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Verkställande direktörens hälsning
Vårt mål vid Hansel är att uppnå inbesparingar i statens upphandlingsväsende. År 2014 steg värdet
på de varor och tjänster som upphandlades genom våra avtal till en rekordnivå av 715 miljoner euro.
Den centraliserade upphandlingsverksamheten ledde till inbesparingar på nästan 250 miljoner euro.
Förutom centraliserad upphandling erbjuder vi också våra kunder experttjänster beträffande
konkurrensutsättningar. Dessa tjänsters popularitet har ökat – till och med över våra förväntningar.
Allt som allt var Hansel år 2014 delaktig i statliga upphandlingar värda cirka en miljard euro.
Som en följd av de stora volymerna, har vi också ett betydande ansvar. Jag är stolt över hur vi i våra
avtal har kunnat beakta miljöansvaret och det ekonomiska ansvaret. Vi har dock fortfarande mycket
kvar att göra beträffande frågor som är relaterade till social ansvarsfullhet. Vi behandlar
ansvarsfrågorna närmare i vår ansvarsrapport.
I den nya upphandlingslagen, som träder i kraft nästa år, förutsätts att upphandlingar
konkurrensutsätts elektroniskt. Vi förbereder som bäst införandet av det elektroniska
upphandlingssystemet i statsförvaltningen. Vi tror att våra kunder och leverantörer kommer att ha
mycket nytta av att upphandlingsprocessen blir elektronisk. Med hjälp av digitalisering kan den
administrativa bördan minskas och upphandlingarnas transparens ökas.
Samarbete är fundamentet för hela vår verksamhet – samarbete med kunder, leverantörer och andra
intressenter. Jag vill varmt tacka alla våra samarbetspartners och Hansels utmärkta personal för det
framgångsrika året 2014.
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Nyckeltal
Samordnad upphandling branschvis
Tusen euro
Upphandlingssektor
Upphandling inom
dataadministration

2014

2013

2012

2011

Datakommunikation

32 296

32 299

30 491

25 413

23 017

0%

IT-utrustning

84 692

79 585

83 705

81 480

84 171

6%

Mjukvara

29 810

27 834

27 410

22 452

23 870

7%

IT-tjänster och
plattformlösningar

46 957

31 935

26 321

29 379

34 899

47 %

193 756 171 653 167 927 158 724 165 956

13 %

Bransch

Totalt
Upphandling av tjänster för
förvaltningen

Ekonomihantering

50 725

51 356

40 141

31 463

35 702

–1 %

Utveckling av organisationen
och personalen

84 365

86 605

83 893

76 264

68 979

–3 %

Hantering av resor

78 939

78 784

73 505

72 799

71 811

0%

214 030 216 745 197 538 180 525 176 492

–1 %

Totalt
Upphandling av material och
tekniska tjänster

Upphandling av fordon och
transporter

51 201

50 080

49 394

42 367

44 001

2%

Upphandling av material- och
fastighetstjänster

70 432

56 786

52 596

57 083

48 977

24 %

66 183 63 286

52 249

–1 %

121 238 134 898 153 338 173 572

65 669

–10 %

306 798 306 592 321 511 336 308 210 896

0%

714 584 694 990 686 976 675 558 553 345

3%

Upphandling för kontor
Upphandling av energi
Totalt
Totalt

2010 Förändring
13/14

63 927 64 828
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Samordnad upphandling
Tusen euro

Ramavtal, top 15
Tusen euro

2014

2013

Andel

Tillväxt

Elektricitet

81 415

90 879

11 %

–10 %

Företagshälsovårdstjänster

61 138

65 923

9%

–7 %

IT-apparater

50 932

47 982

7%

6%

Teknisk IT konsultation

40 416

31 682

6%

28 %

Leasingtjänster för apparatur

33 641

31 797

5%

6%

Reguljärflyg

31 404

32 958

4%

–5 %

Bränsle

30 497

36 292

4%

–16 %

Användartjänster for lokaler

28 798

23 960

4%

20 %

Distributionskanaler för Microsoft-användarrättigheter

28 517

25 723

4%

11 %

Bilar och utbildning i ekonomisk körning

26 326

28 814

4%

–9 %

Kontorsmöbler

25 062

22 825

4%

10 %

Inrikes logi- och mötestjänster

23 116

22 740

3%

2%

Röstlösningar

18 611

17 662

3%

5%

Adb- och kontorstillbehör

15 860

17 917

2%

–11 %

Säkerhetsteknik

13 613

7 573

2%

80 %
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Övriga sammanlagt

205 238

190 262

29 %

8%

Samordnad upphandling totalt

714 584

694 990

100 %

3%

Samordnad upphandling enligt förvaltningsområde
Tusen euro

2014

2013

Andel

Tillväxt

Försvarsministeriet

124 077

107 803

17 %

15 %

Finansministeriet

103 360

89 356

14 %

16 %

Undervisnings- och kulturministeriet

101 746

98 160

14 %

4%

Arbets- och näringsministeriet

81 965

84 609

11 %

–3 %

Inrikesministeriet

68 406

69 324

10 %

–1 %

Kommunikationsministeriet

60 891

56 654

9%

7%

Justitieministeriet

38 525

45 014

5%

–14 %

Statsrådet

34 855

42 274

5%

–18 %

Social- och hälsovärdsministeriet

34 629

39 874

5%

–13 %

Jord- och skogsbruksministeriet

30 456

27 915

4%

9%

Riksdagen

11 705

12 080

2%

–3 %

Utrikesministeriet

10 737

13 652

2%

–21 %

Miljöministeriet

5 177

4 727

1%

10 %

Europeiska unionens institutioner, organ och byråer

2 029

1 706

0%

19 %

Republikens presidents kansli

1 103

1 404

0%

–21 %

Andel ej riktad till förvaltningsområde

4 921

436

1%

1 028 %

714 584

694 990

100 %

3%

Totalt
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Utgifter
Tusen euro

5

Styrelse

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

Selena Savo, född 1973
styrelsens viceordförande
pedagogie magister
personalchef
Finansministeriet
medlem av styrelsen sedan
2013
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Tiina Lukkari, född 1954
filosofie magister
inköpsdirektör
Alko Ab
medlem av styrelsen sedan
2010

Rami Metsäpelto, född 1968
juris kandidat
överdirektör
Trafikverket
medlem av styrelsen sedan
2014
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Panu Kilpinen, född 1974
merkonom
kundchef
Hansel Ab
medlem av styrelsen sedan
2013
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Personal

Kundchef Kari Eronen, branschchef Pia
Degerholm, branschassistent Sanna Huhtala,
enhetschef Sami Seppälä, kundchef Marika
Hilke

Branschchef Aino-Maija Lahtela, jurist
Karolina Lehto, branschchef Tero Lehtisaari,
branschchef Sasu Laitinen

Kundchef Ritva Huusko, upprätthållare av
statistik Merja Leppänen, ansvarig specialist
Anne Majalampi, enhetschef Olli-Pekka
Leskinen

Branschchef Timo Malmberg, jurist Katja
Mikkonen, jurist Minna Eskola, kundchef Taina
Maukonen
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Verkställande direktör Anssi Pihkala,
marknadsföringschef Arja Muuri, ansvarig
specialist Jani Mäkinen jurist Outi Jousi,
konkurrensutsättningskonsult Juha Ståhl

Huvudbokförare Petri Nousiainen,
konkurrensutsättningskonsult Tommi Nurmi,
enhetschef Mervi Olkinuora, ICT specialist
Niko Myllynen

Kommunikationschef Thomas Sund, assistent
Irmeli Kreander, ansvarig specialist Eero
Korkeakoski, assistant controller Annika
Hämäläinen

Systemspecialist Terhi Siitonen, jurist Ansa
Nikander, juristpraktikant Annukka Käsnänen
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Chef för konkurrensutsättningsenheten Ilkka
Sihvola, direktör för juridiska ärenden Eija
Kontuniemi, konkurrensutsättningskonsult
Mirke Turunen, konkurrensutsättningskonsult
Olli Surakka

Ansvarig specialist Milja Virtanen,
konkurrensutsättningskonsult Tuomo
Vuorinen, branschchef Sari Ylipalo
konkurrensutsättningskonsult Mirka
Österberg

Reskontraansvarig Lea Helppi, branschchef
Pontus Grönholm, ansvarig specialist Maare
Heinikoski, konkurrensutsättningskonsult
Kristian Hartikainen

Controller Heli Jokela, personalchef Minna
Hälvä, ansvarig specialist Minna Isoherranen

Ansvarig specialist Kari Mattsson,
branschdirektör Susanna Närvänen, jurist Liisa
Lehtomäki

IT-chef Mikko Saavalainen, kundrådgivare Mia
Lindroos, controller Anne Saarnio, jurist JukkaPekka Salmela, specialist i
marknadskommunikation Saana Salonen
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Specialist Tero Dits, kundchef Panu Kilpinen,
kundrådgivare Anne Juslin, jurist Jukka
Hämäläinen, branschassistent Elina Somero,
ekonomidirektör Kirsi Koivusaari

Branschchef Mika Saarinen,
konkurrensutsättningskonsult Jussi
Pyykkönen, branschchef Jesse Ruotsalainen,
utvecklingschef Timo Rantanen, ansvarig
specialist Tuula Risikko

Konkurrensutsättningskonsult Petteri Pohto,
kunddirektör Petri Kalavainen, assistent till
verkställande direktör Tiina Pietiläinen,
enhetschef Kalle Hietaranta/div>

12

Verksamheten inom inköpscentralen
Hansel Ab är statens inköpscentral vars mål är att uppnå inbesparingar för staten genom att
konkurrensutsätta och administrera ramavtal gällande tjänster och produkter. Inköpscentralens
uppgift och roll har fastställts i lagstiftningen om offentlig upphandling, lagen som rör Hansel Ab och
statens upphandlingsstrategi. Bolagets kunder består av ministerier och ämbetsverk som är
underställda dem samt andra statliga enheter.
Hansels kunder kan göra upphandlingar utan separat konkurrensutsättning genom att ansluta sig till
ramavtal som bolaget administrerar. Samordnade upphandlingar som genomförts via ramavtal
inbringar betydande inbesparingar för staten både då det gäller processkostnader för upphandlingar
och priser. Utöver ramavtal erbjuder Hansel experttjänster inom upphandlingar åt sina kunder.
Inköpscentralen främjar med sin verksamhet upphandlingar av god kvalitet och jämlikt bemötande av
leverantörerna under anbudsförfarandena. Hansels mål är också att främja konkurrensen och ordna
upphandlingarna så att marknaden fungerar effektivt. Hansel är ett helt statsägt icke vinstdrivande
aktiebolag som är underställt ﬁnansministeriets ägarstyrning. Bolaget finansierar huvudsakligen sin
verksamhet genom en serviceavgift som tas ut av leverantörerna, som bygger på de anskaffningar
som gjorts. För närvarande får serviceavgiften högst uppgå till 1,50 procent, och den genomsnittliga
serviceavgiften år 2014 var 1,19 procent (1,19 procent även år 2013).
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Bolagets ekonomiska läge och verksamhetens
nyckeltal
Under 2014 gjordes samordnade upphandlingar via Hansels ramavtal för sammanlagt 715 miljoner
euro (695 miljoner år 2013). Jämfört med året innan var ökningen 20 miljoner euro, det vill säga 2,8
procent.
I euro var ökningen kraftigast inom upphandling av IT-tjänster, material- och fastighetsförvaltning
och IT-utrustning. I jämförelse med föregående år sjönk upphandlingarna inom energi, organisationsoch personalutveckling samt kontor.
Bolagets omsättning år 2014 var sammanlagt 9,3 miljoner euro (8,7 miljoner euro år 2013).
Omsättningen bestod av serviceavgifter för ramavtalsförsäljningen på 8,5 miljoner euro (8,3 miljoner
euro 2013), experttjänster inom upphandlingar 671 000 euro (368 000 euro 2013) och övriga
experttjänster 89 000 euro (58 000 euro år 2013).
Bolagets ekonomiska läge är starkt. Redovisningsperiodens resultat uppgick år 2014 till 235 000
euro (195 000 euro 2013). Balansomslutningen 31.12.2014 var 17,4 miljoner euro (17,1 miljoner
euro år 2013) och de likvida medlen uppgick till 12,0 miljoner euro (12,3 miljoner euro år 2013).

