaror och IT-utrustning.

Bolagets omsättning 2020 uppgick till 11,5 miljoner euro 
(2019: 11,1 miljoner euro). Omsättningen utgjordes av 
serviceavgifter på 8,7 miljoner euro för gemensamma 
upphandlingar (2019: 8,7 miljoner euro), försäljning av 
experttjänster på 2,4 miljoner euro (2019: 2,1 miljoner 

euro) och övriga användningsavgifter och intäkter på 
365 000 euro (2019: 420 000 euro). Räkenskapsperi-
odens resultat 2020 var –1 723 000 euro (2019: –770 
000 euro). Förlusten var planerad och berodde främst 
på att kostnaderna för företagsregleringen och ägarar-
rangemanget uppstod genast vid tidpunkten för arrang-
emangen, medan påtagliga intäkter börjar komma in 
steg för steg, i takt med införande av nya upphandlings-
kontrakt  De avtal som Hansel hade konkurrensutsatt 
före företagsregleringen kunde inte öppnas för kunder 
inom den kommunala sektorn. Bolaget gick med vinst 
under åren 2006–2017. Enligt bolagsordningen är Han-
sel ett icke-vinstdrivande bolag. Bolagets ekonomiska 
ställning är god.

Bolagets ekonomiska ställning och 
nyckeltal för verksamheten
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Gemensamma upphandlingar
Vid slutet av året hade Hansel sammanlagt 83 ramavtal 
och 21 dynamiska inköpssystem (året innan: 66 ramav-
tal, 12 dynamiska inköpssystem och tre småupphand-
lingstjänster). Antalet avtalsleverantörer vid slutet av 
året var 642 (478 föregående år).

Hansels största enskilda upphandlingshelhet var IT-kon-
sultation  Genom det här dynamiska inköpssystemet 
blev upphandlingar till ett värde av 101 miljoner euro 
genomförda (91 miljoner euro år 2019). Den näst största 
helheten var Livsmedel och non food-produkter vars 
värde uppgick till 68 miljoner euro (11 miljoner euro år 
2019). På tredje plats i storleksordning kom Företagshäl-
sovårdstjänster vars värde landade på 62 miljoner euro 
(2019: 68 miljoner euro).

De största eurobeloppen för användning av Hansels 
upphandlingskontrakt hänförde sig till Finansministeri-
ets, Försvarsministeriets, Undervisnings- och kulturmi-
nisteriets och Inrikesministeriets förvaltningsområden. 
De största kommunala kunderna var städerna Jyväskylä 
och Borgå.

Statens elupphandling sker centraliserat genom Han-
sels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med rå-
varuderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för 

el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivat-
kontrakt för sina kunders räkning. Derivathandel är en 
genomgångspost för Hansel och de kunder som anslutit 
sig till Hansel-portföljen faktureras för kostnaderna och 
intäkterna för derivathandeln (ytterligare information i 
bilaga 5.2).

Konkurrensutsättningstjänster
Värdet på försäljningen av konkurrensutsättningstjänster 
2020 uppgick till 2,0 miljoner euro (2019: 1,7 miljoner 
euro). Antalet fakturerade konkurrensutsättningsprojekt 
var 183 (2019: 189 projekt) med ett sammanräknat värde 
på cirka 535 miljoner euro.

Tjänster för utveckling av upphandlingsverksamhet
Tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten 
hade en fakturering på 417 000 euro (2019: 345 000 
euro). En stor del av utvecklingsuppdragen anknöt till 
styrning och organisering av upphandling, nyckeltals- 
och nulägesanalyser, planering, kontraktshantering, ut-
veckling av leverantörssamarbetet och ansvarsfrågor. 
Enheten för utveckling av upphandlingsverksamhet 
deltog aktivt i verksamheten av det nätverksbaserade 
kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig 
upphandling (Keino). År 2020 uppgick inkomsten från 
denna verksamhet till sammanlagt 162 000 euro som 
redovisas i övriga rörelseintäkter.

Bolagets tjänster
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Enligt integrationsstrategin har bolaget som vision att 
sammanföra Finlands offentliga upphandlingskraft. 
Strategins hörnstenar är att erbjuda en utmärkt ser-
viceupplevelse och ett brett tjänstesortiment, samt 
att fungera som vägvisare för ansvarsfull och effektfull 
upphandling. Genom exemplarisk egen verksamhet, en 
solid värdegrund och en integrerande kultur ska Han-
sel bli den mest respekterade experten inom offentlig 
upphandling och därigenom en attraktiv arbetsgivare.

Ur ett personalperspektiv gick integrationen mellan 
Kuntahankinnat och Hansel mycket bra. 1.4.2020 trädde 
i kraft ett kollektivavtal som omfattar hela personalen. 
Flexibla arbetsformer, uppdaterad vägledning samt bra 
arbetsredskap som man redan tidigare hade tillägnat sig 
på bolaget, möjliggjorde att man utan problem kunde 
flytta över till distansarbete efter att coronapandemin 
hade brutit ut.

I april 2020 utarbetade bolagets ledning scenarier för 
coronapandemin gällande gemensam upphandling som 
uppföljdes på månatlig nivå. Det som realiserades var 
lite bättre än best case scenariet. Både statliga och 
kommunala kunder anslöt sig aktivt till nya ramavtal. 
Därtill bistod Hansel Försörjningsberedskapscentralen 
med upphandling av skyddsutrustning och uträttade i 
oktober i samarbete med Försörjningsberedskapscen-
tralen ett dynamiskt inköpssystem för skyddsutrustning 
som står till förfogande för hela den offentliga sektorn. 
Upphandlingar genom det här arrangemanget kommer 
att påbörjas år 2021.

I mars övergick kundarbetet till nätet. Kundforum som 
Hansel uträttat för statliga och kommunala organisa-
tioner fortsatte sin verksamhet vid tre temamöten på 
distans. Höstturnén realiserades i form av sju webina-
rier som sammanlagt samlade 1700 åhörare, samt fick 
positiv respons 

Kund- och leverantörsnöjdheten följs upp regelbundet. 
Kundnöjdheten mäts med en enkät varje år och le-
verantörsnöjdheten vartannat år. Mätningarna gällande 
2020 genomfördes i januari 2021 och medelbetyget på 
skalan 1–5 var 4,08 (föregående år 3,90). Mätningen av 
leverantörnöjdhet ordnas nästa gång år 2022, vid den 
föregående mätningen i januari 2020 var medelbetyget 
3,97 (föregående mätning 4,00). Dessutom inhämtas 
feedback om varje projekt inom konkurrensutsättnings-
servicen. Medelbetyget för kundnöjdhet var 4,65 (före-
gående år 4,62) på skalan 1–5.

Ändring i Hansel-lagen trädde i kraft 1.9.2020 (352/2020). 
I lagändringen preciserades bolagets uppgifter, bland 
annat förvaltning av annonseringskanalen för upphand-
ling (Hilma), hantering och behandling av upphandlings-
data, samt förpliktelsen för statliga ämbetsverk och 
inrättningar att lämna upphandlingsdata till Hansel. I 
lagen reglerades också skötseln av offentliga förvalt-
ningsuppgifter samt tjänsteansvar i anslutning till sköt-
seln av förvaltningsuppgifter. På grund av lagändringen 
inledde Hansel ett utvecklingsprojekt, inom ramen för 
vilket preciserades förfaranden som hänför sig till sköt-
seln av offentliga förvaltningsuppgifter, bland annat vad 
gäller tillämpning av offentlighetslagen och språklagen, 

Översikt över händelserna 2020 och 
utsikter för 2021
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samt bildande av ett diarium. Till utvecklingsprojektet 
hörde också personalutbildning.

I december 2020 överlämnade regeringen till riksdagen 
en proposition med förslag till ändringar av upphand-
lingslagen (244/2020). I propositionen föreslår regering-
en bland annat att en upphandlande enhet ska i ramav-
talets anbudsförfrågan ange den uppskattade största 
kvantiteten eller det uppskattade största värdet av de 
inköp som de upphandlande enheter som utnyttjar ra-
mavtalet gör. När denna bestämmelse förverkligas blir 
konkurrensutsättningar av ramavtal och verksamheten 
under avtalsperioden lite mer flexibla jämfört med nu-
läget. Regeringens proposition innehåller också några 
tekniska justeringar i upphandlingslagen.

Under året deltog Hansel i flera olika projekt, däribland 
Finansministeriets och Kommunförbundets åtgärds-
program Samarbetsforum för offentlig upphandling, 
Arbets- och näringsministeriets Kompetenscentrum 
för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO), 
Statskontorets projekt Kunskapsspurten, samt Konkur-
rens- och konsumentverkets arbetsgrupp som utreder 
grå ekonomi och offentlig upphandling.

På uppdrag av Finansministeriet fortsatte Hansel att 
utveckla den nya annonseringskanalen för offentliga 
upphandlingar (Hilma) som togs i bruk 2 januari 2020. 
Finansministeriet ansvarar för finansieringen av projek-
tet, och debitering med anknytning till projektet uppgick 
till 1 477 000 euro år 2020, vilket anges i affärsverksam-
hetens övriga intäkter. Dessutom genomförde bolaget 
flera andra utvecklingsprojekt, bland annat utveckling 
av webbplatsen, införande av nya funktionaliteter för 
minitävling, samt förnyelse av rapporteringssystemet 
för avtalsleverantörer. Under året 2020 blev utveck-
lingsprojekten gällande ansvarsfullhet och effektfullhet 
med respektive mätare en integrerad del av bolagets 
processer 

Vid utgången av 2020 hade Hansel hänskjutit tre kla-
gomål till marknadsdomstolen. Det ena av dem blev 
återtaget i januari 2021. Bolaget fick under 2020 fyra 
beslut av marknadsdomstolen. I två fall avskrevs kla-
gomålet och i två fall som gällde en och samma tjäns-
tehelhet bifölls klagomålen. Hansel överklagade dessa 
avgöranden hos förvaltningsdomstolen, men återtog 
överklagandena i januari 2021. Enligt bolagets bedöm-
ning är det osannolikt att de pågående rättegångarna 
får ekonomiska konsekvenser.

Hansel följer hanteringen av offentliga upphandling-
ar inom Europeiska unionen  Hansel deltar i samar-
betsgruppen för de europeiska ländernas centrala 
inköpscentraler. Till gruppen hör utöver Hansel flera 
europeiska inköpscentraler, bland annat danska SKI, 
svenska Kammarkollegiet och SKL Kommentus, öst-
errikiska BBG, italienska Consip och portugisiska ANCP.

