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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till änd
ring av lagen om offentlig upphandling 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
offentlig upphandling ändras. Huvudsyftet 
med propositionen är att öka användningen 
av anbudsförfarande vid sådan upphandling 
som upphandlingsenheter, särskilt kommu
ner, med stöd av den gällande lagen 
kan utföra som eget arbete utan att anord
na anbudstäv lan. Avsikten med den föreslag
na ändringen är att förplikta upphandlingsen
heterna att använda anbudsförfarande på 
byggnadsarbeten vid sådana byggnadsprojekt 
för vilkas anläggningskostnader projektbun
det statsbidrag beviljas. Med statsbidrag av
ses här inte den statsandel som ingår i det 
allmänna statsandelssystemet skyldigheten 
att använda anbudsförfarande är avsedd att 
gälla endast sådana byggnadsprojekt vil
kas uppskattade totalvärde inklusive mervär
desskatt uppgår till minst 5 000 000 mark. 
Förslaget kommer till denna del att ändra 
den gällande regeln om utförande av ett 
arbete som eget arbete enligt vilken en upp
handlingsenhet inte är skyldig att tilläm
pa anbudsförfarande på byggnadsarbete el
ler -entreprenad eller en tjänst, om den 
utför arbetet själv. 

Det andra huvudsyftet med propositionen 
är att öka effekten av de rättsskyddsmedel 
som tillämpas på offentlig upphandling. Det 
centrala problemet i ett system med rätts
skyddsmedel som uppfyller minimikraven i 
Europeiska gemenskapens övervakningsdi
rektiv om offentlig upphandling har visat sig 
vara konkurrensrådets begränsade behörighet 
och möjligheten att i praktiken kringgå 
tillämpningen av lagstiftningen. Konkurrens
rådet kan behandla endast ansökningar rö
rande upphandling som uppgår till minst 
tröskelvärdet. Dessutom skall ansökan till 
konkurrensrådet inges innan upphand
lingsavtal har ingåtts. 

Enligt förslaget skall konkurrensrådet ges 
ökade befogenheter så att det kan behandla 

även ansökningar rörande upphandling som 
understiger tröskelvärdet. Att upphand
lingsavtal slutits föreslås inte längre utgöra 
ett hinder för anhängiggörande av en an
sökan, om ansökan har inlämnats inom 14 
dagar från den dag då anbudsgivarna har fått 
del av utgången av anbudstävlan. I de fall 
där upphandlingsavtal har ingåtts innan ären
det anhängiggjorts i konkurrensrådet, före
slås att konkurrensrådet får en möjlighet att 
ålägga upphandlingsenheten att J;>etala en 
skälig gottgörelse åt sökanden. Andringen 
syftar till att trygga möjligheten att få ett 
upphandlingsförfarande som betraktas som 
oriktigt prövat av konkurrensrådet trots ett 
existerande upphandlingsavtaL Inget ingri
pande i avtalets bindande verkan skall dock 
göras. Rätten att anhängiggöra ansökningar 
föreslås dessutom bli utvidgad så att utöver 
handels- och industriministeriet och i ären
den som gäller upplåtande på entreprenad 
finansministeriet även en annan myndighet 
som har beviljat projektbaserat statsbidrag 
för genomförande av projektet skall få rätt 
att anhängiggöra ansökningar i vissa fall. 
Lagen om konkurrensrådet behöver inte änd
ras på grund av de förslag som gäller rätts
skyddsmedel. 

Lagförslaget avser dessutom att förtydliga 
lagen med hjälp av tekniska preciseringar 
och tillägg. I lagförslaget beaktas dessutom 
de anmärkningar som Europeiska gemenska
pemas kommission gjort efter att ha grans
kat huruvida den finländska upphandlings
lagstiftgningen motsvarar Europeiska gemen
skaperoas direktiv om offentlig upphandling. 
De anmärkningar som kommissionen gjort 
gäller närmast det lagstadgande genom vil
ket en avgränsning görs så att viss upphand
ling ligger utanför lagstiftningens tillämp
ningsområde. 

De föreslagna lagändringarna avses träda i 
kraft så snart som möjligt efter att de har 
antagits och blivit stadfästa. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläget 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Lagen om offentlig upphandling 
(1505/1992, nedan upphandlingslagen) träd
de i kraft den l januari 1994 som en del av 
avtalet om Europeiska ekonomiska samar
betsområdet (EES-avtalet). Huvudsyftet med 
lagen var att uppfylla de förpliktelser som 
EES-avtalet medförde och att öka konkur
rensen vid upphandlingen inom den offent
liga sektorn. Några tekniska ändringar har 
sedermera gjorts i lagen efter att Finland har 
anslutit sig till Europeiska unionen. 

Lagen om offentlig upphandling har ka
raktären av ramlag som gäller de upphand
lingsförfaranden som tillämpas av vissa i 
lagen definierade upphandlingsenheter obe
roende av upphandlingens värde. Ett undan
tag utgörs av basservicesektorn (vatten- och 
energiförsörjning, transport och telekommu
nikation). På upphandling som företas av 
enheterna inom basservicesektorn tillämpas 
bestämmelserna i lagen endast till den del 
som gäller upphandling vars värde överstiger 
det s.k. tröskelvärdet. Genom denna lag 
stadgas om de allmänna principer om ord
nande av anbudstävlingar, val och jäm
bördigt bemötande av anbudsgivare och an
bud samt rättsskyddsmedel som skall använ
das vid upphandlingen. Genom förordningar 
stadgas separat om sådan upphandling som 
överstiger tröskelvärdet och vid vilken de 
detaljerade bestämmelser om förfaranden 
som ingår i Europeiska gemenskapens direk
tiv om offentlig upphandling skall följas 
(56711994 och 24311995). 

Enligt lagen får upphandling göras utan 
anbudstävlan endast av särskilda skäl. En 
upphandlingsenhet kan dock välja, huruvida 
den skall utföra arbetet själv eller köpa det 
av en utomstående anbudsgivare, varvid en 
anbudstävling skall ordnas. I Finland har 
särskilt kommunerna traditionellt själv pro
ducerat huvuddelen av de tjänster som de 
behövt. Nybyggnadsprojekt vars värde un
derstiger tröskelvärdet utsätts i regel för 
konkurrens men i fråga om ombyggnad ut
förs de byggnadstekniska arbetena som 
kommunens eget arbete oftare än vid ny
byggnad. VVA- och elarbeten samt större 
byggnadsentreprenader utsätts i regel för 
konkurrens. 

De bestämmelser om rättsskyddsmedel vid 

offentlig upphandling som ingår i lagen 
grundar sig på Europeiska gemenskapens 
råds direktiv 89/665/EEG av den 21 decem
ber 1989 om samordning av lagar och andra 
författningar för prövning av offentlig upp
handling av varor och bygg- och anlägg
ningsarbeten (första övervakningsdirektivet) 
och direktiv 92113/EEG av den 25 februari 
1992 om samordning av lagar och andra 
författningar om gemenskapsregler om upp
handlingsförfaranden tillämpade av företag 
och verk inom vatten-, energi-, transport
och telekommunikationssektorerna (andra 
övervakningsdirektivet). Direktiven innehål
ler bestämmelser om vissa minimikrav som 
de nationella förfarandena skall uppfylla. 
Utgångspunkten i direktiven utgörs a andra 
sidan av att medlemsstaterna åläggs att se 
till att de kandidater och anbudsgivare som 
konkurrerar om offentliga upphandlingsavtal 
kan tillgripa snabba och effektiva rätts
skyddsmedel. Direktiven innehåller dess
utom bestämmelser om vilka befogenheter 
som den behöriga myndigheten skall ha vid 
användningen av rättsskyddsmedel vid of
fentlig upphandling. Sådana befogenheter 
består bl.a. av att kunna vidta interimistiska 
åtgärder, inklusive åtgärder som syftar till 
att avbryta upphandlingsförfarandet eller 
verkställigheten av ett beslut av en upphand
lingsenhet, upphäva beslut som fattats i strid 
mot lagen samt utdöma skadestånd åt den 
som lidit skada på grund av det oriktiga för
farandet. I Finland har behörigheten att an
vända rättsskyddsmedel vid offentlig upp
handling koncentrerats hos konkurrensrådet 
Ansökningarna om skadestånd behandlas 
dock i allmänna underrätter. 

1.2 Internationell utveckling och utländsk 
lagstiftning 

Europeiska gemenskapens lagstiftning om 
offentlig upphandling har genomförts i sin 
helhet i Finland. Europeiska unionens råd 
håller som bäst på att bereda ändringar i 
gällande direktiv om offentlig upphandling. 
Genom direktivändringar strävar man efter 
att sammanjämka bestämmelserna i direkti
ven med världshandelsorganisationens 
(WTO) avtal om offentlig upphandling som 
trädde i kraft den l januari 1996. Efter att 
Europeiska unionens råd och Europaparla
mentet har godkänt direktivändringarna 
kommer bestämmelserna i fråga att genom-
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föras i Finland närmast genom ändringar i 
upphandlingsförordningarna. De föreslagna 
innehållsmässiga ändringarna av lagen har 
bortsett från ändringar i avsnittet om rätts
skyddsmedel i 8 och 9 § inte samband med 
världshandelsorganisationens avtal eller Eu
ropeiska gemenskapens direktivändringar 
utan baserar sig i första hand på landets inre 
behov och sådana brister i lagstiftningen 
som kommit fram i rättspraxis. 

Direktiven rörande rättsskyddsmedel vid 
offentlig upphandling ger medlemsstaterna 
ganska fri prövningsrätt när det gäller ge
nomförande av det nationella systemet. De 
olika medlemsstaterna i Europeiska unionen 
har således också tillägnat sig olika praxis 
t.ex. i fråga om huruvida användningen av 
rättsskyddsmedel skall överlåtas åt en själv
ständig lagskipande myndighet eller annat 
organ och huruvida rättsskyddsmedlen skall 
definieras att gälla endast upphandling som 
överstiger tröskelvärdet. Kommissionen har 
utrett övervakningsförfaranden i olika med
lemsländer och har uppmanat bl.a. Finland 
att effektivera sitt rättsskyddssystem. 

Handels- och industriministeriet har utrett 
upphandlingspraxisen rörande eget arbete i 
olika länder genom förfrågningar som skick
ats till kommunernas centralorganisationer i 
Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien 
och Nederländerna. Av de inkomna svaren 
har det framgått att Storbritannien har skilda 
stadganden om upphandling som utförs som 
eget arbete (Compulsory Competitive Ten
dering) och bl.a. kommunala myndigheter är 
skyldiga att tillämpa anbudsförfarande på 
alla entreprenader som uppfyller vissa krite
rier. I N arge å sin sida förutsätts att upp
handling skall ske genom anbudstävling i 
fråga om kommunala byggnadsentreprenader 
som genomförs med statligt understöd och 
där stödets andel överstiger 50 % av entre
prenads värde. I Sverige har man som praxis 
att de prestationer som erbjuds av kommu
nalt ägda bolag skall utsättas för konkurrens 
vid sidan av de prestationer som erbjuds av 
andra företag på marknaden. 

Handels- och industriministeriet har dess
utom av politices doktor Pekka Kettunen, 
forskare vid Finlands Akademi, beställt en 
utredning om de regler och förfaranden rö
rande konkurrensutsättning av kommunal 
serviceproduktion som tillämpas i de olika 
medlemsstaterna i Europeiska unionen samt 
de erfarenheter som gjorts därav. I utred
ningen jämförs konkurrensutsättning av s.k. 
eget arbete inom kommunalförvaltningen i 

sju europeiska länder: Sverige, Norge, Dan
mark, Förbundsrepubliken Tyskland, Ned
erländerna, Frankrike och Storbritannien. 
Resultaten av utredningen pekar åt samma 
riktning som resultaten av den förfrågan som 
beskrivs ovan. Vid lokal upphandling av 
varor och tjänster tillämpas konkurrensutsätt
ning mycket allmänt och av allt att döma i 
allt större utsträckning. I regel är inställning
en till konkurrensutsättning positiv även om 
några enstaka kritiska åsikter också framförs. 
Med undantag av Storbritannien ämnar den 
statliga centralförvaltningen i nämnda länder 
inte förplikta kommunerna att anlita privata 
serviceproducenter utan den allmänna in
ställningen snarare uppmuntrar till konkur
rensutsättning och är för frivillighet. I Dan
mark har dock landets byggnads- och bo
stadsstyrelse krävt att anbudstävlan skall 
anordnas vid statliga och statsunderstödda 
byggnadsprojekt. 

1.3 Bedömning av nuläget 

1.3.1 Konkurrensutsättning av de byggnad
sarbeten som genomförs med stats
bidrag och -understöd 

Ålägganden gällande anbudsförfarande i 
villkoren för statliga understöd 

Ökad tillämpning av anbudsförfarande le
der till en effektivare användning av of
fentliga medel. Från statligt håll har upp
märksamhet fästs vid konkurrensutsättning 
bl.a. i ett program för grundlig renovering 
av offentliga byggnader. Vid genomförande 
av programmet är man skyldig att tillämpa 
anbudsförfarande, vilket ses som en förut
sättning för effektiv produktion. Likaså be
slutade statsrådets finansutskott vid sitt möte 
den 4 maj 1994 (Statsrådets beslut om kom
munala infrastrukturprojekt) att fastställa 
som villkor för beviljande av kommunalt 
infrastrukturbidrag för 1994 att projekten 
skall genomföras genom entreprenadtävling 
så att förfarandet med öppet öppnande av 
anbud tillämpas. Avvikelse från bestämmel
sen om konkurrensutsättning fick göras en
dast om entreprenadförfarande inte var 
tekni§kt möjligt på grund av projektets 
art. Andringen i fråga motsvarade också 
det förslag till regeringens åtgärder för främ
jande av verksamhetsförhållandena inom 
byggnadsbranschen som hade utarbetats un
der ledning av statssekreterare Relander och 
godkändes av regeringen i sin aftonskola i 
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april 1994. Också i ett principbeslut om han
dels- och industriministeriets program för 
sm-politiken som godkänts av statsrådet och 
i handels- och industriministeriets industri
politiska vision (211996) har liknande tankar 
framförts. 

Till de beslut om läroantaltemas byggnads-
och anläggningsprojekt som finansieras av 

undervisningsministeriet och vars statsan
delsgrund är minst 15 miljoner mark har 
från och med 1994 fogats ett villkor om att 
projektet skall genomföras genom entrepre
nadtävling. I fråga om projekt vars värde 
uppgår till minst 15 miljoner mark måste 
finansutskottets godkännande inhämtas och 
finansutskottet har ställt anbudsförfarandet 
som ett villkor för sitt tillstyrkande utlåtan
de. Arbetsministeriet har hittills intagit ett 
villkor om konkurrensutsättning i vissa en
skilda beslut om beviljande av statsunder
stöd för investeringar i sysselsättningsfräm
jande syfte. Ovan nämnda villkor om kon
kurrensutsättning som fogats till beslut om 
projektvisa statsandelar grundar sig på ad
ministrativa beslut. T.ex. lagen om statsan
delar till kommunerna (688/1992) eller de 
speciallagar som reglerar verksamheten av 
de myndigheter som beviljar understöd in
nehåller inga bestämmelser om konkur
rensutsättning. 

Det dåliga ekonomiska läget under de se
naste åren har återspeglats särskilt kraftigt i 
byggbranschen, där otaliga företag har för
satts i konkurs till följd av att arbetena min
skat. Kommunernas relativa andel av bygg
nadsverksamheten har å andra sidan tillfäl
ligt vuxit tack vare att statliga medel har 
kanaliserats till kommunal byggnadsver!<
samhet bl.a. i form av stödarbetsplatser. Ar 
1995 har uppskattningsvis 5 000-1 O 000 
personer som varit sysselsatta med syssel
sättningsstöd deltagit i kommunala byggnad
sarbeten. Enligt byggnadsbranschens upp
skattning har motsvarande antal arbetsplatser 
uteblivit vid företag. Huvuddelen av nybyg
gen genomförs i dag med hjälp av offentliga 
medel. Dessutom erhåller kommunerna om
fattande understöd av staten för olika typer 
av projekt för grundliga reparationer. Utöver 
byggnadsbranschens representanter har även 
vissa myndigheter fäst uppmärksamhet vid 
detta missförhållande som orsakas av att 
offentliga medel kanaliseras till projekt, sär
skilt till byggnadsarbeten, som utförs som 
offentliga organisationers eget arbete utan att 
entreprenadtävling anordnas. 

Den nuvarande lagstiftningen om offentlig 

upphandling ger en upphandlingsenhet möj
lighet att oberoende av projektets värde välja 
huruvida upphandlingsenheten utför bygg
nadsarbetet eller serviceprestationen själv 
eller köper arbetet eller .. serviceprestationen 
av någon utomstående. A ven om större en
treprenader eller åtminstone majoriteten av 
dem i praktiken utsätts för konkurrens, har 
allt färre arbeten på den krympta marknaden 
lämnats för privata företag medan den of
fentliga sektorn strävat efter att i första hand 
sysselsätta sin egen personal. Enligt vissa 
utredningar utgör det att arbetet utförs som 
kommunens eget arbete inte någon garanti 
för att offentliga medel används på det mest 
effektiva sättet. 

Ett noggrant avgränsat krav J;?å konkur
rensutsättning skall inte utgöra nagot hinder 
för att stödtagarens egen organisation deltar 
i anbudstävlan men deltagandet bör ske på 
samma villkor som gäller för utomstående 
anbudsgivare. Möjligheterna för effektivt 
fungerande kommunala organisationer att 
vinna anbudstävlingar kan anses vara goda 
tack vare deras erfarenhet och sakkunskap. 
Projektbundet statsbidrag beviljas i regel 
endast för större byggnads- och anläggnings
projekt (inom statsandelssystemet skall pro
jektets totala värde i regel uppgå till minst 2 
miljoner mark), varvid den lagstadgade skyl
digheten att tillämpa anbudsförfarande på 
byggnadsprojekt skulle gälla endast en liten 
del av alla kommunala byggnadsarbeten. 
Lagändringen skulle motsvara den praxis 
som delvis redan tillämpas av förvaltningen 
och kommunerna skulle fortfarande kunna 
välja om de utför största delen av byggnad
sarbetena själv eller köper dem av utomstå
ende. 

