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Hansel är motorn för statens effektiva upphand-
lingsverksamhet. År 2015 deltog vi i flera projekt, 
av vilka det viktigaste var utvecklingsprojektet för 
statens upphandlingsverksamhet (HANKO)  Slu-
trapporten om projektet HANKO som publicerades i 
februari 2016 innehåller åtgärdsförslag för styrning 
och effektivisering av statens upphandling som kan 
utnyttjas av både statens ämbetsverk och inrättning-
ar samt enheter utanför statens budgetekonomi  
Hansel kommer att aktivt delta i implementeringen 
av resultaten av HANKO-projektet 

Digitalisering är ett tema som genomsyrar reger-
ingsprogrammet  Hansel deltar i digitaliseringspro-
jektet för statens upphandling som får bra stöd av 
resultaten av HANKO-projektet  Vi har redan under 
flera år använt elektroniska auktioner i konkurrens-
utsättningen av upphandlingar  I fjol lanserade Han-
sel ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem 
för internt bruk och för vissa kunder  Systemet lättar 
både de upphandlande enheternas och leverantö-
rernas administrativa börda och ökar transparensen 

Målen för en effektiv och digitaliserad offentlig upp-
handling är ambitiösa  Hela statens upphandling från 
anbudsbegäran och avtal till beställning och betal-

ning kommer att digitaliseras  Detta omfattar utöver 
elektronisk konkurrensutsättning även bland annat 
avtalshantering, näthandel, hantering av fakturor 
och betalningar samt rapportering 

Finansministeriet har gett Hansel i uppdrag att 
utreda fördelningen av statens upphandlingar  
Uppdraget går ut på att precisera de analyser av 
upphandlingar som utfördes i samband med HAN-
KO-projektet  Resultaten kan användas av både 
finansministeriet, som styr statens upphandling, 
och alla statliga enheter  Syftet med projektet är att 
effektivisera statens upphandling och öka produk-
tiviteten 

Gemensamma utvecklingsmål på statsnivå, ett 
djupare samarbete mellan koncernaktörer och ut-
veckling av upphandlingskompetensen inom stats-
förvaltningen är exempel på åtgärder genom vilka 
vi kan uppnå besparingar inom statens upphandling  
Vi fortsätter också att utveckla innovativa upphand-
lingar  Vi ökar samarbetet med våra kunder och strä-
var efter att tillsammans med dem hitta nya effektiva 
upphandlingsrutiner  Våra förväntningar på framti-
den är höga 

Verkställande direktörens hälsning
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Nedskärningarna inom statsförvaltningen återspeg-
las i vår verksamhet  Värdet på de produkter och 
tjänster som upphandlades samordnat sjönk med 
2,5 procent från året innan till 697 miljoner euro. 
Effektiviteten hos Hansels verksamhet återspeglas 
således i den sänkta procentuella serviceavgiften  
Senast nästa år kommer serviceavgiften att vara en 
procent av upphandlingens värde i genomsnitt 

Försäljningen av experttjänster inom upphandling 
fortsatte att öka kraftigt  Under 2015 deltog vi i 126 
kundspecifika projekt, vars sammanlagda värde steg 
till 235 miljoner euro  Våra kunder har gett oss myck-
et positiv respons på experttjänsterna, och framöver 
kommer vi att utveckla dem utifrån responsen 

Dröjsmålen i totalreformen av upphandlingslagstift-
ningen har orsakat utmaningar för oss  Regeringens 

proposition borde ges till riksdagen i juni 2016, och 
målet är att den nya upphandlingslagstiftningen ska 
träda i kraft senast i slutet av 2016 

Jag kan till min glädje konstatera att Hansels strate-
giska ansvarsfrågor har implementerats planenligt  
Vi har infört en livscykelbaserad kostnadskalkyl som 
grund för jämförelsen av anbud  Bolagets nya stra-
tegi blir klar under 2016, och vi kommer att beakta 
ansvarsfrågor på ett omfattande plan också i den nya 
strategin som gäller till 2020 

Jag vill tacka alla våra kunder, avtalsleverantörer och 
Hansels kompetenta personal för ett framgångsrikt 
2015!

Anssi Pihkala
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Tusen euro 2015 2014 2013 2012 2011
Förändring

14/15

Upphandlingssektor Bransch

Upphandling inom

dataadministration

IT-

specialisttjänster
48 629 41 751 33 411 28 201 30 784 16 %

IT-utrustning 44 650 65 562 62 745 63 674 56 328 –32 %

Maskinsals -

tjänster och -

utrustning

26 748 14 479 8 130 8 978 12 798 85 %

Programvara 29 728 29 810 27 834 27 410 22 452 0 %

Data -

kommunikation
39 688 43 488 41 262 41 544 37 767 –9 %

Säkerhets teknik 12 937 13 613 7 573 7 404 13 423 –5 %

Totalt 202 381 208 703 180 954 177 211 173 551 –3 %

Upphandling av

tjänster för

förvaltningen

Specialist tjänster 23 101 17 883 17 051 14 801 13 311 29 %

Personal- och

hälsovårds -

tjänster

69 751 70 114 72 030 68 521 61 745 –1 %

Logi- och

mötestjänster
23 946 25 755 25 176 24 690 23 884 –7 %

Resetjänster 52 630 53 184 53 608 48 814 48 915 –1 %

Ekonomi- och

finansierings -

tjänster

36 261 45 759 47 152 38 832 31 266 –21 %

Totalt 205 689 212 695 215 017 195 658 179 121 –3 %
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Samordnad upphandling

Upphandling av

material och

tekniska tjänster

Fordons- och

transporter -

tjänster

55 501 51 201 50 080 49 394 42 367 8 %

Energi 114 270 123 686 137 460 156 038 176 094 –8 %

Konsumtions -

varor och -

utrustning

23 013 25 574 22 692 22 158 21 171 –10 %

Kontorstjänster 33 486 38 865 42 002 42 058 39 848 –14 %

Fastighets -

tjänster
62 236 53 860 46 786 44 459 43 406 16 %

Totalt 288 505 293 186 299 019 314 107 322 885 –2 %

Totalt 696 575 714 584 694 990 686 976 675 558 –3 %

Nyckeltal

Samordnad upphandling branschvis
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Samordnad upphandling enligt förvaltningsområde

Tusen euro 2015 2014 Andel Tillväxt

Elektricitet 76 031 81 415 11 % –7 %

Företagshälsovårdstjänster 60 529 61 138 9 % –1 %

IT-konsultation 47 377 40 416 7 % 17 %

Användartjänster för lokaler 33 508 28 798 5 % 16 %

IT-apparater 32 419 50 932 5 % –36 %

Bilar och utbildning i ekonomisk körning 31 425 26 326 5 % 19 %

Reguljärflyg 29 942 31 404 4 % –5 %

Distributionskanaler för Microsoft-användarrättigheter 29 000 28 517 4 % 2 %

Kontorsmöbler 28 728 25 062 4 % 15 %

Bränsle 27 344 30 497 4 % –10 %

Leasingtjänster för apparatur 23 115 33 641 3 % –31 %

Inrikes logi- och mötestjänster 21 597 23 116 3 % –7 %

Maskinsal- och kapacitetstjänster 17 716 6 541 3 % 171 %

Kontors- och IT-artiklar 15 292 15 860 2 % –4 %

Röstlösningar 15 235 18 611 2 % –18 %

Övriga sammanlagt 207 318 212 310 30 % –2 %

Samordnad upphandling totalt 696 575 714 584 100 % –3 %

Samordnad upphandling

Ramavtal, top 15

8.4.2016 Nyckeltal - Vuosikertomus 2015 - Hansel

https://vuosikertomus2015.hansel.fi/sv/vuosi-2015/avainluvut/ 4/7

Ramavtal, top 15

2011 2012 2013 2014 2015
0

200 000

400 000

600 000

800 000

675558675558 686976686976 694990694990 714584714584 696575696575

Tusen euro

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2015.hansel.fi

6



8.4.2016 Nyckeltal - Vuosikertomus 2015 - Hansel

https://vuosikertomus2015.hansel.fi/sv/vuosi-2015/avainluvut/ 6/7

Utgifter

Tusen euro 2015 2014 Andel Tillväxt

Finansministeriet 113 484 103 360 16 % 10 %

Försvarsministeriet 111 196 124 077 16 % –10 %

Undervisnings- och kulturministeriet 98 582 101 746 14 % –3 %

Inrikesministeriet 77 414 68 406 11 % 13 %

Arbets- och näringsministeriet 71 538 81 965 10 % –13 %

Kommunikationsministeriet 55 403 60 891 8 % –9 %

Statsrådet 36 455 34 855 5 % 5 %

Justitieministeriet 36 272 38 525 5 % –6 %

Social- och hälsovärdsministeriet 36 239 34 629 5 % 5 %

Jord- och skogsbruksministeriet 20 650 30 456 3 % –32 %

Riksdagen 12 925 11 705 2 % 10 %

Utrikesministeriet 10 092 10 737 1 % –6 %

Miljöministeriet 5 468 5 177 1 % 6 %

Europeiska unionens intitutioner, organ och byråer 2 507 2 029 0 % 24 %

Republikens presidents kansli 855 1 103 0 % –23 %

Andel ej riktad till förvaltningsområde 7 497 4 921 1 % 52 %

Totalt 696 575 714 584 100 % –3 %

Utgifter

Samordnad upphandling enligt förvaltningsområde
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Styrelse

Timo Laitinen, född 1958
styrelsens ordförande
juris kandidat
generaldirektör
Statskontoret
medlem av styrelsen sedan 
2012

Rami Metsäpelto, född 1968
juris kandidat
överdirektör
Trafikverket
medlem av styrelsen sedan 
2014

Tiina Lukkari, född 1954
filosofie magister
medlem av styrelsen sedan 
2010

Panu Kilpinen, född 1974
merkonom
kundchef
Hansel Ab
medlem av styrelsen sedan 
2013

Kristiina Luukkonen,  
född 1953
styrelsens viceordförande
ekonomie magister
informationsförvaltningsråd
Finansministeriet
medlem av styrelsen sedan 
2015
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Personal

Pia Degerholm
kategori chef

Pekka Alahuhta
konkurrens utsättnings-
konsult

Minna Eskola
gruppchef

Joel Hakala
konkurrens utsättnings-
konsult

Tero Dits
upphandlings expert

Tiina Gabelli
upphandlings expert

Kristian Hartikainen
konkurrens utsättnings-
konsult

Kari Eronen
kundchef

Pontus Grönholm
kategori chef
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Lea Helppi
reskontra ansvarig

Minna Hälvä
personal chef

Minna Isoherranen
kategori chef

Kalle Hietaranta
enhetschef

Annika Hämäläinen
assistant controller

Heli Jokela
controller

Marika Hilke
kundchef

Jukka Hämäläinen
jurist

Maare Heinikoski
konkurrens utsättnings-
konsult
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Kari Juopperi
kategori chef

Petri Kalavainen
kund direktör

Eija Kontuniemi
direktör för juridiska 
ärenden

Anne Juslin
kund råd givare

Panu Kilpinen
kundchef

Eero Korkeakoski
kategori chef

Anniina Kaitila
konkurrens utsättnings-
konsult

Kirsi Koivusaari
ekonomi direktör

Outi Jousi
jurist
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Sasu Laitinen
kategori chef

Liisa Lehtomäki
jurist

Mia Lindroos
kund råd givare

Tero Lehtisaari
kategori chef

Merja Leppänen
upprätt hållare av statistik

Juho Luoma
konkurrens utsättnings-
konsult

Karolina Lehto
jurist

Olli-Pekka Leskinen
enhetschef

Aino-Maija Lahtela
kategori chef
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Timo Malmberg
kategori chef

Katja Mikkonen
jurist

Ansa Nikander
jurist

Kari Mattsson
upphandlings expert

Petri Muranen
jurist

Petri Nousiainen
huvud bokförare

Taina Maukonen
kundchef

Jani Mäkinen
kategori chef

Anne Majalampi
upphandlings expert

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2015.hansel.fi

13



Susanna Närvänen
kategori direktör

Anssi Pihkala
verk ställande direktör

Timo Rantanen
utvecklings chef

Mervi Olkinuora
enhetschef

Petteri Pohto
konkurrens utsättnings-
konsult

Tuula Risikko
utvecklings chef

Tiina Pietiläinen
assistent till verk ställande 
direktör

Jussi Pyykkönen
konkurrens utsättnings-
konsult

Tommi Nurmi
konkurrens utsättnings-
konsult
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Jukka-Pekka Salmela
jurist

Ilkka Sihvola
chef för konkurrens-
utsättnings enheten

Anne Saarnio
controller

Saana Salonen
specialist i marknads-
kommunikation

Terhi Siitonen
system specialist

Mikko Saavalainen
IT-chef

Sami Seppälä
enhetschef

Juha Ståhl
kategori chef

Jesse Ruotsalainen
kategori chef
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Sanna Viljamaa
kategori- assistent

Sari Ylipalo
kategori chef

Olli Surakka
konkurrens utsättnings-
konsult

Milja Virtanen
kategori chef

Mirka Österberg
konkurrens utsättnings-
konsult

Mirke Turunen
konkurrens utsättnings-
konsult

Tuomo Vuorinen
kundchef

Thomas Sund
kommunikations chef
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Hansel Ab är statens inköpscentral vars mål är att 
uppnå inbesparingar för staten genom att konkur-
rensutsätta och administrera ramavtal gällande 
tjänster och produkter  Inköpscentralens uppgift 
och roll har fastställts i lagstiftningen om offentlig 
upphandling, lagen om Hansel Ab och statens upp-
handlingsstrategi  Bolagets kunder består av minis-
terier och ämbetsverk som är underställda dem samt 
vissa andra statliga enheter 

Hansels kunder kan göra upphandlingar utan sepa-
rat konkurrensutsättning genom att ansluta sig till 
ramavtal som bolaget administrerar  Samordnade 
upphandlingar som genomförts via ramavtal inbring-
ar betydande inbesparingar för staten både då det 
gäller priser och processkostnader för upphandling-
ar  Utöver ramavtal erbjuder Hansel sina kunder ex-
perttjänster inom upphandlingar 

Inköpscentralen främjar med sin verksamhet upp-
handlingar av god kvalitet och opartiskt bemötan-
de av leverantörerna under anbudsförfarandena  
Hansels mål är också att främja konkurrensen och 
arrangera anbudstävlingarna så att marknaden 
fungerar effektivt  Hansel är ett helt statsägt icke 
vinstdrivande aktiebolag som är underställt finans-
ministeriets ägarstyrning. Bolaget finansierar verk-
samheten främst genom den serviceavgift som tas 
ut av leverantörerna och som baserar sig på gjorda 
upphandlingar  För närvarande kan serviceavgiften 
uppgå till högst 1,50 procent. Den genomsnittliga 
serviceavgiften år 2015 var 1,09 procent (1,19 pro-
cent år 2014) 

Verksamheten inom 
inköpscentralen
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2015 2014 2013 2012 2011

Samordnade upphandlingar, t€ 696 575 714 584 694 990 686 976 675 558

Omsättning, t€ 9 072 9 268 8 679 8 468 8 263

Rörelsevinst, t€ 388 239 173 589 918

och dess andel av omsättningen, % 4,3 2,6 2,0 7,0 11,1

Räkenskapsperiodens vinst, t€ 367 235 195 602 850

Balansomslutning, t€ 19 981 17 402 17 073 16 677 17 494

Eget kapital, t€ 15 651 15 284 15 048 14 853 14 251

Soliditet, % 78,3 87,8 88,1 89,1 87,5

Personal i slutet av räkenskapsperioden 74 77 73 71 66

År 2015 gjordes samordnade upphandlingar via 
Hansels ramavtal till ett totalt belopp av 697 miljo-
ner euro (715 miljoner år 2014)  Jämfört med året 
innan var minskningen 18 miljoner euro, det vill säga 
3 procent  I euro ökade särskilt tjänsterna för dator-
salar och -utrustning, lokaler och IT-experttjänster 
från året innan. Däremot minskade IT-utrustning, 
ekonomiska och finansiella tjänster samt energi från 
året innan 

Bolagets omsättning år 2015 var sammanlagt 9,1 
miljoner euro (9,3 miljoner euro år 2014). Omsätt-
ningen för serviceavgifterna inom ramavtalsförsälj-
ningen var 7,6 miljoner euro (8,5 miljoner euro år 
2014), för experttjänster inom upphandlingar 1,1 
miljoner euro (671 tusen euro år 2014) och för öv-
riga användningsavgifter och intäkter sammanlagt 
318 tusen euro (89 tusen euro år 2014)  Redovis-
ningsperiodens resultat uppgick år 2015 till 367 
tusen euro (235 tusen euro år 2014)  Bolagets eko-
nomiska läge är starkt 

Bolagets ekonomiska läge  
och verksamhetens nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal för verksamheten
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Hansel konkurrensutsatte år 2015 22 ramavtal (19 
år 2014)  Om man räknar med delområdena kon-
kurrensutsattes sammanlagt 33 upphandlingar (47 
år 2014)  Hansel hade i slutet av året sammanlagt 
78 ramavtal (76 ramavtal 31.12.2014), och inklusive 
delområdena hade Hansel sammanlagt 200 konkur-
rensutsatta helheter (185 år 2014)  Hansel hade i 
slutet av 2015 sammanlagt 383 avtalsleverantörer 
(383 år 2014) 

Hansels största ramavtal var Elektricitet med ett 
upphandlingsvärde på 76 miljoner euro (81 miljo-
ner euro år 2014)  Det näst största ramavtalet var 
Företagshälsovårdstjänster med ett värde på 60 mil-

joner euro (61 miljoner euro år 2014) och det tredje 
största ramavtalet var IT-konsultation med en volym 
på 47 miljoner euro (40 miljoner euro år 2014) 

I euro användes Hansels ramavtal mest av finans-
ministeriets, försvarsministeriets, undervisnings- 
och kulturministeriets, inrikesministeriets samt ar-
bets- och näringsministeriets förvaltningsområden  
Användningen av ramavtal främjas främst genom 
marknadsföringskommunikation  Förutom person-
lig service erbjuds kunderna mångsidiga e-tjänster  
Hansel ordnar varje år kund- och leverantörsevene-
mang vars syfte är att främja försäljningen och byta 
erfarenheter beträffande utnyttjande av ramavtal 

Ramavtalstjänster
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Hansels uppgift är att öka lönsamheten inom statens 
upphandlingsväsende  År 2015 var det tredje året 
av strategiperioden 2013–2017  Hansels strategis-
ka mål är att stärka sin roll i utvecklingen av stats-
koncernens upphandlingsverksamhet och bedriva 
aktivt samarbete med aktörerna inom koncernen  
Hansel vill vara en föregångare inom ansvarsfulla 
och innovativa offentliga upphandlingar, öka utbudet 
av sakkunnigtjänster inom upphandling och införa 
elektroniska upphandlingsinstrument  Under stra-
tegiperioden satsar Hansel dessutom på samarbete 
med kunder och leverantörer, övervakning av avtal 
och utveckling av personalens kompetens 

I samband med mellanbedömningen av strategin i 
oktober 2015 konstaterade styrelsen att genom-
förandet av strategin hade framskridit planenligt  
Den allt snabbare digitaliseringen påverkar bolagets 
verksamhet i hög grad genom effektiviseringen och 
automatiseringen av processer  Den omfattande 
reformen av nättjänsten som inleddes år 2014 slut-
fördes under året i och med att extranätet för avtals-
leverantörerna integrerades i nättjänsten hansel.fi 
och det nya intranätet lanserades 

Arbetsgruppen som bereder totalreformen av upp-
handlingslagstiftningen överlämnade sitt förslag till 
arbets- och näringsministern i april 2015  Hansels 
VD deltog i styrgruppen för lagreformen och direk-
tören för juridiska ärenden i beredningsgruppen och 
sekretariatet  I arbetsgruppens betänkande föreslås 
bland annat förändringar i nationella tröskelvärden, 
förfaranden inom konkurrensutsättning och rätts-
skyddsmedel  Lagreformen betonar i allt högre grad 
även beaktandet av en starkare horisontell politik, 
såsom miljö-, social- och innovationspolitik, inom 
upphandling  Hansels ställning och uppgifter påver-
kas av bland annat förändringarna i bestämmelserna 
om fastställandet av samordnade upphandlingar och 
stödfunktioner för upphandling, gränsöverskridande 
samordnade upphandlingar, delade upphandlingar 
och ramavtal 

Lagförslaget skickades ut på remiss sommaren 
2015, och för närvarande pågår den fortsatta tek-
niska och politiska beredningen  Regeringens pro-
position kommer antagligen att lämnas till riksdagen 

under de närmaste månaderna  Eftersom tidsfristen 
för det nationella antagandet av upphandlingsdi-
rektivet går ut 18 4 2016 är det sannolikt att man 
delvis måste iaktta direktivet direkt innan den nya 
upphandlingslagen träder i kraft i Finland  Reformen 
av upphandlingslagstiftningen kommer att ha en stor 
inverkan på Hansels verksamhet 

I enlighet med strategin fortsatte experttjänsterna 
inom upphandling att öka kraftigt även under 2015, 
tillväxten från året innan uppgick till 69 procent och 
motsvarade 13 procent av Hansels omsättning  An-
talet fakturerade projekt var 126, och deras totala 
värde cirka 235 miljoner euro  De största kunderna 
år 2015 var Trafikverket, Statens center för informa-
tions- och kommunikationsteknik Valtori och Tullen  
En del av projekten är samhälleligt viktiga och därför 
särskilt intressanta för bolagets medarbetare 

Ett utvecklingsprojekt under strategiperioden var 
upphandlingen av en elektronisk upphandlingslös-
ning  Projektet försenades med cirka ett år från 
den ursprungliga planen på grund av behandlingen 
i marknadsdomstolen  Avtalet med Cloudia Ab un-
dertecknades våren 2015  Pilotkundernas idrifttag-
ningsprojekt startade hösten 2015, och den första 
elektroniska konkurrensutsättningen genomfördes 
i november utan problem  Införandet bland kunder i 
större skala inleds i början av 2016  Samtidigt fort-
sätter Hansel att utveckla konkurrensutsättnings-
lösningen tillsammans med leverantörer och kunder  
Det är viktigt att bland annat uppdatera systemet 
utifrån den reformerade lagstiftningens krav 

Hansel satsade avsevärt på det omfattande projek-
tet för utveckling av statens upphandling (HANKO) 
som leddes av finansministeriet och som påbörjades 
år 2014 och slutfördes i början av år 2016  Projek-
tet var indelat i fyra utvecklingsområden, där målen 
var att bland annat stärka och förtydliga styrningen 
och organiseringen av statens upphandling, öka upp-
handlingarnas planmässighet och uppföljningen av 
dem, förbättra avtalshanteringen, samarbetet med 
och instruktionerna för leverantörer samt utveckla 
upphandlingskompetensen  Resultaten av arbetet 
offentliggjordes i februari 2016 på statens upphand-
lingsdag som ordnades av finansministeriet, och slu-

Översikt över händelser år 2015
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trapporten är tillgänglig på ministeriets webbplats 

Under 2015 fördes samarbetsförhandlingar inom 
Hansel  Syftet med förhandlingarna var att effekti-
visera bolagets verksamhet och organisera hante-
ringen av ramavtal så att den motsvarar de operativa 
modeller som föreslagits i projektet för utveckling av 
statens upphandlingar och statens upphandlingska-
tegorier  Ett annat syfte var att utveckla samarbetet 
mellan servicecentraler och i högre grad svara på 
den ökade efterfrågan på stödtjänster för förenk-
lade konkurrensutsättningar  Samarbetsförhand-
lingarna omfattade 27 personer  I samband med 
samarbetsförhandlingarna genomfördes en orga-
nisationsändring och ändringar i arbetsuppgifterna  
Inga anställda sades upp  Ändringarna trädde i kraft 
1 10 2015 

Under 2015 utvidgades Hansels kundkrets till att 
även omfatta yrkeshögskolor, eftersom finansiering-
en av dem övertogs av staten i början av år 2015  En-
ligt lagen om Hansel Ab kan bolagets kunder utöver 
staten utgöras av sådana offentliga upphandlande 
enheter som främst finansieras av staten.

Statens elupphandling sker centraliserat genom 
Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset 
med råvaruderivat i enlighet med statens säkrings-
strategi för el  I slutet av år 2015 måste Hansel ändra 
sin operativa modell för derivat på grund av mark-
nadsregleringen  Myndigheten ESMA (European Se-
curities and Markets Authority) som är underställd 
Europeiska unionen utfärdade EMIR-förordningen 
(European Market Infrastructure Regulation), enligt 
vilken non-financial-aktörer inte längre kan använ-
da bankgarantier som säkerhet för derivathandel 
efter mars 2016  Hansels tidigare modell baserade 
sig uttryckligen på användning av bankgarantier på 
elderivatbörsen Nasdaq 

Hansel utredde alternativa operativa modeller, som 
presenterades för finansministeriets grupp för upp-
följning av statens elupphandling och med stöd av 
vilken Hansels styrelse i september fattade beslut 
om att övergå till bilaterala avtal i stället för den ti-

digare operativa modellen  Grunden för beslutet var 
priset och det smidiga genomförandet ur Hansels 
perspektiv  Frågan beskrivs mer i detalj i 5 1 i noter-
na till bokslutet  För Hansel är handeln med elderivat 
en genomgångspost som inte påverkar resultatet 

I slutet av år 2015 var Hansel part i två rättegångar 
i marknadsdomstolen och en rättegång i högsta för-
valtningsdomstolen relaterade till konkurrensutsätt-
ning  År 2015 meddelade marknadsdomstolen fem 
avgöranden som gällde bolaget  Två överklaganden 
förkastades, två undersöktes inte och ett avskrevs. 
Högsta förvaltningsdomstolen gav år 2015 ett be-
slut avseende Hansels konkurrensutsättning, genom 
vilket det överklagade beslutet av marknadsdomsto-
len förblev i kraft  Efter utgången av räkenskapsperi-
oden har ett beslut som marknadsdomstolen fattade 
i slutet av år 2015 överklagats till förvaltningsdom-
stolen 

Hansels representant har deltagit i delegationen 
för statens upphandlingsverksamhet som har re-
presentanter för alla statliga förvaltningsområden 
och universitetssektorn  Delegationens uppdrag går 
bland annat ut på att följa upp uppnåendet av re-
geringsprogrammets sparmål för statens upphand-
lingsverksamhet samt främja implementeringen av 
målen på koncernnivå och spridningen av god praxis  
Delegationen har tillsatts av finansministeriet.

