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Avsnitt 1 Inledning 
 

Upphandlingsinspektionen är, i enlighet med 2 § i landskapslagen (2017:81) om 

Upphandlingsinspektionen, en oberoende myndighet som är administrativt 
underställd landskapsregeringen. Upphandlingsinspektionen ska enligt 3 § i LL om 

Upphandlingsinspektionen sköta de tillsynsuppgifter som myndigheten har enligt 

landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig 

upphandling samt de övriga uppgifter som ålagts myndigheten. 
 

Av 5 § 2 mom. i förvaltningslagen för landskapet Åland följer att 

Upphandlingsinspektionen lämnar upplysning och ger vägledning till enskilda inom 
sitt verksamhetsområde. Förebyggande arbete, information och rådgivning utgör en 

mycket viktig del av Upphandlingsinspektionens verksamhet. 

 
Detta dokument utgör en arbetsordning med bestämmelser om 

Upphandlingsinspektionens organisation och handläggningsrutiner i enlighet med 4 

§ 5 mom. i LL om Upphandlingsinspektionen. 

 
Av arbetsordningen framgår det hur Upphandlingsinspektionen handlägger 

tillsynsärenden och andra ärenden. Det framgår även vilka av myndighetens beslut 

som enbart kan tas av myndighetschefen. 
 

Syftet med denna arbetsordning är att den ska bidra till lagenlighet, rättssäkerhet, 

rationalitet och transparens. 
 

Lagenlighet uppnås genom att bestämmelserna i arbetsordningen bidrar till att 

Upphandlingsinspektionens verksamhet följer: 

- landskapslagen (2017:81) om Upphandlingsinspektionen,  

- landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig 
upphandling (blankettlagen om offentlig upphandling), 

- lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016; 

upphandlingslagen), 

- lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter 
och posttjänster (FFS 1398/2016; försörjningslagen), 

- lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling 

av fordon (FFS 1509/2011), 

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 

offentlig upphandling (upphandlingsdirektivet), 
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- Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 

upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet),  

- tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland (tjänstemannalagen), 

- förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland,  

- landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet 

(offentlighetslagen),  

- arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland,  

- Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 

om det fria flödet av sådana uppgifter (EU:s dataskyddsförordning), 

- landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen 
(dataskyddslagen), 

- landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning, 

- lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019) och 

- andra gällande regler. 

 
Rättssäkerhet uppnås genom att användandet av arbetsordningen gör att samma 

situation behandlas likadant varje gång, oavsett vilka personer som är inblandade. 

 
Rationalitet uppnås genom att arbetet ska kunna bedrivas snabbt och verksamheten 

ska kunna fungera smidigt, eftersom det redan är bestämt i arbetsordningen hur 

arbetet ska bedrivas i de flesta situationer. 
 

Transparens uppnås genom att det går att läsa i arbetsordningen hur 

Upphandlingsinspektionen bedriver sin verksamhet. 

 
I syfte att uppnå ökad tydlighet och användbarhet redogörs det i arbetsordningen för 

lagregler och internationella bestämmelser, som gäller när arbetsordningen 

utfärdas. Om det senare uppkommer en situation där det som står i arbetsordningen 

inte stämmer överens med lag eller internationella bestämmelser, är det lag och 

internationella bestämmelser som har företräde. 
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Avsnitt 2 Handläggning av tillsynsärenden och dylikt 
 

2.1. Inledandet av ett tillsynsärende 

 
Ett tillsynsärende inleds i enlighet med 139 § i upphandlingslagen antingen genom 

att det kommer in en begäran om att inleda ett tillsynsärende eller genom att 

Upphandlingsinspektionen inleder ett tillsynsärende på eget initiativ. 

 
I enlighet med 139 § i upphandlingslagen har var och en rätt att begära att 

Upphandlingsinspektionen vidtar åtgärder för att utreda ett 

upphandlingsförfarandes laglighet, oavsett om han eller hon har någon anknytning 
till ärendet eller inte. Den som begär utredning kan vara en myndighet, ett företag, 

någon annan organisation eller en privatperson. Det bör anses vara extra viktigt att 

de som inte har möjlighet att besvära sig till domstol beträffande 
upphandlingsbeslutet i stället kan få lagligheten prövad genom att vända sig till 

Upphandlingsinspektionen. 

 

Det underlättar och påskyndar Upphandlingsinspektionens behandling av ärendet 
om begäran om åtgärder innehåller följande uppgifter: 

1. information om den upphandling som åtgärdsansökan gäller (bl.a. 

upphandlingsannonsens publiceringsdatum, typ av upphandlingsförfarande, 
upphandlingens värde) samt alla dokument som knyter an till upphandlingen 

(t.ex. upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan, anbud, upphandlingsbeslut, 

upphandlingskontrakt), 
2. kontaktuppgifter till den upphandlande enheten som åtgärdsansökan gäller,  

3. en beskrivning av vad som anses vara olagligt i upphandlingsförfarandet, 

4. en upplysning huruvida ärendet behandlas eller har behandlats av någon annan 

myndighet eller domstol samt  
5. andra relevanta aspekter som ska beaktas vid bedömningen av 

upphandlingsförfarandet i fråga, såsom exempelvis marknadsläget när det gäller 

upphandlingen i fråga och den ifrågavarande upphandlande enhetens 
eventuella förfaranden vid tidigare upphandlingar och upphandlingsbeslut i 

anknytning till dem. 