Förslaget som avgränsats att omfatta en
dast byggande skulle inte utvidga skyldig
heten att konkurrensutsätta varor och tjänster 
som utförs som eget arbete. Det är relativt 
sällsynt att upphandlingsenheterna tillverkar 
varor själv men när det gäller att producera 
tjänster är verksamheten mycket mer omfat
tande. Näringslivet har föreslagit att skyldig
heten att utsätta tjänster för konkurrens skall 
utsträckas till att omfatta också andra tjäns
ter med undantag av viss lagstadgad basser
vice. Också några statliga myndigheter har 
varit av den åsikten att skyldigheten att till
lämpa anbudsförfarande skall utsträckas att 
omfatta även annat än byggnadsarbeten men 
för tjänsternas del har ändamålsenlig gräns
dragning visat sig vara mycket problema
tiskt. Den kommunala sektorn och majorite-
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ten av upphandlingsenheterna har varit av 
den åsikten att den gällande regleringen 
skall bibehållas som den är. 

stödjandet av kommunala projekt 

Allmänt 

Utöver den allmänna statsandelen beviljas 
statligt understöd projektvist för olika kom
munala projekt. De ur ekonomisk synvin
kel mest betydelsefulla är olika typer av 
byggnads- och anläggningsprojekt som fi
nansieras från social- och hälsovårdsministe
riets (sjukhus, hälsocentraler), undervis
ningsministeriets (skolor, bibliotek, gymnastik-
och idrottslokaler), arbetsministeriets (un

derstöd för investeringar i sysselsättnings
främjande syfte) samt miljöministeriets 
(kommunalt bostadsbyggande, projekt för 
grundliga reparationer) förvaltningsområden. 

Social- och hälsovårdsministeriet 

De statsandelar som tillkommer social
och hälsovården grundar sig närmast på la
gen om planering av och statsandel för soci
al- och hälsovården (733/1992). På statsan
delen tillämpas dessutom med stöd av lagens 
2 § lagen om statsandelar till kommunerna 
till den del som lagen stadgar. Med stöd av 
lagen om planering av och statsandel för social-
och hälsovården utbetalas statsandelen för social
och hälsovårdens driftskostnader helt enligt 

kalkylmässiga grunder. I denna lag stadgas 
dessutom separat om statsandelen för an
läggningsprojekt med vilken i praktiken av
ses det understöd som beviljas för olika 
slags investeringar i byggnader och anord
nin&ar (inte i tjänster) inom social- och häl
sovarden. A v de anläggnin&sprojekt som 
tillhör lagens tillämpningsomrade utgör olika 
projekt bestående av nybyggnad och om
]?.yggnad samt kombinationer därav ca 75 %. 
Ovriga projekt består huvudsakligen av an
skaffning av anordningar. 

Miniroikostnaderna för ett anläggningspro
jekt är i regel 2 miljoner mark. Projekt vars 
uppskattade värde understiger det ovan 
nämnda beloppet kan godkännas endast om 
det handlar om projekt som genomförs av en 
kommun eller samkommun med lågt invåna
rantal och dålig ekonomisk ställning. Värdet 
av de flesta, dvs. ca 60 %, anläggningspro
jekt uppgår till 2 -5 miljoner mark och 

värdet av en knapp trejedel, ca 30 %, till 
5-10 miljoner mark. Det förekommer en
dast några enstaka projekt vars värde över
stiger 25 miljoner mark och som skall fast
ställas separat i en riksomfattande plan. 

Med stöd av lagen om planering av och 
statsandel för social- och hälsovården uppgår 
statsandelen för ett anläggningsprojekt till 
25-50 % av de fastställda kostnaderna. 
statsandelens storlek bestäms med en pro
centenhets noggrannhet enligt 9 § lagen om 
statsandelar till kommunerna på basis av den 
beräknade utjämnade kalkylmässiga skattein
komsten per kommuninvånare. 

Social- och hälsovårdsministeriet fördelar 
det maximimala antalet projekt som fast
ställts i den riksomfattande planen mellan 
länsstyrelserna, vilka å sin sida fastställer 
antalet kommunala och samkommunala sto
ra projekt som skall inledas under verksam
hetsåret samt den maximala storleken av 
små projekt. Länsstyrelserna sköter om att 
statsandelen utdelas vidare till kommunerna, 
som har ett visst spelrum vid genomförandet 
av projekt inom ramen för sin egen kvot. 

Lagen om planerin~ av och statsandel för 
social- och hälsovarden innehåller inga 
egentliga stadganden om anbudsförfarande 
vid anläggningsprojekt Social- och hälso
vårdsministeriet har skickat ett brev om det
ta till länsstyrelserna i februari 1995. I bre
vet föreslås att länsstyrelserna till sina beslut 
om fastställande av projektkvoter fogar ett 
omnämnande om att vid genomförandet av 
anläggningsprojekt bör hänsyn tas till de 
bestämmelser om anbudsförfarande som in
går i lagen om offentlig upphandling och de 
författningar som utfärdats med stöd därav. 

Undervisning s ministeriet 

Undervisningsministeriet beviljar statsan
delar och -bidrag för anläggningsprojekt som 
gäller allmänbildande läroanstalter, yrkesut
bildningsanstalter och läroanstalter för vuxe
nutbildning samt kulturväsendet, biblioteken 
och idrotts- och ungdomsverksamheten. Pro
jekten i fråga är huvudsakligen byggnads
projekt. Ca 5 % av medlen anslås till var
uupphandling. Inom ramen för statsandels
systemet för undervisningsministeriets all
läggningsprojekt beviljas inga projektbundna 
statsandelar för separat upphandling av 
tjänster. I kostnaderna för ett byggnadspro
jekt ingår dock utöver egentliga kostnader 
för byggande dessutom projekterings- och 
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entreprenörkostnader samt utrustning av lo
kaler. I fråga om allmänbildande läroanstal
ter och yrkesutbildningsanstalter, allmänna 
bibliotek samt i regel läroanstalter för vuxe
nutbildning (med undantag av folkhögsko
lor) betraktas byggnadsprojektet som anlägg
ningsprojekt, om de uppskattade totala pro
jektkostnaderna uppgår till minst 2 000 000 
mark. När det gäller övriga inrättningar är 
gränsvärdet för projektkostnaderna 500 000 
mk liksom även i fråga om en enskild upp
handling, om det över huvudtaget är möjligt 
att betrakta den som anläggningsprojekt Ett 
projekt vars värde underskrider detta kan 
betraktas som anläggningsprojekt endast om 
projektet skulle vara särskilt betungande för 
kommunen med tanke på dess invånarantal 
och ekonomiska ställning. Detsamma gäller 
för samkommuner och i tillämpliga delar 
även privata upprätthållare av anstalt. 

År 1996 kunde från undervisningsminis
teriets anslag beviljas statsandelar och -bi
drag för anläggningsprojekt till ett värde av 
sammanlagt 684, l miljoner mark. Anslagen 
för innevarande år är större än anslagen för 
de senaste åren tack vare den tilläggsfi
nansiering som beviljats för programmet för 
grundlig renovering av offentliga byggnader. 
De uppskattade totalkostnaderna för anlägg
ningsprojekt för grundskolor, gymnasier och 
musikläroanstalter (sammanlagt 343 st) som 
ingår i finansieringsplanen för 1996-1999 
och som påbörjats under 1995 understiger 
2 miljoner mark i 3 % av fallen, uppgår till 
2-5 miljoner mark i 40 % av fallen och 
överstiger 15 miljoner mark i 14 % av fal
len. 

Enligt lagen om finansiering av undervis
nings- och kulturverksamhet (70511992) 
fastställs statsandelen för anläggningsprojekt 
från början av 1996 på basis av den be
räknade utjämnade kalkylmässiga skattein
komsten per kommuninyånare och varierar 
mellan 25 %och 50%. Ar 1996 var den ge
nomsnittliga statsandel som vägts med kom
munernas invånarantal ca 42,1 %. Vid all
läggningsprojekt för vuxenutbildningsläroan
stalter som erhåller statsbidrag har utgångs
punkten för statsandelens storlek varit 40 %, 
vilket motsvarar nivån för den genomsnittli
ga statsandelen. När det gäller projekt inom 
kultur-, idrotts- och ungdomsverksamheten 
är den genomsnittliga statsandelen 30 %. 

Till besluten om statsandelar har inte fo
gats några sådana specialvillkor som inte 
grundar sig på lagstiftgningen med undantag 

av projekt vars värde överstiger 15 miljoner 
mark, vartill på begäran av statsrådets fi
nansutskott fogats ett krav att byggnadsarbe
tena skall genomföras genom entreprenad
tävling. Man har inte försökt ändra på detta 
krav genom rättelseyrkande från stödtaga
rens sida. Till besluten fogas undervisnings
ministeriets Allmänna villkor för bygg
nadsunderstöd för att iakttas. I en del av 
besluten om statsbidrag har dessutom kravet 
rörande entreprenadtävling intagits. 

Arbetsministeriet 

Ca 60 % av det statsunderstöd för investe
ringar i sysselsättningsfrämjande syfte (mo
ment 34.06.63) som beviljas av arbetsminis
teriet kanaliseras till kommuner. Understödet 
för investeringar riktas närmast till bygg
nadsverksamhet. stödintensiteten i fråga om 
statsunderstöd för investeringar är för närva
rande 35 % men kommer underode närmaste 
åren att sjunka ned till 20 %. Ar 1994 om
fattade bevillningsfullmakten för understödet 
290 milj~mer mark och har därefter gradvis 
sjunkit. Ar 1995 uppgick det statsunderstöd i 
sysselsättningsfrämjande syfte som bevilja
des kommunerna totalt till drygt 104 miljo
ner mark (antalet beslut var 295). Enligt 
överenskommelse kommer understödet för 
1997 att omfatta 250 miljoner mark, varav 
ca 150 miljoner mark kommer att kanalise
ras till kommunerna. 

Arbetsministeriet har tills vidare fogat till 
några enstaka beslut om beviljande av stats
understöd för investeringar i sysselsättnings
främjande syfte ett villkor om konkurrensut
sättning, enligt vilket förutsättningen för att 
statsunderstöd beviljas är att projektet ge
nomförs genom entreprenadtävling och ge
nom att tillämpa öppet anbudsförfarande. 
Avvikelse från principen med konkurrensut
sättning får göras endast om entreprenadtäv
ling inte är tekniskt möjlig på grund av pro
jektets art. Villkoret om konkurrensutsätt
ning infördes under 1994 till att börja med 
enbart vid beslut om kommunala infrastruk
turbidrag och därefter också vid andra beslut 
om beviljande av statsunderstöd för investe
ringar i sysselsättningsfrämjande syfte. Nu 
håller man vid ministeriet på att övergå till 
prövning från fall till fall, eftersom frågan 
om eventuell skyldighet att anordna entre
prenadtävling inte entydigt avgörs i den gäl
lande lagstiftningen. 
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Miljöministeriet och statens bostadsfond 

Den byggnadsverksamhet som stöds av 
miljöministeriet och statens bostadsfond (ny
produktion och grundliga förbättringar) 
grundar sig på aravalagen (118911993), la
gen om räntestöd för hyresbostadslån 
(867 11980) och lagen om räntestöd för bo
stadsrättshuslån (1205/1993). Vid nyproduk
tion och ombyggnad består stödet för hyres
och bostadsrättshus huvusakligen av lång
fristigt stött lån eller räntestöd. Aravalån och 
räntestöd kanaliseras via statens bostadsfond. 
Bostadsfonden fattar de slutliga besluten 
också om beviljande av stöd för projekt i 
bolagsform, med undantag av delegerings
kommuner (11 st), där kommunen fattar 
själv de beslut som gäller ombyggnadspro
jekt Lagarna som gäller den statsunderstöd
da bostadsproduktionen ställer i regel kon
kurrensutsättning som ett villkor för bevil
jande av understöd för alla nybyggen och 
ombyggnad av arava-, hyres- och bostads
rättsbostäder. Miljöministeriet har dessutom 
med stöd av ifrågavarande lagar meddelat 
föreskrifter och anvisningar om konkur
rensutsättning av den statsunderstödda bo
stadsproduktionen (G2, Finlands byggbe
stämmelsesamling, 1995). Det är tillatet att 
avvika från anbudsförfarande endast i un
dantagsfall. Undantaget beviljas av statens 
bostadsfond på grund av särskilda skäl. 

Miljöministeriet tillsatte den 2 september 
1996 en särskild arbetsgrupp som hade till 
uppgift att utreda vilka krav om tillämpning 
av anbudsförfarande som upphandlinglag
stiftningen ställer vid upphandling som be
lånas med arava- eller räntestödslån. Arbets
gruppen skulle också framlägga nödvändiga 
förslag till ändringar i stadgandena samt till 
föreskrifter och anvisningar. 

1.3.2 Rättsskyddsmedel 

De erfarenheter av användningen av rätts
skyddsmedel vid offentlig upphandling som 
gjorts under de gångna drygt tre åren har vi
sat att lagen i dess nuvarande lydelse inte 
tryggar rättigheterna för de företag som bli
vit lidande på en upphandlingsenhets orikti
ga förfarande på det sätt som förutsätts i 
Europeiska gemenskapens övervakningsdi
rektiv angående offentlig upphandling. Kon
kurrensrådets befogenheter har bl.a. definie
rats att gälla endast upphandling vars upp
skattade värde överstiger de tröskelvärden 
som fastställts i Europeiska gemenskapens 

direktiv och i de ~inländska förordningarna 
om upphandling. A andra sidan äger prin
ciperna om fri rörlighet för varor och tjäns
ter (artiklarna 30 och 59) samt förbud mot 
diskriminering (artikel 6) i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
tillämpning också på upphandling som till 
sitt värde understiger tröskelvärdet. Till
gången på tillräckliga rättsskyddsmedel bor
de därför kunna garanteras vid all offentlig 
upphandling. 

Användningen av rättsskyddsmedel försvå
ras dessutom av att enligt 9 § 3 mom. kan 
konkurrensrådet inte pröva en ansökan som 
har anhängiggjorts efter att upphandlingsav
tal har ingåtts. Tolkningen som gäller tid
punkten för ingående av upphandlingsavtal 
avgör sökandens rättighet att faktiskt kunna 
anhängiggöra ärendet i konkurrensrådet I 6 
§ 2 mom. lagen om rättshandlingar på för
mögenhetsrättens område (228/1929) fast
ställs att ett civilrättsligt avtal anses ha kom
mit till stånd då anbudsgivaren har blivit 
underrättad om att anbudet har antagits. 
Konkurrensrådet har i samband med fallet 
Sirolan Liikenne Oy - YTV (beslut nr 
6/359/95, 12.5.1995) i fråga om sina egna 
befogenheter omfattat en tolkning enligt vil
ken med ingående av upphandlingsavtal av
ses den tidpunkt då partema sluter det avtal 
som nämns i anbudsinfordran. För denna 
tolkning talar enligt konkurrensrådet det fak
tum att det i 9 § 3 mom. inte talas om 
tillkomsten av avtal utan uttryckligen om 
ingående av avtal. Om man med ingående 
av avtal avsåg den tidpunkt då upphand
lingsenheten lämnar meddelande om anbud
stävlingens utgång, skulle de kandidater och 
anbudsgivare som deltagit i anbudsförfaran
det inte ha några som helst praktiska möjlig
heter att överklaga beslutet hos konkurrens
rådet. I allmänhet är det ju möjligt att be
döma huruvida man vid anbudstävlan iaktta
git bestämmelserna i lag och författningar 
först efter att anbudstävlingens utgång har 
blivit klart. 

Konkurrensrådet har av denna anledning 
betraktat som det allvarligaste missförhållan
det i anslutning till nuvarande rättsskydds
medel att rådets befogenheter definierats 
gälla endast sådana fall där ansökan inläm
nats innan upphandlingsavtal mellan upp
handlingsenhet och leverantör har ingåtts. I 
de fall där upphandlingsenheten sluter upp
handlingsavtal med leverantören omedelbart 
efter att beslut om upphandling har fattats, 
har ett företag som anser att upphandlings-
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enheten förfarit felaktigt inte längre någon 
faktisk möjlighet att överklaga beslutet hos 
konkurrensrådet I 9 § l mom. l punkten 
förutsätts dock att det skall vara möjligt att 
överklaga ett beslut om upphandling. Pro
blemet framhävs av bestämmelsen i 9 § 3 
mom. enligt vilken sökanden skall innan 
ansökan inges till konkurrensrådet skriftligen 
meddela upphandlingsenheten om sin avsikt 
att anhägiggöra ärendet i konkurrensrådet I 
praktiken skulle upphandlingsenheten, om 
den så önskade, kunna förhindra anhängig
görande av ärendet genom att ingå upphand
lingsavtal omedelbart efter att den har fått 
meddelande om sökandens avsikt. Enligt 
konkurrensrådets uppfattning har vissa upp
handlingsenheter, mot lagens syfte, medvetet 
utnyttjat denna möjlighet. 

Utöver ovan nämnda missförhållanden har 
särskilt små och medelstora företag upplevt 
inskränkningen av konkurrensrådets befo
genheter till att gälla endast upphandling 
som överstiger tröskelvärdet som problema
tiskt. Eftersom huvudparten av upphand
lingen inom den offentliga sektorn till sitt 
värde understiger tröskelvärdet, ligger hu
vudparten av upphandlingen utanför tillämp
ningsområdet för de rättsskyddsmedel som 
konkurrensrådet kan använda sig av. I syfte 
att delvis avhjälpa missförhållandet möjlig
gjorde handels- och industriministeriet i bör
jan av 1995 ett förfarande med begäran om 
inofficiell utredning, vars syfte har varit att 
erbjuda företagen en möjlighet att fästa 
myndighetemas uppmärksamhet vid felakti
ga upphandlingsförfaranden också i de fall 
där upphandlingens värde understiger trös
kelvärdet och som tillhör upphandlingsla
gens tillämpningsområde men som inte kan 
behandlas av konkurrensrådet Med anled
ning av en skriftlig anmälan kan handels
och industriministeriet vid behov skriftligen 
eller muntligen av upphandlingsenheten in
fordra ytterligare utredning på basis av vil
ken ministeriet kan i form av en rekommen
dation fästa upphandlingsenhetens uppmärk
samhet vid en bestämmelse i lagen eller en 
förordning, en tolkning av gemen
skapslagstiftningen eller kommissionens 
ställningstagande i ärendet. En skriftlig an
mälan som tillställts handels- och industri
ministeriet är inte något klagomål och har 
inte någon inverkan på eventuella andra 
rättsskyddsmedel som tillgripits i ärendet. 
Under 1996 behandlade handels- och indu
striminsteriet skriftligen ca 40 anmälningar 
med begäran om inofficiell utredning av 
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vilka en del ledde till önskat resultat. Anta
let anmälningar med begäran om utredning 
har fortsättningsvis ökat under innevarande 
år. Det ökade antalet muntliga anmälningar 
och fall med begäran om inofficiell utred
ning som framställts hos handels- och indu
striministeriet visar ju också att det finns 
behov av effektiva rättsskyddsmedel också i 
fråga om upphandling som understiger trös
kelvärdet och som i vilket fall som helst 
omfattas av skyldigheten att tillämpa an
budsförfarande enligt lagen. 

