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Verkställande direktören har ordet

80 år av offentlig upphandling
År 2021 var ett gott år. Det kan vi slå fast, trots
att coronapandemin drog ut på tiden och ställde
oss på prov. Vi på Hansel firade 80-årsjubileet av
grundandet av Statens upphandlingscentral 1941,
som sedermera ombildats till först ett ämbetsverk
och senare till ett aktiebolag. Det har varit en lång
och händelserik färd mot det som vi är i dag – en
inköpscentral för den offentliga förvaltningen.
Dessvärre kunde vi på grund av coronapandemin
inte samlas med våra samarbetspartner för att
fira. Vi kan ändå ta del av historiens vingslag
genom intervjun med Merja Leppänen i den här
årsberättelsen. Tack ska du ha Merja, för dina över
40 år på Hansel!
Jag känner mig särskilt nöjd över att vi uppnådde
tillväxtmålen trots pandemieffekterna på
många branscher. Volymen av gemensamma
upphandlingar ökade med 135 miljoner euro.
Dessutom använde sig kunderna mer av
konkurrensutsättningsservicen och tjänsterna för
utveckling av upphandlingsverksamheten. Allt detta
är ett direkt resultat av vårt fina samarbete med
både kunderna och kontraktsleverantörerna. Våra
engagerade och kunniga medarbetare har utfört
ett fenomenalt arbete, som under det gångna året
utfördes mest hemifrån.
Vi förväntar oss fortsatt tillväxt under det nya
året och hälsar nya kunder varmt välkomna.
En av höjdpunkterna för det nya året är att
utöver våra befintliga kunder kan också de nya
välfärdsområdena börja använda Hansels tjänster.
Med andra ord är vi uttryckligen en inköpscentral för
den offentliga förvaltningen även framöver.
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Betydelsen av hållbarhet och
hållbarhetsrapportering har aldrig varit större hos
våra kunder. En bidragande orsak till detta är den
första nationella strategin för offentlig upphandling,
som lanserades för ett par år sedan. Det känns fint
att få arbeta med offentlig upphandling i dag, när
vi nu i samlad tropp styr insatserna i riktningen av
gemensamma mål.
Eftersom vi är en stor upphandlande enhet är det
synnerligen viktigt att vi aktivt deltar i utvecklingen
av offentlig upphandling, inte minst för att vi
har solid praktisk erfarenhet på området. Det är
lätt att ställa upp mål, men det är viktigt att i
alla lägen tänka på hurudana mål det är möjligt
och meningsfullt att nå med hjälp av offentlig
upphandling och konkurrensutsättning.
Vi arbetar varje dag för bättre
upphandlingsprocesser, vilket redan i några års
tid har inneburit utveckling av digitala verktyg.
Det är kopplat till många viktiga värderingar, som
optimalt effektiv och hållbar offentlig upphandling
genom att minska pappersexcersisen. Vi har
tagit fram verktyg för konkurrensutsättning och
omarbetat webbplatsen hansel.fi där hela vårt
utbud presenteras på ett mer användarorienterat
sätt. Förhoppningsvis är det nu enklare att använda
webbtjänsten.
Hansels webbinarier om olika teman har varit
verkliga publikframgångar och dem kommer
vi att fortsätta med. Visserligen är det enkelt
och effektivt att mötas på virtuella plattformar,
men jag ser verkligen fram emot riktiga fysiska
möten. Med stora förhoppningar planerar vi nu en
evenemangsturné till flera orter runt om i Finland i
höst. Vi ses!
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Nyckeltal
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Hansel – offentliga
sektorns inköpscentral

Hansel är ett icke-vinstdrivande aktiebolag,
vars mål är att generera besparingar för den
offentliga förvaltningen med en resultatgivande
upphandlingsverksamhet. Hansels kunder är
ministerierna och deras ämbetsverk, kommunerna,
samkommunerna, Keva och församlingarna samt
sådana offentligrättsliga organ som är underställda
staten eller kommunerna. År 2021 började vi också
förbereda oss för att ta emot välfärdsområdena som
våra kunder. Riksdagen kommer att behandla en
lagändring om detta under våren 2022.

om offentlig upphandling, lagen om Hansel Ab och
statens upphandlingsstrategi. Finansministeriet
handhar ägarstyrningen av bolaget.

Hansel ägs av staten (65 %) och Finlands
Kommunförbund (35 %). Bolagets roll och uppgift
som inköpscentral har fastställts i lagstiftningen

Hansels egna upphandlingar uppgick till 5,0 miljoner
euro 2021. Bolaget upphandlar genom tillämpning av
gemensam upphandling alltid då det är möjligt. Om
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Bolaget finansierar verksamheten genom att ta
ut serviceavgifter för gemensam upphandling
av leverantörerna och sälja experttjänster.
Serviceavgiften, som baserar sig på genomförda
upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50 procent.
År 2021 var den genomsnittliga serviceavgiften 0,88
procent (2020: 0,95 procent).
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inga ramavtal eller dynamiska inköpssystem som
lämpar sig för upphandlingen är tillgängliga, görs
upphandlingen enligt bolagets processer.
Organisation
Hansels organisation utgörs av en personal på
124 experter. Styrelsen väljs av bolagsstämman.
Styrelseordförande är Anna-Maija Karjalainen. De
övriga fyra styrelseledamöterna är Timo Reina, vice
verkställande direktör, Finlands Kommunförbund rf
(vice ordförande), Antti Laakso, head of procurement,
Aalto-universitetet, Johanna Luukkonen,
stadsdirektör, Hyvinge stad, och Antti Koivula,
generaldirektör, Arbetshälsoinstitutet. Dessutom
deltar Minna Isoherranen som representant för
personalen med närvaro- och yttranderätt på
styrelsens sammanträden. Styrelseledamöterna är
inte med i den operativa ledningen för bolaget.
Hansels ledningsgrupp utses av styrelsen på
framställan av verkställande direktören. År
2021 bestod ledningsgruppen av sju personer,
inklusive verkställande direktören, enligt följande:
verkställande direktör Anssi Pihkala (f. 1963),
vice verkställande direktör Raili Hilakari (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 säkerställer bland annat jämlikhet
och jämställdhet. I sitt beslutsfattande följer Hansel
finska aktiebolagslagen och Hansels bolagsordning.
Bolagets huvudkontor finns i Posthuset i
Helsingfors. Dessutom förfogar Hansel över ett
konferensrum i Kommunhuset. Hansel har ingen
verksamhet utomlands.
Etisk och kravenlig verksamhet
Compliance-funktionen ansvarar för att de etiska
riktlinjerna och affärsprinciperna samt riktlinjerna
för etisk verksamhet är aktuella, ger personalen
stöd i frågor om etisk verksamhet, ordnar kurser
och behandlar rapporterade oegentligheter.
År 2021 höll funktionen ett informationsmöte
för personalen om tjänsteinnehavarens etik och
bekämpning av korruption. Statens anvisningar
om tjänstemannaetik och om gästfrihet sågs över
våren 2021. Hansels egna riktlinjer konstaterades
överensstämma med våra ägares, det vill säga
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statens och Kommunförbundets, motsvarande
anvisningar.
Medlemmarna i compliance-teamet medverkade
tillsammans med en expert från statskontoret i
december på ett kundwebbinarium om compliancefrågor vid offentlig upphandling och innehållet i
visselblåsardirektivet. Dessutom presenterades
statskontorets visselblåsarkanal för ämbetsverken.
På Hansels webbplats och i kundbrev publicerades
två blogginlägg om etiska synpunkter vid offentlig
upphandling. Rådgivningsenheten för offentlig
upphandling publicerade i gengäld en kolumn om
Hansels compliance-funktion i sin gästkrönika
och sitt kundbrev. Hansels compliance-team gav
också medarbetarna vägledning och stöd i etiska
frågor. År 2021 bestod teamet av direktören för
juridiska ärenden Eija Kontuniemi, chefsjurist Kirsi
Kunnas-Leinonen, personalchef Minna Hälvä och
kategorichef Jani Mäkinen.
Till Hansels rapporteringskanal lämnades under
året en anmälan, som inte gällde någon av Hansels
medarbetare. Anmälan behandlades med de berörda
personerna.
Informationssäkerhet
Hansel har ett informationssäkerhetsteam
som handhar också frågor som anknyter till
dataskydd. Medlemmarna i teamet är experter
från olika områden, och teamledare är Hansels
informationssäkerhetschef. År 2021 fokuserade
utvecklingsinsatserna på säkerhetsområde främst
på dataskyddet vid upphandling. Under året
genomfördes informationssäkerhetsrevisioner
både i Hansels egna system och i verktyg som
tillhandahålls kunderna, som Fordonstjänsten och
Upphandlingslotsen.
Affärsverksamhet
Hansels affärsverksamhet är indelad i tre
sektorer: gemensamma upphandlingar,
konkurrensutsättningsservice och tjänster
för utveckling av upphandlingsverksamheten.
Inköpscentralen främjar med sin verksamhet
den offentliga förvaltningens produktivitet,
upphandlingar av god kvalitet och opartiskt
bemötande av leverantörerna. 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. En
riskkartläggning genomfördes 2021.
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Hansels affärsområden
Gemensamma upphandlingar
Med gemensamma upphandlingar avses ramavtal och dynamiska inköpssystem, via vilka Hansels kunder kan skaffa produkter och tjänster. I upphandlingskontrakten anges de allmänna
villkoren, till exempel upphandlingsobjektet, 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 leverantörernas
lämplighet och övervakar också att leverantörerna fullgör sina kontraktsåtaganden och samhällsåtaganden under kontraktsperioden samt kontrollerar att leverantören är solvent.
Besparingar uppkommer genom att på en gång upphandla en tillräckligt stor volym av produkter och tjänster för så många kunder som möjligt. Gemensamma upphandlingar inbringar
betydande besparingar för den offentliga sektorn såväl vad gäller priser som processkostnader
för upphandlingar.
Konkurrensutsättningsservice
Konkurrensutsättningsservice behövs då det inte finns ett upphandlingskontrakt om föremålet
för upphandlingen. Hansels konkurrensutsättningskonsulter och jurister är väl insatta i offentlig upphandling, konkurrensutsättning och kontraktsrätt. Genom att använda experttjänster
kan kunden förvissa sig om att upphandlingarna 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. Utvecklingscheferna spelar huvudrollen i hanteringen av kunduppdrag, men
bakom sig har de hela den samlade sakkunskapen på Hansel. Utvecklingstjänsterna 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 upphandling samt coachning av personalen. Varje enskilt utvecklingsuppdrag
utformas enligt kundens önskemål och genomförs i nära samarbete med kunden.
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Goda framsteg med
integrationsstrategin

I drygt två år har vi varit den upphandlande enheten
för hela offentliga förvaltningen. I enlighet med
visionen i integrationsstrategin samordnar vi
offentlig upphandling i Finland. Vårt mål är att ge
kunderna en utmärkt serviceupplevelse – framför
allt genom att satsa på den digitala kund- och
leverantörsupplevelsen. Vi har ett brett tjänsteutbud,
och kärnan av vår affärsverksamhet bygger på
hållbarhet. Vi föregår med gott exempel och håller
själv en hög etisk profil och kravenlighet. Vi vill vara
den mest respekterade experten och den mest
attraktiva arbetsgivaren inom offentlig upphandling.
Under de två första åren upprättade vi otaliga
ramavtal och lanserade dynamiska inköpssystem
för vår kundkrets. Nu börjar siffrorna bära vittne om
resultaten, och kontrakten har vunnit mark speciellt

bland de nya kunderna. År 2021 överskred volymen
av kontrakten för första gången en miljard euro och
landade på 1 052 miljoner euro (föregående år 916
mn euro). Så här såg användningen av gemensamma
upphandlingskontrakt ut 2021:
Ett av våra nyckeltal är antalet förbindelser till
ramavtal, som vi har hållit ett öga på sedan 1
september 2019. Då ändrades rättspraxis så att det
blev obligatoriskt att ingå en förhandsförbindelse till
ramavtal. Beloppet av förbindelser efter detta datum
uppgår redan till 3,5 miljarder euro. Visserligen
fördelar sig beloppet över flera år, de längsta
ramavtalen gäller ända till 2029. Däremot är det
inte obligatoriskt att ingå en förhandsförbindelse till
dynamiska inköpssystem, utan det går att ansluta sig
till dem när som helst så länge arrangemanget pågår.

