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ÄNDRINGAR I UPPHANDLINGSLAGEN I KRAFT 1.6.2010
Lagen om ändring av lagen om offentlig upphandling (upphandlingslagen) träder
i kraft den 1 juni 2010. Lagen har publicerats med nummer 321/2010 i Finlands
författningssamling och kan läsas i den elektroniska författningsdatabanken på
adressen www.finlex.fi.
Genom ändringen av upphandlingslagen genomförs på nationell nivå Europaparlamentets och rådets direktiv om rättsmedel vid offentlig upphandling
(2007/66/EG). Syftet med ändringen är att effektivisera rättsskyddssystemet i
fråga om upphandling så att lagen utöver de nuvarande påföljderna som bestäms
av marknadsdomstolen även inkluderar bestämmelser om ogiltighetspåföljd för
upphandlingskontrakt, påföljdsavgift och förkortning av kontraktsperioden.
Dessutom införs ett lättare sätt att korrigera fel i upphandlande enheters beslut, så
kallad upphandlingsrättelse, samtidigt som de nationella tröskelvärdena för offentlig upphandling höjs. Lagändringen tillämpas på de upphandlingar i fråga om
vilka upphandlingsförfarandet inleds efter att lagen trätt i kraft. De nya bestämmelserna om upphandlingsrättelse och ändringssökande tillämpas dock redan på
de upphandlingsbeslut som har fattats efter att lagen trätt i kraft.
Nationella tröskelvärden
Från och med juni är det nationella tröskelvärdet för upphandling av varor och
tjänster, tjänstekoncessioner och planeringstävlingar 30 000 euro. Tröskelvärdet
för gemensam anskaffning av hälsovårds- och socialtjänster samt utbildningstjänster är 100 000 euro. Tröskelvärdet för byggentreprenader och byggkoncessioner
höjs till 150 000 euro.
Motivering av beslut
Lagrummet om motivering av upphandlingsbeslut (73 § i upphandlingslagen) har
preciserats så att de faktorer som väsentligen har påverkat avgörandet ska framgå
av beslutet eller av de handlingar som hänför sig till beslutet. Sådana faktorer är
åtminstone grunderna för att en anbudssökande, en anbudsgivare eller ett anbud
har förkastats och de grunder på vilka de godkända anbuden har jämförts. I ett
beslut som gäller konkurrensutsättning av en upphandling som grundar sig på
ramavtal är det tillräckligt att konstatera de faktorer som visar att kriterierna för
val och jämförelse av anbud har tillämpats. Om en väntetid ska iakttas vid upphandlingen, ska det dessutom av beslutet och de handlingar som hänför sig till
beslutet framgå när upphandlingskontraktet kan slutas.
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Nya påföljder och väntetid som ska tillämpas på upphandlingskontrakt
De centralaste revideringarna gäller påföljdssystemet. Utöver de nuvarande påföljderna som bestäms av marknadsdomstolen införs även följande: ogiltighetspåföljd för upphandlingskontrakt, påföljdsavgift och förkortning av kontraktsperioden. Dessa
tillämpas enbart på allvarliga överträdelser av bestämmelserna om upphandlingar
som överskrider EU-tröskelvärdena, såsom olaglig direktupphandling. En ogiltighetspåföljd kan endast gälla kontraktsförpliktelser som parterna i upphandlingskontraktet ännu inte har uppfyllt. Marknadsdomstolen kan också bestämma att
den upphandlande enheten ska betala en bötesliknande påföljdsavgift till staten
eller förkorta kontraktsperioden (98 § i upphandlingslagen).
Vid upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena ska en bestämd väntetid
iakttas, varvid upphandlingskontrakt får slutas tidigast 21 dagar efter det att anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av beslutet och
besvärsanvisningen. Om väntetiden inte iakttas kan det leda till ovan nämnda
påföljder. Väntetid tillämpas dock inte på direktupphandling och bland annat inte
heller i sådana fall där det bara finns ett godtagbart anbud och inga andra möjliga
avtalsparter återstår.