 
När Upphandlingsinspektionen väljer i vilka fall eller inom vilka områden som 

Upphandlingsinspektionen ska bedriva tillsyn på eget initiativ beaktar myndigheten: 

- om det verkar finnas risk för att konkurrensen inom området skadas, 

- om det verkar finnas förutsättningar att effektivt utreda eventuella problem och 

ingripa mot dem samt 
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- hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande inom just det området. 

 
När Upphandlingsinspektionen bedriver tillsyn på eget initiativ inleds ärendet 

genom ett beslut från Upphandlingsinspektionen om att bedriva tillsyn. Beslutet 

skickas till den upphandlande enheten. 
 

 

2.2. Den preliminära granskningen efter att det har kommit in en begäran om tillsyn 
 

2.2.1. Innehållet i den preliminära granskningen 

 

När en begäran om inledande av ett tillsynsärende kommer in, utför 
Upphandlingsinspektionen en preliminär granskning för att ta ställning till: 

1. om ärendet hör till Upphandlingsinspektionens behörighetsområde i enlighet 

med självstyrelselagen och 3 § i blankettlagen om offentlig upphandling,  
2. om jäv föreligger i enlighet med 24 § i förvaltningslagen för landskapet Åland,  

3. om begäran behöver kompletteras och  

4. om begäran är uppenbart ogrundad eller om det på annat sätt saknas skäl att 
vidta åtgärder. 

 

 

2.2.2. Upphandlingsinspektionens behörighetsområde 
 

I Upphandlingsinspektionens bedömning av om ett ärende hör till 

Upphandlingsinspektionens behörighetsområde ingår: 

- att det i enlighet med 1 § 2 mom. i blankettlagen om offentlig upphandling rör sig 

om en upphandling över ett tröskelvärde som har fastställs i EG:s bestämmelser 

om offentlig upphandling,  

- att det rör sig om en upphandling utförd av ett sådant organ som 
Upphandlingsinspektionen har tillsyn över i enlighet med 3 § i blankettlagen om 

offentlig upphandling samt  

- att det begärs en laglighetsprövning.  
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För att Upphandlingsinspektionen ska kunna granska ett upphandlingsärende 
behövs det således för det första att det görs gällande att upphandlingen överstiger 

ett tröskelvärde. Per den 1 januari 2020 är tröskelvärdena: 

inom de klassiska sektorerna 
• för varor/tjänster: 214.000 euro exklusive moms, 

• för byggentreprenader/-koncessioner: 5.350.000 euro exklusive moms, 

• för hälsovård och socialtjänster: 750.000 euro exklusive moms och inom 

försörjningssektorerna – d.v.s. myndigheter verksamma inom vatten, energi, 
transport och posttjänster  

• för varor/tjänster: 428.000 euro exklusive moms, 

• för byggentreprenader/-koncessioner: 5.350.000 euro exklusive moms, 
• för hälsovård och socialtjänster: 1.000.000 euro exklusive moms. 

 

För det andra ska Upphandlingsinspektionen kontrollera att den upphandlande 
enheten som nämns i begäran av tillsyn kan räknas in bland de organ som omnämns 

i 3 § i blankettlagen om offentlig upphandling dvs:  

1. landskapsregeringen, 

2. myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen, 
3. förvaltning som är ansluten till Ålands lagting, 

4. kommunala myndigheter, 

5. juridiska personer, enheter och upphandlare som landskapsregeringen, 
myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen och 

kommunala myndigheter har inflytande i, 

6. offentliga företag och enheter som enligt 5 § i försörjningslagen anses vara andra 
upphandlande enheter, 

7. myndigheter som enligt 5 § i upphandlingslagen eller 5 § i försörjningslagen 

anses vara offentligrättsliga organ eller 

8. landskapets affärsverk. 
 

För det tredje ska det som efterfrågas i begäran om tillsyn vara en 

laglighetsprövning. Det som får utredas av Upphandlingsinspektionen är 
upphandlingsförfarandets laglighet, inte dess lämplighet. 

Upphandlingsinspektionen har enbart rätt att undersöka om upphandlingen har 

skett i strid med lag, inte om det i andra avseenden hade varit lämpligt att sköta 
upphandlingen på något annat sätt.  

 

Om det till Upphandlingsinspektionen av misstag inkommer ett ärende som hör till 

någon annan myndighets behörighetsområde, ska Upphandlingsinspektionen, i 
enlighet med 18 § 1 mom. i förvaltningslagen för landskapet Åland, utan dröjsmål 
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överföra handlingen till den myndighet som är behörig samt underrätta avsändaren 
av handlingen om överföringen. 

 

 
2.2.3. Eventuell komplettering av begäran om inledande av tillsyn 

 

För att Upphandlingsinspektionen ska kunna utreda ett ärende på ett rationellt och 

effektivt sätt, bör det i begäran om inledande av ett tillsynsärende tydligt anges vad 
det är som ska utredas och varför. Vid behov skickar Upphandlingsinspektionen en 

uppmaning om komplettering av begäran om inledande av ett tillsynsärende. 

Begäran om komplettering kan avse på vilka grunder det anses att förfarandet inte 
har varit lagenligt eller någon annan av uppgifterna som en begäran helst ska 

innehålla enligt avsnitt 2.1. ovan.  

