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1
ERON MYÖNTÄMINEN ARTO KUJALALLE PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN
-LAUTAKUNNAN JÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto (13.9.2022, § 4) on valinnut Arto Kujalan
(kok) aluehallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Hän on sen vuoksi
pyytänyt eroa palveluiden järjestäminen -lautakunnan jäsenen
tehtävästä.
Hyvinvointialuelain (611/2021) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin.
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (13§) mukaan
palveluiden järjestäminen lautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä ja
heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hyvinvointialuelain 37 §:n mukaan
toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei
aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on
aluevaltuuston toimikautta lyhyempi tai jäljempänä toisin säädetä.
Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa-arvolain (609/1986) 4a §,
jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta
aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40%.
Lautakunnan kokoonpano toimikaudella 2022–2025:
Jäsen

Varajäsen

Micaela Röman RKP, puheenjohtaja

Bodil Weckström RKP

Anna-Mari Eloranta SDP, varapuheenjohtaja

Riikka Lintukangas SDP

Pamela Stenberg RKP

Jonna Hinttaniemi RKP

Irmeli Hoffren KOK+KD

Katri Kakkuri KOK+KD

Johanna Aaltonen SDP

Meri Lohenoja SDP

Jarkko Haverinen PS

Janne Immonen PS

Sanna Kivineva VIHR

Tanja Lehtikuusi VIHR

Tove Munkberg RKP

Charlotta Savin RKP

Tero Suominen KOK+KD

Jari Ilkka KOK+KD

Pehr Sveholm RKP

Stefan Andersin RKP

Markus Pietikäinen SDP

Jan Nyström SDP
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Arto Kujala KOK+KD

