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I och med en gemensam strategi utvecklas de 
offentliga upphandlingarna genom ännu tätare 
samarbete och med gemensamt planerade åtgärder. 
Under beredningen har det lagts fram många förslag 
till konkreta åtgärder. Inom ramen för åtgärdspro-
grammet har det redan inletts åtgärder för att stödja 
förverkligandet av strategins mål. I detta dokument 
beskrivs de inledande åtgärderna för genomföran-
det av strategin. I takt med att arbetet fortskrider 
kommer även andra åtgärdsförslag som lagts fram i 
samband med beredningen att prioriteras och vidtas 
stegvis under de kommande åren. Avsikten är att de 
inledande åtgärderna ska vidtas så snart som möjligt.

De åtgärder som anges i beskrivningen av genomför-
andet vidareutvecklas till en mer detaljerad genom-
förandeplan i de temagrupper som ska bildas i sam-
arbete inom programmet för verkningsfull offentlig 
upphandling. Sakkunniga från alla intressentgrupper 
inom upphandling, såsom upphandlande enheter, 
anbudsgivare och expertorganisationer, får en öp-
pen inbjudan att delta i temagrupperna. Temagrup-

perna svarar för sin del för genomförandet av strate-
gin och har ansvar för att inleda behövliga åtgärder 
och utarbeta preciserade arbetsplaner. Den konkreta 
respons som inkommit i samband med remissbe-
handlingen av strategin beaktas i temagruppernas 
arbete. I inledningsfasen bildas temagrupperna 
Strategisk ledning, Utveckling av upphandlingskom-
petensen, Kunskapsbaserad ledning, Fungerande 
upphandlingar, Innovativa upphandlingar och Social 
hållbarhet.

Beskrivningen av genomförandet har ställts upp i ta-
bellform. Där beskrivs i korthet för varje åtgärd dess 
innehåll, preliminär ansvarig aktör och en uppskat-
tad tidsplan. Åtgärderna preciseras till arbetsplaner 
i temagruppernas arbete och under den övriga fort-
satta planeringen. En del av åtgärderna stöder flera 
strategiska avsikter, och även detta anges i tabellen. 
I tabellen anges först de åtgärder som redan pågår, 
som inleds under senare halvan av 2020 eller som 
inleds under den första halvan av 2021. 

BESKRIVNING AV 
 GENOMFÖRANDET  
AV STRATEGIN I  
INLEDNINGSFASEN
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Tabell över åtgärder i inledningsfasen

Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
På nationell nivå tas 
det fram information 
om upphandlingarnas 
strategiska betydelse 
och om ledning av upp-
handlingar.

På nationell nivå tas det fram information om upphandling-
arnas strategiska betydelse. Samtidigt sprids god praxis med 
anknytning till det samt information om varför man bör ha 
strategiska riktlinjer/en upphandlingsstrategi. Organisatio-
nerna stöds så att de inom organisationen kan producera 
information om sina egna upphandlingar och deras strategiska 
betydelse samt överväga strategiskt upphandlingssamarbete. 
Det väsentliga är att få organisationens ledning att förstå upp-
handlingarnas potential. Förändringen stöds av bland annat en 
KEINO-akademi och regionala förändringsagenter (förutsätter 
beslut om fortsatt finansiering för kompetenscentrumet KEINO 
från och med maj 2021).

Temagruppen för  
strategisk ledning

Kompetenscentrumet 
KEINO

10/2020–12/2023 Strategisk ledning

De upphandlande 
enheterna utbildas och 
ges anvisningar om hur 
försörjningsberedska-
pen ska beaktas. Genom 
offentliga upphand-
lingar säkerställs den 
kapacitet som är kritisk 
för Finlands totala 
försörjningsberedskap 
med tanke på undan-
tagsförhållanden. 

De väsentliga aktörerna sammanförs för att säkerställa och 
planera den nationella försörjningsberedskapen. Genom 
offentliga upphandlingar säkerställs den kapacitet som är 
kritisk för Finlands totala försörjningsberedskap med tanke på 
undantagsförhållanden. I detta arbete utnyttjas erfarenheterna 
av pandemin med tanke på framtida kriser.

Det utbildas och utbyts information om beaktande av för-
sörjningsberedskapen vid de upphandlande enheterna. Det 
utarbetas t.ex. modeller för planer och avtalsvillkor för stör-
ningssituationer (beredskap under normala förhållanden och 
undantagsförhållanden).

Temagruppen för  
strategisk ledning

Hansel

Kommunförbundet
 
Försörjningsbered-
skapscentralen

11/2020 –> Strategisk ledning

Det utvecklas ett 
verktyg för uppföljning 
av genomförandet av 
strategin. 

För uppföljningen av genomförandet av strategin planeras det 
ett verktyg som stöder den strategiska ledningen av upphand-
lingarna. För närvarande planeras en tjänst som kallas Hankin-
taluotsi (Upphandlingslotsen).

Hansel 11/2020 Strategisk ledning
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
En Big Buyers-grupp 
bildas.

Det bildas en nationell Big Buyers-grupp bestående av de upp-
handlare som använder en betydande upphandlingsvolym i 
Finland. Gruppen främjar väsentliga åtgärder för strategisk led-
ning. Via de stora aktörerna är det dessutom möjligt att sprida 
god praxis även till övriga upphandlande enheter i regionerna. 
Marknadseffekt och identifiering av kategoriseringsmodeller 
kan vara ett konkret tema i arbetet. Med hjälp av samarbetet 
kan man implementera lämpliga kategoriseringsmodeller för 
olika organisationer inom den offentliga förvaltningen. Syftet 
med samarbetet är inte att göra upphandlingarna som större 
volymer, utan att fokusera på upphandlingsverksamhetens 
strategiska funktion.