 
Tidsfristen som Upphandlingsinspektionen sätter ut för komplettering är två veckor, 

om det inte finns särskilda skäl för att ge längre tid. Fristen kan förlängas på begäran. 

 

Det kan förekomma att det är enklare för anmälaren att uttrycka sig muntligt än 
skriftligt. Muntligt framförda uppgifter, som kan inverka på avgörandet i ett ärende, 

ska antecknas i enlighet med 37 § i förvaltningslagen för landskapet Åland i en 

tjänsteanteckning som registreras i ärendet. 
 

 

2.2.4. Resultatet av den preliminära granskningen 
 

Efter att Upphandlingsinspektionen har utfört en preliminär granskning av en 

begäran om inledande av ett tillsynsärende, ska den som skickat begäran få ett svar 

där Upphandlingsinspektionen meddelar huruvida begäran: 
1. avvisas, 

2. inte föranleder några åtgärder (se nedan under 2.4.2.),  

3. behöver kompletteras eller 
4. upptas till prövning. 

 

Ett beslut om avvisning och ett beslut om att inte vidta åtgärder ska vara försett med 
en kort motivering. 

 

Om ett ärende upptas till prövning, ska den upphandlande enheten få ett 

meddelande av Upphandlingsinspektionen om att det har inkommit en begäran om 
tillsyn och att handläggning pågår. 
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Upphandlingsinspektionen har ambitionen att den preliminära granskningen, i 
ärenden som inkommit efter att denna arbetsordning har trätt i kraft, ska avslutas 

inom tre månader efter att begäran om tillsyn kom in. 

 
 

2.3. Utredandet av ett tillsynsärende 

 

Utredandet av ett tillsynsärende är inriktat på huruvida lagreglerna om upphandling 
har överträtts eller inte. Det som utreds är främst omständigheter som har betydelse 

för en bedömning av om lag har följts eller inte. För att Upphandlingsinspektionen 

ska kunna ta ställning till vilken åtgärd som är mest lämplig i ärendet, är det dock 
även nödvändigt att utreda omständigheter som visar hur allvarlig en 

lagöverträdelse är i det specifika fallet.  

 
I ett tillsynsärende som Upphandlingsinspektionen inleder på eget initiativ ska den 

upphandlande enheten alltid få tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och lämna 

sin förklaring.  

 
I ett tillsynsärende som har inletts på grundval av en begäran ska den upphandlande 

enheten få framföra sin åsikt om ärendet och lämna sin förklaring om inte hörandet 

är uppenbart onödigt, exempelvis om begäran är klart ogrundad. Som bilaga till 
skrivelsen, där Upphandlingsinspektionen ger den upphandlande enheten tillfälle 

att framföra sin åsikt om ärendet och lämna sin förklaring, läggs begäran om tillsyn 

och eventuella kompletterande uppgifter. 
 

Upphandlingsinspektionen kan i ett ärende låta andra personer än den 

upphandlande enheten och den som begärt tillsyn uttala sin åsikt om ärendet, i 

enlighet med 36 § i förvaltningslagen för landskapet Åland, om avgörandet i ärendet 
kan ha betydande inverkan på deras arbete m.m. I en del ärenden kan det troligen 

vara lämpligt att ta in yttranden från t.ex. Ålands landskapsregering, Ålands 

kommunförbund, Ålands näringsliv och Företagarna på Åland. 
 

När Upphandlingsinspektionen utreder ett upphandlingsförfarandes lagenlighet har 

Upphandlingsinspektionen, i enlighet med 142 § i upphandlingslagen, rätt att få ut 
alla behövliga uppgifter och handlingar från följande personer: den upphandlande 

enheten, dennes avtalspart, en aktör som utövar bestämmande inflytande över den 

upphandlande enheten och en näringsidkare som deltagit i 

upphandlingsförfarandet. Om en uppmaning om att lämna ut uppgifter och 
handlingar inte iakttas, kan Upphandlingsinspektionen i enlighet med 142 § 1 mom. i 
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upphandlingslagen utfärda ett vitesföreläggande för att få del av uppgifterna eller 
handlingarna. 

 

Ett omfattande och komplicerat ärende kan ta lång tid att utreda. I enlighet med 20 § 
2 mom. i förvaltningslagen för landskapet Åland ska Upphandlingsinspektionen på 

en parts begäran ge en uppskattning om när ett beslut kommer att fattas samt svara 

på förfrågningar om hur behandlingen framskrider.  

 
Senast den sista februari varje år uppgör myndighetschefen vid 

Upphandlingsinspektionen en redogörelse enligt 20 § 1 mom. i förvaltningslagen för 

landskapet Åland beträffande ärenden, som inte har kunnat avgöras inom tre 
månader från att de har inletts.  