Jani Asunmaa KOK+KD

Roy Harkimo LIIK

Olli Kykkänen LIIK

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Arto
Kujalalle tämän pyynnöstä eron palveluiden järjestäminen lautakunnan
jäsenyydestä ja että aluevaltuusto nimeää uuden jäsenen hänen
tilalleen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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2 ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN ICT-ASIANTUNTIJAPALVELUJEN HANKINTA
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: hankejohtaja Jaana Forslund, jaana.forslund@porvoo.fi
Hankinnan kohde
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarpeisiin ja muutoksen tueksi kilpailutetaan
tarpeelliset ICT-konsultointipalvelut. Hankinnan kohteena ovat ICT-suunnitteluja hallintapalvelut sisältäen projektinhallinta- ja integraattoripalvelut sekä
määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut jäljempänä tarkemmin kuvatuin sisällöin.
Hankinnan tavoitteena on saada luotettavat ja strategiset kumppanit, joiden
kanssa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue pystyy kehittämään ICT-palveluitaan ja
jotka pystyvät toimimaan ja toimittamaan asiantuntijapalveluita
monitoimittajaympäristössä.
Hankinnan perusteella perustetaan puitejärjestely, johon valitaan viisi
palveluntuottajaa, jos riittävä määrä vähimmäisvaatimukset täyttäviä tarjouksia
saadaan. Tilaaja hankkii konsulttipalveluita puitejärjestelystä tarpeensa mukaan
päätöksen oheismateriaalina 1 olevan tarjouspyynnön liitteen 6 Sopimus kohdan
5 Puitejärjestely mukaisesti.
Hankinnan kohde kattaa seuraavat ICT- suunnittelu- ja hallintapalvelujen alueet:
1. Projektinhallintapalvelut
2. Integraattoripalvelut
3. Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut
Osatarjous ei ollut mahdollinen.
Hankintayksikkö voi lisäksi hankkia vapaaehtoisena tarjottavia
ICT-asiantuntijapalveluita: tietoturva-asiantuntijan palveluita,
tietosuoja-asiantuntijapalveluita ja ICT-hankintojen asiantuntijapalveluita, joiden
arvo on enintään 15 % hankinnan enimmäismäärästä.
Hankinnan kohde ja ehdot sekä hankittavan palvelun sisältö on kuvattu
tarkemmin päätöksen oheismateriaalina 1 olevassa tarjouspyynnössä liitteineen.
Hankinnan ennakoitu arvo on 3 000 000 euroa (alv 0 %).
Hankintasopimus on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta (varsinainen
sopimuskausi). Tämän jälkeen tilaajalla on oikeus kahden (2) vuoden
lisäsopimuskauteen (optiokausi).
Hankintamenettely ja tarjouspyyntö
Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä
hankinta. Tarjouskilpailua koskeva EU-hankintailmoitus ja tarjouspyyntö
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julkaistiin 3.6.2022 ilmoituskanavissa Hankintailmoitukset.fi tunnisteella
2022-100609 ja TED-tietokannassa tunnisteella 2022/S 107-300067.
Hankinnasta julkaistiin markkinakartoitusta varten tietopyyntö, johon saatiin 17
vastausta.
Saadut tarjoukset
Tarjouksia saatiin määräaikaan 2.8.2022 klo 12:00 mennessä 8 kappaletta.
Saadut tarjoukset ilmenevät liitteestä 1 ”Avauspöytäkirja”.
Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin tarjousten tarkistus ja arviointi.
Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen, ensin avataan saapuneet
tarjoukset ja tämän jälkeen tarkistetaan tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus ja
tarjoajien kelpoisuusehtojen täyttyminen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset
hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan tarjousvertailuun.
Tarjoajien soveltuvuuden arviointi
Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että Sofigate Oy:n tarjous ei ollut
tarjouspyynnön mukainen hinnan ilmoittamisen osalta. Näin ollen tarjous
suljetaan tarjouskilpailusta. Ulossulkemisen perusteet on kuvattu tarkemmin
liitteessä 2 Tarjoajakohtainen kirje Sofigate.
Muut tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin mukaan
tarjousvertailuun.
Tarjousten vertailu
Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa
vertailuperusteena käytetään parasta hinta/laatu -suhdetta tarjouspyynnössä
kuvatun mukaisesti.
HINTA, painoarvo 50 %
Hintavertailua varten tarjoajan hankinnan osaan tarjoamat senior- ja
junior-konsulttien hinnat lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjoajan vertailuhinta.
Halvimman vertailuhinnan antanut tarjoaja saa vertailuun 50 pistettä. Muiden
tarjoajien hinta suhteutetaan halvimman tarjouksen hintaan kaavalla halvimman
tarjouksen hinta / tarjoajan hinta * 50.
LAATU, painoarvo 50 %
Laatuvertailua varten tarjoajan laatuvertailussa saamat pisteet lasketaan yhteen,
jolloin saadaan tarjoajan raakapisteet. Eniten raakapisteitä saanut tarjoaja saa
tarjousvertailussa täydet 50 pistettä ja muiden tarjousten laatupisteet
suhteutetaan kaavalla tarjoajan raakapisteet/ suurimmat raakapisteet * 50.
Tarjouspyynnön laatuperusteena 1 Tarjottavien senior- ja junior- konsulttien
vähimmäisvaatimukset ylittävien referenssitoimeksiantojen laajuus ja kohde.
Laatuvertailu perustuu tarjoajien tarjouksiinsa tarjottavien konsulttien
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henkilöstölomakkeisiin, joissa tarjoaja on kuvannut laatuperusteen tarjottavan
konsultin kohdalla. Siltä osin, kuin hankintayksikkö on poikennut tarjoajien
laatuperusteen täyttymistä koskevasta ilmoituksesta, on laatuvertailun perustelut
kuvattu liitteessä 3 Laatuvertailun perustelumuistio. Liikesalaisuuksia sisältävät
osat perusteluista on toimitettu vain kyseisille tarjoajille liitteellä 4
Tarjoajakohtainen kirja KPMG ja liitteellä 5 Tarjoajakohtainen kirje QMS Jedisoft
Laatuperusteena 2 oli tarjoajan (yrityksen) toimeksiantojen asiakastyytyväisyys.
Perusteen täyttyminen on arviointi tarjoajan tarjouksiinsa liittämien
asiakastyytyväisyyslomakkeiden perusteella.
Hinta- ja laatuperusteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.
Tarjoajien etusijajärjestys muodostetaan tarjousvertailun lopputuloksen
mukaisesti, yhteen laskettujen hinta- ja laatupisteiden perusteella.
Hankinnassa valitaan puitejärjestelyyn viisi eniten pisteitä saanutta tarjoajaa
puitejärjestelyyn.
Tarjousvertailun lopputulos, annetut hinta- ja laatupisteet ja valittavien tarjoajien
etusijajärjestys on liitteen 6 Tarjousvertailu mukainen.

Hankintapäätös
Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen
sopimus.
Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä
aikaisintaan 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan
saaneen päätös perusteluineen tiedoksi.
Hankintayksikkö voi valita varatoimittajan, jonka kanssa sopimus tehdään, mikäli
hankintasopimusta ei voida tehdä voittaneen tarjoajan kanssa.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava osoitteella: kirjaamo@itauusimaa.fi.

Liitteet:
LIITE 1 Avauspöytäkirja
LIITE 2 Tarjoajakohtainen kirje Sofigate, SALASSA PIDETTÄVÄ (JulkL 24.1 §
20 kohta)
LIITE 3 Laatuvertailun perustelumuistio
LIITE 4 Tarjoajakohtainen kirje KPMG, SALASSA PIDETTÄVÄ (JulkL 24.1 § 20
kohta)

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

LISÄLISTA

17/2022

7

LIITE 5 Tarjoajakohtainen kirje QMS Jedisoft, SALASSA PIDETTÄVÄ (JulkL
24.1 § 20 kohta)
LIITE 6 Tarjousvertailu
LIITE 7 Tarjouspyyntö liitteineen

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää
 valita puitejärjestelyyn seuraavat tarjoajat etusijajärjestyksessä seuraavasti
1. Fujitsu Finland Oy
2. Gofore Lead Oy
3. Accenture Oy
4. Konsortio QMS Nordic Oy & Jedisoft Oy
5. NHG Finland Oy
 valtuuttaa hyvnvointialuejohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja
tekemään niihin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset ja täydennykset ja
 että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