Enligt lagens 8 § har en kandidat eller le
verantör, som anser att en upphandlingsen
het förfarit lagstridigt, rätt att ansöka om 
skadestånd. Fall med skadeståndstalan be
handlas i allmänna underrätter. Enligt före
tagens uppfattning borde skadeersättning 
påföras enligt s.k. positivt avtalsintresse. I 
praktiken skulle det vara svårt att beräkna 
storleken av ett skadestånd som baserar sig 
på positivt avtalsintresse bl.a. på grund av 
problemen med bevisföring. I domstolsprax
is har skadeståndet inskränkt sig till det s.k. 
negativa avtalsintresset, varvid en kandidat 
eller leverantör kunnat erhålla skadestånd 
endast för faktiska kostnader som föranletts 
av delatagandet i anbudstävlan, dvs. till ex
empel för kostnader som orsakats av anbud
skalkylering vid en entreprenadtävling samt 
kostnaderna för kopiering och postning, men 
dock inte för det uteblivna avtalets värde 
(rörelsevinst). Det kan vara svårt för en kan
didat eller anbudsgivare att i praktiken be
visa att han har lidit skada och hur stor ska
da han lidit, om han saknar möjlighet att 
anhängiggöra ansökan i konkurrensrådet 
Allmänna underrätter har till dags dato ve
terli~en inte behandlat några fall med ska
destandstalan som baserar sig på lagen om 
offentlig upphandling, även om motsvarande 
ärenden har behandlats utgående från all
männa rättsprinciper innan lagen om offent
lig_ upphandling trädde i kraft. 

Andring i en upphandlingsenhets beslut 
kan sökas också genom förvaltningsrättsliga 
besvär. Därvid kan det närmast bli fråga om 
kommunalbesvär som anförs hos länsrätten, 
vilket kan göras vid sidan av att andra rätts
skyddsmedel tillgrips. Med kommunalbe
svär, om vilket det stadgas i 90 § kommuna
lagen (36511995), avses ett klagomål som 
riktar sig mot ett beslut som har fattats av 
en kommunal myndighet och som i regel 
föregås av ett rättelseyrkande enligt lagens 
89 §. Yrkandet kan framställas därför att 
beslutet har tillkommit i oriktig ordning, 
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myndigheten i fråga har överskridit sina be
fogenheter eller beslutet annars är lagstri
digt. Rätt att anföra besvär har en part eller 
en kommunmedlem. Länsrättens beslut kan 
överklagas hos högsta domstolen. I prakti
ken har också anförandet av kommunalbe
svär visat sig vara ett oeffektivt medel för 
ändringssökande i ärenden som gäller offent
lig upphandling. 

I det s.k. andra övervakningsdirektivet 
(92113/EEG) rörande de upphandlingsförfa
randen som tillämpas av upphandlingsenhe
ter inom vatten- och energiförsörjnings-, transport-
och telekommunikationssektorerna stadgas 

om förlikningsförfarande som ett alternativ 
till det normala domstolsförfarandet. Syftet 
med förlikningen är att möjliggöra ett enkla
re, snabbare och mindre offentligt förfarande 
vid lösandet av tvistigheter mellan anbuds
givare och upphandlingsenhet Det liknar 
förlikningsmannaförfarandet Enligt direkti
vet kan sökanden rikta en begäran om 
igångsättning av förlikningsförfarande till 
kommissionen eller en nationell myndighet 
som vidarebefordrar den till kommissionen. 
Kommissionen inhämtar upphandlingsenhe
tens samtycke till inledande av förfarandet 
och framlägger ett förslag till förlikningsman 
utgående från den lista över kandidater som 
utarbetats av en rådgivande kommitte för 
offentlig upphandling. Båda partema utnäm
ner dessutom en förlikningsman. Förlik
ningsmännen rapporterar om sina resultat till 
kommissionen. Partema ansvarar för sina 
egna utgifter. Båda partema har rätt att när 
som helst avbryta förlikningen. 

Att förlikningsförfarande har inletts förhin
drar inte att kommissionen tillgriper också 
ett förfarande enligt artikel 169 i Romfördra
get eller medlemsländerna ett förfarande en
ligt artikel 170 i Romfördraget eller att kom
missionen inleder ett rättelseförfarande enligt 
artikel 3 i övervakningsdirektivet (89/665/E
EG) och artikel 8 i övervakningsdirektivet 
(92113/EEG). I Finland har några bestäm
melser om förlikningsförfarande inte intagits 
i den gällande lagen men vid de förhand
lingar som sedermera förts med kommissio
nen har det kommit fram att den nationella 
lagstiftningen bör innehålla en hänvisning 
till möjligheten att tillämpa förlikningsför
farande. Finland har anmält två förliknings
män som skall bli införda på den lista som 
den rådgivande kommitten för offentlig upp
handling har sammanställt. Förlikningsför
farande enligt direktivet har veterligen inte 
tillämpats i Finland. Tills vidare har ingen 

medlemsstat framställt en begäran hos kom
missionen om tillsättande av förlikningsmän. 

1.3.3 Behovet av att förtydliga lagen 

På basis av de erfaraubeter som gjorts av 
lagens tillämpning kan det anses nödvändigt 
att några, närmast tekniska, preciseringar 
och tillägg görs. Det har varit speciellt svårt 
att skilja mellan stadgandena om upphand
ling som överstiger tröskelvärdet och upp
handling som understiger tröskelvärdet på 
basis av den gällande lagen. I anslutning 
därtill har det förekommit ovisshet om hur 
omfattande skyldigheten att anordna anbuds
tävlan är och vilka möjligheter det finns att 
avvika från detta vid upphandling som un
derstiger tröskelvärdet. Dessutom har det 
ansetts nödvändigt att precisera bestämmel
serna om valet av kandidater och anbudsgi
vare och å andra sidan också valet av anbud. 
Ä ven om det egentliga behovet av ändringar 
riktar sig mot de centrala förpliktelser som 
det stadgas om i lagen, har några in
konsekvenser upptäckts även i de definitio
ner som ingår i lagen. 

Under 1996 och 1997 har Europeiska ge
menskapemas kommission undersökt huruvi
da den finländska upphandlingslagstiftningen 
motsvarar Europei~ka gemenskapens upp
handlingsdirektiv. A ven om kommissionens 
utredningsarbete till vissa delar inte är slut
fört, kan största delen av kommissionens 
anmärkningar och förslag till ändringar tas i 
beaktande när lagändringen bereds. Kom
missionens anmärkningar gäller närmast tek
niska detaljer, vid vilka uppmärksamhet 
skall fästas när ändringar görs i förord
ningarna om upphandling. De anmärkningar 
som gäller lagen handlar närmast om 
lagens tillämpningsområde och rättsskydds
medel. 

2. Propositionens mål och centrala 
förslag 

2.1 Målen och medel för uppnående av 
dem 

Syftet med propositionen är för det första 
att effektivera användningen av offentliga 
medel. Detta mål skall uppnås genom att 
skyldigheten att tillämpa anbudsförfarande 
utsträcks att gälla samtliga byggnadsarbeten 
som ingår i byggnads- och anläggningspro
jekt vars uppskattade totalvärde uppgår till 
minst 5 000 000 mark och som genomförs 
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med hjälp av projektbundet statsbidrag. 
Syftet med propositionen är å andra sidan 

att trygga tillgången på effektiva och väl 
fungerande rättsskyddsmedel som förutsätts i 
EG:s övervakningsdirektiv för offentlig upp
handling och att förbättra rättsskyddet för de 
kandidater, anbudsgivare och leverantörer 
som deltar i upphandlingsförfarandet. Effek
tiveringen av rättsskyddsmedel skall ske ge
nom att utsträcka konkurrensrådets befogen
heter att omfatta också ansökningar rörande 
upphandling som understiger tröskelvärdet 
samt att staga om ett nytt rättsmedel, gott
görelse som konkurrensrådet kan utdöma 
även efter att upphandlingsavtal har ingåtts. 

Det tredje syftet med propositionen är att 
undanröja tolkningsproblem och förenkla 
lagens tillämpning genom att förtydliga or
dalydelser och göra preciseringar, hänvis
ningar och tillägg som underlättar lagens 
tillämpning. Preciseringen av ordalydelser 
koncentrerar sig närmast på sådana punkter i 
lagen som Europeiska gemenskapemas kom
mission har betraktat som bristfälliga med 
tanke på genomförandet av Europeiska ge
menskapens direktiv om offentlig upphand
ling. 

2.2 Centrala förslag 

2.2.1 Utvidgning av skyldigheten att till
lämpa anbudsförfarande 

Enligt förslaget skall upphandlingenheterna 
åläggas att ordna anbudstävlan vid genomfö
rande av samtliga byggnadsarbeten där byggnads-
och anläggningsprojektets uppskattade total

värde inklusive mervärdesskatt uppgår till 
minst 5 000 000 mark och för vilka en stat
lig myndighet beviljar projektbundet stats
bidrag. Den myndighet som beviljar stats
bidraget skulle ha möjlighet att av särskilda 
skäl bestämma annorlunda i sitt beslut om 
bidrag. 

Utgångspunkten har varit att skyldigheten 
att tillämpa anbudsförfarande skall utsträckas 
till att omfatta alla byggnadsprojekt som 
genomförs med hjälp av statligt understöd. 
Som minimigräns har av ändamålsenlighets
skäl valts 5 miljoner mark. Numerärt är 40-
50 % av projekten sådana projekt vars värde 
uppgår till minst 5 miljoner mark. 

Syftet är inte att utvidga skyldigheten att 
tillämpa anbudsförfarande till att omfatta 
annan uppahandling, t.ex. upphandlingen av 
tjänster. Om upphandlingen företas hos 
otomstående, skall anbudsförfarande tilläm-

pas även vid upphandling av tjänster. Efter
som den praxis som gäller upphandlingen av 
tjänster ännu är vacklande, kommer handels
och industriministeriet att tillsätta en arbets
grupp på bred bas med uppgift att utreda 
den paxis som för närvarande tillämpas vid 
upphandlingen av tjänster med stöd av gilti
ga bestämmelser. 

I den gällande lagen åläggs en allmän 
skyldighet att utsätta all upphandling för 
konkurrens oberoende av upphandlingens 
värde (med undantag av eget arbete). Samti
digt bör uppmärksamhet fästas även vid att 
i fråga om de projekt som erhåller statsun
derstöd omfattar skyldigheten att tillämpa 
anbudsförfarande hela Europa, om bygg
nadsarbetets värde överstiger tröskelvärdet 
ca 30 miljoner mark. Dylika byggnadspro
jekt som får statsunderstöd är dock mera 
sällan förekommande. 

Det föreslagna stadgandet avser att täcka 
cirka hälften av byggnadsprojekt för vilka 
projektbundet statsbidrag beviljas. Med pro
jektbundet statsbidrag avses dock inte det 
understöd som omfattas av det allmänna 
statsandelssystemet och inte heller sådan 
finansiering som beviljas i form av aravalån 
och räntestödslån. Om konkurrensutsättning 
av byggnadsprojekt som genomförs med arava-
och räntestödslån stadgas separat i särskilda 

stadganden och utvidgning av tillämpningen 
av anbudsförarande enligt förslaget avser 
inte att till denna del ändra på nuläget. 

2.2.2 Effektivering av rättsskyddsmedel 

Enligt förslaget skall ett ingånget upp
handlingsavtal inte utgöra något hinder för 
att ansökan som ingetts till konkurrensrådet 
upptas till prövning, om ansökan har inkom
mit innan 14 dagar har förflutit efter det att 
anbudsgiva~~ har fått del av anbudstävling
ens utgång. Andringen skulle inte förhindra 
ett omedelbart undertecknande av upphand
lingsavtaL I de fall där inget avtal har in
gåtts, skulle konkurrensrådet kunna använda 
sig av de medel som nämns i 9 § l mom., 
bl.a. att avbryta upphandlingen för den tid 
ärendet prövas (interimistiskt förbud) eller 
att undanröja ett felaktigt upphandlingsbe
slut. 

I de fall där ett upphandlingsavtal redan 
har ingåtts mellan upphandlingsenhet och 
anbudsgivare innan ansökan anhängiggjorts i 
konkurrensrådet och den ovan nämnda ter
minen på 14 dagar har löpt ut, skulle upp
handlingsenheten åläggas att betala en gott-
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görelse till den berörda parten. Vid påföring 
av gottgörelse skulle hänsyn tas närmast till 
arten av det fel eller den försummelse som 
upphandlingsenheten gjort sig skyldig till, 
upphandlingens totalvärde samt de kostnader 
och den skada som förorsakats anbudsgiva
ren. Konkurrensrådet skulle inte kunna häva 
ett redan ingånget avtal. 

Enligt propositionen skall besvär kunna 
anföras hos konkurrensrådet även över upp
handling som understiger tröskelvärdet. 
Konkurrensrådet skulle i fortsättningen inte 
heller kunna behandla ansökningar rörande 
upphandling som understiger tröskelvärdet 
och som företagits av en upphandlingsenhet 
som omfattas av tillämpningsområdet för 
förordningen om upphandling som översti
ger tröskelvärdet av enheter verksamma in
om vatten-, energi-, transport- och tele
kommunikationssektorerna (56711994, nedan 
basserviceförordningen). 

I propositionen föreslås också rätten att 
anhängiggöra ansökningar bli utvidgad så att 
utöver handels- och industriministeriet ären
det skall kunna anhängiggöras av vilken 
myndighet som helst som har beviljat pro
jektbundet statsbidrag för genomförande av 
projektet i fråga. Rätten att anhängiggöra 
avses gälla de byggnadsarbeten som utförs 
med hjälp av projektbundet statsbidrag och 
där utförande av arbetet som eget arbete 
utan att ordna anbudstävlan skall vara för
bjudet. Finansministeriet föreslås också i 
fortsättningen ha allmän rätt att anhängig
göra ärenden som gäller upplåtande på en
treprenad. 

2.2.3 Övriga förslag 

Lagens l § 2 mom. föreslås bli preciserat 
så att det bättre skall motsvara ordalydelsen 
av Europeiska gemenskapens direktiv och de 
lagändringar som föranletts av anslutningen 
till Europeiska unionen. Enligt förslaget 
skall ordalydelsen i 2 § preciseras i syfte att 
förebygga tolkningsproblem. Lagens 3 § 
föreslås bli förtydligad så att innehållet i 3 § 
och paragrafens rubrik preciseras. Definitio
nen på levemantör i 4 § 4 punkten föreslås 
bli preciserad så att den motsvarar praxis 
och genom att eliminera de cirkelslut som 
den gällande ordalydelsen innehåller. 

Ordalydelsen av 5 § föreslås bli preciserad 
så att i 5 § l mom. definieras tydligare vilka 
förpliktelser rörande ordnande av anbudstäv
lan och anbudsförfarandet som gäller all 
upphandling oberoende av upphandlingens 

värde. Dessutom föreslås de särskilda skäl 
av vilka förpliktelser gällande anbudstävlan 
och procedurregler inte behöver uppfyllas bli 
preciserade genom hänvisning till förord
ning i 5 § 2 mom. Det lagrum som gäller 
definitionen på begreppet kollektiv upphand
ling föreslås bli förtydligat genom att preci
sera innehållet i 5 § 3 mom. Det skall vara 
möjligt att företa kollektiv upphandling utan 
att anordna anbudstävlan, om upphandlingen 
företas hos en sådan upphandlingsenhet som 
redan har iakttagit lagens stadganden om 
upphandling. Med en enhet för kollektiv 
upphandling skall enligt förslaget avses en 
sadan enhet som olika kommuner eller stat
liga inrättningar eller andra i lagen avsedda 
upphandlingsenheter skilt för sig eller till
sammans har grundat för att sköta upphand
lingen åt dem. Med bildandet av enheter för 
kollektiv upphandling eftersträvas kostnads
inbesparingar, bl.a. mängdrabatter som er
hålls genom centraliserad verksamhet. 

Enligt förslaget skall i 6 §, som handlar 
om bedömning av anbudsgivare och kandi
dater, göras ett tillägg i form av en bestäm
melse som för sin del motarbetar grå eko
nomi. Enligt bestämmelsen skall en kandidat 
eller anbudsgivare som försummat att betala 
skatter eller lagstadgade socialavgifter alltid 
kunna uteslutas ur anbudstävlingen. För tyd
lighetens skull föreslås att till 6 § också fo
gas ett nytt 2 mom. med en hänvisning till 
förordningar om upphandling som överstiger 
tröskelvärdet, varvid möjligheten att tillämpa 
de bedömningsgrunder som nämns i förord
ningarna också på upphandling som under
stiger tröskelvärdet skulle bli preciserad. Det 
föreslås också att till 6 § fogas ett nytt 3 
mom., där kravet på jämbördigt och icke
diskriminerande bemötande av anbudsgivare 
och kandidater vid anbudstävlingar och an
budsförfaranden entydigt skall fastslås. Med 
anknytning till det föregående föreslås dess
utom att till 3 mom. fogas en bestämmelse, 
enligt vilken särskild uppmärksamhet bör 
fästas vid jämbördigt och icke-diskrimine
rande bemötande i de fall där en enhet som 
tillhör upphandlingsenhetens egen organisa
tion deltar i anbudstävlingen vid sidan av 
andra kandidater eller anbudsgivare. 

I syfte att göra tillämpningen av 7 § röran
de bedömning av anbud klarare, föreslås 
ordningen för de kriterier för urvalet av an
bud som ingår i l mom. bli ändrad enligt 
motsvarande avsnitt i förordningarna om 
upphandling som överstiger tröskelvärdet. 
Dessutom föreslås att till 7 § fogas ett nytt 
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2 mom., som i likhet med 6 § skall innehål
la en hänvisning till förordningarna om upp
handling som överstiger tröskelvärdet. 

Lagens 8 § l mom. föreslås bli preciserat 
så att ordalydelsen "en leverantör" ersätts 
med lydelsen "en kandidat, anbudsgivare 
eller leverantör" och hänvisningen till EES
avtalet ersätts med en hänvisning till Euro
peiska gemenskapens lagstiftning och till 
världshandelsorganisationens avtal om of
fentlig upphandling. Lagens 8 § 2 mom. 
föreslås bli ändrad så att den är tillämplig 
även på upphandling som understiger trös
kelvärdet. 

Lagen föreslås bli kompletterad så att be
stämmelserna om förlikningsförfarande en
ligt EG:s andra övervakningsdirektiv om of
fentlig upphandling som verkställs av enhe
ter verksamma inom vatten- och energiför
sörjnings-, transport- eller telekommunika
tionssektorerna skall intas i ett nytt 11 a §. 
Enligt förslaget skall en kandidat, anbuds
givare eller leverantör, vars intresse berörs 
och som anser att en upphandlingsenhet som 
avses i 2 § l mom. har gjort sig skyldig till 
förfarande som strider mot reglerna om upp
handling, vid sidan av tillgripande av andra 
rättsskyddsmedel även kunna göra en skrift
lig framställan om inledande av förliknings
förfarande hos Europeiska gemenskapens 
kommission. 