Hansel följer hanteringen av offentliga upphandling-
ar inom Europeiska unionen  Hansel deltar i samar-
betsgruppen för de europeiska ländernas centrala 
inköpscentraler  Utöver Hansel ingår bland annat 
följande inköpscentraler i denna grupp: danska SKI, 
svenska Kammarkollegiet, österrikiska BBG, italien-
ska Consip och portugisiska ANCP 

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsperiodens utgång

Inga väsentliga ändringar har skett i affärsverksam-
heten efter räkenskapsperiodens utgång 
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Hansels risker är i synnerhet relaterade till konkur-
rensutsättningen av ramavtal och avtalshanteringen  
Hansel minskar riskerna relaterade till konkurrens-
utsättning genom en god kompetens om upphand-
lingslagstiftningen och genom att iaktta bolagets 
konkurrensutsättningsprocess  Bolaget har ett in-
ternt regelverk och kvalitetssystem för konkurrens-
utsättning till sitt förfogande  Den särskilda risken 
relaterad till ramavtalet Statens El gäller statens 
elderivat som är i Hansels namn (not 5.1), även om 
derivatens resultat debiteras kunderna direkt 

Avtalsleverantörernas ekonomiska, tekniska och yr-
kesmässiga förutsättningar att klara av genomför-
andet av upphandlingarna kontrolleras redan i an-
budsskedet  Avtalsleverantörerna övervakas under 
hela avtalsperioden  Tillsammans med en riskhante-
ringsexpert genomför bolaget regelbundet ett pro-
jekt för identifiering av de största riskerna. Närmare 
information om resultaten finns i ansvarsrapporten.

Risker och riskkontroll
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31 12 2015 hade Hansel 76 anställda (80 anställda 
31.12.2014, 79 anställda 31.12.2013). Det genom-
snittliga antalet anställda år 2015 var 73 personer 
(75 personer år 2014, 71 personer år 2013). Kvin-
nornas andel av personalen var 50 procent och av 
bolagets ledningsgrupp 60 procent  Medelåldern 
för de anställda var 43 år  I slutet av räkenskapspe-
rioden var 97 procent av anställningarna varaktiga 
anställningsförhållanden (96 procent år 2014, 98 
procent år 2013) 

Sammanlagt 63,2 procent av de anställda hade hö-
gre högskoleexamen och 17,0 procent lägre högsko-
leexamen eller yrkeshögskoleexamen  Utbildning på 
mellanstadiet hade sammanlagt 14,5 procent och 
5,3 procent av de anställda saknade yrkesexamen. 
Alla fast anställda i bolaget omfattas av resultatpre-
miesystemet  Hansels resultatpremier är i linje med 
det finanspolitiska ministerutskottets direktiv om 
belöning av företagsledning och nyckelpersoner 

Under år 2015 anställde bolaget åtta nya medar-
betare, fem av dem på viss tid. Under året lämnade 
11 medarbetare bolaget  Tre medarbetare sade upp 
sig, fyra medarbetares arbetsavtal för viss tid gick ut, 
tre medarbetare gick i pension och en medarbetare 
uppsades 

Hansels strategiska projekt för utveckling av per-
sonalens kompetens, Hansel-Akademin, fortsatte 
planenligt år 2015 i samarbete med Villmanstrands 
tekniska universitet  Syftet med det tvååriga utbild-
ningsprogrammet, som utvecklats utifrån resultaten 
av kompetenskartläggningen, är att öka och diversi-
fiera bolagets kompetenskapital.

Medarbetarnas välbefinnande och arbetsförmåga 
kartläggs regelbundet  I arbetsplatsutredningen i 
slutet av år 2015 konstaterades att andan vid ar-
betsplatsen var god  Utbildning och samtal rela-
terade till ledning ordnas för chefer  För att stödja 
HR-funktionerna införde bolaget ett HR-system 
under 2015 

Hållbar utveckling, miljöfrågor  
och grå ekonomi

Företagsansvar och bekämpning av grå ekonomi 
har blivit allt viktigare inom offentlig upphandling  
I sin verksamhet iakttar Hansel principerna för an-
svarsfullhet enligt statsrådets riktlinjer  Ansvarsrap-
porteringen är en bestående del av bolagets årliga 
rapportering, och i rapporten redogörs i detalj för 
åtgärderna relaterade till ansvar 

Personalen och organisationen
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Under 2016 väntas de samordnade upphandling-
arna öka jämfört med år 2015  Ökningen av sam-
ordnade upphandlingar och effektiviseringen av 
verksamheten har möjliggjort en sänkning av ser-
viceavgiftsprocenten i flera ramavtal. Den genom-
snittliga serviceavgiftsprocenten kommer att sjunka 
ytterligare  Nyttan av de sänkta serviceavgifterna 
går till kunderna i form av lägre priser  Omsättningen 
för experttjänster väntas öka ytterligare, men måttli-
gare än tidigare  Hansels ekonomiska läge förväntas 
förbli stabilt 

Förändringarna i förvaltningsstrukturen i Finland 
kan avsevärt påverka Hansels verksamhet  Om den 
kommande landskapsförvaltningen kan bli kund hos 

Hansel ökar bolagets affärsverksamhet avsevärt, 
vilket ger samhället större besparingar  Om Hansel 
inte anlitas kommer bolagets affärsverksamhet att 
minska något, eftersom en del av statsförvaltningen 
planeras att bli överförd till landskapsförvaltningen  
Hansels styrelse förhåller sig positivt till möjligheten 
att även betjäna landskapsförvaltningen 

Bolaget har börjat planera följande strategi, som 
sträcker sig till år 2020  Prioriterade områden i 
den nya strategin är kundorientering, digitalisering, 
kunskapsledning, innovationer och kompetensut-
veckling 

Utsikter och mål för år 2016
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Räkenskapsperiodens resultat visar en vinst på 366 
983,10 euro. Styrelsen föreslår att dividend inte ut-
delas och räkenskapsperiodens resultat redovisas 
mot eget kapital på kontot Tidigare räkenskapspe-
rioders resultat 

Styrelsen och revisorerna

Vid Hansel Ab:s ordinarie bolagsstämma 16 4 2015 
valdes följande personer till styrelseledamöter:

• generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret, 
ordförande

• dataförvaltningsrådet Kristiina Luukkonen, 
finansministeriet, vice ordförande

• överdirektör Rami Metsäpelto, Trafikverket, 
medlem

• FM Tiina Lukkari, medlem
• kundchef Panu Kilpinen, Hansel Ab, medlem, 

personalrepresentant

Under 2015 sammanträdde styrelsen åtta gånger 

CGR-samfundet KPMG Oy Ab fungerar som bola-
gets ordinarie revisor och till huvudansvarig revisor 
har samfundet utsett CGR, OFR Jorma Nurkkala. 
Vicehäradshövding Anssi Pihkala har fungerat som 
verkställande direktör för Hansel 

Styrelsens förslag 
om behandlingen av 
räkenskapsperiodens resultat
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8.4.2016 Finansieringsanalys - Vuosikertomus 2015 - Hansel

https://vuosikertomus2015.hansel.fi/sv/vuosi-2015/tilinpaatos/rahoituslaskelma/ 2/2

1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014

Rörelseverksamhetens kassaflöde:

Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–) 450 118,39 295 108,26

Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–):

Planenliga avskrivningar 39 610,73 48 155,45

Finansiella intäkter och utgifter –62 602,24 –56 380,48

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 427 126,88 286 883,23

Förändring av rörelsekapital:

Kortfristiga räntefria affärsfordringars tillägg/avdrag –1 316 550,05 –702 504,09

Kortfristiga räntefria skulders tillägg/avdrag 2 253 153,71 98 462,64

Kassaflöde från affärsverksamheten före finansiella poster

och skatter
1 363 730,54 –317 158,22

Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens

övriga finansieringskostnader
–2 340,16 –1 060,10

Erhållna räntor 85 247,38 57 623,55

Betalda direkta skatter (–) –125 065,25 –64 138,76

Kassaflöde före extraordinära poster 1 321 572,51 –324 733,53

Affärsverksamhetens kassaflöde (A) 1 321 572,51 –324 733,53

Investeringarnas kassaflöde:

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) –1 224,88 –62 966,45

Investeringarnas kassaflöde (B) –1 224,88 –62 966,45

Finansieringens kassaflöde:

Återbetalning av garantiavgifter 129 466,49 0,00

Finansieringens kassaflöde (C) 129 466,49 0,00

Förändring av likvida medel (A+B+C) tillägg (+) / avdrag (–) 1 449 814,12 –387 699,98

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 11 961 260,66 12 348 960,64

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 13 411 074,78 11 961 260,66

1 449 814,12 –387 699,98

Finansieringsanalys
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8.4.2016 Resultaträkning - Vuosikertomus 2015 - Hansel

https://vuosikertomus2015.hansel.fi/sv/vuosi-2015/tilinpaatos/tuloslaskelma/ 1/1

Resultaträkning
1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014

Omsättning 9 072 394,08 9 268 028,11

Affärsrörelsens övriga intäkter 96 283,63 62 931,28

Personalkostnader –6 201 296,76 –6 312 200,32

Avskrivningar och nedskrivningar –39 610,73 –48 155,45

Affärsverksamhetens övriga kostnader –2 540 254,07 –2 731 875,84

Rörelsevinst (-förlust) 387 516,15 238 727,78

Finansiella intäkter och kostnader 62 602,24 56 380,48

Vinst (förlust) före extraordinära poster 450 118,39 295 108,26

Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter 450 118,39 295 108,26

Inkomstskatter –83 135,29 –59 855,52

Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 366 983,10 235 252,74

Resultaträkning
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8.4.2016 Balansräkning - Vuosikertomus 2015 - Hansel

https://vuosikertomus2015.hansel.fi/sv/vuosi-2015/tilinpaatos/tase/ 2/3

AKTIVA 31.12.2015 31.12.2014

Bestående aktiva    

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 10 742,80 27 840,70

10 742,80 27 840,70

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier 67 538,97 88 826,92

67 538,97 88 826,92

Bestående aktiva totalt 78 281,77 116 667,62

Rörliga aktiva    

Långfristiga fordringar

Övriga fordringar 819 835,95 950 370,67

819 835,95 950 370,67

Kortfristiga fordringar

Försäljningsfordringar 5 504 118,46 4 276 982,69

Övriga fordringar 11 441,57 7 714,44

Resultatreglering 155 821,32 89 371,66

5 671 381,35 4 374 068,79

Finansiella värdepapper

Övriga aktier och andelar 2 067 625,89 1 969 090,75

2 067 625,89 1 969 090,75

Kassa och bank 11 343 448,89 9 992 169,91

Rörliga aktiva totalt 19 902 292,08 17 285 700,12

SUMMA AKTIVA 19 980 573,85 17 402 367,74

PASSIVA 31.12.2015 31.12.2014

Eget kapital

Aktiekapital 12 500 000,00 12 500 000,00

Tidigare räkenskapsperioders resultat 2 783 612,63 2 548 359,89

Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 366 983,10 235 252,74

Eget kapital totalt 15 650 595,73 15 283 612,63

Främmande kapital    

Balansräkning
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8.4.2016 Balansräkning - Vuosikertomus 2015 - Hansel

https://vuosikertomus2015.hansel.fi/sv/vuosi-2015/tilinpaatos/tase/ 2/3

AKTIVA 31.12.2015 31.12.2014

Bestående aktiva    

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 10 742,80 27 840,70

10 742,80 27 840,70

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier 67 538,97 88 826,92

67 538,97 88 826,92

Bestående aktiva totalt 78 281,77 116 667,62

Rörliga aktiva    

Långfristiga fordringar

Övriga fordringar 819 835,95 950 370,67

819 835,95 950 370,67

Kortfristiga fordringar

Försäljningsfordringar 5 504 118,46 4 276 982,69

Övriga fordringar 11 441,57 7 714,44

Resultatreglering 155 821,32 89 371,66

5 671 381,35 4 374 068,79

Finansiella värdepapper

Övriga aktier och andelar 2 067 625,89 1 969 090,75

2 067 625,89 1 969 090,75

Kassa och bank 11 343 448,89 9 992 169,91

Rörliga aktiva totalt 19 902 292,08 17 285 700,12

SUMMA AKTIVA 19 980 573,85 17 402 367,74

PASSIVA 31.12.2015 31.12.2014

Eget kapital

Aktiekapital 12 500 000,00 12 500 000,00

Tidigare räkenskapsperioders resultat 2 783 612,63 2 548 359,89

Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 366 983,10 235 252,74

Eget kapital totalt 15 650 595,73 15 283 612,63

Främmande kapital    
8.4.2016 Balansräkning - Vuosikertomus 2015 - Hansel

https://vuosikertomus2015.hansel.fi/sv/vuosi-2015/tilinpaatos/tase/ 3/3

Kortfristigt främmande kapital  

Leverantörsskulder 2 396 655,54 160 521,94

Övriga skulder 516 340,44 481 245,26

Resultatregleringar 1 416 982,14 1 476 987,91

4 329 978,12 2 118 755,11

Främmande kapital totalt 4 329 978,12 2 118 755,11

SUMMA PASSIVA 19 980 573,85 17 402 367,74
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2.1 Personalkostnader och personalens antal i medeltal 2015 2014

Löner –4 746 296,63 –4 855 736,95

Verkställande direktörens och styrelsens löner och arvoden –290 352,17 –280 681,54

Pensionskostnader –916 310,85 –928 991,48

Andra lönebikostnader –248 337,11 –246 790,35

Personalkostnader totalt –6 201 296,76 –6 312 200,32

Naturaförmånernas sammanlagda värde 79 952,81 78 948,62

Personalens antal

I slutet av räkenskapsperioden 74 77

I medeltal under räkenskapsperioden 73 75

2.2 Avskrivningar

Planenliga avskrivningar under räkenskapsperioden

Immateriella tillgångar

Användningsrätt till ADB-program –17 097,90 –18 832,27

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier –22 512,83 –29 323,18

Avskrivningar under räkenskapsperioden totalt –39 610,73 –48 155,45

2.3 Affärsverksamhetens övriga utgifter

Administrativa utgifter –1 216 262,49 –1 344 207,55

Utgifter för lokal –591 857,94 –576 646,48

Telefon, ADB- och kontorsutgifter –447 870,13 –461 393,62

Marknadsföringskostnader –53 540,03 –101 515,05

Resekostnader –78 047,56 –87 524,68

Representationskostnader –3 697,65 –4 213,82

Övriga kostnader från affärsverksamheten –148 978,27 –156 374,64

Övriga utgifter totalt –2 540 254,07 –2 731 875,84

2.4 Finansiella intäkter och utgifter

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 3 810,80 18 604,05

Valutakursvinster 0,00 18,84

Övriga intäkter från värdepapper 81 436,58 38 817,69

1  Bokslutsprinciper

1 1 Uppskattningsprinciper

Driftsegendomens balansvärden är baserade på det 
ursprungliga anskaffningsvärdet minskat med pla-
nerade avdrag  Maskiner och inventarier avskrivs 
som 25 % utgiftsrest  ADB-licenser avskrivs inom 5 
år som konstanta avskrivningar  Andra långtidsver-
kande utgifter avskrivs inom 5 år som konstanta 
avskrivningar 

Valutabelopp

Utrikes fordringar och skulder är uppskattade enligt 
Europeiska centralbankens medelkurs för boksluts-
dagen 

1 2 Bokslutets jämförelse

Bokslutsprinciperna har inte förändrats åren 2014 
och 2015 

2  Noter till resultaträkningen

Noter till bokslutet

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2015.hansel.fi
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Maskiner och inventarier –22 512,83 –29 323,18
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Finansiella intäkter totalt 85 247,38 57 440,58

Finansieringskostnader

Räntekostnader –2 152,62 –679,86

Valutakursförluster –187,54 –15,46

Övriga kostnader för värdepapper –20 304,98 –364,78

Finansieringskostnader totalt –22 645,14 –1 060,10

2.5 Arvoden till revisor

Revisionsarvoden –7 883,57 –26 080,49

Övriga arvoden –41 716,02 –26 701,98

Arvoden till revisor totalt –49 599,59 –52 782,47

3. Noter till balansräkningens aktiva 2015 2014

3.1 Förändringar i bestående aktiva

Immateriella tillgångar

Anskaffningsutgift 1.1. 387 410,21 387 410,21

Räkenskapsperiodens påslag 0,00 0,00

Räkenskapsperiodens avdrag 0,00 0,00

Anskaffningsutgift 31.12. 387 410,21 387 410,21

Upplupna avskrivningar 1.1. –359 569,51 –340 737,24

Räkenskapsperiodens avskrivningar –17 097,90 –18 832,27

Upplupna avskrivningar 31.12. –376 667,41 –359 569,51

Balansvärde 31.12. 10 742,80 27 840,70

Materiella tillgångar

Anskaffningsutgift 1.1. 796 875,63 733 909,18

Räkenskapsperiodens påslag 1 224,88 62 966,45

Räkenskapsperiodens avdrag 0,00 0,00

Anskaffningsutgift 31.12. 798 100,51 796 875,63

Upplupna avskrivningar 1.1. –708 048,71 –678 725,53

Räkenskapsperiodens avskrivningar –22 512,83 –29 323,18

Upplupna avskrivningar 31.12. –730 561,54 –708 048,71

Balansvärde 31.12. 67 538,97 88 826,92

Bolaget har ingen avskrivningsdifferens.

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
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3.2 Långfristiga fordringar

Övriga fordringar

Säkerhetsdeposition 819 835,95 950 370,67

Långfristiga fordringar totalt 819 835,95 950 370,67

3.3 Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

Reseförskott 11 441,57 7 714,44

Övriga fordringar totalt 11 441,57 7 714,44

Resultatregleringar

Periodisering av utgifterna 108 131,32 83 330,66

Pensionsförsäkringskostnader 47 690,00 6 041,00

Resultatregleringar totalt 155 821,32 89 371,66

3.4 Finansiella värdepapper Bokvärde Bokvärde

Övriga aktier och andelar

Fondandelar 2 067 625,89 1 969 090,75

Finansiella värdepapper totalt 2 067 625,89 1 969 090,75

Marknadsvärde Marknadsvärde

Fondandelar 2 202 485,44 2 145 967,15

4. Noter till balansräkningens passiva 2015 2014

4.1 Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00

Aktiekapital 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00

Bundet eget kapital totalt 12 500 000,00 12 500 000,00

Eget fritt kapital

Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 1.1. 2 783 612,63 2 548 359,89

Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 31.12. 2 783 612,63 2 548 359,89

Räkenskapsperiodens vinst/förlust 366 983,10 235 252,74

Eget fritt kapital totalt 3 150 595,73 2 783 612,63

Eget kapital totalt 31.12. 15 650 595,73 15 283 612,63

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2015.hansel.fi
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För Hansel är handeln med elderivat en genomgångspost som inte påverkar resultatet.

Derivathandelns resultat debiteras eller krediteras kunderna direkt.

Man var tvungen att ändra statens operativa modell för elderivat 2015, eftersom EU-

myndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority) hade utfärdat EMIR-

förordningen (European Market Infrastructure Regulation), där genomförandet under

andra fasen bland annat omfattar derivat. Enligt förordningen kan icke-finansiella

aktörer inte längre använda bankgarantier som säkerheter i derivathandel efter mars

2016.

Under våren och sommaren 2015 utredde Hansel alternativa operativa modeller.

Alternativen presenterades för gruppen för uppföljning av statens elupphandling

12.6.2015. Gruppen för uppföljning av statens elupphandling gav sitt stöd till ändringen

om vilken Hansels styrelse fattade beslut 3.9.2015. Som operativ modell valdes en

övergång till bilaterala avtal. De befintliga derivaten överläts till två olika motparter, och

samtidigt diversifierades motpartsrisken. Till potentiella motparter valdes sammanlagt

fyra aktörer. Styrelsen beslutade att förbli kontokund hos Nasdaq och följa med

4.2 Kortfristigt främmande kapital

Resultatregleringar

Semesterlön med sociala avgifter 772 888,84 714 457,50

Löneskulder med sociala avgifter 600 000,00 680 000,00

Arbetsgivarens obligatoriska försäkringspremier 940,04 12 017,26

Periodisering av avgifter för räkenskapsperioden 43 153,26 70 513,15

Resultatregleringar totalt 1 416 982,14 1 476 987,91

5. Noter till depositioner och ansvarsskyldigheter

5.1 Depositioner och ansvar

Övriga egna depositioner

Hyresdepositioner under ett år 682 299,84 662 428,20

Hyresdepositioner över ett år 1 426 620,74 2 108 924,00

Säkerheter för Nasdaq OMX Stockholm Ab 819 835,95 950 370,67

Leasing-ansvar under ett år 140 392,81 160 379,71

Leasing-ansvar över ett år 93 841,37 246 891,21

Depositioner och ansvar totalt 3 162 990,71 4 128 993,79

Elderivatkontrakt

Marknadsvärde –45 558 690,00 –44 390 393,00

Värde på säkrad volym (underliggande tillgång) 110 963 192,73 143 064 401,40

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
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För Hansel är handeln med elderivat en genom-
gångspost som inte påverkar resultatet  Derivathan-
delns resultat debiteras eller krediteras kunderna 
direkt 

Man var tvungen att ändra statens operativa mo-
dell för elderivat 2015, eftersom EU-myndigheten 
ESMA (European Securities and Markets Authority) 
hade utfärdat EMIR-förordningen (European Mar-
ket Infrastructure Regulation), där genomförandet 
under andra fasen bland annat omfattar derivat  
Enligt förordningen kan icke-finansiella aktörer inte 
längre använda bankgarantier som säkerheter i de-
rivathandel efter mars 2016 

Under våren och sommaren 2015 utredde Hansel 
alternativa operativa modeller  Alternativen pre-
senterades för gruppen för uppföljning av statens 
elupphandling 12 6 2015  Gruppen för uppföljning 
av statens elupphandling gav sitt stöd till ändringen 
om vilken Hansels styrelse fattade beslut 3 9 2015  
Som operativ modell valdes en övergång till bilate-
rala avtal. De befintliga derivaten överläts till två 
olika motparter, och samtidigt diversifierades mot-
partsrisken  Till potentiella motparter valdes sam-
manlagt fyra aktörer  Styrelsen beslutade att förbli 
kontokund hos Nasdaq och följa med marknaden  
Kontokundrelationen med Nasdaq bedöms på nytt 
om ett år  Kriteriet för valet av den nya operativa 

modellen var priset och det smidiga genomförandet 
ur Hansels perspektiv 

Den nya operativa modellen kunde införas utan fi-
nansiella arrangemang, och därmed behövdes inte 
heller någon statsborgen längre  Derivaten över-
fördes från Nasdaq i november–december 2015, 
och limitavtalet med Pohjola Bank Ab avslutades i 
december  Den statliga proprieborgen på 150 mil-
joner euro som staten beviljat blev således onödig 
(FM/1805/02.04.16/2013). Vid finansministeriet 
konstaterades att borgen får förfalla när tidsfristen 
löper ut i slutet av 2017 

Mandatperioden för gruppen för uppföljning av 
statens elupphandling är 1 1 2015–31 12 2016 
och dess uppgift är att ansvara för uppföljningen av 
statens elupphandling och vid behov lämna fram-
ställningar till finansministeriet för att utveckla el-
upphandlingen  Uppföljningsgruppen rapporterar 
om läget för statens elupphandling en gång om året 
till delegationen för statens upphandlingsverksam-
het och vid behov till finansministeriets ledning. 
Finansministeriet beslutar om säkringsstrategin 
för elupphandling  En portföljförvaltare som kon-
kurrensutsatts av Hansel beslutar om enskilda 
säkringstransaktioner och tidpunkterna för dem i 
enlighet med strategin. Det finns säkringar som är 
förenliga med säkringsstrategin ända till 2019 
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5 2 Oavslutade rättegångar

I slutet av 2015 var Hansel Oy involverad i två an-
hängiga rättegångar i marknadsdomstolen och i en 
rättegång i högsta förvaltningsdomstolen relaterade 
till konkurrensutsättning  År 2015 meddelade mark-
nadsdomstolen fem beslut som gällde bolaget  Två 
överklaganden förkastades, två undersöktes inte 

och ett avskrevs  Högsta förvaltningsdomstolen 
meddelade 2015 ett beslut om Hansel Oy:s kon-
kurrensutsättning genom vilket marknadsdomsto-
lens beslut om att förkasta besvären befästes  Efter 
utgången av räkenskapsperioden har ett beslut av 
marknadsdomstolen i slutet av 2015 överklagats till 
högsta förvaltningsdomstolen i januari 2016 
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Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgivits berättelse 

Helsingfors den 17 3 2016

KPMG Oy Ab
CGR-samfund
Jorma Nurkkala
CGR, OFR

Bokslutets underteckning 
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Till Hansel Oy:s bolagsstämma

Vi har reviderat Hansel Oy:s bokföring, bokslut, 
verksamhetsberättelse och förvaltning för räken-
skapsperioden 1 1 –31 12 2015  Bokslutet omfattar 
balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys 
och noter till bokslutet 

Styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för 
upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättel-
sen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter 
i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om 
upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse  
Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen 
och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt 
och verkställande direktören för att bokföringen är 
lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett be-
tryggande sätt 

Revisorns skyldigheter

Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet och 
verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision  
Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska 
principer  Vi har utfört revisionen i enlighet med god 
revisionssed i Finland  God revisionssed förutsätter 
att vi planerar och genomför revisionen för att få en 
rimlig säkerhet om huruvida bokslutet eller verk-
samhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktig-
heter och om huruvida styrelsens medlemmar eller 
verkställande direktören har gjort sig skyldiga till en 
handling eller försummelse som kan medföra skade-
ståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan infor-
mation som ingår i bokslutet och verksamhetsbe-
rättelsen  Valet av granskningsåtgärder baserar sig 
på revisorns omdöme och innefattar en bedömning 
av risken för en väsentlig felaktighet på grund av 

oegentligheter eller fel  Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn den interna kontrollen som har en 
betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut 
och verksamhetsberättelse som ger riktiga och till-
räckliga uppgifter  Revisorn bedömer den interna 
kontrollen för att kunna planera relevanta gransk-
ningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i företagets interna kontroll  En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamål-
senligheten i de redovisningsprinciper som har an-
vänts och av rimligheten i företagsledningens bokfö-
ringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning 
av den övergripande presentationen av bokslutet 
och verksamhetsberättelsen 

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och 
ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt 
uttalande 

Uttalande

Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhets-
berättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om re-
sultatet av bolagets verksamhet samt om dess eko-
nomiska ställning i enlighet med i Finland gällande 
bestämmelser om upprättande av bokslut och verk-
samhetsberättelse  Uppgifterna i verksamhetsberät-
telsen och bokslutet är konfliktfria.