Åtminstone inköpscentraler, sjukvårdsdistrikt, de största 
städerna, statliga ämbetsverk, affärsverk och offentligt ägda 
aktiebolag som omfattas av upphandlingslagens tillämpnings-
område samt möjligtvis expertorganisationer och representan-
ter för näringslivet inbjuds att delta.

Temagruppen för  
strategisk ledning  

3/2021–> Strategisk ledning

Med ett bedömnings-
verktyg görs en riksom-
fattande kartläggning 
av upphandlingskom-
petensen för de upp-
handlande enheterna.

Det utarbetas ett elektroniskt bedömningsverktyg baserat på 
bedömningskriterier uppgjorda i samarbete med EU-kommis-
sionen, eller eventuellt utvecklas något redan befintligt elek-
troniskt verktyg. 

Detta verktyg börjar användas kontinuerligt för att kartlägga 
upphandlingskompetensen i hela landet. Med hjälp av verk-
tyget identifieras behov av kompetensutveckling och främ-
jas professionell upphandlingsverksamhet. Genom det har 
de upphandlande enheterna möjlighet att utreda sina egna 
styrkor och utvecklingsbehov, men verktyget ger också infor-
mation som är ett hjälpmedel för styrningen av åtgärder på 
nationell nivå.  

Temagruppen för  
utveckling av  
upphandlings- 
kompetensen

Pågår Upphandlings- 
kompetens
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Det görs en utredning 
om ändamålsenliga 
strukturer för stöd- och 
rådgivningsverksamhet 
inom offentlig upp-
handling. 

Finansministeriet låter göra en utredning om olika aktörers roll 
med tanke på uppnåendet av målen för upphandlingsstrategin 
samt främjandet av produktiviteten och digitaliseringen. För 
närvarande ger flera olika instanser (bl.a. Hansel, Statskontoret, 
Statsrådets kansli, Rådgivningsenheten för offentlig upphand-
ling, Företagarna i Finland, KEINO, HAUS kehittämiskeskus, 
SOSTE Finlands social och hälsa rf ) rådgivning och stöd för att 
utveckla den offentliga upphandlingen. Aktörsfältet är i nulä-
get splittrat och en helhetsbild av funktionaliteten och eventu-
ella luckor saknas. 

Avsikten är att bedöma om den nuvarande rådgivningen och 
stödet är tillräckliga ur både upphandlande enheters och 
anbudsgivares synvinkel. Eventuella luckor och nödvändiga 
utvecklingslösningar analyseras. I bedömningen beaktas förut-
sättningarna för ett effektivt genomförande av den nationella 
strategi för offentlig upphandling som är under beredning och 
för bestående resultat. 

Finansministeriet (FM)

Arbets- och närings-
ministeriet (ANM)

Utredningen görs 
hösten 2020

Upphandlings- 
kompetens

Det görs en utredning 
om utbildning om of-
fentlig upphandling.

Det görs en utredning om vilka utbildningar och utbildnings-
program som sannolikt leder till uppgifter inom offentlig 
upphandling. I utredningen beaktas också utbildning och 
utbildningsprogram på svenska.

Det utreds också vid vilka läroanstalter det är möjligt att stu-
dera offentlig upphandling som huvud- eller biämne och var 
det finns hela utbildningsprogram som är inriktade på offentlig 
upphandling. 

Dessutom säkerställs och utökas sådana delar som handlar om 
offentlig upphandling i utbildningar och utbildningsprogram 
som sannolikt leder till uppgifter inom offentlig upphandling. 
Det är viktigt att inte endast upphandlingslagstiftningen be-
handlas i utbildningen, utan att det även ges bredare kunska-
per och färdigheter som behövs i praktiken vid upphandlingar 
samt att anbudsgivarnas perspektiv tas upp. Det säkerställs att 
det finns tillgång till kompetenta personer genom att erbjuda 
tillräcklig utbildning inte bara i form av examensprogram som 
fokuserar på upphandling utan även t.ex. i form av fortbildning 
och kurser om upphandling.

Temagruppen för  
utveckling av  
upphandlings- 
kompetensen

10/2020–> Upphandlings- 
kompetens
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Det genomförs ett 
forskningsprojekt som 
gäller data om offentli-
ga upphandlingar (inom 
VN TEAS, statsrådets 
gemensamma utred-
nings- och forsknings-
verksamhet).

I projektet analyseras den totala volymen av offentlig upp-
handling och skapas en allmänt accepterad, exakt definierad 
och regelbundet återkommande metod för beräkning av den 
totala årliga volymen. I projektet fokuserar man på nyttjande 
av data som stöd för planeringen av upphandlingar och be-
slutsfattandet. I projektet kartläggs dessutom datakällor rela-
terade till offentlig upphandling och utvecklas nya metoder för 
utnyttjande av datakällor, i synnerhet nya metoder som hänför 
sig till big data, till stöd för ledningen av upphandlingar. 

Projektet erbjuder nya lösningar för att analysera och styra of-
fentliga upphandlingar ur samhällsekonomiskt perspektiv och 
med tanke på utvecklandet av de upphandlande enheternas 
verksamhet. 

FM 

Teknologiska forsk-
ningscentralen VTT 
Ab med underleve-
rantörerna Pellervon 
taloustutkimus PTT ry, 
Owal Group Oy och 
PTCServices Oy

Pågår, blir klart
6/2021

Kunskapsbaserad  
ledning och verknings-
fullhet

Uppgifter om inköps-
fakturor publiceras och 
webbplatsen gran-
skaupphandlingar.fi 
utvecklas.