År 2019 inrättades det hos Hansel en compliance-funk-
tion. Statsrådet utfärdade 8.4.2020 ett principbeslut om 
ägarpolitik (Statsrådets principbeslut/2020/48), som 
bland annat förutsätter att företagsansvar ska vara en 
integrerad del av affärsverksamhet. Enligt principbe-
slutet blev en korruptionsmotverkande verksamhets- 
och rapporteringsmodell skapad för Hansel. En rap-
porteringskanal som principbeslutet ålägger företagen 
att skaffa sig hade Hansel redan till sitt förfogande. År 
2020 genomfördes utbildning i etiska aspekter för hela 
personalen samt en enkät om förverkligande av dessa 
aspekter hos Hansel 

Hållbar utveckling, miljöfrågor och grå ekonomi
Företagsansvar och ärendehelheter som anknyter till 
bekämpning av grå ekonomi har blivit allt viktigare inom 
offentlig upphandling. I sin verksamhet iakttar Hansel 
hållbarhetsprinciperna enligt statsrådets riktlinjer. Håll-
barhetsredovisning har blivit en etablerad del av bola-
gets årliga rapportering, och i rapporten redogörs i detalj 
för bolagets insatser på ansvarsområdet.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens ut-
gång
Coronapandemin har fortfarande en negativ inverkan 
på Hansels affärsverksamhet. Det här har beaktats vid 
planeringen av bolagets ekonomi, men pandemin har 
medfört allt fler osäkerhetsfaktorer.

Inga väsentliga ändringar har skett i affärsverksamheten 
efter räkenskapsperiodens utgång.

Utsikter och mål för 2021
Bolaget fortsätter att genomföra integrationsstrategin, 
där hanteringen av den nya kundkretsen samt den be-
tydande ökning i upphandlingsvolymen som detta ska 
medföra utgör en väsentlig del. Tillväxt förväntas speci-
ellt inom den kommunala sektorn. Bolagets affärsverk-
samhet kommer enligt förväntningarna att utvecklas 
positivt, trots att resultatet antas visa förlust fram till 
2022. Därefter torde resultatet vända till vinst.
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Hansels risker är i synnerhet relaterade till konkurrens-
utsättningen vid gemensamma upphandlingar och kon-
traktshanteringen. Tack vare Hansels solida kompetens 
om upphandlingslagstiftningen och efterlevnaden av 
bolagets konkurrensutsättningsprocess minskas riskex-
poneringen relaterad till konkurrensutsättning. Bolaget 
har ett internt regelverk och kvalitetssystem för konkur-
rensutsättning. 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.

Avtalsleverantörernas ekonomiska, tekniska och yrkes-
mässiga förutsättningar att klara av genomförandet av 
upphandlingarna kontrolleras redan i anbudsskedet. Av-
talsleverantörerna övervakas under hela avtalsperioden  
Tillsammans med en riskhanteringsexpert genomför 
bolaget regelbundet ett projekt för identifiering av de 
största riskerna. Riskkartläggningen upprepas nästa 
gång våren 2021.

Risker och riskhantering
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Hansel hade 118 anställda per 31 december 2020 
(31.12.2019: 116 anställda; 31.12.2018: 95 anställda). Den 
genomsnittliga arbetsinsatsen 2020 var 111 årsverken 
(2019: 101 årsv.; 2018: 90 årsv.). Vid utgången av 2020 
var kvinnornas andel av de anställda 57 procent och 
av ledningsgruppen 71 procent. Medelåldern för de 
anställda var 43 år. Vid utgången av räkenskapsperioden 
var 97 procent av anställningarna tillsvidareanställningar 
(2019: 99 procent; 2018: 99 procent).

Av medarbetarna hade 56 procent en högre 
högskoleexamen och sex procent hade en lägre 
högskoleexamen. Nio procent hade en högre 
yrkeshögskoleexamen och femton procent hade en 
lägre yrkeshögskoleexamen. Sammanlagt tio procent 
hade en examen på mellanstadiet och fyra 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.

Under 2020 fick bolaget 12 nya anställda av vilka tre 
blev anställda för en viss tid. Tio medarbetare lämnade 
bolaget under året. Sex av dem sade upp sig, två gick 
i pension, en tidsbunden anställning hävdes under 
prövotiden och en person blev uppsagd. Med personer 
som säger upp sig ordnas en avgångsintervju för att 
samla in deras åsikter 

Medarbetarnas arbetshälsa och arbetsförmåga kartläggs 
regelbundet ungefär vartannat år. I september 2020 
genomfördes en mätning där medelbetyget på skalan 
1–5 var 3,87. Hansel uppmuntrar medarbetarna att 
utveckla sin kompetens. År 2020 deltog medarbetarna 
i medeltal i en utbildningsdag. Den låga siffran kan 
förmodligen förklaras av corona, och år 2021 ska flera 
utbildningsperioder genomföras inom ramen för Hansel 
Akademi. För cheferna ordnas regelbundet utbildning 
och diskussioner om chefsarbetet. En undersökning av 
värde- och företagskultur som omfattar hela bolaget 
har påbörjats år 2021.

Personal och organisation
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Nytt kollektivavtal för Hansel

År 2020 fick Hansel ett nytt kollektivavtal som omfattar alla anställda och gäller 1.4.2020–31.3.2023. 
Kollektivavtalet har undertecknats av Hansel Ab och De Högre Tjänstemännen YTN rf och det ersatte de två 
tidigare kollektivavtalen som båda löpte ut 31.3.2020. Hansel hade tidigare två olika kollektivavtal på grund av 
företagsregleringen och ägararrangemanget 2.9.2019 i samband med vilka anställda av Kommunförbundets 
KL-Kuntahankinnat Ab flyttades över till Hansel som så kallade gamla arbetstagare. På dem tillämpades 
Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf (AVAINTES) till och med 31.3.2020.

Förhandlingarna om det nya gemensamma kollektivavtalet fördes i god anda och nu omfattas hela Hansels 
personal av kollektivavtalet med undantag av verkställande direktören. I enlighet med kollektivavtalet 
representeras personalen av en förtroendeman som personalen väljer inom sig, och hens ersättare. 
Personalens intressen bevakas också av en personalförening (Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry) som hör till 
De Högre Tjänstemännen YTN rf. Ungefär hälften av de anställda på Hansel är fackanslutna. Kollektivavtalet 
och anvisningar gällande anställningar finns på bolagets intranätsidor.

i
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Räkenskapsperiodens resultat visar en förlust på 1 723 
217,27 euro. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska 
betalas ut och att räkenskapsperiodens resultat redo-
visas under eget kapital som balanserad vinst (förlust) 
från tidigare räkenskapsperioder.

Styrelsen och revisorer
På Hansel Ab:s årsstämma 2 april 2020 valdes följande 
personer till styrelseledamöter:

• Anna-Maija Karjalainen, överdirektör, Finansmi-
nisteriet, ordförande

• Timo Reina, vice verkställande direktör, Kommun-
förbundet, vice ordförande

• Antti Koivula, generaldirektör, Arbetshälsoinstitu-
tet, ledamot

• Antti Laakso, head of procurement, Aalto-univer-
sitetet, ledamot

• Johanna Luukkonen, stadsdirektör, Raumo stad, 
ledamot

I styrelsens sammanträden deltar också personalens 
representant, kategorichef Minna Isoherranen, som har 
yttrande- och närvarorätt men är inte styrelseledamot. 
Styrelsen sammanträdde åtta gånger under 2020.

Bolagets ordinarie revisor är revisionssamfundet KPMG 
Oy Ab med CGR, OFGR Mikko Luoma som huvudan-
svarig revisor. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har 
varit verkställande direktör för Hansel, och vicehärads-
hövding Raili Hilakari är bolagets vice verkställande 
direktör 

Styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande redovisningsperiodens 
resultat
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Finansieringsanalys
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Noter till bokslutet

1. Redovisningsprinciper

1.1 Intäktsföringsprinciper
Hansels omsättning består av serviceavgifter för ge-
mensamma upphandlingar, samt av försäljning av ex-
perttjänster. Serviceavgifterna faktureras hos avtalsle-
verantörer i efterskott enligt försäljningsrapporter så, att 
leverantören redovisar till Hansel den senaste periodens 
försäljning i början av följande period. Rapporterings-
perioden är vanligtvis en månad, men den kan också 
vara ett kvartal. Experttjänsterna faktureras i huvudsak 
månatligen i efterskott enligt de realiserade arbetstim-
marna 

1.2 Värderingsprinciper
Balansvärdena på anläggningstillgångarna är basera-
de på det ursprungliga anskaffningsvärdet med avdrag 
för planenliga avdrag. Maskiner och inventarier avskrivs 
som en utgiftsrest på 25 %. Programvarulicenser av-
skrivs 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.

1.3 Bokslutets jämförbarhet
Bokföringsprinciperna har inte förändrats 2020 och 
2019 
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2. Noter till resultaträkningen
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Statens elupphandling sker centraliserat genom Han-
sels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med 
råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi 
för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i deri-
vatkontrakt för sina kunders räkning. De motparter som 
Hansel använder är alla stora aktörer inom branschen 
och Hansel diversifierar portföljen till olika motparter för 
att minska risken. För närvarande finns det sex poten-
tiella motparter. Derivathandel är en genomgångspost 
för Hansel och kostnaderna och intäkterna för den fak-
tureras till fullt belopp hos 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 upp-
följningen av elupphandlingen och ger vid behov förslag 
om utvecklingen av elupphandlingen till Finansministe-
riet. En företrädare för Finansministeriet fungerar som 
ordförande för uppföljningsgruppen och uppföljnings-
gruppen rapporterar efter behov till Finansministeriets 
ledning. Finansministeriet utser uppföljningsgruppen för 
en mandatperiod på två år 

Finansministeriet beslutar om säkringsstrategin för 
elupphandling. Strategin verkställs av Hansel. Beslut 
om enskilda säkringstransaktioner och tidpunkterna 
för dem enligt strategin fattas av en portföljförvaltare 
som konkurrensutsatts av Hansel. Säkringskontrakt som 
är förenliga med säkringsstrategin har ingåtts ända till 
2024 

5.3 Pågående rättegångar
Vid utgången av 2020 hade Hansel hänskjutit två klago-
mål till marknadsdomstolen. Det ena av dem blev åter-
taget i januari 2021. Bolaget fick under 2020 fyra beslut 
av marknadsdomstolen. I två fall avskrevs klagomålet 
och i två fall som gällde en och samma tjänsteupp-
handlingshelhet bifölls klagomålen. Hansel överklaga-
de dessa avgöranden hos förvaltningsdomstolen, men 
återtog överklagandena i januari 2021.