Ekonomiska nyckeltal för verksamheten
2014

2013

2012

2011

2010

714 584

694 990

686 976

675 558

553 345

Omsättning, t€

9 268

8 679

8 468

8 263

8 059

Rörelsevinst, t€

239

173

589

918

1 327

2,6

2,0

7,0

11,1

16,5

235

195

602

850

1 210

Balansomslutning, t€

17 402

17 073

16 677

17 494

15 182

Eget kapital, t€

15 284

15 048

14 853

14 251

13 401

87,8

88,1

89,1

87,5

88,3

77

73

71

66

57

Samordnade upphandlingar, t€

och dess andel av omsättningen, %
Räkenskapsperiodens vinst, t€

Soliditet, %
Personal i slutet av räkenskapsperioden
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Ramavtalstjänster
Under 2014 gjordes sammanlagt 19 ramavtal (20 år 2013). Om man tar med delområdena kopplade
till ramavtalen gjorde man sammanlagt 47 upphandlingar (77 år 2013). Hansel hade i slutet av året
sammanlagt 76 ramavtal (74 ramavtal 31.12.2013) och inklusive delområdena fanns det vid
årsskiftet sammanlagt 185 upphandlande enheter (164 år 2013). Hansel hade i slutet av 2014
sammanlagt 383 avtalsleverantörer (378 år 2013).
Hansels största ramavtal var Elektricitet, med ett upphandlingsvärde på 81 miljoner euro (91
miljoner år 2013). Det nästa största ramavtalet var Företagshälsovårdstjänster som uppgick till ett
värde av 61 miljoner euro (66 miljoner euro år 2013) och det tredje största ramavtalet var Datorer
och kringutrustning med ett värde av 51 miljoner euro (48 miljoner euro år 2013).
Räknat i euro utnyttjades Hansels ramavtal mest av förvaltningsområdena vid försvarsministeriet,
finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet och
inrikesministeriet. Användningen av ramavtal främjas huvudsakligen med hjälp av
marknadskommunikation. Kunderna erbjuds förutom personlig service även mångsidiga
elektroniska tjänster. Hansel anordnar varje år kund- och leverantörsevenemang med målet att
främja försäljning inom och utbyte av erfarenheter om ramavtal.
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Översikt över händelser år 2014
Hansels uppgift är att öka produktiviteten för statens upphandlingsväsende och år 2014 var andra
året på strategiperioden 2013–2017. Hansels strategiska mål är att anta en starkare roll i att
utveckla statskoncernens upphandlingsväsende och bedriva ett aktivt samarbete med aktörer inom
koncernen. Hansel vill vara en föregångare inom ansvarsfulla och innovativa offentliga
upphandlingar, öka utbudet av experttjänster inom upphandlingar och införa elektroniska
upphandlingsverktyg. Under strategiperioden fokuserar vi dessutom på samarbetet med kunder och
leverantörer och övervakningen av avtal samt på att utveckla personalens kompetens.
I samband med strategins mellanutvärdering i oktober 2014 konstaterades att det inte har skett
några betydande förändringar i verksamhetsmiljön eller ägarens förväntningar som skulle kräva
förändringar i strategin för år 2017. Strategiperioden som inleddes år 2013 har utvecklats enligt
planen. Till vissa delar har den gått framåt snabbare än planerat, medan exempelvis den elektroniska
upphandlingslösningen har gått framåt långsammare än planerat på grund av behandlingen i
marknadsdomstolen.
De nya upphandlingsdirektiven som trädde i kraft i början av 2014 innebär förnyelser för de
upphandlande enheterna. De centrala målen i direktiven är att förnya och modernisera regelverket,
effektivisera användningen av offentliga medel, förbättra små och medelstora företags möjligheter
att delta samt att främja hänsynen till sociala perspektiv. Direktiven ska träda i kraft på nationell nivå
senast den 18.4.2016. Hansels verkställande direktör deltar i beredningsarbetet inför den nya
nationella upphandlingslagstiftningen i en styrgrupp utsedd av arbets- och näringsministeriet och
direktören för juridiska ärenden är med i lagberedningsgruppen samt sekretariatet.
Förnyelsen av upphandlingslagstiftningen har stor påverkan på Hansels verksamhet. Några av de
förändringar som är viktigast för Hansels ställning och uppgifter handlar om funktionen för
samordnade upphandlingar och definitionen av stödfunktionerna inom upphandlingar,
gränsöverskridande samordnade upphandlingar samt förnyelser som berör ramavtalen. Centrala
förändringar som påverkar upphandlingarna är bland annat förändringar i förfaringssätten i
upphandlingsmetoderna, förändringar av de elektroniska informationsutbytesförfarandena,
skyldighet att fördela upphandlingar, skyldigheter förknippade med avtalsförändringar samt
åtskilliga förändringar i upphandlingsprocessens gång. I den nya lagstiftningen betonas horisontell
politik, som att exempelvis följa förpliktelserna enligt miljö-, social- och arbetslagstiftningen,
bekämpa den grå ekonomin samt stärka de små och medelstora företagens ställning. Dessutom blir
internationella samordnade upphandlingar möjliga i EU-området i och med lagreformen.
Digitaliseringen av samhället skapar nya möjligheter för Hansel. Bolagets it-infrastruktur byggs för
närvarande upp i en riktning som innebär att man kan minska andelen manuellt arbete ytterligare.
Med olika tjänstelösningar strävar man efter att ha informationen på ett och samma ställe, där den
finns tillgänglig att använda i flera olika kanaler. Den tilltagande automatiseringen kommer att
utnyttjas ännu mer i kund- och leverantörssamarbetet, övervakningen av avtal och rapporteringen
om projekt. Ett beslut om anskaffning av ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem har fattats
och man förbereder inför att börja använda systemet. Systemet kommer först att införas på Hansel
och därefter utvidgas användningen till kunderna.
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Hansel fortsätter enligt bolagets strategi att utöka experttjänsterna inom upphandlingar betydligt.
Experttjänsternas andel av omsättningen år 2014 var sju procent, men ökningen jämfört med
föregående år var 82 procent och den landade på 671 000 euro (368 000 euro år 2013). År 2014 var
Hansels största kunder inom experttjänster Statskontoret, Rättsregistercentralen, Polisstyrelsen och
Trafikverket. Betydande projekt var bland annat upphandlingen av ett informations- och
ärendehanteringsystem för Statskontoret, upphandlingen av ett kundinformationssystem för
Rättsregistercentralen samt upphandlingen av ett datasystem för underhåll av trafikleder för
Trafikverket. År 2014 deltog Hansel i 86 kundspecifika upphandlingar och värdet på dessa
upphandlingar motsvarar cirka 230 miljoner euro. En del av upphandlingarna är viktiga för samhället
och därför särskilt intressanta för Hansels medarbetare.
Finansministeriet lät utföra en omfattande utvärdering av den aktuella situationen för statens
upphandlingsväsende år 2013 och utifrån den inleddes statens upphandlingsväsendes
utvecklingsprojekt, (HANKO-projektet) i augusti 2014. Projektet löper ut den 29.1.2016. Projektet
är indelat i fyra utvecklingsområden, i vilka målet bland annat är att stärka och förtydliga styrningen
och organiseringen av statens upphandlingsväsende, öka målmedvetenheten för och uppföljningen
av upphandlingarna, förbättra avtalshanteringen, leverantörssamarbetet och reglerna samt utveckla
upphandlingskompetensen. Hansel deltar med en betydande arbetsinsats i projektet.
En företrädare för Hansel har deltagit i Delegationen för statens upphandlingsväsende i vilken det
ingår företrädare för alla statliga förvaltningsområden samt från universitetssektorn. Delegationen
har till uppgift att bland annat följa upp att besparingsmålen för statens upphandlingsväsende i
regeringsprogrammet uppnås, bidra till att målen på koncernnivå uppnås i praktiken och främja
spridning av bästa praxis. Delegationen har tillsatts av finansministeriet.
I slutet av år 2014 fattade Hansels styrelse ett beslut om att sänka serviceavgiftsprocenten för flera
ramavtal. Genom att sänka serviceavgifterna närmar sig den genomsnittliga serviceavgiften på
Hansel en procent, vilket är bolagets långsiktiga mål. Sänkningen av serviceavgiftsprocenten
äventyrar inte bolagets finansiella ställning.
Hansels styrelse beslutade i december 2013 att man skulle etablera en funktion för intern revision,
som rapporterar direkt till styrelsen. Den interna revisionen har till uppgift att stödja styrelsen och
verkställande direktören i övervakningsuppgifter som ska utföras enligt lag och styrelsens
arbetsordning samt ha hand om de övriga uppgifter inom intern revision och riskhantering som ges av
verkställande direktören och styrelsen. Funktionen infördes år 2014 och lades ut på en extern
tjänsteleverantör. År 2014 genomfördes interna kontroller av de etiska anvisningarna och
datasäkerheten.
Hansel hade i slutet av år 2014 tre rättegångar i anslutning till upphandlingar i marknadsdomstolen
och två i Högsta förvaltningsdomstolen. År 2014 fick bolaget sex avgöranden från
marknadsdomstolen, varav två besvär avslogs, två lämnades oprövade och ett fall avslutades. En
domstolsbehandling ledde till att ett upphandlingsbeslut upphävdes. Högsta förvaltningsdomstolen
fattade ett beslut om förfallande år 2014, då Hansel Ab drog tillbaka sitt besvär.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång
Inga väsentliga ändringar har skett i affärsverksamheten efter räkenskapsperiodens utgång.

17

Risker och riskkontroll
Hansels risker är särskilt förknippade med upphandlingen av ramavtal och avtalshanteringen. Hansel
minskar riskerna förknippade med upphandlingarna genom att upprätthålla goda kunskaper om
upphandlingslagstiftningen och genom att följa bolagets upphandlingsprocess. Bolaget har interna
anvisningar och ett internt kvalitetssäkringssystem för upphandling till sitt förfogande. En särskild
risk förknippad med ramavtalet Elektricitet gäller statens elderivat, som är på ett clearingkonto i
Hansels namn på Nasdaq OMX Stockholm AB. Detta förklaras mer ingående i not 5.1 till bokslutet,
Säkerheter och ansvar.
Avtalsleverantörernas ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av
genomförandet av upphandlingarna kontrolleras redan i anbudsskedet. Kontrollen av
avtalsleverantörerna fortsätter under hela avtalsperioden. På bolaget genomför man regelbundet
tillsammans med en riskhanteringsexpert ett projekt för identifiering av de största riskerna. Närmare
information om resultaten finns i ansvarsrapporten.
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Personalen och organisationen
Hansel hade sammanlagt 77 anställda 31.12.2014 (73 anställda 31.12.2013, 71 anställda
31.12.2012). Det genomsnittliga antalet anställda år 2014 var 75 personer (71 anställda år 2013, 69
anställda år 2012). Andelen kvinnor i personalen var 57 procent och i bolagets ledningsgrupp 60
procent. Medelåldern för de anställda var 43 år. I slutet av räkenskapsperioden var 96 procent av
anställningarna varaktiga anställningsförhållanden (98 procent år 2013, 94 procent år 2012).
57,5 procent av de anställda hade högre högskoleexamen och 13,8 procent lägre högskoleexamen
eller yrkeshögskoleexamen. Utbildning på gymnasienivå hade sammanlagt 18,7 procent och 10,0
procent av de anställda saknade yrkesexamen. Alla fast anställda i bolaget omfattas av
resultatpremiesystemet.
Under år 2014 anställde bolaget 11 nya medarbetare, varav sex på viss tid. Under året lämnade tio
medarbetare bolaget. Av dem sade fyra upp sig, fem hade ett visstidsavtal som löpte ut och en gick i
pension.
Hansels strategi för utveckling av personalens kompetens fortsatte enligt planen under 2014.
Utbildningsprogrammet som byggdes med utgångspunkt i resultaten av kompetenskartläggningen,
den så kallade Hansel-Akademin 2014–2016, startade i augusti. Målet är att utöka bolagets
kompetenskapital och göra det mångsidigare. Som samarbetspartner valdes Villmanstrands tekniska
universitet.
En arbetshälsoenkät genomfördes på Hansel andra halvåret 2014. Enligt den är personalens
välbefinnande på en bra nivå, betyget var 3,8 på en skala mellan 1 och 5 (3,7 år 2012). Chefsarbetet
mäts bland annat som en del av arbetshälsoenkäten och det utvecklas med utgångspunkt i resultatet
av enkäten. Det anordnas regelbundet utbildning för cheferna i anslutning till chefsarbetet.
När det gäller resultatpremier följer Hansel det ﬁnanspolitiska ministerutskottets direktiv om
belöning av företagsledning och nyckelpersoner.

Hållbar utveckling, miljöfaktorer och grå ekonomi
Ansvarsfullhet och bekämpning av den gråa ekonomin har blivit allt viktigare aspekter inom
offentliga upphandlingar. Hansel följer i sin verksamhet principerna för ansvarsfullhet i enlighet med
statsrådets riktlinjer. Ansvarsrapporteringen har gjorts till en bestående del av bolagets årliga
rapportering och i rapporten redogörs i detalj för åtgärderna inom ansvarsfullhet.
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Utsikter och mål för 2015
2015 fortsätter Hansel att genomföra strategin, vilket innebär att bolaget antar en starkare roll i att
utveckla statskoncernens upphandlingsväsende. Antalet samordnade upphandlingar beräknas öka i
jämförelse med föregående år. Till följd av sänkningen av den genomsnittliga serviceavgiftprocenten
väntas Hansels intäkter från serviceavgifter sjunka. Sänkningen av serviceavgifterna har sin
förklaring i beslut att minska serviceavgiften inom vissa ramavtal. Minskningen av serviceavgiften
kommer kunderna till del i form av lägre priser. Omsättningen för experttjänsterna inom
upphandlingar väntas öka ytterligare. Hansels ekonomiska läge förväntas förbli stabilt.
Hansel börjar använda det elektroniska konkurrensutsättningssystemet år 2015. Det är meningen
att även Hansels kunder ska kunna börja använda det under 2015. Samarbetet med statskoncernens
servicecentraler är fortsatt aktivt under 2015. Målet är att öka kostnadseffektiviteten för och
förbättra kvaliteten hos statens upphandlingsväsende samt undvika överlappande arbete. Hansel
bedriver ett regelbundet samarbete med bland annat Statskontoret, Senatfastigheter, Valtori,
Palkeet och HAUS.
Hansel följer hanteringen av offentliga upphandlingar inom Europeiska unionen. Hansel är med i
samarbetsgruppen för upphandlingsenheter inom gemensamma upphandlingar mellan europeiska
länder. I den gruppen deltar förutom Hansel även bland annat följande upphandlingsenheter: Danska
SKI, svenska Kammarkollegiet, österrikiska BBG, italienska Consip och portugisiska ANCP.
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Styrelsens förslag om behandlingen av
räkenskapsperiodens resultat
Räkenskapsperiodens resultat visar en vinst på 235 252,74 euro. Styrelsen föreslår att dividend inte
utdelas och räkenskapsperiodens resultat redovisas mot eget kapital på kontot Tidigare
räkenskapsperioders resultat.

Styrelsen och revisorerna
Vid Hansels ordinarie bolagsstämma 11.4.2014 valdes följande personer till styrelseledamöter:
Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret, ordförande
Personalchef Selena Savo, finansministeriet, vice ordförande
Överdirektör Rami Metsäpelto, Trafikverket, styrelseledamot
FM Tiina Lukkari, styrelseledamot
Kundchef Panu Kilpinen, Hansel Ab, medlem, personalens representant
Styrelsen sammanträdde sammanlagt åtta gånger under 2014.
Bolagets ordinarie revisor är CGR-samfundet KPMG Oy Ab och till huvudansvarig revisor har
samfundet utsett CGR, OFR Jorma Nurkkala. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har varit
verkställande direktör för Hansel.
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Finansieringsanalys
1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

295 108,26

259 553,23

48 155,45

51 697,76

Finansiella intäkter och utgifter

–56 380,48

–86 881,48

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

286 883,23

224 369,51

–702 504,09

–2 744 546,72

98 462,64

296 951,91

–317 158,22

–2 223 225,30

Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga
finansieringskostnader

–1 060,10

–11 013,20

Erhållna räntor

57 623,55

160 568,97

–64 138,76

–160 488,46

Kassaflöde före extraordinära poster

–324 733,53

–2 234 157,99

Affärsverksamhetens kassaflöde (A)

–324 733,53

–2 234 157,99

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–)

–62 966,45

–31 098,84

Investeringarnas kassaflöde (B)

–62 966,45

–31 098,84

0,00

0,00

Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–)
Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–):
Planenliga avskrivningar

Förändring av rörelsekapital:
Kortfristiga räntefria affärsfordringars tillägg/avdrag
Kortfristiga räntefria skulders tillägg/avdrag
Kassaflöde från affärsverksamheten före finansiella poster och skatter

Betalda direkta skatter (–)

Investeringarnas kassaflöde:

Finansieringens kassaflöde:
Finansieringens kassaflöde (C)

Förändring av likvida medel (A+B+C) tillägg (+) / avdrag (–)

–387 699,98

–2 265 256,83

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början

12 348 960,64

14 614 217,47

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

11 961 260,66

12 348 960,64

–387 699,98

–2 265 256,83

0,00

3 309 149,59

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut innehåller tidsbundna depositioner, för
vilka det finns hävningsrätt
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Resultaträkning
Omsättning
Affärsrörelsens övriga intäkter
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Affärsverksamhetens övriga kostnader
Rörelsevinst (-förlust)
Finansiella intäkter och kostnader

1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

9 268 028,11

8 678 709,08

62 931,28

1 602,00

–6 312 200,32

–5 948 775,63

–48 155,45

–51 697,76

–2 731 875,84

–2 507 165,94

238 727,78

172 671,75

56 380,48

86 881,48

Vinst (förlust) före extraordinära poster

295 108,26

259 553,23

Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter

295 108,26

259 553,23

Inkomstskatter

–59 855,52

–64 138,76

Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

235 252,74

195 414,47
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Balansräkning
AKTIVA

31.12.2014

31.12.2013

27 840,70

46 672,97

27 840,70

46 672,97

88 826,92

55 183,65

88 826,92

55 183,65

116 667,62

101 856,62

950 370,67

889 887,79

950 370,67

889 887,79

4 276 982,69

3 662 808,93

Övriga fordringar

7 714,44

17 309,85

Resultatreglering

89 371,66

52 111,77

4 374 068,79

3 732 230,55

1 969 090,75

1 977 245,20

1 969 090,75

1 977 245,20

9 992 169,91

10 371 715,44

Rörliga aktiva totalt

17 285 700,12

16 971 078,98

SUMMA AKTIVA

17 402 367,74

Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter

Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier

Bestående aktiva totalt
Rörliga aktiva
Långfristiga fordringar
Övriga fordringar

Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar

Finansiella värdepapper
Övriga aktier och andelar

Kassa och bank

PASSIVA

17 072 935,60

31.12.2014

31.12.2013

12 500 000,00

12 500 000,00

2 548 359,89

2 352 945,42

Eget kapital
Aktiekapital
Tidigare räkenskapsperioders resultat
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Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

235 252,74

195 414,47

15 283 612,63

15 048 359,89

Leverantörsskulder

160 521,94

217 094,56

Övriga skulder

481 245,26

460 496,09

1 476 987,91

1 346 985,06

2 118 755,11

2 024 575,71

2 118 755,11

2 024 575,71

Eget kapital totalt
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital

Resultatregleringar

Främmande kapital totalt
SUMMA PASSIVA

17 402 367,74

17 072 935,60
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Noter till bokslutet
1. Bokslutsprinciper
1.1 Uppskattningsprinciper
Driftsegendomens balansvärden är baserade på det ursprungliga anskaffningsvärdet minskat
med planerade avdrag.
Maskiner och inventarier avskrivs som 25 % utgiftsrest.
ADB-licenser avskrivs inom 5 år som konstanta avskrivningar.
Andra långtidsverkande utgifter avskrivs inom 5 år som konstanta avskrivningar.
Valutabelopp
Utrikes fordringar och skulder är uppskattade enligt Europeiska centralbankens medelkurs för
bokslutsdagen.
1.2 Bokslutens jämforelse
Bokslutsprinciperna har inte förändrats åren 2013 och 2014.