I syfte att göra upphandlingsenheternas 
skyldigheter enligt lagen om allmänna hand
lingars offentlighet klarare föreslås att till 
lagens 14 § fogas ett nytt förtydligande l 
mom., där det bestäms om skyldighet att vid 
offentlig upphandling i tillämpliga delar fö
lja bestämmelserna i lagen om allmänna 
handlingars offentlighet. Lagen om allmänna 
handlingars offentlighet gäller inte de i 2 § l 
mom. 3 punkten avsedda upphandlingsen
heter som är privata affärsföretag. 14 § l 
mom. i den gällande lagen föreslås bli kom
pletterad enligt Europeiska kommissionens 
ställningstagande så att ett mera omfattande 
skydd för affärs- och yrkeshemligheter skall 
intas i det och momentet skall omvandlas till 
14 § 2 mom. 

3. Propositionens verkningar 

3.1 Ekonomiska verlrningar 

De föreslagna ändringarna i lagen avser å 
ena sidan att öka tillämpningen av anbuds
förfarande, särskilt på den kommunala ni-

vån, och å andra sidan att öka effekten av 
rättsskyddsmedlen vid offentlig upphandling. 
De ändringar som gäller rättsskyddsmedel 
bedöms inte ha direkta ekonomiska verk
ningar. 

I förarbetena till lagen om offentlig upp
handling hänvisades till Europeiska gemen
skapens uppskattningar enligt vilka öppnan
det av den offentliga upphandlingen för kon
kurrens skulle kunna innebära totalinbespa
ringar på upp till 5-1 O % i upphandlings
kostnaderna. De nu föreslagna ändringarna i 
lagen avser att utsträcka tillämpningen av 
anbudsförfarande på kommunal upphandling 
att omfatta mer än vad som Europeiska ge
menskapens miminibestämmelser om offen
ligt upphandling förutsätter. Det är i detta 
skede svårt att uppskatta värdet av de eko
nomiska inbesparingar som kan åstadkom
mas genom att de byggnadsarbeten som 
kommunerna brukar utföra själv utsätts för 
konkurrens. De talrika utredningar om kost
naderna för offentligt byggande som sedan 
1960-talet företagits i Finland har dock vi
sat att upplåtande på entreprenad har i de 
studerade fallen blivit till och med 10-20 
% billigare än om arbetet hade utförts som 
eget arbete. Som skäl till detta har bl.a. 
nämnts kortare byggnadstid, effektivare an
vändning av arbetskraft, bättre organisering 
av projekt och arbete, förmånligare under
leveranser samt lägre drifts- och samkostna
der för användning av arbetskraft. 

Det ekonomiska v~det av offentligt byg
gande är betydande. Ar 1994 uppgick värdet 
av samtliga investeringar som kommunerna 
gjort till 9,9 miljarder mark enligt statistiken 
över kommunernas ekonomi som uppgjorts 
enligt nya grunder. Värdet av kommunernas 
eget byggande uppgick till 4,0 miljarder 
mark och värdet av de investeringar som 
kommunala affärsverk gjort i fasta konstruk
tioner uppgick till 3,73 miljarder mark. Pri
serna i statistiken är angivna utan mervär
desskatt. Kommunerna köpte underhålls
tjänster för byggnader och områden till ett 
värde av l, l miljarder mark (källa: statistik 
över kommunernas ekonomi/Statistikcentra
len). 

Enligt de beräkningar som Statens tekniska 
forskningscentral VTT har gjort 1995 använ
de staten och kommunerna sammanlagt 2, 7 
miljarder mark till nybyggen och 3,0 miljar
der mark till renovering. I dessa siffror ingår 
inte offentligt bostadsbyggande eller mark
och vattenbyggen. Enligt VTT:s beräkningar 
använde kommunerna 133 miljoner mark 
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och staten 9 miljoner mark till bostadsbyg
gande år 1994. De siffror som baserar sig på 
statistikcentralens samhällsekonomiska bok
föring visar å sin sida att år 1995 använde 
staten sammanlagt 6,8 miljarder mark och 
kommunerna 2,8 miljarder mark till mark
och vattenbyggen (vägar, hamnar, flygplatser 
osv.). Företagen, som under de senaste åren 
blivit allt flitigare beställare av konstruk
tionsarbeten, beställde år 1995 arbeten till 
ett sammanlagt värde av 6,5 miljarder mark. 
Majoriteten av dessa firmor är statligt eller 
kommunalt ägda företag inom post- och te
lebranschen samt vatten- och energiförsörj
ningssektorn. 

statliga medel beviljas för olika typer av 
kommunala projekt, närmast byggnads- och 
anläggningsprojekt, huvudsakligen från soci
al- och hälsovårdsministeriets, undervis
ningsministeriets, arbetsministeriets och mil
jöministeriets budgetar. Projekt som finans
ieras utanför systemet med allmänna statsan
qelar har ett betydande ekonomiskt värde. 
Ar 1995 t.ex. uppgick värdet av de statsan
delar som beviljades för olika typer av kom
munala anläggningsprojekt till ca l miljard 
mark (social- och hälsovårdsministeriet 500 
miljoner mark + undervisningsministeriet 
400 miljoner mark + arbetsministeriet 104 
miljoner mark). Projektkvoterna varierar 
dock från år till år. statsandelarna täckte 
cirka hälften av de totala projektkostnaderna. 
Från miljöministeriets förvaltningsområde 
beviljades dessutom kommunerna aravalån 
för nyproduktion och ombyggnadsprojekt 
samt räntestödslån för hyreshus till ett 
sammanlagt värde av 2 798 miljoner mark. 

Noggranna uppgifter saknas om konkur
rensutsättning av de projekt som genomförs 
med statligt stöd på kommunal nivå, även 
om vissa ministerier till beslut om beviljat 
understöd fogat villkor om anbudsförfaran
de. Om man som utgångspunkt tar den inbe
sparing på l O % som åstadkoms genom an
budsförfarande, skulle man redan genom att 
tillämpa anbudsförfarande på anlägg
ningsprojekt i större utsträckning än hittills 
kunna åstadkomma inbesparingar på upp
skattningsvis flera tiotals miljoner mark per 
år. Här har dock inte de redan konkurrensut
satta projekten beaktats (majoriteten av an
läggningsprojekt utsätts redan nu för kon
kurrens och utförs inte som kommunernas 
eget arbete) och inte heller upphandlingen 
som gäller anordningat, vilkas ~ndel utgör 
sammanlagt ca 20 %. A andra stdan har de 
ovan beskrivna uppskattningarna om eventu-

ella inbesparingar på 10 -20 % gjorts ut
gående från de totala projektkostnaderna och 
inte enbart utgående från statsandelen. 

3.2 V erlrningar i fråga om organisation 
och personal 

Förverkligande av det förslag som avser 
öka tillämpningen av anbudsförfarande vid 
de projekt som genomförs med hjälp av 
statsbidrag skulle inte ha direkta organisato
riska statsekonomiska verkningar. Om kon
kurrensutsättning av byggnadsarbeten ökar 
och upphandlingsenheternas egna organisa
tioner inte vinner anbudstävlingar, kan upp
handlingsenheterpa bli tvungna att skrära 
ned personalen. A andra sidan skulle privata 
företag behöva anställa motsvarande antal 
nya arbetstagare. Sysselsättningens nettoän
dring uppskattas sålunda för denna del bli 
liten. Dessutom skulle de medel som erhål
lits genom eventuella inbesparingar vid be
hov kunna kanaliseras till sysselsättning, 
varvid sysselsättningens nettoeffekt skulle 
kunna vara positiv. 

Effektivering av rättsskyddsmedlen och 
utökning av konkurrensrådets befogenheter 
enligt förslaget skulle medföra att antalet 
ansökningar som inges till konkurrensrådet 
ökar och därmed också konkurrensrådets 
arbetsbörda. Särskilt en eventuell utsträck
ning av konkurrensrådets befogenheter att 
omfatta även upphandling som understiger 
tröskelvärdet kan tänkas väsentligt öka an
talet ansökningar som inges till konkurrens
rådet. Konkurrensrådet har för närvarande en 
heltidsanställd sekreterare, som ansvarar för 
beredningen och föredragningen av konkur
rensrådets beslut när det gäller både konkur
rensbegränsning och upphandling. Den ordi
narie personalen vid konkurrensrådet har 
tills vidare inte utökats efter att lagen om 
offentlig upphandling trätt i kraft. Den ök
ning i antalet ansökningar som lagförslagets 
genomförande skulle resultera i förutsätter 
dock en utökning av konkurrensrådets nuva
rande resurser. De merutgifter som förslaget 
skulle medföra för statsekonomin skulle när
mast bero på anställningen av mer personal 
vid konkurrensrådet. Utökningen av konkur
rer~srådets resurser har möjliggjorts redan 
genom ändring av 5 § lagen om konkurrens
rådet ( 481/1992), enligt vilken konkurrens
rådet skall ha minst en sekreterare. Medan 
antalet ansökningar som inges till konkur
rensrådet skulle öka, kan antalet anmälning
ar med begäran om inofficiell utredning hos 
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handels- och industriministeriet tänkas min
ska i motsvarande grad. 

4. Ärendets beredning 

Handels- och industriministeriet skickade i 
augusti 1995 ett brev till 21 sakkunni~a i 
offentlig upphandling med förfrågan angaen
de de observationer om eventuella brister i 
lagen om offentlig upphandling eller om
ständigheter som annars kräver korrigering 
vilka de som tillämpar lagen eller represen
terar näringslivet hade gjort. Brevet sändes 
till följande: SAD, Tekniska Handelsförbun
det rf, Finlands Kommunförbund, Vägver
ket, Byggnadsindustrins Centralförbund, Hu
vudst(\ben, försvarsministeriet, Helsingfors 
stad, Abo stad, Vanda stad, Esbo stad, Lah
tis stad, Tammerfors stad, Handelshuset 
Hansel Ab, Statens Järnvägar, Telecom Fin
land, Centralhandelskammaren, Sai-lab Oy, 
Finlands Byggherreförbund rf, Handelns 
Centralförbund och Industrins och Arbets
givamas Centralförbund. I de inkomna sva
ren framhävs särskilt problemen inom bygg
nadsbranschen. Svaren har använts som bak
grundsmaterial till lagändringen. 

Handels- och industriministeriet tillsatte 
den 13 februari 1996 en arbetsgrupp som 
fick till uppgift att bereda ändring av lagen 
om offentlig upphandling. Till arbetsgrup
pens medlemmar kallades representanter för 
finansministeriet, undervisningsministeriet, 
social- och hälsovårdsmininsteriet, arbetsmi
nisteriet, Finlands Kommunförbund, Central
handelskammaren, Företagama i Finland och 

Centralförbundet för byggnadsindustrin. 
Dessutom har en representant för försvars
ministeriet deltagit i arbetsgruppens möten 
som ordinarie sakkunnigmedlem. 

Som sakkunniga hörde arbetsgruppen rep
resentanter för följande instanser: konkur
rensrådet, Konkurrensverket, justitieminis
teriet, finansministeriet, miljöministeriet, 
Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry, 
Helsingfors stads byggnadskontor, Kommun
sektoms fackförbund KA T rf, Vägverket, 
Handelshuset Hansel Ab, YR-Koncernen 
Ab, Allmänna Industriförbundet och Fin
lands Konsultbyråers Förbund SKOL rf. 
Dessutom har skriftliga kommentarer erhål
lits från olika håll. 

Arbetsgruppens mellanrapport skickades 
för utlåtande till många håll. Ca 50 utlåtan
den erhölls från statliga myndigheter, repre
sentanter för kommunala och andra upp
handlingsenheter samt olika centralorganisa
tioner. Asiktema om utvidgad användning 
av anbudsförfarande varierade stort. Majori
teten var för en utökning av skyldigheten att 
tillämpa anbudsförfarande. Särskilt represen
tanterna för kommuner och andra upphand
lingsenheter ansåg att i fråga om an
budsförfarande skulle lagen helst förbli oför
ändrad. Så gott som alla avgivare av ut
låtanden ansåg att lagens rättsskyddsmedel 
bör göras effektivare. Handels- och industri
ministeriet sammanställde ett sammandrag 
av de utlåtanden som avgavs om mel
lanrapporten. Arbetsgruppen överlämnade 
sin slutrapport i form av ett lagförslag 
till handels- och industriministeriet i okto
ber 1996. 
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DETALJMOTIVERING 

1. Lagförslaget 

l §. Tillämpningsområde och syfte. Para
grafens 2 mom. i den gällande lagen inne
håller allmänna avgränsningar av upphand
lingslagstiftningens tillämpningsomrade som 
baserar sig på EG:s upphandlingsdirektiv. 
Enligt direktiven kan viss upphandling defi
nieras ligga utanför lagens tillämpningsom
råde men avgränsningen kan inte göras mer 
omfattande än vad som fastslagits i direkti
ven. Enligt 2 mom. 2 punkten tillämpas la
gen inte bl.a. vid upphandling av varor som 
lämpar sig huvudsakligen för militärt bruk. 
Enligt 2 mom. l punkten tillämpas lagen 
inte heller vid upphandling som skall hållas 
4.emlig enligt offentlighetslagstiftningen. 
A ven om det inte handlar om upphandling 
som skall hållas hemlig, är det möjligt att 
enligt nämnda la,Prum tillämpa ett annat för
farande också da statens allmänna säkerhet 
det förutsätter. Ordalydelsen i paragrafens l 
punkt föreslås bli preciserad enligt Europeis
ka gemenskapernas kommissions förslag för 
att den bättre skall motsvara direktiven. Till 
följd av ändringen av detta lagrum skulle 
endast centrala säkerhetsintressen berättiga 
en medlemsstat att göra avvikelser från till
l.~mpningen av upphandlingslagstiftningen. 
Andringen är tekmsk. I varje enskilt fall 
skall bedömningen av huruvida det rör sig 
om viktiga säkerhetsintressen göras utgående 
från finländsk lagstiftning och den praxis 
som tillämpas här i Finland. 

I 2 mom. 4 punkten definieras sådan upp
handling som företas med stöd av internatio
nella samarbetsavtal också ligga utanför 
upphandlingslagens tillämpningsområde. 
Med detta avses ett avtal mellan en BU
medlemsstat och en tredje stat eller en inter
nationell organisation om t.ex. genomföran
de av ett gemensamt projekt. Bl.a. bistånds
samarbetsupphandling som företas på upp
drag av utrikesministeriet står utanför upp
handlingslagstiftningens tillämpningsområde. 
Enligt EG:s direktiv skall kommissionen 
alltid bli underrättad om sådana samarbets
avtal som avses i lagrummet. Ordalydelsen i 
l § föreslås bli preciserad enligt Europeiska 
gemenskapens kommissions förslag så att 
den motsvarar direktiven genom att till l § 
foga ett nytt 3 mom. angående skyldigheten 
att underrätta kommissionen. skyldigheten 
att underrätta kommissionen gäller de avtal 
på vilka verkställandet av enskilda uppband-

lingar baserar sig. Informationsskyldigheten 
gäller staten och inte den valda leverantören 
eller mottagaren av bistånd. 

I 2 mom. 5 punkten definieras upphand
ling som företas i syfte att uppnå de pro
duktriktpriser som eftersträvas enligt lant
bruksinkomstlagen (736/1989) ligga utanför 
lagens tillämpningsområde. Avgränsningen 
baserar sig pa den avvikelse i EES-avtalet 
som gäller handeln med lantbruksprodukter. 
Denna punkt föreslås bli upphävd som för
åldrad eftersom lantbruksinkomstlagen har 
upphävts i samband med att avtalet om BU
anslutning ingåtts. 

2 §. Upphandlingsenheter. I paragrafens l 
mom. i den gällande lagen definieras de 
upphandlingsenheter som skall följa upp
handlingslagstiftningen. Enligt l mom. 5 
punkten skall lagen tillämpas på vilken upp
handlare som helst om offentligt understöd 
har beviljats för upphandlingen så att stödets 
nettobelopp överstiger hälften av upphand
lingens värde. Också det understästöd som 
erhålls från Europeiska gemenskapens fon
der betraktas som sådant offentligt understöd 
som avses här. Om det offentliga understö
det består av lån med räntestöd eller räntes
töd, skall lagen tillämpas, om det räntestöd 
eller någon annan del av understödet som 
erhållits för finenasiering och som inte skall 
återbetalas överskrider hälften av upphand
lingens totala värde. En dylik situation torde 
vara sällan förekommande. Bestämmelsen 
baserar sig på EG:s upphandlingsdirektiv, 
där det talas om direkt understöd till upp
handlingsenheter ("contracting authorities 
subsidize directly"). 

Lagrummets ordalydelse föreslås bli änd
rad så att tillämpningsområdet preciseras. 
Termen "bekostar" som har använts i den 
gällande lagen kan ha lett till den uppfatt
ningen att enbart det faktum att finansiellt 
understöd beviljas har till följd att J.!pphand
lingslagstiftningen skall tillämpas. Andring
en är teknisk. Ordet "bekostar" skall ersättas 
genom en hänvisning till det beviljade un
derstödets storlek. 

Om upphandlingen som nämns i l mom. 5 
punkten företas av en privat upphandlare, 
skall också denna tillämpa bestämmelserna i 
lagen om offentlig upphandling.Vid tillämp
ningen av reglerna skall därvid uppmärk
samhet fästas närmast vid de regler om upp
handlingsförfaranden och valet av anbud och 
anbudsgivare som ingår i 5, 6 och 7 §. Om 
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en enskild erhåller offentligt understöd, be
höver förordningarna om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet dock inte följas vid 
verkställandet av upphandlingen om det inte 
är fråga om byggnadsentreprenad. 

3 §. Upphandling som överstiger tröskel
värdet. I den gällande lagens 3 § åtskiljs 
reglering som gäller upphandling som över
stiger ett visst markbelopp och upphandling 
som understiger ett visst markbelopp. Lagen 
om offentlig upphandling gäller all upphand
ling som definierats i 2 och 4 § oberoende 
av upphandlingens ekonomiska värde, om 
inte upphandlingen omfattas av någon in
skränkning som nämns i l §. 