5.4 Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens 
utgång
Coronapandemin har fortfarande en negativ inverkan 
på Hansels affärsverksamhet. Det här har beaktats vid 
planeringen av bolagets ekonomi, men pandemin har 
medfört allt fler osäkerhetsfaktorer.
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En gemensam ståndpunkt för offentlig 
upphandling

Finlands första nationella strategi för offentlig upphand-
ling lanserades på Kommunmarknaden den 9 septem-
ber 2020.

Strategin innehåller åtta strategiska avsikter och 25 mål 
som konkretiserar dem. Väsentliga utvecklingsområden 
i strategin är strategisk ledning och främjande av upp-
handlingskompetens. Kunskapsbaserad ledning samt 
bedömning och utvärdering av verkningsfullhet stöder 
den strategiska ledningen.

Ett centralt fokus i utvecklingsarbetet är att fungerande 
produkter och tjänster av hög kvalitet ska upphandlas 
på ett sådant sätt att samtliga parter är involverade i 
processen och marknaden är livskraftig. Offentliga upp-
handlingar kan också bidra till att innovationer skapas. 
Genom utveckling av dessa element kan man uppnå 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Strategin genomförs i inledningsfasen med ett hand-
lingsprogram som innehåller 30 konkreta åtgärder. Enligt 
genomförandeplanen har för strategin bildats temag-
rupper som inleder genomförandet. Hansel deltar aktivt 
i samtliga temagrupper och implementerar målen med 
upphandlingsstrategin i gemensamma upphandlingar 
och sina övriga tjänster.

Den nationella strategin för offentlig upphandling ar-
betades fram genom ett åtgärdsprogram med bred 
expertrepresentation. Syftet med programmet är att 
upphandling med offentliga medel ska ge effekter av 
betydelse för hela samhällsekonomin och förbättra den 
offentliga ekonomins hållbarhet. Programmet tillsattes 
av Finansministeriet och Kommunförbundet. Den na-
tionella strategin för offentlig upphandling meddelades 
som ett statsrådets principbeslut.

”Väsentliga utvecklingsområden i strategin är strategisk
ledning och främjande av upphandlingskompetens.”
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Bättre service i Hilma

Webbtjänsten Hilma (hankintailmoitukset.fi) nylanse-
rades i februari 2020. Nya Hilma skapades i ett nära 
samarbete med användarna. Riktlinjerna för omstruktu-
reringen har varit bättre insyn, fokus på användaren och 
ständig utveckling. Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig 
för alla användare.

”Samarbetet med de upphandlande enheterna och an-
budsgivarna har varit väldigt positivt. Bägge grupperna 
har ivrigt deltagit i användartesterna och vi har satsat på 
att ta till oss vad användarna av Hilma haft att säga när 
vi har utvecklat nya funktionaliteter”, säger Tiina Luoma 
som är servicechef på Hansel.

Under våren och försommaren gick vi igenom vidare-
utvecklingen av Hilma med vår designpartner Hellon 
och för styrgruppen för Hilma formades en vision för i 
vilken riktning tjänsten ska utvecklas. I september tog 
Arbets- och näringsministeriet över som ägare av Hilma 
efter Finansministeriet. Under 2020 genomgick Hilma 
två informationssäkerhetsrevisioner som på våren rik-
tades på anbudsgivningen och i december på ESPD och 
kontrollen av myndighetsuppgifter.

Insyn i offentlig upphandling
I Hilma lanserades på våren ett formulär för små upp-
handlingar, på vilket köparen kan annonsera upphand-
ling som underskrider det nationella tröskelvärdet. An-
nonsering av små upphandlingar på Hilma bidrar till 
transparensen i upphandlingar och likabehandling av 
anbudsgivarna. Konkurrensutsättning vid små upphand-

lingar omfattas inte av upphandlingslagen och kan ge-
nomföras med en enklare process.

På hösten kompletterades Hilma med det europeiska 
enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) och en funk-
tion där de upphandlande enheterna kan begära och 
ta emot anbud som elektroniska dokument. På så sätt 
kan även de upphandlande enheter som inte har ett 
kommersiellt elektroniskt konkurrensutsättningssystem 
ta emot anbud.

I Hilma gjordes dessutom flera andra förbättringar under 
2020, bland annat i sökaviseringen och formulärassis-
tenten, och med en ny funktionalitet för att lägga till en 
konsult eller annan extern användare för upphandling-
en. Dessutom är det nu möjligt att importera företagets 
uppgifter direkt från företags- och organisationsdata-
systemet (FODS).

Nya lösningar för hållbar utveckling från idétävling
Finlands första nationella strategi för offentlig upphand-
ling, som lanserades i september 2020, inspirerade den 
första idétävlingen för offentlig upphandling. Finans-
ministeriet tillsammans med Helsinki Think Company 
ordnade en idétävling där ett team på 13 personer från 
olika discipliner och bakgrunder sammanstrålade i no-
vember–december för att arbeta fram visioner för hur 
problem inom offentlig upphandling kan lösas. Bland 
idéerna fanns bland annat nya hållbarhetsrelaterade 
egenskaper i Hilma. Segraren Social Impact presentera-
de en idé som tar fasta på hållbarhetsaspekten genom 
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att integrera i Hilma nya egenskaper som underlättar 
tillgodoseendet av hållbarhetskriterierna vid utarbe-
tandet av upphandlingsannonser samt den offentliga 
övervakningen av hållbarhetsnivån i upphandlingarna.

Utvecklingen av Hilma fortsätter inom samarbetsforum 
för offentlig upphandling. Tjänsten vidareutvecklas i en 
transparent process och utifrån regelbunden använ-

darrespons och användartestning. Utvecklingsarbetet 
utförs av Hansel på uppdrag av Finansministeriet. Test-
versionen av Hilma finns på testi.hankintailmoitukset.fi.

I Hilma publicerades över 17 000 upphandlingsannonser 
år 2020. Tjänsten hade cirka 30 000 användare varje 
vecka 

”Vi har satsat på att ta till oss vad användarna av Hilma 
haft att säga när vi har utvecklat nya funktionaliteter.”
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Innovationspartnerskap är en 
upptäcktsfärd i upphandlingsvärlden

Inrikesministeriet intresserar sig för den upplevda trygg-
heten. Man vill mäta den och verkligen förstå den, för att 
därigenom kunna upprätthålla trygghetskänslan. Med 
detta i sikte har experter samlat in data med enkäter 
och analyserat dem 

Dessvärre har datainsamlingen inte varit tillräckligt täck-
ande eller systematisk och uppgifterna har inte heller 
uppdaterats i den takt som vore önskvärd. Man be-
stämde sig för att ta moderna tekniska lösningar och 
artificiell intelligens till hjälp.

Fördomsfritt på nya banor
På enheten för strategisk styrning och utveckling på In-
rikesministeriets förvaltnings- och utvecklingsavdelning 
började man fundera på det bästa sättet att ta itu med 
problemet. Redan i ett tidigt skede konstaterade teamet 
att det skulle bli aktuellt med att skaffa något slags da-
tasystem, men däremot visste man inte riktigt vad som 
behövdes. Specialsakkunnig Hanna-Miina Sihvonen 
hade hört EU-kollegor berätta om positiva erfarenheter 
med innovationspartnerskap i motsvarande offentliga 
upphandlingar.

”Jag bestämde mig för att föreslå den här nya upphand-
lingsformen för ministeriet. Vi hade aldrig prövat på det 
och det var en stor kulturell förändring att inte bara rakt 
av köpa en lösning enligt färdiga specificeringar, exakta 
krav och kriterier”, minns Hanna-Miina, ett par år senare. 

Innan man fattade beslut om innovationspartnerskap 
genomförde man en marknadsundersökning för att 
försäkra sig om att det inte fanns någon färdig lösning.

En annorlunda upphandlingsprocess kräver kunskap
Utvecklingsdirektör Harri Martikainen, som basar för 
den enhet som beredde upphandlingen, berättar att 
man i ett mycket tidigt skede insåg att här behövdes 
det experthjälp i offentlig upphandling. Man bestämde 
sig för att anlita Hansel.

”Samarbetet hjälpte oss helt konkret. Processen bestod 
av flera etapper och experter från Hansel lyckades bra 
med att schemalägga dem. Samarbetet var inte bara 
effektivt, utan också verkligen trevligt”, sammanfattar 
specialsakkunnig Leena Seitovirta som leder projektet.

”De första infomötena om upphandlingen hölls i juni 
2019 och det slutliga valet av leverantör gjordes i de-
cember 2020”, säger regeringsrådet Ulla Kumpulainen 

Mellan dessa två tidpunkter rymdes en hel del mark-
nadsdialog, förhandlingar, dokument och prototyper. 
Deltagarna är överens om att den rätt så långa vägen 
var nödvändig för att nå fram till ett gott slutresultat.

Genom marknadsdialogen kunde man rensa bort kru-
sidullerna och både beställaren och anbudsgivarna 
fick klarhet om vad upphandlingen gällde. Strategichef 
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Ari Evwaraye påpekar att man under vägen dessutom 
kunde testa hur genomtänkta och genomförbara de 
presenterade lösningarna var:

”En tydlig skillnad till den sedvanliga modellen med 
anbudsförfrågan–anbud var att vi hade mer att gå på än 
bara ett anbud. En del av anbudsgivarna var bra på att 
presentera sin idé på papper, medan andra var starka 
på presentationerna live. Dessutom kunde vi bättre än 
tidigare avgöra hur anpassningsbar lösningen var efter 
de behov som uppkommer under dess livscykel.”

Styrka i samverkan
Utöver kärngruppen var också de deltagande anbudsgi-
varna genuint entusiastiska över den förestående upp-
handlingen.

”Självfallet var det tråkigt att informera den som blivit 
tvåa i loppet om vårt beslut efter ett långt samarbete. 
Det var ändå glädjande att höra att de också hade fått 
mycket i utbyte av processen”, säger Harri Martikainen.

I slutändan var det trots allt lätt att välja leverantör, för 
experterna Kirsi Kunnas-Leinonen och Pekka Alahuh-
ta från Hansel hade från första början hjälpt att driva 
konkurrensutsättningen på ett logiskt sätt och att defi-
niera tydliga kriterier.