Uppgifter om kommunala och statliga upphandlande enheters 
inköpsfakturor publiceras som öppna data (förutom säker-
hetsmyndigheternas uppgifter) för att identifiera nationellt 
strategiskt betydande upphandlingar och deras volym samt 
möjliggöra en grund för utveckling av dataanalystjänster 
gällande upphandlingar. Offentliggörandet av inköpsfakturor 
bidrar till transparent användning av skattemedel och främjar 
öppenhet samt synliggör mindre upphandlingar och eventuel-
la direktupphandlingar. Det inleds kartläggning av källsystem 
och beredning av en gränssnittslösning.

På den nuvarande webbplatsen granskaupphandlingar.fi görs 
ändringar i infrastrukturen så att även uppgifter om kommuna-
la inköpsfakturor fås med i tjänsten. Webbplatsen granskaupp-
handlingar.fi är en webbläsarbaserad tjänst där privatperso-
ner kan se uppgifter om upphandlingar inom den offentliga 
sektorn.    

Statskontoret

Hansel

Pågår Kunskapsbaserad 
ledning och verknings- 
fullhet
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Kontinuerlig utveckling 
av HILMA säkerställs.

HILMA utvecklas kontinuerligt enligt behoven och målen för 
den nationella upphandlingsstrategin. 

- Utveckling av HILMA-systemet till ett system för konkurrens-
utsättning

- All information om offentlig upphandling samlas på ett ställe, 
där den lätt kan hittas.

- En nationell digital tjänst som kan användas för planering av 
en upphandlande enhets samtliga upphandlingar utvecklas i 
anslutning till HILMA. Upphandlingsplanerna publiceras, vilket 
främjar öppenhet och likvärdig behandling. Marknaden kan 
förutse de upphandlande enheternas framtida behov, vilket 
främjar högkvalitativa anbud och anbudsgivarnas förmåga att 
tillgodose de upphandlande enheternas behov. 

- Utveckling av HILMA så att de upphandlande enheterna kan 
göra anbudsförfrågningar och ta emot anbud i form av elektro-
niska dokument.

- Genomförande av kommissionens eForms-reform

– Ett gemensamt europeiskt ESDP-upphandlingsdokument ska 
göras tillgängligt i anslutning till HILMA. ESDP-upphandlings-
dokumentet är en standardblankett som den upphandlande 
enheten har fyllt i på förhand och genom vilken anbudsgivare 
försäkrar den upphandlande enheten att det inte föreligger 
grunder att utesluta anbudsgivaren ur förfarandet och att an-
budsgivaren uppfyller de krav som den upphandlande enhe-
ten ställer på anbudsgivarens lämplighet.

- Kontroll av myndighetsuppgifter. I framtiden kan de upp-
handlande enheterna på ett ställe kontrollera att de uppgifter 
som anbudsgivarna lämnat är korrekta. Material ska samlas in 
från myndighetsdatabaserna och göras tillgängligt i HILMA för 
alla upphandlande enheter oberoende av i vilket elektroniskt 
konkurrensutsättningssystem anbudsförfrågan har gjorts.

Dessutom läggs vikt vid att det sprids information om syste-
mets egenskaper och funktioner.

FM

ANM

Hansel
 
Rådgivningsenheten 
för offentlig upphand-
ling

Pågår Kunskapsbaserad 
ledning och verknings- 
fullhet
 
Upphandlings- 
kompetens

Strategisk ledning 

Fungerande  
upphandlingar

Ekonomisk hållbarhet
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Kunskapen om effektba-
serad upphandling och 
styrning utökas.

På nationell nivå ges expertstöd för planering och genomför-
ande av upphandling av resultat och effekter, inklusive mät-
ning av effekterna. Användning av resultatbaserade finansie-
ringsavtal (SIB) eller motsvarande modeller vid upphandling av 
effekter främjas.

ANM Kompetenscen-
tret för investeringar i 
samhällsutveckling

Kompetenscentrumet 
KEINO

Pågår Kunskapsbaserad 
ledning och verknings- 
fullhet

Social hållbarhet

Det utarbetas en över-
gripande arkitektur där 
data om offentliga upp-
handlingar identifieras 
och analys av dessa data 
samordnas.

Det utarbetas en övergripande arkitektur där data om offentli-
ga upphandlingar identifieras och analys av dessa data sam-
ordnas. I samband med detta är strävan att standardisera de 
ekonomiska uppgifterna om offentliga upphandlingar.
 
Man utreder behovet av att förenhetliga datamaterial, så att 
det skapas förutsättningar för att bygga databaser, där data 
från olika källor kan samlas samt för att jämföra materialet, 
med beaktande av vissa förbehåll (bl.a. affärshemligheter, 
inverkan på konkurrensen och uppkomst av karteller). HILMA 
och andra nationella system utvecklas så att insamlade data ut-
nyttjas så genomgripande och brett som möjligt. De data som 
systemen registrerar sammanförs och analyseras (dataanalys-
tjänster) för att utveckla de offentliga upphandlingarna.

Temagruppen för  
kunskapsbaserad 
ledning

Statskontoret

Kommunförbundet

10/2020 –> Kunskapsbaserad 
ledning och verknings- 
fullhet

En utredning görs om 
de långa handlägg-
ningstiderna för besvär 
som gäller offentliga 
upphandlingar. 

