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Utöver det jag nämnde ovan finns det en 
hel del andra omständigheter som ger fö-
retagssektorn gråa hår. Staten vill införa 
byråkratisk sockerskatt för företagen (mer 
om saken på sida 8), och den första fa-
sen av systemet Oiva med sina graderade 
smilisar och särskilda skyldigheter införs på 
våren 2013 (läs mer på sida 4).   

Mika Väyrynen

P.S. Bageriförbundets 112e årsmöte och 
förbundets sommardagar hölls i Karleby 
den 10–12 augusti 2012. Läs rapporten 
om årsmötets beslut och om sommarda-
garna, med början på sida 10. Ds. 

* www.tampere.fi/logistiikka/hankinnat/
tarjouspyynnot.html   

LEDAREN

Med de här orden, fast på trivsam och trygg 
Tammerforsdialekt, inleds en broschyr om 
Tammerfors stads upphandlingar, med fö-
retagare i Birkaland som målgrupp. I fö-
rordet står det att broschyren är gjord för 
att uppmuntra företag, stora och små, att 
erbjuda sina varor och tjänster till staden 
Tammerfors. Målet med publikationen är, 
sägs det, att ge praktiska råd och anvisnin-
gar som ska göra det lättare att vara med 
när staden gör sin upphandling. 

Intrycket av Tammerfors stad som an-
genäm köpare och beställare avdunstar 
dock raskt när man läser vidare i den of-
fertförfrågan som stadens affärsverk ger, 
och i de medföljande bilagorna. Där ställs 
helt ofattbara krav på företagen i livsme-
delsbranschen när det dikteras hur och 
på vilka villkor livsmedelsföretagen senast 
1.10.2012 ska inkomma med sina offerter, 
och vad som allt förutsätts av alla företag 
som levererar produkter under avtalsperi-
oden. 

I en ledare som den här är det inte möj-
ligt att räkna upp alla de vanvettigheter 
som ingår i stadens affärsverks offert-
förfrågan. Det kan jag ändå konstatera att 
tjänstemännen inom Tampereen Logistiik-
ka Liikelaitos och/eller dess jurister sanner-
ligen inte har lidit av fantasibrist vid uppgö-
randet av förfrågan och dess bilagor. Jag 
ska bara nämna några exempel: i bilaga 10 
sägs det att det i offerten måste ges ett fast 
pris i euro exkl. moms för produkterna, ett 
pris som ska gälla till 30.4.2014.  För att ett 
företag ska kunna prissätta sina produkter 
realistiskt, måste det alltså redan när of-
ferten uppgörs i september 2012 veta vad 
råmaterial, energi etc. kommer att kosta 
under de första månaderna av år 2014. Ett 
annat exempel kan tas från sida 4 i offert-
förfrågan: beställaren är inte skyldig att ta 
emot ett varuparti vars överst placerade 
produkt eller låda väger mer än 5 kg. Om 
lasset är packat så, kan hela partiet åter-
sändas, på leverantörens bekostnad. Ska 
detta alltså förstås så, att det på platsen 
där produkterna ska levereras finns en fö-
reträdare för beställaren, som lyfter ned 

den översta lådan och väger den; om då 
lådan väger över 5 kg, så klättrar perso-
nen upp tillbaka med lådan och hela lasset 
skickas tillbaka till leverantören?

På sida 9 i detta nummer finns bilaga 
16 i anbudsförfrågan: där redogörs för 
sanktioner som drabbar företagen och 
hur stora de blir om någonting går fel i 
en leverans. Sanktionsvillkoren förefaller 
till en början som ett exempel på bisarr 
humor, men mycket snabbt förfasas man 
vid tanken på att villkoren är tänkta att 
tas på allvar. Det är inga vitsar, fast man 
också kunde tro det. En orsak till sanktion 
är t.ex. en försenad leverans. Enligt sank-
tionsvillkoren, ifall leveransen av produkter 
till terminalen sker senare än överenskom-
met, bör leverantören (bageriet) för varje 
påbörjad 15 minuters försening i sanktion-
savgift betala 150 euro. Alltså om något av 
stadens kök gör en beställning värd 100 
euro och bageriets leverans försenas med 
1 timme från det överenskomna, blir sank-
tionen 600 euro. Vad i all sin dar? Tam-
merfors stad och dess tjänstemän kräver 
av sina avtalsparter att de ska förbinda sig 
att följa sådana villkor och helt debila sank-
tionsavgifter! Det är knappt så man tror 
det är sant. Tyvärr misstänker jag att Tam-
merfors stad inte är den enda staden eller 
kommunen i vårt land som ställer krav på 
leveransvillkor av det nämnda slaget. Jag 
uppmanar alla våra läsare att besöka den 
nedan nämnda webbplatsen* och att titta 
närmare på saken. Frågor av det här slaget 
bör vid behov göras så allmänt kända som 
bara möjligt i respektive kommun, om det 
i den offentliga upphandlingen kan kons-
tateras samma slags förfaranden som jag 
nämnde för Tammerfors’ del. 

Det finns andra instanser som har så 
stark ställning att de kan ställa oskäliga vill-
kor i sina köpeavtal, villkor som just ingen 
tycks ha möjlighet att påverka. Men om 
en stad eller kommun, alltså en offentlig 
instans, går in för den här sortens praxis, 
så finns det sätt att ingripa. 

Det är inte lätt att vara företagare/fö-
retagsledare i bageribranschen i Finland. 

”Går du med på att sälja till oss?”   
Om en stad eller en kommun, 
alltså en offentlig instans, går 
in för den hän sortens praxis, 
så finns det sätt att ingripa.