Nästa steg är att finslipa den redan i sig fungerande 
prototypen till en perfekt diamant i samarbete med den 
valda leverantören Insight 360. För närvarande samlar 
ministeriet ett större projektteam för att de många olika 
behoven inom förvaltningsområdet ska bli beaktade. 
Hanna-Miina Sihvonen ser framför sig att efter en så 
positiv erfarenhet av innovationspartnerskap kommer 
modellen sannolikt att användas också vid andra upp-
handlingar.

Den går att anpassas till stora upphandlingar, eller de-
las upp i mindre bitar som genomförs i etapper. Det 
erbjuder finländska företag utmärkta möjligheter att 
visa upp sitt kunnande och sin konkurrenskraft. Rollen 
av kunder från den offentliga sektorn framhävs också 
som pilottestare, referens och facilitator för nyskapan-
de inom företagssektorn, liksom också som bollplank 
för framtagning av nya, internationella exportprodukter.
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I strategiarbetet deltog några tiotal personer från olika 
delar av stadsorganisationen. Dessutom anlitade man 
upphandlingsutvecklarna Liisa Lehtomäki, Kalle Pinni 
och Tuula Risikko från Hansel.

”Det var meningen att ordna workshopparna på vanligt 
vis, men projektet sammanföll med början av corona-
virusepidemin och vi blev tvungna att justera planerna. 
Jag är mycket nöjd med hur experterna på Hansel faci-
literade samarbetet på distans. De lyckades bra med att 
aktivera deltagarna”, minns Jorma Lamminmäki.

Han tackar Hansels experter för deras input av nya idéer 
och tips som de gav under processen och den stora 
hjälpen vid innehållsproduktionen. Upphandlingsstra-
tegin som offentliggjordes i december 2020 utgör ett 
viktigt stöd och verktyg för teamet som styr Helsingfors 
upphandlingar från stadskansliet.

Fungerande upphandling borgar för fungerande ser-
viceproduktion
Följande steg är att förankra upphandlingsstrategin i 
hela organisationen och komplettera den tillhörande 

En stram strategi styr Helsingfors 
upphandlingar

Helsingfors stad behövde se över sin upphandlings-
strategi, för organisationen hade förnyats redan 2017. 
Man hade ändå inte velat förhasta sig, utan beslutade 
att inleda processen parallellt med beredningen av den 
nationella upphandlingsstrategin. På så sätt är huvud-
staden en av de första vägvisarna mot de nationella mål 
som fastställs i åtgärdsprogrammet för den nationella 
strategin.

”Det kändes naturligt att koppla samman vår upphand-
lingsstrategi med både stadens övergripande strate-
gier och den nationella upphandlingsstrategin. Nyck-
eltemana skulle ändå ha varit väldigt likartade, trots 
att vi kryddade åtgärderna med aspekter som hänför 
sig till stadens fyra sektorer”, säger upphandlingschef 
Jorma Lamminmäki som deltog i beredningarna av 
bägge strategierna.

Effektiva workshoppar på distans
Det viktigaste målet med stadens upphandlingsstrategi 
är att förtydliga upphandlingarna. Samtidigt visar den 
utåt vilka frågor som staden fokuserar på. Helsingfors 
sammanfattade sina mål under följande tre teman:

• fungerande marknader och innovationsfrämjande
• effektivitet och hållbarhet
• upphandlingsledning och upphandlingskompetens.

”Det viktigaste målet med stadens 
upphandlingsstrategi är att 

förtydliga upphandlingarna.”
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åtgärdsplanen. Jorma Lamminmäki säger att staden 
kommer att utgå från en existerande arbetsmodell som 
bygger på en bred styrgrupp för upphandlingar. Förank-
ringen underlättas av att Helsingfors upphandlingsstra-
tegi är ett koncist och kompakt paket som är lätt att 
ta till sig. Den innehåller en tydlig sammanfattning av 
nyckeltemana, mätarna och åtgärderna.

”Det har pratats mycket om samhällsansvar, hållbarhet 
och innovationsförmåga i samband med offentlig upp-

handling. Jag är speciellt glad över att vi lyckades kom-
primera målen som hänför sig till de här frågorna till 
ett fungerande paket som smidigt för oss framåt mot 
genomförande”, sammanfattar Jorma Lamminmäki.

De närmaste åren kommer strategin att omsättas i kon-
kreta handlingar genom målmedveten ledning och solid 
upphandlingskompetens.
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Styrning av hållbarhetsarbetet

Hållbarhet och ansvarsfrågor är starkt integrerade i 
Hansels strategi och utgör ett huvudtema i strategin. 
I ledningsgruppen har ansvarsfrågorna inkluderats i 
befattningsbeskrivningen för ekonomidirektören, som 
fungerar som ordförande för bolagets grupp för an-
svarsfrågor.

Ansvarsgruppen sammanträder regelbundet och består 
av experter inom organisationens olika områden. Grup-
pen består av åtta personer från ekonomiförvaltningen, 
juridiska enheten, kategorihanteringen, enheten för ut-
veckling av upphandlingsverksamheten, konkurrensut-
sättningsenheten och kundrelationer. Utgångspunkten 
för hållbarhetsarbetet är bolagets strategi, som genom-
förs i form av olika projekt och åtgärder.

Ansvarsgruppen ansvarar för bolagets ansvarsrelaterade 
arbetsanvisningar och verksamhetsprocesser,  inklusive 
hållbarhetsanalysen som infördes 2019. En viktig del 
av hållbarhetsarbetet utgörs av att ge information om 
hållbarhetsrelaterade ärenden och att ge internt stöd 
för konkurrensutsättningsprojekt.

Hållbarhetsgruppen ordnade i slutet av november 2020 
en utvecklingsdag där man redogjorde för aktuella frå-
gor och utvecklingsbehov. En stor fråga var hållbarhets-
revisionerna som Hansel inte har infört ännu. En del 
utredningar har gjorts, men ett internt koncept saknas. 
Vi har också diskuterat ämnet med andra offentliga 
upphandlande enheter och det verkar som om många 
instanser i Finland grubblar på samma frågor just nu. 
Med andra ord vore det välkommet med samarbete 
på området 

Som en av grundarna deltar Hansel aktivt i det nät-
verksbaserade kompetenscentret för hållbar och inno-
vativ offentlig upphandling. Hansel har också samarbete 
kring hållbarhet och ansvarsfrågor inom åtgärdspro-
grammet för verkningsfull offentlig upphandling samt 
med inköpscentraler och civilsamhällesorganisationer 
i andra länder 

Tyngdpunkterna för Hansels hållbarhetsarbete har defi-
nierats i en väsentlighetsmatris som uppdaterades efter 
ägo- och företagsarrangemangen år 2019. Framstegen 
och åtgärdernas effekter utvärderas av hållbarhetsgrup-
pen 

Hansels hållbarhetsredovisning
Resultaten av verksamheten i anslutning till hållbar-
hetsarbetet presenteras i en hållbarhetsredovisning 
som årligen ges ut på finska, svenska och engelska 
som en del av årsberättelsen. Vad gäller hållbarhets-
redovisningen redovisas i berättelsen nyckeluppgifter 
samt intressanta händelser och resultaten i fråga om 
hållbarhet för år 2020. Hållbarhetsredovisningen om 
2019 publicerades den 2 april 2020. Den bygger på den 
internationella redovisningsmodellen GRI Standards. Vi 
rapporterar i enlighet med tillämpningsnivå Core. Stan-
darderna anges enligt versionen från 2016.

Efter företags- och ägararrangemangen den 2 septem-
ber 2019 redovisas uppgifterna för det nya Hansel.

I rapporten ingår en tabell som redovisar innehållet per 
väsentlighetstema, anger vilken GRI Standard som till-
lämpats och hänvisar till det relevanta avsnittet i rap-
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porten. 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 kommuni-
kation i samarbete med Mainostoimisto SST. Redovis-
ningen sammanställs av hela ansvarsgruppen och den 
godkänns av ledningsgruppen. Redovisningen lämnas 
också styrelsen för kännedom.

Foto: Lasse Lecklin, Aki Rask och Hansel kommuni-
kation. Personerna på fotografierna i årsberättelsen är 
experter på Hansel 

Mer information lämnas av
Johanna Kaalikoski
kommunikationschef
johanna.kaalikoski@hansel.fi
tfn 029 4444 289

Hansels hållbarhetsredovisning finns på finska på vu-
osikertomus2020.hansel.fi, på svenska på arsberattel-
se2020.hansel.fi och på engelska på annualreport2020.
hansel.fi. Hållbarhetsredovisningen publiceras för sjun-
de gången endast som webbversion och den har veri-
fierats av revisionssamfundet KPMG Oy Ab.

”Ansvarsgruppen ansvarar för bolagets ansvarsrelaterade 
arbetsanvisningar och verksamhetsprocesser.”
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Inga ändringar ansågs vara nödvändiga år 2020, förut-
om länkarna till FN:s globala mål för hållbar utveckling 
(SDG). Statsförvaltningen kommer år 2021 att införa en 
rapporteringsmodell som bygger på de globala målen.

Väsentlighetsanalys
Hållbarhet är en stor fråga i samband med offentlig 
upphandling och vi vill beakta dess olika dimensioner i 
vår verksamhet. Hansels väsentlighetsmatris omfattar 
nio dimensioner och den har senast uppdaterats efter 
ägo- och företagsarrangemangen hösten 2019 då Han-
sels tjänster blev tillgängliga för hela offentliga förvalt-
ningen i Finland.
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Intressentgrupp
Analys av viktiga intressentgrupper med regelbundet samarbete med Hansel
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ke. I den nya processen har kriterierna för miljömärke 
skärpts något jämfört med den tidigare miljömärknings-
processen. I den tidigare modellen var det viktigt att 
identifiera i vilka två led i upphandlingen miljöaspek-
terna hade beaktats. Skillnaden är ändå inte så bety-
delsefull att det skulle motivera skilda märken för den 
tidigare och den nya processen.

Inom social hållbarhet fokuserar hållbarhetsanalysen 
på aspekterna av social hållbarhet, som rätten till ar-
bete och de mänskliga rättigheterna, jämlikhet och till-
gänglighet. Märke för social hållbarhet beviljas då en 
aspekt uppfylls vid upphandlingen, till exempel genom 
att foga kontraktsleverantörernas Code of Conduct till 
kontraktet 

Kriterierna för märket för ekonomisk hållbarhet uppfylls 
praktiskt taget alltid, eftersom offentlig upphandling in-
begriper bakgrundskontroll av leverantörerna. Dessut-
om övervakar Hansel kontraktsleverantörerna på eget 
initiativ under kontraktsperioden 

Innovationskriteriet uppfylls däremot sällan, eftersom 
Hansel är främst verksam inom konkurrensutsättning 
av sedvanliga varor och produkter.