Finansministeriet tillsätter en utredare som utreder orsakerna 
till de långa handläggningstiderna för upphandlingsärenden 
vid marknadsdomstolen och vad som kan göras för att åtgärda 
dem. Utredaren intervjuar berörda grupper och granskar pro-
cesserna samt bedömer eventuellt faktorer som ökar antalet 
besvär. Utgående från utredningen föreslår utredaren alterna-
tiva lösningar för att förkorta handläggningstiderna för besvär 
som gäller offentliga upphandlingar.

Syftet med åtgärden är att identifiera faktorer som inverkar på 
antalet besvär och faktorer som kan förkorta handläggnings-
tiderna samt att finna alternativa lösningar för att göra upp-
handlingsärendena smidigare och förbättra rättssäkerheten.

FM Inleds 11/2020, 
resultaten klara
6/2021

Fungerande  
upphandlingar
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Uppdelning av upp-
handlingar främjas.

 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling tillsammans 
med Företagarna i Finland planerar med sparring av temagrup-
pen konkreta anvisningar och modeller för hur upphandlingar 
på ett ändamålsenligt sätt kan delas upp i flera delar. 

Information sprids om vilka effekter uppdelning av upphand-
lingar har på marknaden och på små och medelstora företag. 
Dessutom sammanställs och sprids god praxis vid uppdelning 
av upphandlingar i flera delar.

Temagruppen för 
fungerande upphand-
lingar

Företagarna i Finland 

Rådgivningsenheten 
för offentlig upphand-
ling

ANM

1/2021–> Fungerande  
upphandlingar

Beaktandet av kundens 
behov vid offentlig upp-
handling främjas. 
 

Tillsammans med Företagarna i Finland och SOSTE Finlands 
social och hälsa rf och med sparring av temagruppen pro-
ducerar Rådgivningsenheten för offentlig upphandling och 
Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling 
(ANM) information om god modellpraxis för beaktande av 
kundens behov vid offentlig upphandling. Befintlig god praxis 
sprids, och diskussioner förs om nya möjliga sätt (bl.a. modell-
kontraktsklausuler om hur kundernas behov tillgodoses eller 
om hur det säkerställs att kundernas behov tillgodoses under 
kontraktsperioden).

Inom social- och hälsovårdstjänster är det särskilt viktigt att 
beakta kundens behov, inklusive språkliga aspekter.

Temagruppen för 
fungerande upphand-
lingar

Företagarna i Finland

Rådgivningsenheten 
för offentlig upphand-
ling 

ANM Kompetenscen-
tret för investeringar i 
samhällsutveckling 

SOSTE Finlands social 
och hälsa rf

1/2021–> Fungerande  
upphandlingar

Social hållbarhet

Upphandlande enheter 
uppmuntras att publ-
icera mindre upphand-
lingar som underskrider 
tröskelvärdena.

 

I HILMA är det möjligt att annonsera om upphandlingar som 
underskrider de nationella tröskelvärdena (s.k. små upphand-
lingar). Konkurrensutsättningen kan genomföras genom 
enklare förfaranden, när upphandlingslagen inte tillämpas på 
upphandlingen.

Det informeras om olika portaler för små upphandlingar. 
I samband med information från HILMA och programmet 
för verkningsfull offentlig upphandling uppmuntras öppen 
publicering av upphandlingsannonser om små upphandlingar. 
Detta ökar öppenheten inom den offentliga förvaltningen, 
främjar förtroendet samt ökar konkurrensen, vilket bidrar till 
ekonomiskt fördelaktigare produkter och tjänster. 

Temagruppen för 
fungerande upphand-
lingar

Rådgivningsenheten 
för offentlig upphand-
ling

Företagarna i Finland

Hansel

11/2020–> Fungerande  
upphandlingar
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Ansvarstagande, små 
och medelstora företags 
möjligheter att delta 
i anbudsförfaranden 
samt beaktande av de 
upphandlande enheter-
nas processkostnader 
främjas vid gemensam 
upphandling.

Ansvarstagande vid gemensam upphandling främjas i samar-
bete med inköpscentralerna och Big Buyers-gruppen. 

De upphandlande enheterna ska kunna lita på att ansvarsfull-
het har beaktats på ett ändamålsenligt sätt vid alla gemensam-
ma upphandlingar. Vid gemensam upphandling beaktas små 
och medelstora företags deltagande på ett ändamålsenligt 
sätt.

Ägarstyrning

Temagruppen för
fungerande upphand-
lingar 

Kompetenscentrumet 
KEINO

3/2021–> Fungerande  
upphandlingar 

Strategisk ledning

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet
Experttjänster erbjuds 
för identifiering av inno-
vationsaspekter. 

Några centrala utvecklingsgrupper erbjuds experttjänster för 
kortvarigt behov. En expert som är väl förtrogen med bran-
schen hjälper den upphandlande enheten att identifiera inno-
vationsaspekter i samband med planering och marknadsdialog 
(en så kallad innovation brokerage-tjänst). Det utreds om 
verksamhetsmodellen är skalbar så att den motsvarar behoven 
hos de städer som har  ekosystemavtal.

Åtgärden är en del av genomförandet av planen för innovativ 
offentlig upphandling.

ANM

Business Finland

Innovationer

Fungerande  
upphandlingar



11

Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt

Det utarbetas en plan 
för ökad användning 
av innovativa offentliga 
upphandlingar, utveck-
ling av tjänsterna och 
hållbar tillväxt.