Vid all offentlig upphandling skall enligt 
huvudregeln en i 5 § nämnd anbudstävlan 
ordnas vid vilken priciperna om jämbördigt 
och icke-diskriminerande bemötande följs 
enligt det sätt som anges i 6 och 7 §. Denna 
reglering baserar sig närmast på artiklarna 6, 
30, 52 och 59 i fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, vilka handlar 
om förbud mot diskriminering samt fri rör
lighet för varor och tjänster inom EU. Ut
över detta skall, om upphandlingens värde 
uppgår till minst det tröskelvärde som defi
nieras i upphandlingsförordningarna, detalje
rade förfaranderegler som fastställts i basser
viceförordningen och förordningen om sådan 
upphandling av varor, tjänster och bygg
nadsentreprenader som överstiger tröskelvär
det (243/1995, nedan upphandlingsförord
ningen) alltid följas vid upphandlingen. De 
detaljerade förfarandereglerna baserar sig på 
EG:s upphandlingsdirektiv. De upphand
lingsenheter inom basservicesektorn (vatten
och energiförsörjning, transport och tele
kommunikation) som inte är myndigheter 
skall i sin upphandlingsfunktion iaktta upp
handlingslagstiftningen endast till den del 
som upphandlingens värde uppgår till minst 
ett fastställt tröskelvärde. För nämnda enhe
ters del är iakttagandet av lagen om offentlig 
upphandling och förordningarna sålunda fri
villigt vid upphandling som understiger trös
kelvärdet. I de fall där den enhet som bedri
ver upphandlingsverksamhet är en myndig
het är denna inte skyldig att följa upphand
lingslagstiftningen vid upphandling som an
knyter sig till basservicesektorn och där upp
handlingens värde understiger tröskelvärdet. 

Eftersom det förekommit stor ovisshet om 
huruvida lagen om offentlig upphandling 
kan tillämpas på upphandling som understi
ger tröskelvärdet, föreslås att förtydligande 
ändringar görs i 3 §. Lagens och förord-

370141 

ningarnas tillämpningsområde skall göras 
klarare närmast ~enom att lägga till en all
män definition pa tröskelvärdet enligt vilken 
med tröskelvärde avses ett visst värde i 
mark. Enligt förslaget skall innehållet i para
grafen framgå klart redan av rubriken. 

4 §. Definitioner. Paragrafen i den gällan
de lagen innehåller definitioner på upphand
ling, kandidat, anbudsgivare och leverantör. 
Dessa definitioner är av central betydelse för 
lagens tillämpning. Definitionen på begrep
pet upphandling är vid. Med upphandling 
avses köp, hyrning eller motsvarande trans
aktioner som gäller varor och tjänster samt 
upplåtande på entreprenad. Som upphandling 
enligt upphandlingslagen betraktas inte så
dan produktion eller arbetsprestation som 
upphandlingsenheten utför som eget arbete 
inom den egna organisationen. Med kandidat 
avses enligt definitionen den som har begärt 
att få delta i anbudstävling. Då handlar det 
om selektivt upphandlingsförfarande eller 
förhandlat förfarande, vid vilket en upphand
lingsenhet begär anbud av vissa kandidater. 
Med anbudsgivare avses den som ger ett 
anbud. I den gällande lagen avses med leve
rantör varuleverantör eller den som ger an
bud på tjänster eller entreprenör. 

Den definition på leverantör som ingår i 
den gällande lagen är onödigt allmän till sin 
natur och delvis kontroversiell jämfört med 
de övriga definitionerna i 4 §. Definitionen 
på leverantör föreslås bli preciserad genom 
en hänvisning till den som säljer och levere
rar en vara, utför en tjänst eller entreprenad 
P.å basis av ingånget upphandlingsavtaL 
Andringen är teknisk. 

5 §. Upphandlingsföifarandet. Vid offent
lig upphandling skall i regel alltid en anbud
stävling anordnas oberoende av upp
handlingens värde. Enligt 4 § betraktas upp
handlingsenhetens eget arbete inte som upp
handling. Enligt 6 § skall vid anordoandet 
av anbudstävlan alltid uppmärksamhet fästas 
vid jämbördigt och icke-diskriminerande 
bemötande av kandidater och anbudsgivare. 
Dessa krav grundar sig på artiklarna 6, 30, 
52 och 59 i fördraget om upprättandet av 
EG. Om upphandlingens värde understiger 
de tröskelvärden som nämns i EG:s upp
handlingsdirektiv och upphandlingsförord
ningarna i Finland, kan anbudstävlan ordnas 
antingen genom att publicera en upphand
lingsannons därom eller genom att direkt 
inbegära anbud av ett tillräckligt antal leve
rantörer. Vid beslut om antalet leverantörer 
av vilka anbud skall inbegäras bör uppmärk-
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samhet fästas vid bl.a. upphandlingens värde 
och brådskande karaktär. Om en annan leve
rantör än den av vilken anbud har begärts 
önskar ge anbud vid upphandling som un
derstiger tröskelvärdet, har han rätt att få 
anbudsbegäran för att kunna ge anbud. Upp
handlingen får dock inte bli fördröjd på 
grund av detta. Detta stadgande ingår redan 
i den gällande lagen men dess tillämpning 
görs klarare med ett särskilt omnämnande av 
upphandling som understiger tröskelvärdet. 
En annons om anbudstävlan kan publiceras i 
Officiella tidningen i Finland och/eller i 
EU: s officiella tidning, lokaltidning, andra 
tidningar eller medier eller t.ex. på en kom
muns anslagstavla. Målet är att åstadkomma 
tillräcklig konkurrens. Om upphandlingens 
värde uppgår minst till tröskelvärden enligt 
ovan, skall enligt lagens 3 § vid anordnande 
av anbudstävlan följas de detaljerade upp
handlingsförfaranden om vilka det stadgas i 
upphandlingsförordningarna. Upphandlings
annons skall därvid publiceras både i Of
ficiella tidningen i Finland och i EU:s offici
ella tidning. 

Om upphandlingens uppskattade värde 
uppgår till minst tröskelvärdet, kan upphand
lingen av särskilda skäl företas utan anbud
stävlan genom att förhandla om ett avtal 
direkt med en eller flera leverantörer. Då är 
det fråga om direkt förhandlat förfarande. 
Om förutsättningarna för tillämpningen av 
direkt förhandlat förfarande stadgas i upp
handlingsförordningen. Direkt förhandlat 
förfarande kan tillämpas, då inga som helst 
anbud som skulle motsvara anbudsinfordran 
har inkommit eller upphandlingen hos den 
ursprunliga leverantören är en tilläggsbeställ
ning som av oförutsedda skäl blivit nödvän
dig och som inte kan avskiljas från den ur
sprungliga upphandlingen utan stora olägen
heter. Som skäl kan anföras även tekniska 
eller konstnärliga skäl, varvid upphandlingen 
bara kan tillhandahållas av en viss leveran
tör, eller att varan tillverkas t.ex. för att tjä
na forskning eller expremiment och tillverk
ningen inte sker industriellt. Vidare kan di
rekt förhandlat förfarande inledas, om detta 
är nödvändigt på grund av extrem brådska 
som inte beror på upphandlingsenhetens eg
na åtgärder utan på helt oväntade och oför
utsedda omständigheter. Den extrema bråd
skan kan vara resultat av t.ex. en allvarlig 
olyckshändelse, om verkställandet av upp
handlingen i ytterst brådskande ordning är 
påkallat för att de skador som olyckan med
fört skall kunna repareras. Vid bedömningen 

skall därför uppmärksamhet fästas vid de 
verkliga orsakerna till bråskan och dess för
utsägbarhet och hur viktigt det är att upp
handlingen företas i brådskande ordning. I 
ett fall av extrem brådska skall man i första 
hand tillämpa ett påskyndat upphandlings
förfarande, där de tidsfrister som föreskrivits 
för anbudstävlan kan förkortas. Vid upp
handling inom basservicesektorn (vatten
och energiförsörjning, transport och tele
kommunikation) kan direkt förhandlat för
farande enligt basserviceförordningen tilläm
pas i litet större utsträckning än vid annan 
upphandling. 

Om upphandlingens uppskattade värde 
understiger tröskelvärdet, kan avvikelse från 
anordnande av anbudstävlan göras på mot
svarande sätt på ovan angivna grunder för 
direkt förhandlat förfarande. Som särskilda 
skäl till att man avstår från att anordna an
budstävlan betraktas upphandlingens ringa 
värde eller det faktum att de administrativa 
kostnaderna för anorduandet av anbudstävlan 
skulle vara orimligt stora i förhållande till 
upphandlingens värde. Bedömning skall gör
as från fall till fall. 

I lagförsla~et föreslås också möjligheterna 
att avvika fran anbudsförfarandet bli precise
rade genom att till 5 § 3 mom. foga termen 
"enhet för kollektiv upphandling". Ingen 
anbudstävlan behöver anordnas då upphand
ling företas hos en enhet för kollektiv upp
handling som redan har iakttagit upphand
lingslagstiftningens bestämmelser. Med en
het för kollektiv upphandling avses en enhet 
som grundats av kommuner, staten eller 
andra i lagen avsedda upphandlingsenheter i 
det grundläggande syftet att sköta upphand
lingen centraliserat åt sina ägare. Enheten 
för kolletiv upphandling ansvarar för anord
nande av anbudstävlingar, varvid ägarenhe
terna skall kunna köpa sina varor och tjäns
ter direkt av enheten för kollektiv upphand
ling. Enheten för kollektiv upphandling får 
dock inte erbjuda varor eller tjänster som 
den har köpt till andra ägare än de som har 
ställningen av en upphandlingsenhet An
budstävlan behöver i fortsättningen inte hel
ler anordnas, om upphandlingen har getts i 
uppdrag åt en annan enhet genom ett upp
dragsavtaL Som ett villkor för avtalet 
skall uppställas att den som företar upphand
lingen vid sin upphandling iakttar bestäm
melserna i upphandlingslagstiftningen. Han
delshuset Hansel Ab, som grundats för att 
fortsätta den verksamhet som tidigare sköttes 
av statens upphandlingscentral, är enligt 
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lagen om ombildande av Statens upphand
lingscentral till aktiebolag (1508/1994) en i 
5 § 3 mom. avsedd enhet för kollektiv upp
handling. 

De tjänster och arbeten, t.ex. byggnadsar
beten, som utförs som eget arbete av upp
handlingsenhetens egen organisation skall 
stå utanför den gällande upphandlingslag
stiftningens tillämpningsomrade. Enligt för
slaget skall skyldigheten att tillämpa anbuds
förfarande omfatta vissa byggnadsarbeten 
som genomförs med statsbidrag och som 
enligt den nuvarande lagen kan utföras som 
upphandlingsenhetens eget arbete, om så 
önskas. Upphandlingsenheterna åläggs att 
anordna anbudstävlan vid samtliga byggnad
sarbeten där projektets kostnadskalkyl, som 
utgör grunden till beviljandet av statsbidrag, 
inklusive mervärdesskatt uppgår till minst 
5 000 000 mark. Ett ytterligare villkor i an
slutning till skyldigheten att anordna anbud
stävlan utgörs av att det statsbidrag som be
viljas för genomförande av projektet skall 
vara s.k. projektbundet statsbidrag. Vissa 
myndigheter som beviljar statsbidrag har 
också hittills till sina beslut om understöd 
fogat villkor om anbudsförfarande, varför 
lagändringen till denna del motsvarar den 
praxis som redan införts på dessa förvalt
ningsområden under de senaste åren. 

Med projektbundet statsbidrag avses den 
statsandel eller det statsbidrag som beviljas 
för direkt täckande av projektets anlägg
ningskostnader. Med projektbundet statsbi
drag avses också t.ex. det förfarande som 
tillämpas på anläggningsprojekt inom social
och hälsovården, där ingen slutlig individua
lisering av projektet sker i det skede då den 
myndighet som beviljar statsandel fördelar 
kvoten åt kommunen eller samkommunnen. 
Vid detta förfarande bär dock kommunen 
eller samkommunnen ansvaret för genomfö
rande av ett projekt med ett bestämt syfte 
och den slutliga statsandelens storlek fast
ställs först utgående från den detaljerade 
utredning som lämnas efter att projektet bli
vit slutfört. skyldigheten att tillämpa an
budsförfarande skulle således alltså inte gäl
la det allmänna understöd som beviljas för 
driftskostnader eller anläggnignskostnader, 
såsom det understöd som beviljas kommuner 
med stöd av lagen om statsandelar till kom
munerna. Det understöd som kanaliseras via 
statens bostadsfond, som sorterar under mil
jöministeriet, består huvudsakligen av arava
lån eller räntestöd, varvid stödet utgörs när
mast av den nytta man får genom att betala 

lägre ränta än normalt. Definitionen på pro
jektbundet statsbidrag täcker inte räntestöd 
av denna typ och beviljandet av räntestöd 
åtföljs inte av någon skyldighet att anordna 
anbudstävlan vid byggande som utförs som 
eget arbete. Vid fastställande av projektets 
kostnadskalkyl skall nuvarande statsbidrags
praxis tillämpas, så att hänsyn tas till upp
handling av tjänster (planering av byggnad
sarbetet), varuupphandling (maskiner och 
anordningar) som ingår i projektet och det 
egentliga byggnadsarbetet inklusive mervär
desskatt. Inkluderande av mervärdesskatten 
i kostnadskalkylen i statsbidragspraxis grun
dar sig bl.a. på statsrådets beslut om ändring 
av de allmänna föreskrifterna angående 
statsbidrag och -understöd (1122/1995). 

skyldigheten att tillämpa anbudsförfarande 
skulle gälla de byggnadsarbeten som ingår i 
en projekthelhet Med byggnadsentreprenad 
avses här ett arbete eller ett helt byggnads
projekt inom de yrkesområden som nämns i 
bilaga C till förordningen om upphandling 
av varor, tjänster och byggnadsentreprenader 
som överstiger tröskelvärdet. Byggnadsen
treprenad definieras även i nämnda förord
ning enligt vilken med byggnadsentreprenad 
menas sådant husbyggnads-, eller annat 
byggnadsarbete eller röjningsarbete som bil
dar en ekonomisk eller teknisk helhet. Om 
upphandlingen av en viss tjänst, t.ex. arki
tektplaneringen, utfördes som en från byg
gandet fullständigt skild helhet eller upp
handling, skulle den inte omfattas av den 
skyldighet att tillämpa anbudsförfarande som 
avses i 5 § 4 mom. I bilaga C till förord
ningen om upphandling av varor, tjänster 
och byggnadsentreprenader som överstiger 
tröskelvärdet har de typer av yrkesområden 
inom byggnads- och konstruktionsarbeten 
som i första hand hör till upphandlingslag
stiftningens tillämpningsomrade räknats upp. 
Ombyggnad skall enligt 5 § 4 mom. omfat
tas av skyldigheten att tillämpa anbudsför
farande. 

Förpliktelsen att tillämpa anbudsförfarande 
skulle innebära skyldighet att anordna en 
anbudstävlan enligt lagen om offentlig upp
handling vid de byggnadsprojekt som defini
erats ovan trots att upphandlingsenhetens 
egen organisation kunde utföra arbetet själv. 
Upphandlingsenhetens egen organisation kan 
givetvis delta i anbudstävlan vid sidan av 
andra anbudsgivare på lika villkor. Då bör 
dock särskild uppmärksamhet fästas vid kra
ven på jämbördigt och icke-diskriminerande 
bemötande vid anbudstävlan, som har preci-
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serats i 6 och 7 § i lagförslaget. I kommu
nerna underlättas kostnadsjämförelsen av att 
bokföringslagen (65511973) från den l janu
ari 1997 är tillämplig på kommunernas verk
samhet enligt 67 § kommunallagen 
(365/1995). Avvikelser från anbudsförfaran
det vid byggnadsarbeten som genomförs 
med statsbidrag skulle kunna göras även av 
sådana särskilda skäl som ingår i 5 § 2 
mom. Utöver detta skulle den myndighet 
som beviljar statsbidrag kunna göra avvikel
ser från anbudsförfarandet från fall till fall, 
om stödbeslutets speciella ändamål det förut
sätter eller om förverkligandet av understö
dets ändamål i övrigt skulle äventyras. Som 
ett exempel på ett speciellt ändamål med 
beslutet om statsbidrag kan nämnas stödjan
det av det byggande i liten skala som utförs 
i övningssyfte som elevarbete vid yrkessko
lorna. 

Projektbundna statsbidrag för genomföran
de av byggnadsprojekt beviljas bl.a. inom 
social- och hälsovårdsministeriets, undervis
ningsministeriets och arbetsministeriets för
valtningsområden. 

6 §. Grundernaför val av en kandidat och 
anbudsgivare. I den gällande lagens 6 § sta
dagas om de krav som ställs på kandidater 
och anbudsgivare utgående från vilka deras 
förutsättningar att leverera varan eller utföra 
tjänsten eller entreprenaden kan bedömas. 
Enligt lagen kan dessa krav gälla närmast 
tekniska eller ekonomiska förutsättningar att 
utföra leveransen. En kandidat eller anbuds
givare, som inte uppfyller kraven enligt 6 §, 
kan bli utesluten ur anbudstävlan. Lagrum
met handlar om förhandsbedömning av en 
kandidats eller anbudsgivares egenskaper 
och inte om någon jämförelse mellan egent
liga anbud. Paragrafrubriken föreslås bli 
ändrad så att den bättre motsvarar innehållet 
i paragrafen. Närmare föreskrifter om be
dömning av kandidatemas och anbudsgivar
nas förutsättningar har meddelats i up:phand
lingsförordningama som baserar sig pa EG:s 
direktiv. Dessa detaljerade föreskrifter skall 
alltid följas om ifrågavarande upphandlings 
värde uppgår till minst tröskelvärdet och 
man vill ställa krav på kandidater och an
budsgivare. Det är dock inte obligatoriskt att 
ställa krav. Föreskrifterna i upp
handlingsförordnin~ama kan, om så önskas, 
tillämpas också pa verkställning av sådan 
upphandling som understiger tröskelvärdet. 
Det föreslås att till 6 § fogas ett nytt 2 
mom. med en förtydligande hänvisning till 
denna möjlighet. På motsvarande sätt före-

slås till 6 § l mom. bli fogat ett tillägg mot
svarande de grunder för uteslutnin~ av kan
didat eller anbudsgivare som ingar i upp
handlingsförordningarna bestående av ut
trycklig rätt att utesluta en kandidat eller 
anbudsgivare på grund av att han försummat 
att betala skatt eller socialavgifter oberoende 
av upphandlingens värde. Försummelsens art 
skall bedömas enligt beskattningsförfarandet 
och uppgifterna i den stat där kandidaten 
eller anbudsgivaren har sin huvudsakliga 
verksamhet. Om förutsättningarna för 
uteslutning ur anbudstävlan blir uppfyllda, 
upphandlingsenheten har beslutanderätt i 
fråga om uteslutning. Uteslutningen skall 
också i fortsättningen motiveras, om en kan
didat eller anbudsgivare ber om det. Till
Lägget är avsett att vara förtydligande och i 
linje med statsrådets principbeslut (av 
1.2.1996) angående förebyggande av grå 
ekonomi. 