2. Noter till resultaträkningen
2.1 Personalkostnader och personalens antal i medeltal

2014

2013

–4 855 736,95

–4 542 946,91

Verkställande direktörens och styrelsens löner och arvoden

–280 681,54

–292 023,85

Pensionskostnader

–928 991,48

–885 687,39

Andra lönebikostnader

–246 790,35

–228 117,48

Löner

Personalkostnader totalt
Naturaförmånernas sammanlagda värde

–6 312 200,32

–5 948 775,63

78 948,62

74 476,92

I slutet av räkenskapsperioden

77

73

I medeltal under räkenskapsperioden

75

71

–18 832,27

–33 371,43

–29 323,18

–18 326,33

Personalens antal

2.2 Avskrivningar
Planenliga avskrivningar under räkenskapsperioden
Immateriella tillgångar
Användningsrätt till ADB-program
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier
Avskrivningar under räkenskapsperioden totalt

–48 155,45

–51 697,76
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2.3 Affärsverksamhetens övriga utgifter
Administrativa utgifter

–1 344 207,55

–1 110 467,76

Utgifter för lokal

–576 646,48

–634 965,19

Telefon, ADB- och kontorsutgifter

–461 393,62

–459 886,81

Marknadsföringskostnader

–101 515,05

–90 916,31

–87 524,68

–63 246,97

–4 213,82

–4 475,23

–156 374,64

–143 207,67

Resekostnader
Representationskostnader
Övriga kostnader från affärsverksamheten
Övriga utgifter totalt

–2 731 875,84

–2 507 165,94

2.4 Finansiella intäkter och utgifter
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Valutakursvinster
Övriga intäkter från värdepapper
Finansiella intäkter totalt

18 604,05

94 935,55

18,84

38,75

38 817,69

2 920,38

57 440,58

97 894,68

Finansieringskostnader
Räntekostnader
Valutakursförluster
Garantiprovision
Övriga kostnader för värdepapper
Finansieringskostnader totalt

–679,86

–165,99

–15,46

–5,64

0,00

–10 652,04

–364,78

–189,53

–1 060,10

–11 013,20

2.5 Arvoden till revisor
Revisionsarvode

–26 080,49

–29 831,62

Övriga arvoden

–26 701,98

–15 738,00

Arvoden till revisor totalt

3. Noter till balansräkningens aktiva

–52 782,47

2014

–45 569,62

2013

3.1 Förändringar i bestående aktiva
Immateriella tillgångar
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Anskaffningsutgift 1.1.

387 410,21

366 521,38

Räkenskapsperiodens påslag

0,00

20 888,83

Räkenskapsperiodens avdrag

0,00

0,00

387 410,21

387 410,21

–340 737,24

–307 365,81

–18 832,27

–33 371,43

–359 569,51

–340 737,24

Anskaffningsutgift 31.12.
Upplupna avskrivningar 1.1.
Räkenskapsperiodens avskrivningar
Upplupna avskrivningar 31.12.
Balansvärde 31.12.

27 840,70

46 672,97

Materiella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1.

733 909,18

723 699,17

Räkenskapsperiodens påslag

62 966,45

10 210,01

Räkenskapsperiodens avdrag

0,00

0,00

796 875,63

733 909,18

–678 725,53

–660 399,20

–29 323,18

–18 326,33

–708 048,71

–678 725,53

Anskaffningsutgift 31.12.
Upplupna avskrivningar 1.1.
Räkenskapsperiodens avskrivningar
Upplupna avskrivningar 31.12.
Balansvärde 31.12.

88 826,92

55 183,65

Bolaget har ingen avskrivningsdifferens.
3.2 Långfristiga fordringar
Övriga fordringar
Säkerhetsdeposition
Långfristiga fordringar totalt

950 370,67
950 370,67

889 887,79
889 887,79

3.3 Övriga fordringar
Reseförskott
Övriga fordringar totalt

7 714,44
7 714,44

17 309,85
17 309,85

3.4 Resultatregleringar
Bankkontots ränteperiodisering (december)
Periodisering av utgifterna

0,00

157,75

83 330,66

51 954,02
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Pensionsförsäkringskostnader

6 041,00

0,00

Resultatregleringar totalt

89 371,66

52 111,77

3.5 Finansiella värdepapper

Bokvärde

Bokvärde

1 969 090,75

1 977 245,20

Övriga aktier och andelar
Fondandelar
Finansiella värdepapper totalt

1 969 090,75

1 977 245,20

Marknadsvärde

Marknadsvärde

2 145 967,15

2 024 770,42

2014

2013

Aktiekapital 1.1.

12 500 000,00

12 500 000,00

Aktiekapital 31.12.

12 500 000,00

12 500 000,00

Fondandelar
4. Noter till balansräkningens aktiva
4.1 Eget kapital
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital totalt

12 500 000,00

12 500 000,00

Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 1.1.

2 548 359,89

2 352 945,42

Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 31.12.

2 548 359,89

2 352 945,42

235 252,74

195 414,47

Eget fritt kapital

Räkenskapsperiodens vinst/förlust
Eget fritt kapital totalt
Eget kapital totalt 31.12

2 783 612,63

2 548 359,89

15 283 612,63

15 048 359,89

4.2 Kortfristigt främmande kapital
Resultatregleringar
Semesterlön med sociala avgifter

714 457,50

682 628,73

Löneskulder med sociala avgifter

680 000,00

570 355,94

0,00

9 972,00

Arbetsgivarens obligatoriska försäkringspremier

12 017,26

5 718,13

Periodisering av avgifter för räkenskapsperioden

70 513,15

78 310,26

Betalninsskuld på pensionsförsäkring

Resultatregleringar totalt

1 476 987,91

1 346 985,06
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5. Noter till depositioner och ansvarsskyldigheter
5.1 Depositioner och ansvar
Övriga egna depositioner
Hyresdepositioner under ett år

662 428,20

661 968,60

2 108 924,00

2 852 512,59

44 390 393,00

53 389 679,00

Säkerheter för Nasdaq OMX Stockholm Ab

950 370,67

889 887,79

Leasing-ansvar under ett år

160 379,71

67 220,81

Leasing-ansvar över ett år

246 891,21

64 734,02

Hyresdepositioner över ett år
Garantin för Nasdaq OMX Stockholm Ab

Depositioner och ansvar totalt

48 519 386,79

57 926 002,81

Strukturen på ramavtalet Statens el ändrades år 2013. Clearingkontot för handeln med elderivat är i
Hansels namn på Nasdaq OMX Stockholm AB. Hansel var tvunget att göra garantiinsättningar på
Nasdaq för att öppna kontot (31.12.2014 var garantibeloppet totalt 950 370,67 euro).
Garantibeloppet kontrolleras av Nasdaq var tredje månad.
Hansel Ab har ett limitavtal med Pohjola Bank Ab om en bankgaranti på maximalt 75 miljoner euro,
varav 50 miljoner euro fanns tillgängliga vid tidpunkten för bokslutet som prissäkring i elupphandling.
Av garantin var 44 390 393,00 euro i bruk den 31.12.2014, vilket motsvarar Hansels
ansvarsförbindelser för Nasdaq. Motsäkerheten för Hansels bankgaranti från Pohjola Bank är en
statsborgen med proprieborgen på max 150 miljoner euro för prissäkring av el (Verkställighetsbeslut
FM/1805/02.04.06/2013).
Handeln med elderivat är ur Hansels perspektiv en genomgångspost utan resultatpåverkan.
Resultatet av derivathandeln debiteras eller krediteras kunderna som sådant. Beslut om strategin för
elupphandling fattas av finansministeriet. De säkringspolitiska riktlinjerna enligt strategin beslutas i
styrgruppen för statens elupphandling, som tillsatts av finansministeriet. Beslut om säkringspolitiken
fattas av finansministeriet på förslag av styrgruppen för statens elupphandling. Styrgruppen för
statens elupphandlings mandat löpte ut den 31.12.2014. Den av Hansel konkurrensutsatta
portföljförvaltaren fattar beslut om enskilda säkringstransaktioner och när de sker. I enlighet med
säkringspolitiken har säkringsförbindelser ingåtts ända till år 2019.
Från och med början av 2015 har gruppens namn ändrats till uppföljningsgruppen för statens
elupphandling och det beslutades att den skulle ha sin mandatperiod 1.1.2015–31.12.2016.
Uppföljningsgruppen har till uppgift att ansvara för uppföljningen av statens elupphandling och vid
behov komma med förslag till finansministeriet om hur man kan utveckla
elupphandlingen. Uppföljningsgruppen rapporterar om läget för statens elupphandling en gång om
året till statens upphandlingsväsendes delegation samt vid behov till finansministeriets ledning.
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Myndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority), som lyder under Europeiska
unionen, har kommit med EMIR-förordningen (European Market Infrastructure Regulation), som
bland annat gäller derivat. Enligt förordningen kommer det inte längre vara möjligt att använda
bankgarantier som säkerhet vid derivathandel efter mars 2016. Olika instanser i de nordiska
länderna försöker att få en ändring på detta krav; bland annat Nasdaq bedriver ett lobbyarbete i
frågan. Läget är fortfarande oklart, men det är möjligt att även Hansel tvingas ändra garantierna för
derivaten i framtiden.

5.2 Oavslutade rättegångar
Hansel Ab hade i slutet av år 2014 tre rättegångar i marknadsdomstolen och två i högsta
förvaltningsdomstolen rörande upphandlingar. År 2014 fick bolaget sex avgöranden från
marknadsdomstolen, varav två besvär avslogs, två lämnades oprövade och ett fall avslutades. En
domstolsbehandling ledde till att ett upphandlingsbeslut upphävdes. Högsta förvaltningsdomstolen
kom under 2014 med ett beslut om förfallande, då Hansel Ab drog tillbaka sitt besvär.
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Bokslutets underteckning och
revisionsanteckning
Helsingfors den 12.3.2015
Timo Laitinen, styrelsens ordförande
Selena Savo, vice ordförande
Tiina Lukkari
Rami Metsäpelto
Panu Kilpinen
Anssi Pihkala, verksamhetsdirektör

Revisionsanteckning
Över utförd revision har idag avgivits berättelse.
Helsingfors den 12.3.2015
KPMG Oy Ab
CGR-samfund
Jorma Nurkkala
CGR, OFR

32

Revisionsberättelse
Till Hansel Oy:s bolagsstämma
Vi har reviderat Hansel Oy:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för
räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2014. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning,
finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och
verksamhetsberättelsen 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 betryggande 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 verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga
felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar eller verkställande direktören har gjort sig
skyldiga till en handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot
bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. 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 tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta
granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga
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 verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om
resultatet av bolagets verksamhet samt om dess ekonomiska ställning i enlighet med i Finland
gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i
verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.

Andra uttalanden
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Vi förordar fastställande av bokslutet. Styrelsens förslag till disposition av den vinst som
balansräkningen utvisar beaktar bestämmelserna i aktiebolagslagen. Vi förordar beviljandet av
ansvarsfrihet for styrelseledamöterna samt för verkställande direktören för den av oss granskade
räkenskapsperioden.
Helsingfors den 12 mars 2015
KPMG OY AB
Jorma Nurkkala
CGR, OFR
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Vår verksamhet
Hansel är statens inköpscentral, som konkurrensutsätter 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 en effektiv motor för statens upphandlingsverksamhet. En av kärnuppgifterna
är att öka lönsamheten inom statens upphandlingsväsende. Ett ansvarsfullt och nära samarbete med
kunderna ger Hansel möjlighet att uppnå betydande ekonomiska besparingar för staten.
Förutom besparingarna möjliggör den centraliserade upphandlingsmodellen även ett större
hänsynstagande till ansvarsaspekterna vid upphandlingar. Hansels mål är att vara en föregångare
inom ansvarsfulla upphandlingar.
Hansel vill erbjuda sina kunder säkra och enkla lösningar; göra det komplicerade enkelt. Många års
erfarenhet 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
möjligheter att påverka verksamhetssätten hos de anbudsgivare som deltar i upphandlingarna. Enligt
statens anvisningar kräver Hansel hållbara verksamhetssätt av avtalsleverantörerna.

Ansvarsfullhet som fundament
Hansels verksamhet styrs av upphandlingslagstiftningen, statens upphandlingsstrategi och
statsrådets principbeslut.
Resultaten av verksamheten i anslutning till ansvarsarbetet presenteras i form av en ansvarsrapport
som ges ut på finska, svenska och engelska varje år. Den föregående ansvarsrapporten publicerades
den 11 april 2014. Rapporteringen bygger på en väsentlighetsmatris, i vilken man har tagit hänsyn till
G4-rapporteringsprinciperna.
De ansvarsteman som presenteras i ansvarsrapporten har utvärderats i matrisen utifrån
intressegruppernas perspektiv och företagets verksamhet. Utifrån det fokuserar Hansel i sin
rapportering på de ansvarsfrågor som man konstaterat är viktigast.
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Organisation
Hansels styrelse väljs av bolagsstämman. Styrelseordförande är Statskontorets generaldirektör Timo
Laitinen. Styrelsen består av fem styrelseledamöter, varav en är personalens representant.
Styrelseledamöterna är inte med i den operativa ledningen för bolaget. Styrelsen består av två
kvinnor och tre män. I sitt beslutsfattande följer Hansel Finlands aktiebolagslag 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 några
ledamöter som särskilt 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
består inklusive verkställande direktören av fem personer: två män och tre kvinnor.

Hansels organisation
Avdelningen hantering av ramavtal ansvarar för bolagets ramavtal och är indelad i tre
upphandlingssektorer: upphandling inom dataadministration, upphandling av tjänster för
förvaltningen och upphandling av material och tekniska tjänster. Avdelningens medarbetare består
av experter inom olika sektorer och konkurrensutsättningskonsulter.
Avdelningen för hantering av kund- och intressentrelationer ansvarar för främjande av bolagets
försäljning, marknadskommunikation och kundservice. Avdelningen för juridiska ärenden och
konkurrensutsättningar erbjuder Hansels och statsförvaltningens kunder experttjänster inom
upphandlingar i anslutning till genomförande av konkurrensutsättningar samt juridiska
experttjänster.
Bolaget har även en stödgrupp för förenklade upphandlingar vars mål är att hjälpa kunderna att
genomföra förenklade upphandlingar.
Avdelningen för ekonomi och administration består av ekonomiadministration, kommunikation och
personaladministration. Avdelningen ansvarar för den externa och interna redovisningen samt
ansvarsrapporteringen.
Kommunikation ansvarar för bolagets interna och externa informationsverksamhet,
personaladministration för rekrytering och kompetensutveckling. Dataadministrationen ansvarar för
IT-systemens utveckling och underhåll.
Hansel har ett kontor som är beläget i Huvudposthuset i Helsingfors. Hansel har ingen verksamhet
utomlands.
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Ansvarsrapportens uppbyggnad
I ansvarsrapporten presenteras de viktigaste uppgifterna och resultaten inom ansvarsfullhet under
2014.
Helhetsbilden av Hansels ansvarsfullhet utformas genom att presentera megatrender i anslutning till
ansvarsfullhet och Hansels verksamhet, företagets strategi, samarbete med intressegrupper och en
väsentlighetsmatris för ansvarsfullhet.
Ansvarsfullheten i anslutning till verksamheten presenteras i rapporten via ansvarsprogrammet,
ansvarsfulla upphandlingar och samarbete med intressegrupper. I rapporten redogör man också för
hur man tar hänsyn till ansvarsfrågor på vår arbetsplats.
I rapporten presenteras även alla de Hansels ramavtal som fått bolagets eget miljömärke och det
redogörs också på vilka grunder de fått detta märke.

Rapportering i enlighet med GRI-regelverket
Rapportens struktur bygger på det internationellt godkända regelverket Global Reporting Initiative
GRI G4 (Core) 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 har getts ut på finska, svenska och engelska. Den kan läsas på adressen
www.hansel.fi. Ansvarsrapporten ges för andra gången endast ut i elektroniskt format och den har
kontrollerats av revisionssamfundet KPMG.
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Styrning av ansvarsfullheten
Beaktande av ansvarsaspekter i samordnade upphandlingar har under de senaste åren fått en allt
större betydelse. Hansels ansvarsarbete styrs via bolagets normala ledningssystem.
Ansvarsfullhet uppmärksammas överallt inom företagets verksamhet. I enlighet med de statliga
riktlinjerna tar vi hänsyn till hur man beaktar aspekter i anslutning till miljöansvaret samt den sociala
och ekonomiska ansvarsfullheten i våra avtal.
Hansel kontrollerar regelbundet avtalsleverantörernas förmåga att klara av sina uppgifter som
leverantörer i statsförvaltningens anskaffningar och vi är engagerade i att bekämpa den gråa
ekonomin.