Arbets- och näringsministeriet har utarbetat planen ”Offentliga 
upphandlingar vid genomförandet av viktiga utvecklingsmål 
för samhället – plan för ökad användning av innovativa offent-
liga upphandlingar, utveckling av tjänster och hållbar tillväxt”. 
Planen innehåller två helheter av åtgärder som redan har 
inletts eller som ska inledas för att främja hållbar och innovativ 
upphandling:  

A) Främjande av innovativa offentliga upphandlingar genom 
utveckling av samarbete, strukturer och verksamhetsmodeller
- Statsrådets gemensamma mål och åtgärder (Statsrådets 
principbeslut)
- Utveckling och etablering av kompetenscentrumet KEINOs 
verksamhet 
- Nationella strategiprocesser som verktyg för att främja natio-
nella övergripande lösningar 
- Mätning av antalet innovativa offentliga upphandlingar 
(5 %–10 %)
- Riskdelningsmodeller 
- KEINOs kompetens knyts till rådgivning om EU-program

B) Förbättring av kompetens om och ledning av upphandling-
ar samt utveckling av företagssamarbete (KEINO)
- Kompetens inom innovativ offentlig upphandling
- Modeller för företagssamarbete
- Mätning av upphandlingarnas effekter
- Praktiska incitament och redskap för riskhantering utvecklas

Kompetenscentrumet KEINO är en central plattform för ge-
nomförandet av åtgärderna i planen.

Genomförandet av planen följs regelbundet upp som en del av 
uppföljningen av ANM:s genomförande av regeringsprogram-
met (regeringsprogrammets mål om 10 procent innovativa 
upphandlingar) och uppdateras enligt behov.

ANM Regeringsperioden
 
Genomförandet 
av en del av åtgär-
derna har redan 
inletts.

Genomförandet av 
planens åtgärder 
i den föreslagna 
omfattningen för-
utsätter beslut om 
fortsatt finansiering 
av KEINO fr.o.m. 
5/2021

Innovationer

Ekologisk hållbarhet

Strategisk ledning

Upphandlings- 
kompetens
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Kompetenscentrumet 
KEINOs verksamhet 
med utvecklingsgrup-
per utvecklas och skalas.

Utvecklingsgrupper för upphandling är tillfälliga grupper 
av offentliga upphandlare som bildas kring gemensamma 
upphandlingsbehov. Utvecklingsgrupperna fokuserar särskilt 
på att utveckla processen för förberedelse och planering av 
upphandlingar, och en central del av verksamheten är att öka 
samarbetet och stödet mellan upphandlingsexperter och upp-
handlande enheter.

Verksamheten kan konkretiseras till exempel i form av genom-
förande av gemensamma proaktiva marknadsdialoger, skapan-
de av olika verktyg och kriterier samt utveckling av modeller 
och försöksplattformar.

Syftet med verksamheten är att effektivisera och stödja skal-
ning av nya lösningar och verksamhetsmodeller, att informe-
ra marknaden om de offentliga upphandlande enheternas 
strategiska intentioner och behov samt att öka kunnandet om 
hållbar och innovativ upphandling.

I utvecklingsgrupperna samarbetar man med andra aktörer 
inom branschen, t.ex. forskningsorganisationer och närings-
livet. Utvecklingsgruppsverksamheten riktar sig således inte 
bara till upphandlande enheter utan också till företag, af-
färsekosystem och nätverk som utvecklar lösningar med en 
förutseende syn på marknaden.

Åtgärden är en del av genomförandet av planen för innovativ 
offentlig upphandling.

KEINO Pågår Innovationer

Ekologisk hållbarhet

Upphandlings- 
kompetens
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Lagstiftningen utvecklas 
så att fullgöranderap-
porter kan kontrolleras 
vid alla upphandlingar 
och även under kon-
traktsperioden.

Enligt upphandlingslagen kan man i upphandlingsförfaran-
det utesluta en anbudsgivare på grund av försummelse av 
samhälleliga plikter, såsom betalning av skatter eller sociala 
avgifter. Upphandlande enheter har möjlighet att ur Skatte-
förvaltningens fullgöranderapport kontrollera grundläggande 
uppgifter om anbudsgivarföretaget, uppgifter om dess solvens 
samt bland annat om anbudsgivarföretaget har betalat sina 
skatter och arbetspensionsavgifter. Fullgöranderapporten kan 
kontrolleras automatiskt och elektroniskt, vilket har minskat de 
upphandlande enheternas och anbudsgivarnas arbete betyd-
ligt. De upphandlande enheterna har dock rätt att få fullgöran-
derapporten endast i syften förknippade med upphandlings-
förfarandet. 

Innehållet i fullgöranderapporten utvidgas till att omfatta upp-
gifterna om företagens kontaktpersoner och genom att göra 
det möjligt att kontrollera fullgöranderapporterna även under 
pågående kontraktsperiod. På det här sättet kan fullgörande-
rapporterna även utnyttjas i nationella upphandlingar, små 
upphandlingar och leverantörsregister. Dessutom undersöks 
möjligheter till automatisering i samband med fullgöranderap-
porterna.

ANM Pågår Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Lagstiftningen om 
kontroll av straffregis-
terutdrag utvecklas 
och smidig elektronisk 
kontroll av straffregister-
utdrag möjliggörs. 

Innan ett upphandlingskontrakt ingås ska den upphandlande 
enheten kräva att den valda anbudsgivaren lämnar in straff-
registerutdrag för att utreda de obligatoriska grunderna för 
uteslutning enligt upphandlingslagen. För närvarande be-
handlas straffregisterutdragen manuellt och sänds per post. I 
praktiken lämnar leverantören sitt straffregisterutdrag till den 
upphandlande enheten för kontroll genom ett fysiskt besök 
på den upphandlande enhetens kontor. I sin nuvarande form 
är processen tungrodd för de upphandlande enheterna och 
leverantörerna och orsakar betydande merarbete.  