Detaljerna i de kompetenskrav som ställs 
på kandidater och anbudsgivare varierar bl.a. 
alltefter upphandlingens typ och ekonomiska 
värde. Kraven kan framläggas antingen i den 
upphandlingsannons som skall publiceras 
eller i anbudsinfordran. Vid uppställandet av 
krav, bedömningen av förutsättningarna och 
även i upphandlingsförfarandets övriga ske
den skall uppmärksamhet alltid fästas på 
jämbördigt och icke-diskriminerande bemö
tande av kandidater och anbudsgivare. Man 
bör se till att bemötandet är jämbördigt ock
så i de fall där en av kandidatema eller an
budsgivarna är en part som hör till upphand
lingsenhetens egen organisation eller som i 
ekonomiskt eller administrativt hänseende är 
nära knuten till upphandlingsenhetens egen 
organisation. Kravet baserar sig på artiklarna 
6, 30, 52 och 59 i fördraget om upprättandet 
av EG och har i den gällande lagen intagits i 
l § l mom. De krav som uppställs får såle
des inte gynna kandidater eller anbudsgivare 
som kommer från orten eller representerar 
ett visst område eller en viss nationalitet. 
Om man vid valet vill fästa uppmärksamhet 
t.ex. vid upphandlingens verkningar på sys
selsättningen eller skatteinkomsterna, får 
inverkningarna inte avgränsas områdesvis. 
Således kan man som villkor ställa t.ex. 
ökad sysselsättning för ungdomar, men vill
koret får inte definieras gälla ökade syssel
sättningsmöjligheter endast för regionens 
egna ungdomar. Samtli&a kandidater och 
anbudsgivare skall ocksa förses med lika 
omfattande och riktig information om be
dömningsgrunderna, vikten av olika kriterier 
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och sättet att bedöma. Om bedöm
ningsgrunderna är kända och de kommer att 
tillämpas även vid valet av anbud, skall 
grunderna anges i upphandlingsannonsen 
eller i de handlingar som hör till anbudsin
fordran. Också en kandidat eller anbudsgiva
re kan använda sig av de rättsskyddsmedel 
som det stadgas om i 8 och 9 §. 

Det föreslås att i 6 § intas ett nytt 3 mom. 
som avser precisera skyldigheten att tillämpa 
jämbördigt och och icke-diskriminerande 
bemötande av kandidater och anbudsgivare. 
Särskild uppmärksamhet skall fåstas vid 
jämbördigt bemötande oberoende av en kan
didats eller anbuds~ivares hemvist. Paragra
fens 3 mom. föreslas dessutom innehålla ett 
konstaterande om särskild skyldighet att 
tillämpa jämbördigt bemötande i de fall där 
en av kandidatema eller anbudsgivarna är en 
sammanslutning eller inrättning som ägs av 
upphandlingsenheten. Det nya 3 mom. avser 
att precisera den utsaga av allmän natur som 
ingar i l § l mom. 

7 §. V al av anbud. Den gällande lagens 
7 § innehåller bestämmelser om valet av an
bud och de bedömningsgrunder som skall 
tillämpas därvid. Rubriken som hänvisar till 
upphandlingsbeslutet föreslås bli ändrad så 
att den bättre motsvarar innehållet i lagrum
met. 

Med konkurrensutsättning enligt upphand
lingslagstiftningen eftersträvas kostnadsinbe
sparingar och hög kvalitet vid upphand
lingen. Enligt den nuvarande lagen skall 
bland anbuden antas det som är billigast, 
dvs. har det lägsta priset, eller det som är 
som helhet ekonomiskt mest förmånligt. I de 
förordningar som gäller upphandling vars 
uppskattade värde uppgår till minst tröskel
värdet är kriterierna för valet av anbud de
samma men de har nämnts i en annan ord
ning och det som helhet ekonomiskt mest 
förmånliga har prioriterats. I propositionen 
föreslås att denna ordning skall tillämpas för 
enhetlighetens skull även på upphandling 
som understiger tröskelvärdet. T.ex. vid upp
handling av tjänster och vid byggande leder 
användningen av priset som enda bedöm
ningsgrund ofta till dåligt slutresultat. Vid 
sådan upphandling skall valet i första hand 
ske på basis av det som är som helhet eko
nomiskt mest förmånligt, eftersom den mest 
avgörande faktorn är i regel kvaliteten och 
inte priset. Begreppet "som helhet den eko
nomiskt mest förmånliga" definieras inte i 
lagstiftningen men principen om jämbördigt 
och icke-diskriminerande bemötande av an-

budsgivare förutsätter att grunderna för valet 
av anbud meddelas på förhand antingen i en 
upphandlingsannons eller i de handlingar 
som hör till anbudsinfordran. Om totaleko
nomisk förmånlighet utgör grunden för valet 
av anbud, bör särskild uppmärksamhet fästas 
vid urvalskriteriernas öppenhet. Urvalskrite
riernas inbördes angelägenhetsordning och 
vikt skall, om möjligt, meddelas på förhand. 
V alet av anbud skall alltid förrättas på 
objektiva grunder. Efter att anbudstävlingen 
avjorts borde alla de som deltagit i anbud
stävlingen dessutom bli informerade om vil
ka urvalskriterier som,tillämpats och bedöm
ningar som gjorts. Andringsförslaget som 
gäller skyldigheten att lämna information 
ingår i lagförslagets 9 a § 2 mom. Närings
idkamas affärshemligheter får dock inte rö
jas i något skede av upphandlingsförfarandet 
utan näringsidkarens samtycke. 

Principen om jämbördigt bemötande förut
sätter också att det anbud som upphandlings
enhetens egen organisation lämnat in kan 
jämföras med de övriga anbuden. Konkur
rensrådet har i sin rättspraxis förutsatt att 
samtliga relevanta kostnader tas i beaktande 
vid jämförelsen av anbud. Vid ett anbudsför
farande i vilket upphandlingsenhetens egen 
organisation deltar skall uppmärksamhet fäs
tas också vid omfattningen av det eventuella 
understöd som anbudsgivaren får av upp
handlingsenheten. 

Närmare föreskrifter om grunderna för 
valet av anbud har meddelats i de förord
ningar som gäller upphandling som översti
ger tröskelvärdet, vilka i sin tur baserar sig 
på EG:s direktiv angående offentlig upp
handling. I förordningarna fastställs som 
grunder för den totalekonomiska bedöm
ningen bl.a. pris, leveranstid, dagen då upp
handlingen fullbordas, driftskostnader, kvali
tet, livslängdskostnader, estetiska och funk
tionella egenskaper, tekniska företräden, un
derhållsservice, leveranssäkerhet, tekniskt 
stöd och den miljöbelastning som produk
tens livslängd förorsakar. Om upphand
lingens värde uppgår till minst tröskelvärdet, 
skall föreskrifterna i upphandlingsförord
ningarna följas vid valet av anbud. Dessa 
bestämmelser kan vid behov tillämpas obe
roende av upphandlingens värde. I syfte att 
göra valet av anbud klarare föreslås att till 
7 § fogas ett 2 mom. med en uttrycklig hän
visning till upphandlingsförordningarna vid 
valet av anbud. 

8 §. Skadestånd. Enligt EG:s övervak
ningsdirektiv skall de nationella rättsskydds-
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medlen vid offentlig upphandling innehålla 
rätten till skadestånd. Om rätt till skadestånd 
stadgas i lagens 8 §, enligt vilken en leve
rantör, som orsakats skada genom förfarande 
som strider mot UJ?phandlingslagstiftningen, 
har rätt till skadestand. Med leverantör avses 
enligt lagens 4 § den som till följd av an
budstävlan har blivit vald att företa upp
handlingen. I detta skede av upphandlings
förfarandet har i regel också ett upphand
lingsavtal ingåtts och ett brott mot detta av
tal leder till ett avtalsrättsligt ansvar. Också 
en kandidat eller anbudsgivare kan dock lida 
skada som består framför allt av kostnader 
som uppkommit på grund av deltagande i en 
anbudstävling och utebliven vinst. Detta 
framgår även av förarbetena till den gällande 
lagen. Därför förelås 8 § l mom. bli precise
rat genom att till de som har rätt till skades
tånd foga kandidat och anbudsgivare. Vidare 
föreslås 8 § l mom. bli preciserat också när 
det gäller hänvisningar till lagrum med be
aktande av särskilt genomförandet av världs
handelsorganisationens avtal om offentlig 
upphandling. Hänvisningen till Europeiska 
gemenskapens lagstiftning täcker fördraget 
om upprättandet av EG och EG:s direktiv, i 
vilka ändringar förebereds till följd av ovan 
nämnda avtal. Från och med 1996 års in
gång har de stater som anslutit sig till 
världshandelsorganisationens avtal rätt att 
ansöka om skadestånd enligt 8 §. 

I paragrafens 2 mom. stadgas det om le
dande i bevis av skadan vid upphandling 
inom basservicesektorn (vatten- och energi
försörjning, transport och telekommunika
tion). Bevisbördan för den som lidit skada 
har lättats i fråga om kravet på ersättning för 
de kostnader som uppkommit på grund av 
deltagande i anbudsförfarande. stadgandet 
grundar sig på EG:s andra övervakningsdi
rektiv. Eftersom ledande i bevis av ekono
misk skada i regel är svårt, skulle det vara 
ändamålsenligt att utsträcka lindringarna av 
bevisbördan att omfatta all upphandling obe
roende av upphandlingens värde eller upp
handlingsenhetens verksamhetsområde. Den 
i 8 § 2 mom. ingående inskränkande hänvis
ningen till upphandling som överstiger trös
kelvärdet föreslås bli slopad. 

9 §. P4följder som bestäms av konkurrens
rådet. I Finland hör användingen av de rätts
skyddsmedel som motsvarar bestämmelserna 
i EG:s övervakningsdirektiv, bortsett från 
påföring av skadestånd, till konkurrensrådets 
befogenhet. Enligt den gällande lagen be
handlar dock konkurrensrådet inte ansök-

ningar rörande upphandling vars värde un
derstiger tröskelvärdet. Fördraget om upprät
tandet av EG förutsätter dock att omsättning 
av principen om jämbördigt och icke-diskri
minerande bemötande i praktiken tryggas 
vid all offentlig upphandling. Också lagen 
om offentlig upphandling tillämpas vid upp
handling som understiger tröskelvärdet. 
Konkurrensrådets befogenheter föreslås bli 
utökade så att besvärsrätten omfattar all upp
handling oberoende av dess värde. Det kan 
antas att endast talan av antingen principiellt 
eller ekonomiskt betydande värde kommer 
att väckas också i fortsättningen, eftersom 
den part som förlorar kan förpliktas att er
sätta motpartens rättegångskostnader. 

Paragrafens l mom. i den gällande lagen 
föreslås bli preciserat i fråga om hänvisning
ar till lagrum på samma sätt som 8 § l 
mom. i syfte att genomföra världshandelsor
ganisationens avtal om offentlig upphand
ling. Efter ingången av 1996 har anbudsgi
vare i de stater som anslutit sig till avtalet 
enligt 9 § rätt att till konkurrensrådet inläm
na en ansökan i ärenden som hör till avtalets 
tillämpningsområde. 

De rättsskyddsmedel som hör till konkur
rensrådets befogenhet definieras i 9 § l 
mom. 1-3 punkten. Det föreslås att i mo
mentet intas en ny 4 punkt, som ger en möj
lighet att utdöma en gottgörelse som har 
karaktären av straff och ersättning. Gott
görelse skall påföras en upphandlingsenhet 
till följd av ett förfarande som strider mot 
upphandlinglagstiftningen. Gottgörelsen 
skulle utgöra ett sekundärt medel som står 
till konkurrensrådets förfogande, varför in
gripande i ett upphandlingsförfarande i för
sta hand borde ske genom att upphäva upp
handlingsbeslutet, förbjuda ett oriktigt för
farande eller ålägga upphandlingsenheten att 
korrigera sitt oriktiga förfarande. Ut
gångspunkten har varit att gottgörelse skulle 
kunna påföras då vidtagandet av rättsliga 
åtgärder enligt 10 § 3 mom. skulle kunna 
orsaka större skada för upphandlingsenheten, 
andra parters rättigheter eller för det allmän
na intresset, än de fördelar som åtgärden 
eventuellt medför. Om ansökan anhängig
gjorts först efter att upphandlingsavtal in
gåtts, påföring av gottgörelse skulle dock 
vara det primära rättsskyddsmedlet, som står 
till konkurrensrådets förfogande i ärenden 
som gäller en enskild upphandling. 

En gottgörelse skulle kunna påföras att bli 
betalad till en part som deltagit i en anbud
stävling och som skulle ha haft ett reellt till-
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fälle att vinna anbudstävlingen. Ordalydelsen 
motsvarar stadgandet om skadestånd i 8 § 2 
mom. och den definition som används i 
EG:s upphandlingsdirektiv, "would have had 
av real chance of winning the contract". 
Sökanden skulle alltså sålunda behöva be
visa att han med största sannolikhet skulle 
ha vunnit anbudstävlingen. Gottgörelse skul
le i regel kunna påföras att bli betalad en
dast till en sökande. Gottgörelse skulle inte 
kunna påföras om sökanden i stället för en 
part enligt ovan är en myndighet som 
definieras i 9 § 2 mom. 

När markbeloppet fastställs, skall hänsyn 
tas först och främst till omständigheterna 
kring UJ?phandlingsenhetens oriktiga förfa
rande, sasom felets eller försummelsens art, 
upphandlingens totala värde samt de kost
nader som orsakats den anbudsgivare som är 
sökanden samt till annan skada. Sökanden är 
skyldig att bevisa omfattningen av den skada 
som orsakats genom det oriktiga förfarandet. 

Påföring av gottgörelse skulle inte hindra 
sökanden från att ansöka om skadestånd hos 
en allmän underrätt enligt 8 §, om skadans 
faktiska värde överstiger det markbelopp 
som fastställts för gottgörelsen. Gottgörelsen 
skulle dock beaktas som en minskande fak
tor vid bedömningen av ersättningsskyldig
het och ersättningens storlek. Möjligheten att 
erhålla gottgörelse skulle minska sökandens 
behov av att väcka separat talan hos olika 
domstolar och på samma gång minska 
processkostnaderna. 

Den gällande 9 § föreslås av tydlighetsskäl 
bli uppdelad i två paragrafer dvs. 9 och 
9 a §. Det föreslås att rubriken för 9 § sam
tidi&t ändras så att den bättre motsvarar in
nehallet i paragrafen. 

9 a§. Anhängiggörande av ärenden i kon
kurrensrådet. Enligt den gällande lagen kan 
en ansökan till konkurrensrådet inges endast 
av en part som fastställs i 9 § l mom. och 
enligt 2 mom. också av handels- och indu
striministeriet och i ärenden som gäller upp
låtande på entreprenad även av finansminis
terietMed part avses en person som har ett 
rättmätigt intresse att få ett oriktigt upphand
lingsförfarande ändrat. Syftet med ministeri
ernas rätt att anhängiggöra ansökningar är 
att uppfylla en förpliktelse enligt vilken Eu
ropeiska kommissionen kan med stöd av 
artikel 169 i fördraget om upprättandet av 
EG kräva att finska staten vidtar tillbörliga 
åtgärder, om en finländsk upphandlingsenhet 
gjort sig skyldig till oriktigt förfarande. En
ligt förslaget skall rätten att anhängiggöra 

ärenden i konkurrensrådet utsträckas till att 
omfatta också sådana statliga myndigheter 
som för genomförande av byggnadsprojektet 
i fråga har beviljat sådant projektbundet 
statsbidrag som avses i 5 § 4 mom. De 
myndigheter som närmast skulle få rätt till 
anhängiggörande är undervisningsministeriet 
och finansministeriet samt de regionalför
valtningsmyndigheter som hör till social
och hälsovårdsministeriets och arbetsminis
teriets förvaltningsområde och som beviljar 
statsbidrag för olika projekt. Det föreslås att 
bestämmelser om myndigheterna tas in i den 
nya 9 a § l mom. 

Enligt 9 § 3 mom. i den gällande lagen 
kan en ansökan rörande en enskild upphand
ling som har anhängig~orts efter att upp
handlingsavtal har ingatts inte upptas till 
prövning. Enli&t konkurrensrådets tolkning 
avses med ingaende av upphandlingsavtal i 
detta sammanhang att parterna sluter ett de
taljerat avtal som nämns i anbudsinfordran. 
Om avsikten är att upphandlingsavtalet görs 
skriftligt, avses med ingående av upphand
lingsavatal enligt konkurrensrådets tolkning 
undertecknande av avtalet. Enligt 9 a § 2 
mom. i lagförslaget skulle ett ingånget upp
handlingsavtal inte längre utgöra något hin
der för upptagande av ansökan till prövning, 
om ansökan har inlämnats inom 14 dagar 
från det att de parter som deltagit i anbud
stävlan fått del av anbudstävlingens utgång. 
Den föreslagna ändringen skulle inte förhin
dra ett omedelbart undertecknande av upp
handlingsavtal och konkurrensrådet skulle 
inte kunna ingripa mot avtalets civilrättsliga 
giltighet genom att häva avtalet. Konkur
rensrådet skulle således inte kunna vidta de 
åtgärder som nämns i 9 § l mom. 1-3 
punkten, såsom upphävande av upphand
lingsbeslut, om ansökan har anhängiggjorts 
efter att avtalet har ingåtts. Upphandlingsen
heten skulle dock kunna åläggas att betala 
den gottgörelse som fastställs i 9 § l mom. 
4 punkten i lagförslaget. 

Oberoende av tidpunkten för anhängiggör
ande av ansökan kan konkurrensrådet utfär
da ett förbud mot tillämpning av en punkt i 
ett dokument som gäller upphandlingen en
ligt 9 § l mom. 2 punkten eller ett åläggan
de enligt 3 punkten i vissa fall av brott mot 
reglerna om upphandling då det inte är fråga 
om en enskild definierad upphandling. Kon
kurrensrådet kan på basis av en ansökan 
som ingetts hos det ingripa t.ex. mot upp
rätthållande av diskriminerande upphand
lingsanvisningar eller tekniska specifikatio-
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ner som upphandlingsenheten allmänt tilläm
par. Konkurrensrådet kan också ingripa i fall 
av kontinuerlig försummelse av skyldigheten 
att tillämpa anbudsförfarande till den del 
behörigheten inte har avskaffats genom in
gående av avtal. Ett företag som är verksamt 
inom branschen kan således vid föregående 
avtalsperiods utgång till konkurrensrådet 
inge en ansökan på grund av tidigare för
summelser som upphandlingsenheten gjort 
sig skyldig till. Ansökan förebådar då med 
stor sannolikhe1 en uppre~ning av brottet 
mot reglerna. A ven om nagon gottgörelse 
inte kan påföras då sökanden är en myndig
het, har konkurrensrådet dock en möjlighet 
att utfärda ett förbud eller åläggande, om det 
rör sig om ett förfarande som allmänt strider 
mot upphandlingsreglerna enligt ovan och 
där ett existerande avtal inte inverkar på 
prövningen. För att ansökan skall upptas till 
prövning krävs naturligtvis också i dylika 
fall att de allmänna förutsättningarna för 
anhängiggörande uppfylls. 