 

 
2.4. Avslutandet av ett tillsynsärende 

 

2.4.1. Alternativ vid avslutande av ett tillsynsärende 

 
Ett tillsynsärende kan avslutas genom att: 

- ärendet avvisas på grund av att det inte hör till Upphandlingsinspektionens 

behörighetsområde eller att begäran, trots en anmodan om komplettering, är så 

oklar att den inte kan handläggas, 

- Upphandlingsinspektionen beslutar att inte vidta någon åtgärd 

- Upphandlingsinspektionen, i enlighet med 140 § 1 mom. i upphandlingslagen, 

utfärdar ett förbud mot att helt eller delvis verkställa ett upphandlingsbeslut,  

- ärendet avskrivs efter att den upphandlande enheten i enlighet med 140 § 2 mom. 

i upphandlingslagen har gett en skriftlig förbindelse om att inte verkställa 
upphandlingsbeslutet 

- Upphandlingsinspektionen gör en framställning till marknadsdomstolen i enlighet 

med 141 § i upphandlingslagen eller 

- Upphandlingsinspektionen gör den upphandlande enheten uppmärksam på 
kraven på god förvaltning och underrättar den upphandlande enheten om vad 

som är ett lagenligt förfarande. 
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2.4.2. Beslut om att inte vidta någon åtgärd 
 

Upphandlingsinspektionen kan efter den preliminära granskningen besluta att inte 

vidta någon åtgärd i ett ärende, exempelvis 
- om det framkommer att uppgifterna i begäran om att åtgärder ska vidtas inte är 

tillförlitliga, 

- om det framstår som osannolikt att den upphandlande enheten har brutit mot lag, 

- om ett eventuellt lagstridigt förfarande hursomhelst inte skulle ha betydande 
konsekvenser eller 

- om en domstol eller ett annat organ prövar samma fråga. 

 
Vid bedömningen av om någon åtgärd ska vidtas eller inte väger 

Upphandlingsinspektionen in följande faktorer: 

• det allmänpreventiva syftet och/eller behovet av vägledning, 
• bristerna i den upphandlande myndighetens eller enhetens agerande, 

• om det finns tecken på korruption eller annat förtroendeskadligt agerande, 

• om Upphandlingsinspektionen är bäst lämpad att agera och 

• hur omfattande utredningsinsatsen är i förhållande till förutsättningarna att nå 
önskat resultat. 

 

Upphandlingsinspektionen har rätt att efter eget omdöme bestämma vilka ärenden 
som ska leda till åtgärder och vilka som inte ska det. Med hänsyn till offentliga 

sektorns begränsade resurser är det angeläget att Upphandlingsinspektionen 

prioriterar bort mindre viktiga ärenden och riktar in sig på ärenden som är av stor 
betydelse för samhället och för rättssäkerheten. 

 

 

2.4.3. Förbud mot att verkställa ett beslut om direktupphandling - alternativt en 
skriftlig förbindelse om att inte verkställa beslutet 

 

Om ett upphandlingskontrakt ännu inte har ingåtts kan Upphandlingsinspektionen 
ta ett beslut om förbud, i enlighet med 140 § i upphandlingslagen, när den 

upphandlande enheten har utfört en direktupphandling utan att ha en sådan grund 

som anges i upphandlingslagen eller försörjningslagen såsom att: 
1. det vid öppet eller selektivt förfarande inte har kommit in några 

anbudsansökningar eller anbud eller inte har kommit in några lämpliga 

anbudsansökningar eller anbud - och att de ursprungliga villkoren i 

anbudsförfrågan inte ändras väsentligt, 
2. upphandlingen av tekniska skäl eller av skäl som anknyter till skydd av 

ensamrätt bara kan genomföras av en viss leverantör - och att det inte finns 
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något förnuftigt alternativ eller substitut samt att avsaknaden av konkurrens inte 
beror på en konstgjord begränsning av villkoren för upphandlingen, 

3. syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en 

unik konstnärlig prestation, 
4. det är absolut nödvändigt att ingå ett kontrakt och det är omöjligt att iaktta de 

föreskrivna tidsfristerna på grund av synnerlig brådska till följd av 

omständigheter som den upphandlande enheten inte har kunnat förutse och 

som är oberoende av enheten, 
5. den vara som ska upphandlas tillverkas enbart för forskning, experiment, 

produktutveckling eller vetenskapliga ändamål och om det inte är fråga om 

massproduktion i syfte att säkerställa att det är ekonomiskt lönsamt att tillverka 
varan eller i syfte att täcka forsknings- och utvecklingskostnader, 

6. upphandlingen gäller varor som noterats och förvärvats på en råvarumarknad, 

7. varorna inköps särskilt förmånligt, antingen hos en leverantör som lägger ner sin 
affärsverksamhet eller hos en boförvaltare eller en utredare vid 

insolvensförfarande, ackord eller motsvarande förfarande eller 

8. det är fråga om tjänsteupphandling som görs utifrån en projekttävling och som 

enligt tävlingsreglerna ska göras med den som vinner tävlingen, eller om 
vinnarna är flera, med någon av dem. 

 

Den upphandlande enheten kan medan Upphandlingsinspektionens utredning 
pågår ge Upphandlingsinspektionen en skriftlig förbindelse om att inte verkställa 

upphandlingsbeslutet. 

I så fall tar Upphandlingsinspektionen ett beslut om att avskriva utredningen av 
ärendet, i enlighet med 140 § 2 mom. i upphandlingslagen. 