Andra uttalanden

Vi förordar fastställande av bokslutet  Styrelsens 
förslag till disposition av den vinst som balansräk-
ningen utvisar beaktar bestämmelserna i aktiebo-
lagslagen  Vi förordar beviljandet av ansvarsfrihet 
for styrelseledamöterna samt för verkställande 
direktören för den av oss granskade räkenskapspe-
rioden 

Helsingfors den 17 mars 2016

KPMG OY AB
Jorma Nurkkala
CGR, OFR

Revisionsberättelse
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Hansel är statens inköpscentral, som konkurrens-
utsätter och upprätthåller ramavtal om varor och 
tjänster för statens upphandlingsenheter  Utöver 
ramavtal erbjuder företaget experttjänster inom 
upphandlingar åt sina kunder 

Hansels mål är att vara motorn för statens effektiva 
upphandlingsverksamhet  Kärnuppgiften är att öka 
lönsamheten inom statens upphandlingsväsende  
Ett ansvarsfullt och nära samarbete med kunderna 
ger Hansel möjlighet att uppnå betydande ekono-
miska besparingar för staten 

Förutom besparingarna möjliggör den centralisera-
de upphandlingsmodellen även ett större hänsyns-
tagande till ansvarsaspekterna vid upphandlingar  
Hansels mål är att vara en föregångare inom an-
svarsfulla upphandlingar 

Hansel vill erbjuda sina kunder säkra och enkla lös-
ningar; göra det komplicerade enkelt  Många års er-
farenhet av krävande upphandlingar har även ökat 
kompetensen inom ansvarsfulla upphandlingar hos 
företagets experter 

De stora volymerna inom statliga upphandlingar 
intresserar företag och det ger Hansel goda möjlig-

heter att påverka verksamhetssätten hos de anbuds-
givare som deltar i upphandlingarna  Enligt statens 
anvisningar krävs det hållbara verksamhetssätt av 
avtalsleverantörerna 

Ansvarsfullhet som fundament

Hansels verksamhet styrs av upphandlingslagstift-
ningen, statens upphandlingsstrategi och statsrå-
dets principbeslut 

Resultaten av verksamheten i anslutning till ansvars-
arbetet presenteras i form av en ansvarsrapport 
som ges ut på finska, svenska och engelska varje år. 
Den föregående ansvarsrapporten publicerades 
16 4 2015  Rapporteringen bygger på en väsentlig-
hetsmatris, i vilken man har tagit hänsyn till G4-rap-
porteringsprinciperna 

De ansvarsteman som presenteras i ansvarsrappor-
ten har utvärderats i matrisen utifrån intressegrup-
pernas perspektiv och företagets verksamhet  Uti-
från det fokuserar Hansel i sin rapportering på de 
ansvarsfrågor som man konstaterat är viktigast 

Vår verksamhet

ANSVARSRAPPORT

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2015.hansel.fi

38



Hansels styrelse väljs av bolagsstämman  Styrelse-
ordförande är Statskontorets generaldirektör Timo 
Laitinen. Styrelsen består av fem styrelseledamöter, 
varav en är personalens representant  Styrelseleda-
möterna är inte med i den operativa ledningen för 
bolaget  Styrelsen består av två kvinnor och tre män  
I sitt beslutsfattande följer Hansel Finlands aktiebo-
lagslag och Hansels bolagsordning 

Styrningen av ansvarsfullheten följs upp som en del 
av bolagets strategiska ledning  Styrelsen behandlar 

utkastet till ansvarsrapport och ger sina synpunkter 
på det. Styrelsen har inte utsett en specifik styrelse-
medlem som ska sätta sig in i samhällsansvaret och 
styrelsens arvoden är inte bundna till resultaten av 
arbetet med samhällsansvar 

Hansels ledningsgrupp utses av styrelsen på förslag 
av verkställande direktören  Ledningsgruppen be-
står inklusive verkställande direktören av fem per-
soner: två män och tre kvinnor 

Avdelningen kategorihantering och upphandlings-
stöd som ansvarar för företagets ramavtal är indelad 
i tre sektorer: upphandling inom dataadministration, 
upphandling av tjänster för förvaltningen samt 
upphandling av material och tekniska tjänster  På 
avdelningen arbetar experter inom olika branscher 
och konsulter specialiserade på upphandling  Upp-
handlingsstöd betjänar och hjälper kunderna med 
ramavtalens interna förenklade upphandlingar  Inom 
avdelningen finns också en grupp som är specialise-
rad på elektronisk konkurrensutsättning 

Avdelningen för hantering av kund- och intressent-
relationer ansvarar för främjande av bolagets försälj-
ning, marknadsföring och kundservice. Avdelningen 
för juridiska ärenden och konkurrensutsättningar 
erbjuder Hansels kunder experttjänster inom kon-
kurrensutsättning av samordnade upphandlingar 
och avtalshantering samt upphandlingar i anslutning 
till genomförande av konkurrensutsättningar och 
juridiska experttjänster 

Organisation

Hansels organisation

Verkställande  
direktör

Dataadministration Ekonomi, HR  
och kommunikation

Hantering av 
kundrelationer och 

intressenter 

Kategorihantering och 
upphandlingsstöd 

Juridiska ärenden och 
konkurrensutsättning

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2015.hansel.fi

39



Avdelningen för ekonomi, HR och kommunikation 
består av ekonomiadministration, kommunikation 
och personaladministration  Avdelningen ansvarar 
för den externa och interna redovisningen samt 
ansvarsrapporteringen  Kommunikation ansvarar 
för bolagets interna och externa informationsverk-
samhet, personaladministration för rekrytering och 
kompetensutveckling  För underhållet och utveck-
lingen av IT-systemen ansvarar dataadministratio-
nen 

Hansel har ett kontor som är beläget i Huvudpost-
huset i Helsingfors  Hansel har ingen verksamhet 
utomlands 

Intern revision

Funktionen för intern revision har till uppgift att 
stödja styrelsen och verkställande direktören i 
övervakningsuppgifter som ska utföras enligt lag och 

styrelsens arbetsordning samt ha hand om de övri-
ga uppgifter inom intern revision och riskhantering 
som ges av verkställande direktören och styrelsen  
Internrevisionen rapporterar till styrelsen 

Det beslutades att funktionen intern revision år 
2014 skulle utlokaliseras på revisionssamfundet 
PricewaterhouseCoopers Oy (PwC)  Styrelsen be-
slutade att Hansels praxis för godkännande inom 
ekonomiförvaltning och processerna för leveran-
törshanteringen skulle granskas under 2015 

Vid granskningen av leverantörshanteringen upp-
märksammades i synnerhet fullbordandet och utdel-
ningen av arbetsordningen samt underlättandet av 
avtalsförändringsprocessen  Det centrala beträffan-
de granskningen av Hansels praxis för godkännande 
inom ekonomiförvaltning hade att göra avtalsleve-
rantörernas rapportering och övervakning, dess 
utvecklande och automatisering 
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I ansvarsrapporten presenteras de viktigaste upp-
gifterna och resultaten inom ansvarsfullhet under 
2015 

Helhetsbilden av Hansels ansvarsfullhet utformas 
genom att presentera megatrender i anslutning till 
ansvarsfullhet och verksamheten, företagets strate-
gi, samarbete med intressegrupper och en väsent-
lighetsmatris för ansvarsfullhet 

Ansvarsfullheten i anslutning till företagets verk-
samhet presenteras i rapporten via ansvarsprogram-
met, ansvarsfulla upphandlingar och samarbete med 
intressegrupper  I rapporten redogör man också för 
hur man tar hänsyn till ansvarsperspektivet på ar-
betsplatsen 

I rapporten presenteras även alla Hansels ramavtal 
som fått ett miljöerkännande  Det redogörs också på 
vilka grunder avtalen tilldelats erkännandet 

Rapportering i enlighet med  
GRI-regelverket

Rapportens struktur bygger på det internationellt 
godkända regelverket Global Reporting Initiative 
GRI 4 som uppdaterades år 2013  I enlighet med 
GRI-regelverket presenteras en tabell med det 
grundläggande innehållet i rapporten samt uppgifter 
om var informationen finns.

Om uppgifterna inte finns tillgängliga anges det 
tillsammans med en förklaring i tabellen  En del av 
uppgifterna ingår i bokslutet 

Hansels ansvarsrapport kan läsas på adressen  
arsberattelse2015.hansel.fi. Ansvarsrapporten ges 
för tredje gången endast ut i elektroniskt format och 
den har granskats av revisionssamfundet KPMG 

Ansvarsrapportens uppbyggnad
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Beaktandet av ansvarssynpunkter i samordnad upp-
handling blir allt viktigare  Hansels ansvarsarbete 
styrs via bolagets normala ledningssystem 

Ansvarsfullhet uppmärksammas mångsidigt i före-
tagets verksamhet i enlighet med regeringens prin-
cipbeslut och riktlinjer beträffande miljö-, social och 
ekonomisk ansvarsfullhet 

Hansel kontrollerar regelbundet avtalsleverantörer-
nas förmåga att klara av sina uppgifter som leveran-
törer i statsförvaltningens anskaffningar och Hansel 
är engagerad i att bekämpa den gråa ekonomin 

Ansvarsgruppen har en betydande roll

När det gäller ansvarsarbetet inom Hansel har en 
ansvarsgrupp bestående av experter från olika verk-
samheter inom organisationen en central roll  Grup-
pen möts regelbundet och består av åtta personer, 
varav tre är medlemmar i Hansels ledningsgrupp 

Ansvarsgruppen utvecklar och förankrar ärenden 
i anslutning till ansvarsfullhet och informerar om 
dessa  Medlemmarna i gruppen deltar i evenemang 
och utbildningar för intressegrupper, där man tar 
upp frågor kopplade till ansvar 

Medlemmarna i ansvarsgruppen har också bedrivit 
samarbete med ansvarsexperter på upphandlande 
enheter i de övriga nordiska länderna  Målet med 
samarbetet är att dela information och lärande av 
best practises-typ 

Dessutom har medlemmarna i ansvarsgruppen hållit 
föredrag om ansvarsarbetet inom Hansel på exem-
pelvis evenemang inom kundorganisationerna 

Styrning av ansvarsfullheten 
och resultat 2015

Uppnå besparingar  
för statens upphand-
lingsväsende »

Införande av en elektronisk 
upphandlingslösning »

Utveckling av och 
stöd till statens 
upphandlingsväsende »

Utveckling av 
kalkylmetoden för 
livscykelkostnader »

En avsevärd ökning av 
experttjänster inom upphandling »
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Hansels företagskultur bygger på värderingar som 
beaktas i all verksamhet  Hansel är en expertorgani-
sation som använder sin gemensamma värdegrund 
som verktyg i ledarskapet  Gemensamt samman-
ställda och väl förankrade värderingar är ett bra sätt 
att bygga upp företagskulturen och utveckla arbets-
gemenskapen  Värderingarna var starkt närvarande i 
samarbetet mellan kunder och leverantörer och man 
tar även hänsyn till dem i det interna arbetet 

Under 2014 fördes det en omfattande diskussion 

om värderingar på Hansel, med målet att utmana de 
befintliga värderingarna och vid behov förnya dem. 
Alla medarbetare på Hansel var välkomna att delta 
i diskussionerna om värderingarna, som man förde 
inom många olika forum under cirka ett halvårs tid 

Den breda diskussionen ledde till att man gjorde 
förändringar i värderingarna  ”Ansvarsfull expert” 
och ”effektiv samarbetspartner” valdes till nya vär-
deringar  Implementeringen av värderingarna fort-
satte under 2015 

Etiska anvisningar

Bolagets etiska anvisningar uppdaterades under 
2014  Med hjälp av dessa lägger man grunden till 
Hansels medarbetares sätt att verka  Statsförvalt-
ningens gemensamma värdegrund, som innefattar 
resultatbringande verksamhet, expertis, öppenhet 
och opartiskhet, är en viktig utgångspunkt för verk-
samheten  I Hansels verksamhet uppmärksammas 
också jämlikhet och ansvarsfullhet 

Hansel bedriver ett mångsidigt samarbete med 
kunderna, näringslivet och övriga intressegrupper. 
Målet med samarbetet med intressegrupperna är 
att säkerställa att våra kunder har tillgång till bra 
avtalslösningar och att man bedriver en effektiv 
verksamhet tillsammans med avtalsleverantörerna 

Effektiviteten i Hansels verksamhet är hög, vilket 
förutsätter att bolagets experter har sunda verk-
samhetssätt  Med hjälp av de heltäckande etiska 
anvisningarna, som är väl förankrade i arbetsge-
menskapen, strävar vi efter att säkerställa att in-
tressegrupperna och leverantörerna behandlas på 
ett likvärdigt sätt 

Vid tillfällen av gästvänlighet och personlig uppvakt-
ning iakttas den tjänstemannaetik och tillhörande 
principer som är allmänt vedertagna inom statsför-
valtningen  Korruption och mutor är förbjudna 

Hansel ger inget ekonomiskt stöd till politiska partier 
eller grupperingar  Istället för julgåvor donerar Han-
sel årligen 1 000 euro till en avdelning vid Barn- och 
ungdomssjukhuset som byts årligen  Andra gåvor 
ges inte 

Värderingar och etiska anvisningar

Ansvarsfull 
expert 

Effektiv 
partner
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Jävsbestämmelserna beaktas  
i företagets verksamhet

Jävsbestämmelserna i förvaltningslagen är inte di-
rekt tillämpliga på Hansels verksamhet  Eftersom 
huvudparten av bolagets kunder följer förvalt-
ningslagen förväntas även Hansel följa förvalt-
ningslagens principer 

Inom verksamheten uppmärksammas i tillämpliga 
delar också rekommendationerna i rapporten från 
statens tjänstemannaetiska kommitté samt de stat-
liga anvisningarna om jäv och intressekonflikter. 
Jäviga personer deltar inte i upphandlingar och an-
vänder inte sin beslutsrätt i hanteringen av avtalen  
Jävsituationer behandlas från fall till fall i enlighet 
med Hansels interna anvisningar 

Hansel följer principen enligt vilken den anställde 
inte ska hantera ärenden för tidigare arbetsgivare 
eller dennes samarbetspartner eller konkurrenter 
direkt efter att ha påbörjat en ny anställning 

Det krävs tillstånd för eventuella sidoverksamheter, 
tillståndet beviljas av verkställande direktören  Bola-
get har ett register över personalens sidoverksam-
heter och de anställda får inte ägna sig åt verksam-
heter som konkurrerar med affärsverksamheten 

Hansels experter föreläser på evenemang som an-
ordnas av intressegrupper  Inom bolaget förhåller 
man sig positivt till att intressegrupperna kan dra 
nytta av experternas kunnande  För att få hålla före-
läsningar och utbildningsdagar på intressegrupper-
nas evenemang krävs tillstånd från förmannen och 
det förs statistik över föreläsningarna 

Bolagets experter kan hamna i situationer då det 
finns tecken på eventuellt brott mot konkurrenslag-
stiftningen  Det kan exempelvis handla om prisö-
verenskommelser, uppdelning av marknaden eller 
missbruk av dominant ställning på marknaden  Om 
våra experter misstänker brott mot konkurrenslag-
stiftningen förs ärendet till kännedom för direktören 
för juridiska ärenden 
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Hansels mål, besparingar för staten, är ansvarsfullt. 
Enligt en undersökning utförd av Helsingin kauppa-
korkeakoulu (Karjalainen et al  2008)1 ger en cen-
traliserad verksamhetsmodell inom upphandlingar 
staten betydande kostnadsbesparingar, på 20–25 
procent, jämfört med ett decentraliserat upphand-
lingsväsende 

Genom att dra nytta av den modell som läggs fram 
i undersökningen och Hansels potentialberäkning 

rörande ramavtalen var kostnadsbesparingarna som 
uppnåddes genom samordnade upphandlingar cirka 
241 miljoner euro år 2015 

I takt med att verksamheten effektiviserats har Han-
sel kunnat sänka de serviceavgifter som tas ut av av-
talsleverantörerna  För närvarande kan serviceavgif-
ten uppgå till högst 1,5 procent. Den genomsnittliga 
serviceavgiften år 2015 var 1,09 procent.

Besparingar för samhället

1I undersökningen användes Hansels siffror för samordnade upphandlingar från 2006  I undersökningen konstaterade man att de realiserade kostnads-
besparingarna för 2006 uppgick till cirka 95 miljoner euro  Om alla potentiella samordnade upphandlingar gjordes helt centralt skulle denna siffra enligt 
undersökningen kunna öka till 25,7 procent. Denna siffra betraktades som ett så kallat teoretiskt maximum för kostnadsbesparingarna till följd av den 
centraliserade verksamhetsmodellen, då man inte höll det för troligt att man skulle kunna uppnå en hundraprocentig användningsgrad. Ett realistiskt 
mål var enligt undersökningen en användningsgrad på 80 procent 
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Intäkter 9,1 M€
serviceavgift högst 1,5 % och inkomsterna från experttjänster inom upphandlingar

9,3 M€ år 2014

Vinst 0,4 M€
målsättning 0 €

0,2 M€ år 2014

Inbesparingar åt staten som ett resultat av centraliserade  
upphandlingar cirka 241 M€ år 2015

247 M€ år 2014

Avtalsleverantörer – Kunder

Ägare

Hansel

Ramavtal och experttjänster inom upphandlingar
- bra avtalsvillkor 

- förmånliga priser 
- effektiva processer 

- branschspecifikt, juridiskt samt konkurrensutsättningskunnande

Inköp 2,5 M€
2,7 M€ år 2014

Personalkostnader 6,2 M€
6,3 M€ år 2014

PersonalLeverantörer
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Hansels skatteavtryck

Hansel redovisade för andra gången sitt skatteav-
tryck i ansvarsrapporten  Redovisningen av skatte-
avtrycket bygger på anvisningen från statsrådets 
avdelning för ägarstyrning från den 1 oktober 2014 
om redovisning av landspecifika skatter för bolag 
med statligt majoritetsägande 

Hansel bedriver ingen verksamhet utomlands, och 
därmed betalas alla skatter i Finland i enlighet med 

gällande lagar  Hansels skatteärenden sköts av eko-
nomiavdelningen under verkställande direktören, 
och Hansel har ingen särskild skattestrategi eller 
skatteplan 

År 2015 hade Hansel 1 632 424,20 euro i mervär-
desskatt att redovisa och 72 468,61 euro i sam-
fundsskatt  År 2015 hade Hansel en förskottsinne-
hållning på 1 617 951,49 euro.

Hansel fick inget statligt stöd under 2015.

Mervärdesskatt
1 632 424,20 €

Samfundsskatt
72 468,61 €

Förskottsinnehållning
1 617 951,49 €
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Ansvarsgruppen definierade vilka trender som på-
verkar Hansels verksamhet under 2013  I detta ar-
bete behandlades globala megatrender, och bland 
dessa identifierades i synnerhet megatrender som 
påverkar Hansels verksamhet  Trenderna revidera-
des under 2015  Det konstaterades att de tidigare 
identifierade megatrenderna och trenderna på bo-
lagsnivå fortfarande var aktuella 

De centrala megatrenderna som påverkar Hansels 
verksamhet har att göra med världsekonomins ut-
veckling, hållbar konsumtion och konsumentens 

ändrade ställning  Med den sistnämnda megatren-
den syftar man i synnerhet på att stärka kundernas 
roll och att företag måste kunna erbjuda sina kunder 
lösningar som är välfungerande och lätta att använ-
da  Verksamheten påverkas också av olika tekniska 
trender, i synnerhet den kraftiga digitaliseringen av 
samhället 

Efter identifieringen av megatrenderna definiera-
des trender som påverkar Hansels verksamhet på 
en mer praktisk nivå 

Trender som påverkar verksamheten

Megatrender

Hansels trender

Världsekonomin

Starkare konsumenter

En allt mer  
komplex värld

Utnyttjande  
av teknologi

Ansvarsfull upphandling  
och marknadernas  

funktionssätt

Hållbar konsumption

Digitalisering
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Hansels vision är att vara motorn för statens effek-
tiva upphandlingsverksamhet  Bolagets strategiska 
mål är att anta en starkare roll i att utveckla stats-
koncernens upphandlingsväsende och bedriva ett 
aktivt samarbete med aktörer inom statskoncernen 

Hansel vill vara en föregångare inom ansvarsfulla 
och innovativa offentliga upphandlingar, öka utbu-
det av experttjänster inom upphandlingar och införa 
elektroniska upphandlingsverktyg  Under den fem 
år långa strategiperioden som infördes i början av 
2013 har Hansel också satsat på samarbete med 
kunder och leverantörer, avtalskontroll och utveck-
ling av personalens kompetens 

Hansels styrelse konstaterade i mellanutvärdering-
en av strategin i oktober 2015 att genomförandet 
av strategin har gått enligt planerna och att målen 
överträffats på vissa punkter  Försäljningen av ex-
perttjänster inom upphandling och flera interna ut-
vecklingsprojekt har genomförts snabbare än väntat 

I mellanutvärderingen fäste styrelsen uppmärksam-
het vid att upphandlingarna via ramavtalen hade 
minskat. Energipriset, nedskärningarna inom den 
offentliga sektorn och de strukturella förändring-
arna i kundkretsen förklarar delvis att Hansel inte 
nådde upp till budgetmålen 2015 

Ansvarsperspektiven har uppmärksammats stort 
i bolagets strategi  Ansvarsfullhet främjas genom 
att man ställer särskilda krav på ansvarsfullhet vid 
upphandlingarna via ramavtalen  Inom Hansels 
egen verksamhet är ansvarsperspektiven kopplade 
till en minskning av miljöpåverkan, god ekonomiför-
valtning, effektiv resursanvändning, att säkerställa 
personalens välbefinnande på arbetsplatsen samt 
att utveckla kund- och leverantörsnöjdheten 

Förberedelserna för Hansels nya strategi började 
hösten 2015  Strategin blir klar under 2016 

Risker och riskkontroll

Riskerna förknippade med Hansels verksamhet be-
handlas i samband med det årliga strategiarbetet  
Utöver den vanliga riskkartläggningen gör bolaget 
med några års mellanrum en mer omfattande ris-
kanalys tillsammans med en riskhanteringsexpert 

På det stora hela kan man konstatera att Hansels 
mest centrala risker är kopplade till ramavtalen och 
i synnerhet till konkurrensutsättningen av dessa 
avtal 

Den senaste riskkartläggningen blev färdig i juni 
2015. I den identifierades 29 risker, som bedömdes 
enligt omfattning av konsekvenserna av risken och 
dess sannolikhet  Utifrån det placerades riskerna in 
i en så kallad riskmatris 

För varje risk utvärderades orsak- och verkansam-
band samt åtgärder för att minska risken  Exempel 
på risker är ändringar i lagstiftning och rättspraxis, 
stora skadestånd eller påföljdsavgifter samt risker 
kopplade till tillgången på personal och arbetshälsa 

En särskild risk relaterad till ramavtalet för el är 
statens elderivat som är i Hansels namn  Frågan 
beskrivs mer i detalj i 5 1 Depositioner och ansvar i 
noterna till bokslutet 

Strategi och vision

Vision 2017: Motor för statens effektiva upphandlingsverksamhet

Stark samarbetspartner  
i kundens anskaffningar

Betydande fördelar genom 
ansvarsfull verksamhet

Inspirerande arbets-
plats för sakkunniga

Dynamiska elektroniska pro- 
cesser och tjänsteinnovationer
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Väsentlighetsanalysen är utgångspunkten för an-
svarsarbetet  De viktigaste ansvarsfrågorna för 
Hansels verksamhet presenteras i matrisen nedan 

Det finns flera aspekter som påverkar innehållet i 
väsentlighetsanalysen. I definitionsarbetet har man 
uppmärksammat bolagets värderingar, trender i 
verksamhetsmiljön samt målen i bolagets strategi 
och de åtgärder som följer dessa  Även statliga an-
visningar och principbeslut som berör Hansel har på-
verkat innehållet i väsentlighetsanalysen  Resultaten 
från enkäterna om kund- och leverantörsnöjdhet, 
rapporter utarbetade av ansvarsgruppen, respons 
från kunder och leverantörer samt enkäter om per-
sonalens tillfredsställelse har också uppmärksam-
mats 

Väsentlighetsanalysen uppdaterades hösten 2015  
I den nya analysen betonas effektiva upphandlings-
processer och tjänsters lättanvändhet  Uppdatering-
arna gjordes som en följd av förändringar i Hansels 
verksamhetsmiljö  Förändringarna behandlades i 
Hansels ansvarsgrupp och godkändes av bolagets 
ledningsgrupp 