Hållbarhet i bred bemärkelse
År 2020 genomfördes hållbarhetsanalyser vid 23 upp-
handlingar (2019: två upphandlingar) och det beviljades 
flera hållbarhetsmärken. Med ett undantag tilldelades 
alla upphandlingar märket för ekonomisk hållbarhet och 
nästan alla fick också miljömärket. Det är glädjande att 

Vi visar vägen för hållbar upphandling

Hansel har tagit fram ett verktyg för hållbarhetsbedöm-
ning av gemensamma upphandlingar: hållbarhetsanaly-
sen infördes i slutet av 2019. Hållbarhetsanalysen görs 
på Hansels alla gemensamma upphandlingar och av-
slutningsvis görs en bedömning om upphandlingen kan 
tilldelas hållbarhetsmärken. I samband med analysen 
upprättas också de mätare som behövs för övervak-
ningen under kontraktsperioden. Hållbarhetsmärken 
beviljas av två medlemmar i hållbarhetsgruppen till-
sammans 

Syftet med hållbarhetsanalysen är att hjälpa katego-
richefen och konkurrensutsättningsteamet att begrunda 
de olika hållbarhetsaspekterna i samband med kon-
kurrensutsättning. I otaliga frågor krävs ett ställnings-
tagande till om frågan berör upphandlingen och om 
upphandlingen medför negativa konsekvenser eller en 
identifierad risk. Teamet ska begrunda på vilket sätt po-
sitiva effekter kan erhållas och vilka åtgärder Hansel 
ska kräva för att lindra de negativa konsekvenserna och 
åstadkomma positiva effekter. Medlemmarna i hållbar-
hetsgruppen hjälper i detta arbete.

Märket står för överensstämmelse med kriterierna
Inom miljödimensionen lyfts fram sju möjliga aspekter, 
däribland minskning av växthusgasutsläppen, energief-
fektivitet, minskning av användningen av skadliga äm-
nen samt cirkulär ekonomi. Konkurrensutsättningstea-
met ska identifiera de konsekvenser som är relevanta 
för upphandlingskontraktet och fylla i formuläret. Om 
upphandlingen inbegriper två betydande metoder för 
att främja miljöaspekten, kan den beviljas ett miljömär-
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Hållbarhetsgruppen leder arbetet
Det egentliga hållbarhetsarbetet på Hansel utförs av en 
hållbarhetsgrupp som sammanträder regelbundet för 
att diskutera hållbarhetsfrågor. Gruppen har för närva-
rande åtta medlemmar från olika delar av organisatio-
nen. Gruppens ordförande är ekonomidirektören som 
också ansvarar för temat i ledningsgruppen.

Hållbarhetsgruppen ordnade i slutet av november 2020 
en utvecklingsdag där man redogjorde för aktuella frå-
gor och utvecklingsbehov. En stor fråga var hållbarhets-
revisionerna som Hansel inte har infört ännu. En del 
utredningar har gjorts, men ett internt koncept saknas. 
Vi har också diskuterat ämnet med andra offentliga 
upphandlande enheter och det verkar som om många 
instanser i Finland grubblar på samma frågor just nu. 
Med andra ord vore det välkommet med samarbete 
på området 

alltfler upphandlingar tilldelades märket för social håll-
barhet. Innovationsmärket tilldelades en upphandling 
som konkurrensutsatts redan år 2015 

Hållbarhetsanalysen innehåller en hel del hållbarhets-
information om upphandlingen. För att informationen 
också ska nå kunden har vi introducerat en egen flik 
för hållbarhet i webbtjänsten. På fliken finns en sam-
manfattande text om hållbarhetsaspekterna i upphand-
lingen. Dessutom har information om tidigare beviljade 
miljömärken importerats till fliken om den har funnits 
lätt till handa. Kunderna har gett positiv respons på 
innehållet på flikarna och många kan importera upp-
gifter direkt till sin egen redovisning.

”Konkurrensutsättningsteamet ska identifiera de konsekvenser som är 
relevanta för upphandlingskontraktet och fylla i formuläret.”
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där kan man på anbudsbegäran kräva att klimatfrå-
gorna ska beaktas. Den andra leverantören är Neste 
Markkinointi Oy, med andra ord är det fråga om köp av 
drivmedel och smörjmedel, där utsläppen kan mins-
kas relativt direkt genom att minska användningen och 
ställa om till förnybara drivmedel, om detta är möjligt.

Koldioxidavtrycket för en fi nländare är i genomsnitt cirka 
10 000 kg per år, vilket innebär att den upphandlande 
enhetens avtryck på 4 530 000 kg CO2-ekv. motsvarar 
utsläppen från cirka 450 fi nländare.

Koldioxidavtrycket från upphandlingar, med andra ord 
växthusgasutsläppen under livscykeln, har beräknats 
med Finlands miljöcentrals modell ENVIMAT. Utsläpps-
siff rorna är medelvärden för produkter och tjänster som 
används i Finland, och de bör därför inte användas för 
att jämföra utsläppen från olika företags produkter eller 
tjänster eller mellan ett företags olika produkter eller 
tjänster. Detta är något som eventuellt kan förbättras 
under kommande år. Ett steg i denna riktning var när 
uppgifterna om el där medelvärdet för Finland ersattes 
med nollutsläpp för de kunder som köper el med ur-
sprungscertifi kat. Om leverantörerna i framtiden åläggs 
att redovisa koldioxidavtrycket för sina produkter eller 
tjänster är det relativt enkelt att importera den upp-
giften till Upphandlingspuls och på så sätt precisera 
värdena jämfört med medeltalen.

Hållbarhetsmått
Upphandlingspulsen, som lanserades 2018, fi ck år 2020 
ytterligare en dimension med en fl ik om upphandling-
arnas koldioxidavtryck. På fl iken kan den upphandlande 
enheten först kontrollera vilka produkt- och tjänsteka-
tegorier som orsakar mest klimatutsläpp och sedan 
rikta in utsläppsminskande åtgärder så att de har störst 
eff ekt. På fl iken anges också de leverantörer vars pro-
dukter eller tjänster orsakar mest utsläpp för den upp-
handlande enheten, så att den upphandlande enheten 
kan ta upp frågan med leverantören och fråga vilka åt-
gärder leverantören har vidtagit för att minska utsläppen 
och om den eventuellt kan göra någonting mer.

På den vänstra bilden nedan uppstår största delen av 
utsläppen för den upphandlande enheten från hyror 
för byggnader och bostäder. Det bekräftas av den hö-
gra bilden, där Senatfastigheter är leverantören med de 
största utsläppen. De största utsläppsfaktorerna i hyror 
hänför sig oftast till el och uppvärmning. I diskussioner 
med Senatfastigheter skulle det sannolikt framkomma 
att bolaget köper ursprungscertifi erad el från utsläppsfri 
produktion och att det har ett omfattande program för 
installering av solpaneler, men att det eventuellt kan 
vidta ytterligare åtgärder inom uppvärmning.

Följande produkt- och tjänstekategori är expert- och 
forskningstjänster, där det kanske är svårare att minska 
på utsläppen som bildas av många bäckar små. Även 

”Den upphandlande enheten kan rikta in utsläppsminskande
åtgärder så att de har störst effekt.”
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Keino-akademin, som ordnades för andra gången år 
2020, har fört samman ett femtiotal representanter 
från organisationer inom den offentliga förvaltningen 
för att fördjupa sig i ledarskap av verkningsfull och hål-
lbar upphandling. Upphandlingsexperter från Hansel har 
hållit anföranden under varje period av Keino-akade-
min, främst om teman som berör strategisk upphand-
lingsledning samt hållbar och innovativ upphandling. 
Dessutom har medarbetare från Hansel faciliterat ar-
bete i mindre grupper där deltagarorganisationerna i 
Keino-akademin bearbetar sina egna aktuella upphand-
lingsproblem genom utvecklingsuppgifter som ingår i 
programmet.

Många verktyg för utvecklingav upphandlingsverk-
samheten
Hansels e-verktyg har blivit oumbärliga för att lösa de 
deltagande organisationernas utvecklingsproblem i 
samband med analysen av upphandlingarnas nuläge. 
Upphandlingspuls används för analyser av upphand-
lingsvolymen. För bedömning av maturiteten av up-
phandlingsverksamheten i en organisation används 
Hankintatutka. Upphandlingslotsen, som pilottestades 
i Keino-programmet, är en plattform för strategisk up-
phandlingsplanering.

Utöver arbetet i Keino har Hansel utformat e-verktyg för 
att stödja olika slags upphandlande enheters egna in-
satser för att utveckla upphandlingarna. Till exempel ut-
vecklades kommun- och universitetssektorns proces-
ser för analys och rapportering av inköpsfakturor med 
hjälp av nyaste teknik och verktyget Upphandlingspuls.

Mer information (på finska) finns på hankintakeino.fi.

Verkningsfull, hållbar och innovativ 
upphandling

Hansel besitter i enlighet med sin strategi den bästa 
expertisen inom offentlig upphandling i Finland. Vi vill 
också ligga i framkant inom hållbar upphandling med 
samhällseffekt. Våra experter har varit med om att ut-
forma nytt tänkande för verkningsfull, hållbar och inno-
vativ upphandling genom utvecklingsprogram, virtuella 
workshoppar och utbildningar.

Under de exceptionella omständigheterna har offentlig 
upphandling visat sig vara en kritisk faktor för försörj-
ningsberedskapen och en förändringskraft i samhället. 
Utöver högklassig offentlig upphandling har Hansels 
experter i sina uttalanden accentuerat målen med hå-
llbar upphandling med samhällseffekt.

Nya idéer från Keino-akademin
Det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och 
innovativ offentlig upphandling Keino verkade aktivt år 
2020 och kommer att fortsätta arbetet även de när-
maste åren. Hansel hör till nätverkets grundare.

Kompetenscentret bistår och handleder upphandlande 
enheter med att genomföra och utveckla hållbar och 
innovativ offentlig upphandling. En av arbetsformerna 
är Keino-akademin. Akademin är ett utvecklingsprogram 
som ger coachning till upphandlande enheter så att de 
kan styra sina upphandlingar enligt målen för innovation 
och hållbarhet.