 

De flesta av Upphandlingsinspektionens beslut går det inte att besvära sig emot. I 

enlighet med 164 § i upphandlingslagen har dock avtalsparterna i 
upphandlingskontraktet rätt att, på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i 

förvaltningsärenden, besvära sig till marknadsdomstolen över 

Upphandlingsinspektionens förbud mot att verkställa ett beslut om 
direktupphandling. I enlighet med  42 § i förvaltningslagen för landskapet Åland ska 

Upphandlingsinspektionen till beslutet foga en besvärsanvisning där det anges hur 

lång besvärstiden är, från vilken tidpunkt besvärstiden räknas samt de krav som 
ställs på innehållet i och bilagorna till besvärsskriften och på framställandet av 

besvären, se bilaga 1. 

 

Beslut om förbud med stöd av 140 § i upphandlingslagen kommer ytterst sällan vara 
aktuellt hos Upphandlingsinspektionen, eftersom sådana beslut endast är möjliga 

när det är frågan om otillåten direktupphandling där det tagits beslut men avtal inte 
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ännu ingåtts. Tidsperioden mellan att direktupphandling beslutats och att avtal har 
ingåtts är ofta väldigt kort eller rentav icke-existerande. 

 

 
2.4.4. Framställning till marknadsdomstolen 

 

Upphandlingsinspektionen kan i enlighet med 141 § i upphandlingslagen göra en 

framställning till marknadsdomstolen om att: 
1. en ogiltighetspåföljd ska bestämmas, 

2. en påföljdsavgift ska bestämmas, 

3. kontraktsperioden ska förkortas, 
4. samt att upphandlingsbeslutet ska upphävas, förutsatt att 

Upphandlingsinspektionen har gjort en framställning om en påföljd som avses i 1 

punkten. 
 

För att framställningen till marknadsdomstolen ska kunna göras behöver enligt 141 § 

i upphandlingslagen följande krav vara uppfyllda: 

a) en upphandlande enhet har utfört en direktupphandling utan att ha en sådan 
grund som anges i upphandlingslagen (se ovan under 2.4.3.),  

b) den upphandlande enheten har antingen inte sänt någon annons om 

direktupphandling enligt 131 § i upphandlingslagen för publicering eller har sänt 
en uppenbart bristfällig eller felaktig annons, t.ex. en annons som innehåller 

missvisande information eller inte anger orsaken till direktupphandlingen, 

c) det har ingåtts ett upphandlingskontrakt och 
d) ärendet är inte redan anhängigt vid marknadsdomstolen till följd av att någon 

har lämnat in besvär.  

 

Framställningar till marknadsdomstolen görs främst när det är uppenbart att den 
upphandlande enheten har överträtt lagstiftningen, t.ex. när beställningar har delats 

upp i flera delar för att det ska se ut som att tröskelvärdena inte överskrids. 

 
I enlighet med 141 § 2 mom. i upphandlingslagen måste Upphandlingsinspektionen 

vidta utredningsåtgärder i ärendet inom sex månader från att 

upphandlingskontraktet har ingåtts och sedan göra sin framställning till 
marknadsdomstolen inom sex månader från att de första utredningsåtgärderna har 

vidtagits. Upphandlingsinspektionen strävar efter att ärenden ska handläggas i så 

god tid att preskriptionstiden i 141 § 2 mom. i upphandlingslagen inte är något 

hinder för val av åtgärd. 
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2.4.5. Mindre ingripande åtgärder med anledning av en begäran om tillsyn  
 

Resultatet av begäran om tillsyn kan i en del fall vara att Upphandlingsinspektionen i 

ett beslut gör den upphandlande enheten uppmärksam på kraven på god förvaltning 
och underrättar den upphandlande enheten om sin uppfattning om ett lagenligt 

förfarande. Det kan exempelvis röra sig om en situation när den upphandlande 

enheten har brutit mot lag, men upphandlingen inte har skett genom en 

direktupphandling. Det kan även vara frågan om en situation när det rör sig om en 
direktupphandling utan laglig grund, men ärendets lindriga art och omfattning gör 

att det inte finns behov av att göra en framställning till marknadsdomstolen eller att 

meddela ett förbud. Om överträdelsen enbart har små konsekvenser och det inte har 
funnits någon avsikt att bryta mot lag, väljer Upphandlingsinspektionen att ge råd 

och vägledning i stället för att föra ärendet till marknadsdomstolen. En tredje 

situation kan vara att det av någon orsak har gått för lång tid för att det ska vara 
möjligt att meddela ett förbud eller göra en framställning till marknadsdomstolen. 

 

Om upphandlingen gjordes mer än två år innan begäran om tillsyn kom in till 

Upphandlingsinspektionen, så behandlar Upphandlingsinspektionen ärendet enbart 
om: 

- det har kommit fram nya omständigheter som inte har varit kända tidigare,  

- saken har stor allmän betydelse eller 

- lagöverträdelsen är ytterst allvarlig. 

 
 

2.4.6. Uppgörande av beslut i tillsynsärendet samt efterföljande åtgärder 

 
Avslutandet av tillsynsärendet sker genom ett skriftligt beslut som undertecknas av 

myndighetschefen. I enlighet med 40 § 1 mom. i förvaltningslagen för landskapet 

Åland ska det i beslutet finnas en motivering där det anges vilka omständigheter och 
utredningar som har inverkat på avgörandet och vilka bestämmelser som har 

tillämpats. 