Ansvarsgruppen har en betydande roll
När det gäller ansvarsarbetet har bolagets ansvarsgrupp, bestående av experter från olika områden
inom Hansel, en central roll. Gruppen består av åtta medlemmar och den möts regelbundet.
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 practices-typ, i synnerhet frågor som har med socialt ansvar att göra.
Dessutom har medlemmarna i ansvarsgruppen hållit föredrag om ansvarsarbetet inom Hansel på
exempelvis evenemang inom kundorganisationerna. Vi har även planerat en utbildningsdag inriktad
på ansvarsfullhet, som det är meningen att man ska organisera tillsammans med Centralen för
förvaltningsutveckling (HAUS).

Intern revision
Hansels styrelse beslutade i slutet av 2013 att man skulle etablera en funktion för intern revision.
Den har till uppgift att stödja styrelsen och verkställande direktören i övervakningsuppgifter som ska
utföras enligt lag och styrelsens arbetsordning samt ha hand om de övriga uppgifter inom intern
revision och riskhantering som ges av verkställande direktören och styrelsen. Internrevisionen
rapporterar till styrelsen.
Det beslutades år 2014 att den interna revisionen skulle utlokaliseras på revisionssamfundet
PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Styrelsen beslutade att Hansels etiska anvisningar och
informationssäkerheten skulle granskas under 2014. Granskningen av de etiska anvisningarna var
rådgivande och i samband med granskningen utökades företagets etiska anvisningar. Vid
granskningen av informationssäkerheten fokuserade man på riskhanteringen inom
informationssäkerhet.
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Våra gemensamma värderingar
Hansels företagskultur bygger på värderingar som påverkar allt vi gör. Hansel är en
expertorganisation som använder sin gemensamma värdegrund som verktyg i ledarskapet.
Gemensamt sammanställda och väl förankrade värderingar är ett bra sätt att bygga upp
företagskulturen och utveckla arbetsgemenskapen.
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.

Aktiva diskussioner
Återkoppling om värderingarna samlades in på många olika sätt. De livliga diskussionerna påbörjades
på en mikrobloggtjänst och i andra etappen samlade man in återkoppling med hjälp av en elektronisk
värderingsenkät riktad till personalen.
Med utgångspunkt i resultaten av dessa kunde man se att de befintliga värderingarna – samarbete,
expertis och ansvarsfullhet – var väl förankrade och huvudsakligen sågs som passande för Hansel. I
återkopplingen kom det också fram önskemål om förnyelse, för att få värderingarna att i ännu högre
grad motsvara företagets verksamhet.
Hela personalen deltog i arbetet med värderingarna på Hansel en sommardag, då man i smågrupper
kom med värderingsförslag, både om nya värderingar och nya servicelöften.

Värderingar som beskriver Hansel
Den breda diskussionen ledde till att man gjorde förändringar i värderingarna. ”Ansvarsfull expert”
och ”effektiv samarbetspartner” valdes till nya värderingar. Värderingarna är starkt närvarande i
samarbetet mellan kunder och leverantörer och man tar även hänsyn till dem i det interna arbetet vid
Hansel.
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Etiska anvisningar
Bolagets etiska anvisningar uppdaterades under 2014. Med hjälp av dessa lägger man grunden till
Hansels medarbetares sätt att verka. Statsförvaltningens gemensamma värdegrund, som innefattar
resultatbringande verksamhet, expertis, öppenhet och opartiskhet, är en viktig utgångspunkt för
verksamheten. Man uppmärksammar dessutom 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.
Hansels verksamhets inverkan är betydande och detta förutsätter att vi har sunda verksamhetssätt.
Med hjälp av heltäckande etiska anvisningar, som är väl förankrade i arbetsgemenskapen, strävar vi
efter att säkerställa att intressegrupperna och leverantörerna behandlas på ett likvärdigt sätt.
Vid tillfällen av gästvänlighet och personlig uppvaktning följer vi den tjänstemannaetik och
tillhörande principer som är allmänt vedertagna inom statsförvaltningen. Korruption och mutor är
förbjudna.
Hansel ger inget ekonomiskt stöd till politiska partier eller grupperingar. Istället för julgåvor donerar
Hansel årligen 1 000 euro till Barn- och ungdomssjukhuset. Vi ger inga andra gåvor.

Jävsbestämmelserna beaktas i företagets verksamhet
Jävsbestämmelserna i förvaltningslagen är inte direkt tillämpliga på Hansels verksamhet. Eftersom
huvudparten av bolagets kunder följer förvaltningslagen förväntas även Hansel följa
förvaltningslagens principer.
Inom verksamheten uppmärksammas i tillämpliga delar också rekommendationerna i rapporten från
statens tjänstemannaetiska kommitté samt de statliga anvisningarna om jäv och intressekonflikter.
Jäviga personer deltar inte i upphandlingar och använder inte sin beslutsrätt i hanteringen av avtalen.
Jävsituationer behandlas från fall till fall och i enlighet med Hansels interna anvisningar.
Hansel följer även 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, och detta beviljas av verkställande direktören.
Bolaget har ett register över personalens sidoverksamheter och de anställda får inte ägna sig åt
verksamheter som konkurrerar med affärsverksamheten.
Hansels experter föreläser på evenemang som anordnas av intressegrupper. Inom bolaget förhåller
man sig positivt till att intressegrupperna kan dra nytta av experternas kunnande. För att få hålla
föreläsningar och utbildningsdagar på intressegruppernas evenemang krävs tillstånd från chefen och
det förs statistik över dessa.
Bolagets experter kan hamna i situationer då det finns tecken på eventuellt brott mot
konkurrenslagstiftningen. Det kan exempelvis handla om prisöverenskommelser, uppdelning av
marknaden eller missbruk av dominant ställning på marknaden. Om våra experter misstänker brott
mot konkurrenslagstiftningen förs ärendet till kännedom för bolagets direktör för juridiska ärenden.
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Besparingar för samhället
Hansels mål, besparingar för staten, är ansvarsfullt. Enligt en undersökning utförd av Helsingin
kauppakorkeakoulu (Karjalainen et al. 2008)1 ger en centraliserad verksamhetsmodell inom
upphandlingar staten betydande kostnadsbesparingar, på 20–25 procent, jämfört med ett
decentraliserat upphandlingsväsende.
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 247 miljoner euro år 2014.
I takt med att verksamheten effektiviserats har Hansel kunnat sänka de serviceavgifter som tas ut av
avtalsleverantörerna. För närvarande kan serviceavgiften uppgå till högst 1,5 procent. Den
genomsnittliga serviceavgiften år 2014 var 1,19 procent.

Hansels verksamhetsmodell
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Hansels skatteavtryck
Hansel redovisade för första gången sitt skatteavtryck i ansvarsrapporten. Redovisningen av
skatteavtrycket bygger på anvisningen från statsrådets avdelning för ägarstyrning från den 1
oktober 2014 om redovisning av landsspecifika 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 ekonomiavdelningen under verkställande
direktören, och Hansel har ingen särskild skattestrategi eller skatteplan.
År 2014 hade Hansel 1 626 449,41 euro i mervärdesskatt att redovisa och 59 855,52 euro i
samfundsskatt. År 2014 hade Hansel en förskottsinnehållning på 1 607 314,51 euro.
Hansel fick inget statligt stöd under 2014.
1
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1I undersökningen användes Hansels siffror för samordnade upphandlingar från 2006. I undersökningen konstaterade man att de

realiserade kostnadsbesparingarna 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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Trender som påverkar verksamheten
Ansvarsgruppen definierade vilka trender som påverkar Hansels verksamhet under 2013. I detta
arbete behandlades globala megatrender, och bland dessa identifierades i synnerhet trender som
påverkar Hansels verksamhet.
De viktiga megatrenderna som påverkar Hansels verksamhet är kopplade till världsekonomins
utveckling, hållbar konsumtion och konsumentens ändrade ställning. Med den sistnämnda trenden
syftar man i synnerhet på hur konsumentens roll har förstärkts och att företagen måste kunna
erbjuda kunderna lösningar som fungerar väl och är lätta att använda. Hansels verksamhet påverkas
också av olika tekniska trender, i synnerhet den kraftiga digitaliseringen av samhället.
Efter identifieringen av megatrenderna definierades trender som påverkar Hansels verksamhet på
ett praktiskt plan.

Megatrender
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Strategi och vision
Hansels vision är att vara en effektiv motor för statens upphandlingsverksamhet. Bolagets
strategiska mål är att anta en starkare roll i att utveckla statskoncernens upphandlingsväsende och
bedriva ett aktivt samarbete med aktörer inom statskoncernen.
Vi vill vara en föregångare inom ansvarsfulla och innovativa offentliga upphandlingar, öka utbudet av
experttjänster inom upphandlingar och införa elektroniska upphandlingsverktyg. Under den här
strategiperioden fokuserar vi dessutom på samarbetet med kunder och leverantörer och
övervakningen av avtal samt att utveckla personalens kompetens.
Den femåriga strategin trädde i kraft i början av år 2013. Hansels styrelse konstaterade i
mellanutvärderingen av strategin i oktober 2014 att genomförandet av strategin har gått enligt
planerna.
I samband med mellanutvärderingen konstaterades det också att det inte har skett några betydande
förändringar i Hansels verksamhetsmiljö efter att strategiperioden inletts som skulle kräva en
justering av strategin.

Vision 2017: Motor för statens effektiva upphandlingsverksamhet

Ansvarsperspektiven spelar en betydande roll i bolagets strategi. Ansvarsfullhet främjas i synnerhet
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 ekonomiförvaltning, effektiv resursanvändning, att säkerställa personalens välbefinnande på
arbetsplatsen samt att utveckla kund- och leverantörsnöjdheten.

Risker och riskkontroll
Riskerna förknippade med Hansels verksamhet behandlas i samband med det årliga strategiarbetet.
Utöver den vanliga riskkartläggningen gör bolaget med några års mellanrum en mer omfattande
riskanalys tillsammans med en riskhanteringsexpert.
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På det stora hela kan man konstatera att Hansels mest centrala risker är kopplade till avtalen och i
synnerhet till upphandlingen av avtal.
Den senaste riskkartläggningen blev färdig i februari 2013. I den identifierades 27 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 verkansamband 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 förknippad med ramavtalet Elektricitet gäller statens elderivat, som är på ett
clearingkonto i Hansels namn på Nasdaq OMX Stockholm AB. Detta förklaras mer ingående i not 5.1
till bokslutet, Säkerheter och ansvar.
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Väsentlighetsanalys för ansvarsfullhet
Väsentlighetsanalysen är utgångspunkten för ansvarsarbetet. De centrala ansvarsfrågorna i Hansels
verksamhet presenteras i matrisen nedan, som uppdaterades av ansvarsgruppen år 2013.
Det finns flera aspekter som påverkar innehållet i väsentlighetsanalysen. I definitionsarbetet har man
uppmärksammat bolagets värderingar, trender i verksamhetsklimatet samt målen i bolagets strategi
och de åtgärder som följer på dessa. Även statliga anvisningar och principbeslut som berör Hansel
har påverkat innehållet i väsentlighetsanalysen.
Resultaten från kund- och leverantörsnöjdhetsenkäterna, rapporter utarbetade av ansvarsgruppen,
återkoppling från kunder och leverantörer samt enkäter om personalens tillfredsställelse har också
uppmärksammats i analysen.
De punkter som presenteras i väsentlighetsmatrisen har kopplats samman med de identifierade
trenderna 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 bolagets verksamhet.

Hansels väsentlighetsmatris 2014
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Resultat 2014
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Hänsyn till ansvarsaspekter i
upphandlingsprocessen
Hansels mål är att vara en föregångare inom ansvarsfulla upphandlingar. Betydelsen av
ansvarsfullhet och ansvarsfulla upphandlingar betonas bland annat i statsrådets principbeslut och
statens upphandlingsstrategi.
Ramavtal är ett effektivt sätt att främja förankringen av statliga beslut i upphandlingar. Volymen på
de samordnade upphandlingarna är betydande – under 2014 köpte staten in varor och tjänster via
ramavtal till ett värde av 715 miljoner euro.
Tack vare de stora upphandlingsvolymerna kan Hansel skapa nya typer av tjänster och styra in
produktutvecklingen i en mer miljövänlig riktning. Genom att uppmärksamma ansvarsaspekterna
inom ramavtalen 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
upphandling. Ansvarsaspekterna uppmärksammas i planeringsskedet, under upphandlingen och
under avtalsperioden.
Alla leverantörer av varor och tjänster har rätt att delta i de konkurrensutsättningar som Hansel
ordnar via ett öppet förfarande, under förutsättning att minimikraven på leverantörens lämplighet
som beskrivs i upphandlingsannonsen och anbudsbegäran uppfylls.

Hänsyn till ansvarsaspekter i upphandlingsprocessen
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)
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– Kravspecifikation, t.ex. med hjälp av EU:s GPP toolkit, kriterierna för att få miljö-,
energimärkning etc.
– Hänsyn till behoven hos särskilda grupper

Jämförelsekriterier
– Extra egenskaper hos produkten eller tjänsten, där ansvarsfullheten framgår

Avtalsvillkor och kontroll av att de följs
– 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
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Hänsyn till ansvarsfullhet i ramavtalen
Hansels kunder erbjuds tjänster som är enkla att använda och ramavtal inom vilka man redan har
uppmärksammat ansvarsaspekterna. Man strävar efter att alltid uppmärksamma ansvarsaspekterna
på ett så mångsidigt sätt som möjligt. Faktum är dock att det är mycket lättare att ta hänsyn till de
miljömässiga och ekonomiska aspekterna än aspekter rörande socialt ansvar när det gäller varor och
tjänster.
I avtalslösningarna uppmärksammas statsrådets anvisningar och riktlinjer, som exempelvis
principbeslutet om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i offentliga upphandlingar i
statsrådets principbeslut från juni 2013. I detta principbeslut fastställs bland annat
utsläppsmängderna för de bilar som används inom statsförvaltningen och principerna för
energianskaffning.

Miljöaspekter
Miljöaspekterna har redan uppmärksammats i Hansels ramavtal under många år. I det arbetet har
bolaget bland annat tagit hjälp av exempelkriterierna rörande miljövänlighet i Motivas och
Europeiska kommissionens GPP toolkit.
Man har ställt upp miljökriterier för exempelvis datorer, och har bland annat krävt att kraven på
energieffektivitet motsvarande Energy Star uppfylls. Man tar hänsyn till återvinning och förstöring av
gammal utrustning och leverantören är skyldig att hämta kundernas gamla utrustning för återvinning
oberoende av märke till de priser som anges i avtalen.
Hansels kunder kan via ramavtalen köpa in fordon med låga utsläpp, som orsakar koldioxidutsläpp på
under 100 g/km. I utbudet finns det även exempelvis bilar med enbart eldrift och laddningsbara
hybrider med mycket låg förbrukning och låga koldioxidutsläpp. Bilutbudet i avtalet uppdateras
automatiskt och vi kan alltid erbjuda de senaste och mest miljövänliga lösningarna åt våra kunder.
Miljöaspekterna är centrala i ramavtalet för kontorsmöbler. 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 kriterier 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
förpackningsmaterial. Genom korrekt återvinning förhindrar man att skadliga ämnen släpps ut i
naturen och minskar miljöbelastningen orsakad av materialanvändning och användning av ickeförnybara naturtillgångar.