De punkter som presenteras i väsentlighetsmatrisen 
har kopplats samman med de identifierade trender-
na genom färgkoder  Utöver megatrenderna som är 
kopplade till Hansels verksamhet har man på bilden 
markerat de aspekter som handlar om Hansel som 
ansvarsfull arbetsgivare  Vilka aspekter som tas upp 
i ansvarsrapporten fastställs utifrån de megatrender 
som påverkar väsentlighetsdefinitionen och bola-
gets verksamhet 

Väsentlighetsanalys 
för ansvarsfullhet
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Hansels väsentlighetsmatris 2015

Nuvarande eller potentiell inverkan på Hansels verksamhet
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Smidig service

Effektivisering 
av upphand-

lingsprocessen

Informations-
säkra lösningar

Beaktande av 
ekonomiskt 

ansvar

Beaktande av 
miljöansvar

Beaktande av 
socialt ansvar

Öppen, jämlik 
och icke-dis-
kriminerande 

behandling

Bra  
arbets- 

gemenskap

Kompetens- 
utveckling

Åstad- 
kommande av 

besparingar och 
fungerande  
marknader

Ansvarsfull upphandling och 
marknadernas funktionssätt

En allt mer  
komplex värld

Utnyttjande  
av teknologi

Ansvarsfull  
arbetsgivare
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Helheter i

väsentlighetsmatrisen och

relaterade strategiska mål

Indikator

(nyckeltal)
2015 2014 2013 2012 2011

Ansvarsfull arbetsgivare

Målet är att Hansel ska

vara en uppmuntrande och

engagerande arbetsplats

samt en uppskattad

ansvarsfull arbetsgivare

Personalnöjdhet

(1–5)
– 3,8 – 3,7 3,6

Personalomsättning

i medeltal, %
12,5 13,1 14,6 14,1 13,0

Målet är att öka Hansels

kompetenskapital och göra

det mångsidigare

Hansel-Akademin Pågår Pågår – – –

Utbildningsdagar

för hela personalen
5 5 4 5 5

En allt mer komplex värld

Smidig service för kunder

och leverantörer

Leverantörs- och

kundnöjdhetsenkät

(1–5)

Kunder

3,83

Kunder

3,87

Kunder

3,84

Kunder

3,66

Kunder

3,65

Leveran -

törer 3,81

Leveran -

törer 3,88
–

Leveran -

törer 3,75

Leveran -

törer 3,67

En avsevärd ökning av

experttjänster inom

upphandling

Volym, t€ 1 131 671 368 173  –

Utnyttjande av teknologi

Införande av en

elektronisk

upphandlingslösning i alla

ramavtalsbaserade

konkurrensutsättningar

Idrift tagningen och

användningsgrad

Idrift -

tagningen

klar i

Hansel

– – – –
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fram till 2017 och

användningsgrad

Ansvarsfull upphandling

och marknadernas

funktionssätt

Målet är att vara en

föregångare inom

ansvarsfull upphandling

Genomsnittliga

procentuella

serviceavgiften

1,09 1,19 1,19 1,21 1,20

Samordnade

upphandlingar som

beaktar

miljöaspekter, %

79 78 75 72 71

Noll fall av

korruption

Inga fall av

korruption

Inga fall av

korruption

Inga fall av

korruption

Inga fall av

korruption

Inga fall av

korruption

Uppskattning av

besparingarna, M€
241 247 240 238 234

Utveckling av

upphandlings -

verksamheten

HANKO-projektet

klart den 31.1.2016

Projektet

pågår

Projektet

pågår

Bagkrunds -

arbetet

gjort

– –

Väsentliga indikatorer beträffande ansvarsfullhet

Ansvarsfull arbetsgivare

En allt mer komplex värld

Utnyttjande av teknologi

Ansvarsfull upphandling 
och marknadernas 
funktionssätt
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I augusti 2014 sjösatte finansministeriet utveck-
lingsprojektet för statens upphandlingar (HANKO), 
som baserar sig på en kartläggning av nuläget för 
statens upphandlingar från 2013 och på utveck-
lingsförslag utifrån den 

HANKO-projektet indelades i fyra utvecklingsområ-
den, nämligen styrning av upphandlingar, planering, 
avtalshantering, leverantörssamarbete och kompe-
tensutveckling  Finansministeriet och Hansel ansva-
rade för projektet 

Projektet framskred under 2015, och den egentliga 
utvecklingsfasen slutfördes i januari 2016  Cirka 30 

upphandlingsexperter från ministerier, ämbetsverk 
och inrättningar samt universitet deltog i arbets-
grupperna inom de olika utvecklingsområdena 

I kartläggningen och utvecklingsförslagen behand-
lades inte genomförandefasen för upphandling dvs  
konkurrensutsättning, beställningar och hantering 
av fakturor, eftersom det var känt att upphand-
lingslagen avseende konkurrensutsättning skulle 
reformeras under 2016 och eftersom Statskonto-
rets projekt Från upphandling till betalning (HAMA) 
samtidigt utredde hur hanteringen av order och fak-
turor kunde effektiviseras 

Det centrala målet för HANKO-projektet är att för-
tydliga styrningen av statens upphandlingsverksam-
het och att införliva ämbetsverkens upphandlingar 
i styrningen, planeringen och uppföljningen samt 
att ta fram modeller och god praxis för avtals- och 
leverantörshantering med vars hjälp de statliga 
ämbetsverkens och inrättningarnas upphandlings-
verksamhet kan utvecklas, upphandlingsprocesser-
na effektiviseras och utvecklingen av upphandlings-
kompetensen stödas 

Projektets åtgärdsförslag, förslag till fortsatta ut-
redningar och genomförandeplan gäller finansmi-
nisteriet i fråga om utvecklingen av styrningen av 
statens upphandlingar och fortsatta utredningar, 

ministerierna i fråga om utvecklingen av styrningen 
av upphandlingarna inom deras förvaltningsområ-
den och alla ämbetsverk och inrättningar i fråga om 
utveckling av upphandlingarna  Även enheter ut-
anför budgetekonomin kan utnyttja resultaten och 
materialet 

Slutrapporten om HANKO-projektet presenterades 
för de ansvariga personerna för upphandlingsverk-
samheten på Statens upphandlingsdag 9 2 2016  I 
slutrapporten finns anvisningar och modeller samt 
analysverktyg för utvecklingen av ämbetsverkens 
upphandling  Med hjälp av dem kan man bana väg 
för en kontrollerad upphandlingsprocess 

Staten utvecklar sin upphandling

Utredning om 
läget för statens 

upphandlingsverksamhet 
2013

UO1: Styrning av upphandlingar,  
strategi, organisering

UO2: Planering och uppföljning av upphandlingar

UO3: Avtalshantering och leverantörssamarbete

UO4: Kompetensutveckling

HANKO Utvecklingsteman och -områden
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Det årliga värdet på statens upphandlingar är ca 5,9 
miljarder euro, och staten har 64 bokföringsenheter 
och över 200 resultatstyrda ämbetsverk  Viktiga mål 
relaterade till utvecklingen av ämbetsverkens upp-
handling är att öka upphandlingens effektivitet, pro-
duktivitet och resultat  Utvecklingsåtgärderna ger 
fördelar genom centraliseringen av upphandlingarna 
och minskningen av processkostnaderna, genom ett 

bättre utnyttjande av stora volymer och överhuvud-
taget genom planerade upphandlingar som baserar 
sig på verkliga behov  Det viktigaste är att inleda 
arbetet genom att kartlägga den upphandlande en-
hetens grundläggande uppgifter och analysera de 
centrala nyckeltalen för upphandlingsverksamheten 
med hjälp av bland annat rapporter om anslag 

Utvecklingsmodell för upphandlingsfunktionen vid ämbetsverk

Engagerande av ledningen 
i upphandlingsarbetet och 

utseende av en ansvarig 
upphandlingspart

Effektivisering av 
orderhanteringen

Effektivisering av 
fakturahanteringen (HAMA)

Utveckling av avtals- och 
leverantörshanteringen

Uppföljning av anslag 
och övriga frågor

Kompetensutveckling

Planering och 
utveckling av 

konkurrensutsättning

Utveckling och 
kategorisering av 

upphandlingsplaneringen 
och -uppföljningen

Kontroll av 
upphandlingens 
organisering och 
arbetsfördelning

Utredning av upphandlingens 
nuläge och planering av 

utvecklingsåtgärder
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Hansel erbjuder sina kunder experttjänster relatera-
de till konkurrensutsättning och utveckling av upp-
handling  Uppdragen kan också handla om juridiska 

upphandlingstjänster  Efterfrågan på experttjäns-
terna har ökat kraftigt under de senaste åren, och 
tillväxten väntas förbli positiv även framöver 

Målet för experttjänsterna är att ge besparingar 
och effektivisera statsförvaltningens upphandling-
ar  Bolagets experter producerar krävande separa-
ta konkurrensutsättningar för kunderna och stöder 
kundernas upphandlingsverksamhet 

Experttjänster tillhandahålls inom upphandling av 
varor och tjänster för vars del Hansel har erfarenhet 
av konkurrensutsättning och avtal samt kunskap om 
branscher och marknader  Upphandlingar för vilka 
Hansel inte har ramavtal har en särskild ställning  
Typiska uppdrag handlar om konkurrensutsättningar 
relaterade till IT-system, programvaror och tjänster.

Under 2015 deltog Hansel i 126 kundspecifika pro-
jekt, vars sammanlagda värde uppgick till 235 miljo-
ner euro  Den totala faktureringen för experttjäns-
ter inom upphandling ökade till 1,1 miljoner euro.

Efter varje genomfört projekt samlar man in kund-
respons, som har varit utmärkt. Kundnöjdheten med 
experttjänsterna inom upphandling är 4,4 på skalan 
1–5 

Genomförandet av förenklade konkurrensutsätt-
ningar inom ramavtal för kunders räkning samt se-
parat fakturerade tjänster produceras av enheten 
för upphandlingsstöd 

Experttjänster inom upphandlingar

Fördelarna med Hansels experttjänster

mindre 
arbetsmängd

stöd vid  
konkurrens- 
utsättningen

expertis inom 
upphandlings- 
lagen

bra  
avtalsvillkor

högklassiga 
produkter 
och tjänster

kostnads- 
besparingar

mindre risker

ansvars- 
frågor
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Tammerfors universitet har centraliserat forskning-
en och undervisningen i medicin, biomedicin och 
hälsovetenskaper till ett ställe  Nybygget som blir 
klart i år har en yta på drygt 21 000 kvadratmeter 
och kommer att inhysa 600 anställda och 1 200–1 
500 studerande 

Universitetet konkurrensutsatte den laboratorie-
utrustning som behövdes till nybygget tillsammans 
med Hansel  Upphandlingslistan omfattade både 
vanlig kylutrustning och avancerad teknologi 

– Den mest avancerade upphandlingen är ett frys-
system som fungerar med flytande kväve. Det 
handlar om en omfattande utrustningshelhet för 
förvaring av djupfrysta prover som baserar sig på 
modern teknologi, och den är över fem gånger större 
än motsvarande befintliga system i Finland, berättar 
Petteri Malkavaara, direktör för laboratorietjänster 
vid Tammerfors universitet 

Hansels experter deltog  
i upphandlingen

Tammerfors universitet anlitade Hansels expert-

tjänster i konkurrensutsättningen av upphandlingen 

– Universitetet stod för användarexpertisen och vi 
erbjöd också upphandlingsexperter  Hansel ansva-
rade bland annat för kontakterna med olika parter 
och annonserna i upphandlingssystemen, berättar 
Malkavaara om arbetsfördelningen 

Samarbetet mellan Hansel och universitetet löpte 
väl enligt Malkavaara  Frågor behandlades på må-
nadsmöten – vid behov även med projektets bygg-
nads- och övervakningsplanerare 

– Hansel gav hjälp i kritiska situationer, främst i re-
digeringen av anbudsbegäran  Juridisk hjälp har ofta 
varit välkommen i de komplicerade processfrågorna 

Utöver juridiskt stöd gav experttjänsterna även 
många andra fördelar 

– Våra egna expertanvändare har lärt sig hur kraven 
ska formuleras tillräckligt exakt  Hansels hjälp vid 
konkurrensutsättningen av laboratorieutrustningen 
lättade i sin tur upp arbetsbördan hos universitetets 
egen upphandlingsorganisation, säger Malkavaara.

Case: Tammerfors 
universitets upphandling av 
laboratorieutrustning
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VITJA är ett omfattande myndighetsdatasystem som 
siktar på att effektivisera myndigheternas verksam-
het  Det utgör en del av den elektroniska straffrätts-
liga processen, och i den integreras Polisens, justi-
tieministeriets, Gränsbevakningsväsendets, Tullens 
och Försvarsmaktens databaser 

Projektet är omfattande också med tanke på kon-
kurrensutsättningen  Efter konkurrensutsättningen 
i maj 2015 fick två leverantörer i uppdrag att genom-
föra den första fasen i idrifttagningen av systemet  
VITJA medför flera konkurrensutsättningar fram till 
2018, då systemet borde bli klart.

Expertis för konkurrensutsättning

Hansels experttjänster utnyttjades under hela kon-
kurrensutsättningen, och detta omfattade bland 
annat anbudsbegäran och bedömning av anbud  En 
konkurrensutsättningskonsult och en jurist var med 
om att utforma konkurrensutsättningarna och ställa 
kvalitetskrav 

– Hansel såg till att allt löpte enligt upphandlings-
lagstiftningen  Dessutom hjälpte Hansel till med att 
redigera konkurrensutsättningsmaterial, berättar 

projektchef, polisinspektör Mika Pasanen.

Tre till sex personer från Polisstyrelsen deltog i 
samarbetet enligt behov  Samarbetet med Hansel 
preciserade också organisationens egna upphand-
lingsrutiner 

– Eftersom våra personalresurser för upphandling 
är begränsade hade vi behov av en hjälpande hand, 
säger Pasanen 

Pasanen anser att samarbetet med Hansel var nyt-
tigt och effektivt 

– Vi kunde på förhand bedöma olika scenarier och 
uppnådde ett bra slutresultat, utan att någon över-
klagade till marknadsdomstolen 

Hansels erfarna experter på offentlig konkurrens-
utsättning får beröm av Pasanen, men han betonar 
också upphandlingsenhetens insatser 

– Det gäller att göra sina läxor  Bra upphandling krä-
ver kännedom om de egna resurserna  Man måste ha 
klart för sig vad det är man upphandlar  Dessutom 
gäller det att kontakta Hansel i god tid, säger han.

Case: VITJA förenar myndigheter
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Hansels mål är att vara en föregångare inom an-
svarsfulla upphandlingar  Betydelsen av ansvarsfull-
het och ansvarsfulla upphandlingar betonas bland 
annat i statsrådets principbeslut och statens upp-
handlingsstrategi 

Ramavtalen är ett effektivt sätt att främja förank-
ringen av statliga beslut i projekt  Volymen på de 
samordnade upphandlingarna är betydande – under 
2015 köpte staten in varor och tjänster via Hansels 

ramavtal till ett värde av 697 miljoner euro 

Tack vare de stora upphandlingsvolymerna kan Han-
sel skapa nya typer av tjänster och styra in produk-
tutvecklingen i en mer miljövänlig riktning  Genom 
att uppmärksamma ansvarsaspekter inom ramavta-
len och exempelvis ställa upp miljökriterier för det 
objekt som är föremål för upphandling kan Hansel 
påverka utbudet på marknaden 

Hansels upphandlingar genomförs på ett öppet och 
jämlikt sätt i enlighet med lagarna om offentlig upp-
handling  Alla leverantörer av varor och tjänster har 
rätt att delta i de upphandlingar som Hansel ordnar 
via ett öppet förfarande, under förutsättning att 
minimikraven på leverantörens lämplighet som be-

skrivs i upphandlingsannonsen och anbudsbegäran 
uppfylls 

Ansvarsaspekterna uppmärksammas i planerings-
skedet, under upphandlingen och under avtalspe-
rioden 

Ansvarssynpunkter  
i upphandlingsprocessen

Kundens behov Ansvarsfull 
upphandling

Påverkan av 
marknadens utbut
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Behovsprövning

– Köpa, hyra eller laga
– Hänsyn till behoven hos särskilda grupper, tillgänglighet

Anbudsgivares lämplighet

– Utredning av anbudsgivarens ekonomiska situation, underleverantörer och miljöfrämjande 
åtgärder som rör tjänsten

– Utredningar enligt lagen om beställaransvar

Tekniska specifikationer (produktens eller tjänstens egenskaper)

– Kravspecifikation, t.ex. med hjälp av EU:s GPP toolkit, kriterierna för att få miljö-, 
energimärkning etc 

– Hänsyn till behoven hos särskilda grupper

Avtalsvillkor och kontroll av att de följs

Jämförelsekriterier

– Extra egenskaper hos produkten eller tjänsten, där 
ansvarsfullheten framgår

– Miljövänlig paketering av produkter, minskning av koldioxidutsläppen under transporter, 
garantivillkor, mottagande och återvinning av material som tas ur bruk etc.

– Att följa arbetsnormerna i ILO:s konventioner, främja sysselsättningsmöjligheterna, 
uppmärksamma aspekter inom etisk handel, frivillig ansvarsrapportering

Hänsyn till ansvarsaspekter i upphandlingsprocessen
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Kunden erbjuds tjänster som är enkla att använda 
och ramavtal där ansvarsaspekter har uppmärksam-
mats på ett så mångsidigt sätt som möjligt  Faktum är 
dock att det är lättare att ta hänsyn till de miljömässi-
ga och ekonomiska aspekterna än aspekter rörande 
socialt ansvar när det gäller varor och tjänster 

I avtalslösningarna beaktas statsrådets anvisning-
ar och riktlinjer  I principbeslutet om främjande av 

hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upp-
handling fastställs till exempel utsläppen från bilar 
som används i statsförvaltningen och principerna 
för upphandling av energi 

Hansel kräver att anbudsgivarna har betalat skatt 
och socialskyddsavgifter och uppfyller de lagstad-
gade skyldigheterna när det gäller miljöskydd, ar-
betarskydd, arbetsförhållanden och arbetsvillkor.

Miljöaspekter

Miljöaspekterna har redan uppmärksammats i Han-
sels ramavtal under många år  I detta arbete har bo-
laget bland annat tagit hjälp av exempelkriterierna 

rörande miljövänlighet i Motivas och Europeiska 
kommissionens GPP toolkit 

Man har ställt upp miljökriterier för exempelvis da-
torer, och har bland annat krävt att kraven på energi-

Hänsyn till ansvarsfullhet 
i ramavtalen

Ansvarssynpunkter i ramavtalen

Sociala aspekter

Kunder kan köpa fordon 
vars koldioxidutsläpp är 
under 100 g/km, och bilar 
med enbart eldrift och 
laddningsbara hybrider 

Minst 70 procent av 
trämaterialet kommer från 
skogar som bevisligen 
hanteras och sköts enligt 
principer för ett hållbart 
skogsbruk

I ramavtalen strävar man 
efter att i möjligaste mån 
återvinna produkter 
som tas ur bruk och 
förpackningsmaterial

Leverantörerna 
måste uppfylla 
sina samhälleliga 
skyldigheter

Målet med 
riskanalysen var 
att identifiera 
riskfyllda 
branscher och 
ramavtal

I avtalsvillkoren kan ställas krav på att 
leverantören förbinder sig att iaktta 
Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) grundläggande rättigheter rörande 
arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter

Miljöaspekter

Ekonomiska aspekter
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effektivitet motsvarande Energy Star uppfylls  Man 
tar också hänsyn till återvinning och förstöring av 
gammal utrustning och leverantörerna är skyldiga 
att hämta kundernas gamla utrustning för återvin-
ning oberoende av märke till de priser som anges i 
avtalen 

Miljöaspekterna är centrala i ramavtalet för kontors-
möbler  Allt trämaterial och material som kommer 
från trä ska komma från lagligt avverkat virke  Minst 
70 procent av trämaterialet kommer från skogar 
som bevisligen hanteras och sköts enligt principer 
för ett hållbart skogsbruk. Det finns särskilda krite-
rier som innehåller miljöaspekter för plastdelar, lim, 
textilier och metalldelar på möblerna  Det är ett krav 
att avtalsleverantörerna ska ha återvinningsservice 
för möblerna 

I ramavtalen strävar man efter att i möjligaste mån 
återvinna produkter som tas ur bruk och förpack-
ningsmaterial  Genom korrekt återvinning förhin-
drar man att skadliga ämnen släpps ut i naturen och 
minskar miljöbelastningen orsakad av materialan-
vändning och användning av icke-förnybara natur-
tillgångar 

Hansels kunder kan via ramavtalen köpa in fordon 
med låga utsläpp, som orsakar koldioxidutsläpp 
på under 100 g/km. I utbudet finns det även bilar 
med enbart eldrift och laddningsbara hybrider med 
mycket låg förbrukning och låga koldioxidutsläpp  
Utbudet av bilar i avtalet uppdateras automatiskt 
och Hansel kan alltid erbjuda de senaste och mest 
miljövänliga lösningarna åt sina kunder 

Utsläppsskandalen skakade 
bilbranschen

Den amerikanska miljöskyddsbyrån meddelade i 
september 2015 att Volkswagen fuskat med ut-
släppssiffror beträffande sina dieselbilar  Volkswa-
gen medgav att de har installerat mjukvara i bilar 
som förfalskar utsläppsdata av kväveoxid vid tester  
Bolaget meddelade också, att motsvarande mjukva-
ra har använts i bensindrivna bilar samt i Volkswagen 
-koncernens andra bilar 

Då saken blev offentlig krävde Hansel genast en 
skriftlig redogörelse av de ramavtalsleverantörer, 
vars avtal omfattar Audi, Seat, Škoda eller Volkswa-
gen -bilar 

Hansel fick svar av VV-Auto Group Oy som importer 
Audi, Seat och Volkswagen -bilar och Helkama-Auto 
Oy som importerar Škoda-bilar till Finland. Bilimpor-
törena konstaterade i sina svar att de kommer att 
vidta åtgärder och ta kontakt med statsförvaltning-
ens kunder direkt då de fått mer information från 
tillverkarna 

Hansel informerade sina kunder flera gånger och er-
bjöd hjälp till kunder som skaffat bilar som berörts 
av utsläppsskandalen 

Ekonomiska aspekter

Finlands regering har fäst mycket uppmärksamhet 
vid ekonomiskt ansvar, såsom bekämpning av grå 
ekonomi  Regeringens åtgärder är bland annat in-
riktade på den gråa ekonomin i arbetskraftsdomi-
nerade branscher och att reformera beställarans-
varslagen 

Arbetskraftsdominerade branscher som är viktiga 
för Hansel är exempelvis hotell- och restaurang-
branschen, transportbranschen samt städ- och sä-
kerhetstjänster 

I Hansels ramavtal uppmärksammas ekonomisk an-
svarsfullhet mångsidigt  Man kräver att de leveran-
törer som deltar i upphandlingarna har uppfyllt sina 
samhälleliga skyldigheter 

I upphandlingar som hör till tillämpningsområdet för 
lagen om beställaransvar krävs det dessutom att de 
valda ramavtalsleverantörerna med överenskomna 
mellanrum lämnar in redogörelser över betalda skat-
ter, tillämpliga kollektivavtal, företagshälsovård samt 
registrering i handels-, förskottsuppbörds-, mervär-
desskatte- och arbetsgivarregistret 

Övervakningen av leverantörernas ekonomiska och 
rättsliga ställning hanteras via övervakningstjänster 
som tillhandahålls av externa organisationer  Han-
sel informeras omedelbart ifall avtalsleverantörens 
ekonomiska situation försämras eller den juridiska 
strukturen förändras 

Sociala aspekter

Hänsynen till sociala aspekter sker i enlighet med de 
grundläggande principerna för offentliga upphand-
lingar  Kriterierna måste vara jämlika och icke-dis-

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2015.hansel.fi

61



kriminerande, ta hänsyn till relativitetsprincipen och 
vara offentliga  De sociala aspekterna måste kopplas 
till föremålet för förvärvet och ska ha en betydelse 
vid utförandet av förvärvet 

Man kan i praktiken ta hänsyn till de sociala aspek-
terna genom att ha med dem i avtalsvillkoren, exem-
pelvis ställa krav på att leverantören förbinder sig att 
iaktta Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
grundläggande rättigheter rörande arbetsförhållan-
den och mänskliga rättigheter 

Hansel har i några upphandlingar krävt av anbuds-
givare att de lämnar in en frivillig redogörelse över 
hur de följer ILO:s konventioner, exempelvis i upp-
handlingen av ramavtalen för datorer och servrar 

Hansel har gjort en riskanalys med fokus på social 
ansvarsfullhet av sina ramavtal  Ramavtalen place-
rades in i en så kallad riskmatris, med variabler som 
hur stor tyngd avtalet hade i euro och hur stor den 
sociala risken är med avtalet. Målet var att identifie-

ra socialt ansvar ur perspektivet riskfyllda branscher 
och ramavtal 

Riskanalysen visade att den sociala risken visade sig 
vara högre i ramavtalen för vissa utländska varule-
verantörer och inhemska tjänsteleverantörer  När 
det gäller de utländska varuleverantörerna var det 
arbetsintensiva produktionssättet, det stora antalet 
underleverantörer och den ofta långa leveransked-
jan som utgjorde en hög risk 

Den sociala risken ökar ofta när varorna har tillver-
kats i länder där kontrollen av arbetstagarnas rättig-
heter är svag eller då råvarorna till produkterna till 
största delen kommer från länder utanför Europa  
När det gäller de inhemska tjänsteleverantörerna 
var riskfaktorerna kopplade till bland annat arbets-
kraftsdominerade tjänster, det stora antalet under-
leverantörer och låglönebranscher  Hansel har cirka 
tio ramavtal som befinner sig inom området med stor 
eller mycket stor social risk i matrisen 
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Statsrådets principbeslut om främjande av hållbara 
miljö- och energilösningar i offentlig upphandling 
förutsätter att man tar hänsyn till miljöperspektivet 
i alla offentliga upphandlingar 