 

När Upphandlingsinspektionen tar ett annat beslut, med anledning av en begäran 

om att åtgärder ska vidtas, än ett förbud med stöd av 140 § i upphandlingslagen, ska 

Upphandlingsinspektionen i enlighet med 43 § i förvaltningslagen för landskapet 

Åland ange följande: “Enligt 164 § i lagen om offentlig upphandling och koncession 
(FFS 1397/2016) får ändring i detta beslut inte sökas genom besvär”. 
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Upphandlingsinspektionens beslut skickas till den upphandlande enheten. Om 
ärendet har uppkommit på grund av en begäran, skickas beslutet även till den som 

har avgett begäran. 

 
Beslut av allmänt intresse publiceras på Upphandlingsinspektionens hemsida. 

 

Rättelse av sakfel och skrivfel i beslut kan ske i enlighet med 8 kap. i 

förvaltningslagen för landskapet Åland. 
 

Efter att ett tillsynsärende har avslutats, ska relevanta handlingar arkiveras och 

överflödiga handlingar gallras bort i enlighet med arkivplanen. 
 

 

2.5. Rapportering om resultatet av tillsynen 
 

Varje år i februari rapporterar Upphandlingsinspektionen om resultatet av 

föregående års tillsyn, i enlighet med artikel 83.3.1. i EU:s upphandlingsdirektiv samt 

144 § i upphandlingslagen. Rapporten innehåller ett sammandrag av: 
1. de lagstridiga förfaranden som upptäckts vid tillsynsverksamheten och de 

förfaranden som är skadliga med tanke på öppenheten eller icke-

diskrimineringen, inklusive de vanligaste bakgrundsfaktorerna, 
2. antalet åtgärder som avses i 139 § i upphandlingslagen och deras innehåll, 

3. antalet sådana beslut om förbud och förbindelser som avses i 140 § i 

upphandlingslagen och deras innehåll samt, 
4. antalet framställningar till marknadsdomstolen och deras innehåll samt av 

domstolarnas avgöranden till följd av framställningarna. 

 

Rapporten om resultatet av tillsynen hålls tillgänglig på Upphandlingsinspektionens 
hemsida och kan användas som underlag vid utarbetande av övervakningsrapporten 

som landskapsregeringen ska skicka till Europeiska kommissionen vart tredje år i 

enlighet med artikel 83.3.2. i EU:s upphandlingsdirektiv, 172 § 1 mom i 
upphandlingslagen, 131 § i försörjningslagen samt 1 § 1 mom. 1 p. och 4 § 2 mom. i 

blankettlagen om offentlig upphandling. 
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2.6. Förebyggande verksamhet 
 

Det föreskrivs i artikel 83.1 och 83.4 i upphandlingsdirektivet att medlemsstaterna 

ska säkerställa att en eller flera myndigheter eller strukturer eller ett eller flera organ 
ser till att: 

-  information och vägledning gällande tolkning och tillämpning av unionens 

lagstiftning om offentlig upphandling är tillgänglig utan kostnad för att hjälpa 

upphandlande myndigheter och ekonomiska aktörer att tillämpa unionens regler 
om offentlig upphandling korrekt samt 

- att stöd finns tillgängligt för de upphandlande myndigheterna när det gäller 

planering och genomförande av upphandlingsförfaranden. 

 
Upphandlingsinspektionen lägger stor vikt vid förebyggande arbete samt strävar 

efter att: 

• informera om hur offentlig upphandling ska genomföras, i syfte att förebygga 
regelöverträdelser och att uppnå en enhetlig tillämpning av upphandlingsreglerna 

inom landskapet och kommunerna. 

• följa och redovisa den rättsliga utvecklingen inom den offentliga upphandlingen 

både nationellt och internationellt. 

• uppmärksamma hinder mot en effektiv offentlig upphandling och lämna förslag 

till lagändringar samt 

• samverka med landskapsregeringen för att utveckla den offentliga 

upphandlingen. 

 

 
  



 

16 
 

 
Avsnitt 3 Övriga ärenden 

 

3.1. Andra ärenden än tillsynsärenden 
 

Upphandlingsinspektionen handlägger diverse administrativa ärenden såsom: 

- personalärenden, i enlighet med 4 § i LL om Upphandlingsinspektionen, 

- fastställande av en arbetsordning, i enlighet med 4 § 5 mom. i LL om 

Upphandlingsinspektionen, 

- uppgörande av en verksamhetsplan som ska överlämnas till landskapsregeringen, 

i enlighet med 6 § i LL om Upphandlingsinspektionen, 

- uppgörande av ett förslag till budget som ska överlämnas till 

landskapsregeringen, i enlighet med 6 § i LL om Upphandlingsinspektionen, 

- sammanställning av en verksamhetsberättelse som ska överlämnas till 
landskapsregeringen, i enlighet med 7 § i LL om Upphandlingsinspektionen, 

- beslut om avgifter för myndighetens verksamhet, i enlighet med 8 § i LL om 

Upphandlingsinspektionen,  

- ingående av avtal för den egna verksamheten,  i enlighet med 9 § i LL om 
Upphandlingsinspektionen samt  

- upprättande av remissvar. 

 

Upphandlingsinspektionen avslutar de administrativa ärendena genom beslut. 
 