Utnyttjandegrad av kontrakten 2021
(januari–december)
Statliga organisationer 67,6 %
Kommunala organisationer 20,4 %
Högskolor 9,2 %
Andra organisationer 1,4 %
Ej allokerad 0,9 %
Församlingar 0,5 %
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Intressenterna intygar:
Vi är en kunnig och ansvarsfull partner

Hansel följer regelbundet upp kund- och
leverantörsnöjdheten. Kundnöjdheten mäts med en
enkät varje år och leverantörsnöjdheten vartannat
år. Bägge enkäterna om vår verksamhet 2021
genomfördes i januari 2022.
Kunderna är nöjda med Hansels service
Ledningsgruppen gick igenom resultaten av
kundnöjdhetsenkäten 2021 och resultaten
presenterades på ett infomöte för personalen.
Resultaten kommer att användas vid planeringen av
utvecklingsåtgärder i samarbete med personalen.
Trots coronaeffekterna var den allmänna
kundnöjdheten fortsatt hög. I likhet med 2020
skedde kundkontakterna nästan uteslutande
som webbmöten, då rekommendationerna om
distansarbete gällde under största delen av
året. Vi ordnade flera webbinarier som fick stor
uppslutning. I likhet med föregående år nämner
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kunderna som Hansels styrkor vår förtrogenhet
med upphandlingslagen, vårt kunnande inom
konkurrensutsättning, vår serviceattityd och våra
kontaktpersoner.
Enligt kunderna behöver vi bli bättre på fördelarna
med och funktionen av gemensam upphandling samt
på att identifiera kundernas behov: där vi redan har
sett en positiv utveckling de senaste åren. Vi lovar att
arbeta aktivt för fortsatt förbättring även framöver.
Vi fick svar på kundenkäten från 414 kunder som haft
kontakt med Hansel i fjol.
• Medelbetyget var 4,06 (2020: 4,08)
• 85 procent av kunderna gav oss totalbetyget 3,50 eller
bättre (84 %)
• 6 procent gav oss totalbetyget 2,99 eller sämre (6 %)
Resultatpremierna på Hansel är bundna till
kundnöjdheten i responsen.
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Leverantörsnöjdheten var god
– eller rentav utmärkt
Ledningsgruppen gick igenom resultaten av
leverantörsnöjdhetsenkäten 2021 och diskuterade
resultaten på veckomötet för kategorihanteringen.
Resultaten kommer att användas vid planeringen av
utvecklingsåtgärder för leverantörssamarbetet med
kategoricheferna.

Enligt enkätresultaten berömmer
leverantörerna – i likhet med året innan – vår
förtrogenhet med upphandlingslagen och
vår konkurrensutsättningskompetens samt
kontaktpersonerna för kontrakten. Inom
leverantörssamarbetet kan vi bli bättre på
kännedomen om föremålet för upphandlingen samt
konkurrensutsättningens smidighet.

Den allmänna leverantörsnöjdheten var fortsatt
god, trots de många konkurrensutsättningarna
och coronapandemins effekter under året. I
likhet med 2020 skedde leverantörskontakterna
nästan uteslutande som webbmöten, då
rekommendationerna om distansarbete gällde
under största delen av året. Under 2021 genomförde
vi flera gemensamma upphandlingar och ordnade
informationsmöten för leverantörerna om
kontraktslansering.

Vi fick svar på leverantörsenkäten från 174
leverantörer som haft kontakt med Hansel i fjol.
• Medelbetyget var 3,90 (2020: 3,97)
• 75,1 procent av leverantörerna gav oss totalbetyget 3,50
eller bättre (82,4 %)
• 9,2 procent gav oss totalbetyget 2,99 eller sämre (7,6 %)
Resultaten av leverantörsnöjdhetsenkäten avspeglas
på resultatpremierna för kategoricheferna.

Kundforumet som bollplank
Vårt kundforum sammanträdde tre gånger under 2021. Sammanträdena ordnades på Teams.
Det första kundforumet den 5 februari 2021 hade följande tre teman: På vilket sätt tar Hansel
vara på sina kunder? På vilket sätt kan man mäta genomslagskraften i konkurrensutsättningar?
Med vilka bolag kan Hansel jämföra sig i Europa? Inläggen hölls av kunddirektör Maritta
Mäkelä, enhetschefen för konkurrensutsättningsservice Ilkka Sihvola och verkställande
direktör Anssi Pihkala.
På sammanträdet den 4 juni 2021 berättade Jussi Kiiski, som är materialchef vid
Polisstyrelsen, om säkerhetsmyndigheternas upphandlingar. Jorma Lamminmäki, som
är upphandlingschef vid Helsingfors stad, redogjorde för utarbetandet av Helsingfors
upphandlingsstrategi. I strategiformuleringen deltog också Hansels enhet för utveckling av
upphandlingsverksamheten.
På sammanträdet den 15 oktober 2021 berättade beredningsansvariga om utformningen
av välfärdsområdena i Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta respektive Helsingfors stad.
Ekonomidirektör Jan Finne och upphandlingschef Pekka Liukkonen, bägge från Vasa stad,
berättade om Vasa stad som upphandlande enhet i dag och i framtiden.
I kundforum deltog tio medlemmar från statsförvaltningens organisationer både inom och
utanför statens budgetekonomi samt 13 medlemmar från olika kommunala organisationer.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att kundforumet har etablerat sin plats som en
informationskanal och ett bollplank för kunderna och Hansel.
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Större utbud av gemensam upphandling

Coronapandemin påverkade också upphandlingarna
2021. Det restes lite, och möten ordnades på distans.
Inom en del branscher förekom fortsatta störningar
i produktionen. Det var störningar i tillgången
på komponenter och brist på containrar för
varutransporterna. Självfallet avspeglades detta på
våra gemensamma upphandlingar, men genom gott
samarbete med kunderna och leverantörerna kunde
vi hitta lösningar på de knepiga situationerna.
År 2021 rådde det bråda tider inom upphandlingar
på Hansel. Vi lanserade 44 nya gemensamma
upphandlingar för vår stora kundkrets, fördelade på
20 ramavtal och 24 dynamiska inköpssystem.
Nya gemensamma upphandlingar för våra kunder
inom kommunsektorn var bland annat
•
•
•
•
•
•
•

inkvartering och mötestjänster
charterflygtjänster
anskaffning av bilar
gaser och flytande bränslen
kontorsutrustning
mobila och multifunktionella enheter
biluthyrning och fordonsförsäkringar.

Därtill lanserades dynamiska inköpssystem för
•
•
•
•
•

städ- och säkerhetstjänster
säkerhetsteknik
datorer
konsulttjänster
möbler för daghem och skolor.

Tidsenligt utbud
Hansel reagerade snabbt på utvidgningen av
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läroplikten genom att konkurrensutsätta ett
ramavtal om läromedel för andra stadiet. Till det
nya utbudet hörde också personaluthyrning för
social- och hälsovården, som verkställdes som ett
dynamiskt inköpssystem. Informationssäkerheten
och dataskyddet är allt mer angelägna frågor vid
offentlig upphandling. Hansel lanserade för sina
kunder dynamiska inköpssystem för experttjänster
inom informationshantering och digital säkerhet
samt för bedömningstjänster av bedömningsorgan
för informationssäkerhet. Som ett nytt försök
lanserades ett dynamiskt inköpssystem för
molntjänster.
Små upphandlingar kompletterades med sex nya
avtal om
•
•
•
•
•
•

skyddsutrustning
kommunikations- och marknadsföringstjänster
solkraftverk
intern revision
redovisningsrevision
lednings- och utvecklingskonsultering.

Vid utgången av 2021 tillhandahöll Hansel 77
ramavtal och 45 dynamiska inköpssystem. Därtill
fanns det 10 tjänster för små upphandlingar.
För att hjälpa kunderna att använda sig
av gemensamma upphandlingar ordnade
Hansel infomöten och webbinarier om
miniupphandlingarna. Dessutom ordnades
ett webbinarium för kontraktsleverantörerna
om den nationella upphandlingsstrategin och
åtgärdsprogrammet Verkningsfull offentlig
upphandling.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2021.hansel.fi

Gemensam upphandling i siffror

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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Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2021.hansel.fi

Värdediskussionen engagerade
personalen
Ett av de fem nyckeltemana i vår integrationsstrategi
var personalperspektivet där vår ambition är att
vara den mest respekterade experten och den
mest attraktiva arbetsgivaren inom offentlig
upphandling. Vi säkerställer kompetensen genom
att ständigt utbilda oss och utföra ett kvalitativt
arbete inom offentlig upphandling. Vi vill etablera
en solid värdegrund på Hansel samt en öppen och
inkluderande kultur, som främjar samarbete mellan
individer och enheter.
Vi inledde diskussionen om företagskultur och
värderingar i början av 2021 med en kartläggning
enligt Barrett-modellen av nuläget och målbilden
och av medarbetarnas personliga värderingar.
Enkäten väckte stort intresse, och vi fick in 112 svar,
det vill säga från över 90 procent av de anställda.
Cheferna workshoppade kring resultaten och
diskuterade med vilka metoder målbilden ska
kunna förverkligas. En företagskultur uppkommer
inte genom att ledningen beslutar om det, utan
den byggs upp av otaliga element i vardagen.
Under våren fortsatte processen med en enkät

om värderingar och kultur och hela personalen
deltog i workshoppar. På grund av coronapandemin
genomfördes allt detta på Teams, vilket fungerade
riktigt bra. Diskussionen var livlig och produktiv.
Idéer formligen flödade fram, liksom också en hel
del välgörande självanalys.
I somras inrättade vi en arbetsgrupp för
bättre intern kommunikation, förde öppna
diskussioner i enheterna och bjöd in frivilliga
till en värdearbetsgrupp. De nio medlemmarna
i arbetsgruppen fick till uppgift att lägga fram
förslag till nya värderingar för Hansel. Sedan fick
hela personalen rösta om värderingarna utifrån
arbetsgruppens förslag.
Ledningsgruppen antog de nya värderingarna på
arbetsgruppens framställan i oktober. Arbetet
är ingalunda klart med det, utan värderingarna
hålls hela tiden i förgrunden. I november gjorde
vi utfästelser i anslutning till värderingarna och
i december lanserade vi en intern kanal för att
synliggöra beröm och annan positiv feedback.

Våra värderingar
Ett uppskattande och inspirerande arbetsklimat
Vi brinner för vårt jobb. Vårt engagemang sprids som gnistor, både mellan oss och till våra
kunder och samarbetspartner.
Motiverade experter är vår resurs. Vi värdesätter och respekterar varandra och vårt arbete. Det
synliggörs som stöd, hänsyn och jämlikt bemötande. Känslan av att vi arbetar tillsammans är
viktig för oss.
Inspirationens glöd tänds av att få göra ett meningsfullt jobb mot gemensamma mål.
En kunnig och ansvarsfull partner
Vi fördjupar hela tiden vår mångsidiga expertis och lär oss av varandra. Vi medverkar aktivt i
utvecklingen av upphandlingar – och delar med oss av vårt kunnande till våra partner.
Vi arbetar för att de nationella och internationella hållbarhetsmålen ska uppnås långsiktigt
och med engagemang. Vi ställer oss i framkant inom samhällsansvar. Vi stödjer våra kunder
och uppmuntrar våra kontraktsleverantörer att leva upp till hållbarhetsmålen.
Vi utför vårt arbete med tillförlitlighet och enligt kraven. Vi vill vara våra kunders bästa partner
inom offentlig upphandling.
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Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
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Webbinarierna intresserade intressenter
Tapio Koivisto, Mika Hänninen, Ville Hietanen och
Anne Sores berättade om ledning genom information inom upphandlingar på ett webbinarium
18 november 2021. Webbinarievärd var Maritta
Mäkelä (andra fr.v.).

År 2021 var vi taggade för live-evenemang och fysiska
möten med intressenterna. Men tji fick vi, och den
rådande pandemin tvingade oss att fortsätta ordna
event på virtuella plattformar. Lyckligtvis nådde vi
våra intressenter glädjande bra!
Brett utbud av kundwebbinarier
Vi kickade igång 2021 med IKT-dagen som handlade
om bland annat artificiell intelligens, robotik,
upphandlingskompetens och lagstiftning. Webbinariet
lockade över 500 kunder som intresserade sig för
upphandling av IKT.
Senare under våren handlade webbinarierna
om konkurrensutsättning av experttjänster och
utveckling av upphandling. I webbinarierna under
hösten redogjorde man för dynamiska inköpssystem,
gjorde en djupdykning i utveckling av upphandling,
dryftade upphandlingens hållbarhet och påverkan
samt diskuterade etiska aspekter av offentlig
upphandling.
I webbinarierna deltog under året inemot tusen
kunder från 300 olika kundorganisationer.

Kortfakta för kontraktsleverantörer
Hansels kontraktsleverantörer blev också inbjudna till
ett kort virtuellt informationsmöte om den nationella
upphandlingsstrategin. Temat lockade över 200
kontraktsleverantörer. Kortfakta för journalister i
november var startskottet för en serie webbinarier
som kommer att ordnas fyra gånger om året. I
faktainslagen delar våra experter med sig av nyttig
information om bland annat försäljningsredovisning,
hållbarhetsutveckling, små upphandlingar och
marknadsföring vid gemensam upphandling.
Virtuella evenemang är här för att stanna
Webbinarierna fick massor av positiv feedback, och
många önskade att de skulle fortsätta vid sidan av
live-evenemang även när fysiska möten igen kan
ordnas. Det är ett önskemål som vi gärna hörsammar!
Hansel ska ju betjäna den offentliga förvaltningen
i hela Finland, och via virtuella plattformar kan
vi nå ut till våra intressenter runt om i Finland.
Utöver webbinarier kommer vi även i framtiden
att ordna olika slags kundformation, assistans
för miniupphandlingar och andra faktainslag om
gemensamma upphandlingar.