Då en upphandling planeras utreder projektgruppen 
alltid om det är möjligt att ta hänsyn till miljöaspek-
ter i upphandlingen  Om det inte är möjligt att ta 
hänsyn till miljöaspekter i upphandlingen eller det 
endast finns en möjlig aspekt att ta hänsyn till do-
kumenteras detta i enlighet med bolagets interna 
anvisningar 

Om man kunnat ta hänsyn till miljöaspekterna i ra-
mavtalet i enlighet med två eller flera av de kriterier 
som Hansel satt upp tilldelas det Hansels eget mil-
jömärke  I slutet av 2015 var 58 ramavtal av totalt 78 
giltiga avtal sådana avtal i vilka man hade uppmärk-
sammat miljöaspekterna (74 procent) 

Det är inte alltid möjligt att ta hänsyn till miljöaspek-
ter  Exempelvis när det gäller ramavtal för tjänster 
inom organisations- och personalutveckling och an-
dra motsvarande experttjänster är det ofta svårt att 
ta hänsyn till miljöaspekter 

Hansels miljömärke

IT-specialisttjänster     

Utbildningstjänster inom IT 2014–2018 � � �  �
IT-konsultation 2015–2019   �  �
IT-utrustning     

Nätverkskrivare och tillbehörande tjänster 2012–2016  � � � �
Multifunktionsapparater och tillbehörande tjänster 2012–2016  � � � �
Konsumtionselektronik och AV-apparater 2013–2015  � �  �
Datorer (PC/Windows) 2014–2016  � �  �
Datorer (iOS/OS X) 2014–2016  � �  �
Ruggade datorer 2014–2016  � �  �
Datasäkerhetsutrustning 2015–2017  � �  �
Utskriftsmiljö som helhetsservice 2015–2019  � �  �
Maskinsalstjänster och -utrustning     

Maskinsal- och kapacitetstjänster 2013–2019 �  � � �
Servrar och tillbehörande tjänster 2013–2015  � � � �
Utrustning för maskinsalsnätverk 2015–2017  � �  �
Lagrings- och säkerhetsapparater 2015–2017  � �  �
Programvara     

Distributionskanaler för Microsoft-användarrättigheter 2012–2016 �  �  

E-upphandling 2015–2023 �  �  

Upphandling inom dataadministration

I Hansels ramavtal beaktas miljöaspekterna:

� i fastställandet av upphandlingsbehovet eller
� i fastställandet av kraven när det gäller syftet med upphandlingen eller
� lämplighetskraven eller
� som ett jämförbarhetskriterium eller
� i avtalsvillkoren 
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Datakommunikation     

Videokonferenstjänster 2010 � � �  �
Telekommunikationstjänster 2014–2018 � �  � 

Utrustning för lokala nätverk (LAN ja WLAN) 2015–2017  � �  �
Utrustning för Wide Area Network (WAN) 2015–2017  � �  �
Mobila terminaler 2015–2017 � � �  �
Säkerhetsteknik     

Säkerhetsteknik 2012-2016: system och apparater  � �  �

Specialisttjänster     

Konsultationstjänst för ledningen 2013–2017   �  �
Personal- och hälsovårdstjänster     

Företagshälsovårdstjänster 2013–2018   � � �
Logi- och mötestjänster     

Inrikes logitjänster 2015–2016  � � � 

Inrikes mötestjänster 2015–2017  � � � 

Logitjänster i Bryssel 2015–2016  � �  �
Båtresetjänster 2015–2018   �  �
Resetjänster     

Tågresetjänster 2011 �    �
Resebyråtjänster 2012   �  �
Ekonomi- och finansieringstjänster     

Betalningslösning 2013–2017 �  �  

Leasingtjänster 2013–2017  � �  

Leasingtjänster för fordon 2013–2017  � �  

Upphandling av tjänster för förvaltningen

I Hansels ramavtal beaktas miljöaspekterna:

� i fastställandet av upphandlingsbehovet eller
� i fastställandet av kraven när det gäller syftet med upphandlingen eller
� lämplighetskraven eller
� som ett jämförbarhetskriterium eller
� i avtalsvillkoren 
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Fordons- och transportertjänster     

Flyttjänster 2012  � �  �
Biluthyrning och minileasingtjänster 2013–2017  � �  �
Lätta fordon och släpvagnar 2013–2017  � �  �
Bilar och utbildning i ekonomisk körning 2013–2017 � � � � �
Beställningskörningar 2014–2018  � �  �
Arbetsmaskiner 2014–2018  � �  �
Energi     

Gas 2013–2017   �  �
Drivmedel 2013–2017  � �  �
El 2013–2017  � �  

Bränsleupphandling vid bensinstationer (yrkestrafik) 2014–2018  �   �
Bränsleupphandling vid bensinstationer 2014–2018  �   �
Konsumtionsvaror och -utrustning     

Livsmedel 2012–2016 � � �  �
Arbetsredskap och utrustning 2015–2019  � �  �
El och VVS-anordningar 2015–2019  � �  �
Livsmedel och non-food-produkter 2015–2020 � � � � �
Kontorstjänster     

Kontors- och IT-artiklar 2012–2016  � � � �
Tryckeritjänster 2014–2018 � � �  

Förmedling av inhemsk litteratur 2014–2018  � � � �
Förmedling av utländsk litteratur 2014–2018  � � � �
Förmedling av tidsskrifter 2015–2019  � �  �
Fastighetstjänster     

Kontorsmöbler 2013–2018  � �  �
Städtjänster (Lokalers användartjänster) 2014–2017  � �  �
Restaurangtjänster (Lokalers användartjänster) 2014–2017  � �  �
Säkerhetstjänster (Lokalers användartjänster) 2014–2017   �  �
Helhetstjänster (Lokalers användartjänster) 2014–2017  � �  �

Upphandling av material och tekniska tjänster

I Hansels ramavtal beaktas miljöaspekterna:

� i fastställandet av upphandlingsbehovet eller
� i fastställandet av kraven när det gäller syftet med upphandlingen eller
� lämplighetskraven eller
� som ett jämförbarhetskriterium eller
� i avtalsvillkoren 
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Samordnade upphandlingar i vilka man har tagit hänsyn till miljöperspektivet

8.4.2016 Hansels miljömärke - Vuosikertomus 2015 - Hansel

https://arsberattelse2015.hansel.fi/sv/vastuullisuusraportti/vastuullisia-hankintoja/hanselin-ymparistotunnus/ 7/8

Upphandligssektor Bransch

Samordnade

upphandlingar

2015, M€

Miljön

uppmärk -

sammad

2015, M€

Miljön

uppmärk -

sammad

2015, %

Miljön

uppmärk -

sammad

2014, %

Miljön

uppmärk -

sammad

2013, %

Upphandling inom

dataadministration
IT-specialisttjänster 49 2 4 1 –

IT-utrustning 45 44 99 98 90

Maskinsalstjänster

och -utrustning
27 27 100 100 100

Programvara 30 29 98 96 92

Datakommunikation 40 20 51 47 47

Säkerhetsteknik 13 9 68 70 60

Totalt 202 131 65 66 63

Upphandling av

tjänster för

förvaltningen

Specialisttjänster 23 8 34 25 4

Personal- och

hälsovårdstjänster
70 58 84 32 3

Logi- och

mötestjänster
24 24 100 100 100

Resetjänster 53 16 31 90 91

Ekonomi- och

finansieringstjänster
36 34 94 95 94

Totalt 206 141 68 67 56

Upphandling av

material och

tekniska tjänster

Fordons- och

transportertjänster
56 55 100 100 97

Energi 114 114 100 100 100

Konsumtionsvaror

och -utrustning
23 21 90 74 76

Kontorstjänster 33 26 78 78 78
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Fastighetstjänster 62 62 100 100 100

Totalt 289 279 97 95 95

Totalt 697 550 79 78 75
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År 2015 deltog Hansel i styrgruppen för innovativ 
offentlig upphandling av cleantech  Syftet med pro-
jektet, som administreras av Finlands miljöcentral, 
är att främja upphandling av cleantech i Finland  I 
projektet har man också behandlat frågor relaterade 
till beräkning av livscykelkostnader 

Beräkning av livscykelkostnader (Life Cycle Costing, 
LCC) är ett verktyg för beräkning av en produkts el-
ler tjänsts kostnader under dess livscykel eller en 
del av den  Det har sedan en tid funnits modeller 
som lämpar sig för beräkning av livscykelkostnader 
för offentlig upphandling, men de har inte använts i 
någon större grad 

Hansel har tillämpat en modell för beräkning av 
livscykelkostnader som är avsedd att användas för 
utredning av livscykelkostnader för produkter och 
tjänster som upphandlas via ramavtal  Kostnader-
na är grovt indelade i begynnelsekostnader, under-
hållskostnader, servicekostnader samt avskrivnings-
kostnader och återförsäljningsvärde 

Utöver för jämförelser av anbud kan beräkningen 
av livscykelkostnader användas för att till exempel 

följa upp projektkostnader  Realiserade kostnader 
kan jämföras med prognostiserade, och dessutom 
kan man bokföra olika slags kostnader med tanke 
på framtida beräkningar 

Vettigast är det att använda modellen för livscykel-
kostnader för långlivade, energiintensiva produkter. 
När det gäller dessa produkter blir också nyttan av 
beräkningen av livscykelkostnader störst 

När det gäller de produkter och tjänster som upp-
handlas via Hansels ramavtal kan man konstatera 
att beräkning av livscykelkostnader mycket väl kan 
tillämpas på upphandling av IT-utrustning, fordon 
och transporter samt resetjänster  Vid upphandling 
av fordon har man kunnat tillämpa beräkning av livs-
cykelkostnader eller motsvarande modeller under 
en längre tid än vid andra upphandlingar, eftersom 
Europeiska unionens bestämmelser har gällt fordon 
en längre tid 

Inom Hansel tillämpas modellen för beräkning av 
livscykelkostnader nu för första gången, och målet 
är att använda den alltid när det är relevant 

Utveckling av beräkningsmodell 
för livscykelkostnader
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Ramavtalet för livsmedel och non-food-produkter 
ersätter stegvis ramavtalet för konsumtionsvaror 
för storkök och ramavtalet för livsmedel  Det nya 
ramavtalet gäller 2015–2020 

För de produkter som upphandlas via ramavtalet er-
bjuds en kanal, en logistiskt effektiv och leveranssä-
ker operativ modell samt logistisk- och stödtjänster 
med förmånliga totala kostnader 

Ramavtalets produkter är högklassiga, förmånliga, 
funktionssäkra och användarvänliga  Livsmedel bör 
vara säkra och ha en tillräckligt lång användningstid 
med tanke på kundens behov  Till exempel WHO:s 
mål för att halvera salthalten under det kommande 
årtiondet återspeglas i sortimentet under avtalspe-
rioden 

Ansvar inom olika produkt-  
och servicegrupper

Kunderna kan fastställa hållbara miljö- och energi-
lösningar, krav på närproducerad och ekologiskt pro-

ducerad mat med stöd av statsrådets principbeslut  
Principbesluten anger riktlinjerna för bland annat 
minskning av matspillet och förbättring av energi-
effektiviteten 

Även obligatoriska miljökrav kan ställas på ramavta-
lets produkter. Olika miljömärken, såsom EU-blom-
märket och Svanmärket är praktiska kriterier i 
produktjämförelser  Miljöhänsyn kan också beak-
tas i tjänster relaterade till produkter; till exempel 
ska CO2-utsläppen för transporter minimeras och 
transport rutterna optimeras 

Utöver statsrådets principbeslut och obligatoriska 
miljökrav omfattar ansvar även sociala aspekter, till 
exempel regler för rättvis handel och etiskt fiske. Le-
verantörerna ansvarar för att ansvarsfulla principer 
har iakttagits i produktionskedjan 

Ansvarssynpunkterna styr 
livsmedels- och non-food-
upphandling
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Via ramavtalet för personaluthyrning 2015–2019 
kan Hansels kunder skaffa personal för uppgifter 
där aktörerna inte behöver använda offentlig makt, 
såsom kontorsarbeten, ekonomiförvaltning, ICT och 
restaurangtjänster 

Konkurrensutsättning av hyrd arbetskraft kräver 
kännedom om branschens särskilda drag för att 
säkerställa ett lyckat resultat med tanke på socialt 
ansvar 

Enligt Hansels erfarenheter ökar användningen av 
hyrd arbetskraft produktiviteten inom statsförvalt-
ningen tack vare dess flexibilitet och anpassnings-
förmåga och inte genom nedskärningar av den hyrda 
personalens förmåner  Vid konkurrensutsättningar 
av hyrd arbetskraft har man beaktat det sociala an-
svaret och den hyrda personalens ställning i högre 
grad än tidigare 

Enligt ramavtalet är den hyrda personalens avtals-
löner minst lika bra som enligt kollektivavtal  Koef-
ficientprissättningen gör de hyrda arbetstagarnas 
bruttolöner mer transparenta ur kundens perspek-
tiv  Prissättningsmodellen minskar också incitamen-
tet att pressa ner de hyrda arbetstagarnas löner 

När det gäller personalförmåner har alla hyrda ar-
betstagare med över fyra månader långa anställ-
ningsförhållanden rätt till lagstadgad företagshäl-
sovård och sjukvård på allmänläkarnivå  Kunden kan 
också erbjuda samma personalförmåner som för sin 
egen personal till exempel i form av motions- och 
lunchsedlar via genomfaktureringar, utan avtalsle-
verantörens marginal 

Personaluthyrning aktualiserar 
socialt ansvar
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Ramavtalen för resor, logi- och mötestjänster har ett 
stort sortiment av tjänster för upphandlingsbehov 
inom reseförvaltning  Via tio ramavtal kan Hansels 
kunder upphandla resetjänster från flygresor till 
konferenspaket och resebyråtjänster 

De ämbetsverksspecifika reseanvisningarna samt 
statens resereglemente och -strategi reglerar upp-
handlingen av resetjänster 

Syftet med statens reseförvaltning är att stödja 
ämbetsverkens kärnverksamhet och möjliggöra ett 
totalekonomiskt, säkert och miljövänligt resande.

För upphandling av tjänsteresor är det typiskt att 
reservationerna kan göras till avtalspriset via många 
olika kanaler  Kunden uppnår de bästa resultaten ge-
nom att anlita en avtalsresebyrå och betalningslös-

ning  Användningen av ramavtal säkerställer också 
iakttagandet av upphandlingslagen 

Miljöhänsyn

Hansel har konkurrensutsatt rese-, logi- och möte-
stjänsterna centraliserat, och även miljörelaterade 
krav har ställts på tjänsteleverantörerna  Kriterierna 
utgörs av bland annat utsläpp från transportmate-
riel, återvinning av material och andra rutiner som 
stöder en hållbar utveckling 

I enlighet med resestrategin minskas miljöbelast-
ningen genom att man till exempel kritiskt bedömer 
resebehovet, fäster uppmärksamhet vid valet av 
resesätt och ökar användningen av sådana tekniska 
lösningar som minskar resebehovet 

Ansvarsfulla och hållbara 
resealternativ
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Man har tagit hänsyn till digitaliseringen av samhäl-
let och förändringar i verksamhetsmiljön i bolagets 
strategi, där det finns flera åtgärder som är inriktade 
på att utveckla den elektroniska upphandlingen 

Digitaliseringen av Hansels verksamhet konkretise-
ras i takt med att det elektroniska tjänsteutbudet för 
våra kunder och avtalsleverantörer ökar  Målet är 
att betjäna kunder och leverantörer så effektivt och 
smidigt som möjligt, och därför har allt fler tjänster 
lagts ut på webben 

Den nya webbtjänsten som infördes i slutet av 2014 
effektiviserar kundernas upphandlingsaktiviteter 
genom att erbjuda dem mer information och göra 
det enklare att exempelvis skicka meddelanden om 
anslutning till ramavtal  Den omfattande reformen 
av nättjänsterna slutfördes i februari 2015, då bo-
lagets extranät för avtalsleverantörer integrerades 
i den nya webbtjänsten hansel.fi.

Utvecklingen av webbtjänsterna riktade till kunder 
och leverantörer fortsätter; målet är en bättre ser-
vicenivå samt nöjda kunder och leverantörer  Kun-
derna erbjuds även i fortsättningen personlig service 
via kundtjänst och kundcheferna 

Effektivare upphandlingar

Offentlig upphandling är ofta en tung och tids-
krävande process  Med hjälp av olika elektroniska 
upphandlingslösningar kan man minska den admi-
nistrativa bördan, förenkla anbudsförfarandena och 
användningen av ramavtalen samt öka genomsynlig-
heten i upphandlingsprocessen 

Att införa det elektroniska upphandlingssystemet, 
som effektiviserar statens upphandlingsväsende, 
är ett viktigt strategiskt mål för Hansel  I samband 
med upphandlingar har man även använt elektronis-
ka auktioner och man har goda erfarenheter av det 

Undersökningar visar att i synnerhet små och med-
elstora företag har nytta av elektroniska upphand-
lingar  Små och medelstora företags deltagande i 
offentliga upphandlingsförfaranden har generellt 
ökat som en följd av införandet av elektronisk upp-
handling2 

Via experttjänsterna för upphandling kan man också 
effektivisera upphandlingen genom att utnyttja ex-
perternas omfattande kompetens inom konkurrens-
utsättning, färdiga mallar och fungerande processer.

Mot elektronisk upphandling

Den nya upphandlingslagen förutsätter elektronisk 
konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar  
En bakomliggande orsak är upphandlingsdirektivet 
och Europeiska kommissionens strategi för e-upp-
handling som siktar på en övergång till elektroniska 
upphandlingsförfaranden under 2016  I praktiken 
innebär detta införande av elektroniska annonser, 
anbudsbegäran och anbud 

Ramavtalet för en elektronisk upphandlingslösning 
gäller 2015–2023  Via avtalet får kunder tillgång till 
konkurrensutsättningssystemet som administreras 
av Hansel  I det automatiska upphandlingsförfaran-
det är alla faser från anmälan till betalning elektro-
niska. Webbtjänsten är tillgänglig på hanki-palvelu.fi.

Systemets informationssäkerhet har reviderats un-
der ledning av Kommunikationsverket, som godkän-
de systemet i januari 2016  Därefter började man 
införa systemet i större grad 

Fördelar för kunder och leverantörer

Ett elektroniskt upphandlingsförfarande medför ef-
fektivitetsfördelar för den offentliga sektorn  Dess-
utom främjar det europeiska företags och i synner-
het små och medelstora företags möjligheter att dra 

Digitaliseringen av samhället syns 
inom upphandlingsväsendet

2Europeiska kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: 
Genomgående e-upphandling för att modernisera offentlig förvaltning, 26.6.2013.
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nytta av fördelarna med en digital inre marknad 

De verkliga fördelarna realiseras när man kan lämna 
anbudsbegäran och anbud i en elektroniskt struk-
turerad form, eftersom man då kan använda på nytt 
information som matats in tidigare  Detta påskyndar 
avsevärt genomgången och bedömningen av anbud 
samt fattandet av upphandlingsbeslut 

Hansel och avtalsleverantören tillhandahåller hel-
täckande utbildning när systemet införs  Informa-
tionsmöten, användardagar och utvecklingsgrupper 
stöder användningen och utvecklingen av den elek-
troniska konkurrensutsättningslösningen 
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Enligt polisens bedömning ökar mängden datanäts-
brott och nätattackerna mot företagen fortsätter  
Det är också möjligt att det kommer i framtiden fler 
hot mot informationssäkerheten riktade mot stats-
förvaltningen och företag som bedriver internatio-
nell verksamhet 

I enlighet med statsförvaltningens principbeslut om 
utvecklandet av informationssäkerheten är beak-
tande av informationssäkerheten en viktig del av 
ledningen, kunnandet, riskhanteringen och utveck-
lingen av förvaltningen  Utgångspunkten är att varje 
organisation ansvarar för informationssäkerheten 
inom den egna verksamheten 

Inom statsförvaltningen ligger ansvaret för styrning-
en och utvecklandet av informationssäkerheten hos 
finansministeriet. I Hansels ramavtal tar man hänsyn 
till statsförvaltningens riktlinjer och bestämmelser 
om informationssäkerhet 

Dessutom deltar Hansel i bland annat i de statliga 
projekten för utveckling av informationssäkerheten 
och skapar modeller för hur man kan uppmärksam-
ma informationssäkerheten i upphandlingen av ra-
mavtal  Inom ramavtalen får kunderna en möjlighet 
att komma med kundspecifika krav på informations-
säkerheten i ett kundspecifikt avtal.

Man tar hänsyn till informationssäkerhetsperspekti-
ven i Hansels verksamhet och upphandlingslösning-
ar  Informationssäkerheten uppmärksammas i bland 
annat systemen, arbetsredskapen och verksamhets-
sätten  Det visar sig i Hansels affärsverksamhet ge-
nom det högklassiga verksamhetssättet och är en 
viktig del av riskhanteringen 

Grunderna i 
informationssäkerhetspolicyn

Hansels informationssäkerhetspolicy definierar och 
ger uttryck för de centrala principerna för bolagets 
verksamhet och kraven på informationssäkerhet 
ur ledningens perspektiv  Kraven på informations-
säkerhet gäller alla Hansels anställda  Bolagets in-
formationssäkerhetschef ansvarar för utbildning, 
vägledning och intern information rörande infor-
mationssäkerhet 

Informationssäkerheten betyder på Hansel kon-
troll av att uppgifterna är konfidentiella, intakta 
och tillgängliga  Informationssäkerhet avspeglar en 
högklassig verksamhet och är en del av företagets 
riskhantering 

Genom att upprätthålla en nivå på informationssä-
kerheten som är ändamålsenlig och tillräcklig för 
Hansels verksamhet gör man det möjligt att tillämpa 
moderna och effektiva verksamhetsprocesser och 
-metoder även i fortsättningen 

Hansel har förbundit sig att uppfylla informations-
säkerhetens basnivå för statsförvaltningen i sin 
verksamhet  En granskning som genomfördes av en 
utomstående aktör visade att Hansels informations-
förvaltning uppfyller de grundläggande kraven på 
basnivå för statsförvaltningen när det gäller infor-
mationssäkerhet 

Vid upphandlingar kräver man enligt behov basnivå, 
förhöjd nivå eller hög nivå enligt VAHTI-anvisning-
arna  Dessutom har bolagets kunder möjlighet att 
påverka nivån på informationssäkerheten för de 
tjänster som produceras 

Informationssäkerhetslösningar
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Behandlingstiderna för upphandlingsärenden i 
marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdom-
stolen har diskuterats redan länge  Sedan 2010 har 
det i upphandlingar som överskrider EU:s tröskel-
värden varit förbjudet att ingå upphandlingsavtal 
om upphandlingsbeslutet överklagas hos mark-
nadsdomstolen  När behandlingen av ärendet tar 
flera månader i anspråk, ibland till och med år, gör 
detta vardagen svårare för både de upphandlande 
enheterna och leverantörerna och ökar behovet att 
ingå tillfälliga avtal 

År 2015 tog behandlingen av upphandlingsärenden 
i marknadsdomstolen ett halvt år i genomsnitt  Be-
handlingstiderna i högsta förvaltningsdomstolen har 
varit ännu längre, till exempel 2014 var den genom-
snittliga behandlingstiden ett och ett halvt år  I mer 
än hälften av högsta förvaltningsdomstolens avgö-
randen tog behandlingen över ett och ett halvt år 

Den genomsnittliga behandlingstiden vid domsto-
larna i första instans i Finland är fortfarande ett av 
de längsta i hela EU  Marknadsdomstolen har under 
de senaste åren effektiviserat sin verksamhet och 
förkortat sina behandlingstider, men i en europeisk 
jämförelse är de fortfarande långa 

Jämfört med till exempel Sverige är behandlings-
tiderna i Finland långa, även om klagomålen är be-
tydligt färre i Finland  I Sverige anfördes sex gånger 
mer klagomål om offentlig upphandling 2014 än i 
Finland  Om mängden besvär ställs i relation till det 
totala antalet upphandlingsannonser, överklagades 

över 19 procent av alla upphandlingar i Sverige, 
medan motsvarande siffra i Finland endast var 4,1 
procent 

Vad kan man göra åt saken?

