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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.11.2022

1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Aluehallituksen kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu
on lähetetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa
on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa
hyvinvointialueen verkkosivustolla (146 §).

Kutsu on lähetetty 21.11.2022 ja julkaistu samanaikaisesti
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus

- suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoittaneet
sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut,

- toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.11.2022

2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen
tarkistettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille
sähköisesti.

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen
pöytäkirjantarkastajiksi Bernhard Edgrenin ja Kristian Forsmanin.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.11.2022

3
HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä
ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.3.2022 § 4
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön. Samalla
valtuusto teki päätöksen, että hallintosäännölle tehdään
kesäkuussa ja joulukuussa 2022 tarkistuskierros.
Hallintosääntöä muutettiin aluevaltuustossa 14.6.2022 § 4 ja
13.9.2022 § 5.

Hallintosäännön ja strategian poliittinen ohjausryhmä on
kokoontunut 14.11.2022 ja käsitellyt hallintosäännön
muutoksia. Muutoksilla turvataan hyvinvointialueen hallinnon
toimivuutta 1.1.2023 alkaen.

   Hallintosääntöön ehdotettavat muutokset on merkitty
   liitteeseen keltaisella korostusvärillä.

   Liite: Muutokset hallintosääntöön 12-2022

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

   Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että 
   aluevaltuusto hyväksyy liitteessä esitetyt hallintosäännön
   muutokset, ja että hallintosäännön muutos tulee voimaan
   heti, kun valtuusto on tehnyt asiassa hallintosäännön
   muuttamista koskevan päätöksen ja mahdollisesta 
   muutoksenhausta huolimatta.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.11.2022

4
ASIAKASMAKSUT ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEELLA 2023

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: perusturvajohtaja Ilona Koskenniemi,
ilona.koskenniemi@askola.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään
asiakasmaksulaissa (734/1992) ja
asiakasmaksuasetuksessa (912/1992). Voimassa olevassa
lainsäädännössä säädetään asiakasmaksuista käyttäen
käsitteitä kunta, kuntayhtymä ja sairaanhoitopiiri. Hallituksen
esityksessä (56/2021) sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen lainsäädäntöä sekä eräitä muita lakeja on
ehdotettu muutettavaksi hyvinvointialueiden perustamisen
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisen uudistamisesta johtuen. Hallituksen esityksen
kohdassa 7.59 esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain muuttamista niin, että
pykälissä olevat viittaukset kuntaan, kuntayhtymään tai
sairaanhoitopiiriin muutetaan viittauksiksi
hyvinvointialueeseen. Hallituksen esityksen (56/2021)
perusteella tässä sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuja koskevassa pykälässä ja sitä täydentävissä
liitteissä käytetään kunnan sijaan käsitettä hyvinvointialue.

Asiakasmaksulain (734/1992) 1 §:n mukaisesti
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan
periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä.
Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädetään palvelusta
perittävän maksun enimmäismäärä. Asetuksen 33 a §:n
mukaan asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan
joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen
mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua,
jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina
olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Hyvinvointialueen tulee periä asiakkailta yhtenevät
asiakasmaksut asiakkaan kotikunnasta riippumatta.
Terveydenhuollon tasasuuruisissa asiakasmaksuissa ei ole
ollut merkittäviä kuntakohtaisia eroja. Asiakkaan maksukyvyn
mukaan määrättävissä maksuissa on ollut jonkin verran
kuntakohtaisia eroja. Näiden maksujen osalta esityksessä on
huomioitu nykyisten maksujen kunnittainen vaihtelu.

Esitys hyvinvointialueella vuonna 2023 perittävistä
asiakasmaksuista on valmisteltu hyvinvointialueen
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valmistelussa mukana olevien eri alojen asiantuntijoiden
sekä käytetty Sosiaali- ja terveysministeriön, THL ja
Kuntaliiton ohjeistuksia asiakasmaksujen määräytymisestä.

Lain hyvinvointialueesta 22 §:n mukaan aluevaltuusto
   päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien 
   maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen
   järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä
   asiakasmaksuista.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että 
   aluevaltuusto hyväksyy liitteiden mukaiset asiakasmaksut
   sovellettavaksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.1.2023
   alkaen.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.11.2022

5
HYVINVOINTIALUEEN TOIMITILAT

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: kehittämisjohtaja Katja Blomberg
katja.blomberg@porvoo.fi, kalustomestari Aki Ahokanto,
aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Aluehallitus on kokouksessaan 16.6.2022 saanut selvityksen
toimitiloihin liittyvästä valmistelutilanteesta. Tämän jälkeen kuntien
kanssa on käyty vuoropuhelua, lähetetty tarkentavia ohjeita ja
pyydetty kuntia toimittamaan vuokrasopimukset hyvinvointialueelle
6.10.2022 mennessä.

Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä 216 kohdetta, joiden
yhteenlaskettu huoneistoala on vajaa 110 000 m². Näiden kohteiden
yhteenlaskettu vuosivuokra on noin 20,7 miljoonaa euroa.

Kuntien ilmoittamissa luvuissa esiintyy vielä epäselvyyksiä joidenkin
kohteiden osalta. Etenkin Loviisan kaupungin ja Sipoon kunnan
siirtyvien toimitilojen osalta tulee ennen vuokrasopimusten
allekirjoittamista vielä tarkistaa vuokrasumma.

Ennen vuokrasopimusten allekirjoittamista kaikkien tilojen
vastuunjakotaulukko tulee vielä käydä läpi ja liittää osaksi
allekirjoitettavia asiakirjoja. 

Vuokrasopimusasetuksen mukaisesti maksettava vuokra on
kokonaisvuokra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta.
Pääomavuokra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai
toimitilan teknisen arvon perustella. Ylläpitovuokraan tulee sisältyä
kaikki hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-,
lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja
vaaralliset jätteet ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla.

Kuten neuvotteluissa on aikaisemmin sovittu, muissa kuin puhtaasti
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen vuokratiloissa (mm.
hallinnolliset tilat, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja
koulupsykologin käytössä olevat tilat) kiinteistöjen siivous ja mattojen
vaihto sisältyvät vuokrasopimukseen. Puhtaasti sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintaan kokonaan vuokrattavien kiinteistöjen
osalta hyvinvointialue vastaa siivouksen järjestämisestä (ei sisälly
vuokrasopimukseen).

Kiinteistönomistajien kanssa solmitaan vuokra-asetuksen mukaisesti
vuokrasopimus 3+1 vuodelle.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

mailto:katja.blomberg@porvoo.fi
mailto:aki.ahokanto@pelastustoimi.fi
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyy liitteenä
olevan siirtyvien toimitilojen taulukon ja valtuuttaa
hyvinvointialuejohtajan solmimaan vuokrasopimukset
kiinteistönomistajien kanssa.



ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE ESITYSLISTA 24/2022 10

Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.11.2022

6
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA JA VASTUISTA / LOVIISAN
KAUPUNKI

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto, talous, toimitila ja tukipalvelut –jaoston
varapuheenjohtaja Annette Povenius, annette.povenius@loviisa.fi

 Aikaisempi käsittely: aluehallitus 24.3.2022 § 22 ja aluevaltuusto 29.3.2022 § 23

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain
(616/2021) 26 §:n mukaan kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle 28.2.2022
mennessä selvitys siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja
toimitiloista sekä siirtyvästä henkilöstöstä. Selvitys oli mahdollista täydentää
30.6.2022 mennessä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti kokouksessaan 29.3.2022
ottaa vastaan ja merkitsi tiedoksi Loviisan kaupungin esitetty selvitys.
Aluevaltuusto pyysi Loviisan kaupunkia täydentämään selvitystään, jos siinä
tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Loviisan kaupunki on täydentänyt selvitystä kaupunginjohtajan tekemällä
viranhaltijapäätöksellä 22.6.2022 §/2022.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:  

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. vastaanottaa ja merkitä tiedoksi Loviisan kaupunginjohtajan omaisuuden ja
leasingvastuiden siirtoa koskevan selvityksen täydennyksen

2. valtuuttaa talousjohtajan hyväksymään myöhemmässä vaiheessa tarpeelliset
muutokset koskien hyvinvointialueelle siirtyvää omaisuutta ja vastuita

Liite Viranhaltijapäätös §6/2022
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.11.2022

7
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA JA VASTUISTA / PORVOON
KAUPUNKI

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot:  Hallinto, talous, toimitila ja tukipalvelut –jaoston
varapuheenjohtaja Annette Povenius, annette.povenius@loviisa.fi

 Aikaisempi käsittely: aluehallitus 24.3.2022 § 22 ja aluevaltuusto 29.3.2022 § 23

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain
(616/2021) 26 §:n mukaan kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle 28.2.2022
mennessä selvitys siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja
toimitiloista sekä siirtyvästä henkilöstöstä. Selvitys oli mahdollista täydentää
30.6.2022 mennessä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti kokouksessaan 29.3.2022
ottaa vastaan ja merkitsi tiedoksi Porvoon kaupungin esitetty selvitys.
Aluevaltuusto pyysi Porvoon kaupunkia täydentämään selvitystään, jos siinä
tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Porvoon kaupunki on täydentänyt selvitystä kaupunginvaltuuston 13.6.2022 §47
tekemällä päätöksellä.