Enligt lagförslaget skall en ansökan röran
de en enskild upphandling eller ett beslut 
därom inges till konkurrensrådet inom 14 
dagar från delfåendet av anbudstävlans ut
gång. Tiden för anhängiggörandet motsvarar 
den tidsfrist som fastställts för framställning
en av rättelseyrkande enligt 93 § kommunal
lagen. Om delgivandet inte verkställts mot 
mottagningsbevis eller om tiden för delfåen
det inte på något annat sätt kan påvisas, an
ses en part ha fått del av anbudstävlans ut
gång den sjunde dagen efter det att hand
lingen rörande delgivning för fordran inläm
nats till posten. Terminen motsvarar bl.a. de 
regler om delgivning som ingår i lagen om 
delgivning i förvaltningsärenden (232/1966) 
och kommunallagen. Det meddelande eller 
de bilagor till meddelandet som tillställs en 
anbudsgivare vilken förlorat en anbudstäv
ling skall innehålla väsentliga uppgifter om 
anbudstävlingens utgång samt de viktigaste 
omständigheterna som påverkat den. Till 
sådana omständigheter hör närmast namnet 
på den anbudsgivare som vunnit anbudstäv
lingen, grunderna för val av kandidat, an
budsgivare eller anbud och det sätt på vilket 
dessa har tillämpats. 

Utsträckandet av konkurrensrådets befo
genheter att omfatta även ansökningar röran
de sådan upphandling som understiger trös
kelvärdet skulle enligt 9 a § 3 mom. inte 
gälla sådan upphandling som anknyter till 
basservicefunktionen och som företas av de 
enheter inom basservicesektorn (vatten-, 

energi-, transport- och telekommunikations
sektorerna) vilka definieras i 2 § l mom. 3 
punkten. Tjänster inom basservicesektorn 
har definierats i 3 § i basserviceförordning
en. En ansökan rörande upphandling som 
anknyter till basservicefunktionen och som 
företagits av en enhet som är verksam inom 
basservicesektorn kan också fortsättningsvis 
anhängiggöras endast om upphandlingens 
värde uppgår till minst det tröskelvärde som 
definierats i EG:s direktiv och i den motsva
rande finländska förordningen. Detta beror 
på att det inte är ändamålsenligt att utsträcka 
kraven enligt EG:s övervakningsdirektiv 
längre än nödvändigt. De enheter som är 
verksamma inom basservicesektorn har av 
tradition inte haft karaktären av myndighe
ter. Sektorn har dessutom talrika privata 
verksamhetsidkare. Särskilt de regler i för
draget om upprättandet av EG som ligger 
bakom skyldigheten att använda anbudsför
farande äger inte tillämpning på privata en
heters verksamhet. Detta gäller även den 
upphandling rörande basservicesektorn som 
företas av myndigheter verksamma inom 
basservicesektorn. I fråga om annan upp
handling som företas av dessa myndighet
senheter inom basservicesektorn än den som 
har att göra med basservicesektorn är det 
dock möjligt att inge ansökan också vid 
upphandling som understiger tröskelvärdet. 

11 a §. Förlikningsförfarande. EG:s andra 
övervakningsdirektiv innehåller bestämmel
ser om ett förlikningsförande som liknar 
ett frivilligt skiljedomsförfarande. Med 
förlikningsförfarande avses ett rättsskydds
medel, som står till förfogande för de en
heter inom basservicesektorn (vatten- och 
energiförsörjning, transport och telekommu
nikation) som avses i 2 § l mom. 3 
punkten. Europeiska kommissionen förutsät
ter att ett omnämnande om möjligheten 
att inleda ett förlikningsförfarande skall intas 
i lagen eller i annat nationellt stadgande. 

Lagen föreslås bli kompletterad så att be
stämmelser om förlikningsförande intas i ett 
nytt 11 a §. Paragrafens l mom. skall inne
hålla bestämmelser om förfarandets tillämp
ningsområde vid upphandling inom basservi
cesektorn. Om inledande av förlikningsför
farande skall kunna ansöka en kandidat, an
budsgivare eller leverantör som innehar 
ställningen av en part och som anser att 
upphandlingsenheten gjort sig skyldig till ett 
förfarande som strider mot upphandlingslag
siftningen. Iniedandet av förlikningsförfaran
de förutsätter att både upphandlingsenheten 



RP 69/1997 rd 25 

och sökanden godkänner förfarandet. Hän
visningarna till parter och lagrum är avsedda 
att motsvara stadgandena om skadestånd och 
konkurrensrådsförfarande i 8 och 9 §. För
likningsförfarandet är avsett att vara ett pa
rallellt rättsskyddsmedel vid sidan av rätten 
till skadestånd och prövningen i konkurrens
rådet. 

Enligt 11 § 2 mom. i lagförslaget skall 
begäran om inledande av förlikningsförfa
rande göras skriftligen hos handels- och in
dustriministeriet, som skall vidarebefordra 
den till Europeiska kommissionen. Ansökan 
om förlikningsförfarande skall dock inges 
inom 14 dagar från det att anbudsgivarna 
fått del av anbudstävlingens utgång eller ett 
beslut därom på det sätt som definieras i 
9 a §. Europeiska kommissionen skall ut
nämna en förlikningsman bland de sakkun
niga som medlemsstatema på förhand har 
anmält till kommissionen. Därtill skall båda 
partema utnämna en förlikningsman var. 
Partema ansvarar för sina egna kostnader 
som föranletts av förfarandet. Förliknings
männen skall rapportera om förfarandets 
utgång till kommissionen. Handels- och in
dustriministeriet kan vid behov meddela när
mare bestämmelser om förlikningsförfaran
det 

14 §. Tystnadsplikt. Lagen om allmänna 
handlingars offentlighet, som undergår en 
revidering, reglerar verksamheten av de 
myndigheter som omfattas av lagens tillämp
ningsområde också i fråga om offentlig upp
handling. Enligt lagen om allmänna hand
lingars offentlighet skall en myndighet läm
na uppgifter om anbudstävlan och om hur 
den har avgjorts. De kandidater och anbuds
givare som deltagit i anbudstävling har som 
part en relativt omfattande rätt att av en 
upphandlingsenhet på begäran erhålla upp
gifter om anbudstävlingen, bl.a. om priset på 
det anbud som vunnit anbudstävlingen, ifall 
priset har varit det enda urvalskriteriet, och 
om vilka andra grunder som tillämpats vid 
valet av anbud. För en närmare precisering 
av de förpliktelser som baserar sig på lagen 
om allmänna handlingars offentlighet och i 
enlighet med Europeiska kommissionens 
förslag föreslås att 14 § ändras så att ett nytt 
l mom. intas i den. Momentet skall innehål
la en bestämmelse om upphandlingsenheters 
skyldighet att i tillämpliga delar iaktta l~gen 
om allmänna handlingars offentlighet. And
ringen avser inte ingripa i det nuvarandet 
rättsläget utan skulle vara endast klargöran
de. 

370141 

I förordningarna om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet bestäms separat om 
lämnande av skriftliga utredningar och sta
tistiska uppgifter om verkställd upphandling 
samt om skyldigheten att lämna ett medde
lande i efterhand om det slutna kontraktet. 
Ett beslut om upphandling skall kunna moti
veras enligt de krav som det stadgas om i 6 
och 7 §. Utöver detta skall beaktas att enligt 
9 a § 2 mom. slutar inte konkurrensrådets 
behörighet att pröva ett ärende rörande upp
handling innan delfåend~t av anbudstävling
ens utgång har skett. A ven om lagen om 
allmänna handlingars offentli$het ursprungli
gen inte äger tillämpning pa den upphand
ling som företas av en privat enhet inom 
basservicesektom, skall också dessa enheter 
fästa uppmärksamhet vid de övriga skyldig
heter som gäller delgivning och offentlighet 
som det bestäms om i lagen om offentlig 
upphandling och i upphandlingsförord
ningama. 

Paragrafens l mom. i den gällande lagen 
föreslås bli 2 mom. Lagrummet innehåller 
en bestämmelse om tystnadsplikt, som inne
bär en avvikelse från föreskrifterna om all
männa handlingars offentlighet. Enligt stad
gandet är det förbjudet att röja en näringsid
kares affärs- eller yrkeshemligheter som man 
fått kännedom om vid upphandlingen, om 
inte näringsidkaren i fråga uttryckligen gett 
sitt samtycke därtill. Momentets bestämmel
se om tytsnadsplikt föreslås bli utsträckt att 
motsvara ordalydelsen av Europeiska kom
missionens rekommendation och EG:s direk
tiv. Tystnadsplikten avses utöver affärs
och yrkeshemligheter dessutom omfatta and
ra sådana omständigheter att röjandet av 
dem skulle kunna medföra näringsidkaren 
ekonomisk skada. Förslagets ordalydelse 
motsvarar den revidering av lagstiftninge om 
allmänna handlingars offentlighet som håller 
på att beredas. 

2. Ikraftträdande 

Avsikten är att lagändringarna skall träda i 
kraft så snart som möjligt efter att de har 
antagits och blivit stadfästa. 

Lagändringen avses inte bli tillämpad på 
sådan upphandling vid vilken upphandlings
förfarandet har inletts innan lagen trätt i 
kraft. Med inledande av upphandlingsförfa
rande avses t.ex. publicering av upphand
lingsannons eller lämnande av anbudsbegä
ran på det sätt som det stadgas om i 5 §. 
Med inledande av upphandlingsförfarande 
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jämställs i detta sammahang ett påbörjat 
byggnadsarbete som utförs som upphand
lingsenhetens eget arbete inom organisa
tionen, om det gäller ett byggnadsarbete som 
avses i 5 § 4 mom. i lagförslaget. 

I samband med lagens ikraftträdande re vi
deras förordningarna om upphandling som 

överstiger tröskelvärdet efter att de direk
tivändringar som följer av världshandelsor
ganisationens avtal om offentlig upphandling 
har trätt i kraft. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av lagen om offentlig upphandling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 23 december 1992 om offentlig upphandling (1505/92) 

l § 2 mom., 2 § l mom. 5 punkten, 3 §, 4 § 4 punkten samt5-9 och 14 §, 
av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag 1523/94 och 5, 7, 8 och 9 § sådana de lyder 

delvis ändrade i nämnda lag, samt 
fogas till l § ett nytt 3 mom. och till lagen nya 9 a och 11 a § som följer: 

l § 

Tillämpningsområde och syfte 

Denna lag tillämpas inte 
l) vid upphandling som skall hållas hem

lig eller vid upphandling där centrala statliga 
säkerhetsintressen förutsätter ett annat för
farande eller där särskilda säkerhetsbestäm
melser iakttas med stöd av lag, förordning 
eller administrativ bestämmelse, 

2) vid upphandling av varor som lämpar 
sig huvudsakligen för militärt bruk, 

3) vid sådan upphandling för en internatio
nell organisation som görs med stöd av ett 
särskilt förfarande, samt 

4) vid sådan upphandling, som görs med 
stöd av ett internationellt samarbetsavtal som 
Finland ingått. 

Internationella samarbetsavtal som avses i 
2 mom. 4 punkten skall delges Europeiska 
gemenskapernas kommission. 

2§ 

Upphandlingsenheter 

Upphandlingsenheter som avses i denna 
lag är 

5) varje upphandlare, om beloppet av det 
understöd som beviljas för upphandlingen av 
enheter som nämns i l, 2 eller 4 punkten 
överstiger hälften av upphandlingens värde. 

3 § 

Upphandling som överstiger tröskelvärdet 

Om de förfaringssätt och andra frågor som 
gäller upphandling vars värde uppgår till 
minst ett visst markbelopp, dvs. tröskelvär
det, eller som överstiger tröskelvärdet be-

stäms genom förordning i enlighet med Eu
ropeiska gemenskapens lagstiftning. 

4 § 

Definitioner 

I denna lag avses 

4) med leverantör den som säljer, uthyr 
eller på annat motsvarande sätt levererar en 
vara, utför en tjänst eller en entreprenad på 
basis av ett upphandlingsavtaL 

5 § 

Upphandlingsförfarandet 

Vid upphandling skall befintliga konkur
rensmöjligheter utnyttjas. Om upphandling 
skall oberoende av dess värde antingen en 
annons publiceras eller anbud annars inbe
gäras av med hänsyn till upphandlingens 
omfång och art ett tillräckligt antal leveran
törer. Om vid en upphandling som understi
ger tröskelvärdet en annan leverantör än den 
av vilken anbud har begärts, önskar ge an
bud, har han rätt att få en anbudsbegäran för 
att kunna lämna ett anbud. 

Upphandling får göras utan anbudstävlan 
endast av särskilda skäl. Som dylika skäl 
kan betraktas bland annat att värdet på upp
handlingen är obetydligt eller de grunder 
som fastställts för användning av direkt för
handlat förfarande, om vilka det stadgas i 
förordningarna om upphandling som över
stiger tröskelvärdet. 

Anbudstävlan behöver dock inte anordnas 
vid kollektiv upphandling, om upphand
lingen företas hos en sådan enhet för kollek
tiv upphandling som redan har iakttagit be
stämmelserna om upphandling i denna lag. 
En upphandlingsenhet som ger en uppband-
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ling i uppdrag åt en annan enhet skall ställa 
som villkor att den som företar upphand
lingen iakttar denna lag. 

Byggnadsentreprenad får inte utföras som 
eget arbete utan att anbudstävlan anordnas, 
om projektbundet statsbidrag beviljas för 
projektet och projektets kostnadskalkyl, på 
vilket statsbidraget baserar sig, inklusive 
mervärdesskatt uppgår till minst 5 000 000 
mark. Anbudstävlan behöver inte anordnas 
av skäl som anges ovan i 2 mom. eller ge
nom beslut av statsbidragsmyndighet om 
ändamålet med stödet det förutsätter. 

6 § 

Grnndema för val av en kandidat och an
budsgivare 

I en anbudstävlan kan en sådan kandidat 
eller anbudsgivare uteslutas som inte kan 
anses ha tekniska, ekonomiska eller andra 
förutsättningar för att genomföra upphand
lingen eller som har försummat att betala 
skatt eller lagstadgade socialavgifter i Fin
land eller i det land där leverantörens hu
vudsakliga verksamhetsställe är beläget (sta
tionerings land). En sådan kandidat skall på 
begäran ges upplysning om grunderna för 
uteslutningen. 

Vid upphandling som understiger tröskel
värdet kan vid bedömningen av kandidaters 
och anbudsgivares ekonomiska och tekniska 
prestationsförmåga förordningarna om upp
handling som överstiger tröskelvärdet iakttas 
i tillämpliga delar. 

I alla skeden av ett upphandlingsförfarande 
skall kandidater och anbudsgivare bemötas 
jämbördigt och utan diskriminering. Om 
kandidaten eller anbudsgivaren är en sam
manslutning eller en inrättning som ägs av 
upphandlingsenheten, skall dessa bemötas på 
samma sätt som de övriga kandidaterna eller 
anbuds g i varna. 

7 § 

Val av anbud 

Upphandlingen skall göras så förmånligt 
som möjligt. Bland anbuden skall antas det 
som är som helhet ekonomiskt mest förmån
ligt eller billigast. 

Vid upphandling som understiger tröskel
värdet kan vid fastställandet av kriterier för 
urvalet förordningarna om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet i tillämpliga delar 

följas. 

8 § 

Skadestånd 

Den som genom förfarande som strider 
mot denna lag eller med stöd av den utfär
dade stadganden eller föreskrifter eller Euro
peiska gemenskapens lagstiftning eller 
Världshandelsorganisationens avtal om of
fentlig upphandling orsakar en kandidat, an
budsgivare eller leverantör skada, är skyldig 
att ersätta den skada han orsakat. 

Då skadeståndskravet gäller de kostnader 
som uppkommit på grund av deltagande i ett 
anbudsförfarande, är det för utdömande av 
skadestånd tillräckligt att kandidaten eller 
anbudsgivaren leder i bevis ett oriktgit för
farande som avses i l mom. och att han om 
förfarandet hade varit felfritt skulle ha haft 
ett reellt tillfälle att vinna anbudstävlan. 

9 § 

Påföljder som bestäms av konkurrensrådet 

Om det vid en upphandling har förfarits i 
strid med denna lag eller med stöd av den 
utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i 
strid med Europeiska gemenskapens lagstift
ning eller Världshandelsorganisationens avtal 
om offentlig upphandling, kan konkurrens
rådet på ansökan 

l) helt eller delvis undanröja ett beslut av 
en upphandlingsenhet, 

2) förbjuda upphandlingsenheten att till
lämpa en punkt i ett dokument som gäller 
upphandlingen och att annars följa ett orik
tigt förfarande, 

3) ålägga upphandlingsenheten att korrige
ra sitt oriktiga förfarande, eller 

4) ålägga upphandlingsenheten att betala 
gottgörelse till en part som skulle ha haft ett 
reellt tillfälle att vinna anbudstävlan om för
farandet hade varit felfritt. 

Gottgörelse kan påföras, om de åtgärder 
som anges i l, 2 och 3 punkten kan orsaka 
betydande skada på det sätt som avses i 
10 § 3 mom. eller om ansökan anhängig
gjorts först efter att upphandlingsavtal in
gåtts. När gottgörese påförs skall hänsyn tas 
till arten av det fel eller den försummelse 
som upphandlingsenheten gjort sig skyldig 
till, upphandlingens totala värde samt de 
kostnader och den skada som sökanden or
sakats. 
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9 a§ 

Anhängiggörande av ärenden i 
konkurrensrådet 

I ett ärende som avses i 9 § kan ansök
ningen anhängiggöras och talan föras av den 
som saken gäller, handels- och industri
ministeriet och i ärenden som gäller upplå
tande på entreprenad även av finansminis
teriet eller i ärenden som nämns i 5 § 4 
mom. den statliga myndighet som har bevil
jat projektbundet stöd för genomförande av 
byggnadsprojektet i fråga. 

Ansökan skall göras skriftligen innan upp
handlingsavtal ingås. Sökanden skall, innan 
ansökan inges till konkurrensrådet, skriftli
gen meddela upphandlingsenheten om sin 
avsikt att anhängiggöra ärendet i konkur
rensrådet Ett existerande upphandlingsavtal 
utgör inget hinder för att ansökan prövas, 
om avtalet har ingåtts inom 14 dagar från 
det att anbudsgivarna fått del av anbudstäv
lans utgång eller ett beslut därom. Anbuds
givarna anses ha tagit del av anbudstävlans 
utgång, om inte annat visas, den sjunde da
gen efter att handlingen sändes. 