”Våra experter har varit med om 
att utforma nytt tänkande för 

verkningsfull, hållbar och innovativ 
upphandling.”
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År 2020 var 46 procent av Hansels kontraktsleverantörer 
små och medelstora företag (2019: 47 %).

Andelen delade upphandlingskontrakt av Hansels ge-
mensamma upphandlingar har ökat och uppgick år 
2020 till 86 procent (2019: 71 %). Gemensamma upp-
handlingar delas oftast upp enligt varu- eller service-
kategori (38 %).

År 2020 var andelen gemensamma upphandlingar som 
verkställdes som dynamiska inköpssystem 23 procent 
av upphandlingskontrakten (2019: 22 %). Delade upp-
handlingskontrakt enligt kundgrupp uppgick år 2020 till 
22 procent. Andelen regionalt delade ramavtal minska-
de till tre procent (2019: 10 %). Till följd av nya konkur-
rensutsättningar minskade andelen odelade upphand-
lingskontrakt till 14 procent år 2020 (2019: 29 %).

Konkurrensutsättning vid också små upphandlingar bi-
drar till en fungerande marknad och ger större insyn i 
dessa upphandlingar. Andelen små upphandlingar kom-
mer att öka i Hansels utbud. Under år 2021 levererar 
Hansel nästan 20 små upphandlingar.

Vi stöder sund konkurrens

Enligt de mål som ställts i upphandlingslagen bör of-
fentlig upphandling genomföras genom att utnyttja 
befintliga konkurrensförhållanden.  Målet är att kon-
kurrensen på marknaden bevaras och att man med 
hjälp av offentlig upphandling kan främja uppkomsten 
av en attraktivare och effektivare marknad. På grund av 
gemensamma upphandlingars betydande ekonomiska 
värde och stora omfattning bör man då man bereder 
en upphandling fästa avseende vid dess konsekvenser 
för marknaden.

På Hansel genomför vi konkurrensutsättningen vid ge-
mensam upphandling utifrån omfattande analyser av 
kundernas behov och marknaden. Det kan innebära 
till exempel konkurrensutsättning enligt region, pro-
dukt- eller tjänstekategori eller kompetens, så att olika 
stora företag kan delta i konkurrensutsättningen. Ett 
dynamiskt inköpssystem är ett effektivt verktyg för att 
genomföra upphandlingar så att små och medelstora 
företag och lokala företag kan bli kontraktsleverantörer. 
I det dynamiska inköpssystemet väljs alla anbudsgivare 
som uppfyller lämplighetskraven. Kontraktskunderna 
väljer leverantör efter minikonkurrensutsättning.

”I det dynamiska inköpssystemet väljs alla anbudsgivare 
som uppfyller lämplighetskraven.”
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om många positiva erfarenheter”, säger projektchef 
Merja Irjala 

Experthjälp frigör resurser för den egna kärnverk-
samheten
Ett stort projekt kräver mycket arbete. Trots att FM:s 
team också besitter upphandlingskompetens ville man 
satsa de egna resurserna på kärnverksamheten i pro-
jektet. Ministeriet hade redan tidigare anlitat Hansels 
expertis i omfattande projekt på förvaltningsområdet. 
Därför var det även nu naturligt att vända blicken åt 
samma håll. För den interna konkurrensutsättningen i 
DIS, en så kallad minikonkurrensutsättning, beslutade 
FM att köpa Miniplus-tjänsten, för vilket Hansel ställde 
till förfogande ett separat team. Konsulten Pekka Ala-
huhta och juristen Petra Huhtala från Hansel blev väl 
bekanta under det intensiva samarbetet och får en stor 
eloge av FM:s team.

”Vi kände att det är klokt att anlita experter som daglig-
dags arbetar med de här frågorna. Självfallet har också 
kunden ett stort ansvar och ska veta vad den vill ha  
Petra och Pekka bistod oss vid varje steg av upphand-
lingen och gav oss värdefulla synpunkter”, säger sys-
temexpert Joose Niemi 

Kunderna i ett DIS får till sitt förfogande många olika 
modelldokument. De är ändå inte nödvändigtvis an-
vändbara som sådana för kundens alla behov, utan 
kunden ska anpassa dem efter sin verksamhet och 
användningen i praktiken. Speciellt avtalstexterna för 
agil systemutveckling gav FM:s team mycket arbete.

Hansels stöd till lyckad IKT-upphandling

Finansministeriet driver ett omfattande projekt för ut-
veckling och digitalisering av statsunderstödsverksam-
heten. I ett stort projekt är det välkommet med hjälp. 
Ministeriet anlitade Hansel som stöd vid konkurrensut-
sättningen av utvecklingen och administrationen av de 
it-system som byggs upp i projektet.

Projektet för utveckling och digitalisering av statsunder-
stödsverksamheten ska förbättra verksamhetens ge-
nomslagskraft, effektivitet, transparens och enhetlighet. 
På så sätt ska ansöknings- och beviljningsprocesserna 
för statsunderstöd bli smidigare och öppnare. I projektet 
arbetar man stegvis fram en gemensam verksamhets-
modell med tillhörande informationssystemtjänster för 
hela statsförvaltningen och statsunderstödssökande.

”Efter många och långa utredningar stod det klart att 
det inte existerade något färdigt it-system för våra be-
hov. Vi konstaterade att vi behöver ett utvecklingsteam 
som med agila metoder bygger upp ett system som är 
anpassat till ändringarna i statsunderstödssystemet”, 
säger projektdirektör Tuula Lybeck 

Att upphandla agil systemutveckling är ingen smal sak. 
Finansministeriet (FM) vända sig till Hansel för att få 
assistens med upphandlingen av experttjänster, och 
konsulten Pekka Alahuhta föreslog för ministeriet det 
dynamiska inköpssystemet (DIS) för it-konsultering.

”DIS lämpade sig utmärkt bra för våra behov, med av-
seende på både tidsplanen som kravet på agilitet. Vi 
hämtade in användarreferenser om DIS:et och hörde 
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är en helt digital process. Man fick in sammanlagt 11 an-
bud. Den noggranna beredningen gav avkastning genom 
att de flesta anbud var väl upprättade och motsvarade 
kundens behov. Tidsschemat höll och nu går arbetet 
vidare med den valda leverantören enligt avtal. På FM 
berömmer man samarbetet med Hansel.

”Grundarbetet i DIS hade utförts väl och Miniplus gav 
oss det upphandlingskunnande och juridiska stöd som 
vi behövde. Tjänsten upphörde inte när vi var klara med 
upphandlingen, utan vi fick stöd även efter det. Man 
kände att det på Hansel finns en genuin vilja att hjälpa 
kunden”, berömmer Joose Niemi.

Ett lyckat projekt är summan av många element, men 
några faktorer är viktigare än andra.

”Det går inte att betona för mycket betydelsen av plane-
ring, förberedelse och grundarbete. Man ska vara insatt 
i kontraktet utan och innan, för att kunna leva med det 
och dra bästa möjliga nytta av det. Man ska också ha 
verktyg för att hantera situationer där allt inte går som 
det var tänkt”, tipsar Tuula Lybeck.

Mer information om projektet finns på Finansministe-
riets webbplats.

”En agil avtalsmodell ska också innehålla normala av-
talstekniska villkor. Dem kunde vi inte ta direkt från 
mallarna som oftast är avsedda för anskaffning av en 
färdig produkt. Vi lade ner mycket tid på definitionerna 
av kompetensen och på avtalets omfattning, och fick 
också mycket värdefull hjälp av experter på Statskon-
toret. De noggranna förberedelserna underlättade arbe-
tet under senare skeden och minskade riskerna”, säger 
Joose Niemi 

Noggranna förberedelser lönar sig
It-systemleverantörerna var ända från början mycket in-
tresserade av upphandlingen och överraskande många 
deltog i informationsmötet.

”Uppslaget till att ordna ett informationsmöte för leve-
rantörer kom från Hansel. Det var en bra mellanetapp 
och gav oss utmärkta idéer för processen. En oförglöm-
lig detalj är att mötesdatumet råkade vara den dag då 
praktiskt taget hela Finland övergick till distansarbete 
på grund av coronaviruset. Vi flyttade mötet på kort 
varsel till webben”, säger Merja Irjala.

Det var den ända justeringen som coronaepidemin or-
sakade i projektet, eftersom konkurrensutsättning i DIS 

Dynamiska inköpssystemet DIS

• Både kunder och leverantörer kan ansluta sig till kontraktet när som helst under kontraktets 
löptid 

• Kunderna väljer leverantör genom en minikonkurrensutsättning.
• Hansel kontrollerar leverantörernas lämplighet, tillhandahåller kunderna ett brett utbud av färdiga 

underlag för minikonkurrensutsättning och stöder kunderna under kontraktsperioden.

It-konsultering 2018–2022 DIS

• Tillhandahåller experttjänster för planering, hantering, utveckling, administration av it-tjänster 
och informationssystem samt för informationssäkerheten i dessa.

• Kontraktsperioden går ut 28.8.2022 (kundernas upphandlingskontrakt senast 28.8.2026).

i

”Vi kände att det är klokt att anlita experter som 
dagligdags arbetar med de här frågorna.”
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”VI uppskattar det bakgrundsarbete som Hansel gör. Vi 
sparar massor med tid när vi kan lita på att marknadsa-
nalysen är välgjord och att kvalifikationskraven för leve-
rantörerna och andra detaljer i konkurrensutsättningen 
är färdigt uttänkta för oss. VI behöver inte själv försöka 
tänka ut vilka villkor som är smarta och vilka inte”, säger 
Pasi Hyyppä 

Goda resultat med minikonkurrensutsättning
Samarbetet löpte så bra att man på Senatfastigheter 
bestämde sig att använda fler tjänster av Hansel. Man 
anlitade Hansel för att genomföra konkurrensutsätt-
ningen av solkraftverken, med andra ord köptjänsten 
Miniplus. I detta skede anslöt sig upphandlingsexperter-
na Anne Majalampi och Heidi Litmanen samt juristen 
Susanna Pirilä till teamet. Hittills har man genomfört 
tre minikonkurrensutsättningar och fler är på lut. Pasi 
Hyyppä berömmer resultaten av konkurrensutsättning-
arna 

”Vi har fått bra anbud och antalet anbud har ökat sta-
digt. Vi har stora förväntningar på följande minikonkur-
rensutsättning som inleds i början av våren.”

Senatfastigheter har fått uteslutande positiv feedback 
om solkraften från dem som använder byggnaderna. 
Helt uppenbart delar alla oron för klimatförändringarna.