Hansels webbinarier 2021
28.1.2021
15.4.2021
17.6.2021
14.10.2021
4.11.2021
18.11.2021
25.11.2021
9.12.2021
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IKT-dagen
Konkurrensutsättning av experttjänster – så här lyckas du
Från paragrafer till paket – strategisk utveckling och ledning av upphandling
Kortfakta för journalister: den nationella strategin för offentlig upphandling
Dynamiska inköpssystemet DIS
Ledning genom information
Ansvar och påverkan
Compliance – perspektiv på etisk och kravenlig verksamhet

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2021.hansel.fi

Inköpscentralens verksamhet

År 2021 var det andra helåret av Hansels tjänster
till hela den finländska offentliga förvaltningen
och det första året då beloppet av kontrakten
överskred en miljard euro. Genomförandet av
integrationsstrategin, vilket inleddes efter företagsoch ägararrangemangen hösten 2019, framskrider
väl och allt flera kommunala kunder har hittat
Hansels serviceutbud.
Inköpscentralens uppgift och roll har fastställts i
lagstiftningen om offentlig upphandling och i lagen
om Hansel Ab. Enligt lagen om Hansel är bolagets
kunder ministerierna och deras ämbetsverk,
vissa andra statliga enheter, universiteten och
högskolorna, Keva, kommunerna, samkommunerna,
församlingarna samt övriga kommunala
upphandlande enheter. Hansel ägs av staten (65 %)
och Finlands Kommunförbund rf (35 %)
Hansel ska åstadkomma besparingar för staten
genom att konkurrensutsätta och administrera
upphandlingskontrakt för tjänster och produkter

som genererar betydande fördelar vad gäller
pris, kvalitet och processkostnader. Dessutom
erbjuder Hansel tjänster för konkurrensutsättning
av upphandling och tjänster för utveckling av
upphandlingsverksamhet.
Hansel är en inköpscentral som genom sin
verksamhet främjar upphandlingar av god kvalitet
och opartiskt bemötande av leverantörerna
samt konkurrens genom att arrangera
konkurrensutsättningar så att marknaden fungerar
effektivt.
Bolaget finansierar verksamheten genom att ta
ut serviceavgifter för gemensam upphandling av
kontraktsleverantörerna och sälja experttjänster.
Serviceavgiften, som baserar sig på genomförda
upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50 procent
beroende på föremålet för upphandlingen. År 2021
var den genomsnittliga serviceavgiften 0,88 procent
(2020: 0,95 procent).

Hansel är medlem i
• Helsingforsregionens handelskammare
• ProCom Viestinnän ammattilaiset ry
•		TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf
• Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
• Interna revisorer rf
• Oy Nooan Arkki Ab (miljöprogrammet Green Office)
• Finnish Business & Society (FIBS) ry
• Julkisten hankintojen yhdistys ry
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Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
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Nyckeltal och ekonomisk ställning

År 2021 uppgick det totala beloppet för Hansels
upphandlingskontrakt till 1 052 miljoner euro
(2020: 916 mn euro). Trenden för gemensam
upphandling började igen peka mot tillväxt, trots att
coronapandemins negativa inverkan kvarstår inom
vissa kategorier, som rese- och mötestjänster.
Bolagets omsättning 2021 uppgick till 12,3 miljoner
euro (2020: 11,5 mn euro). Omsättningen utgjordes
av serviceavgifter om 9,2 miljoner euro för
gemensamma upphandlingar (2020: 8,7 mn euro),
försäljning av experttjänster för 2,6 miljoner euro
(2020: 2,4 mn euro) och övriga användningsavgifter
och intäkter om 489 000 euro (2020: 365 000 euro).
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Räkenskapsperiodens resultat 2021 var –1 252 000
euro (2020: –1 723 000 euro). Förlusten var planerad
och härrörde främst från att kostnaderna för
företags- och ägararrangemanget började realiseras
omedelbart vid genomförandedatum 2 september
2019, medan den betydande inkomstökningen sker
över en längre tid. Det var inte möjligt att öppna
de kontrakt som Hansel konkurrensutsatt före
företagsarrangemanget för den nya kundkretsen.
Under finansiella poster 2021 har upptagits totalt
293 000 euro finansiella intäkter som hänför sig till
ändringar i investeringsstrategin.
Hansel hade gjort vinst åren 2006–2017. Enligt
bolagsordningen är Hansel ett icke-vinstdrivande
bolag. Bolagets ekonomiska ställning är god.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2021.hansel.fi

Bolagets tjänster

Gemensamma upphandlingar
Vid utgången av 2021 hade Hansel 77 ramavtal, 45
dynamiska inköpssystem och 10 små upphandlingar
(vid utgången av 2020: 83 ramavtal, 21 dynamiska
inköpssystem och 4 små upphandlingar). Antalet
kontraktsleverantörer vid utgången av året var 872
(föregående år: 642 leverantörer).
Hansels största kontrakt 2021 var distributionstjänster för Microsoft-behörigheter, där inköpsbeloppet
uppgick totalt till 109 miljoner euro (2020: 57 mn
euro). Det näst största kontraktet var it-konsultation med 85 miljoner euro (2020: 101 mn euro); tredje
störst var livsmedel och non-food-produkter som
uppgick till 80 miljoner euro (2020: 68 mn euro).
För de största beloppen bland de statliga kunderna stod Statens center för informations- och
kommunikationsteknik Valtori, Försvarsmakten och
Senatkoncernen. De största kommunala kunderna
var ständerna Helsingfors, Jyväskylä och Vanda, och
de största högskolekunderna var Aalto-universitetet,
Tammerfors högskolor och Helsingfors universitet.
Statens elupphandling sker centraliserat genom
Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset
med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel förvaltar portföljen och är
motpart i derivatkontrakt för sina kunders räkning.
Derivathandel är en genomgångspost för Hansel,
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och alla kostnader och intäkter i anknytning till den
faktureras av de kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen (se punkt 5.2 i noterna).
Konkurrensutsättningsservice
Värdet på försäljningen av konkurrensutsättningsservice 2021 uppgick till 2,2 miljoner euro (2020:
2,0 mn euro). År 2021 fakturerades 182 konkurrensutsättningsprojekt (2020: 183 projekt) med ett
sammanräknat värde om cirka 930 miljoner euro.
Konkurrensutsättningstjänster tillhandahölls framför
allt för it-projekt, anskaffning av utrustning och olika slags serviceupphandlingar. År 2021 uppställdes
i samarbete med kunderna effektmål för 58 konkurrensutsättningsprojekt och en utfallsbedömning
gjordes i 52 projekt.
Tjänster för utveckling av upphandlingsverksamhet
Tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten hade en fakturering på 402 000 euro (2020:
417 000 euro). En stor del av utvecklingsuppdragen
anknöt till styrning och organisering av upphandling,
nyckeltals- och nulägesanalyser, planering, kontraktshantering, utveckling av leverantörssamarbetet
och ansvarsfrågor. Enheten deltog aktivt i det
nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar
och innovativ offentlig upphandling (Keino). År 2021
uppgick inkomsten från denna verksamhet till
sammanlagt 304 000 euro (2020: 189 000 euro) som
redovisas i övriga rörelseintäkter.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2021.hansel.fi

Översikt över händelserna 2021

I enlighet med integrationsstrategin är Hansels
vision att samordna offentliga upphandlingar i
Finland. Hörnstenar i strategin var att ge en utmärkt
serviceupplevelse och ha ett brett serviceurval
samt ligga i framkant inom hållbar upphandling
med samhällseffekt. Genom exemplarisk
egen verksamhet, en solid värdegrund och en
integrerande kultur ska Hansel bli den mest
respekterade experten inom offentlig upphandling
och därigenom en attraktiv arbetsgivare.
År 2021 var det andra året under vilket
coronapandemin angav tonen. Personalen fortsatte
arbeta mest på distans och mötena med kunder
och leverantörer ordnades också på distans.
Hansels åtta webbinarier lockade sammanlagt
nästan tusen åhörare och fick god respons. Teman
för webbinarierna var bland annat upphandling
av IKT, konkurrensutsättning av experttjänster,
dynamiska inköpssystem, hållbarhet och påverkan
samt compliance. Hansels kundforum för statliga
och kommunala kunder har etablerat sin plats som
en kanal för informationsutbyte och diskussioner.
Kundforum sammanträdde tre gånger under
2021. De givna temana var bland annat mätning
av påverkanseffekter, säkerhetsmyndigheters
upphandlingar, upphandlingsstrategin och
förberedelser inför välfärdsområdena.
Hansel följer regelbundet upp kund- och
leverantörsnöjdheten. Kundnöjdheten mäts med en
enkät varje år och leverantörsnöjdheten vartannat
år. Enkäterna om 2021 genomfördes i januari
2022. Medelbetygen i enkäterna för kundnöjdhet
och leverantörsnöjdhet var 4,06 (föregående år
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4,08) respektive 3,90 (föregående enkät 3,97) på
skalan 1–5. I enkäterna 2021 var medelbetygen för
kundnöjdheten per konkurrensutsättningsservicens
projekt 4,67 (föregående år 4,65) och för tjänsterna
för utveckling av upphandlingsverksamheten 4,54
(föregående år 4,85).
En lag om ändring av upphandlingslagen
trädde i kraft 1 juli 2021. Bestämmelserna om
ramavtal preciserades så att den sammanlagda
upphandlingskvantiteten eller det sammanlagda
upphandlingsvärdet för de upphandlande
enheter som anslutit sig till ramavtalet skulle
anges i anbudsförfrågan för ramavtalet.
Regleringen underlättade i viss mån både
konkurrensutsättningen och användningen av
ramavtal. Lagändringen innehöll också ett antal
tekniska ändringar av upphandlingslagstiftningen.
Hösten 2021 lämnade regeringen en proposition
till riksdagen med förslag till ändringar i ett
flertal lagar med anledning av inrättande av
välfärdsområden (RP 56/2021 rd). I lagpaketet ingår
också förslag till ändringar av lagen om Hansel så
att välfärdsområdena kan vara kunder hos Hansel.
Ändringarna i lagen om Hansel antas träda i kraft
våren 2022.
Under året deltog Hansel i flera olika
projekt, däribland Finansministeriets
och Kommunförbundets åtgärdsprogram
Verkningsfull offentlig upphandling, Arbets- och
näringsministeriets kompetenscentrum för hållbar
och innovativ offentlig upphandling (Keino) och
Statskontorets projekt Kunskapsspurten.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2021.hansel.fi

Hansel fortsatte utvecklingen av
annonseringskanalen för offentliga upphandlingar
i Finland (Hilma), som lanserades 2 januari 2020.
Uppdragsgivare var Finansministeriet. Ministeriet
är också finansiär av projektet, vars fakturering
under övriga rörelseintäkter uppgick till 1 386 000
euro 2021 (2020: 1 477 t€). Därtill hade bolaget
flera andra utvecklingsprojekt, som utveckling
av webbplatsen, uppbyggnad av funktioner för
miniupphandling och översyn av den tekniska
plattformen för granskaupphandlingar.fi. Processen
för hållbarhetsanalyser och mekanismerna för
hållbarhetskontroll vidareutvecklades 2021.
Hållbarhetsgruppen på Hansel lät göra en utredning
om kontraktsleverantörernas hållbarhetsrevisioner.
Dessutom gjordes en mer ingående analys av den
egna verksamhetens koldioxidavtryck.

hör utöver Hansel även flera andra europeiska
inköpscentraler, som danska SKI, svenska
Kammarkollegiet och Adda, österrikiska BBG,
italienska Consip och portugisiska ANCP.

Vid utgången av 2021 hade Hansel hänskjutit ett
klagomål till marknadsdomstolen. Domstolen
lämnade under året fem avgöranden gällande
bolaget. I tre beslut avslog domstolen överklagan
och i två fall förföll ärendena till följd av att
klagomålet återtogs. Under 2021 gav högsta
förvaltningsdomstolen Hansel två beslut, som
hänförde sig till samma kontrakt, i vilka domstolen
inte lämnade något avgörande om kraven till
följd av att klagomålen återtagits. Enligt bolagets
bedömning är det osannolikt att de pågående
rättegångarna får ekonomiska konsekvenser.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens
utgång
Coronapandemins negativa effekter på
Hansels affärsverksamhet fortsätter. Även om
detta har beaktats i ekonomiplaneringen, har
osäkerhetsfaktorerna blivit fler till följd av
pandemin.