Även om behandlingstiderna knappast kan förkortas 
i en handvändning och även om det kan förutsätta 
att domstolarna får mer resurser, kunde behand-
lingen effektiviseras något med hjälp av den svenska 
modellen  Parterna kunde höras regelbundet i stäl-
let för att skicka begäran per post, tidsfristerna för 
inlämnande av förklaringar och utlåtanden kunde 
förkortas och upphandlingar som överstiger EU:s 
tröskelvärden prioriteras, så att de negativa konse-
kvenserna av genomförandeförbud kunde minime-
ras 

Europeiska kommissionen ordnade 2015 ett öppet 
elektroniskt hörande om rättsskyddets effektivitet 
och genomförandet av regleringen i rättsskyddsdi-
rektivet 2007/66  Enligt kommissionens meddelan-
de kommer kommissionen i fortsättningen att fästa 
uppmärksamhet på att rättsskyddet genomförs ef-
fektivt och behandlingen sker snabbt  Vi kan därför 
vänta oss att direktiven om rättsskyddet kommer 
att reformeras under de närmaste åren och att EU:s 
medlemsstater i fortsättningen väntas vidta ännu 
stramare åtgärder i fråga om behandlingstiderna 

Mer information om nyckeltalen för upphandlingar-
na i Sverige år 2014 finns i en rapport som svenska 
Konkurrensverket publicerade nyligen 

Behandlingstider för klagomål 
om upphandlingar
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Organisationerna som är verksamma inom stats-
koncernen utvecklar systematiskt sitt samarbete  
Servicecentralernas samarbetsnätverk håller regel-
bundna möten som representanter från ledningen 
för Statskontoret, Centralen för förvaltningsutveck-
ling (HAUS), Statens servicecenter för ekonomi- och 
personalförvaltning (Palkeet), Hansel, Senatsfast-
igheter samt Statens center för informations- och 
kommunikationsteknik Valtori deltar i 

Målet med samarbetet är framför allt att göra sta-
ten mer prestationsduglig  Genom att utöka samar-
betet ser man till att man inte utför överlappande 
arbete inom statskoncernen och man kan samtidigt 
identifiera nya samarbetsformer. De övergripande 
fördelarna för staten är av central betydelse  Via 
samarbetet vill man erbjuda så tydliga och välfung-
erande tjänster som möjligt till kunderna på ett och 
samma ställe 

Utöver samarbetsnätverket för servicecentralernas 
ledning bildades ett nätverk bestående av yrkesverk-
samma inom kommunikation inom statskoncernen i 
december 2014  På den första nätverksträffen som 
anordnades på Hansel deltog ett tjugotal kommu-
nikationsansvariga personer från statliga organisa-
tioner  Målet med kommunikationsnätverket är att 
effektivisera samarbetet inom i synnerhet kommu-
nikation i form av ett samarbete mellan instanser 
som ingår i statskoncernen och erbjuda ett forum 
där man kan behandla gemensamma ärenden  Nät-
verket fortsatte med sin verksamhet under 2015 

Kunder och tjänsteleverantörer  
sitter i samma båt

För statsförvaltningens kunder konkretiserades 
denna intensifiering av samarbetet mellan stats-
koncernens organisationer under Valtio Expo i maj 
2015, där Statskontoret, Hansel, Senatsfastigheter, 
HAUS, Palkeet och Valtori presenterade sig på en 
gemensam mässavdelning 

Temat för dagen som ordnades på Skatudden i Hel-
singfors var digitalisering och presentationerna som 
behandlade ämnet mångsidigt och ur olika synvink-
lar samlade många intresserade åhörare som fyllde 
salarna  Statskontorets generaldirektör Timo Laiti-
nen var nöjd över rekordpubliken 

– Planeringen av programmet är alltid i viss mån giss-
ningar, men nu ser det mycket bra ut.

Effektivitet och förutsägbarhet inom 
statsförvaltningen

Verksamhetsfältet för statens serviceproducenter 
är brett och man kan inte alltid undvika överlapp-
ningar  Tanken på en gemensam portal där alla tjäns-
ter finns bakom en ingång lockar: portalen skulle un-
derlätta för kunderna och stärka statskoncernens 
samarbete  Uppföljning av olika skeden i upphand-
lingsprocessen skulle i sin tur öka förutsägbarheten 
och minska onödiga telefonsamtal och e-postmed-
delanden 

– All teknologi för detta existerar redan  Alla tjänster 
skulle finnas under en adress och kunderna kunde se 
hur upphandlingsprocesserna framskrider – på sam-
ma sätt som man nu kan följa med hur posten eller 
beställningar i nätbutiker rör sig, beskriver Laitinen.

Mot en elektronisk lösning för 
konkurrensutsättning

EU kräver att processen för konkurrensutsättning 
blir elektronisk senast år 2016  Hansel införde en 
elektronisk upphandlingslösning under 2015, och 
nu kommer tjänsten att utvidgas till hela statsför-
valtningen 

– Det här kommer att vara till stor nytta för såväl 
kunderna som Hansel  Konkurrensutsättningarna 
blir snabbare, antalet fel minskar och man kan bättre 
dela god praxis mellan olika aktörer, berättar Han-
sels verkställande direktör Anssi Pihkala 

Intensivt samarbete  
i statskoncernen
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Nya arbetsmiljöer, nya 
tillvägagångssätt

Senatsfastigheters verkställande direktör Jari Sarjo 
framhäver betydelsen av människors kompetens för 
främjandet av digitaliseringen 

– Användningen av nya arbetsmiljöer förutsätter 
att man kan tillägna sig nya arbetssätt, och i detta 
sammanhang är det av central betydelse att man 
kan använda systemen  På denna punkt har vi ännu 
mycket att förbättra, medger Sarjo och nämner 
ICT-körkortet som ett konkret exempel på hur man 
kan säkerställa färdigheter 

Sarjo ser samarbetet med bland annat Valtori som 
mycket viktigt 

– Vi kan utveckla våra tillvägagångssätt så att slutre-
sultatet är en mobil anställd inom statsförvaltningen, 
varvid arbetet inte längre är knutet till en viss tid och 
plats, visionerar han.

Samarbetet mellan statens serviceproducenter är 
inriktat på att förbättra prestationsförmågan  Man 
söker efter och utvecklar nya samarbetsformer för 
att kunderna ska få till sitt förfogande så tydliga och 
välfungerande tjänster som möjligt med principen 
om en lucka  Det gemensamma framträdandet för-
medlar för sin del detta budskap vidare 

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2015.hansel.fi

76



Hansels servicelöfte, som riktar sig till alla intres-
segrupper, är ”Vi gör lyckade upphandlingar tillsam-
mans”  För att säkerställa ett bra slutresultat strävar 
Hansel efter att ha ett bra samarbete med kunder, 
leverantörer och övriga intressentgrupper 

Kundernas och leverantörernas perspektiv beaktas i 
konkurrensutsättningsprocessen och dessutom ser 
man till att samarbetet fungerar även under avtals-
perioden  För att utveckla samarbetet ordnar Hansel 
olika typer av evenemang riktade till kunder, avtals-
leverantörer och andra intressegrupper 

Hansel och Valtori ordnade en ICT-dag 
tillsammans

Den traditionella ICT-dagen lockade närmare 300 
kunder till Wanha Satama 

Tjänsterna och produkterna inom IT-ramavtalen fick 
stor synlighet då över 40 avtalsleverantörer deltog 
i evenemanget 

På seminarierna diskuterades Hansels och Valtoris 
samarbetsmodeller, och den livliga diskussionen 
fortsatte i organisationernas gemensamma mon-
ter  Kunderna ställde frågor om Hansels och Valtoris 
roller och upphandlingspraxis även till avtalsleve-
rantörer 

Vid avtalsleverantörernas montrar bekantade sig 
kunderna med de nyaste produkterna och tjäns-
terna  Dagen erbjöd också bra möjligheter till nät-
verkande  Presentationerna under ICT-dagen var 
givande för både kunderna och leverantörerna 

Resglädje och möten

På Runebergsdagen var det liv i luckan på Wanha 
Satama i Helsingfors då HanselForums evenemang 
Resandets ABC samlade närmare 250 kunder och 
50 avtalsleverantörer kring ramavtalen för resande 

Det förnyade evenemanget erbjöd besökarna ett di-
gert informationspaket om ramavtalen för resor och 
de senaste trenderna på området  I seminariesalen 
kunde man också höra hur digitaliseringen inverkar 
på både resandet och upphandlingarna 

Under Resandets ABC träffade man bekanta och 
skapade nya kontakter  Kunderna hade reserverats 
en hel del tid för utbyte av god praxis inom reseför-
valtning och bekanta sig med utställarna 

Kunderna och avtalsleverantörerna var nöjda med 
lokalerna och tiden för att ta del av allt  Möten an-
sikte mot ansikte uppskattas  Förutom ramavtalen 
för resor hade också ramavtalen för biluthyrning 
och minileasingtjänster samt betalningslösningar 
representanter på plats 

Evenemang för kunder 
och avtalsleverantörer
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En fungerande marknad och små
och medelstora företag
Att säkerställa en fungerande marknad och ökad konkurrens är en viktig del av det

ekonomiska ansvaret. Hansel strävar efter att alltid i möjligaste mån ta hänsyn till små

och medelstora företags verksamhetsförutsättningar i sina upphandlingar. Bolaget

bedriver även samarbete med Företagarna i Finland.

Hansel har sammanlagt 383 avtalsleverantörer. Av dessa är 27 utländska leverantörer,

varav det är minst ett utländskt företag i fyra grupperingar. Antalet utländska

leverantörer har ökat från 2014. Förändringen beror på ändrade uppföljningsprinciper.

Siffran för 2015 omfattar också utländska bolags filialer i Finland, utländska samfund

och övriga utländska juridiska personer.

Vi följer upp både små och medelstora företags andel av alla avtalsleverantörer och hur

försäljningen via ramavtalen fördelar sig mellan små och medelstora företag och

storbolag. Som definition på små och medelstora företag används Europeiska

kommissionens definition .

Andelen små och medelstora företag bland Hansels leverantörer var 44 procent år

2015. Siffran innefattar alla leverantörer som står i ett direkt avtalsförhållande med

Hansel, underleverantörer är inte medräknade. I praktiken innebär detta att man gjorde

anskaffningar från små och medelstora företag för över 96 miljoner euro genom Hansels

avtal.

Små och medelstora företag som avtalsleverantörer*

*2012 gjorde man en översyn över indelningsprinciperna för föreningar samt för kommun- och stadsägda bolag, som

ingår i kategorin övriga. Dessutom korrigerades indelningen när det gäller vissa företag som ingår i internationella

koncerner, som på grund av att de har en så liten verksamhet i Finland tidigare har räknats till de små och medelstora

företagen.

3

2015 2014 2013 2012 2011

Små och medelstora företag som avtalsleverantörer, antal 170 164 173 161 263

Andel SMF bland avtalsleverantörerna, % 44 43 46 46 64

Samordnade upphandlingar gjorda bland SMF, milj. € 96,0 91,5 70,8 115,0 176,2

Samordnade upphandlingar gjorda bland SMF andel, % 13,8 12,8 10,2 16,7 26,1

Att säkerställa en fungerande marknad och ökad kon-
kurrens är en viktig del av det ekonomiska ansvaret  
Hansel strävar efter att alltid i möjligaste mån ta hän-
syn till små och medelstora företags verksamhetsför-
utsättningar i sina upphandlingar  Bolaget bedriver 
även samarbete med Företagarna i Finland 

Hansel har sammanlagt 383 avtalsleverantörer  Av 
dessa är 27 utländska leverantörer, varav det är minst 
ett utländskt företag i fyra grupperingar  Antalet ut-
ländska leverantörer har ökat från 2014  Förändring-
en beror på ändrade uppföljningsprinciper  Siffran 
för 2015 omfattar också utländska bolags filialer i 
Finland, utländska samfund och övriga utländska ju-
ridiska personer 

Vi följer upp både små och medelstora företags andel 
av alla avtalsleverantörer och hur försäljningen via 
ramavtalen fördelar sig mellan små och medelstora 
företag och storbolag. Som definition på små och 
medelstora företag används Europeiska kommissi-
onens definition3 

Andelen små och medelstora företag bland Hansels 
leverantörer var 44 procent år 2015  Siffran inne-
fattar alla leverantörer som står i ett direkt avtals-
förhållande med Hansel, underleverantörer är inte 
medräknade  I praktiken innebär detta att man gjorde 
anskaffningar från små och medelstora företag för 
över 96 miljoner euro genom Hansels avtal 

Eftersom upphandlingsvolymerna för Hansels kun-
der ofta är stora kan små företag ibland ha svårt att 
hantera stora mängder beställningar  Man kan delta 
i Hansels upphandlingar på premissen att en del av 
inköpen sker via underleverantörer  Möjligheten att 
använda underleverantörer främjar små och med-
elstora företags möjligheter att delta i samordnade 
upphandlingar 

Hansel tillåter även grupperingar av företag i anbud-
stävlingar  Grupperingar kan ha lättare att hantera 
stora mängder beställningar, vilket gör det lättare 
för små och medelstora företag att bli avtalsleve-
rantörer till staten 

Mängden anskaffningar från små och medelstora 
företag via ramavtal har minskat under de senaste 

En fungerande marknad och små 
och medelstora företag

Små och medelstora företag som avtalsleverantörer*

*2012 gjorde man en översyn över indelningsprinciperna för föreningar samt för kommun- och stadsägda bolag, som ingår i kategorin övriga. Dessutom 
korrigerades indelningen när det gäller vissa företag som ingår i internationella koncerner, som på grund av att de har en så liten verksamhet i Finland 
tidigare har räknats till de små och medelstora företagen 

3Antal anställda under 250 personer och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansräkning på högst 43 miljoner euro  Företagen måste 
dessutom uppfylla det så kallade oberoendekriteriet, enligt vilket ett stort företag inte får äga över 25 procent av företaget när det gäller små och 
medelstora företag 
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åren  Nedgången beror bland annat på ramavtalet 
för el, som år 2011 blev bolagets största ramavtal 
räknat i euro, då man beslutade att centralisera sta-
tens anskaffning av el genom att göra en samordnad 
upphandling via Hansel  Avtalsleverantören av el är 
ett stort företag 

Man bör även notera att det inte finns några små 
och medelstora företag inom vissa branscher, som 
exempelvis reguljärflyg och leasingtjänster. Dess-
utom finns det avtal som måste göras på nationell 
nivå, exempelvis ramavtal för datakommunikation 
och telefontrafik.

Fördelning  
av upphandlingar

Ramavtalen bygger på upphandlingslagen  Leveran-
törer till ramavtalet väljs ut genom en anbudstävling, 
som exempelvis kan vara regionalt  Anbudstävling-
arna genomförs i regel genom ett öppet förfarande 
i hela EU 

I vissa ramavtal gör kunderna ofta upphandlingar 
genom en förenklad upphandling inom ramavtalen  
I dessa minitävlingar kan endast de leverantörer 
som valts ut till ramavtalet delta  I förenklade upp-
handlingar för exempelvis företagshälsovårds- el-
ler tryckeritjänster kan utvalda leverantörer för det 
geografiska området eller produktgruppen delta un-
der avtalsperioden för ramavtalet 

I alla Hansels upphandlingar tar man särskild hänsyn 
till sättet att genomföra upphandlingarna med tanke 
på en fungerande marknad och kundernas behov  I 
mån av möjlighet delar man upp upphandlingarna i 
mindre helheter, vilket gör det lättare för små och 
medelstora företag att delta  Små och medelstora 
företag har även möjlighet att delta i större upp-
handlingar i form av grupperingar 

Man kan emellertid inte särskilt rikta upphandlingar 
mot små och medelstora företag, utan den eller de 
anbudsgivare som kommit med det talekonomiskt 
förmånligaste anbudet vinner upphandlingen obe-
roende av företagets storlek  Cirka tio procent av 
Hansels ramavtal har upphandlats regionalt 

Regionala perspektiv har uppmärksammats till ex-
empel i ramavtalet för logi- och mötestjänster inom 
landet, som delades in i cirka 70 områden, så att man 
i största möjliga mån skulle kunna svara på kunder-
nas behov av logi  Sammanlagt cirka 90 avtalsleve-
rantörer valdes ut till logi- och mötestjänsterna  Re-
gionala perspektiv har också beaktats i till exempel 
ramavtalet för företagshälsovårdstjänster 

I ramavtalet för datorer ligger det på avtalsleve-
rantörernas ansvar att se till att servicetjänsterna 
fungerar över hela landet  Det sker i praktiken med 
hjälp av ett omfattande regionalt nätverk av under-
leverantörer, vilket ger kunderna tillgång till nästan 
140 serviceställen 
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Europeiska unionens nya upphandlingsdirektiv god-
kändes i februari 2014  Hansel deltog intensivt i för-
beredelsearbetet inför förnyelsen av den nationella 
lagstiftningen, som utfördes efter godkännandet av 
upphandlingsdirektiven 

Bolagets experter deltog i styr- och beredningsgrup-
per inom projektet samt i sekretariatets arbete  Re-
geringens proposition avseende upphandlingslagen 
lämnas till riksdagen våren 2016, och den nya upp-
handlingslagen kommer sannolikt att träda i kraft 
hösten 2016 

Lagreformen medför en total förnyelse av upphand-
lingslagstiftningen  De viktigaste förändringarna för 

Hansels del är ändringar i upphandlingsförfaranden 
och den praktiska upphandlingsprocessen samt de 
elektroniska upphandlingsförfarandena, upphand-
lingsenheterna inom samordnade upphandlingars 
ställning och preciseringar i anslutning till ramav-
talen 

I och med lagreformen kommer man även att fästa 
större uppmärksamhet vid miljöperspektivet, det 
sociala perspektivet och innovationsperspektivet 
samt små och medelstora företags ställning  Man vill 
ge myndigheter och kommuner bättre möjligheter 
att beakta upphandlingarnas kvalitet och att de ska 
stödja till exempel sysselsättning, arbetsförhållan-
den, hälsa och miljöskydd.

Upphandlingslagen reformeras
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Hansel följer regelbundet upp kund- och leveran-
törsnöjdheten  Med hjälp av omfattande enkät-
undersökningar som utförs cirka en gång om året 
samlar man in återkoppling från kunderna och leve-
rantörerna 

Den senaste leverantörsnöjdhetsundersökningen 
gjordes i januari 2016 och den senaste kundnöjd-
hetsundersökningen i januari 2016  Resultaten gås 
igenom i bolagets ledningsgrupp och används i pla-
neringen av utvecklingsåtgärder tillsammans med 
personalen 

Kunderna är nöjda med Hansels 
tjänster

Enligt kundnöjdhetsundersökningen har Hansel 
lyckats med att utveckla sin verksamhet på ett po-
sitivt sätt  Graden av nöjdhet bland Hansels kunder 
var 3,83 på en skala mellan 1 och 5 (3,87 år 2015). 
Helhetsbetyget på minst 3,50 gavs av 77 % (77 % 
2015) av dem som svarade  Kundernas övergripan-
de nöjdhet med Hansels verksamhet är fortfarande 
god 

I enkäten gav kunderna Hansel högsta betyg i kän-
nedomen om upphandlingslagen och konkurrens-
utsättningskompetensen, serviceinställningen, kon-
taktpersonernas verksamhet och kommunikationen 

Förbättringspunkter som Hansel kan påverka med 
sin verksamhet var enligt kunderna kännedomen om 
föremålet för upphandling och kundens behov samt 
fördelarna med samordnad upphandling 

Kundenkäten besvarades av sammanlagt 356 kun-
der (326 år 2014) och det kom in svar från samtliga 
förvaltningsområden  Flest svar kom in från för-
svarsministeriets, arbets- och näringsministeriets 
samt inrikesministeriets förvaltningsområden 

Avtalsleverantörerna uppskattar 
objektiviteten i Hansels verksamhet

En enkät riktad till avtalsleverantörer genomfördes 
i januari 2016 och besvarades av 180 av avtalsleve-
rantörernas kontaktpersoner  Graden av leverantö-
rernas nöjdhet var 3,81 på en skala mellan 1 och 5 
(3,88 år 2014).

I enkäten gav leverantörerna högst betyg till kunska-
perna om upphandlingslagen och upphandlingsför-
farandena samt kontaktpersonernas agerande  Även 
kommunikationen om ramavtal och konkurrensut-
sättningar samt Hansels opartiskhet fick högt betyg.

Kunskapen om föremålet för upphandling och smi-
digheten i upphandlingsprocessen fick lägre betyg 
av avtalsleverantörerna i enkäten 

Både stora samt små och medelstora företag gav 
respons. Det finns inga statistiskt signifikanta skill-
nader mellan dessa gruppers övergripande nöjdhet 

Automatisk insamling av återkoppling

Utöver via omfattande enkäter samlar Hansel in 
respons av kunder och leverantörer efter varje 

Kund- och leverantörsnöjdhet

Kunder 

3,83
på en skala 
mellan 1 och 5
3,87 år 2014 

Leverantörer

3,81
på en skala 
mellan 1 och 5
3,88 år 2014 
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konkurrensutsättnings- och konsultationsprojekt  
Enkäterna skickas i första hand ut till alla instanser 
som deltagit i upphandlingsprojekten  Målet är att 
med hjälp av responsen utveckla samarbetet med 
intressenterna 

Respons insamlas även om kundernas nöjdhet med 
ramavtalen innan avtalsperioden löper ut, så att man 
kan ta hänsyn till eventuella önskemål om förbätt-
ringar i kommande ramavtal 
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Intressegrupp Förväntningar och behov
Effekter på

intressegrupperna
Lednings- och samarbetssätt

Kundrelationer

Upphandlingsenheterna

Högklassiga och

förmånliga

verksamhetsmodeller för

anskaffningar som är så

lätthanterliga som möjligt

samt tar hänsyn till

kundens behov och är

juridiskt hållbara. Stöd

vid genomförande av

egna upphandlingar.

Inbesparingar för

statsförvaltningens

upphandlingsenheter och

minskning av

upphandlingsväsendets

arbetsmängd. Hänsyn till

hållbara val vid

statsförvaltningens

upphandlingar.

Verksamheten grundar sig på en

kundplan som görs varje år där

man antecknar fokusområdena

och de viktigaste åtgärderna för

att utveckla kundrelationen.

Ansvarspersoner:

kunddirektören, kundcheferna

Producenter av

koncernservice

Hansel förväntas stödja

servicecentralernas

verksamhet med sina

ramavtal och med sina

juridiska kunskaper och

kunskaper inom

upphandlingar.

Inbesparingar för

statsförvaltningens

upphandlingsenheter och

minskning av

upphandlingsväsendets

arbetsmängd. Hänsyn till

hållbara val i

statsförvaltningens

upphandlingar.

Producenterna av koncernservice

ses som vägledare för

statsförvaltningens

upphandlingar inom den service-

och produktkategori som de har

ansvar för. Bolaget strävar efter

att utveckla sitt eget utbud av

lösningar och ge bättre stöd åt

servicecentralernas verksamhet.

Ansvarspersoner:

kunddirektören, sektorcheferna

Leverantörsrelationer

Ramavtalsleverantörer

Framgångsrika affärer

med statsförvaltningens

organisationer.

Kvalificerade

upphandlingar samt icke-

diskriminerande och

jämlik behandling.

Stora

försäljningsvolymer för

avtalsleverantörer som

är framgångsrika i

upphandlingar. Jämlik

och icke-diskriminerande

behandling av

leverantörer. Krav som

Leverantörssamarbetet sker

enligt en handlingsplan som

upprättas årligen.

Ansvarspersoner:

affärsområdeschefen,

branschcheferna8.4.2016 Analys av intressegrupper - Vuosikertomus 2015 - Hansel
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gynnar hållbara val.

Internarelationer

Ägaren

En väl ledd, ansvarsfull

organisation, som sparar

pengar för statens

upphandlingsväsende.

Besparingar för staten

genom ökad

produktivitet i

upphandlingarna och

besparingar genom

minskade

upphandlingsutgifter. En

juridiskt hållbar

upphandlingsverksamhet

för staten.

Bolaget framför aktivt sina

synpunkter på utvecklandet av

statens upphandlingsverksamhet

och möjliga utvecklings- och

inbesparingsmål. Ansvarsperson:

verkställande direktören

Bolagetsanställda

En säker, belönande

arbetsplats. Möjligheter

att utvecklas och

utveckla.

En arbetsgivare som

agerar långsiktigt och

ansvarsfullt och som

förutom ekonomisk

kompensation även

erbjuder en trevlig

arbetsmiljö samt

möjligheter att påverka

betydande projekt på

riksnivå.

Personalförvaltningens program.

Ansvarsperson:

ekonomidirektören,

personalchefen

Relationer till andra

intressegrupper

Lagstiftaren

Presentera

upphandlingsenhetens

synpunkter i avsikt att

utveckla lagstiftningen.

En kunnig och

professionell

organisation, som kan

dela med sig av praktiska

erfarenheter av

offentliga upphandlingar

och av lagstiftningen som

styr dessa upphandlingar.

Bolaget kommer aktivt med

utvecklingsförslag, deltar i

arbetsgrupper och anordnar

informationstillfällen.

Ansvarsperson: direktören för

juridiska ärenden

Presentation av

Viktiga intressegrupper för Hansel är kunderna, le-
verantörerna, ägaren och arbetstagarna. Bolaget har 
även ett stort antal andra intressegrupper, exempel-
vis lagstiftaren som ansvarar för upphandlingslag-
stiftningen, medborgarorganisationer, branschor-
ganisationer och medier 

Analysen av intressegrupper som är utfört av Hansel 
omfattar alla väsentliga intressegrupper, och deras 
växelverkan med och förväntningar på Hansel be-
döms 

Analys av intressegrupper

Intressegruppsanalys av viktiga intressegrupper  
som man regelbundet samarbetar med

Intressegrupp Förväntningar och behov
Effekter på 
intressegrupperna Lednings- och samarbetssätt
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gynnar hållbara val.

Internarelationer

Ägaren

En väl ledd, ansvarsfull

organisation, som sparar

pengar för statens

upphandlingsväsende.

Besparingar för staten

genom ökad

produktivitet i

upphandlingarna och

besparingar genom

minskade

upphandlingsutgifter. En

juridiskt hållbar

upphandlingsverksamhet

för staten.

Bolaget framför aktivt sina

synpunkter på utvecklandet av

statens upphandlingsverksamhet

och möjliga utvecklings- och

inbesparingsmål. Ansvarsperson:

verkställande direktören

Bolagetsanställda

En säker, belönande

arbetsplats. Möjligheter

att utvecklas och

utveckla.

En arbetsgivare som

agerar långsiktigt och

ansvarsfullt och som

förutom ekonomisk

kompensation även

erbjuder en trevlig

arbetsmiljö samt

möjligheter att påverka

betydande projekt på

riksnivå.

Personalförvaltningens program.

Ansvarsperson:

ekonomidirektören,

personalchefen

Relationer till andra

intressegrupper

Lagstiftaren

Presentera

upphandlingsenhetens

synpunkter i avsikt att

utveckla lagstiftningen.

En kunnig och

professionell

organisation, som kan

dela med sig av praktiska

erfarenheter av

offentliga upphandlingar

och av lagstiftningen som

styr dessa upphandlingar.

Bolaget kommer aktivt med

utvecklingsförslag, deltar i

arbetsgrupper och anordnar

informationstillfällen.