Vid direktupphandling som överstiger EU-tröskelvärdena kan den upphandlande
enheten frivilligt, innan upphandlingskontraktet sluts, publicera en annons om
direktupphandlingen. Upphandlingskontraktet kan då slutas tidigast 14 dagar
efter det att annonsen har publicerats (79 § i upphandlingslagen). Om en annons
har publicerats och tidsfristen har iakttagits, kan besvärsmyndigheterna inte ogiltigförklara upphandlingskontraktet.
Delgivning av ett upphandlingsbeslut
Den upphandlande enhetens beslut med motivering samt besvärsanvisning och
rättelseanvisning ska skriftligen delges dem som saken gäller. Beslutet jämte ovan
nämnda handlingar delges med hjälp av den elektroniska kontaktinformation som
anbudssökanden och anbudsgivaren har meddelat den upphandlande enheten.
Beslutet med motivering samt besvärsanvisningen och rättelseanvisningen kan
också delges i ett vanligt brev i enlighet med bestämmelserna i förvaltningslagen.
Upphandlingsrättelse
I och med lagändringen kan den upphandlande enheten själv undanröja sitt felaktiga beslut eller återkalla någon annan motsvarande åtgärd och avgöra ärendet på
nytt. En förutsättning för upphandlingsrättelse är att den upphandlande enhetens
beslut eller åtgärd grundar sig på ett fel i tillämpningen av lagen. Rättelse av ett
beslut eller avgörande förutsätter inte parts samtycke. Ett beslut kan dock inte
rättas i form av upphandlingsrättelse, om ett upphandlingskontrakt redan har
slutits. Också anbudsgivaren kan yrka på upphandlingsrättelse. För det nya beslut
som ska fattas i samband med upphandlingsrättelse gäller samma innehållskrav
som för det ursprungliga upphandlingsbeslutet.
Den upphandlande enheten ska omedelbart meddela dem som saken gäller att en
upphandlingsrättelse har anhängiggjorts. Part ska framställa yrkande på upphandlingsrättelse inom 14 dagar efter att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Den upphandlande
enheten kan själv åta sig att rätta upphandlingsbeslutet eller avgörandet inom
60 dagar efter det att det beslut eller avgörande som är föremål för upphandlings-
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rättelsen har fattats. Överklagande till marknadsdomstolen hindrar inte att en
upphandlingsrättelse görs eller behandlas. En upphandlingsrättelse kan även gälla den upphandlande enhetens lagakraftvunna beslut, om ärendet inte har förts till
marknadsdomstolen.
En upphandlingsrättelse tillämpas även på sådan rättelse av den upphandlande
enhetens beslut eller andra avgöranden i upphandlingsförfarandet som upphandlingslagen inte annars tillämpas på (s.k. småskalig upphandling). Ett beslut som
fattas med anledning av upphandlingsrättelse inom småskalig upphandling får
dock inte överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen, utan vid övrigt ändringssökande iakttas bestämmelserna i kyrkolagen.
I 104 § i upphandlingslagen föreskrivs att sökandet av ändring i beslut av myndigheter inom den evangelisk-lutherska kyrkan regleras i kyrkolagen. Med anledning av de ändringar i upphandlingslagen som gäller rättsmedel har kyrkomötet i
november 2009 beslutat att ändra de bestämmelser i kyrkolagen som gäller ändringssökande i upphandlingsbeslut. Enligt detta beslut ska de i kyrkolagen angivna rättsmedel som är parallella med rättsmedlen i upphandlingslagen slopas, varvid möjligheten att framställa ett rättelseyrkande eller kyrkobesvär enligt kyrkolagen i beslut som gäller offentlig upphandling ska förbjudas, om ärendet hör till
marknadsdomstolens behörighet. I småskaliga upphandlingar som understiger de
nationella tröskelvärdena ska dock rättsmedlen enligt kyrkolagen alltjämt kunna
användas. Förslaget till ändring av kyrkolagen överlämnades till statsrådet den 24
november 2009 och skulle ursprungligen träda i kraft samtidigt som det ändringsförslag som gäller genomförandet av rättsskyddsdirektivet i upphandlingslagen.
Eftersom ändringen i kyrkolagen fortfarande är under beredning, måste de nuvarande bestämmelserna om ändringssökande enligt kyrkolagen tills vidare tillämpas parallellt med bestämmelserna i upphandlingslagen.
