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Ny upphandlingslag – äntligen!
Rådgivningsenhetens för offentlig
upphandling förmiddagsseminarium
15.2.2017

Kommunernas hus 9.00-12.00



Julkisten hankintojen neuvontayksikkö         Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

• 09.00-09.15 Välkommen till seminariet och inledning - jurist
Jonna Törnroos, rådgivningsenheten för offentlig upphandling

• 09.15-10.00 Centrala ändringar i EU-förfarandet - Jonna
Törnroos

• 10.00-10.30 Nationella upphandlingar och upphandling av
social- och hälsovårdstjänster samt övriga särskilda tjänster -
Jonna Törnroos

• 10.30-10.50 Paus

• 10.50-11.10 Upphandlingsbeslut, ändringssökande, ändring av
upphandlingskontrakt, offentlighet - Jonna Törnroos

• 11.10-11.30 Den nya tillsynen över upphandlingar -
forskningschef Maarit Taurula, Konkurrens- och konsumentverket

• 11.30-11.50 Reformen av upphandlingslagstiftningen på Åland
- upphandlingsjurist Janina Reitz, Ålands landskapsregering

• 11.50-12.00 Avslutning  på seminariet - Jonna Törnroos

Program
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• Seminariets diamaterial samt videoupptagning
(delvis) läggs efter tillfället ut på

• webbsidan upphandling.fi

Presentationsmaterialet på nätet
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• Lag om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)

• Lag om upphandling och koncession inom sektorerna
vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016)

• Bakgrund i EU:s direktiv 23/2014/EU, 24/2014/EU och
25/2014/EU
» Implementeringstiden gick ut redan 17.4.2016

• Nya lagarna tillämpas på upphandlingar som inletts - dvs.
vars upphandlingsannonser publicerats - 1.1.2017 eller
senare

• Ålands nya upphandlingslagstiftning ännu i vardande

De nya upphandlingslagarna i kraft
1.1.2017
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Tröskelvärden och förfaranden i nya
upphandlingslagen
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Små upphandlingar

Nationell
upphandling
60.000€
150.000€

EU-
upphandling
209.000€/
135.000€
5,225M€

(EU-SoHä
750.000€)

(EU
Koncessioner
5,225M€)

SoHä-
tjänster
400.000€;
Andra
särskilda
tjänste-
upphandl.
300.000€

Koncessioner
500.000€

EU: Flest
ändringar, bl.a.
förfaranden,
lämplighet, val av
anbud.

Nationell: Nytt
lättviktsförfarande,
betydande flexibilitet
jämfört med EU-nivå

Organisationens egna direktiv bestämmer processen

SoHä: Nytt
lättviktsförfa-
rande, jfr. B-lista
och bilaga E.
Obs. annons på
EU-nivå

Koncession: Nytt
lättviktsförfa-
rande. Obs.
annons på EU-
nivå
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• AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
» 1 kap: Syfte, principer och definitioner
» 2 kap: Tillämpningsområdet och avgränsning av det
» 3 kap: Gemensam upphandling och reservering av upphandling
» 4 kap: Tröskelvärden och beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling

• AVDELNING II VARU- OCH TJÄNSTERUPPHANDLINGAR SAMT
BYGGENTREPRENADER SOM ÖVERSKRIDER EU-TRÖSKELVÄRDET

» 5 kap: Upphandlingsförfaranden
» 6 kap: Tidsfrister
» 7 kap: Skyldighet att annonsera om upphandling och annonseringsförfarandet
» 8 kap: Informationsbyte
» 9 kap: Förberedelse av upphandlingen, anbudsförfrågan och beskrivning av föremålet för upphandlingen
» 10 kap: Val av anbudssökande och anbudsgivare samt val av anbud

• AVDELNING III NATIONELLA UPPHANDLINGAR, SOHÄ- SAMT ANDRA SÄRSKILDA
TJÄNSTEUPPHANDLINGAR SAMT KONCESSIONER

» 11 kap: Nationella förfaranden
» 12 kap: Social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänsteupphandlingar
» 13 kap: Koncessioner

• AVDELNING IV GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR ALLA UPPHANDLINGAR
» 14 kap: Upphandlingsbeslut och upphandlingskontrakt
» 15 kap: Tillsyn över upphandlingar
» 16 kap: Rättsmedel
» 17 kap: Särskilda bestämmelser

Ny upphandlingslag – ny struktur
och systematik
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Upphandlingsprocessen, nya lagen
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KontraktsperiodFörberedelse

KONKURRENS-
UTSÄTTNING
enligt upphand-
lingsregleringen

Marknadsundersökning (65§)
Anbudssökandes och
anbudsgivares deltagande i
förberedelserna av
upphandlingen (66§)

Ändring av upphandlingskontrakt under kontraktsperioden (136§)
Uppsägning av upphandlingskontrakt i särskilda situationer (137§)
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• Strävan till klarare regler för vilka arrangemang som
faller inom och vilka som faller utom
upphandlingslagstiftningens tillämpningsområde
» Tilläggsinformation särskilt i motiveringarna (RP 108/2016)

• Förändrade nationella tröskelvärden

• Förändrade regler om anknutna enheter, in house,
(15 §) och horisontellt samarbete mellan
upphandlande enheter (16 §)

• Nya undantag från tillämpningsområdet
» Exempelvis rättegångsombudstjänster samt sådan juridisk

rådgivning som har direkt anknytning till dessa

Ändringar i tillämpningsområdet
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