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Vilka är offentliga aktörer?

• statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter,
• evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan samt deras församlingar och övriga

myndigheter,
• statliga affärsverk, (8.4.2016/244)
• offentligrättsliga organ; med offentligrättsligt organ avses en juridisk person som särskilt har

inrättats för att tillgodose sådana behov i det allmännas intresse som inte har industriell eller
kommersiell karaktär, och

• som till största delen finansieras av en upphandlande enhet som avses i 1–4 punkten,
• vars ledning står under kontroll av en upphandlande enhet som avses i 1–4 punkten, eller
• i vars förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan mer än hälften av ledamöterna utses av en

upphandlande enhet som avses i 1–4 punkten, samt
• varje upphandlare, om upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av en

upphandlande enhet som avses i 1–4 punkten till ett belopp som överstiger hälften av
upphandlingens värde.

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070348


Tidsfrister

Öppet förfarande: 35 dagar och inte mindre än 15
Selektivt förfarande: 30 dagar och inte mindre än 10
Förhandlat förfarande: 30 dagar och inte mindre än 15
Innovationsupphandling: 30 dagar
Konkurrenspräglad dialog: 30 dagar
Vid möjlighet att lämna in elektroniska anbud: förkortas
anbudstiden med 5 dagar
I enlighet med kap. 6 i rikets lagstiftning (1397/2016)



Koncessioner

Offentliga koncessioner skiljer sig från upphandlingskontrakt
när det gäller ersättningar. Koncessionen innebär att den
upphandlande enheten istället för eller utöver ersättning i
pengar överlåter avtalsparten rätt att utnyttja tjänsten eller
byggnaden. I enlighet med 13 kap. i rikets lagstiftning
(1397/2016)



Annonsering

Samtliga upphandlingar över EU:s tröskelvärde ska
annonseras via lämplig media, på  hemsidan samt i HILMA

och Tenders Electronic Daily (TED).
Det måste gå 48 timmar från och med att upphandlingen

annonseras på HILMA tills den publiceras på egna hemsidan.



Den reviderade upphandlingslagen
i landskapet Åland

Landskapet har i enlighet med 18§ moment 1 och 4 lagstiftningsbehörighet avseende
förvaltning som utövas genom landskapsregeringen, dess underställda myndigheter och

inrättningar, samt avseende förvaltning som kommunerna utövar.

Sedan den 1.1.2017 gäller den nya upphandlingslagen i Finland. (1397/2016 Upphandling och
koncession) (1349/2016 Upphandling försörjningssektor)

På Åland kommer den nya lagen finnas från och med 1.9.2017.



Vilken lagstiftning är det som gäller?

Under tiden fram till 1.9.2016 kommer fortsättningsvis
LL (1994:43) om offentlig upphandling följas men vid
en eventuell överprövning kommer de nya direktiven
tillämpas. Vid upphandlingar över EU:s tröskelvärde
ska LL (1994:43) om offentlig upphandling med de

direkt tillämpliga artiklarna från EU: direktiven.



Lagstiftning idag

• Offentligt ägda bolag har egna
upphandlingsanvisningar

• Kommunerna har egna upphandlingsanvisningar

• Oavsett måste EU rättsliga principer beaktas



Ny Upphandlingslag

• En lag för hela offentliga sektorn på Åland

• Enklare för offentlig sektor att göra rätt

• Enklare för anbudsgivare att förstå



Tillsynsfunktion

Bakgrund är direktivets krav att var tredje år efter 18.april
2017 rapportera till EU-kommissionen och offentliggöra en
övervakningsrapport varje år för allmänheten.
Meningen var att medlemsländerna innan dess skulle ha
implementerad direktiven och kunnat rapportera om hur de
har används.
Idag råder oklarhet om vad eller om en övervakningsrapport
ska skickas in till den 18.april 2017.



Tillsynsfunktion

Rapportens innehåll

• Vanligaste skäl till feltillämpning eller rättsosäkerhet
• Strukturella och återkommande problem
• Omfattning av SME’s deltagande
• Förebyggande upptäckt
• Lämplig rapportering av bedrägeri, korruption,

intressekonflikt eller liknande



Tillsynsfunktion

Mål
• Ökad rättssäkerhet

• Effektivare användning av skattemedel

• Professionellare upphandlingar



Rådgivning

Krav
• Kostnadsfri rådgivning och vägledning för ekonomiska

aktörer och offentlig sektor

• Ökad stöd och information

• Vägledningen kan omfatta allt från planering av
anskaffning, val av förfarande, val av tekniker och god
praxis.



Upphandling

• Handboken om landskapets upphandling planeras att uppdateras  i
höst 2017

• Målet är att handboken ska tryckas och vara rådgivande till hela
offentliga sektorn

• Ändringarna i handboken kommer att  göras i samband med att nya
de nya direktiven implementeras.



Elektronisk upphandling

• Slutskedet på Åda- upphandlingen

• Över och under  EU:s tröskelvärde

• Samma system för hela offentliga Åland



HILMA

• Upphandlingar över EU:s tröskelvärde ska fortsättningsvis
publiceras på HILMA. Det elektroniska
upphandlingsverktyget ska sända annonsen vidare till
HILMA.

• Innan upphandlingen får annonseras i lokala tidningar
eller på den upphandlande enhetens egna hemsida 48
timmar efter publiceringen i HILMA om inget meddelande
har mottagits



Ändringssökande

I enlighet med Finlands lagförslag för upphandlingar
över EU:s tröskelvärde att förkorta
ändringssökanden och domstolspåföljd  till 14
dagar.
Besvär ska fortsättningsvis anföras till
marknadsdomstolen i Finland.
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