 

3.2. Handläggning av personalärenden 

 
Ärenden om personalen vid Upphandlingsinspektionen kan antingen handläggas av 

Upphandlings-inspektionen eller av landskapsregeringen. Enligt 4 § 4 mom. i LL om 

Upphandlingsinspektionen är det landskapsregeringen som fattar beslut om 
1. permittering av Upphandlingsinspektionens personal, 

2. förflyttning och omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till eller från en 

annan landskapsmyndighet, med Upphandlingsinspektionens samtycke samt 
3. frågor som gäller myndighetschefen, såsom beviljande av ledigheter och 

förmåner samt anställande av en vikarierande myndighetschef.  

 

I landskapsregeringens delegeringsbeslut framgår vilken tjänsteman vid 
landskapsregeringen som handlägger olika typer av beslut om personal vid 

Upphandlingsinspektionen. 
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Myndighetschefen vid Upphandlingsinspektionen fattar beslut om: 

- inrättande av andra tjänster än tjänsten som myndighetschef, efter att anslag för 
tjänsterna har tagits upp i landskapets budget, 

- anställning av tjänstemän och arbetstagare, 

- samtycke till förflyttning och omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till 

eller från en annan landskapsmyndighet, 

- andra personalärenden som nämns i tjänstemannalagen (dock inte permittering, 
förflyttning och omplacering till eller från en annan landskapsmyndighet) 

beträffande annan personal än myndighetschefen, såsom förbud mot bisyssla, 

återkrav av lön, tjänstledighet, uppsägning, rätt att fortsätta i tjänst efter uppnådd 
avgångsålder, disciplinära åtgärder, avstängning från tjänsteutövning och 

utfärdande av arbetsintyg. 
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Avsnitt 4 Hantering av dokument och information 
 

4.1. Skydd för personuppgifter 

 
Personuppgifterna vid Upphandlingsinspektionen skyddas i enlighet med 

dataskyddslagen och EU:s dataskyddsförordning. 

 

Myndighetschefen ansvarar för att Upphandlingsinspektionen vid behandling av 
personuppgifterna ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i 

enlighet med artikel 32:1 i EU:s dataskyddsförordning, för att säkerställa att 

personuppgifter behandlas med en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till 
riskerna. Vid bedömningen av vad som är en lämplig säkerhetsnivå ska 

myndighetschefen beakta:  

- den senaste utvecklingen (state of the art),  

- kostnaderna för genomförandet, 

- behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt 

- riskerna av varierande sannolikhetsgrad och allvar för människors rättigheter och 
friheter. 

 

Myndighetschefen ska, i enlighet med artikel 25:2 i EU:s Dataskyddsförordning, 

säkerställa att enbart sådana personuppgifter som är nödvändiga för det specifika 

ändamålet med behandlingen behandlas hos Upphandlingsinspektionen. Denna 

skyldighet gäller: 

- mängden insamlade personuppgifter, 

- behandlingens omfattning, 

- tiden för personuppgifternas lagring samt 

- personuppgifternas tillgänglighet (framför allt så att personuppgifterna inte utan 

den berörda personens medverkan görs tillgängliga för ett obegränsat antal andra 

personer). 
 

Myndighetschefen ansvarar för att personbeteckningar inte i strid mot 31 § i 

dataskyddslagen behandlas utan samtycke eller lagstöd eller antecknas utan orsak. 
 

Myndighetschefen ska se till att personerna, vars personuppgifter blir behandlade av 

Upphandlingsinspektionen, får information i enlighet med artiklarna 12-14 och 34 i 

EU:s dataskyddsförordning. 
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Upphandlingsinspektionen har ett dataskyddsombud till vars uppgifter (i enlighet 
med artikel 39 i EU:s dataskyddsförordning) bland annat hör att ge råd och 

information till Upphandlings-inspektionen angående de gällande 

dataskyddsbestämmelserna, att övervaka efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen, andra dataskyddsbestämmelser samt myndighetens 

strategi för skydd av personuppgifter och att samarbeta med Datainspektionen. 

Myndighetschefen ansvarar för att Upphandlingsinspektionen i enlighet med artikel 

38.1-3 i EU:s dataskyddsförordning ska: 

- säkerställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla 

frågor som rör skyddet av personuppgifter, 

- stödja dataskyddsombudet i hans eller hennes uppgifter genom att tillhandahålla 

resurserna som krävs för att fullgöra uppgifterna, genom att ge tillgång till 
personuppgifter och behandlingsförfaranden samt genom att upprätthålla 

dataskyddsombudets sakkunskap, 

- säkerställa att dataskyddsombudet inte tar emot instruktioner från utomstående 

personer beträffande utförandet av sina uppgifter, 

- avhålla sig från att säga upp eller avskeda dataskyddsombudet eller att på annat 
sätt bestraffa dataskyddsombudet för att han eller hon har utfört sina uppgifter 

samt  

- låta dataskyddsombudet rapportera direkt till myndigheten. 

 
Om det uppstår en personuppgiftsincident, d.v.s. en säkerhetsincident som leder till 

oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av 

eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat 
sätt behandlats, ansvarar myndighetschefen för att personuppgiftsincidenten, i 

enlighet med vad som föreskrivs i artikel 33.1 i EU:s dataskyddsförordning, ska 

anmälas till Datainspektionen utan onödigt dröjsmål och om så är möjligt inte 
senare än inom 72 timmar efter att personuppgiftsincidenten har kommit till 

Upphandlingsinspektionens kännedom.  