Hansel följer hanteringen av offentliga
upphandlingar inom Europeiska unionen. Hansel
deltar i samarbetsgruppen för de europeiska
ländernas centrala inköpscentraler. Till gruppen

Inga andra väsentliga ändringar har skett i
affärsverksamheten efter räkenskapsperiodens
utgång.
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Compliance-funktionen, som inrättades på
Hansel 2019, ansvarar för att de etiska riktlinjerna
och affärsprinciperna samt riktlinjerna för etisk
verksamhet är aktuella, ger personalen stöd i frågor
om etisk verksamhet, ordnar kurser och behandlar
rapporterade oegentligheter. Funktionen avlägger
en årlig rapport till bolagets styrelse. Statens
anvisningar om tjänstemannaetik och om gästfrihet
sågs över våren 2021. Hansels egna riktlinjer
konstaterades överensstämma med våra ägares,
det vill säga statens och Kommunförbundets,
motsvarande anvisningar.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en
invasion av Ukraina, som har gett upphov till nya
osäkerhetsfaktorer. Detta påverkar framför allt
Hansels kategori Energi.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2021.hansel.fi

Risker och riskhantering

Hansels risker är i synnerhet relaterade till konkurrensutsättningen vid gemensamma upphandlingar
och kontraktshanteringen. Tack vare Hansels solida
kompetens om upphandlingslagstiftningen och dess
efterlevnad minskas riskexponeringen under konkurrentutsättningsprocessen. Bolaget har ett internt
regelverk och kvalitetssystem för konkurrensutsättning. Den särskilda riskexponeringen relaterad till
ramavtalet Statens El gäller statens elderivat som
är i Hansels namn (not 5.2), även om derivatens
utfall debiteras oförändrat av kunderna.
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Kontraktsleverantörernas ekonomiska, tekniska
och yrkesmässiga förutsättningar att klara av
genomförandet av upphandlingarna kontrolleras
redan i anbudsskedet. Kontraktsleverantörerna
övervakas under hela avtalsperioden. Tillsammans
med en riskhanteringsexpert genomför bolaget
regelbundet ett projekt för identifiering av de
största riskerna. Vid riskbedömningen våren 2021
identifierades 34 risker, av vilka tre klassificerades
som betydande. Bolagets styrelse behandlar
riskbedömningen och följer upp riskläget under året.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2021.hansel.fi

Personal och organisation

Hansel hade 124 anställda per 31 december 2021
(31.12.2020: 118 anställda; 31.12.2019: 116 anställda).
Den genomsnittliga arbetsinsatsen 2021 var 116
årsverken (2020: 111 årsv.; 2019: 101 årsv.). Vid
utgången av 2021 var kvinnornas andel av de
anställda 59 procent och av ledningsgruppen 71
procent. Medelåldern för de anställda var 43 år. Vid
utgången av räkenskapsperioden var 99 procent av
anställningarna tillsvidareanställningar (2020: 97
procent; 2019: 99 procent).
Hansel har en högutbildad personalstyrka. Av
de anställda har två procent doktorsexamen, 57
procent har högre yrkeshögskoleexamen och fem
procent har högre yrkeshögskoleexamen. Vidare har
10 procent lägre högskoleexamen och 14 procent
har yrkeshögskoleexamen, medan 10 procent
har examen från mellanstadiet och två procent
har ingen yrkesexamen. Hela den fast anställda
personalen omfattas av ett resultatpremiesystem.
Hansels resultatpremier ligger i linje med
ﬁnanspolitiska ministerutskottets direktiv om
belöning av företagsledning och nyckelpersoner.
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År 2021 anställde bolaget tolv nya medarbetare,
varav en på viss tid. Sju medarbetare lämnade
bolaget under året. Fem av dem sade upp sig, en
gick i pension och en tidsbunden anställning gick
ut. Med personer som säger upp sig ordnas en
avgångsintervju för att samla in deras åsikter.
Medarbetarnas arbetshälsa och arbetsförmåga
kartläggs regelbundet ungefär vartannat år.
Ingen kartläggning gjordes 2021. Vid den senaste
kartläggningen 2020 var medelbetyget 3,87, på
skalan 1–5. Hansel uppmuntrar medarbetarna
att utveckla sin kompetens. År 2021 deltog
medarbetarna i medeltal i fyra utbildningsdagar.
För cheferna ordnas regelbundet utbildning och
diskussioner om chefsarbetet. En diskussion om
bolagets värderingar och företagskultur involverade
hela personalen 2021. På värdearbetsgruppens
framställan antog ledningsgruppen i oktober
bolagets nya värderingar, som är ett uppskattande
och inspirerande arbetsklimat samt en kunnig och
ansvarsfull partner.
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Utsikter för 2022

Bolaget fortsätter att genomföra
integrationsstrategin. Ett viktigt element i
den är hantering av den nya kundkretsen
och den därav följande betydande ökningen i
upphandlingsvolymen. I synnerhet den kommunala
sektorn förväntas ge en stor tillväxt. Bolagets
affärsverksamhet kommer enligt förväntningarna
att utvecklas positivt, trots att resultatet antas
visa förlust fram till 2022. Därefter torde resultatet
vända till vinst. Arbetet för en ny strategi ska strax
köra igång, och avsikten är att styrelsen antar den i
slutet av 2022.
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Hållbar utveckling, miljöfrågor och grå ekonomi
Företagsansvar och bekämpning av grå ekonomi har
blivit allt viktigare inom offentlig upphandling. I sin
verksamhet iakttar Hansel hållbarhetsprinciperna
enligt statsrådets riktlinjer. Hållbarhetsredovisning
är en etablerad del av bolagets årliga rapportering,
och i rapporten redogörs i detalj för bolagets
insatser på ansvarsområdet.
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Styrelsens förslag till dispositioner
beträffande redovisningsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat visar en förlust
på 1 251 791,88 euro. Styrelsen föreslår
att ingen utdelning ska betalas ut och att
räkenskapsperiodens resultat redovisas under eget
kapital som balanserad vinst (förlust) från tidigare
räkenskapsperioder.
Styrelsen och revisorer
På Hansel Ab:s årsstämma 22 april 2021 valdes
följande personer till styrelseledamöter:

I styrelsens sammanträden deltar också
personalens representant, kategorichef Minna
Isoherranen, som har yttrande- och närvarorätt
men inte är styrelseledamot. Styrelsen
sammanträdde åtta gånger under 2021. Bolagets
ordinarie revisor är CGR-samfundet KPMG Oy Ab
med CGR, OFR Mikko Luoma som huvudansvarig
revisor. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har varit
verkställande direktör för Hansel; vice verkställande
direktör är vicehäradshövding Raili Hilakari.

• Anna-Maija Karjalainen, diplomingenjör, 			
ordförande
• Timo Reina, vice verkställande direktör, 			
Kommunförbundet, vice ordförande
• Antti Koivula, generaldirektör, 			
Arbetshälsoinstitutet, ledamot
• Antti Laakso, head of procurement, Aalto-			
universitetet, ledamot
• Johanna Luukkonen, stadsdirektör, Hyvinge stad,
ledamot
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Finansieringsanalys
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Noter till årsredovisningen

1 Redovisningsprinciper
1.1 Intäktsredovisning
Hansels omsättning utgörs av serviceavgifter
för gemensamma upphandlingar och försäljning
av experttjänster. Serviceavgifterna faktureras
i efterskott utifrån kontraktsleverantörernas
försäljningsredovisning till Hansel; försäljningen
under föregående period redovisas i början av
följande period. Den normala redovisningsperioden
är en månad, men redovisningen kan också
ske per kvartal. Experttjänsterna faktureras i
regel månatligen i efterskott enligt de utförda
arbetstimmarna.

baserade på det ursprungliga anskaffningsvärdet
med avdrag för planenliga avdrag. Maskiner och
inventarier avskrivs som en utgiftsrest på 25 %.
Programvarulicenser avskrivs inom 5 år som linjära
avskrivningar. Andra utgifter med lång verkningstid
avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar.
Poster i främmande valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats
enligt Europeiska centralbankens genomsnittskurs på
bokslutsdagen.
1.3 Bokslutets jämförbarhet
Bokföringsprinciperna har inte förändrats 2021 och
2020.

1.2 Värderingsprinciper
Balansvärdena på anläggningstillgångarna är

2 Noter till resultaträkningen
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Statens elupphandling sker centraliserat genom
Hansels ramavtal som omfattar säkring av
elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens
säkringsstrategi för el. Hansel förvaltar portföljen
och är motpart i derivatkontrakt för sina kunders
räkning. De motparter som Hansel använder är
alla stora aktörer inom branschen och Hansel
diversifierar portföljen till olika motparter för
att minska risken. För närvarande finns det
sex potentiella motparter. Derivathandel är en
genomgångspost för Hansel och kostnaderna
och intäkterna för den faktureras till fullt belopp
av kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen.
Marknadsvärden på derivat har inte upptagits i
balansräkningen.
Den uppföljningsgrupp för elupphandling som
inrättats av Hansel ansvarar för styrningen och
uppföljningen av elupphandlingen och ger vid
behov förslag om utvecklingen av elupphandlingen.
Uppföljningsgruppen sammankallas av
kategorichefen på Hansel. Hansels representanter
har regelbundna möten med representanter för
Finansministeriet om elupphandling.
Finansministeriet beslutar om säkringsstrategin för
elupphandling. Strategin verkställs av Hansel. Beslut
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om enskilda säkringstransaktioner och tidpunkterna
för dem enligt strategin fattas av en portförvaltare
som konkurrensutsatts av Hansel. Säkringskontrakt
som är förenliga med säkringsstrategin har ingåtts
ända till 2026.
5.3 Pågående rättegångar
Vid utgången av 2021 hade Hansel hänskjutit ett
klagomål till marknadsdomstolen. Domstolen
lämnade under året fem avgöranden gällande
bolaget. I tre beslut avslog domstolen överklagan
och i två fall förföll ärendena till följd av att
klagomålet återtogs. Under 2021 gav högsta
förvaltningsdomstolen Hansel två beslut, som
hänförde sig till samma kontrakt, i vilka domstolen
inte lämnade något avgörande om kraven till följd av
att klagomålen återtagits.
5.4 Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden
Coronapandemins negativa effekter på
Hansels affärsverksamhet fortsätter. Även om
detta har beaktats i ekonomiplaneringen, har
osäkerhetsfaktorerna blivit fler till följd av
pandemin. Den 24 februari 2022 inledde Ryssland
en invasion av Ukraina, som har gett upphov till
nya osäkerhetsfaktorer. Detta påverkar framför allt
Hansels kategori Energi.
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Tillsammans för bättre
offentlig upphandling

De åtta temagrupperna i åtgärdsprogrammet
Verkningsfull offentlig upphandling inledde sin
verksamhet och genomförandet av de drygt trettio
första insatserna enligt strategin började 2021.
Genom våra gemensamma upphandlingar bidrar
vi på Hansel till genomförandet av den nationella
strategin för offentlig upphandling och dessutom
har vi deltagit i genomförandet av flera åtgärder.
Våra kategoristrategier säkerställer att målen för
den nationella upphandlingsstrategin integreras
i alla våra upphandlingar på ett ändamålsenligt
sätt. Dessutom stärker vi kontinuerligt vår
kompetens för att främja ekonomisk, ekologisk
och social hållbarhet och omställning vid
gemensamma upphandlingar. Medarbetare från
Hansel deltar aktivt i såväl det nätverksbaserade
kompetenscentret för hållbar och innovativ
offentlig upphandling (Keino) som bland annat i
nätverket Inflytelserika upphandlare, som utgörs
av pionjärenheter i åtgärdsprogrammet för offentlig
upphandling.
Hansel medverkar i samtliga temagrupper i
åtgärdsprogrammet. Maria Röykkä har varit
ledare för temagruppen Strategisk ledning, och
flera medarbetare från Hansel har deltagit som
nyckelpersoner och medlemmar i temagrupperna.
Verkställande direktör Anssi Pihkala hör till
styrgruppen för åtgärdsprogrammet.
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Vi har särskilt deltagit i genomförandet av följande
inledande åtgärder enligt den nationella strategin
för offentlig upphandling:
• Kontinuerlig utveckling av HILMA
• Utveckla granskaupphandlingar.fi och främja 			
publiceringen av data om inköpsfakturor
• Utveckling av Upphandlingslotsen som ett 			
		verktyg för strategisk ledning och uppföljning av
genomförandet av strategin
• Färdiga underlag för minimiåtaganden för 			
hållbarhet och ansvar (Code of conduct)
• Guide för uppdelning av upphandlingar
Framträdande roll i kompetenscentret Keino
I samarbete med de andra organisationerna i
kompetenscentret Keino har vi tagit fram nationell
information om upphandlingars strategiska
betydelse och upphandlingsledning, lanserat
ett program för koldioxidsnål upphandling där
man studerar skalanpassning av försöken samt
genom projektet TOIMI bistått ministeriernas och
förvaltningsområdenas arbete med att utarbeta
sina egna åtgärdsplaner för genomförandet av den
nationella upphandlingsstrategin.
Via Keino har vi tillsammans med de andra
organisationerna i kompetenscentret varit
arrangör för programmet för hållbarhetsledning
vid upphandling, den tredje Keino-akademin,
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samt svarat för de första fördjupade
utvecklingsprogrammen för innovativ och socialt
hållbar upphandling (s.k. temaakademier). Dessutom
har vi deltagit i planeringen av temaakademierna om
koldioxidsnål upphandling och cirkulär ekonomi.
För att det ska gå att följa med måluppfyllelsen
i åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling
lanserade Keino i höstas ett pilotprojekt för
massdataanalys vid upphandling. Experter från
Hansel, VTT och Finlands miljöcentral har tagit
sig an uppgiften. Under hösten skapade de en
algoritmbaserad metod för automatisk bearbetning
av upphandlingsdata till aktuell och användbar
information. Pilotprojektet visade att metoden
fungerar och den kommer att vidareutvecklas. Målet
är att ta fram en iterativ och inkrementell modell för
utveckling. Visionen är att metoden ska ge värdefull
och aktuell insyn i upphandlingsstatus såväl
nationellt och per upphandlande enhet och enskild
konkurrensutsättning.
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Fart på innovation
Innovationsinsatserna inom åtgärdsprogrammet
för offentlig upphandling och kompetensen
inom nätverket Keino integreras i
innovationsmäklare som arbetar under ledning
av Business Finland. Finansministeriet finansierar
innovationsmäklarverksamheten som ska
stimulera och stödja innovativ upphandling genom
att förbättra informationsförmedlingen mellan
upphandlarna och leverantörerna samt föra
innovationsaktiva företag närmare köparna och
deras behov.
Konceptet går ut på att sammanställa de offentliga
upphandlande enheternas innovationsbehov
och koppla in företagen i utvecklingen och
framtagningen av lösningar på behoven. Under
2021 deltog vi i ett pilotprojekt kring konceptet
innovationsmäklare. I pilotprojektet studerades
konceptets funktionsduglighet inom den
offentliga fastighets- och byggsektorn samt
social- och hälsovården i samarbete med externa
utvecklingspartner. I arbetet utnyttjades möjligheter
som uppkommer genom produktlanseringar och
analyser av företags webbplatser.
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Hilma har blivit en mötesplattform