Hur behandlingen av en upphandlingsrättelse påverkar behandlingen i marknadsdomstolen
Anhängiggörande och behandling av en upphandlingsrättelse påverkar inte den
tidsfrist under vilken en part med stöd av upphandlingslagen har rätt att överklaga genom besvär hos marknadsdomstolen. Om ett beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet som ska rättas har överklagats hos marknadsdomstolen, ska marknadsdomstolen underrättas om upptagandet av ärendet till
behandling såsom upphandlingsrättelse och tillställas beslutet i ärendet. Vid behandlingen av en upphandlingsrättelse kan den upphandlande enheten förbjuda
verkställigheten av beslutet eller avgörandet eller bestämma att den ska avbrytas.
Marknadsdomstolen ska underrättas om att verkställigheten har förbjudits eller
avbrutits, om ändring har sökts i ärendet genom besvär hos marknadsdomstolen.
Om den upphandlande enheten rättar sitt upphandlingsbeslut eller något annat
av sina avgöranden genom upphandlingsrättelse, så att den som har överklagat
hos marknadsdomstolen inte längre är i behov av rättsskydd och inte har behov
av att få ett motiverat beslut, kan marknadsdomstolen avskriva ett sådant ärende
från vidare behandling utan att fälla ett avgörande i huvudsaken.
Ändringssökande, besvärsanvisning och rättelseanvisning
Marknadsdomstolen kvarstår som central besvärsinstans. Det som är nytt är att ett
ärende som gäller offentlig upphandling ska anhängiggöras i marknadsdomstolen
genom besvär och inte genom ansökan. Den upphandlande enheten ska till sitt
beslut foga en besvärsanvisning, där det redogörs för möjligheterna att föra ären-
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det till marknadsdomstolen, den upphandlande enhetens kontaktinformation
samt anvisningar om användning av rättelsemedel (rättelseanvisning), där det redogörs för hur anbudssökanden eller anbudsgivaren kan föra ärendet för ny behandling i form av upphandlingsrättelse. I en upphandling som grundar sig på ett
ramavtal får ändring inte sökas genom besvär, om inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet.
Hur ändringssökande påverkar slutandet av ett upphandlingskontrakt
Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska skriftligen underrätta den
upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Vid upphandling där en väntetid eller någon annan tidsfrist ska iakttas får den upphandlande
enheten inte sluta ett upphandlingskontrakt, om ärendet har förts till marknadsdomstolen.
Om besvär över en upphandling har anförts hos marknadsdomstolen kan den
temporärt förbjuda, avbryta eller tillåta verkställigheten av upphandlingsbeslutet
eller annars bestämma att upphandlingsförfarandet temporärt ska avbrytas för
den tid ärendet behandlas i marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten kan
i sin tur ge marknadsdomstolen en skriftlig förbindelse om att inte verkställa upphandlingsbeslutet så länge som ärendet är anhängigt i marknadsdomstolen.
Om besvär över en upphandling har anförts hos marknadsdomstolen, kan den
upphandlande enheten temporärt organisera upphandlingen genom att göra sin
beställning hos den som har deltagit i upphandlingsförfarandet eller hos den tidigare leverantören, om inte upphandlingen på grund av sin art kan skjutas upp för
den tid som ärendet behandlas i marknadsdomstolen.
Som bilaga till detta cirkulär följer scheman för ändringssökande i fråga om upphandlingar som understiger de nationella tröskelvärdena och upphandlingar som
överstiger EU-tröskelvärdena och de nationella tröskelvärdena från och med den
1 juni 2010 samt rättelseanvisning och besvärsanvisning för sådana upphandlingar
enligt 15 § i upphandlingslagen som understiger de nationella tröskelvärdena.
Kyrkostyrelsens webbsidor om upphandling finns på kyrkans intranät på adressen sakasti.evl.fi/hankinnat. Närmare information ger vid behov upphandlingschef Kielo Virpasuo, tfn (09) 180 2252 (fornamn.efternamn@evl.fi). E-postadressen
till Kyrkostyrelsens upphandlingsenhet är kirkkohallitus.hankintayksikko@evl.fi.
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