Lagstiftningen om kontroll av straffregisterutdrag ändras så att 
det blir möjligt att kontrollera straffregisterutdrag automatiskt. 
Kontroll av straffregisterutdrag möjliggörs även vid försvars- 
och säkerhetsupphandlingar och små upphandlingar.

Arbets- och närings-
ministeriet

Justitieministeriet (JM)

FM

Pågår Ekonomisk hållbarhet

Kunskapsbaserad 
ledning

Social hållbarhet
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Upptäckt av karteller 
och grå ekonomi främ-
jas.

Det finns inte centraliserad tillgång till tillräckligt heltäckande 
uppgifter om anbud som lämnats in vid offentliga upphand-
lingar och innehållet i dem, och att inhämta uppgifterna från 
de upphandlande enheterna med enskilda begäranden om 
utredning är administrativt tungrott. Med hjälp av bättre 
tillgång till uppgifter om anbuden skulle det vara möjligt att 
effektivisera upptäckten av karteller och grå ekonomi. Tillsyns-
myndigheternas tillgång till uppgifter om offentliga upphand-
lingar säkerställs genom skapande av ett tekniskt gränssnitt 
i konkurrensutsättningssystemen och tryggande av deras 
analysresurser.  

De upphandlande enheternas kännedom om kännetecknen 
på karteller förbättras. De upphandlande enheterna ges stöd 
i att utarbeta anvisningar om förfaringssätt för hantering 
av misstankar om kartellbildning och etiska riktlinjer för att 
undvika till exempel jäv, bindningar, dubbla roller och riktade 
anbudsförfaranden. Interna revisorer utbildas i att upptäcka 
grå ekonomi.

Hansel
 
Konkurrens- och kon-
sumentverket (KKV)

2021–> Ekonomisk hållbarhet

Sysselsättningen för 
dem som befinner sig i 
en svagare arbetsmark-
nadsställning än andra 
främjas. 

Arbets- och näringsministeriet inleder under 2020 ett program 
för att påskynda sysselsättningen genom upphandlingar. 
Målet är att användningen av verksamhetsmodellen ska öka i 
synnerhet vid kommunala upphandlingar. Modellen utvecklas 
och sprids under ledning av en nationell samordnare. Som ett 
led i spridningen av modellen tas verksamhetsmodellen för 
sysselsättning genom upphandling i bruk i regionala projekt. 
Programmet pågår till utgången av regeringsperioden.   

I programmet erbjuds bland annat kompetenshöjande forum 
och sprids information om verksamhetsmodeller och praxis 
som varit lyckade. Ett mål är dessutom att utveckla åtgärderna 
för kvantitativ uppföljning av personer som sysselsätts samt 
nödvändiga tillsynsrelaterade åtgärder i informationsförmed-
lingen.   

I programmet samarbetar man med kompetenscentrumet 
KEINO och rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

ANM

Kommunförbundet

Rådgivningsenheten 
för offentlig upphand-
ling

Kompetenscentrumet 
KEINO

Temagruppen för soci-
al hållbarhet

8/2020

Regeringsperioden

Social hållbarhet
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Bekämpningen av grå 
ekonomi inom bygg-
branschen främjas.

Bekämpningen av grå ekonomi främjas inom byggbranschen 
genom utbyte av god praxis samt genom pilotprojekt. 
- Senatfastigheter delar med sig av sin bästa praxis. Rådgiv-
ningsenheten för offentlig upphandling dokumenterar den så 
att den kan användas också i större utsträckning. 
- Arbets- och näringsministeriet samordnar ett pilotförsök som 
utförs som konsultarbete på byggarbetsplatser. 

Senatfastigheter

Rådgivningsenheten 
för offentlig upphand-
ling 

ANM

FM

IM 

1/2021

10/2020

Social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Det skapas verktyg för 
att på nationell nivå 
identifiera och observe-
ra risker för mänskliga 
rättigheter i inhemska 
upphandlingar.

Europeiska institutet för kriminalpolitik har gjort utredningar 
om riskerna för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet i Fin-
land och skapat konkreta verktyg för att förhindra oegentlig-
heter och utnyttjande av arbetstagare i synnerhet vid unde-
rentreprenad. I utredningarna har det konstaterats att det finns 
betydande utmaningar. 

I det arbete som ska inledas identifieras de mest betydande 
riskbranscherna vid avtal om offentlig upphandling. Dessutom 
skapas verktyg som de upphandlande enheterna kan använda 
sig av.

Temagruppen för soci-
al hållbarhet 
Regionförvaltnings-
verken

Europeiska institutet 
för kriminalpolitik 
(HEUNI)

Social hållbarhet

Det utreds hur den 
nuvarande lagstiftning-
en bör utvecklas för 
att upphandlingarnas 
miljökonsekvenser samt 
klimat- och miljöavtryck 
i fortsättningen ska 
beaktas bättre.

 

Miljöministeriet har inom ramen för statsrådets gemensamma 
utrednings- och forskningsverksamhet inlett ett projekt om 
klimat- och miljöavtryck vid upphandling (Hiili- ja ympäristö-
jalanjälki hankinnoissa – lainsäädäntö ja mittaaminen). Syftet 
med det är att ta fram stöd för beslutsfattare i form av informa-
tion och rekommendationer om hur man kan utveckla befintli-
ga författningar och de handlingsmodeller och styrmedel som 
används vid offentliga upphandlingar. 

I projektet tas det fram kunskap om vilka upphandlingar som 
är de mest väsentliga med tanke på miljöpåverkan och som 
lagändringar och andra styrmedel därför bör inriktas på. Ett 
konkret resultat är också en rekommendation om uppföljning 
av hur målen och kriterierna för upphandlingen uppfylls som 
en del av de befintliga systemen och informationsproduktio-
nen.