 

 
4.2. Utlämnande av handlingar 

 

Vid utlämnande av handlingar iakttas bestämmelserna i offentlighetslagen, 
förvaltningslagen för landskapet Åland och L om offentlig upphandling. Handlingar 

måste lämnas ut, om det inte finns lagstöd för att de inte ska utlämnas. 
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Innan ett tillsynsärende är avslutat gäller, i enlighet med 4 § 3 mom. i 
offentlighetslagen, att handlingar som upprättats för Upphandlingsinspektionens 

tillsynsverksamhet inte är offentliga. Vidare är, i enlighet med 5 § 1 mom. i 

offentlighetslagen, betänkanden, utlåtanden, promemorior, och förslag till 
avgöranden som Upphandlingsinspektionen gör upp i tillsynsärenden inte offentliga 

förrän ärendet slutligen har avgjorts. Parter i ärendet behöver dock, i enlighet med 

28 § i förvaltningslagen för landskapet Åland, ta del av utredningen för att kunna 

lämna sina förklaringar innan ärendet slutligen avgörs. 
 

Även när ett ärende har avslutats, kan det vara nödvändigt att vissa handlingar hålls 

hemliga. Bland grunderna för hemlighållande av handlingar kan det särskilt noteras 
att handlingar i enlighet med 9 § i offentlighetslagen ska hållas hemliga om de gäller 

affärs- eller industrirörelse, som drivs av landskapet, kommun eller annat 

offentligträttsligt samfund, ifall handlingens tillhandahållande kan på det allmännas 
bekostnad gynna någon som driver likartad rörelse (1 mom. f). 

 

Om en handling hålls hemlig i enlighet med 8-10 §§ i offenlighetslagen, ska den 

enligt 11 § i offentlighetslagen förses med en stämpel eller anteckning som visar att 
den är hemlig samt förvaras så att den inte är tillgänglig för obehöriga. 

 

Trots sekretessbestämmelserna får Upphandlingsinspektionen, enligt 143 § i 
upphandlingslagen, i vissa situationer lämna ut uppgifter och handlingar till andra 

myndigheter såsom Skatteförvaltningen, Ålands polismyndighet, 

landskapsåklagarämbetet i Landskapet Åland, AMS, Centralen för utredning av 
Penningtvätt och Olycksfallsförsäkringscentralen. 

________________________________________________________________ 

 

 
 

Denna arbetsordning har fastställts 24.11.2020 av myndighetschef Maria Törnqvist 

och träder i kraft vid datum för fastställandet. 
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Bilaga 1 

 

Besvärsanvisning vid Upphandlingsinspektionens beslut  
i enlighet med 140 § lagen om offentlig upphandling och koncession 

  

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom skriftliga besvär. När 

ändring söks ska lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019) följas. 
 

Besvärstid 

Besvärsskriften ska lämnas in till besvärsmyndigheten inom 30 dagar från att ni har 
blivit delgiven beslutet. Då besvärstiden beräknas ska den dag då delgivningen sker 

inte medräknas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, 

självständighetsdagen, första maj, julaftonen, midsommaraftonen eller en helgfri 
lördag, fortsätter besvärstiden också följande vardag. Besvärsskriften ska lämnas in 

före utgången av myndighetens öppettid på besvärstidens sista dag. 

 

Dag för delgivning 
Dagen för delgivningen beräknas på följande sätt: 

• Vanlig delgivning - Mottagaren anses ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter 

det att brevet avsändes, om inte något annat visas. Ett ärende anses dock ha 
kommit till en myndighets kännedom den dag brevet anlände. 

• Bevislig delgivning - Vid bevislig delgivning framgår tidpunkten för delgivningen 

av mottagningsbeviset eller ett skriftligt bevis som är uppsatt över delgivningen. 

• Mellanhandsdelgivning - En mellanhandsdelgivning anses ha skett den tredje 

dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset. 

• Offentlig delgivning - Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att 
meddelandet publicerades på myndighetens elektroniska anslagstavla. 

• Bevislig elektronisk delgivning - En handling anses ha delgivits när den har 

hämtats från den länk som myndigheten anvisat 

• Vanlig elektronisk delgivning - En handling anses ha blivit delgiven den tredje 

dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. 
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Besvärsmyndighet 
Besvärsmyndighet är: 

Marknadsdomstolen  

Banbyggarvägen 5  
00510 HELSINGFORS  

tfn 029 564 3300 

fax 029 564 3314 

E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 

Besvärsskriftens innehåll 

I besvärsskriften ska anges: 
1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet), 

2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena), 

3) grunderna för yrkandena samt 
4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser 

ändringssökanden själv. 

 

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. 
Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också 

dennes kontaktuppgifter uppges. Besvären ska också innehålla uppgift om 

postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till 
rättegången kan sändas (processadress). 

 

Bilagor till besvärsskriften 
Till besvärsskriften ska fogas: 

- det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 

- utredning om när ni har fått del av beslutet eller annan utredning om när 

besvärstiden börjat löpa, 

- de handlingar som ni åberopar som stöd för era yrkanden, om dessa inte redan 
tidigare har lämnats till Upphandlingsinspektionen och 

fullmakt för eventuellt ombud, om inte samma person har uppträtt som ombud 

redan tidigare i ärendet eller om ombudet är advokat, offentligt rättsbiträde eller ett 

sådant rättegångsbiträde som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd. 