”Nya Hilma” som lanserades i början av 2020 har under
sina två år utvecklats från en annonseringskanal till
en mötesplattform för upphandlare och leverantörer.
Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för alla användare.
Hilma ägs av Finansministeriet och administreras av
Hansel.
Via tjänsten kan upphandlarna annonsera och
begära anbud, allt från små upphandlingar till
upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet.
Anbudsgivarna ser i gengäld köparnas annonser om
kommande upphandlingar i Hilma där de kan svara
på anbudsförfrågningarna och lämna e-anbud. På
Hilma kan upphandlarna kartlägga marknaden innan
de publicerar den officiella upphandlingsannonsen.
Upphandlarna kan också utlysa en projekteringstävling
och meddela resultaten inom hela EU.
I Hilma publicerades 2021 sammanlagt totalt över
19 000 annonser av olika slag, om cirka 16 000
upphandlingar. Det var en ökning med cirka nio
procent jämfört med året innan.
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Första stegen mot strukturerad anbudsförfrågan
De första stegen mot en strukturerad anbudsförfrågan
togs hösten 2021 när Hilma kompletterades med en
funktion där upphandlaren kan ange enkla kriterier för
anbudet. Det kan till exempel vara numeriska kriterier,
ja/nej-kriterier eller olika valbara alternativ. Kriterier
kan också markeras som obligatoriska.
Med den nya funktionen kan anbud lämnas som
bilagedokument och dessutom i ett delvis strukturerat
format. Strukturerad anbudsbegäran lämpar sig
speciellt bra för enklare konkurrensutsättningar.
Utvecklingen av Hilma fortsätter
Utvecklingen av Hilma med den smidiga scrummetoden fortsätter de närmaste åren med fokus
på kunderna, i enlighet med åtgärdsprogrammet
för offentlig upphandling. De nya egenskaper
som tas fram gör användbarheten i Hilma ännu
bättre. År 2022 kommer fokus att ligga på bland
annat konkurrensutsättningsfunktionerna och
konkurrensutsättningskalendern samt justeringar
som krävs på grund av reformen av eForms för
upphandlingsannonsering på EU-nivå.
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Nya e-verktyg för enklare
konkurrensutsättning

År 2021 lanserades två helt nya system som ska
göra det enklare att upphandla. Systemet för
konkurrensutsättning och beställning av bilar togs
i bruk i början av året och används redan aktivt.
Assistenten för miniupphandlingar, som är avsedd
för konkurrensutsättning inom de dynamiska
inköpssystemen, färdigställdes under sommaren som
ett komplement till tjänsten för små upphandlingar.
Assistenten tas i bruk stegvis under hösten och
vintern.

Anbudsprocessen för bilar löper smidigt
Processen för konkurrensutsättning av bilar har
också utformats med tanke på optimal smidighet för
både kunderna och leverantörerna. Kunden lanserar
konkurrensutsättningen på ett färdigt formulär för
anbudsbegäran genom att klicka på kriterierna och
välja önskad utrustning enligt sina behov. Sedan
granskas anbuden och det vinnande anbudet väljs
ut. Inköpsbesluten och uteslutningsbesluten skapas
automatiskt utgående från kundens val.

Assistenten för miniupphandlingar är avsedd
speciellt för kunder för vilka implementering
och användning av det kompletta
konkurrensutsättningssystemet är alltför tungt
i förhållande till antalet eller omfattningen av
konkurrensutsättningarna. Därför ville man göra
tjänsten så enkel som möjligt för sporadiska
upphandlare. Den hjälper att hitta de lämpliga
underlagen för konkurrensutsättningen, styr
annonseringen av anbudsförfrågan till de rätta
leverantörerna, erbjuder verktyg för valet av det
lämpligaste anbudet samt skickar automatiskt
inköpsbesluten och uteslutningsbesluten till de
rätta mottagarna.

Själva beställningen läggs utgående från
uppgifterna i det vinnande anbudet, med några
klick. För anbudsgivarna filtrerar systemet fram de
bilmodeller som bäst motsvarar anbudsförfrågan
och lägger in dem som möjliga val i anbudet samt
optimerar sökningen av den tilläggsinformation som
behövs på anbudet genom att ta fram uppgifterna
om tilläggsutrustning och startpris för den valda
bilmodellen.
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Hansel vidareutvecklar kontinuerligt sina system för
e-upphandling utifrån kundernas önskemål.
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Riksdagens kansli fick upp ögonen
för upphandlingsutveckling
Upphandlingsspecialist Eero Pitkänen, förvaltningsjurist
Anri Rantala och upphandlingsspecialist Heli Härkönen
jobbar i Riksdagens kansli.

I Keino-akademin studerar upphandlande enheter
hur offentlig upphandling bör ledas för att stärka
dess effekt. Studierna och diskussionerna fick
upphandlingstjänsterna vid riksdagens kanslis
serviceenhet att tända till för utveckling av upphandlingsverksamheten. Det var för 1,5 år sedan, och i dag
har man kommit en bra bit på vägen.

samheten. Information om nuläget för upphandlingar och om beredarnas tankar om dem insamlades genom 47 intervjuer. En del av intervjuerna
genomfördes i grupper och en del som individuella
samtal. Med den ingående kartläggningen fick man
fram synpunkter och idéer och sökte en gemensam
riktning för utvecklingsarbetet.

”Vi satte igång med e-verktygen Upphandlingsradarn
och Upphandlingspulsen. De gav oss information om
utgångsläget för vår upphandlingsverksamhet och
våra upphandlingar”, säger förvaltningsjurist Anri
Rantala vid riksdagens kansli.

Projektet som genomfördes i rask takt i april–juni
resulterade i en slutrapport på 26 sidor. Därtill sammanställde deltagarna från riksdagen en gedigen
lunta bilagor, bland annat resultat från Upphandlingsradarn och Upphandlingspulsen.

Upphandlingsradarn är ett verktyg för bedömning av
upphandlingsverksamhetens maturitetsgrad, medan
Upphandlingspulsen ger information om genomförda
upphandlingar. De ger en inledande helhetsbild av
upphandlingsledningen.

”Det var verkligen överraskade hur snabbt och hur
mycket vi åstadkom tillsammans. Vi fick nästan 40
konkreta utvecklingsförslag, som deltagarna från
Hansel presenterade för projektets ledningsgrupp
hos oss”, berättar Anri Rantala om hur projektet
framskred.

”Ivern och idéerna hos oss i upphandlingsteamet
som deltagit i Keino-akademin noterades också i
den egna organisationen, och i februari 2021 tillsatte riksdagens generalsekreterare ett projekt för
utveckling av upphandlingsverksamheten”, berättar
Rantala om starten. Från Hansel deltog projektchef
Tuula Risikko och utvecklingschef Ville Hietanen. De
gjorde en mer djuplodande nulägesbedömning som
underlag för utvecklingsförslag.
Utvecklingsidéer insamlades genom intervjuer
Anställda på riksdagens kansli fick på många sätt
delta i projektet för utveckling av upphandlingsverk-
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Följande steg var att sovra bland utvecklingsförslagen och ställa dem i prioritetsordning.
Strategiska mål hjälper upphandlingsledaren
”En del av förslagen kunde enkelt införas omgående,
medan andra kräver mer tid. Vi fick också förslag
som ledde till omorganisering av upphandlingsverksamheten på kansliet”, säger Rantala.
Som hjälp vid fastställandet av de strategiska målen
tog riksdagens kansli i bruk också det tredje e-verktyget, Upphandlingslotsen. ”Upphandlingslotsen
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bygger på den nationella upphandlingsstrategin och
den gav oss god vägledning i att utarbeta vår egen
strategi. I verktyget kunde vi med en stor grupp
dryfta vilka mål som är de mest relevanta för vår
upphandlingsverksamhet”, säger Rantala.
Den här gången kulminerade projektet för upphandlingsverksamheten i att kanslikommissionen i februari 2022 antog riksdagens kanslis nya upphand-

lingsstrategi 2022–2025. Samtidigt uppdaterades
och reviderades kansliets upphandlingsreglemente.
Följande led i processen är att genomföra upphandlingsstrategin på kansliets olika avdelningar och på
så sätt fortsätta den systematiska och målinriktade
utvecklingen av upphandlingsverksamheten.
”Ett stort skepp vänder, sakta men säkert”, sammanfattar Rantala.

Nulägesanalys
Nulägesbedömning är utgångspunkten för utveckling av upphandlingsverksamheten och tillika
den populäraste av Hansels tjänster för utveckling av upphandlingsverksamheten. Analysen
innehåller en beskrivning av upphandlingens nuläge och identifierar både utvecklingsbehoven
och styrkorna. Genom att Hansels bedömning är en extern och oberoende bild av upphandlingsverksamhetens nuläge ger den en utmärkt utgångspunkt för utveckling.
Analysen omfattar alla infallsvinklar och processled i upphandlingsverksamheten.

Gratisverktyg för analys och utveckling av upphandlingen
Upphandlingspulsen
Upphandlingspulsen ritar upp pulskurvan för upphandlingen. Den är ett verktyg för analys
av genomförda upphandlingar. Data om upphandlingarna presenteras på ett åskådligt och
lättanvändbart sätt.
Upphandlingsradarn
Upphandlingsradarn bygger på frågebatterier som klarlägger nuläget och maturitetsgraden för
upphandlingsverksamheten och hjälper att identifiera utvecklingsbehov. Verktyget kan användas av såväl upphandlingsproffs som andra experter och organisationens ledning.
Upphandlingslotsen
Det ställs ofta mål för offentlig upphandling, men det är inte alltid enkelt att ta itu med dem.
Upphandlingslotsen är ett verktyg för hantering av upphandlingar – och för att göra dem
effektivare och hållbarare. Upphandlingslotsen finns i Hilma.
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Kurs mot målen med Upphandlingslotsen

I slutet av 2021 lanserade Hansel verktyget Upphandlingslotsen – ett gratis verktyg för strategisk
upphandlingsledning och strategiuppföljning. Med
Upphandlingslotsen kan organisationer ange, schemalägga och övervaka de mål som de ställt upp för
sin upphandlingsverksamhet.
Målen kan vara relaterade till exempelvis strategisk
upphandlingsledning, ledning genom information
eller upphandlingskompetens. Därtill går det att
ställa upp mål för enskilda upphandlingar, som att
bevara den biologiska mångfalden, utnyttja innovation för problemlösning eller förbättra marknadens
funktionsförmåga.
Verktyget har tagits fram för att stödja organisationers måluppfyllelse inom åtgärdsprogrammet
Verkningsfull offentlig upphandling. De mål för
effektivare upphandling som fastställts i den nationella strategin för offentlig upphandling är färdigt
inmatade i Upphandlingslotsen. Organisationerna
kan sedan välja de mål som är relevanta för dem
själva och dessutom komplettera verktyget med
egna målsättningar.
Samdesign och sambruk
Hansel pilottestade Upphandlingslotsen under
2021 med sådana kunder som akut behövde dryfta
sina egna mål. I gemensamma workshoppar med
kundorganisationerna satte Hansels utvecklingschef
tillsammans med organisationens upphandlingsansvariga och upphandlingspersonal upp mål. Det
gav värdefull respons om verktyget, och det an-

38

vändes för vidareutveckling av Upphandlingslotsen
under hösten.
Upphandlingslotsen är inte bara ett verktyg för ledningen, utan den kan användas av alla inom organisationen som deltar i upphandlingar. Med hjälp av
ett inkluderande strategiverktyg är det enklare att ta
till sig målen som spånats, sovrats och schemalagts
av ledningen och de upphandlingsansvariga och
sedan konkret genomföra dem som upphandlingsuppgifter. Måluppfyllelsen utvärderas och övervakas
under upphandlingens livscykel.
När de som handhar upphandlingarna får vara med
om att målsätta och diskutera de åtgärder med vilka
de valda målen kan främjas genom upphandling är
det också enklare att beakta målen vid upphandlingen och uppnå dem.
Full koll på upphandlingen i ett verktyg
Upphandlingslotsen gör det möjligt att använda ett
enda verktyg för att spåna, sovra och schemalägga
målen. Det sker på flera nivåer, för såväl hela upphandlingsverksamheten som enskilda upphandlingar. Dessutom fastställs för enskilda upphandlingar
uppgifter med vilka målen ska uppnås, måluppfyllelsen följs upp och det skapas en helhetsbild.
Upphandlingslotsen har designats i samarbete med
den tekniska systemleverantören i cirka två år och
den kommer att vidareutvecklas för att ge upphandlande enheter ännu bättre stöd med att uppställa
och uppnå målen.
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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
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hösten 2019 då Hansels tjänster blev tillgängliga
för hela offentliga förvaltningen i Finland. År 2020
kopplades matrisen samman med FN:s Globala mål.
Man såg inget behov av att justera matrisen 2021.
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Väsentlighetsanalys
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Intressentgrupp