”Alla våra fastighetsanvändare vill ta i bruk solenergi. Vi 
har varit nästan överraskade av den positiva responsen”, 
säger Pasi Hyyppä.

DIS för energi från skyarna

Offentlig upphandling spelar en viktig roll i byggandet 
av en hållbar framtid. Även på Hansel har vi redan länge 
satsat på hållbarhetsfrämjande. Ett gott exempel på 
gemensam upphandling som uppfyller kriterierna för 
ekologisk hållbarhet är det dynamiska inköpssystemet 
(DIS) för solkraftverk. En av de instanser som aktivt an-
vänder DIS:et är Senatfastigheter som siktar på att bli 
en av de största leverantörerna av solkraft i Finland.

I fjol installerades 16 solkraftverk på taken av fastigheter 
som Senatfastigheter förvaltar runt om i landet, och 
antalet kommer att öka i samma takt åtminstone två 
år framöver.

”Vi har förbundit oss till statens mål för utsläppsminsk-
ning och dessutom är solkraft ett smart ekonomiskt 
val. Återbetalningstiden för ett kraftverk är cirka tio år. 
Solkraft täcker inte någon betydande del av vårt energi-
behov, men varför skulle vi inte dra nytta av den när det 
går att installera ett kraftverk på taket på ett lönsamt 
sätt”, säger Pasi Hyyppä som driver solkraftsprogram-
met på Senatfastigheter.

Senatfastigheter inledde solkraftsprogrammet 2019 och 
så blev det dags att konkurrensutsätta olika kraftverk. 
Man var bekanta med Hansel från tidigare upphand-
lingar, så valet föll sig naturligt att välja samma partner 
också för upphandlingen av solkraftverk. Dessutom 
kändes Hansels expertis övertygande. Experter från 
Hansel hade tidigare deltagit i den gemensamma upp-
handlingen av solkraftverk för Kuntahankinnat. Bland 
annat nuvarande kategorichef för solkraftverk Pasi Tai-
nio inhämtade nyttig erfarenhet från det projektet.
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”Vi var bekanta med Hansel från tidigare upphandlingar, och valet föll sig 
naturligt att välja samma partner också för upphandlingen av solkraftverk.”

Solkraftverk 2020–2026 DIS

• Solkraftverk med tillhörande tjänster, från batterisystem med en panel till solkraftsparker.
• Kontraktsperioden går ut 31.3.2026.
• Både kunder och leverantörer kan ansluta sig till kontraktet genom hela kontraktsperioden.
• Solkraft har många fördelar.

 ⚪  Inhemsk och förnybar energi med nästan nollutsläpp.
 ⚪ Med solkraft blir man mindre beroende av att köpa el, oftast med 5–20 %
 ⚪ Långsiktig och ekonomiskt sund investering. Kommunala kunder kan få ett investeringsstöd 

på 20 procent 

i
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Över 100 experter inom offentlig 
upphandling
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”Vi arbetade för att upprätthålla samhörighetskänslan redan på våren med 
en gemensam Teams-kanal för mer lättsamt innehåll.”

genomförde vi första rekryteringarna på distans och 
största delen av introduktionen till arbetet kunde skötas 
på Teams. Integrationen av de nya medarbetarna i sina 
team påverkas dessvärre av avsaknaden av informella 
evenemang och möten i korridorerna och kafferummet.

Vi arbetade för att upprätthålla samhörighetskänslan 
redan på våren med en gemensam Teams-kanal för mer 
lättsamt innehåll där vi delade till exempel lunchtips, 
fritidsidéer och bilder av hemarbetsplatsen. I november 
lanserade vi en kampanj med dagliga personliga inslag 
från någon av medarbetarna. Vi har fått ta del av ett fler-
tal roliga historier, många bilder, en och annan löpsedel 
och även någon Exceltabell.

Hansels evenemang omvandlades under våren på noll-
tid till webbinarier, vi ”träffade” kunder och samarbets-
partner på webben och såväl styrelsens sammanträden 
som bolagsstämman på våren hölls på distans. För för-
sta gången undertecknade vi bokslutet med elektro-
niska signaturer, liksom styrelseprotokollen. På hösten 
genomfördes vår första distansrevision. Även på den 
fronten tog vi ett digitalt språng.

Livet på Teams

Liksom hos många andra företag ekade också Hansels 
trivsamma kontor av tomhet fredagen den 13 mars ef-
ter att regeringen dagen innan hade utfärdat stränga 
coronarestriktioner. Vi var utmärkt väl rustade för om-
ställningen till att jobba på distans; distansarbete var 
ju redan ett välinarbetat inslag i vår kultur och Teams 
vardagsmat för de flesta av oss.

Det var fortfarande tillåtet att komma till kontoret, men 
det gällde att hålla distans och vartannat arbetsbord 
togs ur bruk. Så pass få medarbetare kom till kontoret 
att det inte medförde någon risk. Medarbetarna erbjöds 
möjlighet att ta en andra skärm till hemmakontoret, 
vilket de av oss som var vana vid två skärmar tyckte 
var nödvändigt.

Cheferna hanterade den exceptionella situationen 
mycket väl och började hålla enhetsmöten och även 
kaffepauser på Teams. Man skulle gärna ha kameran 
påslagen, och för många av oss blev detta rutin. För- 
och nackdelar med ledning på distans diskuterades 
på chefsmöten där deltagarna kunde både få och ge 
kollegialt stöd.

Som bolag är vi lyckligt lottade genom att affärsverk-
samheten fortsätter att växa trots covid-19. År 2020 
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Resultat av arbetshälsoenkäten

Hansel kartlägger personalens arbetshälsa med en enkät vartannat år. I september 2020 svarade 
96 medarbetare på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 86 procent. I enkäten hade de olika 
sektorerna av arbetshälsa delats in i fem kategorier. På skalan 1–5 var det totala medelbetyget 3,87 
(3,92 i föregående mätning).

i
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upp sina studier, som nuförtiden skulle kunna jämföras 
med läroavtalsutbildning.

Anne trivdes hos en arbetsgivare som satsade på sina 
anställda och deras kompetensutveckling. Hon var ock-
så nöjd med hur hon avancerade i karriären.

Upphandlingscentralen döptes om till Handelshus Han-
sel; på den tiden jobbade Anne med Hansel-kortsys-
temet. När ”Handelshus” ströks från namnet år 2003, 
sammanställde hon anbud om bilar för kunderna. Se-
dan 2006 har Anne arbetat på Hansels kundtjänst där 
den långa erfarenheten och mängderna av tyst kunskap 
kommer väl till pass 

Utbildning leder vidare på karriärstegen
Anne Majalampi började på Statens upphandlingscen-
tral hösten 1980. Hon arbetade i olika slags uppgifter 
från arkivering till sekreterare för sektionerna, som var 
de nuvarande varu- och tjänstekategoriernas föregång-
are. Anne tillgodogjorde sig också utbildningsmöjligheter 
som arbetsgivaren bekostade och tog bland annat en 
merkantil examen vid sidan av arbetet.

Annes trevligaste minnen från tiden på upphandlings-
centralen anknyter till upphandlingar av utrustning och 
material för sjukhus och laboratorier. Inte minst för att 
hon tidigare hade drömt om en karriär inom hälso- och 
sjukvården.

”Jag var redan på väg att börja studera på Helsingfors 
sjukvårdsinstitut, men arbetslivet vann”, skrattar Anne, 
utan minsta lilla antydan till bitterhet.

Anne & Anne med långa karriärer

Anne x2 inledde sina yrkeskarriärer inom offentlig upp-
handling i ganska likadana tecken, även om det skedde 
på olika årtionden. Bägge började på Hansel, eller då-
varande Statens upphandlingscentral, som kontorsbud 
och har sedermera arbetat i många slags kontorsupp-
gifter. I dag kan bådadera blicka tillbaka på över fyrtio 
år med offentlig upphandling.

Hösten 1973 ögnade Anne Juslin igenom platsannon-
serna i Helsingin Sanomat, som på den tiden tog upp 
flera sidor av tidningen. Blicken fastnade på en annons 
med ordet ”valtio”, ”staten”. På 1970-talet pratade man 
ofta om hur en statlig anställning var trygg även om 
lönen var knaper. Det kändes lockande för Anne som 
stod i beråd att ta första steget in i arbetslivet, och hon 
bestämde sig för att söka jobbet.

”I arbetsintervjun frågade de mig om jag kan börja föl-
jande morgon klockan 8, och jag svarade ’Naturligtvis!’”, 
minns Anne tillbaka på den snabba rekryteringsproces-
sen 

Annes tid som kontorsbud varade bara ett par måna-
der, för chefen för ekonomi- och redovisningsavdelning 
hade lagt märke till den raska nya anställda och ville ha 
henne på sin avdelning. Utöver bokföring och löneräk-
ning fick Anne tidigt bekanta sig med ADB som så kallad 
operatör. Upphandlingscentralen erbjöd sina anställda 
utbildning vid sidan av arbetet, vilket Anne tillgodogjorde 
sig av flera gånger.

”Bokföring, redovisningssekreterare, student i aftonlär-
overk, kundbetjänings- och säljutbildning”, räknar Anne 
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”Inte är man ju på något vis fullärd, så att man efter 40 
år skulle veta allting. Det kommer hela tiden nya saker 
som man ska ta till sig”, säger Anne Majalampi.

Det är just möjligheten att hela tiden bygga på sitt kun-
nande som gör jobbet intressant och driver vidare i det. 
Bägge två Anne ser det också som en rikedom att det 
på Hansel finns människor i olika åldrar, med olika åsik-
ter och mångsidigt kunnande. Samtidigt gläder de sig 
över Hansels nya kunder, det vill säga kommunerna och 
församlingarna.

”När man har sett alla förändringar och all utveckling 
och själv fått arbeta med intressant uppgifter, så håller 
det en i sitt grepp, även efter årtionden”, sammanfat-
tar Anne Juslin. Hon får medhåll av sin namne Anne 
Majalampi.

I Handelshus Hansel arbetade Anne som serviceansva-
rig inom köp och sälj. Vid omställningen till Hansel bör-
jade Anne arbeta i kundgrupper och deltog i konkur-
rensutsättningar av olika slags varor och tjänster.

Hälso- och sjukvårdsupphandlingarna följde med Anne, 
som numera är upphandlingsexpert, till Hansel där hon 
de senaste 15 åren har arbetat inom en av Hansels för 
närvarande största upphandlingar, nämligen företags-
hälsovården 

Att lära sig nytt gör jobbet intressant
Trots automatiseringen och numera digitaliseringen av i 
synnerhet kontorsarbetet under de senaste årtiondena 
anser bägge att det har skett mest utveckling under 
nuvarande Hansel 

”Chefen hade lagt märke till den raska nya anställda 
och ville ha henne på sin avdelning.”

