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UUSI HANKINTALAKI VOIMAAN 1.1.2017

Tasavallan presidentti vahvisti 29.12.2016 uuden hankintalain: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Laki perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin. Uusi
laki tuli voimaan 1.1.2017, ja sillä kumottiin aikaisempi vuoden 2007 hankintalaki.
Laki on luettavissa Finlexistä osoitteessa http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397
Uutta lakia sovelletaan kirkollishallinnossa hankintoihin, jotka on aloitettu 1.1.2017 jälkeen. Aloittamisajankohta tarkoittaa tässä yhteydessä hankintailmoituksen julkaisemisajankohtaa Hilmassa. Ennen
1.1.2017 aloitetuissa eli Hilmassa julkaistuissa hankinnoissa sovelletaan aikaisempaa hankintalakia
(348/2007).
Muutoksia kansallisiin kynnysarvoihin
Tavaroiden ja palvelujen sekä suunnittelukilpailujen kansallinen kynnysarvo nousi 60 000 euroon aiemmasta 30 000 eurosta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kynnysarvo nousi 100 000 eurosta 400
000 euroon ja ns. erityisten palveluhankintojen kynnysarvo 300 000 euroon. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo säilyi entisellään 150 000 eurossa. Käyttöoikeussopimusten uusi kansallinen kynnysarvo on 500 000 euroa.
Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat ovat hankintalain soveltamisalan ulkopuolella.
Kansalliset hankintamenettelyt uusiutuivat kokonaan
Kansallisissa hankintamenettelyissä tapahtui suurimmat yksittäiset muutokset. Kansallisten hankintojen
menettelyjä ei enää säännellä yksityiskohtaisesti vaan kilpailuttamisessa tulee noudattaa hankintalain
yleisiä oikeusperiaatteita eli avoimuutta, tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua sekä suhteellisuutta. Seurakunta voi käyttää tarkoituksenmukaisia mutta mainittujen oikeusperiaatteiden mukaisia menettelyjä.
On huomattava, että jos kansallisessa hankinnassa noudattaa vastaavia menettelyjä kuin aikaisemmankin
lain aikana taikka uuden lain EU-hankintoja koskevia menettelyjä, täyttyy tällöin joka tapauksessa myös
uuden lain menettelyä koskevat vaatimukset.
Muutoksia EU-hankintamenettelyihin
EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin lakimuutos toi paljon muuttuneita yksityiskohtia. Muun muassa
neuvotteluja sisältävät menettelyt uudistuivat lähes kokonaan. Myös tarjoajan soveltuvuusvaatimuksiin
sekä pakollisiin ja harkinnanvaraisiin poissulkemisperusteisiin tuli muutoksia. Soveltuvuuden alustavana näyttönä on käytettävä yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa ESPD:tä.

Kun EU-kynnysarvon ylittävä hankinta on näköpiirissä, on syytä etukäteen huolella perehtyä uuden lain
vaatimuksiin ja sen suomiin mahdollisuuksiin kilpailutuksen toteuttamiseksi. EU-kynnysarvot ovat entiset eli tavaroiden ja palvelujen hankinnassa sekä suunnittelukilpailussa 209 000 euroa ja rakennusurakoissa 5 225 000 euroa.
Lisätietoja uudesta hankintalaista on seurakuntia palvelevalla Hankinnat –sivustolla Nuotassa
(https://nuotta.evl.fi/hankinnat). Tämä sivusto on tarkoitus päivittää vastaamaan uuden lain sisältöä tammikuun aikana. Uudesta laista on tietoa saatavissa myös julkisten hankintojen neuvontayksikön sivulta
(www.hankinnat.fi). Lisätietoja uudesta laista antaa tarvittaessa myös lakimies Mikko Tähkänen Kirkkohallituksesta, mikko.tahkanen(at)evl.fi, puh. 050 5386 597.
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