Päätösehdotus,  hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. vastaanottaa ja merkitsee tiedoksi Porvoon kaupunginvaltuuston 13.6.2022
§47 tekemän selvityksen täydennyksen

2. valtuuttaa talousjohtajan hyväksymään myöhemmässä vaiheessa tarpeelliset
muutokset koskien hyvinvointialueelle siirtyvää omaisuutta ja vastuita

Liitteet  Pöytäkirjan ote §47
 Porvoo siirtyvät tietojärjestelmät
 liite 1 sosiaali- ja terveydenhuolto, pysyvät vastaavat 31.12.2021
 liite 2 sosiaali- ja terveydenhuolto, ajoneuvot oma omistus
 liite 3 sosiaali- ja terveydenhuolto, leasingajoneuvot ja sopimusvastuut
 liite 5 sosiaali- ja terveydenhuolto, apuvälineet
 liite 6 sosiaali- ja terveydenhuolto, leasingvastuut irtain
 liite 7 pelastuslaitos, pysyvät vastaavat
 liite 8 pelastuslaitos, omat ajoneuvot
 liite 9 pelastuslaitos, alkusammutus
 liite 10 pelastuslaitos, pelastusvälineet
 liite 11 pelastuslaitos, muu irtain
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 liite 12 pelastuslaitos, leasingvastuut
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.11.2022

8
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA JA VASTUISTA 

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto, talous, toimitila ja tukipalvelut –jaoston
varapuheenjohtaja Annette Povenius, annette.povenius@loviisa.fi

Asian aikaisempi käsittely:

Aluehallitus 24.3.2022 § 22 ja aluevaltuusto 29.3.2022 § 23

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain
(616/2021) 26 §:n mukaan kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle 28.2.2022
mennessä selvitys siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja
toimitiloista sekä siirtyvästä henkilöstöstä. Selvitys oli mahdollista täydentää
30.6.2022 mennessä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti kokouksessaan 29.3.2022
ottaa vastaan ja merkitsi tiedoksi kuntien esitetyt selvitykset. Aluevaltuusto pyysi
kuntia täydentämään selvitystään, jos siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan
puutteita.

Myrskylä, Pukkila, Lapinjärvi ja Sipoo eivät ole täydentäneet selvitystä 30.6.2022
mennessä.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. merkitä tiedoksi, että Myrskylä, Pukkila, Lapinjärvi ja Sipoo eivät ole
täydentäneet 28.2.2022 annettuja selvityksiään, 

2. valtuuttaa talousjohtajan hyväksymään myöhemmässä vaiheessa tarpeelliset
muutokset koskien hyvinvointialueelle siirtyvää omaisuutta ja vastuita.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.11.2022

9
ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN KONSERNI- JA STRATEGIAPALVELUJEN
KEHITTÄMISPALVELUJEN TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT JA PALKKAUS

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu -ja lisätiedot: Katja Blomberg, kehittämisjohtaja,
katja.blomberg@porvoo.fi

Hyvinvointialuelain (611/2021 92 §) mukaan hyvinvointialueen
palveluksessa oleva henkilöstö on joko virkasuhteessa tai
työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Virkasuhteesta ja
työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista
hyvinvointialueella säädetään erikseen. Hyvinvointialueen
hallintosäännön 47 § todetaan, että mikäli toimivallasta
henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty
hallintosäännössä, toimivalta on aluehallituksella. Hyvinvointialueen
1.1.2023 uusissa tehtävissä aloittavien kelpoisuusehdot ja palkkaus
tulee vahvistaa.

Konserni- ja strategiapalvelujen kehittämispalveluissa tulee
työskentelemään 15 henkilöä ja 20 hankesuunnittelijaa. Hankejohtaja,
hankesihteeri ja hankesuunnittelijat on palkattu hyvinvointialueelle tällä
hetkellä määräaikaisina. Kehittämispalveluihin siirtyy lisäksi 3
suunnittelijaa liikkeenluovutuksen yhteydessä.  Muiden kuin
hanketyöntekijöiden ja kolmen siirtyvän suunnittelijan kelpoisuusehdot
ja palkkataso tulee hyväksyä ennen rekrytointien aloittamista.

Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluu tehtäviä, joiden
hoitamiseksi rekrytoinnit tulee käynnistää.  Rekrytoinnit toteutetaan
sisäisesti liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle siirtyvien toistaiseksi
voimassa olevien työ- tai virkasuhteisten työntekijöiden
ilmoittautumismenettelyllä /haulla. Rekrytointia jatketaan ulkoisen
rekrytoinnin avulla, mikäli sisäisissä hakijoissa ei ole kelpoisuusehdot
täyttäviä tai osaamisen ja kokemuksen osalta sopivia hakijoita.