Konkurrensrådet upptar inte till behandling 
en ansökan rörande ett upphandlingsförfa
rande som iakttagits av en enhet som avses i 
2 § l mom. 3 punkten, om upphandlingen 
anknyter till den basserviceverksamhet som 
definieras i förordning och det uppskattade 
värdet av upphandlingen understiger det 
tröskelvärde om vilket det bestäms genom 
förordning. 

11 a§ 

Förlikningsförfarande 

När det gäller en upphandling som för
etagits av en i 2 § l mom. 3 punkten avsedd 

upphandlingsenhet, kan en kandidat, an
budsgivare eller leverantör, som anser att 
upphandlingsenheten gjort sig skyldig till ett 
förfarande som strider mot denna lag eller 
de stadganden och föreskrifter som utfärdats 
med stöd därav eller mot Europeiska gemen
skapens lagstiftning och vars intresse det 
oriktiga förfarandet gäller, utöver de krav 
som avses i 8 § eller 9 § l mom. 1-4 
punkten, hos Europeiska kommissionen 
framställa en begäran om att förlikningsför
farande skall tillgripas. 

Begäran om ett förlikningsförfarande skall 
riktas till handels- och industriministeriet 
inom 14 dagar från det att anbudsgivarna 
har fått del av hur anbudstävligen avgjorts 
eller av det beslut som gäller denna. Han
dels- och industriministeriet utfärdar vid be
hov närmare bestämmelser om förliknings
förfarandet. 

14 § 

Tystnadsplikt 

Vid genomförande av upphandling enligt 
denna lag och de förordningar som utfärdats 
med stöd av den iakttas i tillämpliga delar 
den lagstiftning som gäller allmänna hand
lingars offentlighet. 

Den som vid fullgörandet av uppgifter 
som avses i denna lag har fått kännedom om 
affärs- eller yrkeshemligheter för en närings
idkare eller andra med dem jämförbara om
ständigheter att yppandet av dem kan orsaka 
näringsidkaren ekonomisk skada, får inte 
röja dem eller använda dem utan laglig rätt, 
om inte den vars intresse tystnadsplikten 
gäller har gett sitt samtycke. 

Denna lag träder i kraft den 199. 
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Denna lag tillämpas inte på upphandling det annars har inletts innan lagen träder i 
om vilken en upphandlingsannons har publi- kraft. 
cerats eller vid vilken upphandlingsförfaran 

Helsingfors den 7 maj 1997 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Handels- och industriminister A ntti Kalliomäki 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om offentlig upphandling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 23 december 1992 om offentlig upphandling (1505/1992) 

l § 2 mom., 2 § l mom. 5 punkten, 3 §, 4 § 4 punkten, 5-9 och 14 §, 
av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag 1523/1994 och 5, 7, 8 och 9 § sådana de lyder 

delvis ändrade i nämnda lag, samt 
fogas till l § ett nytt 3 mom. och till lagen nya 9 a och 11 a § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

l § 

Tillämpningsområde och syfte 

Denna lag tillämpas inte 
l) vid upphandling som skall hållas hem

lig eller vid upphandling där statens säkerhet 
förutsätter ett annat förfarande eller där sär
skilda säkerhetsbestämmelser iakttas med 
stöd av lag, förordning eller administrativ 
bestämmelse, 

2) vid upphandling av varor som lämpar 
sig huvudsakligen för militärt bruk, 

3) vid upphandling som görs för en inter
nationell organisation med stöd av ett sär
skilt förfarande, 

4) vid upphandling som görs med stöd av 
ett internationellt samarbetsavtal som Fin
land ingått, 

5) vid upphandling, som görs för att uppnå 
riktpriser på produkter som avses i lantbruk
sinkomstlagen (736/1989). 

2 § 

Denna lag tillämpas inte 
l) vid upphandling som skall hållas hem

lig eller vid upphandling där centrala statliga 
säkerhetsintressen förutsätter ett annat för
farande eller där särskilda säkerhetsbe
stämmelser iakttas med stöd av lag, förord
ning eller administrativ bestämmelse, 

2) vid upphandling av varor som lämpar 
sig huvudsakligen för militärt bruk, 

3) vid sådan upphandling som görs för en 
internationell organisation med stöd av ett 
särskilt förfarande, samt 

4) vid sådan upphandling, som görs med 
stöd av ett internationellt samarbetsavatal 
som Finland ingått. 

Internationella samarbetsavtal som avses i 
2 mom. 4 punkten skall delges Europeiska 
gemenskapemas kommission. 

Upphandlingsenheter 

Upphandlingsenheter som avses denna 
lag är 

5) vilken upphandlare som helst, om en
heter som nämns i l, 2 eller 4 punkten be
kostar över hälften av upphandlingens värde. 

5) vmje upphandlare, om beloppet av det 
understöd som beviljas för upphandlingen 
av enheter som nämns i l, 2 eller 4 punkten 
överstiger hälften av upphandlingens värde. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

3 § 3 § 

Upphandlingens typbestämning Upplumdling som övestiger tröskelvärdet 

Genom förordning stadgas i vilken omfatt
ning upphandlingsenheterna skall följa be
stämmelserna om upphandling i fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenska
pen. 

4 § 

Om de förfaringssätt och andra frågor som 
gäller upphandling vars värde uppgår minst 
till ett visst markbelopp, dvs. tröskelvärdet, 
eller som överstiger tröskelvärdet bestäms 
genom förordning i enlighet med Europeiska 
gemenskapens lagstiftning. 

Definitioner 

I denna lag avses: 

4) med leverantör varuleverantör eller den 
som ger anbud på tjänster eller entreprenör. 

5 § 

Upphandlingsförfarandet 

Vid upphandling skall befintliga konkur
rensmöjligheter utnyttjas. Upphandling får 
göras utan anbudstävlan endast av skärskilda 
skäl. Anbudstävlan behöver dock inte anord
nas vid kollektiv upphandling, om upphand
lingen företas hos en sådan upphandlingsen
het som redan har iakttagit denna lags stad
ganden om upphandling. 

En upphandlingsenhet som ger upphand
ling i uppdrag åt en annan enhet skall ställa 
som villkor att den som företar upphand
lingen iakttar denna lag. 

Om upphandlingsenheten har valt ett upp
handlingsförfarande vid vilket alla som så 
önskar kan ge anbud (öppet upphandlings
förfarande), skall anbudsinfordran kungöras 
offentligt. För att åstadkomma konkurrens 
skall anbud i varje fall inbegäras av ett till
räckligt antal leverantörer. Om en annan 
leverantör än den av vilken anbud begärts, 
önskar ge anbud, har han rätt att få begäran 
om att ge anbud. Upphandlingen får dock 
inte fördröjas på grund av detta. 

Genom förordning stadgas nännare om 
vilka slag av upphandlingsförfaranden som 

4) med leverantör den som säljer, uthyr 
eller på annat motsvarande sätt levererar en 
vara, utför en tjänst eller en entreprenad på 
basis av ett upphandlingsavtaL 

5 § 

Upphandlingsförfarandet 

Vid upphandling skall befintliga konkur
rensmöjligheter utnyttjas. Om upphandling 
skall oberoende av dess värde antingen en 
annons publiceras eller anbud annars inbe
gäras av ett med hänsyn till upphandlingens 
omfång och art ett tillräckligt antal leveran
törer. Om vid en upphandling som understi
ger tröskelvärdet en annan leverantör än den 
av vilken anbud har begärts, önskar ge an
bud, har han rätt att få en anbudsbegäran för 
att kunna lämna ett anbud. Upphandlingen 
får dock inte fördröjas på grund av detta 

Upphandling får göras utan anbudstävlan 
endast av särskilda skäl. Som dylika skäl 
kan betraktas bland annat att värdet på upp
handlingen är obetydligt eller de grunder 
som fastställts för användning av direkt för
handlat förfarande, om vilka det stadgas i 
förordningarna om upphandling som över
stiger tröskelvärdet. 

Anbudstävlan behöver dock inte anordnas 
vid kollektiv upphandling, om upphand
lingen företas hos en sådan enhet för kol
lektiv upphandling som redan har iakttagit 
bestämmelserna om upphandling i denna 
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skall följas. 

6 § 

Grunderna för uteslutning av en kandidat 
och anbudsgivare 

I en anbudstävlan kan en sådan kandidat 
eller anbudsgivare uteslutas som inte kan 
anses ha tekniska, ekonomiska eller andra 
förutsättningar att genomföra upphandlingen. 
En sådan kandidat eller anbudsgivare skall 
på begäran ges upplysning om grunderna för 
uteslutningen. 

7 § 

Beslut om upphandling 

Upphandlingen skall göras så förmånligt 
som möjligt. Bland anbuden skall antas det 

370141 
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lag. En upphandlingsenhet som ger en upp
handling i uppdrag åt en annan enhet skall 
ställa som villkor att den som företar upp
handlingen iakttar denna lag. 

Byggnadsentreprenad får inte utföras som 
eget arbete utan att anbudstävlan anordnas, 
om projektbundet statsbidrag beviljas för 
projektet och projektets kostnadskalkyl, på 
vilket statsbidraget baserar sig, inklusive 
me1Värdesskatt uppgår till minst 5 000 000 
mark. Anbudstävlan behöver inte anordnas 
av skäl som anges ovan i 2 mom. eller ge
nom beslut av statsbidragsmyndighet om 
ändamålet med stödet det förutsätter. 

6 § 

Grundernaför val av en kandidat och 
anbudsgivare 

I en anbudstävlan kan en sådan kandidat 
eller anbudsgivare uteslutas som inte kan 
anses ha tekniska, ekonomiska eller andra 
förutsättningar för att _genomföra upphand
lingen eller som har försummat att betala 
skatt eller lagstadgade socialavgifter i Fin
land eller i det land där leverantörens hu
vudsakliga verksamhetsställe är beläget (sta
tionerings/and). En sådan kandidat skall på 
begäran ges upplysning om grunderna för 
uteslutningen. 

V id upphandling som understiger tröskel
värdet kan vid bedömningen av kandidaters 
och anbudsgivares ekonomiska och tekniska 
prestationsförmåga förordningarna om upp
handling som överstiger tröskelvärdet iakttas 
i tillämpliga delar. 

I alla skeden av ett upphandlingsförfarande 
skall kandidater och anbudsgivare bemötas 
jämbördigt och utan diskriminering. Om 
kandidaten eller anbudsgivaren är en sam
manslutning eller en inrättning som ägs av 
upphandlingsenheten, skall dessa bemötas på 
samma sätt som de övriga kandidatema eller 
anbudsgivarna. 

7 § 

Val av anbud 

Upphandlingen skall göras så förmånligt 
som möjligt. Bland anbuden skall antas det 
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som är billigast eller som helhet ekonomiskt 
mest förmånligt. 

Genom förordning kan stadgas om sådana 
undantag från l mom. som grundar sig på 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen. 

8 § 

skadestånd 

Den som genom förfarande som strider 
mot denna lag eller med stöd av den utfär
dade stadganden eller föreskrifter eller be
stämmelser i EES-avtalet orsakar en leveran
tör skada, är skyldig att ersätta den skada 
han orsakat. 

Då skadeståndskravet gäller de kostnader 
som uppkommit på grund av deltagande i ett 
anbudsförfarande, är det för utdömande av 
skadestånd tillräckligt att kandidaten eller 
anbudsgivaren leder i bevis ett oriktgit för
farande som avses i l mom. och att han om 
förfarandet hade varit felfritt skulle ha haft 
ett reellt tillfälle att vinna anbudstävlingen. 
Detta moment skall tillämpas på de upp
handlingar om vilka stadgas genom förord
ning. 

9 § 

Anhängiggörande av ärenden i 
konkurrensrådet 

Om det vid en upphandling om vilken när
mare stadgas genom förordning har förfarits 
i strid med denna lag eller med stöd av den 
utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i 
strid med fördraget om upprättandet av Eu
ropeiska gemenskapen, kan konkurrensrådet 
på ansökan av den som saken gäller. 

l) helt eller delvis undanröja ett beslut av 
en upphandlingsenhet, 

2) förbjuda upphandlingsenheten att till
lämpa en punkt i ett dokument som gäller 
upphandlingen och att annars följa ett orik
tigt förfarande, eller 

3) ålägga upphandlingsenheten att korrige
ra sitt oriktiga förfarande. 
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som är som helhet ekonomiskt mest förmån
ligt eller billigast. 

V id upphandling som understiger tröskel
värdet kan vid fastställandet av kriterier för 
urvalet förordningarna om upphandling som 
överstiger tröskelvärdet i tillämpliga delar 
följas. 

8 § 

Skadestånd 

Den som genom förfarande som strider 
mot denna lag eller med stöd av den utfär
dade stadganden eller föreskrifter eller Euro
peiska gemenskapens lagstiftning eller 
Världshandelsorganisationens avtal om of
fentlig upphandling orsakar en kandidat, an
budsgivare eller leverantör skada, är skyldig 
att ersätta den skada han orsakat. 

Då skadeståndskravet gäller de kostnader 
som uppkommit på grund av deltagande i ett 
anbudsförfarande, är det för utdömande av 
skadestånd tillräckligt att kandidaten eller 
anbudsgivaren leder i bevis ett oriktgit för
farande som avses i l mom. och att han om 
förfarandet hade varit felfritt skulle ha haft 
ett reellt tillfälle att vinna anbudstävlan. 

9 § 

Påföljder som bestäms av 
konkurrensrådet 

Om det vid en upphandling har förfarits i 
strid med denna lag eller med stöd av den 
utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i 
strid med Europeiska gemenskapens lagstift
ning ellerVärldshandelsorganisationens avtal 
om offentlig upphandling kan konkurrens
rådet på ansökan 

l) helt eller delvis undanröja ett beslut av 
en upphandlingsenhet, 

2) förbjuda upphandlingsenheten att till
lämpa en punkt i ett dokument som gäller 
upphandlingen och att annars följa ett orik
tigt förfarande, 

3) ålägga upphandlingsenheten att korrige
ra sitt oriktiga förfarande, eller 

4) ålägga upphandlingsenheten att betala 
gottgörelse till en part som skulle ha hqft ett 
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Ett i l mom. avsett ärende kan anhän
giggöras även av handels- och industri
ministeriet och ärenden som gäller upplåtan
de på entreprenad även av finansministeriet 

Ansökan skall g~ra~ s~ftligen. En an
sökan som har anhängtggJmts efter att upp
handlingsavtal har ingåtts upptas inte till 
prövning. Sökanden skall, innan ansökan 
inges till konkurrensrådet, skriftligen med
dela upphandlingsenheten om sin avsikt att 
anhängiggöra ärendet i konkurrensrådet 
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reellt tillfälle att vinna anbudstävlingen om 
fölfarandet hade varit felfritt. 

Gottgörelse kan p/iföras, om de åtgärder 
som anges i l, 2 och 3 punkten kan orsaka 
betydande skada på det sätt som avses i 
JO§ 3 mom. eller om ansökan anhängig
gjorls först efter att upphandlingsavtal in
gåtts. När gottgörelse p/iförs skall hänsyn tas 
till alten av det fel eller den försummelse 
som upphandlingsenheten gjorl sig skyldig 
till, upphandlingens totala värde samt de 
kostnader och den skada som sökanden or
sakats. 

9a§ 

Anhängiggörande av ärenden i konkurrens
rådet 

I ett ärende som avses i 9 § kan ansök
ningen anhängiggöras och talan föras av den 
som saken gäller, handels- och industrimin
isteriet och i ärenden som gäller upplåtande 
på entreprenad även av finansministeriet el
ler i ärenden som nämns i 5 § 4 mom. den 
statliga myndighet som har beviljat projekt
bundet stöd för genomförande av byggnads
projektet i fråga 

Ansökan skall göras skriftligen innan upp
handlingsavtal ingås. Sökanden skall, innan 
ansökan inges till konkurrensrådet, skriftli
gen meddela upphandlingsenheten om sin 
avsikt att anhängiggöra ärendet i konkur
rensrådet Ett existerande upphandlingsavtal 
utgör inget hinder för att ansökan prövas, 
om ansökan har ingetts inom 14 dagar från 
det att anbudsgivarna fått del av anbudstäv
lans utgång eller ett beslut därom. Anbuds
givarna anses ha tagit del av anbudstävlans 
utgång, om inte annat visas, den sjunde da
gen efter att handlingen sändes. 

Konkurrensrådet upptar inte till behandling 
en ansökan rörande ett upphandlingsförfa
rande som iakttagits av en enhet som avses i 
2 § l mom. 3 punkten, om upphandlingen 
anknyter till den basserviceverksamhet som 
definieras i förordning och det uppskattade 
värdet av upphandlingen understiger det 
tröskelvärde om vilket det bestäms genom 
förordning. 
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14 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid fullgörandet av uppgifter 
som avses i denna lag har fått kännedom om 
en näringsidkares affärs- eller yrkeshemlig
heter, får inte röja dem eller använda dem 
utan laglig rätt, om inte den vars intresse 
tystnadsplikten gäller har gett sitt samtycke. 
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11 a§ 

Förlikningsfölfarande 

N är det gäller en upphandling som före
tagits av en i 2 § l mom. 3 punkten avsedd 
upphandlingsenhet, kan en kandidat, an
budsgivare eller leverantör, som anser att 
upphandlingsenheten gjort sig skyldig till ett 
fölfarande som strider mot denna lag eller 
de stadganden och föreskrifter som utfärdats 
med stöd därav eller mot Europeiska gemen
skapens lagstiftning och vars intresse det 
oriktiga fölfarandet gäller, utöver de krav 
som avses i 8 § eller 9 § l mom. 1-4 
punkten, hos Europeiska kommissionen 
framställa en begäran om att förlikningsför
farande skall tillgripas. 

Begäran om ett förlikningsfölfarande skall 
riktas till handels- och industriministeriet 
inom 14 dagar från det att anbudsgivarna 
har fått ta del av hur anbudstävlingen av
gjorts eller av det beslut som gäller denna 
Handels- och industriministeriet utfärdar vid 
behov nännare bestämmelser om förlik
ningsfölfarandet. 

14 § 

Tystnadsplikt 

V id genomförande av upphandling enligt 
denna lag och de förordningar som utfärdats 
med stöd av den iakttas i tillämpliga delar 
den lagstiftning som gäller allmänna hand
lingars offentlighet. 

Den som vid fullgörandet av uppgifter 
som avses i denna lag har fått kännedom om 
affärs- eller yrkeshemligheter för en närings
idkare eller andra med dem jämförbara om
ständigheter att yppandet av dem skulle or
saka näringsidkaren ekonomisk skada, får 
inte röja dem eller använda dem utan laglig 
rätt, om inte den vars intresse tystnads
plikten gäller har gett sitt samtycke. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Denna lag tillämpas inte på upphandling 
om vilken en upphandlingsannons har publi
cerats eller vid vilken upphandlingsfölfaran
det annars har inletts innan lagen träder i 
kraft. 