Ekonomiska aspekter
Ett av den finska regeringens spetsprojekt, kopplat till ekonomisk ansvarsfullhet, är bekämpning av
den grå ekonomin. Regeringens åtgärder är bland annat inriktade på den gråa ekonomin i
arbetskraftsdominerade branscher och att reformera beställaransvarslagen.
Arbetskraftsdominerade branscher som berör Hansel är exempelvis hotell- och
restaurangbranschen, transportbranschen samt städ- och säkerhetstjänster.
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I Hansels ramavtal strävar man efter att uppmärksamma ekonomisk ansvarsfullhet på ett så
mångsidigt sätt som möjligt. Man kräver att de leverantörer som deltar i upphandlingarna har
uppfyllt sina samhälleliga skyldigheter.
Hansel kräver att anbudsgivarna har betalat skatt och socialskyddsavgifter och uppfyller de
lagstadgade skyldigheterna när det gäller miljöskydd, arbetarskydd, arbetsförhållanden och
arbetsvillkor.
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 skatter, tillämpliga kollektivavtal samt registrering i handels-, förskottsuppbörds-,
mervärdesskatte- och arbetsgivarregistret.
Övervakningen av leverantörernas ekonomiska och rättsliga ställning hanteras via en
övervakningstjänst som tillhandahålls av en extern organisation. Hansel 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
upphandlingar. Kriterierna måste vara jämlika och icke-diskriminerande, ta hänsyn till
relativitetsprincipen och vara offentliga. De sociala aspekterna måste kopplas till föremålet för
upphandlingen och ska ha en betydelse vid utförandet av förvärvet.
Man kan i praktiken ta hänsyn till de sociala aspekterna genom att ha med dem i avtalsvillkoren,
exempelvis ställa krav på att leverantören förbinder sig att iaktta Internationella
arbetsorganisationens (ILO) grundläggande rättigheter rörande arbetsförhållanden och mänskliga
rättigheter.
Hansel har i några upphandlingar krävt av anbudsgivare att de lämnar in en frivillig redogörelse över
hur de följer ILO:s konventioner, exempelvis i ramavtalen för datorer och servrar.
Hansel har gjort en riskanalys med fokus på social ansvarsfullhet av sina ramavtal. Ramavtalen
placerades in i en så kallad riskmatris, med variabler om hur stor tyngd avtalet hade i euro och hur
stor den sociala risken är med avtalet. Målet var att identifiera socialt ansvar ur perspektivet
riskfyllda branscher och ramavtal.
Riskanalysen visade att den sociala risken visade sig vara högre i ramavtalen för vissa utländska
varuleverantörer och inhemska tjänsteleverantörer. När det gäller de utländska varuleverantörerna
var det det arbetsintensiva produktionssättet, det stora antalet underleverantörer och den ofta långa
leveranskedjan som utgjorde en hög risk.
Den sociala risken ökar ofta när varorna har tillverkats i länder där kontrollen av arbetstagarnas
rättigheter 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 arbetskraftsdominerade tjänster, det stora antalet underleverantörer och låglönebranscher.
Hansel har cirka tio ramavtal som befinner sig inom området med stor eller mycket stor social risk i
matrisen. Vi har satt igång ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i riskanalysen. Syftet är att
fastställa lämpliga verksamhetsmodeller för att minska riskerna inom de identifierade branscherna.
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Miljömärke
Statsrådets principbeslut om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upphandling
som förnyades år 2013 förutsätter att man tar hänsyn till miljöperspektivet i alla offentliga
upphandlingar.
I planeringen av upphandlingar på Hansel utreder en projektgrupp om det är möjligt att ta hänsyn till
miljöaspekter 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 dokumenteras detta i enlighet med bolagets
interna anvisningar.
Om man kunnat ta hänsyn till miljöaspekterna i ramavtalet i enlighet med två eller flera av de
kriterier som Hansel satt upp tilldelas det Hansels eget miljömärke. I slutet av 2014 var 55 ramavtal
av totalt 76 giltiga avtal sådana avtal i vilka man hade uppmärksammat miljöaspekterna (72 procent).
Det är inte alltid möjligt att ta hänsyn till miljöaspekterna. Exempelvis när det gäller ramavtal för
tjänster inom organisations- och personalutveckling och andra motsvarande experttjänster är det
ofta svårt att ta hänsyn till miljöaspekterna.
I Hansels ramavtal beaktas miljöaspekterna:
1

i fastställandet av upphandlingsbehovet eller
2 i fastställandet av kraven när det gäller syftet med upphandlingen eller
3 lämplighetskraven eller
4 som ett jämförbarhetskriterium eller
5 i avtalsvillkoren.

Upphandling inom dataadministration
Datakommunikation
Videokonferenstjänster 2010

1

2

Mobiletelefoner 2012–2014
Telekommunikationstjänster 2014–2018

1

2

1

2

3

5

3

5
4

IT-utrustning
Utskriftsmiljö som helhetsservice
Nätutrustning 2010

2

Lagringslösningar 2011

2

Nätverkskrivare och tillbehörande tjänster 2012–2016

2

Multifunktionsapparater och tillbehörande tjänster 2012–2016

3

4

5
5

4

5

3

4

5

2

3

4

5

Servrar och tillbehörande tjänster 2013–2015

2

3

4

5

Konsumtionselektronik och AV-apparater 2013–2015

2

3

5

Datorer (PC/Windows) 2014–2016

2

3

5
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Datorer (iOS/OS X) 2014–2016

2

3

5

Ruggade datorer 2014–2016

2

3

5

Programvara
Distributionskanaler för Microsoft-användarrättigheter 2012–2016

1

3

1

3

IT-tjänster
Maskinsal- och kapacitetstjänster 2013–2019

4

5

Upphandling av tjänster för förvaltningen
Ekonomihantering
2

Leasingtjänster 2013–2017
Betalningslösning 2013–2017

3

1

3
2

Leasingtjänster för fordon 2013–2017

3

Utveckling av organisationen och personalen
Företagshälsovårdstjänster 2013–2018

3

Konsultationstjänst för ledningen 2013–2017

3

5

3

5

Utbildningstjänster inom IT 2014–2018

1

2

4

5

Hantering av resor
4

Logitjänster i Bryssel 2011
Tågresetjänster 2011

5

1

5
4

Inrikes logi- och mötestjänster 2012
Båtresetjänster 2012

2

5

3

Resebyråtjänster 2012

3

Reguljärflyg 2013–2014

3

5
4

Upphandling av material och tekniska tjänster
Upphandling av fordon och transporter
Flytt och transporttjänster 2012

2

3

5

Biluthyrning och minileasingtjänster 2013–2017

2

3

5

Lätta fordon och släpvagnar 2013–2017

2

3

5

2

3

2

3

Bilar och utbildning i ekonomisk körning 2013–2017
Beställningskörningar 2014–2018

1

4

5
5
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2

3

5

Restaurangtjänster (Lokalers användartjänster) 2014–2017

2

3

5

El och VVS-anordningar 2011

2

3

5

Logistiktjänster för förbrukningsvaror inom storhushåll 2011

2

3

5

Lokalers användartjänster 2012

2

3

5

2

3

5

3

5

Arbetsmaskiner 2014–2018
Upphandling av material- och fastighetstjänster

Livsmedel 2012–2016

1

Gas 2013–2017
Säkerhetsteknik 2012–2016; system och apparater

2

3

5

Städtjänster (Lokalers användartjänster) 2014–2017

2

3

5

3

5

2

3

5

Kontors- och IT-artiklar 2012–2016

2

3

Kontorsmöbler 2013–2018

2

3

2

3

Förmedling av inhemsk litteratur 2014–2018

2

3

4

5

Förmedling av utländsk litteratur 2014–2018

2

3

4

5

El 2013–2017

2

3

Smörjmedel 2011

2

3

Drivmedel 2013–2017

2

3

Bränsleupphandling vid bensinstationer (yrkestrafik) 2014–2018

2

5

Bränsleupphandling vid bensinstationer 2014–2018

2

5

Säkerhetstjänster (Lokalers användartjänster) 2014–2017
Helhetstjänster (Lokalers användartjänster) 2014–2017
Upphandling för kontor

Tryckeritjänster 2014–2018

1

4

5
5

Upphandling av energi

5
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Samordnade upphandlingar i vilka man har tagit hänsyn till
miljöperspektivet
Upphandlingssektor Bransch

Samordnade
upphandlingar
2014, M€

Upphandling inom Datakommunikation 32
dataadministration

Upphandling av
tjänster för
förvaltningen

Upphandling av
material och
tekniska tjänster

Totalt

Miljön
uppmärksammad 2014,
M€

Miljön
uppmärksammad 2014,
%

Miljön
uppmärksammad 2013,
%

Miljön
uppmärksammad 2012,
%

9

28

32

29

IT-utrustning

85

83

98

92

91

Mjukvara

30

29

96

92

27

IT-tjänster och
plattformlösningar

47

7

14

1

0

Totalt

194

128

66

64

55

Ekonomihantering

51

43

85

87

93

Utveckling av
organisationen och
personalen

84

27

32

3

0

Hantering av resor

79

74

93

94

96

Totalt

214

144

67

56

54

Upphandling av
fordon och
transporter

51

51

100

97

94

Upphandling av
material- och
fastighetstjänster

70

60

85

85

71

Upphandling för
kontor

64

55

87

86

86

Upphandling av
energi

121

121

100

100

100

Totalt

307

288

94

94

92

715

559

78

75

72
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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 inom detta område samarbete
med Företagarna i Finland.
Hansel har sammanlagt 383 avtalsleverantörer. Av dessa är 20 utländska leverantörer, varav det är
minst ett utländskt företag i fyra grupperingar. Vi följer upp både de små och medelstora företagens
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 definition2.
Andelen små och medelstora företag bland Hansels leverantörer var 43 procent år 2014. 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 91 miljoner euro genom Hansels avtal.

Små och medelstora företag som avtalsleverantörer*
2014

2013

2012

2011

2010

164

173

161

263

342

43

46

46

64

71

Samordnade upphandlingar gjorda bland SMF, milj. €

91,5

70,8

115,0

176,2

203,3

Samordnade upphandlingar gjorda bland SMF andel, %

12,8

10,2

16,7

26,1

36,7

Små och medelstora företag som avtalsleverantörer, antal
Andel SMF bland avtalsleverantörerna, %

*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.

Eftersom upphandlingsvolymerna för Hansels kunder 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
medelstora företags möjligheter att delta i samordnade upphandlingar.
Hansel tillåter även grupperingar av företag i anbudstävlingar. Grupperingar kan ha lättare att
hantera stora mängder beställningar, vilket gör det lättare för små och medelstora företag att bli
avtalsleverantörer till staten.
Mängden anskaffningar från små och medelstora företag via ramavtal har minskat under de senaste
åren. Nedgången beror bland annat på ramavtalet för elektricitet, som år 2011 blev bolagets största
ramavtal räknat i euro, då man beslutade att centralisera statens anskaffning av elektricitet genom
att göra en samordnad upphandling via Hansel. Avtalsleverantören av el är inte ett litet eller
medelstort företag.
Man bör även notera att det inte finns några små och medelstora företag inom vissa branscher, som
exempelvis reguljärflyg och leasingtjänster. Dessutom finns det avtal som måste göras på nationell
nivå, exempelvis ramavtal för datakommunikation och telefontrafik.
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Fördelning av upphandlingar
Ramavtalen bygger på upphandlingslagen. Leverantörer till ramavtalet väljs ut genom en
anbudstävling, som exempelvis kan vara regional. Anbudstävlingarna genomförs i regel genom ett
öppet förfarande i hela EU.
Kunderna gör ofta upphandlingar genom en förenklad upphandling inom ramavtalen. I dessa
minitävlingar kan endast de leverantörer som valts ut till ramavtalet delta. I förenklade
upphandlingar för exempelvis företagshälsovårds- eller tryckeritjänster kan utvalda leverantörer för
det geografiska området eller produktgruppen delta under 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 upphandlingar i form av
grupperingar.
Man kan emellertid inte rikta upphandlingar mot små och medelstora företag, utan den eller de
anbudsgivare som kommit med det helhetsekonomiskt förmånligaste anbudet vinner upphandlingen
oberoende av företagets storlek. Cirka tio procent av Hansels ramavtal har upphandlats regionalt.
Regionala aspekter har uppmärksammats i exempelvis ramavtalet för företagshälsovårdstjänster,
som har delats in i över 60 geografiska områden. Målet är bland annat att främja tillgången på lokala
hälsovårdstjänster. 25 avtalsleverantörer valdes ut till ramavtalet för företagshälsovårdstjänster.
Regionala perspektiv uppmärksammades även 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 kundernas
behov av logi. Sammanlagt valdes cirka 90 avtalsleverantörer till ramavtalet för logi- och
mötestjänster.
I ramavtalet för datorer ligger det på avtalsleverantörernas ansvar att se till att servicetjänsterna
fungerar över hela landet. Det sker i praktiken med hjälp av ett omfattande regionalt nätverk av
underleverantörer, vilket ger kunderna tillgång till nästan 140 serviceställen.

Upphandlingslagen förnyas
Europeiska unionens nya upphandlingsdirektiv godkändes i februari 2014. Hansels experter har
deltagit intensivt i förberedelsearbetet inför förnyelsen av den nationella lagstiftningen, som har
utförts efter godkännandet av upphandlingsdirektiven.
Hansels experter har deltagit i styr- och beredningsgrupper inom projektet samt i sekretariatets
arbete. Finlands regering har som mål att komma med en proposition till riksdagen i frågan under
2015, och den nya upphandlingslagen bör träda i kraft i april 2016.
Lagreformen medför en total förnyelse av upphandlingslagstiftningen. De viktigaste förändringarna
för Hansels del är ändringar i upphandlingsförfaranden och den praktiska upphandlingsprocessen
samt de elektroniska upphandlingsförfarandena, upphandlingsenheterna inom samordnade
upphandlingars ställning och preciseringar i anslutning till ramavtalen.
I och med lagreformen kommer man även att fästa större uppmärksamhet vid miljöperspektivet, det
sociala perspektivet och innovationsperspektivet samt små och medelstora företags ställning.
2
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2Antal 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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Digitaliseringen av samhället syns inom
upphandlingsväsendet
Digitaliseringen av samhället påverkar Hansels verksamhet. Inom statsförvaltningen pågår det flera
omfattande digitaliseringsprojekt, som exempelvis Statskontorets HAMA-projekt.
Målet med projektet är bland annat att göra processerna inom ekonomiförvaltningen smidigare,
förenhetliga verksamhetsmodellerna, förtydliga arbetsfördelningen och höja användningsgraden av
statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning.
Man har tagit hänsyn till förändringar i verksamhetsmiljön i bolagets strategi, i vilken det finns flera
åtgärder som är inriktade på att utveckla den elektroniska upphandlingsfunktionen. Digitaliseringen
av Hansels verksamhet konkretiseras i takt med att det elektroniska tjänsteutbudet för våra kunder
och avtalsleverantörer ökar. Vårt mål är att betjäna kunderna och leverantörerna på ett så effektivt
sätt som möjligt och vi har därför utökat våra tjänster på nätet.
Den nya webbtjänsten som infördes i slutet av 2014 effektiviserar kundernas
upphandlingsverksamhet genom att erbjuda dem mer information och göra det enklare att
exempelvis skicka meddelanden om anslutning till ramavtal. Utvecklingen av webbtjänsterna riktade
till kunder fortsätter; målet är en bättre servicenivå samt nöjda kunder och leverantörer. Kunderna
erbjuds även i fortsättningen personlig service via kundtjänst och kundcheferna.

Mot ett mer effektivt upphandlingsväsende
Upphandling är ofta en tung och tidskrävande process. Med hjälp av olika elektroniska
upphandlingslösningar kan man minska den administrativa bördan, förenkla anbudsförfarandena och
användningen av ramavtalen samt öka genomsynligheten i upphandlingsprocessen.
Att upphandla och införa det elektroniska upphandlingssystemet, som effektiviserar statens
upphandlingsväsende, är ett viktigt strategiskt mål vid Hansel. I samband med upphandlingar har
man också använt elektroniska auktioner och man har goda erfarenheter av det.
Undersökningar visar att i synnerhet små och medelstora företag har nytta av elektroniska
upphandlingar. De små och medelstora företagens deltagande i offentliga upphandlingsförfaranden
har generellt ökat till följd av införandet av elektroniska upphandlingar3.