Ansvarsperson: direktören för

juridiska ärenden
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Övrig statsförvaltning

upphandlingsenhetens

och

upphandlingsenheterna

för samordnade

upphandlingars

synpunkter.

Varierar beroende på

instans.

Deltar i en aktiv dialog.

Regelbundna möten med

ledningen för samarbetspartner

och ansvarspersoner.

Branschorganisationer
Dialog för att utveckla

avtalsvillkoren.

Effektivisering av

verksamheten och ett

utökat inflytande: En

centraliserad och effektiv

kanal för

intressebevakning för

branschorganisationer

beträffande

statsförvaltningens

upphandling.

Upprätthållande av samarbetet:

regelbundna möten,

representanter för

branschorganisationer med i

upphandlingsprojekt.

Ansvarspersoner:

branschcheferna

Medborgarorganisationer

Främjande av

ansvarsfullhet och hållbar

utveckling.

Effektivisering av

verksamheten och ett

utökat inflytande: en

centraliserad och effektiv

kanal för

intressebevakning för att

främja hållbara val i

statsförvaltningens

upphandlingar.

Skapa ett fungerande samarbete

och dela information.

Utnyttjande av expertis i

organisationerna vid

upphandlingar av ramavtal.

Ansvarig part: ansvarsgruppen

Medier

Information och nyheter

om statsförvaltningens

anskaffningar och

upphandlingsverksamhet.

Effektivisering av

verksamheten: en

centraliserad,

professionell och effektiv

instans som ger

centraliserad och

tillförlitlig information

om statsförvaltningens

upphandlingar och

upphandlingsväsendet.

Svara på medias behov genom

aktiv service. Ansvarsperson:

kommunikationschefen

15.4.2016 Analys av intressegrupper - Vuosikertomus 2015 - Hansel

https://arsberattelse2015.hansel.fi/sv/vastuullisuusraportti/sidosryhmat/sidosryhmaanalyysi/ 3/5

gynnar hållbara val.

Internarelationer

Ägaren

En väl ledd, ansvarsfull

organisation, som sparar

pengar för statens

upphandlingsväsende.

Besparingar för staten

genom ökad

produktivitet i

upphandlingarna och

besparingar genom

minskade

upphandlingsutgifter. En

juridiskt hållbar

upphandlingsverksamhet

för staten.

Bolaget framför aktivt sina

synpunkter på utvecklandet av

statens upphandlingsverksamhet

och möjliga utvecklings- och

inbesparingsmål. Ansvarsperson:

verkställande direktören

Bolagets anställda

En säker, belönande

arbetsplats. Möjligheter

att utvecklas och

utveckla.

En arbetsgivare som

agerar långsiktigt och

ansvarsfullt och som

förutom ekonomisk

kompensation även

erbjuder en trevlig

arbetsmiljö samt

möjligheter att påverka

betydande projekt på

riksnivå.

Personalförvaltningens program.

Ansvarsperson:

ekonomidirektören,

personalchefen

Relationer till andra

intressegrupper

Lagstiftaren

Presentera

upphandlingsenhetens

synpunkter i avsikt att

utveckla lagstiftningen.

En kunnig och

professionell

organisation, som kan

dela med sig av praktiska

erfarenheter av

offentliga upphandlingar

och av lagstiftningen som

styr dessa upphandlingar.

Bolaget kommer aktivt med

utvecklingsförslag, deltar i

arbetsgrupper och anordnar

informationstillfällen.

Ansvarsperson: direktören för

juridiska ärenden

Presentation av
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Övrig statsförvaltning

upphandlingsenhetens

och

upphandlingsenheterna

för samordnade

upphandlingars

synpunkter.

Varierar beroende på

instans.

Deltar i en aktiv dialog.

Regelbundna möten med

ledningen för samarbetspartner

och ansvarspersoner.

Branschorganisationer
Dialog för att utveckla

avtalsvillkoren.

Effektivisering av

verksamheten och ett

utökat inflytande: En

centraliserad och effektiv

kanal för

intressebevakning för

branschorganisationer

beträffande

statsförvaltningens

upphandling.

Upprätthållande av samarbetet:

regelbundna möten,

representanter för

branschorganisationer med i

upphandlingsprojekt.

Ansvarspersoner:

branschcheferna

Medborgarorganisationer

Främjande av

ansvarsfullhet och hållbar

utveckling.

Effektivisering av

verksamheten och ett

utökat inflytande: en

centraliserad och effektiv

kanal för

intressebevakning för att

främja hållbara val i

statsförvaltningens

upphandlingar.

Skapa ett fungerande samarbete

och dela information.

Utnyttjande av expertis i

organisationerna vid

upphandlingar av ramavtal.

Ansvarig part: ansvarsgruppen

Medier

Information och nyheter

om statsförvaltningens

anskaffningar och

upphandlingsverksamhet.

Effektivisering av

verksamheten: en

centraliserad,

professionell och effektiv

instans som ger

centraliserad och

tillförlitlig information

om statsförvaltningens

upphandlingar och

upphandlingsväsendet.

Svara på medias behov genom

aktiv service. Ansvarsperson:

kommunikationschefen
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Hansels experter medverkar regelbundet i arbets-
grupper, vars mål bland annat är att utveckla det 
nationella upphandlingsväsendet, öka ansvarsfull-

heten och ta hänsyn till informationssäkerheten vid 
upphandlingarna 

Externa arbetsgrupper

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen 
inrättad av Mål

De viktigaste arbetsgrupperna som Hansel deltog i under 2015
8.4.2016 Externa arbetsgrupper - Vuosikertomus 2015 - Hansel

https://arsberattelse2015.hansel.fi/sv/vastuullisuusraportti/sidosryhmat/ulkopuoliset-tyoryhmat/ 2/4

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen

inrättad av
Mål

Hanko-projektet Finansministeriet Utveckla statens upphandlingsväsende

Commission

Government Experts

Group on Public

Procurement (EXPP)

Europeiska

kommissionen

Bistå kommissionen i beredningen av lagstiftning om samordnad

upphandling eller planering av politiken

The Multi-Stakeholder

Expert Group on

eProcurement (EXEP)

Europeiska

kommissionen
Utveckla e-upphandling

Senatfastigheter och

Hansels styr- och

samarbetsgrupper

Finansministeriet Utveckling av samarbetet mellan Senatfastigheter och Hansel

Arbetsgrupp för säkra

ICT-upphandlingar

Arbetsgrupp

sammankallad av

Hansel

Att ge stöd vid planering av upphandlingar av service och lösningar som

används allmänt samt stöd till genomförandet inom statskoncernen.

Huvudfokus för granskningen är ICT-upphandlingar samt särskilda krav

från försvars- och säkerhetsklustret. Sammanträder 2–3 gånger per år.

Hankintafoorum LOGY ry
Påverka utvecklingen av kunskaperna om upphandlingar i Finland och

främja medlemmarnas konkurrenskraft

Uppföljningsgrupp för

övervakning av statens

elupphandling

Finansministeriet Uppföljning av statens elupphandling

Delegationen för statens

upphandlingsväsende
Finansministeriet

Främja växelverkan mellan de statliga upphandlingsenheterna och följa

upp genomförandet av statens upphandlingsstrategi

Styrgrupp för policyer

för offentliga

upphandlingar av finska

nationella träbaserade

produkter

Arbets- och

näringsministeriet
Att styra policyutvecklingen som expertgrupp

Arbetsgruppen för Finansministeriet Samordnar projekt i anslutning till digitaliseringen av upphandlingarna i8.4.2016 Externa arbetsgrupper - Vuosikertomus 2015 - Hansel
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Utöver arbete i arbetsgrupper lämnar Hansel expertutlåtanden i anslutning till statens

upphandlingsväsende och utvecklandet av den.

elupphandling Finland

De största köparna Tekes

Främjar särskilt inträdet på marknaden för produkter och tjänster från

små och medelstora företag samt förbättrar produktiviteten och

effektiviteten hos offentliga tjänster

Styrgrupp för

rådgivningstjänst för

hållbara upphandlingar

Motiva Främjande av hållbar upphandling

Styrgruppen för

innovativa offentliga

cleantech-projekt

Finlands

miljöcentral

Målet med projektet är att främja genomförandet innovativa cleantech-

projekt i Finland. Styrgruppen sammanträder några gånger om året.

Styrgruppen för

förnyelsen av

upphandlingslagen

Arbets- och

näringsministeriet
Beredning av en totalreform av upphandlingslagstiftningen

Beredningsgruppen för

förnyelsen av

upphandlingslagen

Arbets- och

näringsministeriet
Beredning av en totalreform av upphandlingslagstiftningen

Valtoris och Hansels

styrgrupp

Hansels och

Valtoris

arbetsgrupp

Främjande av samverkan mellan Valtori och Hansel. Sammanträder

cirka fem gånger per år.

Palkeet-styrgruppen

Hansels och

Palkeets

arbetsgrupp

Utveckla och följa upp samverkan mellan Palkeet och Hansel.

Sammanträder ett par gånger per år.

VAHTI: Tekniska

sektionen
Finansministeriet

Centrala riktlinjer för informationssäkerhet särskilt med tanke på

offentlig upphandling.
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Utöver arbete i arbetsgrupper lämnar Hansel expertutlåtanden i anslutning till statens upphandlingsväsende 
och utvecklandet av den 
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Utöver arbete i arbetsgrupper lämnar Hansel expertutlåtanden i anslutning till statens

upphandlingsväsende och utvecklandet av den.

elupphandling Finland

De största köparna Tekes

Främjar särskilt inträdet på marknaden för produkter och tjänster från

små och medelstora företag samt förbättrar produktiviteten och

effektiviteten hos offentliga tjänster

Styrgrupp för

rådgivningstjänst för

hållbara upphandlingar

Motiva Främjande av hållbar upphandling

Styrgruppen för

innovativa offentliga

cleantech-projekt

Finlands

miljöcentral

Målet med projektet är att främja genomförandet innovativa cleantech-

projekt i Finland. Styrgruppen sammanträder några gånger om året.

Styrgruppen för

förnyelsen av

upphandlingslagen

Arbets- och

näringsministeriet
Beredning av en totalreform av upphandlingslagstiftningen

Beredningsgruppen för

förnyelsen av

upphandlingslagen

Arbets- och

näringsministeriet
Beredning av en totalreform av upphandlingslagstiftningen

Valtoris och Hansels

styrgrupp

Hansels och

Valtoris

arbetsgrupp

Främjande av samverkan mellan Valtori och Hansel. Sammanträder

cirka fem gånger per år.

Palkeet-styrgruppen

Hansels och

Palkeets

arbetsgrupp

Utveckla och följa upp samverkan mellan Palkeet och Hansel.

Sammanträder ett par gånger per år.

VAHTI: Tekniska

sektionen
Finansministeriet

Centrala riktlinjer för informationssäkerhet särskilt med tanke på

offentlig upphandling.
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Hansel var under år 2015 medlem i följande organisationer:

• Helsingfors handelskammare
• HENRY
• IT-oikeuden yhdistys
• Management Institute of Finland
• Meeting Professionals International
• Nooan Arkki Oy (Green Office)
• Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA
• ProCom
• Sisäiset tarkastajat
• Suomen Liikematkayhdistys
• Suomen Osto- ja Logistiikka yhdistys (LOGY)
• Utvecklingscentralen för Informationssamhälle (TIEKE)
• Yritysvastuuverkosto FIBS

Hansels verkställande direktör Anssi Pihkala är medlem i delegationen Statens servicecenter för ekonomi- och 
personalförvaltning (Palkeet) 

Vd har inga betydande aktieinnehav 

Medlemskap i organisationer 
och intressen
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Principerna för Hansels kommunikation är öppen-
het, konsekvens och rättidighet. I kommunikationen 
tar man hänsyn till principerna för ansvarsfullhet 
som anges i bolagets strategi 

Målet med den konsekventa kommunikationen är 
bland annat att värna om företagsbilden, som be-
tonar mångsidig professionalism  Målet är även att 
upprätthålla bilden av företaget som en attraktiv och 
intressant arbetsgivare 

Utöver traditionella kommunikationskanaler utnytt-
jar Hansel även sociala medier som verktyg  Med 
hjälp av Twitter, LinkedIn och YouTube når Hansel 
effektivt ut med information om verksamheten och 
får respons i realtid från kunder, leverantörer och 
andra samarbetspartner 

Hansel publicerade på sin webbplats i augusti 2015 
en blogg, vars syfte är att sprida information om 
samordnad upphandling och ge mer bakgrundsin-
formation om bolagets verksamhet. Blogginläggen, 
som publiceras med ca en veckas intervall, har bland 
annat handlat om konkurrensutsättning, innovatio-
ner, digitalisering och kommunikation om ansvar. 
Under hösten publicerades 18 blogginlägg, som fram 
till slutet av året hade lästs ca 4 000 gånger 

Blogginläggen skrivs av Hansels experter, såsom 
konkurrensutsättningskonsulter, jurister, experter 
samt specialister på försäljning och kommunikation  
Bloggen erbjuder också möjlighet till kommentarer 
och diskussion 

Syftet med tjänsterna i sociala medier är att för-
bättra kundservicen och informationsförmedling-
en genom att erbjuda interaktiva kanaler till våra 
intressegrupper  Genom att publicera ett svar eller 
information i sociala medier kan man i bästa fall nå 
hundratals kunder och intressegrupper  Sociala 
medier används vid behov också för kriskommuni-
kation 

Bolagets intranät förnyades under 2015, och det nya 
intranätet lanserades i december 2015  Samtidigt 
övergick bolaget till en decentraliserad administrativ 
modell, vars syfte är att effektivisera bolagets inter-
na kommunikation 

Information, offentlighet och sekretess

Hansels verksamhet är transparent, och bolaget 
informerar öppet om verksamheten  För att säker-
ställa en kommersiellt framgångsrik och opartisk 
konkurrensutsättning ska frågor relaterade till kon-
kurrensutsättningar hemlighållas under upphand-
lingen  De som deltar i upphandlingen får endast 
information i enlighet med kontrollerad praxis 

I utlämning av dokument iakttas anvisningar enligt 
vilka hänsyn ska tas till att Hansels samt Hansels 
kunders och leverantörers konfidentiella uppgifter 
skyddas 

Öppenhet och kommunikation 
med intressegrupper
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Hansels mål är att vara en uppskattad och ansvars-
full arbetsgivare som erbjuder sin personal en inspi-
rerande arbetsgemenskap, intressanta arbetsupp-
gifter och möjligheter till fortlöpande yrkesmässig 
utveckling 

Förmännen ansvarar för att alla behandlas likvär-
digt i arbetsgemenskapen och arbetsuppgifterna 
fördelas jämt  Det får inte förekomma olämpliga 
ageranden och man ingriper genast i eventuella 
missförhållanden 

Vi ser även till att de gemensamma spelreglerna 
inom vår arbetsgemenskap respekteras och att det 
inte uppstår intressekonflikter kopplade till arbets-
uppgifterna 

Kollektivavtal och verksamhet med 
personalgrupperna

Hansels kollektivavtal har förhandlats fram med 
hjälp av Arbetsgivarna för servicebranscherna PAL-
TA rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf  Avtalet 
gäller tillsvidare 

Hela bolagets personal, med undantag av vd, omfat-
tas av kollektivavtalet  Personalen representeras en-
ligt kollektivavtalet av förtroendemannen som väljs 
bland de anställda och dennes ersättare 

Personalens rättigheter drivs även av personalför-
eningen (Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry), som 
är medlemsorganisation i De Högre Tjänstemännen 
YTN rf  Cirka hälften av Hansels anställda är med i 
fackförbund  Kollektivavtalet och anvisningar som 
berör personalen finns även på bolagets intranät.

Arbetstillfredsställelse  
och utveckling av chefsarbetet

En fungerande och väl ledd arbetsplats påverkar 
personalens arbetstillfredsställelse, engagemang 
och entusiasm  Att skapa bra sammanhållning är 
viktigt 

På Hansel utvärderas situationen på arbetsplatsen 
genom en ingående arbetshälsoenkät med ungefär 

1,5 års mellanrum. Den senaste mätningen gjordes 
i augusti 2014 

Enligt enkäten har Hansels medarbetare haft en re-
lativt hög arbetstillfredsställelse under de senaste 
åren  Snittbetyget beträffande arbetstillfredsstäl-
lelse var 3,8 på en skala mellan 1 och 5 (3,7 år 2012).

Man satsar på utvecklingen av chefsarbetet genom 
att regelbundet utbilda cheferna och kvaliteten på 
chefsarbetet mäts bland annat som en del av arbets-
hälsoenkäten  Chefsfortbildning på företagsnivå 
anordnas för de punkter som behöver utvecklas i 
chefsarbetet 

Företagshälsovårdens 
arbetsplatsutredning

År 2015 genomfördes en lagstadgad arbetsplats-
utredning inom Hansel av företagshälsovården  Ut-
redningen utförs alltid av yrkesutbildade personer 
inom företagshälsovården 

I arbetsplatsutredningen bedöms hälsorisker, olä-
genheter och belastningsfaktorer relaterade till 
arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen. Be-
dömningen fokuserar i synnerhet på vilken betydel-
se dessa faktorer har för hälsan och arbetsförmågan  
Resultaten av arbetsplatsutredningen var på det 
stora hela positiva 

Personalen gör saker tillsammans

Ett sätt att skapa sammanhållning är att anordna ge-
mensamma program och evenemang för personalen  
Hansel uppmuntrar hela personalen att delta i de 
evenemang som anordnas av företagets personal-
klubb 

Personalklubben har under 2015 organiserat olika 
idrotts- och kulturevenemang, sommarfester och 
traditionella lillajulfester  Hansel har egna inneban-
dy- och fotbollslag som deltar i hobbyserier 

De evenemang som har anordnats av personal-
klubben har varit populära bland personalen och 
programmet planeras och utvecklas i enlighet med 

Bra arbetsgivare
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personalens önskemål  Arbetsgivaren betalar en del 
av kostnaderna för evenemangen  År 2015 använ-

des sammanlagt 22 914 euro till rekreation (34 439 
euro år 2014) 
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Hansel är en expertorganisation, där 80,3 procent av bolagets personal har en högre eller lägre

högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen i botten. De vanligaste examina är en ekonomisk

högskoleexamen och juristutbildning.

Utbildning*

År 2015 hade de anställda i chefsposition 8,8 utbildningsdagar (8,3 dagar år 2014) och övriga 4,3

utbildningsdagar (4,6 dagar år 2014).

Kvinnorna hade 5,1 utbildningsdagar och männen 4,7 utbildningsdagar (år 2014 hade kvinnorna 4,7

och männen 5,6 utbildningsdagar).

Hansel ger även stöd till deltagande i externa, längre utbildningar, både ekonomiskt och genom

flexibla arbetstider för att göra det möjligt att kombinera arbete och studier.

Personalens tillfredsställelse med de möjligheter att utveckla kompetensen genom utbildning och

inlärning i arbetet som företaget erbjuder har enligt personalenkäten hållits kvar på en hög nivå.

2015 2014 2013 2012 2011

Högre högskoleexamen, % 63,0 57,6 54,6 53,4 47,2

Lägre högskoleexamen, % 5,0 2,6 1,3 2,8 5,7

Yrkeshögskoleexamen, % 12,0 10,3 10,7 12,3 14,3

Examen på mellanstadiet + övriga examina, % 15,0 19,2 22,7 21,9 21,4

Utan yrkesexamen, % 5,0 10,3 10,7 9,6 11,4

Utbildningsdagar, dag/person/år 5 5 4 5 5

Utbildningstjänster köpta utifrån, €/person/år 1 149 1 298 789 1 064 952

*Fördelningen baserar sig sedan 2015 på anställningsförhållanden som

gällde i slutet av året, under tidigare år på aktiva anställningsförhållanden i

slutet av räkenskapsåret.

I Hansels strategi har man ett starkt fokus på att ut-
veckla kompetensen. Ett flerårigt utvecklingspro-
gram för utökad kompetens pågår inom bolaget, 
Hansel-Akademin, i syfte att öka förståelsen för den 
aktuella situationen och de framtida utmaningarna 
för upphandlingsväsendet 

Samarbetspartner i utbildningsprogrammet är 
Villmanstrands tekniska universitet, vilket gör det 
möjligt att avklara utbildningsprogrammet med stu-
diepoäng  Alla moduler i utbildningsprogrammet har 
orienterande förhandsuppgifter och tillämpning av 
teoretiska kunskaper på Hansels utvecklingsobjekt 
i form av mellanuppgifter  Den sociala aspekten av 
inlärning och skapandet av en gemensam begrepps-
apparat stärks genom att man strävar efter att ut-
föra uppgifterna i grupper som överskrider enhets-
gränserna 

Hansel-Akademins fokusområde är ledning och ut-

veckling av upphandlingar  Utbildningsprogrammet 
har ett viktigt fokus som syftar till att förvalta och 
utöka Hansels kompetenskapital  Under 2015 foku-
serade utbildningsprogrammet på bland annat led-
ning av nätverk och leverantörshantering, förening 
av samarbete och konkurrens mellan aktörerna samt 
forskningstrender inom upphandling 

Utbildad personal

Utöver Hansel-Akademin anordnas det intern ut-
bildning i bland annat ansvarsfrågor och upphand-
lingslagen. Även rollspecifika utbildningar köps in 
från externa parter 

Hansel är en expertorganisation, där 80,3 procent 
av bolagets personal har en högre eller lägre hög-
skoleexamen eller yrkeshögskoleexamen i botten  
De vanligaste examina är en ekonomisk högskole-
examen och juristutbildning 

År 2015 hade de anställda i chefsposition 8,8 ut-
bildningsdagar (8,3 dagar år 2014) och övriga 4,3 
utbildningsdagar (4,6 dagar år 2014).

Kvinnorna hade 5,1 utbildningsdagar och männen 
4,7 utbildningsdagar (år 2014 hade kvinnorna 4,7 
och männen 5,6 utbildningsdagar).

Hansel ger även stöd till deltagande i externa, längre 
utbildningar, både ekonomiskt och genom flexibla 
arbetstider för att göra det möjligt att kombinera 
arbete och studier 

Personalens tillfredsställelse med de möjligheter 
att utveckla kompetensen genom utbildning och in-

Hansel-Akademin

Utbildning*

*Fördelningen baserar sig sedan 2015 på anställningsförhållanden som gällde i slutet av året, under tidigare år på aktiva anställningsförhållanden i slutet 
av räkenskapsåret 
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lärning i arbetet som företaget erbjuder har enligt 
personalenkäten hållits kvar på en hög nivå 

Nya anställda på Hansel skolas in i arbetet med hjälp 
av ett inskolningsprogram som varar i cirka två veck-
or, då de introduceras i bolagets alla viktiga funktio-

ner  Under utbildningen går man även igenom bola-
gets etiska anvisningar och de centrala delarna som 
rör ansvarsfullhet  Man samlar in återkoppling från 
de nya arbetstagarna under ett återkopplingssamtal 
som hålls några månader efter att arbetet påbörjats 
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En resultatpremiereservering på 487 310 euro exklusive sociala kostnader har upptagits i bokslutet

för år 2015. Resultatpremierna betalas ut i april 2016. Visstidsanställda omfattas inte av

belöningssystemet. I övrigt har visstidsanställda arbetstagare samma förmåner som ordinarie

anställda.

Utbetalda resultatpremier (exklusive sociala kostnader)

Rätt till tjänstebil har fast anställda som behöver bil för att utföra sina arbetsuppgifter. Bilens

beskattningsvärde dras av från förmånstagarens totallön. Sju av Hansels anställda hade en tjänstebil i

slutet av 2015.

Bolaget har år 2007 tagit en tilläggspension från ett försäkringsbolag för verkställande direktören.

Den årliga avgiften är 9 714 euro (inklusive livförsäkring). Verkställande direktörens pensionsålder

är 63 år.