Miljöministeriet (MM)

Genomförs av Östra 
Finlands universitet, 
Finlands miljöcentral, 
Villmanstrand-Lahtis 
tekniska universitet 
och Vrije Universiteit 
Brussels

Pågår Ekologisk hållbarhet
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Frivilliga åtaganden (så-
som Green deal-avtal) 
eller andra utvecklings-
plattformar uppmuntras 
för att främja upphand-
lingar med betydande 
effekter.

Miljöministeriet bereder i samarbete med Motiva Oy ett 
pilotförsök med en frivillig Green deal-modell i samarbete 
med övriga ministerier och intresserade kommuner i syfte att 
främja målen för hållbar utveckling vid offentlig upphandling. 
För närvarande bereds bland annat ett Green deal-avtal om 
utsläppsfria byggarbetsplatser och ett Green deal-avtal om 
ofarliga kemikalier på daghem. 

Målet med Green deal-avtalen är att sätta gemensamma mål 
för hållbar utveckling inom offentlig upphandling, öka mark-
nadsdialogen, skapa gemensamma upphandlingskriterier och 
utbyta bästa praxis mellan kommunerna. Ett Green deal-avtal 
inom offentlig upphandling är ett frivilligt åtagande som gäller 
upphandlingar och som den upphandlande enheten ingår 
med en statlig part. Som part i Green deal-avtalet främjar den 
upphandlande enheten sina egna mål i fråga om energi, kli-
mat, bioekonomi och cirkulär ekonomi och får stöd för utveck-
lingsarbetet inom dessa områden.

Kompetenscentrumet KEINO ansvarar för att söka och sam-
ordna temana kring Green Deal, för eventuella bakgrundsut-
redningar och för utvecklingsprocessen för den gemensamma 
verksamhetsmodellen samt för faciliteringen. Miljöministeriet 
och KEINO följer upp hur avtalen genomförs och bedömer ef-
fekterna i samarbete med de upphandlande enheterna. KEINO 
erbjuder de upphandlande enheter som deltar i Green de-
al-avtalen sina experttjänster och stöder vid behov till exempel 
utredningar och marknadskartläggningar samt ordnande av 
dialog.

Åtgärden är ett led i genomförandet av planen för innovativ 
offentlig upphandling.

MM

Motiva

Kompetenscentrumet 
KEINO

Pågår Ekologisk hållbarhet
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Handboken om ansvars-
full livsmedelsupphand-
ling uppdateras.

Handboken om ansvarsfull livsmedelsupphandling ger hand-
ledning i användningen av upphandlingskriterierna för olika 
kategorier av livsmedel. Den har utarbetats som en del av en 
större helhet som gäller hållbar utveckling och med beaktande 
av befintliga anvisningar, inklusive näringsrekommendationer. 
Under ledning av jord- och skogsbruksministeriet utarbetas 
en upphandlingsanvisning för ansvarsfull upphandling av 
måltidstjänster som ska komplettera handboken. Detta görs i 
samarbete med de upphandlande enheterna och företagen i 
branschen.   
  
För att förbättra planmässigheten i upphandlingen av livsmed-
el och måltidstjänster stöder jord- och skogsbruksministeriet 
kommunerna och de upphandlande enheterna i utvecklan-
det av upphandlingen. Med utgångspunkt i det arbete som 
gjordes under förra regeringsperioden fortsätter jord- och 
skogsbruksministeriets upphandlingsambassadör sitt arbete 
genom besök i kommunerna samt seminarier och andra ut-
bildningsevenemang. Detta sker i samarbete med de program 
för klimatvänlig mat och främjande av inhemsk fisk som nämns 
i regeringsprogrammet samt de pågående programmen för 
ekologisk mat och närproducerad mat. 
  
I riktlinjerna om ansvarsfull upphandling av livsmedel och mål-
tidstjänster har man beaktat strategin ”Från jord till bord”, som 
EU-kommissionen lade fram våren 2020, och de för hela EU 
gemensamma mål för hållbar upphandling av livsmedel och 
måltidstjänster som anges i strategin.

Jord- och skogsbruks-
ministeriet (JSM)

Motiva

Pågår

Uppdateringen av 
handboken blir klar 
före utgången av 
2020 och upphand-
lingsanvisningarna 
för måltidstjänster 
hösten 2021.

Ekologisk hållbarhet
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Åtgärd Innehåll Ansvarig(a) Målsatt tidsplan Strategisk avsikt
Det inleds skalbara 
försök för minimering av 
koldioxidutsläpp.

Hösten 2020 planeras ett utvecklingsprogram för koldioxidsnål 
upphandling för 6 –10 pionjärorganisationer som har ett mål 
om klimatneutralitet. Syftet med utvecklingsprogrammet är att 
stödja de upphandlande enheterna att med hjälp av upphand-
lingar nå sina utsläppsmål. Lärdomar och erfarenheter delas 
och skalas.

De upphandlingskategorier som är viktigast med tanke på 
klimatmålen för varje deltagande organisation identifieras, och 
genomförandeplanerna utarbetas för dem. Vid genomförandet 
av målen för de olika kategorierna främjas genom expertstöd 
genomförandet av aktuella upphandlingar och möjliggöran-
det av nya lösningar. Målet är att påskynda genomförandet av 
upphandlingar också som en stimulansåtgärd. 