Under sin tid på Hansel har Anne x2 hunnit arbeta på hela fem olika ställen: 

• Kansa-huset i Sörnäs
• Paragons hus i Kottby
• Arbetskraftsbyråns hus i Aspnäs
• Valimo-huset i Sockenbacka
• Posthuset 

i
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”Introduktionsprogrammet fungerade bra och under 
det lärde jag känna åtminstone en del av ansiktena. 
Dessutom diskuterar jag dagligen med juridikteamet på 
Teams och per telefon med de närmaste kollegerna. En 
del av de diskussionerna kan nog också beskrivas som 
kaffebordssnack”, beskriver Nina.

Oskari antar att han träffat ungefär en tredjedel av sin 
upphandlingsenhet under sina snart 10 månader på 
Hansel. Han anser att jobbytet under de exceptionella 
omständigheterna har gått bättre än förväntat:

”Jag arbetar med likartade uppgifter som i min föregå-
ende anställning. Det – och att jag känner till de system 
som vi använder – gjorde övergången mycket lättare.”

Både Nina och Oskari gillar att man på Hansel aldrig är 
ensam om en upphandling, utan alltid hör till ett team. 
De tre nya medarbetarna lägger stort värde på att kolle-
gerna ger mycket hjälp och att atmosfären är hjälpsam 
till och med på distans 

Mångsidiga uppgifter med kunniga människor
Tiina, som tidigare arbetade hos en serviceleverantör, 
har upplevt övergången till ”andra sidan av bordet” som 
positiv 

”När man arbetar med utveckling av den egna organi-
sationen känns det fint att kunna göra det på lång sikt”, 
säger Tiina.

Nya medarbetare hittade sin plats i 
teamen på distans

Nina, Oskari och Tiina började på Hansel under ett ex-
ceptionellt år. Tiina hann jobba några veckor innan re-
kommendationen om distansarbete trädde i kraft. Nina 
och Oskari har tillsvidare inte upplevt någon normal 
vardag på Hansel, och de tre har aldrig träffats i verklig-
heten. Ändå anser de att anpassningen till nya arbets-
uppgifter och nya kollegor har gått bra.

För servicechefen Tiina och juristen Nina var distansar-
bete ingenting nytt. Tiina har nästan 200 kilometer från 
hemmet till kontoret, medan Nina har arbetat i interna-
tionella organisationer med kollegor som alltid inte ens 
befinner sig på samma kontinent. För upphandlingskon-
sulenten Oskar var distansarbete en större nyhet, men 
även han konstaterar att allt har gått bra.

Basjobbet bekant på distans
”Jag jobbar i digitalteamet, och för oss är det naturligt 
att hålla kontakt med varandra på webben. Många av 
mina uppgifter handlar om utveckling, vilket det natur-
ligtvis skulle vara kul att kunna diskutera och bollplanka 
med ett större gäng som deltar fysiskt på plats”, säger 
Tiina 

Nina och Oskari arbetar med upphandlingar. De konsta-
terar att samarbetet i projektgrupperna fungerat riktigt 
bra även på Teams. Alla är ense om att det svåraste är 
att försöka uppfatta vem som gör vad och vem som ska 
bjudas in till ett möte, när man aldrig har träffat största 
delen av medarbetarna fysiskt på kontoret.
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Nu när de nya medarbetarna börjar känna sig varma i 
kläderna med både arbetet och Hansel som bolag ser 
de fram emot att få återgå till en mer normal vardag 
och träffa fler kollegor. Trots att det är gott om varia-
tion i arbetsdagarna även på distans. Tillsvidare är det 
Teams som gäller, men säkerligen får de snart umgås 
med andra också i den trivsamma miljön på Posthuset.

Oskari hade arbetat relativt läng inom upphandlings-
branschen och kände därför till Hansel ganska bra.

”Kollegerna är just så kunniga som jag hade förväntat 
mig, och projekten är både intressanta och lämpligt 
varierande”, sammanfattar han sitt första år.

Nina gillar också att få jobba i en gemenskap av verkliga 
experter:

”Den smidiga starten har underlättats speciellt av vårt 
härliga digitalteam som ser till att verktygen fungerar 
som de ska varje dag.”

”Introduktionsprogrammet fungerade bra och under
det lärde jag känna en del av ansiktena.”

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen. Årsberättelsen 
hittas online på adress http://arsberattelse2020.hansel.fi

69



GRI-index
Hansels hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med GRI Standards på tillämpningsnivå Core. Standarderna 
anges enligt versionen från 2016.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen. Årsberättelsen 
hittas online på adress http://arsberattelse2020.hansel.fi

70



Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen. Årsberättelsen 
hittas online på adress http://arsberattelse2020.hansel.fi

71



Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen. Årsberättelsen 
hittas online på adress http://arsberattelse2020.hansel.fi

72



Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen. Årsberättelsen 
hittas online på adress http://arsberattelse2020.hansel.fi

73



Oberoende bestyrkanderapport till 
ledningen för Hansel Ab

KPMG Oy Ab tillämpar den internationella standarden 
för kvalitetskontroll International Standard on Quality 
Control ISQC 1 och upprätthåller sålunda ett omfattande 
kvalitetskontrollsystem som innefattar dokumentera-
de principer och tillvägagångssätt angående förenlighet 
med etiska krav, standarder för yrkesutövningen samt 
krav i lagar och andra författningar.

Vi fyller kraven för oberoende och andra etiska krav i 
enlighet med internationella Code of Ethics for Profes-
sional Accountants utgiven av International Ethics Stan-
dards Board for Accountants IESBA, som baserar sig på 
de fundamentala principerna om integritet, objektivitet, 
yrkeskompetens och vederbörlig omsorg, konfidentia-
litet och yrkesetik 

I uppdraget genomförda åtgärder
Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet genomförs ge-
nom förfrågningar främst till personer som ansvarar för 
upprättandet av den Utvalda Hållbarhetsinformationen, 
samt genom att tillämpa analytiska och andra lämpliga 
metoder för inhämtning av bevis. I vårt uppdrag har vi 
vidtagit bl.a. följande åtgärder:

• Intervjuat representanter för Hansels högsta led-
ning och relevant personal som ansvarar för be-
redningen av materialet som används i den Utvalda 
Hållbarhetsinformationen;

• Utvärderat i vilken utsträckning den presenterade 
Utvalda Hållbarhetsinformationen följer GRI Sus-
tainability Reporting Standards innehållsspecifika-
tioner för rapporteringen;

• Utvärderat processer, datasystem och praktiska 
förfaranden för dataadministration för att samla 
in och konsolidera uppgifterna angående Utvald 
Hållbarhetsinformation;

• Gått igenom den presenterade Utvalda Hållbar-
hetsinformationen och utvärderat kvaliteten på 
informationen samt fastställandet av kalkylgrän-
ser och;

• Testat med hjälp av stickprov från originaldokument 
och system huruvida den Utvalda Hållbarhetsinfor-
mationen som angetts är korrekt och fullständig.

 
Åtgärderna utförda i ett uppdrag som ger begränsad 
säkerhet varierar i beskaffenhet och samordning från 
uppdrag som ger rimlig säkerhet. Åtgärderna är mindre 

En översättning av den ursprungliga finskspråkiga be-
styrkanderapporten 

På begäran av ledningen för Hansel Ab (härefter ”Han-
sel”) har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad sä-
kerhet på utvalda hållbarhetsnyckeltal (härefter ”Utvald 
Hållbarhetsinformation”), som presenteras i Hansels 
årsredovisning 2020, för verksamhetsåret som slutade 
31 december, 2020.

Den Utvalda Hållbarhetsinformationen som är föremål 
för bestyrkandeuppdraget består av nyckeltal presen-
terade i Hansels årsredovisning 2020 under följande 
sektioner:

• Verksamheten 2020
• Upphandlingsverksamheten förnyas
• Hållbar upphandling
• Hansel som arbetsplats
• GRI
 
Ledningens ansvar
Ledningen för Hansel ansvarar för upprättandet av den 
Utvalda Hållbarhetsinformationen och dess innefatt-
ande påståenden samt av framförandet i enlighet med 
rapporteringskriterier, dvs. GRI Sustainability Reporting 
Standards. Ledningen för Hansel ansvarar för att fast-
ställa mål gällande framförande och rapportering av 
hållbar utveckling, inklusive identifieringen av intres-
senter och väsentlighetsfrågor; och för upprättandet 
och upprätthållandet av lämplig prestandahantering 
och interna kontrollsystem, från vilka den rapporterade 
informationen om verksamheten har erhållits.

Våra skyldigheter
Vår skyldighet är att utföra ett bestyrkandeuppdrag som 
ger begränsad säkerhet och presentera en oberoen-
de slutsats av den Utvalda Hållbarhetsinformationen 
som varit föremål för bestyrkandeuppdraget. Vi har 
utfört vårt uppdrag i enlighet med den internationella 
bestyrkandestandarden ISAE 3000 (omarbetad), An-
dra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga 
granskningar av historisk finansiell information, utfärdad 
av International Auditing and Assurance Standards Bo-
ard IAASB  Standarden kräver att vi planerar och upprät-
tar uppdraget för att erhålla begränsad säkerhet om att 
den Utvalda Hållbarhetsinformationen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.
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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.

Begränsningar som hänför sig till uppdragets natur
Naturliga begränsningar uppkommer i alla bestyrkande-
uppdrag på grund av selektiv prövning av informationen 
som granskas. Således kan oupptäckta oegentligheter, 
felaktigheter eller åsidosättande av regelverk uppstå. 
Dessutom kan icke-finansiell data vara mer beroende 
av naturliga begränsningar än finansiell data, med hän-
syn till dess natur och metoderna som används för att 
avgöra, beräkna och estimera dylik data.

Slutsats
På basen av de åtgärder som utförts och av det bevis vi 
erhållit, har inget kommit till vår kännedom som skulle 
ge oss anledning att anta att informationen som varit 
föremål för detta bestyrkandeuppdrag inte, i allt väsent-
ligt, skulle vara framställd i enlighet med rapporterings-
kriterierna för GRI Sustainability Reporting Standards 

Helsingfors, den 22 april 2021
KPMG Oy Ab

Harri Leppiniemi
Partner, CIA, Advisory

Tomas Otterström
Partner, Advisory
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