Upphandling av elektronisk upphandlingslösning
Det nya upphandlingsdirektivet som ger vägledning för statliga upphandlingar godkändes i
Europaparlamentets omröstning i januari 2014. Upphandlingsdirektivet förutsätter elektronisk
upphandling inom offentliga upphandlingar efter en övergångsperiod på cirka två år.
En upphandling av en elektronisk upphandlingslösning pågår just nu på Hansel. Projektet drog ut på
tiden i förhållande till ursprungsplanen, då upphandlingsbeslutet från år 2014 fördes till
marknadsdomstolen, vilket ledde till en ny upphandlingsprocess. Överklagan till marknadsdomstolen
gällde anbudens uppfyllande av villkoren i anbudsbegäran och poängsättningen.
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Efter marknadsdomstolens avgörande startade vi anbudsförfarandet rörande den elektroniska
upphandlingslösningen på nytt och fattade ett nytt upphandlingsbeslut om den elektroniska
upphandlingslösningen i februari 2015. Målet är att upphandlingslösningen ska kunna börja
användas sommaren 2015.
Ett av de centrala målen med den elektroniska upphandlingslösningen är att effektivisera
upphandlingsprocessen genom att bland annat erbjuda de upphandlande enheterna möjligheten att
lämna anbudsförfrågningar på en elektronisk blankett som det är enkelt och snabbt för
anbudsgivarna att svara och lämna ett anbud elektroniskt på.
3Europeiska 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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Informationssäkerhetslösningar
Enligt polisens bedömning ökar mängden datanätsbrott och nätattackerna mot företagen fortsätter.
Det är också möjligt att det kommer ännu fler hot mot informationssäkerheten riktade mot
statsförvaltningen och företag som bedriver verksamhet internationellt i framtiden.
I enlighet med statsförvaltningens principbeslut om utvecklandet av informationssäkerheten är
beaktande av informationssäkerheten en viktig del av ledningen, kunnandet, riskhanteringen och
utvecklingen av förvaltningen. Utgångspunkten är att varje organisation ansvarar för
informationssäkerheten inom den egna verksamheten.
Inom statsförvaltningen ligger ansvaret för styrningen 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 uppmärksamma
informationssäkerheten i upphandlingen av ramavtal. Inom ramavtalen får kunderna en möjlighet att
komma med kundspecifika krav på informationssäkerheten i ett kundspecifikt avtal.
Man tar hänsyn till informationssäkerhetsperspektiven i Hansels verksamhet och
upphandlingslösningar. Informationssäkerheten uppmärksammas i bland annat systemen,
arbetsredskapen och verksamhetssätten. Det visar sig i Hansels affärsverksamhet genom 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
informationssäkerhet gäller alla Hansels anställda. Bolagets informationssäkerhetschef ansvarar för
utbildning, vägledning och intern information rörande informationssäkerhet.
Informationssäkerhet betyder på Hansel kontroll 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 informationssäkerheten 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 informationssäkerhetens basnivå för statsförvaltningen i sin
verksamhet. En granskning som genomfördes 2012 visade att Hansel uppfyller de grundläggande
kraven på basnivå för statsförvaltningen när det gäller informationssäkerhet.
Vid upphandlingar kräver man enligt behov basnivå, förhöjd nivå eller hög nivå enligt VAHTIanvisningarna. Dessutom har bolagets kunder möjlighet att påverka nivån på
informationssäkerheten för de tjänster som produceras.
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Vi gör lyckade upphandlingar tillsammans
Hansels servicelöfte, som riktar sig till alla våra intressegrupper, är ”Vi gör lyckade upphandlingar
tillsammans”. För att säkerställa ett bra slutresultat strävar Hansel efter att ha ett bra samarbete
med kunder och leverantörer.
Kund- och leverantörsperspektivet beaktas i samband med upphandlingsprocessen. Dessutom
säkerställer man att samarbetet och verksamheten fungerar även under avtalsperioden.
För att utveckla samarbetet under avtalsperioden anordnar Hansel olika typer av evenemang riktade
till kunder, avtalsleverantörer och andra intressegrupper.

Expertdagen
HanselForum Expertdagen som hölls i januari 2014 lockade till sig nästan 200 av bolagets kunder till
Helsingfors mässcentrum. Under dagen fick de möjligheten att ta del av avtalsleverantörernas
utställning och höra aktuella föredrag om bland annat ledningens konsulttjänster, arbetshälsovård
och bemanningstjänster.
Kunderna hade möjlighet att diskutera med Hansels experter om tjänsterna och hur man använder
dem. Kunderna förde även intensiva diskussioner med avtalsleverantörerna.
Det kom upp praktiska frågor om hur bland annat ramavtalen fungerar samt om förenklade
upphandlingar och hur man förbereder sig för dem. Betydelsen av interaktion mellan kunder och
avtalsleverantörer betonas i synnerhet inom upphandling av experttjänster.

Fordonsdagen
HanselForum Fordonsdagen lockade över 100 kunder och 30 avtalsleverantörer till Premier Park i
Borgå på våren. På evenemanget presenterade man tillsammans med avtalsleverantörerna de
mångsidiga ramavtalen inom fordon och transport, genom vilka man kan köpa in nästan allt till fordon
och transporter.
Via avtalen kan Hansels kunder bland annat skaffa elbilar och bilar med låga utsläpp. Dessutom kan
de skaffa utbildning i exempelvis ekonomisk körning. Cleantech-projekt och värnande om miljön har
blivit en större del i statsförvaltningens upphandlingar. Den trenden syns över hela linjen i såväl
leverantörernas produkter och tjänster som i deras egen verksamhet.
Fordonsdagen var en utmärkt samlingsplats för kunder och leverantörer. Det fördes många bra
diskussioner och utbyttes erfarenheter i en avslappnad atmosfär. Hansel fick gott om positiv
återkoppling under dagen, som kan användas för att utveckla nya lösningar.

Statens upphandlingsdag
I slutet av september anordnade Hansel Statens upphandlingsdag tillsammans med finansministeriet,
som samlade hundratals yrkesverksamma inom upphandlingar i Finlandiahuset. Eftermiddagens
program bjöd på en kort överblick över läget för och utvecklingen av statens upphandlingsväsende.
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Samarbete och ansvarsfullhet var återkommande teman i föredragen under dagen. Samarbetet inom
arbetet med förnyelsen av upphandlingslagen, statens upphandlingsväsendes utvecklingsprojekt,
HANKO-projektet, och de samordnade upphandlingarna väckte intresse och gav upphov till
diskussioner.
I öppningsanförandet till evenemanget betonade arbets- och näringsministeriets statssekreterare
vikten av att använda de gemensamma skattemedlen på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Staten
måste vara en kunnig och ansvarsfull inköpare, som kontrollerar vilken inverkan anskaffningarna har
på samhället.
Statssekreteraren påminde de yrkesverksamma inom upphandlingar om att de har en central roll i att
utveckla upphandlingslagstiftningen. I och med att upphandlingarna blir mer mångsidiga och
komplicerade efterlyste han tydliga men mer flexibla regler och betonade vikten av samarbete mellan
leverantörer.
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Case: Brottspåföljdsmyndigheten upphandlade
inspektionstjänster
Hansel och Brottspåföljdsmyndigheten har bedrivit ett långvarigt samarbete. Man har gjort alla
möjliga typer av upphandlingar, och den senaste gällde lagstadgade inspektionstjänster. I
upphandlingen av inspektionstjänster återstod inget annat för Brottspåföljdsmyndigheten än att
definiera föremålet för upphandlingen och ingå avtal med den utvalda leverantören – Hansels
experttjänster inom upphandlingar tog hand om allt det övriga.
Brottspåföljdsmyndigheten har goda erfarenheter av Hansels experttjänster. Bakom den
framgångsrika upphandlingen av inspektionstjänster låg det noggrant definierade krav.
Säkerhetsingenjör Ari Pakarinen påbörjade upphandlingen och ansvarade för såväl den interna
informationen som samordningen av projektet.
– Vi har verksamhetsställen från Helsingfors till Övertorneå, och det finns gott om lagstadgade
inspektioner och nödvändiga utredningar av fastigheter: brandlarm, hissar, portar och mycket annat,
säger Pakarinen när han beskriver omfattningen på projektet.
– I det förberedande stadiet fick vi mycket bra information från fältet. Fastighetscheferna berättade
vad som behövs och vilka aspekter som är viktiga i leverantörens verksamhet, med
fastighetssäkerheten främst, säger Pakarinen tacksamt.

En centraliserad tjänst som mål
För Brottspåföljdsmyndigheten var det viktigt att få en centraliserad tjänstelösning.
– Det är bra att få analyserna från ett och samma ställe för att få en helhetsbild. Det vore betydligt
mer arbetsamt att samordna en splittrad verksamhet. Dessutom är det alltid enklare att endast ha att
göra med en leverantör, förklarar Pakarinen.
Efter att ha definierat vad man ville upphandla skötte Hansel upphandlingen och diskussionerna med
anbudsgivarna.
– Förarbetet var så grundligt att vi inte själva behövde ha med leverantörerna att göra, berättar
Pakarinen.
Avtalet om inspektionstjänster löper på 2+4 år. Efter de två första åren ber man fotfolket om deras
erfarenheter och avtalet förlängs med ett år i taget enligt återkopplingen.

Landets bästa upphandlingskompetens
Det finns tydliga fördelar med upphandlingsrådgivning. Brottspåföljdsmyndigheten kan fokusera på
sitt eget arbete när de inte behöver lägga resurser på upphandlingsprojekt.
– Det finns ingenstans där de har högre kompetens inom offentliga upphandlingar än hos Hansel.
Dessutom sparar vi in på de totala kostnaderna, säger Pakarinen i sina reflektioner över fördelarna
med rådgivning.
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– Vi har varit mycket nöjda med Hansels tjänster, säger Pakarinen tacksamt. Han önskar att
upphandlingarna ska utvecklas ytterligare i riktning mot att Hansel har hand om mötet med
leverantörerna och den upphandlande enheten inte behöver delta i förhandlingarna.
– Vi är ett stort verk med en personal på nästan 3 000 personer, så det finns ingen leverantör som
faller alla i smaken. Vi kan dock alltid lära oss och tänka på sådant som behöver utvecklas i kommande
upphandlingar, funderar Pakarinen och betonar kundens roll i att fastställa vad man vill upphandla.
– Jag hoppas att Hansel kan utöka sina resurser ytterligare. Under åren har tjänsterna blivit mer
tillgängliga, men det vore bra att även satsa mer på kontroll av avtalsleverantörerna än via de
stickprovskontroller som görs idag, säger Pakarinen och lämnar över bollen till Hansel.
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Case: Skatteförvaltningen använder
bemanningstjänster flitigt
Ramavtalet för bemanningstjänster erbjuder mångsidiga lösningar för enheter inom
statsförvaltningen. Skatteförvaltningens erfarenheter av inhyrd personal har varit uppmuntrande.
Huvudparten av finländarna fyller i sin skattedeklaration via webbtjänsten, men många skickar
fortfarande in pappersversioner. Skatteförvaltningen anlitar årligen ett hundratal säsongsarbetare
mellan februari och maj, som har till uppgift att lägga in och spara uppgifterna i skattedeklarationerna
på ett noggrant och tillförlitligt sätt.
– Vi har ett uppenbart behov av ett stort antal medarbetare varje år, säger upphandlingsjurist Merja
Kortesuo på förvaltningsenhetens ekonomitjänst.
– Inhyrd personal har varit en lösning som fungerat för oss. Det behövs extra arbetskraft på många
orter, och arbetet med att lägga in uppgifterna är en del som lätt kan separeras från det övriga
arbetet som tjänstemännen utför, beskriver Kortesuo.

Flitig användning av ramavtal
Skatteförvaltningens centraliserade, nationella modell har använts sedan slutet av 2011. Man har
haft liknande arrangemang tidigare; det nuvarande verksamhetssättet fortsätter fram till slutet av
ramavtalet som löper ut i september 2015.
En avtalsleverantör ansvarar för inhyrningen av personal, vilket man var lite nervös för innan.
– Vi hade ingen tidigare erfarenhet av leverantören, men efter att samarbetet inletts visade de sig
vara tämligen kunniga, proffsiga och pålitliga, säger Kortesuo tacksamt.
– Samarbetet har fungerat felfritt, konstaterar Kortesuo och ger leverantören beröm för den
flexibilitet de visat även i överraskande brådskande situationer.

Tillförlitliga proffs
Kortesuo tycker att det är särskilt bra att ha fått en bra och tillförlitlig leverantör som
samarbetspartner via Hansel.
– Det hade varit betydligt mer arbetsamt om vi hade gjort upphandlingen själva. Hansel har de
främsta och senaste expertkunskaperna om lagstiftningen inom upphandlingar och vi kan till fullo lita
på att även de små detaljerna när det gäller leverantören är som de ska.

Tjänstelösningar för många behov
– Ur vår synvinkel fungerar ramavtalet för bemanningstjänster som det ska. Ur upphandlarens
synvinkel är det viktiga att noggrant definiera vad man vill upphandla antingen innan
upphandlingsprocessen inleds eller senast tillsammans med leverantören, säger Kortesuo.
Huvudparten av arbetsuppgifterna på Skatteförvaltningen är uppgifter som utförs av tjänstemän,
vilket begränsar möjligheterna att använda sig av bemanningstjänster.
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– I en verklighet av minskande personalresurser är det emellertid ett alternativ värt att överväga när
den upphandlande enheten tydligt kan definiera vilka arbetsuppgifter det handlar om som inte
innefattar utövande av offentlig makt, påpekar Kortesuo.
I tjänsteutbudet inom ramavtalet ingår det utöver bemanningstjänster även rekryterings- och
direktsökningstjänster samt karriärplanering och stödtjänster för omplaceringar.
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Case: Polisen rullar över hela landet
Polisen har över 1 700 bilar varav drygt hälften är patrullbilar med beteckning: piketbilar och
personbilar. I fordonsparken ingår dessutom motorcyklar och skotrar samt båtar. Bilarna skaffar
polisen via Hansels ramavtal.
Huvudparten köps in, men de senaste åren har man även tagit in några civilbilar med leasingavtal.
– Mängden bilar som anskaffas varje år varierar, men i regel handlar det om omkring 160–170 bilar.
Man tar in mellan fem och tio motorcyklar, säger materialhanteringschef Jouni Jantunen på
Polisstyrelsen.

Utrustningen gör polisbilen
En bil som köpts in från en avtalsleverantör genomgår en process då den förses med utrustning innan
den blir en splitterny polisbil redo att användas.
– Vi får chassit från leverantören och sedan byggs utrustningen enligt bilens användningssyfte. Att till
exempel utrusta piketbilar är ett krävande och omfattande arbete, som sköts av en egen
underleverantör till oss, beskriver Jantunen.
Personbilar, motorcyklar och skotrar förses med lättare utrustning, och de ansvarar en annan
underleverantör för.
Polisens arbetsuppgifter, som exempelvis att övervaka den allmänna ordningen och undersöka brott,
ställer särskilda krav på fordonen. Även stadskörning medför särskilda utmaningar. Bilarna går oftare
på tomgång än vanligt, och man kör inte alltid enbart på vägar, vilket gör att bilarna måste vara tåliga.
Även landsvägarna medför utmaningar; ju längre norrut man är desto större behov har man av
fyrhjulsdrift.