Utvecklingsprogrammets resultat och erfarenheter stöder upp-
ställandet av konkreta nationella mål för låga koldioxidutsläpp 
i de upphandlingskategorier som har störst inverkan. Resul-
taten av den medskapande processen och det ömsesidiga 
lärandet sammanställs till ett dokument med råd och riktlinjer 
för koldioxidsnåla upphandlingar.

Kompetenscentrumet 
KEINO 

Motiva

Planering hösten 
2020, 
genomförande år 
2021

Ekologisk hållbarhet
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Temagrupper bildas för att säkerställa ett nytt slags 
samarbete mellan statliga och kommunala upphand-
lande enheter, anbudsgivare, expertorganisationer 
och organisationer som är relevanta för varje tema. 
Temagruppen har till uppgift att planera och inleda 
konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av 
målen i strategin för offentlig upphandling. 

Utifrån en lägesbild som en beredningsgrupp utar-
betat diskuterar temagruppen det rådande läget och 
det pågående utvecklingsarbetet inom temaområ-
det i fråga. Arbetet baserar sig på de åtgärdsförslag 
som lagts fram under beredningen av strategin och 
på den respons som fåtts om dem under remissbe-
handlingen. Temagrupperna deltar också i förank-
ringen av åtgärderna. Temagrupperna utarbetar 
detaljerade arbetsplaner, där åtgärderna sätts in vid 
olika tidpunkter enligt tillgängliga resurser. Ledarna 
för temagrupperna bildar en grupp som behandlar 
synergier mellan temagrupperna.

Målet är att åtgärderna inverkar på upphandling-
arnas innehåll under programperioden och att de 
etableras och fortgår även efter programperioden. 
Avsikten är att inom ramen för programmet för 
verkningsfull offentlig upphandling och dess sam-
arbetsformer organisera de åtgärder som är viktiga 
med tanke på utvecklandet av den offentliga upp-
handlingen för att säkerställa att öppet samarbete 
och medvetenhet om gemensamma mål gagnar alla 
parter. 

De första temagrupperna som bildas är följande: 
- Temagruppen för strategiskt ledarskap
- Temagruppen för utveckling av upphandlingskom-
petensen 
- Temagruppen för kunskapsbaserad ledning
- Temagruppen för fungerande upphandlingar
- Temagruppen för innovativ upphandling
- Temagruppen för social hållbarhet

När det gäller bildandet av andra temagrupper inleds 
planeringen av resursfördelningen och de ansvariga 
aktörerna under hösten 2020.

TEMAGRUPPER SOM  
BILDAS INOM ÅTGÄRDS-
PROGRAMMET FÖR  
VERKNINGSFULL  
OFFENTLIG  
UPPHANDLING
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Seurakunnat Kunnat

Julkisten hankintojen strategiaHANKINTA-SUOMI
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ÖVRIGA ÅTGÄRDER  
SOM STÖDER GENOM- 
FÖRANDET AV DEN  
NATIONELLA STRATEGIN 
FÖR OFFENTLIG  
UPPHANDLING
 

Ett effektivt genomförande av den nationella stra-
tegin för offentlig upphandling kräver också andra 
stödåtgärder. Det är viktigt att de upphandlande 
enheterna får hjälp med att uppnå målen under de 
strategiska avsikterna.
 
Inom den statliga sektorn får ministerierna stöd av 
statsrådets kansli, som har uppgiften att genomföra 
för alla ministerier gemensamma upphandlingar 
samt att styra, utveckla och samordna statsrådets 
och dess ministeriers upphandlingsverksamhet. 
Statsrådets kansli utarbetar en upphandlingspolicy 
för kansliets förvaltningsområde och en genom-
förandeplan för den. Syftet med planen är att de 
strategiska avsikter och mål som anges i den natio-
nella strategin för offentlig upphandling ska bli mål 
för upphandlingsverksamheten vid statsrådets kansli 
och de upphandlingar som genomförs av statsrådets 
kansli och att förverkligandet av dessa mål ska följas 
upp. Inom ramen för sina resurser fungerar statsrå-
dets kansli som ett stöd för ministerierna när dessa 
implementerar de strategiska avsikterna och målen 
inom sina egna förvaltningsområden. Tillsammans 
med statsrådets kansli stöder kompetenscentrumet 
KEINO ministerierna i utarbetandet och genomför-
andet av deras handlingsplaner. Statsrådets kansli 

utarbetar gemensamma anvisningar och modeller 
för hela statsrådet om hur de strategiska avsikterna 
och målen i strategin kan beaktas vid planeringen, 
genomförandet och uppföljningen av enskilda upp-
handlingar.  
 
Övriga upphandlande enheter och den kommunala 
sektorn får stöd av flera expertorganisationer för att 
förverkliga strategins mål. Rådgivningsenheten för 
offentlig upphandling har deltagit i strategiproces-
sen och fortsätter arbetet med att omsätta strategin 
i praktiken både i frågor som gäller upphandlingsla-
gen och i fråga om andra konkreta åtgärder. Kom-
petenscentrumet KEINO integrerar den nationella 
upphandlingsstrategins strategiska avsikter i bred 
utsträckning i sin verksamhet bl.a. när det gäller 
hållbarhet och innovationer samt i utvecklingspro-
grammet för strategisk ledning, KEINO-akademin. 
KEINOs förändringsagenter och Företagarna i Fin-
lands upphandlingsombud ger konkret stöd för att 
omsätta strategin i praktiken i regionerna. 
 
Strategins mål kan främjas också som en del av de 
centraliserade upphandlingar och ramavtal som 
Hansel Ab, Valtori och Senatfastigheter Ab gör. Dis-
kussioner med dem inleds hösten 2020.   
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