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NYA UPPHANDLINGSLAGEN TRÄDDE I KRAFT 1.1.2017

Presidenten stadfäste 29.12.2016 den nya upphandlingslagen: lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016). Lagen bygger på EU:s direktiv om offentlig upphandling. Den nya lagen trädde i
kraft 1.1.2017 och samtidigt upphävdes upphandlingslagen från 2007.
Lagen finns på Finlex på adressen http://finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161397
Den nya lagen tillämpas på upphandling inom den kyrkliga förvaltningen som inleds efter 1.1.2017.
Inledningstidpunkten betyder här det datum då upphandlingsannonsen publiceras i Hilma. På upphandling som inletts, dvs. publicerats i Hilma, före 1.1.2017 tillämpas den gamla upphandlingslagen
(348/2007).
Ändringar i de nationella tröskelvärdena
I och med de nya upphandlingsbestämmelserna steg det nationella tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling från 30 000 till 60 000 euro. Tröskelvärdet för upphandling av social- och hälsovårdstjänster steg från 100 000 till 400 000 euro och tröskelvärdet för s.k. särskilda tjänsteupphandlingar steg till
300 000 euro. Vid byggentreprenader behålls det nationella tröskelvärdet vid 150 000 euro. Det nya
nationella tröskelvärdet för koncessioner är 500 000 euro.
Upphandling som underskrider de nationella tröskelvärdena faller utanför tillämpningsområdet för upphandlingslagen.
De nationella upphandlingsförfarandena förnyades totalt
De största enskilda ändringarna gäller nationella upphandlingsförfaranden. Konkurrensutsättningen vid
nationell upphandling regleras inte längre i detalj, utan den upphandlande enheten ska beakta upphandlingslagens allmänna rättsprinciper, dvs. öppenhet, likvärdig och icke-diskriminerande behandling och
proportionalitet. Församlingen kan använda ett ändamålsenligt förfarande som följer de nämnda rättsprinciperna. Observera att om man i den nationella upphandlingen följer samma förfarande som under
den gamla lagens tid eller den nya lagens förfarande för EU-upphandling uppfylls även den nya lagens
krav på förfarandet.
Ändringar i upphandlingsförfarandena i EU
I upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet medförde lagändringarna många ändrade detaljer. Bland
annat förnyades de förfaranden som inkluderar förhandlingar nästan totalt. Bestämmelserna om lämp-

lighetskrav för anbudsgivare samt de obligatoriska och prövningsbaserade uteslutningsgrunderna reviderades. Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ESPD ska användas som preliminärt bevis
på lämpligheten.
När en upphandling som överskrider EU-tröskelvärdet är på kommande, finns det skäl att i god tid studera vad den nya lagen kräver och vilka möjligheter den ger för genomförandet av upphandlingen. EUtröskelvärdena är oförändrade, vilket betyder 209 000 euro för varu- och tjänsteupphandlingar samt projekttävlingar och 5 225 000 euro för byggentreprenader.
Mera information om den nya upphandlingslagen finns på finska på församlingarnas upphandlingssida
i Nuotta (https://nuotta.evl.fi/hankinnat). Sidan uppdateras inom januari så att innehållet följer den nya
lagen. Information om den nya lagen ges även på både finska och svenska av Rådgivningsenheten för
offentlig upphandling (www.hankinnat.fi/sv). Närmare upplysningar om den nya lagen fås vid behov
också av Mikko Tähkänen vid Kyrkostyrelsen, mikko.tahkanen(at)evl.fi, tfn 050 5386 597.
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