Många fördelar med ramavtal
– Det är en stor fördel att man inte behöver upphandla själv. Det är en krävande och lång process,
säger Jantunen sammanfattningsvis.
Även kostnadsfördelarna är betydande när man gör rikstäckande anskaffningar av stora volymer. För
leverantörerna är det lockande att få möjligheten att stå för hela statsförvaltningens varu- och
tjänstebehov.
Jouni Jantunen har varit med och tagit fram ramavtalet i kundarbetsgruppen. Det är ett tämligen
välfungerande system.
– Vi får möjlighet att påverka fordonens egenskaper och vi har fått bilar som gör att arbetet fungerar,
säger Jantunen tacksamt.
I kundarbetsgruppen diskuterar man vilka fordonsklasser man behöver och vilka egenskaper som
krävs hos bilarna för olika användningssyften och uppgifter. Man bedriver ett nära, fortlöpande
samarbete med andra säkerhetsmyndigheter som ständigt utvecklas.
– I ett litet land är det bra att använda gemensamma krafter, säger Jantunen sammanfattningsvis.
70

Experthjälp vid egna upphandlingar
Utöver ramavtal har polisen använt sig av Hansels experthjälp, som exempelvis utbildning och
rådgivning.
– Dessutom har Hansel varit till hjälp när vi har gjort ett antal egna upphandlingar, säger Jantunen
och konstaterar att man har haft goda erfarenheter.
På det stora hela har samarbetet med Hansel fungerat smidigt.
– Man lyssnar på våra synpunkter och önskemål, och vi har inte råkat ut för några situationer då det
inte har fungerat. Vi är nöjda med de nuvarande ramavtalen och samarbetet, avslutar Jantunen.
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Samarbetet intensifieras inom statskoncernen
Organisationerna som är verksamma inom statskoncernen utvecklar systematiskt sitt samarbete.
Som en del av det utvecklingsarbetet har man bildat servicecentralernas samarbetsnätverk, som
håller regelbundna möten som representanter från ledningen för Statskontoret, Centralen för
förvaltningsutveckling (HAUS), Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning
(Palkeet), Hansel, Senatsfastigheter samt Statens center för informations- och
kommunikationsteknik Valtori deltar i.
Målet med samarbetet är framför allt att göra staten mer prestationsduglig. Genom att utöka
samarbetet 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 välfungerande tjänster som möjligt till
kunderna på ett och samma ställe.
Genom samarbete kan man även göra det lättare för nya aktörer, som Valtori, som påbörjade sin
verksamhet i mars 2014, att utveckla sin verksamhet. Valtori tillhandahåller branschoberoende ICTtjänster åt statsförvaltningen och drar i sina egna uppgifter nytta av Hansels ramavtal och
upphandlingsexpertis. Hansel drar å sin sida ofta nytta av servicecentralernas substanskompetens i
kundarbetsgrupperna under den förberedande perioden inför ramavtalen.
Utöver samarbetsnätverket för servicecentralernas ledning bildades ett nätverk bestående av
yrkesverksamma inom kommunikation inom statskoncernen i december 2014. På den första
nätverksträffen som anordnades på Hansel deltog ett tjugotal kommunikationsansvariga personer
från statliga organisationer. Målet med kommunikationsnätverket är att effektivisera samarbetet
inom i synnerhet kommunikation i form av ett samarbete mellan instanser som ingår i statskoncernen
och erbjuda ett forum där man kan behandla gemensamma ärenden.
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Analys av intressegrupper
Viktiga intressegrupper för Hansel är kunderna, leverantörerna, ägaren och arbetstagarna. Bolaget
har även ett stort antal andra intressegrupper, exempelvis lagstiftaren som ansvarar för
upphandlingslagstiftningen, medborgarorganisationer, branschorganisationer och medier.
I början av år 2013 utfördes inom bolaget en analys av intressegrupperna, i vilken man gick igenom
alla befintliga intressegrupper och klassiﬁcerade dem samt utvärderade deras interaktion med samt
förväntningar på Hansel.

Intressegruppsanalys av viktiga intressegrupper som man
regelbundet samarbetar med
Intressegrupp

Förväntningar och behov

Effekter på
intressegrupperna

Lednings- och samarbetssätt

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
verksamhetmed 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

Framgångsrika affärer
med statsförvaltningens
organisationer.
Kvaliﬁcerade
upphandlingar samt ickediskriminerande och
jämlik behandling.

Stora
försäljningsvolymer för
avtalsleverantörer som
är framgångsrika i
upphandlingar. Jämlik
och ickediskriminerande
behandling av
leverantörer. Krav som
gynnar hållbara val.

Leverantörssamarbetet sker enligt en
handlingsplan som upprättas årligen.
Ansvarspersoner:
affärsområdeschefen,
branschcheferna

Kundrelationer

Leverantörsrelationer
Ramavtalsleverantörer

Internarelationer
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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

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

Övrig statsförvaltning

Presentation av
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

Relationer till andra
intressegrupper
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Medborgarorganisationer Främjande av
Effektivisering av
ansvarsfullhet och hållbar verksamheten och ett
utveckling.
utökat inﬂytande: en
centraliserad och
effektiv kanal för
intressebevakning för att
främja hållbara val i
statsförvaltningens
upphandlingar.
Medier

Information och nyheter
om statsförvaltningens
anskaffningar och
upphandlingsverksamhet.

Skapa ett fungerande samarbete och
dela information. Utnyttjande av
expertis i organisationerna vid
upphandlingar av ramavtal. Ansvarig
part: ansvarsgruppen

Effektivisering av
Svara på medias behov genom aktiv
verksamheten: en
service. Ansvarsperson:
centraliserad,
kommunikationschefen
professionell och effektiv
instans som ger
centraliserad och
tillförlitlig information
om statsförvaltningens
upphandlingar och
upphandlingsväsendet.
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Externa arbetsgrupper
Hansels representanter medverkar regelbundet som experter i arbetsgrupper, vars mål bland annat
är att utveckla det nationella upphandlingsväsendet, öka ansvarsfullheten och ta hänsyn till
informationssäkerheten vid upphandlingarna.

De viktigaste arbetsgrupperna som Hansel deltog i under 2014
Arbetsgrupp

Arbetsgruppen
inrättad av

Mål

Hama-projektet

Statskontoret

Digitalisera processen från projekt till betalning och vidareutveckla
automatiseringen

Hanko-projektet

Finansministeriet

Utveckla statens upphandlingsväsende

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.

Upphandlingsforum

LOGY

Påverka utvecklingen av kunskaperna om upphandlingar i Finland och
främja medlemmarnas konkurrenskraft.

Uppföljningsgrupp för
uppföljning 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.

Miljömärkningsnämnden

Arbets- och
Främjar de nordiska och europeiska miljömärkenas – Svanen och EUnäringsministeriet, blomman – verksamhet i Finland. Hansels verksamhet i gruppen
Motiva
upphörde 2014.

Styrgrupp för policyer för
offentliga upphandlingar
av finska nationella
träbaserade produkter

Arbets- och
näringsministeriet

Att styra policyutvecklingen som expertgrupp

Arbetsgruppen för
elupphandling

Finansministeriet

Samordnar projekt i anslutning till digitaliseringen av upphandlingarna i
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.

Arbetsgrupp som
diskuterar förnyelsen av
JIT-villkoren

JUHTA-/JHSsektionen

Förnyelse av de allmänna avtalsvillkoren. Gruppens verksamhet
upphörde 2014.
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JYSE-utvecklingsgruppen

Finansministeriet

Förnyelse av de allmänna avtalsvillkoren. Gruppens verksamhet
upphörde 2014.

Styrgrupp för
rådgivningstjänst för
hållbara upphandlingar

Motiva

Främjande av hållbara upphandlingar i samhället

VISO-projektet

Aalto-universitet

Visualisering av upphandlingsavtal. Projektet slutfördes i november
2014.

Klubb för utvecklande av
innovativa offentliga
upphandlingar

VTT

Främjande av innovativa offentliga upphandlingar i samhället

Styrgruppen för
innovativa offentliga
cleantech-projekt

Finlands
miljöcentral

Målet med projektet är att främja genomförandet innovativa cleantechprojekt 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

De centrala riktlinjerna för informationssäkerhetsärenden med särskilt
fokus på offentliga upphandlingar

Utöver arbete i arbetsgrupper lämnar Hansel expertutlåtanden i anslutning till statens
upphandlingsväsende och utvecklandet av den.
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Medlemskap i organisationer och intressen
Hansel var under år 2014 medlem i följande organisationer:
Föreningen för Europarätt
Helsingfors handelskammare
HENRY
IT-oikeuden yhdistys
Meeting Professionals International
Nooan Arkki (Green Office)
Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA
ProCom
Sisäiset tarkastajat
Suomen Liikematkayhdistys
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys (LOGY)
Finska dataförbundet
Utvecklingscentralen för Informationssamhälle (TIEKE)
Yritysvastuuverkosto FIBS
Hansel verkställande direktör Anssi Pihkala är medlem i styrelsen för Myntverket i Finland och
medlem i delegationen Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet).
Vd har inga betydande aktieinnehav.
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Öppenhet och kommunikation med
intressegrupper
Principerna för Hansels kommunikation är öppenhet, konsekvens och rättidighet. I bolagets
kommunikationsstrategi tar man hänsyn till principerna för ansvarsfullhet som anges i bolagets
strategi.
Målet med den konsekventa kommunikationen är bland annat att värna om Hansels företagsbild,
som betonar mångsidig professionalism. Målet är även att ha kvar bilden av företaget som en
attraktiv och intressant arbetsgivare.
Utöver traditionella kommunikationskanaler drar Hansel nytta av sociala medier som verktyg. Med
hjälp av Facebook, Twitter och LinkedIn kan vi effektivt nå ut med information om vår verksamhet
och få återkoppling i realtid från kunder, leverantörer och andra samarbetspartner.
Genom tjänsterna på sociala medier vill vi förbättra kundservicen och informationsförmedlingen
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. Sociala medier används vid
behov också för kriskommunikation.

Information, offentlighet och sekretess
Verksamheten är genomsynlig och vi informerar öppet om sådant som rör vår verksamhet. För att
säkerställa att upphandlingarna ger kommersiell framgång och sker på ett icke-diskriminerande sätt
håller vi dock informationen i anslutning till upphandlingarna konfidentiella under den tid som
upphandlingen pågår. Vi ger endast information till dem som deltar i upphandlingen i enlighet med
kontrollerad praxis.
I utlämning av dokument följer vi anvisningarna i vilka det anges att man ska ta hänsyn till att Hansels
samt Hansels kunders och leverantörers konfidentiella uppgifter skyddas.
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Kund- och leverantörsnöjdhet
Hansel följer regelbundet upp kund- och leverantörsnöjdheten. Med hjälp av omfattande
enkätundersökningar som utförs cirka en gång om året samlar man in återkoppling från kunderna och
leverantörerna.
Den senaste leverantörsnöjdhetsundersökningen gjordes i juni 2014 och den senaste
kundnöjdhetsundersökningen i januari 2015. Resultaten gås igenom i bolagets ledningsgrupp och
används i planeringen av utvecklingsåtgärder tillsammans med personalen.

Kunderna är nöjda med Hansels tjänster
Enligt kundnöjdhetsundersökningen har Hansel lyckats med att utveckla sin verksamhet på ett
positivt sätt. Graden av nöjdhet bland Hansels kunder var 3,87 på en skala mellan 1 och 5 (3,84 år
2014).
Kunderna gav högst betyg beträffande kunskaperna om upphandlingslagen och
konkurrensutsättningar. Dessutom fick Hansels medarbetares serviceinställning och
kontaktpersonernas agerande samt bolagets kommunikation höga betyg i undersökningen.
En förbättringspunkt som Hansel kan inverka på var enligt kunderna kännedomen om föremålet för
upphandling och kundernas behov.
Kundenkäten besvarades av sammanlagt 327 kunder och det kom in svar från samtliga
förvaltningsområden. Flest svar kom in från försvarsministeriets, arbets- och näringsministeriets
samt inrikesministeriets förvaltningsområden.

Avtalsleverantörerna uppskattar objektiviteten i Hansels
verksamhet
En enkät riktad till avtalsleverantörer genomfördes i juni 2014 och besvarades av 421 av
avtalsleverantörernas kontaktpersoner. Leverantörernas grad av nöjdhet var 3,88 på en skala mellan
1 och 5.
I enkäten gav leverantörerna högst betyg till kunskaperna om upphandlingslagen och
upphandlingsförfarandena, kontaktpersonernas agerande och Hansels kommunikation.
Avtalsleverantörerna gav även höga betyg till objektiviteten i Hansels verksamhet. Lägsta betyg fick
kunskapen om föremålet för upphandling och smidigheten i upphandlingsprocessen.
60 procent av de svarande var företrädare för storbolag, medan 40 procent var kontaktpersoner på
små och medelstora företag. Det var inga betydande skillnader mellan storbolagens och de små och
medelstora företagens grad av nöjdhet.

Automatisk insamling av återkoppling
Utöver de omfattande enkätundersökningarna har vi under 2014 infört en verksamhetsmodell som
går ut på att vi samlar in återkoppling från kunder och leverantörer efter varje upphandlingsprojekt
och rådgivningsprojekt.
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Enkäterna skickas i första hand ut till alla instanser som deltagit i projekten. Målet är att samla in
återkoppling från processerna för att utveckla det samarbete vi bedriver med våra intressegrupper.
Vi samlar även in återkoppling om kundernas tillfredsställelse med ramavtalen innan avtalsperioden
löper ut, så att vi kan ta hänsyn till eventuella önskemål om förbättringar i kommande ramavtal.
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Bra arbetsgivare
Hansels mål är att vara en uppskattad och ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder sin personal en
inspirerande arbetsgemenskap, intressanta arbetsuppgifter och möjligheter till fortlöpande
yrkesmässig utveckling.
Cheferna ansvarar för att alla behandlas likvärdigt i vår arbetsgemenskap och att det är en jämn
fördelning av arbetsuppgifter. Det får inte förekomma olämpliga ageranden och man ingriper i
eventuella missförhållanden med en gång.
Vi ser även till att de gemensamma spelreglerna inom vår arbetsgemenskap respekteras och att det
inte uppstår intressekonflikter kopplade till arbetsuppgifterna.

Kollektivavtal och verksamhet med personalgrupperna
Hansels kollektivavtal har förhandlats fram med hjälp av Arbetsgivarna för servicebranscherna
PALTA rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Avtalet gäller tillsvidare.
Hela bolagets personal, med undantag av vd, omfattas av kollektivavtalet. Personalen representeras
enligt kollektivavtalet av förtroendemannen som väljs bland de anställda.
Personalens rättigheter drivs även av personalföreningen 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 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 den har Hansels medarbetare haft en relativt hög arbetstillfredsställelse under de senaste
åren. Snittbetyget för Hanselmedarbetarnas arbetshälsa 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 arbetshälsoenkäten. År 2013 gjordes det en 360gradersmätning av ledarbeteendet på Hansel, där cheferna själva utvärderade chefsarbetet,
medarbetarna direkt under dem, deras chefer och deras närmaste kolleger.
Resultaten behandlades på personliga fortbildningsmöten som användes som utgångspunkt för de
individuella utvecklingsplaner som cheferna satte upp. Chefsfortbildning på företagsnivå anordnas
för de punkter som behöver utvecklas i chefsarbetet.

Personalen gör saker tillsammans
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Ett sätt att skapa sammanhållning är att anordna gemensamma program och evenemang för
personalen. Hansel uppmuntrar hela personalen att delta i de evenemang som anordnas av
företagets personalklubb.
Personalklubben har under 2014 organiserat olika idrotts- och kulturevenemang, sommarfester och
traditionella lillajulfester. Hansel har bland annat egna innebandy- och fotbollslag som deltar i
hobbyserier.
De evenemang som har anordnats av personalklubben har varit populära bland personalen och
programmet planeras och utvecklas i enlighet med personalens önskemål. Arbetsgivaren betalar en
del av kostnaderna för evenemangen. År 2014 användes sammanlagt 34 439 euro till rekreation
(36 656 euro år 2013).
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Hansel Akademin
I Hansels strategi har man ett starkt fokus på att utveckla kompetensen. Ett flerårigt
utvecklingsprogram för utökad kompetens har startats inom bolaget, Hansel-Akademin, i syfte att
öka förståelsen för den aktuella situationen och de framtida utmaningarna för upphandlingsväsendet.
Hansel-Akademins fokusområde är ledning av upphandlingsprojekt. Utbildningsprogrammet är en
stor satsning vars målsättning är förvalta och utöka vårt kompetenskapital.
De två första utbildningsdagarna hölls hösten 2014 och de riktade sig till hela personalen. Under
dessa dagar gick man igenom aktuella trender inom upphandlingsväsendet samt
verksamhetsprinciperna för och användningen av finansiella medel inom stadsförvaltningen.
I fortsättningen kommer utbildningsprogrammet att fördjupas till bland annat leverantörshantering,
risker i upphandlingarna och upphandling av tjänster, som personer som är ansvariga för dessa
uppgifter deltar i utbildning om.

Utbildad personal
Utöver Hansel-Akademin anordnas det intern utbildning om bland annat ansvarsfrågor och
upphandlingslagen. Även rollspecifika utbildningar köps in från externa parter. Ett exempel på detta
är den fortbildning i ICT-rättigheter och planering av smidiga metoder som hölls för jurister och
konkurrensutsättningskonsulter hösten 2014.
Hansel är en expertorganisation, där 70,5 procent av bolagets personal har en högre eller lägre
högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen i botten. De vanligaste examina är högskoleexamen
inom handel och juristutbildning.