2015 2014 2013 2012 2011

tusen euro 505 492 319 307 266

Anställningsförmånerna för alla fast anställda är te-
lefonförmån, motionssedlar, HRT:s arbetsresesedlar, 
lunchsedlar och olycksfallsförsäkring för fritiden  
År 2013 började Hansel erbjuda sina anställda en 
tillfällig barnskötare för vård av sjukt barn som en 
anställningsförmån 

Bolagets personal kan utnyttja en omfattande fö-
retagshälsovårdsservice som förutom sjukvård på 
allmänläkarnivå också omfattar bland annat jour-
besök på läkarcentral och specialistkonsultationer  
Företagshälsovårdens verksamhet är förebyggande 

Hansel följer det finanspolitiska ministerutskottets 
direktiv om belöning av företagsledning och nyckel-
personer  Hansels styrelse fastställer årligen resul-
tatpremiemålen 

Resultatpremier och andra förmåner

Från början av år 2013 ändrades resultatpremiemo-
dellen för att motsvara det finanspolitiska minister-

utskottets ställningstagande den 13 augusti 2012, 
enligt vilket resultatpremien för en anställd högst får 
uppgå till 15 procent av årslönen  En resultatpremie 
för exceptionellt goda prestationer, som kan uppgå 
till högst 30 procent av årslönen, kan betalas ut till 
en medlem i ledningsgruppen 

Under 2015 var grunden för utbetalning av resul-
tatpremier enligt bolagsstyrelsens beslut kundtill-
fredsställelse och personliga prestationer 

En resultatpremiereservering på 487 310 euro ex-
klusive sociala kostnader har upptagits i bokslutet 
för år 2015  Resultatpremierna betalas ut i april 
2016  Visstidsanställda omfattas inte av belönings-
systemet  I övrigt har visstidsanställda arbetstagare 
samma förmåner som ordinarie anställda 

Rätt till tjänstebil har fast anställda som behöver bil 
för att utföra sina arbetsuppgifter  Bilens beskatt-
ningsvärde dras av från förmånstagarens totallön  
Sju av Hansels anställda hade en tjänstebil i slutet 
av 2015 

Bolaget har år 2007 tagit en tilläggspension från ett 
försäkringsbolag för verkställande direktören  Den 
årliga avgiften är 9 714 euro (inklusive livförsäkring)  
Verkställande direktörens pensionsålder är 63 år 

Förmåner och belöning

Utbetalda resultatpremier (exklusive sociala kostnader)

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2015.hansel.fi
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2015 2014 2013 2012 2011

Direkta effekter, Hansels egen

verksamhet
CO  tusen kg CO  tusen kg CO  tusen kg CO  tusen kg CO  tusen kg

Pappersförbrukning 0,69 0,74 0,75 0,78 0,97

Vägtrafik enligt bränsleförbrukning* 40,67 46,75 42,43 46,93 35,04

Utsläpp motsvarande

kilometerersättningar betalda av

bolaget

1,57 0,23 0,32 0,52 0,36

Annan trafik (taxi) 0,78 1,15 0,98 1,21 1,08

Flygtrafik enligt personkilometer 34,31 38,84 24,12 42,41 33,12

Båttrafik enligt personkilometer 1,73 1,27 3,41 – 1,03

Tågtrafik 0,12 0,08 0,10 0,11 0,23

Elförbrukning** 13,73 15,04 12,97 11,19 9,88

Direkta effekter, totalt 93,60 104,10 85,08 103,15 81,71

Utsläpp orsakade av inköp av

kontorsutrustning

Mobiltelefoner 2,93 1,87 0,70 0,56 0,72

Tablet datorer 0,32 – – – –

Bärbara datorer – 13,07 0,17 0,86 1,54

LCD-skärmar 0,66 28,83 0,23 1,14 1,59

Multifunktionsapparater – – – – 1,89

Skrivare 0,16 – – – –

Inredning 1,12 13,37 0,42 0,89 4,78

2 2 2 2 2

Hansel har sedan år 2009 va-
rit ett Green Office-kontor och 
ingår i Green Office-nätverket 
i Finland, som består av 449 

kontor i 170 organisationer. Green Office är ett 
miljöprogram utvecklat av WWF Finland, som har 
som mål att bland annat minska företagens miljö-
belastning 

Hållbar utveckling uppmärksammas i Hansels inter-
na verksamhet och vi följer regelbundet upp siffror-
na för el- och pappersförbrukning, resor samt an-
skaffning av utrustning och möbler  Vid uträkningen 

har man använt WWF:s miljökalkylator, som är ett 
Green Office-verktyg. Utsläppssiffrorna har inte an-
passats till den utökade affärsverksamheten eller 
det ökade antalet anställda 

Huvudparten av verksamhetens miljöpåverkan sker 
i form av resor, energiförbrukning i verksamhetens 
lokaler och anskaffning av kontorsutrustning  Kon-
torsutrustningen och en del av möblerna förnyades 
under 2014  Eftersom utsläppen orsakade av vår 
egen verksamhet är små på grund av verksamhetens 
art ger anskaffningen av utrustning och möbler ett 
tydligt avtryck i utsläppsstatistiken för 2014 

Green Office

Miljöeffekter av den egna verksamheten

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2015.hansel.fi
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*Siffran är baserad på bränsleköp för tjänstebilar 

**År 2015 utgör 40 % av elupphandlingen el som producerats med förnybara energikällor i enlighet med statsrådets principbeslut samt det beslut som 
fattats i gruppen för övervakning av statens elupphandling. Från 2014 värdet är baserad på den faktiska elkonsumtionen, före värden inhåller mätfel.

Praktisk information och aktivitet

Miljöutbildning har hållits för Hansels personal och 
man publicerar regelbundet miljöråd på olika områ-
den på intranätet  Inom företaget används videokon-
ferensteknik i syfte att ersätta resande 

Personalen uppmuntras att använda kollektiva färd-
medel genom att de erbjuds HRT:s arbetsresesedlar  
Utsläppsgränsen för tjänstebilar är 140 g CO2/km 

Hansel använder när det är möjligt och ändamålsen-
ligt alltid de avtal som man upphandlat i sina egna an-

skaffningar  Bolagets eget marknadsföringsmaterial 
är till största delen i elektronisk form 

I och med Green Office-projektet har man i konto-
rets småskaliga upphandlingar övergått till lösningar 
som belastar miljön mindre  På Hansels kontor man 
bland annat infört heltäckande avfallssortering i en-
lighet med Green Office-anvisningarna.

Under 2015 översteg Hansels elförbrukning målet 
för förnybara energikällor i statsrådets principbe-
slut 
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2015 2014 2013 2012 2011

Direkta effekter, Hansels egen

verksamhet
CO  tusen kg CO  tusen kg CO  tusen kg CO  tusen kg CO  tusen kg

Pappersförbrukning 0,69 0,74 0,75 0,78 0,97

Vägtrafik enligt bränsleförbrukning* 40,67 46,75 42,43 46,93 35,04

Utsläpp motsvarande

kilometerersättningar betalda av

bolaget

1,57 0,23 0,32 0,52 0,36

Annan trafik (taxi) 0,78 1,15 0,98 1,21 1,08

Flygtrafik enligt personkilometer 34,31 38,84 24,12 42,41 33,12

Båttrafik enligt personkilometer 1,73 1,27 3,41 – 1,03

Tågtrafik 0,12 0,08 0,10 0,11 0,23

Elförbrukning** 13,73 15,04 12,97 11,19 9,88

Direkta effekter, totalt 93,60 104,10 85,08 103,15 81,71

Utsläpp orsakade av inköp av

kontorsutrustning

Mobiltelefoner 2,93 1,87 0,70 0,56 0,72

Tablet datorer 0,32 – – – –

Bärbara datorer – 13,07 0,17 0,86 1,54

LCD-skärmar 0,66 28,83 0,23 1,14 1,59

Multifunktionsapparater – – – – 1,89

Skrivare 0,16 – – – –

Inredning 1,12 13,37 0,42 0,89 4,78

2 2 2 2 2
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Praktisk information och aktivitet
Miljöutbildning har hållits för Hansels personal och man publicerar regelbundet miljöråd på olika
områden på intranätet. Inom företaget används videokonferensteknik i syfte att ersätta resande.

Personalen uppmuntras att använda kollektiva färdmedel genom att de erbjuds HRT:s
arbetsresesedlar. Utsläppsgränsen för tjänstebilar är 140 g CO /km.

Hansel använder när det är möjligt och ändamålsenligt alltid de avtal som man upphandlat i sina egna
anskaffningar. Bolagets eget marknadsföringsmaterial är till största delen i elektronisk form.

I och med Green Office-projektet har man i kontorets småskaliga upphandlingar övergått till
lösningar som belastar miljön mindre. På Hansels kontor man bland annat infört heltäckande
avfallssortering i enlighet med Green Office-anvisningarna.

Under 2015 översteg Hansels elförbrukning målet för förnybara energikällor i statsrådets
principbeslut.

Utsläpp orsakade av inköp av

kontorsutrustning och inredning

sammanlagt

5,19 57,14 1,52 3,45 10,52

Totalt 98,79 161,24 86,60 106,60 92,23

*Siffran är baserad på bränsleköp för tjänstebilar.

**År 2015 utgör 40 % av elupphandlingen el som producerats med förnybara

energikällor i enlighet med statsrådets principbeslut samt det beslut som fattats i

gruppen för övervakning av statens elupphandling. Från 2014 värdet är baserad på den

faktiska elkonsumtionen, före värden inhåller mätfel.

2
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Hansel har en lagstadgad jämställdhetsplan, i vilken åtgärder för att trygga jämställdhet och

förebygga diskriminering presenteras. Inom bolaget följer man upp placeringen av kvinnor och män

på olika arbetsuppgifter samt löneutveckling och löneskillnader.

Könsfördelning

2015 2014 2013 2012 2011

Antal anställda i räkenskapsperiodens slut 74 77 73 71 66

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 73 75 71 69 63

Anställningsförhållanden i kraft den 31.12. 76 80 79 78 77

Anställningsförhållanden med fast anställda i kraft den 31.12. 74 77 77 73 69

Anställningsförhållanden med visstidsanställda i kraft den 31.12. 2 3 2 5 8

Visstidsanställda på heltid 31.12. – 2 1 2 4

Visstidsanställda på deltid 31.12. 2 1 1 3 4

Anställningsförhållanden på heltid (visstidsanställda och fast anställda) den

31.12.
74 79 78 75 73

Barn-/vårdledighet i medeltal 1 2 4 5 7

Fasta anställningsförhållanden den 31.12., % 97,4 96,2 97,5 93,6 89,6

Visstidsanställda den 31.12., % 2,6 3,8 2,5 6,4 10,4

Bolaget har anställt åtta nya medarbetare under 
2015  Fem nya anställningsavtal ingicks med män 
och tre med kvinnor. 75,0 procent av de nya medar-
betarna var högst 30 år gamla, medan 25,0 procent 
hörde till gruppen 31–39 år gamla 

Fem visstidsanställda och tre fast anställda rekry-
terades  Anledningen till visstidsanställningarna är 
till största delen de fast anställdas familjeledigheter  
Dessutom arbetar det studerande som timanställda 
på Hansel under sommaren och under arbetstoppar 

Sedan 2015 har personalstatistikens könsfördel-
ning, åldersfördelning och genomsnittliga längd på 
anställningsförhållandet angetts för alla gällande 
anställningsförhållanden i slutet av räkenskapsperio-
den  Under tidigare år gällde dessa uppgifter för gäl-
lande anställningar på heltid i slutet av räkenskaps-
perioden  Ändringen av beräkningssättet har ingen 
väsentlig inverkan på nyckeltalen för personalen 

Hansel har en lagstadgad jämställdhetsplan, i vilken 
åtgärder för att trygga jämställdhet och förebygga 
diskriminering presenteras  Inom bolaget följer man 

upp placeringen av kvinnor och män på olika arbets-
uppgifter samt löneutveckling och löneskillnader 

Personalstatistik

Antal anställda

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2015.hansel.fi
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Längden på anställningsförhållanden i medeltal

Åldersfördelning

2012 2011

Män 33 32

Kvinnor 42 41

Arbetsår 2015 2014 2013 2012 2011

40 eller mer 2 5 5 3 3

30–39 3 3 4 6 6

20–29 – – – – –

10–19 15 9 6 1 1

4–9 32 33 33 33 34

1–3 19 23 24 23 18

under ett år 5 6 6 9 11

Personal sammanlagt 76 79 78 75 73

Könsfördelning

Längden på anställningsförhållanden i medeltal

38

2014

2012

2013

2011

34

33

34

32

45

42

44

41

38
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Man genomför en avgångsintervju med alla anställda som sagt upp sig, som har som mål att få
respons på hur arbetsgemenskapen fungerar och förslag på hur man kan utveckla verksamheten och
förbättra den. Återkopplingen behandlas i ledningsgruppen.

Sjukfrånvaro och olycksfall

2015 2014 2013 2012 2011

Nya anställningsförhållanden 8 11 12 12 14

varav visstidsanställda 5 6 7 3 5

Avslutade anställningsförhållanden 11 10 11 10 6

varav pensionerade 3 1 – – –

Visstidsanställningen upphörde 4 5 8 3 2

Antal som sagt upp sig 3 4 3 7 4

Antal uppsagda 1 – – – –

Omsättning i medeltal, % 12,5 13,1 14,6 14,1 13,0

Omsättning, % 14,5 12,5 13,9 12,8 7,8

Omsättning, personal som sagt upp sig, % 3,9 5,0 3,8 9,0 5,2

Åldersfördelning

Personalomsättning

Man genomför en avgångsintervju med alla anställda 
som sagt upp sig, som har som mål att få respons på 
hur arbetsgemenskapen fungerar och förslag på hur 

man kan utveckla verksamheten och förbättra den  
Återkopplingen behandlas i ledningsgruppen 
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Åldersfördelning

Personalomsättning

30 eller
under
31-39
40-49
50 eller över

2015 2014 2013 2012 2011
0,0

7,5

15,0

22,5

30,0
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Sjukfrånvaron har ökat under de senaste åren, detta beror främst på några längre sjukledigheter. Inga
större förändringar har skett i använda medel för hälsovård per person.

2015 2014 2013 2012 2011

Antal olycksfall som lett till frånvaro per år 4 2 5 7 1

Antal olycksfall som skett under arbetstid per år 1 1 2 1 –

Dödsfall – – – – –

Sjukfrånvaro (inkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 9,7 9,0 6,6 9,3 8,1

Sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 8,6 7,6 5,4 8,3 7,4

Kortvarig (1–3 dagar) sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 3,0 2,5 2,3 2,6 2,6

Sjukfrånvaron totalt (exkl. vård av sjukt barn), årsverke 2,7 2,4 1,6 2,4 2,0

Sjukfrånvaro i procent (inkl. vård av sjukt barn) 4,1 3,8 2,8 3,9 3,4

Sjukfrånvaro i procent (exkl. vård av sjukt barn) 3,6 3,4 2,3 3,5 3,1

Använda medel för hälsovård, €/person/år 657 721 596 669 486

Använda medel för personalens rekreation, €/person/år 314 456 514 579 674

Sjukfrånvaro och olycksfall

Sjukfrånvaron har ökat under de senaste åren, det-
ta beror främst på några längre sjukledigheter  Inga 

större förändringar har skett i använda medel för 
hälsovård per person 

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
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Hansel rapporterar i enlighet med det internationellt 
godkända regelverket Global Reporting Initiative 
GRI G4 som uppdaterades år 2013  Hansel rappor-
terar enligt GRI:s nivå ”Core”  I tabellen nedan pre-
senteras det grundläggande innehållet i rapporten 

samt länkar till materialet ifråga  Om uppgifterna 
inte finns tillgängliga anges det tillsammans med 
en förklaring i tabellen  En del av uppgifterna ingår 
i bokslutet 

GRI index

Standardupplysningar Tilläggsuppgifter

Strategi och analys 

G4-1 Uttalande av verkställande direktör 

Organisationsprofil 

G4-3 Organisationens namn Hansel Oy

G4-4 Viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna 

G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor 

G4-6 Länder där organisationen är verksam 

G4-7 Ägarstruktur och företagsform 

G4-8 Marknader där organisationen är verksam 

G4-9 Organisationens storlek 

G4-10 Medarbetardata 

G4-11 Procent av arbetsstyrkan med kollektivavtal 

G4-12 Organisationens leverantörskedja 

G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Inga förändringar

G4-14 Om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen 

G4-15 Externa regelverk, standarder, principer som organisationen  

 omfattas av/stödjer 

G4-16 Medlemskap i organisationer och sammanslutningar

Identifierade väsentliga aspekter och var påverkan sker 

G4-17 Organisationsstruktur inkl  redogörelse för enheter som ingår Hansel är inte  

  en koncern

G4-18 Förklaring av processen för definition av rapportens innehåll och för var  

 påverkan sker, samt hur rapporteringsprinciperna har implementerats 

G4-19 Samtliga identifierade väsentliga aspekter 

G4-20 Huruvida påverkan sker inom organisationen för varje identifierad aspekt Berör hela Hansel

G4-21 Huruvida påverkan sker utanför organisationen för varje identifierad aspekt 

G4-22 Effekten av och orsaken till omräkning av data/information Inga förändringar

G4-23 Signifikanta förändringar vad gäller omfattning av  

 och gränsdragning för aspekterna Inga förändringar

Intressentengagemang 

G4-24 Intressentgrupper 

G4-25 Identifiering och urval av intressenter 

G4-26 Formerna för intressentengagemang 

G4-27 Väsentliga frågor som rests av respektive intressentgrupp i dialogen 

Denna pdf har sammanställts utifrån innehållet i årsberättelsen.
Årsberättelsen hittas online på adress http://arsberattelse2015.hansel.fi
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Väsentliga aspekter DMA och upplysningar Bortlämnade helheter och

tilläggsinformation

Rapporteringens

begränsningar

utanför Hansel

G4-21

Ekonomisk påverkan

Indirekt ekonomisk

påverkan

Målsättningen med Hansels

verksamhet är att

åstadkomma besparingar

Styrning av ansvarsfullheten

Uppskattning av besparingar

Hansels verksamhetsmodell,

G4-EC8

Statsförvaltningen

Inköpsprocedurer Trender som påverkar

inköpsrutinerna

Hänsyn till ansvarsfullhet i

upphandlingsprocessen

Hänsyn till ansvarsfullhet i

ramavtalen

Jämlikt behandlande av

leverantörer

Elektronisk

konkurrensutsättningslösning

Ramavtal, där regionala

aspekter är tagna i beaktande,

G4-EC9

Andel av SMF i ramavtalen

Indikatorn är rapporterad för

ramavtalen och dess inverkan berör

statsförvaltningen och

avtalsleverantörer. Ett procenttal

beträffande upphandlingsbudgeten

för indikatorn G4-EC9 har inte

rapporterats eftersom Hansel inte

följer med sina kunders

upphandlingsbudgeter. Istället

rapporteras en procentandel av

ramavtal där regionala aspekter har

tagits i beaktande.

Aspekten är

rapporterad för

ramavtalen och

dess inverkan

berör

statsförvaltningen

och

avtalsleverantörer.

Miljöpåverkan

Produkter och

tjänster

Ansvarsfullhet är en del av

bolagets strategi

Trender som påverkar

verksamheten

Miljöansvar inom tjänster och

produkter
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Hansels miljömärke

Miljöbedömning av
leverantörer

Ansvarssynpukter i
upphandlingsprocessen

Hänsyn till ansvarsfullhet i
ramavtalen

Bedömning av nya
leverantörers miljöaspekter,
G4-EN32

Ramavtal med Hansels
miljömärke

Social påverkan

Anställning Hansels jämlikhetsplan

En väl ledd arbetsplats som
erbjuder intressanta
arbetsuppgifter och en
möjlighet till fortlöpande
kompetensutveckling

Personalomsättning, G4-LA1

Kompetensutveckling Strategin betonar
utvecklandet av personalens
kompetens

Utbildningstimmar, G4-LA9

Program för
kompetensutvecklande, G4-
LA10

G4-LA10 b har inte rapporterats.
Indikatorn är inte relevant för Hansel,
eftersom uppsägningar inte gjorts.

Antikorruption Etiska riktlinjer som är
godkända av styrelsen

Skolning av etiska riktlinjer,
G4-SO4

Bekräftade fall av tagande av
muta och relaterade åtgärder,
G4-SO5

Inga rapporterade fall av korruption
2015.

Avtalsleverantörer 
Statsförvaltningen

Märkning av
produkter och
tjänster

Hansels strategiska
målsättning är att ha en stark
roll i utvecklandet av statens

upphandlingsverksamhet

Statsförvaltningen

Redovisningsprofil 

G4-28 Redovisningsperiod 

G4-29 Senaste redovisningen 

G4-30 Redovisningscykel 

G4-31 Kontaktpersoner för rapporten 

G4-32 Val av rapporteringsnivå, GRI innehållsindex och referens till extern granskning 

G4-33 Policy och rutiner för extern granskning 

Styrning 

G4-34 Organisationens bolagsstyrning 

G4-36 Ansvarspersoner 

Etik och integritet 

G4-56 Organisationens värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etiska policys

Väsentliga aspekter DMA och upplysningar
Bortlämnade helheter 
och tilläggsinformation

Rapporteringens 
begränsningar 
utanför Hansel 
G4-21

extern inverkan              intern inverkan              ledningssystem              indikator
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upphandlingsverksamhet

Enkäter om kund- och
leverantörsnöjdhet

Resultat av enkäter om kund-
och leverantörsnöjdhet, G4-
PR5

Bedömning av
leverantörernas
samhällseffekter

Riskanalys av socialt ansvar

Hänsyn till ansvarsfullhet i
upphandlingsprocessen

Bedömning av nya
leverantörers samhälleliga
aspekter, G4-SO9

Procentandelen kan inte anges,
eftersom utredningen har varit
frivillig.

För
leverantörskedjan
sträcker sig
utredningarna till
avtalskedjan, men
inte till
underleverantörer.

Kundernas
integritetsskydd

Informationssäkerhetspolicy

Uppföljning av avvikelser i
informationssäkerheten, G4-
PR8

Inga fall av rapporterade avvikelser i
informationssäkerheten 2015.
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Formler för uträkning av nyckeltal
Soliditetsgrad, % = Eget kapital

x

100

Balansomslutningen − erhållna förskottsbetalningar

(Antal personer som började på företaget 1.1–31.12. +

Omsättning i medeltal, % = Antal personer som slutade på företaget 1.1–31.12.)/2
x

100

Antalet anställda 31.12.

Omsättning, % = Antal personer som slutade på företaget 1.1–31.12.
x

100

Antalet anställda 31.12.

Omsättning, personal som sagt upp sig, %

=
Antal personer som sa upp sig 1.1–31.12.

x

100

Antalet anställda 31.12.

Sjukfrånvaro i procent = Antalet sjukfrånvarodagar under räkenskapsperioden 1.1–31.12.
x

100

Teoretisk regelbunden arbetstid under räkenskapsperioden 1.1–

31.12.
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En översättning av den ursprungliga finskspråkiga 
rapporten

Till ledningen för Hansel Ab

På begäran av ledningen för Hansel Ab (nedan Han-
sel) har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad 
säkerhet av hållbarhetsinformationen (nedan håll-
barhetsinformationen) som Hansel presenterat för 
rapporteringsperioden 1 1–31 12 2015  Denna in-
formation presenteras i ansvarsrapporten i samband 
med Hansels elektroniska årsredovisning 2015 

Kriteriet för bedömningen av bestyrkningen är 
Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Re-
porting Guidelines G4 (nedan kriteriet) 

Ledningen för Hansel ansvarar för att upprättandet 
och presentationen av hållbarhetsinformationen är 
i enlighet med kriteriet 

Vår skyldighet är att utföra ett uppdrag för att uttala 
en slutsats om den hållbarhetsinformation som varit 
föremål för bestyrkandeuppdraget  Vi har utfört vårt 
uppdrag i enlighet med den internationella bestyrk-
andestandarden ISAE 3000  Vi är oberoende av bo-
laget enligt de etiska krav som tillämpas i Finland och 
som gäller vårt uppdrag och vi har uppfyllt våra övri-
ga etiska skyldigheter enligt dessa krav  Vi tillämpar 
den internationella standarden för kvalitetskontroll 
ISQC1 och upprätthåller sålunda ett omfattande 
kvalitetskontrollsystem vari ingår dokumenterade 
principer och tillvägagångssätt för följandet av etis-
ka krav, standarder för yrkesutövningen samt krav i 
lagar och andra författningar. Vad gäller vårt arbete, 
rapporten eller våra slutsatser ansvarar vi inte för 
någon annan instans än för Hansel 

Uppdragets begränsningar

När vår bestyrkanderapport läses bör de begräns-
ningar som hänför sig till hållbarhets informationens 
natur gällande uppgifternas precision och fullstän-
dighet beaktas  Hållbarhets informationen bör bedö-
mas tillsammans med de redogörelser som Hansel 
gett om insamlingen, beräkningen och bedömningen 
av uppgifterna  Vår bestyrkanderapport är inte av-

sedd att ensamt användas för att bedöma Hansels 
prestation i att efterleva de hållbarhetsrelaterade 
principer som bolaget självt fastställt   För att bedö-
ma Hansels finansiella ställning och verksamhets-
resultat hänvisas till Hansels reviderade bokslut för 
räkenskapsperioden 1 1–31 12 2015 

I uppdraget genomförda åtgärder och 
dragna slutsatser

Vi har planerat våra bestyrkandeåtgärder med syftet 
att ge begränsad säkerhet om huruvida informatio-
nen som varit föremål för detta bestyrkandeuppdrag 
till sina väsentliga delar presenteras i enlighet med 
kriteriet  Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet 
genomförs genom förfrågningar främst till personer 
som ansvarar för upprättandet av informationen an-
gående hållbar utveckling samt genom att tillämpa 
analytiska och andra lämpliga metoder för inhämt-
ning av bevis  I ett uppdrag som ger begränsad säker-
het är de ovannämnda metoderna för inhämtning av 
bevis mindre omfattande än i ett uppdrag som ger 
rimlig säkerhet, vilket leder till att det ger en lägre 
säkerhet 

I vårt uppdrag har vi vidtagit följande åtgärder:

• Intervjuat representanter för personalen på 
Hansel för att förstärka vår förståelse av sam-
bandet mellan Hansels hållbarhetsarbete och 
dess aktiviteter 

• Vi har utvärderat i vilken utsträckning hållbar-
hetsinformationen följer kriteriets innehålls-
specifikationer för rapporteringen och huruvida 
den är förenlig med de kvalitetsprinciper som 
gäller rapportering 

• Vi har bedömt omfattningen av de i hållbar-
hetsinformationen identifierade väsentliga as-
pekterna och avgränsningarna i förhållande till 
Hansels affärsverksamhet och bransch 

• Bedömt processer, datasystem och praktiska 
förfaranden för dataadministration som an-
vänds för att samla in och konsolidera uppgif-
terna angående hållbar utveckling, samt gran-
skat Hansels interna dokument som hänför sig 
till dessa 

• Jämfört data som presenteras inom ramen för 

Oberoende bestyrkanderapport
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hållbarhetsredovisning med riktlinjer, lednings- 
och rapporteringssystem samt dokumentation 
som ligger till grund för dessa uppgifter 

• Gått igenom de presenterade hållbarhetsrela-
terade uppgifterna och påståendena, samt be-
dömt uppgifternas kvalitet och definitionen av 
beräkningsgränserna 

• Med hjälp av stickprov från koncernens data-
system och från bolaget erhållen numerisk ori-
ginaldata testat huruvida informationen angetts 
korrekt och fullständigt 

På basen av vårt ovan beskrivna arbete har det inte 
framkommit några omständigheter som skulle ge 
oss anledning att anta, att informationen som varit 
föremål för detta bestyrkande uppdrag inte i allt vä-
sentligt vore upprättat enligt kriteriet 

Helsingfors, den 1 april 2016

KPMG OY AB
Harri Leppiniemi
CIA

Nathalie Clément
Senior Manager, Advisory
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