Analys av viktiga intressentgrupper med regelbundet samarbete med Hansel
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Styrning av hållbarhetsarbetet

Varje medarbetare på Hansel har ansvar för
hållbarheten – och det är synnerligen sant för
hållbarhetsgruppen, som för närvarande består av
åtta medlemmar från olika delar av organisationen.
Gruppens ordförande är ekonomidirektören som
också ansvarar för temat i ledningsgruppen.
Gruppen har till uppgift att arbeta fram
hållbarhetsprocesser, följa lagstiftningen på området
samt utbilda och informera om hållbarhetsfrågor. I
november 2021 ordnade gruppen en hållbarhetsdag
kring teman som hållbarhetsrevisioner och
utsläppsberäkning.
Hansels styrelse diskuterar också regelbundet
hållbarhetsfrågor. I slutet av året sammanfattade
Hansel sin hållbarhetskompetens i en rapport som
lämnades till Finansministeriet.
Synliggjorda hållbarhetsmål
Hållbarhetsanalysen, som är Hansels verktyg
för hållbarhetsbedömning av gemensamma
upphandlingar, togs i bruk i slutet av 2019.
Analysen görs på bolagets alla gemensamma
upphandlingar. Efter analysen avgör två
medlemmar i hållbarhetsgruppen tillsammans om
upphandlingen kan tilldelas hållbarhetsmärken.
År 2021 gjordes hållbarhetsanalyser av 50
gemensamma upphandlingar (2020: 23
gemensamma upphandlingar). Kunderna har insyn
i hållbarhetsinformationen om upphandlingen
och de tilldelade märkningarna via fliken för
hållbarhet på Hansel.fi. De kan också använda sig av
informationen i sin egen hållbarhetsredovisning.
Syftet med processen för hållbarhetsanalyser
är att hjälpa kategorichefen och
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konkurrensutsättningsteamet att begrunda de
olika hållbarhetsaspekterna i samband med
konkurrensutsättning. I analysen relateras
upphandlingens hållbarhet till de fastställda
hållbarhetsmålen. Genom olika frågor ska man ta
ställning till om frågan berör upphandlingen och
om upphandlingen medför negativa konsekvenser
eller en identifierad risk. Teamet ska begrunda på
vilket sätt positiva effekter kan erhållas och vilka
åtgärder Hansel ska kräva för att lindra de negativa
konsekvenserna och åstadkomma positiva effekter.
Medlemmarna i hållbarhetsgruppen hjälper i detta
arbete.
Gemensam upphandling med hänsyn till hållbarhet
Processen för hållbarhetsanalyser utvecklades 2021
så att det i XRM ska antecknas för varje gemensam
upphandling, vilka av de hållbarhetsmål som
upptas i analysen den uppfyller. Mål som hänför
sig till miljömärket är bland annat minskning av
växthusgasutsläppen, energieffektivitet, minskning
av användningen av skadliga ämnen samt cirkulär
ekonomi.
Inom social hållbarhet lyfts fram aspekter som
rätten till arbete och de mänskliga rättigheterna,
sysselsättning genom upphandling, beaktande av
jämlikhet eller tillgänglighet samt integrering av
Code of Conduct-kriterier.
Till målen för ekonomisk hållbarhet hör
exempelvis säkerställande av den ekonomiska
styrkan, kostnadseffektivitet och stärkande av
försörjningsberedskapen.
Noggrann uppföljning av hållbarhetsmålen möjliggör
bättre rapportering.
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Hållbarhetsmärken vid gemensam upphandling

Hållbarhetsmärken per kategori
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Hansels hållbarhetsredovisning
Resultaten av verksamheten i anslutning till hållbarhetsarbetet presenteras i en hållbarhetsredovisning som årligen ges ut på finska, svenska och engelska som en del av årsberättelsen.
Vad gäller hållbarhetsredovisningen redovisas i berättelsen nyckeluppgifter samt intressanta
händelser och resultaten i fråga om hållbarhet för år 2021. Hållbarhetsredovisningen om 2020
publicerades 24.4.2021. Den bygger på den internationella redovisningsmodellen GRI Standards. Vi rapporterar i enlighet med tillämpningsnivå Core. Standarderna anges enligt versionen från 2016.
I rapporten ingår en tabell som redovisar innehållet per väsentlighetstema, anger vilken GRI
Standard som tillämpats och hänvisar till det relevanta avsnittet i rapporten. Om uppgift
saknas, finns det en anteckning om detta jämte motiveringar i tabellen En del av uppgifterna
ingår i bokslutet.
Rapporten har sammanställts av Hansels kommunikation i samarbete med Mainostoimisto
SST. Redovisningen sammanställs av hela hållbarhetsgruppen och den godkänns av ledningsgruppen. Redovisningen lämnas också styrelsen för kännedom.
Foto:
Lasse Lecklin och Hansel kommunikation. Personerna på fotografierna i årsberättelsen är
experter på Hansel.
Mer information lämnas av
Johanna Kaalikoski
kommunikationschef
johanna.kaalikoski@hansel.fi
tfn 029 444 4289
Hansels hållbarhetsredovisning finns på finska på vuosikertomus2021.hansel.fi, på svenska på
arsberattelse2021.hansel.fi och på engelska på annualreport2021.hansel.fi. Hållbarhetsredovisningen publiceras för nionde gången endast som webbversion och den har verifierats av
revisionssamfundet KPMG Oy Ab.
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Vi utredde utsläppen

Hansel har i över tio år haft ett miljöprogram för
kartläggning av utsläppen och för målsättning för
utsläppsminskning. Det har gett oss en relativt
bra bild av organisationens utsläpp. Våren 2021
beslutade vi ändå att lösgöra oss från WWF:s
miljösystem Green Office och fördjupa oss i
utsläppsberäkningar tillsammans med en konsult
som vi valt efter konkurrensutsättning.
I samarbete med Finlands miljöcentral har
vi för verktyget Upphandlingspulsen, som vi
tillhandahåller våra kunder, tagit fram en kalkylator
som räknar ut organisationernas klimatutsläpp
under livscykeln utifrån inköpsfakturorna, med
hjälp av genomsnittliga utsläppsfaktorer (s.k.
Envimat-modellen). Nästan allt som ger upphov till
utsläpp köps in, och därför ger utsläppskalkylatorn
i Upphandlingspulsen en heltäckande bild av
utsläppen. Däremot gör de genomsnittliga
utsläppsfaktorerna ingen åtskillnad mellan
exempelvis blandel och grön el.
Mer tillförlitligt resultat med GHG-protokollet
De utsläppsvärden som erhållits med de två
ovannämnda metoderna avvek dock en hel del från
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varandra. Därför ville vi på Hansel få en fördjupad
förståelse om frågan och lät en utomstående
konsult räkna fram organisationens koldioxidavtryck
enligt det i internationella sammanhang ofta
använda GHG-protokollet (Greenhouse Gas
Protocol).
I enlighet med standarden delas utsläppen in i tre
scope. Scope 1 innefattar direkta utsläpp från källor
som ägs eller kontrolleras av företaget. Hit hör
exempelvis utsläpp från fabriker som företaget äger
eller från bilar som företaget förvaltar. Hos Hansel
identifierades inga utsläpp i scope 1. Scope 2 består
av indirekta utsläpp från energikonsumtionen, med
andra ord i praktiken utsläpp från el och fjärrvärme.
Scope 3 omfattar resten, det vill säga exempelvis
inköpt utrustning, tjänstebilar, affärsresor, indirekta
utsläpp från energikonsumtionen, avfallshantering
och övriga inköp.
Enligt GHG-protokollet är scope 1 och 2
obligatoriska, det vill säga de ska alltid redovisas. I
beräkningen av organisationens koldioxidavtryck tas
dessutom med de största utsläppskällorna i scope
3. Vi räknade fram utsläppen i scope 3 med hjälp
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av utsläppsfaktorerna i Upphandlingspulsen och
bokföringen.
Resultat av beräkningarna för 2021 och 2020
Våra utsläpp i scope 1 enligt GHG-protokollet var
0 ton bägge åren. I scope 2 uppgick utsläppen
2021 till 65 tCO2e (2020: 54 tCO2e ). Vi skulle
kunna redovisa Hansels koldioxidavtryck som det
obligatoriska värdet av scope 1 & 2, det vill säga 65
ton. Eftersom vi ändå ville göra beräkningarna så
heltäckande som möjligt, tog vi också med nästan
hela scope 3. År 2021 uppgick våra utsläpp i scope
3 till 582 ton (2020: 713 t) och exklusive tjänsten
Hilma till 466 ton (2020: 603 t). Största delen av
utsläppen i scope 3 räknades ut med de allmänna
utsläppsfaktorerna i Upphandlingspulsen och resten
med konsultens hjälp. Vårt totala koldioxidavtryck
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är 530 t (2020: 657 ton), om man bortser från
Hilma. Vi dryftade länge hur koldioxidavtrycket för
genomfakturerade tjänster ska hänföras. Slutsatsen
var att det i fråga om Hilma snarare skulle hänföras
till den som beställt tjänsten och inte till Hansel.
Avgränsningarna spelar en mycket stor roll i
utsläppskalkylerna. Den andra avgränsningen som
vi gjorde, utöver Hilma-tjänsten, var att inte ta
med medarbetarnas resor mellan hemmet och
arbetsplatsen. Orsaken till detta var bland annat att
uppskattningsvis 90 procent av medarbetarna har
arbetat hemifrån på grund av coronaepidemin och
att sådana resor därför inte har uppkommit. Vid
motsvarande beräkningar de kommande åren är det
viktigt att avgränsningarna hålls oförändrade, för att
resultaten ska vara jämförbara från år till år.
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Konkurrensutsättning med påverkan

År 2021 deltog Hansels experter i genomförandet
av nästan 180 konkurrensutsättningar för kunder.
Med dessa konkurrensutsättningar avses här
sådana konkurrensutsättningar som inte ingick i
Hansels gemensamma upphandlingar och som vi
genomförde i samarbete med kunder.

som är skadliga för miljön, i den kommande
konkurrensutsättningen. Ett mål för att
minska kostnaderna (t.ex. med 30 % från det
nuvarande) kan vara till exempel ett betydande
kostnadsbesparingsmål som ska tillgodoses genom
konkurrensutsättningen.

Sedan 2020 har vi som en del av dessa
konkurrensutsättningar mätt den påverkan som
uppnås genom upphandlingen. Mätningen görs i
princip i början av varje konkurrensutsättning med
vår egen modell för påverkansmätning.

Mätningen (dvs. den numeriska och den verbala
bedömningen) upprepas efter projektet, och
resultaten jämförs med de mål som uppställts vid
lanseringen.

När en konkurrensutsättning lanseras fastställer
och antecknar projektgruppen de verbala och
numeriska målen (på skalan 0–2). Vid målsättningen
beaktas följande fem dimensioner av påverkan:
1. Hållbarhet
2. Innovation
3. Kostnadsbesparingar
4. Produktens eller tjänstens kvalitet
5. Kompetensökning
De fastställda numeriska och verbala målen
anger den påverkan och ambitionsnivå som
konkurrensutsättningen är tänkt att uppnå. Måttliga
mål kan till exempel vara kontraktsklausuler
avsedda att höja hållbarhetsnivån något. Ett mer
ambitiöst hållbarhetsmål kan vara till exempel
att förbjuda anbud innehållande produkter
eller tjänster som tidigare varit godkända, men

50

I takt med att data samlas in börjar rapporteringen
– utöver de enskilda projekten – teckna en mer
omfattande bild av den påverkan som uppnåtts
genom konkurrensutsättningarna för kunder.
Statistiken omfattar för närvarande data om 118
konkurrensutsättningar. Av dessa har 77 projekt
redan avslutats och det finns redovisade data om
påverkansbedömningarna vid både målsättningen
och projektets slut.
Påtaglig påverkan
Utifrån de insamlade data kan man utröna
hur olika aspekter av påverkan avspeglas i
enskilda konkurrensutsättningar. Dessutom kan
man genom att analysera hela dataunderlaget
dra slutsatser om hurdan påverkan de
kundspecifika konkurrensutsättningarna oftast
genererar. Uppgifterna preciseras i takt med att
dataunderlaget växer, men redan i detta skede kan
man göra bland annat följande iakttagelser:
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• I målsättningarna är syftet med påverkan oftast
kompetensökning. Hållbarhet är däremot den 		
faktor som i dessa mätningar betonas minst i 		
målsättningen av kundspecifika projekt.
• På andra plats efter kompetensökning (i både 		
målsättningen och resultatmätningen) nämns 		
		förbättring av produktens eller tjänstens kvalitet.
• Innovationsrelaterade element har funnits i 56
(dvs. knappt hälften) av de utvärderade
projekten. I 11 av dessa projekt (9%) har projektgruppen bedömt målen för innovation
sombetydande.