Utbildning*
2014

2013

2012

2011

2010

Högre högskoleexamen, %

57,6

54,6

53,4

47,2

39,7

Lägre högskoleexamen, %**

2,6

1,3

2,8

5,7

Yrkeshögskoleexamen, %

10,3

10,7

12,3

14,3

24,1

Examen på mellanstadiet + övriga examina, %

19,2

22,7

21,9

21,4

25,9

Utan yrkesexamen, %

10,3

10,7

9,6

11,4

10,3

5

4

5

5

5

1 298

789

1 064

952

1 304

Utbildningsdagar, dag/person/år
Utbildningstjänster köpta utifrån, €/person/år
*Fördelning enligt aktiva anställningsförhållanden.
**Tidigare år presenterat i yrkeshögskoleexamina.

År 2014 hade de anställda i chefsposition 8,3 utbildningsdagar (5,6 dagar år 2013) och övriga 4,6
utbildningsdagar (3,2 dagar år 2013). Kvinnorna hade 4,7 utbildningsdagar och männen 5,6
utbildningsdagar (år 2013 hade kvinnorna 3,6 och männen 3,4 utbildningsdagar).
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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 möjligheterna att utveckla kompetensen genom utbildning och
inlärning i arbetet som företaget erbjuder har enligt personalenkäten bibehållits på en hög nivå.
Nya anställda på Hansel skolas in i arbetet med hjälp av ett inskolningsprogram som varar i cirka två
veckor, då de introduceras i bolagets alla viktiga funktioner. Under utbildningen går man även
igenom bolagets 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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Förmåner och belöning
Anställningsförmånerna för alla anställda är telefonförmån, motionssedlar, SAD:s resesedel,
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 företagshälsovårdsservice som förutom sjukvård på
allmänläkarnivå också omfattar bland annat jourbesök på läkarcentral och specialistkonsultationer.
Företagshälsovårdens verksamhet är förebyggande.
Hansel följer det ﬁnanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och
nyckelpersoner. Hansels styrelse fastställer årligen resultatpremiemålen.

Resultatpremier och andra förmåner
Från början av år 2013 ändrades resultatpremiemodellen för att motsvara det ﬁnanspolitiska
ministerutskottets 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 från bolagets och löntagarens sida kan betalas
ut till en medlem i ledningsgruppen, som högst kan uppgå till 30 procent av årslönen. Under 2014 var
grunden för utbetalning av resultatpremier enligt bolagsstyrelsens beslut kundtillfredsställelse och
personliga prestationer.
År 2014 betalade Hansel resultatpremier till ett värde av 554 915 euro exklusive sociala avgifter.
Resultatpremierna betalas ut i april 2015. Visstidsanställda omfattas inte av belöningssystemet. I
övrigt har visstidsanställda arbetstagare samma förmåner som ordinarie anställda.

Utbetalda resultatpremier (exklusive sociala kostnader)

tusen euro

2014

2013

2012

2011

2010

492

319

307

266

455

Rätt till tjänstebil har fast anställda som behöver bil för att utföra sina arbetsuppgifter. Bilens
beskattningsvärde dras av från förmånstagarens totallön. Åtta av Hansels anställda hade en
tjänstebil i slutet av 2014.
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.
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Green Office
Hansel har sedan år 2009 varit ett Green Office-kontor och ingår i Green
Office-nätverket i Finland, som består av cirka 180 organisationer. Green
Office är ett miljöprogram utvecklat av WWF Finland, som har som mål att
bland annat minska företagens miljöbelastning.
Hållbar utveckling uppmärksammas i Hansels interna verksamhet och vi
följer regelbundet upp siffrorna för el- och pappersförbrukning, resor samt anskaffning av utrustning
och möbler. Vid uträkningen har man använt WWF:s miljökalkylator, som är ett Green Ofﬁceverktyg. Utsläppssiffrorna har inte anpassats 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. Kontorsutrustningen 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.

Miljöeffekter av den egna verksamheten
2014
Direkta effekter, Hansels egen verksamhet
Pappersförbrukning

CO2 tusen kg

2013

2012

2011

2010

CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg

0,74

0,75

0,78

0,97

1,03

46,75

42,43

46,93

35,04

45,60

Utsläpp motsvarande
kilometerersättningar betalda av bolaget

0,23

0,32

0,52

0,36

0,56

Annan trafik (taxi)

1,15

0,98

1,21

1,08

3,18

38,84

24,12

42,41

33,12

35,05

Båttrafik enligt personkilometer

1,27

3,41

0,00

1,03

0,46

Tågtrafik

0,08

0,10

0,11

0,23

0,00

15,04

12,97

11,19

9,88

104,10

85,08

103,15

81,71

85,88

1,87

0,70

0,56

0,72

0,46

13,07

0,17

0,86

1,54

9,75

0,00

0,00

0,00

0,00

4,70

28,83

0,23

1,14

1,59

14,53

0,00

0,00

0,00

1,89

0,41

Vägtrafik enligt bränsleförbrukning*

Flygtrafik enligt personkilometer

Elförbrukning**
Direkta effekter, totalt
Utsläpp orsakade av inköp av
kontorsutrustning***
Mobiltelefoner
Bärbara datorer
Stationära datorer
LCD-skärmar
Multifunktionsapparater
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Inredning

13,37

0,42

0,89

4,78

0,00

Utsläpp orsakade av inköp av
kontorsutrustning och inredning
sammanlagt

57,14

1,52

3,45

10,52

29,85

161,24

86,60

106,60

92,23

115,73

Totalt
*Siffran är baserad på bränsleköp för tjänstebilar.

**Sedan början av 2011 kommer minst 30 % av elen från förnybara energikällor i enlighet
med statsrådets principbeslut.
***Utsläppen orsakade av inköp av kontorsutrustning har följts upp sedan år 2010.
Utsläppen har beräknats utifrån förbrukningen under hela utrustningens livscykel.

Praktisk information och aktivitet
Miljöutbildning har hållits för Hansels personal och man publicerar regelbundet miljöråd på
intranätet. Inom företaget används videokonferensteknik i syfte att delvis ersätta resande.
Personalen uppmuntras att använda kollektiva färdmedel genom att de erbjuds SAD:s
arbetsresesedlar. Utsläppsgränsen för tjänstebilar är 140 g CO2/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 2014 översteg Hansels elförbrukning målet för förnybara energikällor i statsrådets
principbeslut.
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Personalstatistik
Bolaget har anställt 11 nya medarbetare under 2014. Fyra nya anställningsavtal ingicks med män och
sju med kvinnor. 81,8 procent av de nya anställda var under 30 år, och 18,2 procent över 30 år.
Sex visstidsanställda och fem fast anställda rekryterades. Anledningen till visstidsanställningarna är
till största delen fast anställdas familjeledigheter. Dessutom arbetar det studerande som timanställda
på Hansel under sommaren och under arbetstoppar.

Antal anställda
2014

2013 2012 2011 2010

Antal anställda i räkenskapsperiodens slut

77

73

71

66

57

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden

75

71

69

63

58

Anställningsförhållanden i kraft den 31.12.

80

79

78

77

69

Anställningsförhållanden med fast anställda i kraft den 31.12.

77

77

73

69

64

Anställningsförhållanden med visstidsanställda i kraft den 31.12.

3

2

5

8

5

Visstidsanställda på heltid den 31.12.

2

1

2

4

2

Visstidsanställda på deltid den 31.12.

1

1

3

4

3

79

78

75

73

66

2

4

5

7

8

96,2

97,5

93,6

89,6

92,8

3,8

2,5

6,4

10,4

7,2

Anställningsförhållanden på heltid (visstidsanställda och fast anställda) den 31.12.
Barn-/vårdledighet i medeltal
Fasta anställningsförhållanden den 31.12, %
Visstidsanställda den 31.12., %

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
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Längden på anställningsförhållanden i medeltal
Arbetsår

2014

2013

2012

2011

2010

40 eller mer

5

5

3

3

2

30–39

3

4

6

6

5

20–29

0

0

0

0

2

10–19

9

6

1

1

1

4–9

33

33

33

34

23

1–3

23

24

23

18

25

6

6

9

11

8

79

78

75

73

66

under ett år
Personal sammanlagt

Åldersfördelning
30 eller under

31-39

40-49

50 eller över
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Personalomsättning
2014

2013

2012

2011

2010

11

12

12

14

9

6

7

3

5

2

10

11

10

6

5

varav pensionerade

1

0

0

0

1

Visstidsanställningen upphörde

5

8

3

2

1

Antal som sagt upp sig

4

3

7

4

3

Nya anställningsförhållanden
varav visstidsanställda
Avslutade anställningsförhållanden
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Omsättning i medeltal, %

13,1

14,6

14,1

13,0

10,1

Omsättning, %

12,5

13,9

12,8

7,8

7,2

5,0

3,8

9,0

5,2

4,3

Omsättning, personal som sagt upp sig, %

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. Inga uppsägningar av personal har gjorts
på Hansel mellan åren 2008 och 2014.

Sjukfrånvaro och olycksfall
2014

2013

2012

2011

2010

Antal olycksfall som lett till frånvaro per år

2

5

7

1

2

Antal olycksfall som skett under arbetstid per år

1

2

1

-

-

Dödsfall

-

-

-

-

-

Sjukfrånvaro (inkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke

9,0

6,6

9,3

8,1

7,8

Sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke

7,6

5,4

8,3

7,4

7,1

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

2,5

2,3

2,6

2,6

2,1

Sjukfrånvaron totalt (exkl. vård av sjukt barn), årsverke

2,4

1,6

2,4

2,0

1,8

Sjukfrånvaro i procent (inkl. vård av sjukt barn)

3,8

2,8

3,9

3,4

3,3

Sjukfrånvaro i procent (exkl. vård av sjukt barn)

3,4

2,3

3,5

3,1

3,0

Använda medel för hälsovård, €/person/år

721

596

669

486

433

Använda medel för personalens rekreation, €/person/år

456

514

579

674

504
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GRI index
Hansel rapporterar i enlighet med det internationellt godkända regelverket Global Reporting
Initiative GRI G4 som uppdaterades år 2013. Hansel rapporterar enligt GRI:s nivå ”Core”. I tabellen
nedan presenteras 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.
Standardupplysningar

Tilläggsuppgifter Oberoende bestyrkning

Strategi och analys
G4-1 Uttalande av verkställande direktör

•

Organisationsprofil
G4-3 Organisationens namn

•

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

•
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G4-26 Formerna för intressentengagemang

•

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

•

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
extern inverkan

Väsentliga aspekter

intern inverkan

ledningssystem

•

indikator

DMA och upplysningar

Bortlämnade helheter Oberoende Rapporteringen
bestyrkning begränsningar
utanför Hansel

Ekonomisk påverkan
Indirekt ekonomisk
påverkan

Målsättningen med Hansels verksamhet är att
åstadkomma besparingar

•

Statsförvaltning

•

Aspekten är
rapporterad för
ramavtalen och
inverkan berör
statsförvaltning
avtalsleverantör

Styrning av ansvarsfullheten
Uppskattning av besparingar
Hansels verkamhetsmodell, G4-EC8
Inköpsprocedurer

Helheter som påverkar inköpsprocedurerna

Hänsyn till ansvarsfullhet i
upphandlingsprocessen
Jämlikt behandlande av leverantörer
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.

Miljöpåverkan

94

Produkter och tjänster

Ansvarsfullhet är en del av bolagets strategi

Trender som påverkar verksamheten
Miljöaspekter i tjänster och
produkter

Indikatorn G4-EN27
har ersatts, eftersom
Hansel inte producerar
de tjänster och varor
som upphandlas via
ramavtalen.

•

Avtalsleverantö

En lämplig indikator för Hansels
verksamhet är andelen
upphandlingar som gjorts via
ramavtal med Hansels miljömärke

Social påverkan
Anställning

Hansels jämlikhetsplan

•

Enkät om arbetstillfredställelse och
Utvärdering av chefsverksamheten
Personalomsättning, G4-LA1
Kompetensutveckling

Strategin betonar utvecklandet av
personalens kompetens

Utbildningstimmar, G4-LA9

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

•

Program för kompetensutvecklande,
G4-LA10
Antikorruption

Etiska riktlinjer som är godkända av styrelsen

•

Inga korruptionsfall

Avtalsleverantö

Statsförvaltn

Skolning av etiska riktlinjer, G4-SO4
Märkning av produkter
och tjänster

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

•

Statsförvaltning

Kundtillfredsställelse
Resultaten av
kundtillfredsställelseundersökningen,
G4-PR5
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Leverantörssamarbete:

Beaktande av miljöaspekter

– Miljöbedömning
– Värdering av de
samhälleliga
effekterna

Nya leverantörers miljöutredningar,
G4-EN32

Procentandelen kan
inte anges, eftersom
utredningen har varit
frivillig.

•

För leverantörsk
sträcker sig
utredningarna ti
avtalskedjan, me
till underleveran

Riskanalys av socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar i ramavtal
Bedömning av nya leverantörers
samhälleliga aspekter, G4-S09
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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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Oberoende bestyrkanderapport
Till ledningen för Hansel Ab
På begäran av ledningen för Hansel Ab (nedan Hansel) har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad
säkerhet på hållbarhetsinformationen (nedan hållbarhetsinformationen) i Hansels årsberättelse för
rapporteringsperioden 1.1–31.12.2014. De delar av rapporten som varit föremål för verifieringen är
nämnda i Global Reporting Initiative (GRI) indexet.
Ledningen för Hansel ansvarar för de presenterade uppgifterna och utlåtandena angående hållbar
utveckling samt för upprättandet och presentationen av dessa i enlighet med Global Reporting
Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 4.0 -riktlinjer enligt GRI G4 core-nivå.
Vår skyldighet är att utföra ett uppdrag som ger begränsad säkerhet och att utifrån detta arbete
uttala en slutsats om den hållbarhetsinformation som varit föremål för bestyrkandeuppdraget. Vi har
utfört vårt uppdrag i enlighet med den internationella bestyrkandestandarden (ISAE 3000)
”Assurance engagements other than audits or review of historical financial information” utfärdad av
The International Auditing and Assurance Standards Board. 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 begränsningar som hänför sig till hållbarhetsinformationens natur gällande uppgifternas precision och fullständighet beaktas. Hållbarhetsinformationen bör bedömas tillsammans med de redogörelser som Hansel gett om insamlingen,
beräkningen och bedömningen av uppgifterna. Vår bestyrkanderapport är inte avsedd att användas
för att bedöma Hansels prestation i att leva upp till de hållbarhetsrelaterade principer som bolaget
självt fastställt. För att bedöma Hansels finansiella ställning och verksamhets-resultat hänvisas till
Hansels reviderade bokslut för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014.

I uppdraget genomförda åtgärder och dragna slutsatser
Vi har planerat våra bestyrkandeåtgärder med syftet att ge begränsad säkerhet om huruvida
informationen som varit föremål för detta bestyrkandeuppdrag till sina väsentliga delar presenteras i
enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 4.0 -riktlinjer. Ett
uppdrag som ger begränsad säkerhet genomförs genom förfrågningar främst till personer som
ansvarar för upprättandet av informationen angående hållbar utveckling samt genom att tillämpa
analytiska och andra lämpliga metoder för inhämtning av bevis. I ett uppdrag som ger begränsad
säkerhet 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 två representanter för ledningen för att förstärka vår förståelse av sambandet
mellan Hansels hållbarhetsredovisning, affärsstrategi samt funktioner, och av de fastställda
målsättningarna för hållbar utveckling,
Vi har utvärderat i vilken utsträckning hållbarhetsinformationen följer G-4 riktlinjernas
innehållsspecifikationer för rapporteringen och huruvida den är förenlig med de
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kvalitetsprinciper som gäller rapportering,
Gått igenom de presenterade hålbarhetsrelaterade uppgifterna och påståendena som varit
föremål för bestyrkandeuppdraget, samt bedömt uppgifternas kvalitet och definitionen av
beräkningsgränserna,
Med hjälp av stickprov från Hansels datasystem och med hjälp av erhållen numerisk
originaldata testat huruvida informationen angetts korrekt och fullständigt,
Bedömt processer, datasystem och praktiska förfaranden för dataadministration som används
vid kontoret för att samla in och konsolidera uppgifterna angående hållbar utveckling,
Jämfört data som presenteras inom ramen för hållbarhetsredovisning med riktlinjer, ledningsoch rapporteringssystem samt dokumentation som ligger till grund för dessa uppgifter.

Slutsats
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
väsentligt vore presenterad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting
Guidelines 4.0. core-nivå.
Helsingfors, den 14 april 2015
KPMG OY AB
Jorma Nurkkala
CGR, OFR
Nathalie Clément
Senior Manager, Advisory
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