Exempel på verbala bedömningar av några projekt
Innovation
• Upphandlingens syfte och den tjänst som ska tillhandahållas genom den innehåller för 		
kunden sådana innovativa element som möjliggör en positiv omställning av rutinerna och
		ökar välbefinnandet; tidigare utfördes uppgifterna av kundens personal. Genom att anskaffa
maskiner kunde man ändra på rutinerna. Maskinerna bidrar till att förbättra kvaliteten, ger
reperterbara resultat och ökar arbetets effektivitet.
Kostnadsbesparingar
• Genom konkurrensutsättningen sjönk kostnaderna för tjänsten med cirka 60 procent. 		
Beloppet på besparingen (även jämfört med budgeten) uppgår till flera miljoner euro jämfört
med nuläget.
• De uppställda målen överträffades. Upphandlingen utlystes vid en tidpunkt då anbudsgiva
		ren hade gott om expertkapacitet som den kunde sälja. Upphandlingsvinnaren hade 		
		en mycket förmånlig prisnivå. De förmånliga priserna per dagsverke i projektet, som ska 		
genomföras som agil systemutveckling, bidrar till ett lyckat slutresultat. Det vinnande 		
anbudet var cirka 46 procent förmånligare än beräkningarna före konkurrensutsättningen.
Kompetensökning
• I samband med systemupphandlingen gjorde vi mycket som höjde upphandlingskompeten
sen i den upphandlande enheten och som har varit till nytta vid fyra andra upphandlingar.
Produktens eller tjänstens kvalitet
• Kvaliteten på den upphandlade produkten och avtalsvillkoren genererar mätbart mervärde
		jämfört med den tidigare situationen; kvaliteten (repeterbarheten av resultaten) förbättras,
genom att maskinen gör ett noggrannare jobb än människoögat.
Hållbarhet
• Utrustningen som är föremål för upphandlingen används för att testa litiumbatterier och
solceller för undervisning, forskning och utveckling. Syftet med utrustningen leder sannolikt
till mer kvalitativa solceller och batterier, vilket minskar den upphandlande enhetens 		
miljöpåverkan.

51

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2021.hansel.fi

Goda anbud i konkurrensutsättningarna

År 2021 var det bråda tider inom gemensam
upphandling. Vi genomförde många
konkurrensutsättningar, lanserade dynamiska
inköpssystem och införde småupphandlingstjänster.
Det avspeglades på antalet kontrakt. Under
året tecknade vi nästan 1 200 kontrakt med
leverantörerna. Över 900 kontrakt tecknades
med leverantörer i dynamiska inköpssystem och
småupphandlingstjänsten och nästan 250 kontrakt
med leverantörer i ramavtal.
Antalet kontraktsleverantörer ökade med andra ord
betydligt under 2021, och vid årsslutet hade Hansel
872 leverantörer, jämfört med 624 vid utgången
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av året innan. Av kontraktsleverantörerna var 51
procent sme-företag, med en andel av 14 procent av
försäljningen inom gemensam upphandling.
Andelen uppdelade upphandlingskontrakt var
i stort sett densamma som föregående år och
uppgick till 85 procent (86 %). Uppdelningen var
gjord enligt varu- och servicekategori i 36 procent
av kontrakten (38 %), enligt kundkategori i 27
procent (22 %) och enligt region i 2 procent (3 %).
Dynamiska inköpssystem utgjorde 20 procent (23 %)
av upphandlingskontrakten. Andelarna har beräknats
utifrån den verkliga försäljningen i kontrakten. Andelen
uppdelade kontrakt har minskat eftersom volymen av
resor fortfarande är liten på grund av pandemin.
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Möjlighet till revision
aktualiserades i diskussionerna

En av hållbarhetsgruppens viktigaste utredningar
under 2021 gällde kontraktsleverantörernas
hållbarhetsrevisioner. Vi valde att anlita en
konsult för arbetet, vilket visade sig vara ett gott
beslut med tanke på temats omfattning och
komplexitet. Konsulten avslutade sitt arbete
i oktober och redovisade ett gediget material
om utvecklingstrender inom lagstiftningen,
kvalitetsrevisionsmodeller och metoder samt olika
certifierings- och standardiseringssystem.
I december 2021 beslutade Hansel att starta
två utvecklingsprojekt kring temat. Det första
projektet ska arbeta med riskbedömningar
och hållbarhetsuppföljning vid gemensam
upphandling. Riskbedömningen ska integreras i
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förstudieskedet för gemensamma upphandlingar
och utgöra ett underlag för riktlinjerna för
hållbarhetsuppföljningen under följande
kontraktsperiod. För uppföljningen utarbetas en
process med fastställda uppgifter och metoder.
I det andra projektet ska vi genomföra ett
pilotförsök med hållbarhetsrevision som
utförs av en tredje part. Diverse problem som
anknyter till detta lyftes fram i utredningen
av hållbarhetsrevisioner, och utredaren
rekommenderade att vi gärna ska börja med
revisionerna i finländska företag. Nu ska vi
alltså lansera pilotförsöket utan att göra avkall
på våra kärnprinciper, som likabehandling av
leverantörerna.
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Gipsbehandling av åkrar
renar Skärgårdshavet
Foto: NTM-centralen i Egentliga Finland.

Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd driver ett projekt för gipsbehandling av åkrar
i Egentliga Finland. Avsikten med projektet är att
sprida ut gips på 50 000–80 000 hektar åkrar inom
Skärgårdshavets avrinningsområde och på så sätt
bromsa eutrofieringen. Studier visar att man med
gipsbehandling kan minska yterosionen och läckaget
av fosfor och kol från åkrarna till vattnet. Experter
från Hansel medverkade i konkurrensutsättningen av
upphandlingen värd 18,5 miljoner euro.
Upphandlingen som våra experter inom konkurrensutsättning byggde upp i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland var mycket speciell och
avsedd att ge betydande effekter. Precis som i alla
kundorganisationers upphandlingar i vilka vi bistår, så
gjordes också i den här konkurrensutsättningen en
inledande och en avslutande påverkansanalys.
”Påverkansanalysen hjälpte oss att ställa upp mål för
konkurrensutsättningen och den gav oss många nya
idéer. Det kändes också fint att i slutet av projektet
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se de konkreta resultat som vi åstadkommit”, säger
projektchef Pekka Salminen från NTM-centralen.
I projekt som genomförs som konkurrensutsättningstjänst analyseras alltid de fem påverkansdimensionerna hållbarhet, innovation, kostnadsbesparingar,
varans eller tjänstens kvalitet samt kompetensökning. De konkreta målen antecknas och utvärderas
på skalan 0–2.
Riktiga resultat
Gips, som är en biprodukt till industriella processer, kan innehålla skadliga ämnen, vilket kan låta
skrämmande. Den gipsprodukt som togs fram genom
upphandlingen är så ren och så noga kontrollerad
att jordbrukarna kan lita på den utan förbehåll. När
kvaliteten på produkten hade slagits fast, var följande steg att jämföra samordningen, resurstilldelningen
och administreringen av den enorma logistiska operationen, som också avspeglades på de ekologiska
aspekterna. Ekologisk hållbarhet spelade självfallet
en central roll i den stora jordförbättringsinsatsen.
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Även med tanke på den cirkulära ekonomin och
hållbarhetsmålen är det fint att för förbättring av
vattenkvaliteten kunna använda en produkt som är
en bearbetad industriell processbiprodukt och som
valts genom upphandling.
Syftet med projektet är att på fem år åstadkomma
en snabb och kostnadseffektiv minskning av fosforbelastningen i Skärgårdshavet med upp till 44 ton
per år. Det är en betydande del av det totala minskningsbehovet på 100 ton per år. Under projektet som
startade 2020 har man på 16 900 hektar åkrar spridit
ut gips, som först transporterats från Siilinjärvi till
hamnarna av anbudsvinnaren Meriaura Oy och sedan
vidare till åkrarna av företagets underleverantörer.
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Den första konkurrensutsättningen och projektfasen
var lyckade, och NTM-centralen i Egentliga Finland
planerar redan följande konkurrensutsättning i
samarbete med Hansel.
”Hansels experter som är insatta i hela konkurrensutsättningsprocessen var en ovärderlig hjälp för oss. De
säkerställde att våra kriterier var noga genomtänkta”,
säger Pekka Salminen.
Kampen mot övergödning fortsätter och med hjälp
av finansiering från EU inleds snart gipsbehandling av
åkrar längs hela kusten.
Läs mer på projektets webbplats.
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Hållbara städtjänster

Hansels alla gemensamma upphandlingar
genomgår hållbarhetsanalys som hjälper
konkurrensutsättningsteamet att noga tänka på
de olika hållbarhetsdimensionerna. I likhet med
många andra sektorer har förväntningarna på
hållbarhet ökat också inom renhållningstjänster.
I DIS Städtjänster 2021–2025 beaktas främjande
av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ett
tecken på det är hållbarhetsmärkningarna som
tilldelats upphandlingen.
Aspekter av ekologisk hållbarhet som betonas
i fråga om städning är bland annat mindre
användning av vatten, kemikalier och energi,
främjande av hållbar mobilitet och logistik samt
hållfasthet av ytorna i de lokaler som städas. Även
rapportering i anknytning till lokalunderhåll är viktig;
städpersonal kan enkelt lägga märke till utbrunna
lampor, läckande kranar osv. Inom ekonomisk
hållbarhet ska leverantörerna bland annat ha
tillräcklig ekonomisk styrka. Hansel kontrollerar
utredningarna enligt lagen om beställarens ansvar
och övervakar leverantörernas prestanda under
kontraktsperioden.
Social hållbarhet allt viktigare
Städbranschen sysselsätter ett stort antal
arbetstagare både på heltid och på deltid. Dessvärre
är tillgången på kunnig personal en utmaning
för branschen. Därför behövs det utöver den
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inhemska arbetskraften också rekrytering genom
arbetskraftsinvandring. Sysselsättningsaspekterna
framhäver vikten av social hållbarhet.
Den syftar till att säkerställa att leverantören av
städtjänster lever upp till och främjar lagstiftningen
och kollektivavtalen om säkerhet i arbetet,
arbetarskydd, arbetstid och arbetsförhållanden.
Samtliga ovannämnda dimensioner ingick redan
i Hansels föregående gemensamma upphandling
av städtjänster. I det nya DIS Städtjänster har
de kompletterats med ett sysselsättningsvillkor
som är bundet till försäljningen under kontraktet.
Leverantören ska sysselsätta hos sig minst en
arbetslös arbetssökande när försäljningen under
kontraktet överskrider 1 000 000 euro, och en
person till varje gång som försäljningen under
kontraktet ökar med 500 000 euro från föregående
sysselsättning. Hansel övervakar ökningen av
leverantörens försäljning under kontraktet under
hela kontraktsperioden.
Eija Hirvonen, som är kategorichef för städtjänster,
berättar att kunden har möjlighet att precisera
villkoren för social och ekologisk hållbarhet vid sin
egen upphandling inom DIS.
”Kunden kan i sin anbudsbegäran ställa villkor som
anknyter till främjande av sysselsättningen, till
exempel minsta antal personer som ska sysselsättas
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under kontraktsperioden eller anställningsvillkoren
för den som sysselsätts. Kunden kan också ange
minimiantal för exempelvis hur många personer som
ska sysselsättas genom tjänsten eller hur många
arbetstimmar per månad som ska användas för
leverans av tjänsten. Därtill kan kunden precisera
villkoren för ekologisk hållbarhet så att de stödjer
kundens egna miljömål. Det kan handla om till
exempel andelen miljömärkta produkter eller
returplast, minskning av avfall eller fungerande
källsortering. Samtliga dimensioner följs upp på
samarbetsmöten mellan kunden och leverantören.”

kriterier. Måluppfyllelsen följs upp på möten mellan
Hansel och kontraktsleverantörerna minst två
gånger om året.
”Leverantören ska kunna visa på
vilket sätt koldioxidavtrycket eller det
ekologiska handavtrycket har realiserats i
upphandlingskontraktet – både för kunden och för
Hansel. Kategorichefen övervakar uppfyllelsen av
hållbarhetsmålen för hela upphandlingen. Vi drar
slutsatser utifrån uppföljningen och tar följande
steg för att höja hållbarheten i den gemensamma
upphandlingen”, säger Eija Hirvonen.

Mål blir verklighet
Uppfyllelsen av målen för ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet mäts enligt fastställda

Dynamiska inköpssystemet DIS
• Både kunder och leverantörer kan ansluta sig till kontraktet när som helst
under kontratets 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.

DIS Städtjänster 2021–2025
• Underhålls- och basstädning, sanitetstillbehör och hygienartiklar, mattor med bytesservice,
underhåll av mellanmåls- och dryckesautomater och mycket mer
• Kontraktsperioden går ut 31.12.2025.
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Personalstyrkan fortsatte växa

Antal anställda
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Könsfördelning

Medellängd på anställning

Åldersfördelning
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Personalomsättning

Nya anställda

Sjukfrånvaro och olycksfall
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Examina

Utbildning

Betalda resultatpremier (exkl. socialavgifter)
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Andra året på distans

Även år 2021 inleddes med distansarbete. Vi
jobbade på och uppnådde fina resultat, men särskilt
när våren knackade på dörren började vi se tecken
på att vi ville mötas på riktigt. En sommarfest för
hela personalen vågade vi oss inte på, men teamen
ordnade träffar utomhus och med trygga avstånd.
Foton och beskrivande bildtexter från de här
träffarna spreds på Teams och uppmuntrade andra
att göra detsamma.
Vi delade också med oss av ergonomi- och paustips
för distansarbete. Medarbetare samlades också
kring den stora värdediskussionen om hurdan
företagskultur vi vill ha. Cheferna fick stöd med
att leda distansarbete på kollegiala möten, som
ordnades oftare än tidigare. De fick också utbildning
om att leda hybridarbete och om ledningstrender
för framtiden. För ledningsgruppen ordnades
utbildning i kommunikation på arbetsplatsen, med
särskild fokus på ledning av hybridarbete.
Nya modeller för hybridarbete
I höstas såg det ut som om pandemin skulle ge
med sig, och bolaget började utforma en ny modell
för flexibelt och multilokalt arbete, som samtidigt
också skulle göra det lockande att mötas fysiskt
på kontoret. Modellen arbetades fram i samarbete
med HR, kommunikationsenheten, cheferna och
förtroendepersonen.
Eftersom personalen klart önskade att få arbeta på
distans en del av tiden även framöver, fastställde
bolaget att det i princip ska vara möjligt att delta
i möten både fysiskt på plats och via Teams.
Personalen uppmuntrades ändå att komma till
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kontoret för att bevara arbetsgemenskapen och
möjliggöra oplanerade möten. Likaså önskades
att de interna utvecklingsworkshopparna skulle
ordnas med fysisk närvaro. Gällande samarbetet
med intressenter skulle motparten få bestämma
mötesformen.
Det gjordes också preciseringar i mötesrutinerna för
att effektivare ta tillvara mötestiden och möjliggöra
pauser mellan Teamsmötena.
Nya experter och nya lärdomar
– på plats och på distans
År 2021 anställde Hansel 12 nya medarbetare.
De fick introduktion i både bolagets verksamhet
och allt som har med upphandlingslagen och
affärsprocesserna att göra.
Hansel förhåller sig positivt till medarbetarnas
kompetensutveckling. Utöver att enskilda experter
förkovrade sig, fick hela personalen utbildning i
att använda verktygen effektivare, skriva bättre
och uttrycka sig på svenska. Det ordnades också
korta infomöten om ansvar och etik. I en ny
serie faktainslag berättade medarbetare om sitt
ansvarsområde för de övriga.
Under en kurs i tjänstedesign, som ordnades
i samarbete med HAUS Kehittämiskeskus,
utformade bland annat enheten för utveckling av
upphandlingsverksamheten en tjänsteportfölj över
sitt utbud. Mediekurserna som kategoricheferna
länge väntat på kunde äntligen genomföras hösten
2021, med två grupper som deltog på kontoret och
två på distans. Bägge formaten lyckades utmärkt.
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Merja har insyn i 40 år
av Hansels historia

På det gyllene åttiotalet tog ungdomar ofta sina
första steg i arbetslivet längst ner på företagets
rangskala. Merja Leppänen på ekonomienheten
inledde sin karriär som kontorsbud vid Statens
anskaffningscentral – en högst vanlig första
anställning på den tiden. Det var en bra start på en
lång karriär, först på Statens anskaffningscentral,
sedan på Handelshuset Hansel Ab och nu på Hansel.
Enligt Merja själv har hon inte stannat upp för att
tänka på åren som gått; variationen i uppgifterna
håller arbetsmotivationen levande och jobbet
intressant år efter år. Följande pinnhål var uppgiften
som posthandläggare, som gick ut på att förbereda
meddelandeutskick. Ibland skickades det ut 10 000
meddelanden till kunderna på en gång! Innehållet i
dem var mycket likt Hansels kommunikation i dag,
det vill säga information om kontrakt som ingåtts
med leverantörer och om de varor och tjänster som
står till buds. På den tiden, i början av 1980-talet,
hade anskaffningscentralen en kopieringscentral, där
Merja vikarierade av och till. En sak kommer Merja
bra ihåg om hur det gick till på centralen:
”Det fanns en regel att vanliga kopieringsmaskiner
fick användas för högst tjugo kopior. Alla större
mängder skulle framställas med husets egna
offsetmaskiner. De åbäkena till maskiner tvättades
alltid på fredagarna, och det var ett fysiskt tufft jobb
att lyfta de tunga rullarna.”
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Kundarbetsgrupperna har utgjort en viktig
del av vårt samarbete med kunderna i flera
årtionden. Till exempel fram till 1990-talet fick
nyblivna föräldrar moderskapsförpackningar som
Statens anskaffningscentral köpt in genom FPA:s
upphandling. Precis som idag inrättades i början av
upphandlingen en kundarbetsgrupp som hade till
uppgift att planera och testa lämpliga produkter
för upphandlingen. Kundarbetsgrupperna valde
uppenbart goda och hållbara produkter; Merja själv
berättar att hon klarade sig med en och samma
moderskapsförpackning med sina två barn.
Internationella känningar på 1990-talet
Efter några år som fakturahandläggare gick
Merja i början av 1990-talet vidare till uppgiften
som fakturerare. Visserligen skulle hon ha varit
intresserad av uppgiften redan tidigare, men hon
saknade en viktig färdighet som på den tiden krävdes
för jobbet. Det handlade inte om en examen inom
ekonomiadministration, utan någonting helt annat.
”Man skulle absolut behärska tiofingersystemet,
eftersom det var så mycket skrivjobb, hette det,
liksom produktnamn och kundernas adresser”, säger
Merja och småskrattar.
Snart slogs faktureringsuppgifterna ihop med
hanteringen av inköpsfakturor och Merja, som
hade den rätta erfarenheten, inledde sin karriär
på faktureringsavdelningen. Hon var också med
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i arbetsgruppen som skulle bygga upp Hansels
faktureringssystem. Under sin tid som fakturerare
på trading-avdelningen fick Merja också en inblick
i internationell handel, då Handelshuset Hansel
Ab hanterade bland annat upphandlingen av varor
för u-landshjälpen, inklusive leveranserna till
mottagarländerna. Vid sidan av jobbet utbildade
Merja sig till exportassistent, vilket var till nytta i den
globala kontaktytan mot kunder och leverantörer.
Hon fick bland annat presentera Finlands process
för livsmedelshjälp för representanter för World Food
Programme.
”Jag gjorde det ’in English’ – jag, som inte ens kan
engelska”, säger Merja med ett förläget skratt.
Koll på kundhierarkin
På enheten för kundrelationer tog Merja hand om
Hansels kundregister och kundhierarki.
”Kundhierarkin är fundamentet för hela vår
affärsverksamhet. All försäljning bygger på att
kunduppgifterna är i skick och aktuella”, betonar
Merja.
Jobbet som administratör för kundregistret
fortsätter. Till Merjas uppgifter på ekonomienheten

hör också bland annat fakturering och kontroll
av beställaransvar. När Hansel för några år
sedan förnyade sitt rapporteringssystem fick
Merja vara med och lämna synpunkter under
systemutvecklingen.
Enligt Merja borde man först fundera på varför den
befintliga arbetsmodellen är trög eller inte ger önskat
resultat och sedan ta fram en genomförbar lösning
som ger det önskade resultatet med en så enkel
process som möjligt.
Under de senaste åren har Hansels gemensamma
upphandlingar ökat betydligt, särskilt med anledning
av de många dynamiska inköpssystem (DIS) som
lanserats.
”Antalet enskilda gemensamma
upphandlingskontrakt har fördubblats, om inte mer,
och det går helt enkelt inte längre att hantera dem
manuellt”, säger Merja.
Det bästa med att jobba på Hansel är enligt Merja
de fantastiska kollegerna. Merja berömmer också
verkställande direktören Anssi Pihkala, som genom
att föregå med gott exempel styr Hansel mot ett
öppet arbetsklimat.

Makalöst mångsidig karriär
Merja har samlat på sig arbetserfarenhet som saknar motstycke, först
på Statens anskaffningscentral, sedan på Handelshuset Hansel Ab och
nu på Hansel.
Hon har varit bland annat
• kontorsbud
• posthandläggare (inkl. vikariat i kopieringsservicen)
• fakturahandläggare
• fakturerare
• exportassistent på trading-avdelningen
• backoffice-support på enheten för kundrelationer
• administratör av kundhierarkin och leverantörsdata.
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Möten på sammankomster

Efter att ha pausat i ett år lyckades vår fritidsklubb
Hansel-klubben ordna de efterlängtade
personalevenemangen – höstdagen och julfesten.
Givetvis med hänsyn till hälsosäkerheten!
Evenemangen, som har sin givna plats i årshjulet,
fylldes av efterlängtade möten, prat och sorl samt
en rejäl dos genuina leenden och sprudlande
aktivitet.

Vi tillbringade höstdagen utomhus och jobbade
med att lösa knepiga uppdrag. Indelade i team
gav vi oss i kast med att spela lakansvolley, slå
knutar och anstränga minnet i memoryspel. Utöver
gott sällskap och roliga uppgifter fick vi njuta av
bespisning och bastubad. Det bästa minnet från
dagen är det glada sorlet av röster, som värmde
även i snålblåsten.

På julfesten fortsatte vi att göra saker på vårt eget
sätt. Vi plockade ur granen en hemlig liten uppgift,
och bjöd på en gnutta av oss själva under kvällen.
Utöver underhållning trakterad av kollegor njöt vi av
en lugn middag med musik och en härlig stämning.

ofta i livet, kan vi åter igen konstatera att man lär
sig att verkligen värdesätta någonting först när man
inte längre har det. Vi är en föredömligt brokig skara
experter och de olika nyanserna framträder bäst när
de ställs bredvid varandra.

På bägge evenemangen stod det tydligt hur viktigt
det är att mötas och umgås med kolleger. Som så

Förhoppningsvis kan vi igen mötas oftare på
gemensamma evenemang i framtiden.
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GRI-index

Hansels hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med GRI Standards på tillämpningsnivå Core. Standarderna anges enligt versionen från 2016.
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Oberoende bestyrkanderapport till
ledningen för Hansel Ab

En översättning av den ursprungliga finskspråkiga
bestyrkanderapporten

tem, varav rapporterade prestationsinformationen är
härledd ifrån.

På begäran av ledningen för Hansel Ab (härefter
”Hansel”) har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad säkerhet på utvalda hållbarhetsnyckeltal
(härefter ”Utvald Hållbarhetsinformation”), som
presenteras i Hansels årsredovisning 2021, för verksamhetsåret som slutade 31 december, 2021.

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

Den Utvalda Hållbarhetsinformationen som är föremål för bestyrkandeuppdraget består av nyckeltal
presenterade i Hansels årsredovisning 2021 under
följande sektioner:
•
•
•
•
•

Verksamheten 2021
Upphandlingsverksamheten förnyas
Hållbar upphandling
Hansel som arbetsplats
GRI

Ledningens ansvar
Ledningen för Hansel ansvarar för upprättandet av
den Utvalda Hållbarhetsinformationen och dess
innefattande påståenden samt av framförandet i
enlighet med rapporteringskriterier, dvs. GRI Sustainability Reporting Standards. Ledningen för Hansel
ansvarar för att fastställa mål gällande framförande
och rapportering av hållbar utveckling, inklusive
identifieringen av intressenter och väsentlighetsfrågor; och för upprättandet och upprätthållandet av
lämplig prestandahantering och interna kontrollsys-

70

KPMG Oy Ab tillämpar den internationella standarden för kvalitetskontroll International Standard on
Quality Control ISQC 1 och upprätthåller sålunda ett
omfattande kvalitetskontrollsystem som innefattar
dokumenterade principer och tillvägagångssätt
angående förenlighet med etiska krav, standarder för
yrkesutövningen samt krav i lagar och andra författningar.
Vi fyller kraven för oberoende och andra etiska krav
i enlighet med internationella Code of Ethics for
Professional Accountants utgiven av International
Ethics Standards Board for Accountants IESBA, som
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baserar sig på de fundamentala principerna om integritet, objektivitet, yrkeskompetens och vederbörlig
omsorg, konfidentialitet och yrkesetik.
I uppdraget genomförda åtgärder
Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet genomförs
genom förfrågningar främst till personer som ansvarar för upprättandet av den Utvalda Hållbarhetsinformationen, samt genom att tillämpa analytiska och
andra lämpliga metoder för inhämtning av bevis. I
vårt uppdrag har vi vidtagit t.ex. följande åtgärder:
• Intervjuat representanter för Hansels högsta 			
ledning 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 			
Sustainability Reporting Standards innehållsspecifikationer 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 kalkyl-		
gränser och;
• Testat med hjälp av stickprov från originaldoku-		
ment och system huruvida den Utvalda Hållbarhetsinformationen 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 i omfattning, och nivån av säkerhet uppnådd
i uppdrag som ger begränsad säkerhet är följaktligen substantiellt lägre än säkerheten som skulle
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ha nåtts med att utföra ett uppdrag som ger rimlig
säkerhet.
Begränsningar som hänför sig till uppdragets natur
Naturliga begränsningar uppkommer i alla bestyrkandeuppdrag 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 hänsyn till dess natur och
metoderna som används för att avgöra, beräkna och
estimera dylikt data.
Slutsats
Vår slutsats baserar sig på och är beroende av
annanstans in denna rapport presenterade omständigheter.
Vi anser att vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis som grund för vårt uttalande.
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 väsentligt, skulle vara framställd i enlighet
med rapporteringskriterierna för GRI Sustainability
Reporting Standards.
Helsingfors, den 26 april 2022
KPMG Oy Ab
Harri Leppiniemi
Partner, CIA, Advisory
Tomas Otterström
Partner, Advisory
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