Konserni- ja strategiapalvelujen kehittämispalveluihin tulee vahvistaa
seuraavien tehtävien kelpoisuusehdot ja palkkaus ja aloittaa
rekrytoinnit: 

 TKKIO erityisasiantuntija x 2

 Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen asiantuntija

 Järjestötyön ja osallisuuden asiantuntija

 Asiakas- ja potilasturvallisuuden asiantuntija
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 Valvonta- ja laatupäällikkö

 valvonnan ja laadun erityisasiantuntijat x 3 (perhe- ja
sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, ikääntyneiden palvelut)

Ehdotettavat kelpoisuusehdot ja palkkaus esitetään liitteessä 1
Kehittämispalvelujen kelpoisuusehdot ja palkkaus.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetyt kehittämispalvelujen
toimien kelpoisuusehdot, palkkatason ja sisäisen rekrytoinnin
käynnistämisen.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.11.2022

10
LIITTYMINEN HANSEL YHTEISHANKINTAAN SOTEALAN HENKILÖSTÖVUOKRAUS
2021-2025

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Kirsi Oksanen, kirsi.oksanen@porvoo.fi

Hansel Oy on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (1397/2016) 20 §:n mukainen yhteishankintayksikkö, joka
kilpailuttaa ja neuvottelee palveluja kaikille valtion ja kunnan
viranomaisille. Hansel Oy on yhteishankintayksikkönä kilpailuttanut
sote-alan henkilöstövuokrauksen ajalle 2021–2025 ja tähän
yhteishankintaan on hyvinvointialueen mahdollista liittyä erillisellä
liittymisilmoituksella, mikäli haluaa kilpailuttaa omaan tarpeeseen
henkilöstövuokrausta kyseisen yhteishankinnan kautta. Sopimuskausi
on 10.11.2021 - 31.12.2025. Sopimukseen voi liittyä viimeistään
31.12.2025. Asiakaskohtaiset sopimukset ovat voimassa 30.9.2026
asti. 

Yhteishankintaan liittyminen antaa mahdollisuuden hankkia mm.
yleislääkäreiden, erikoislääkäreiden, sairaanhoitajien,
terveydenhoitajien, hammaslääkärien, erikoishammaslääkärien,
suuhygienistien, fysioterapeuttien sekä perus- ja lähihoitajien
henkilöstövuokrausta. Asiakas voi vuokrata myös muita sosiaali- ja
terveyspalveluiden ammattihenkilöitä kuin edellä mainittuja.
Ensisijaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tulee käyttämään
Sarastian rekrytointipalveluja, mutta liittyminen Hanselin
yhteishankintaan lisää hyvinvointialueen mahdollisuuksia löytää
osaavaa henkilökuntaa haastavassa rekrytointitilanteessa tarvittaessa.
Liittyminen yhteishankintaan ei velvoita hyvinvointialuetta käyttämään
Hanselin palveluja, mutta tarpeen realisoituessa on hankinta
mahdollista tehdä puitesopimuksen.

Hankinta on ns. dynaaminen hankinta. Dynaamisen
hankintajärjestelmään hyväksytään soveltuvuusehdot täyttäviä
toimittajia koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Kaikki
kiinnostuneet toimittajat voivat hakea perustettuun
hankintajärjestelmään sen koko keston ajan. Hansel hyväksyy kaikki
ehdokkaat, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.
Järjestelmään hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei rajoiteta.
Hanselin asiakkaat tekevät yhteishankinnan sisällä omat
kilpailutuksensa, ns. minikilpailutuksen.

Minikilpailutuksessa Hanselin asiakkaat voivat tehdä dynaamisen
hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia lähettämällä kaikille
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille
tarjouspyynnön Hanki-palvelussa. Asiakas määrittelee dynaamisen
hankintajärjestelmän sisällä tehtävän hankinnan kokonaistaloudellisen
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edullisuuden perusteet hankintaa koskevassa
tarjouspyynnössä. Tarjousajan päättymisen jälkeen asiakas tekee
hankinnasta hankintapäätöksen. Tämän jälkeen asiakas voi tehdä
hankintasopimuksen ja tilata tuotteen tai palvelun.

Hankinnan ennakoitu arvo on sopimuskaudelle noin 2 000 000 euroa.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 22 §:n mukaan
hankinnasta päättäminen kuuluu näin ollen aluehallitukselle.

Päätösehdotus, hyvinvointialueen johtaja:

Aluehallitus päättää, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue liittyy Hansel
oy:n Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 yhteishankintaan
1.1.2023 alkaen.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.11.2022

11
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

    - Hyvinvointialuejohtaja 17.11.2022 § 52: Hankintapäätös - Perhepolku
   verkkokurssin käyttöönoton jatkaminen Itä-Uudellamaalla
   - Hyvinvointialuejohtaja 18.11.2022 § 53: Valtuustoryhmän toiminnan
   tukeminen vuonna 2022

Päätösehdotus, puheenjohtaja:

   Aluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja
   ilmoittaa viranhaltijalle ettei se käytä päätöksiin otto-oikeuttaan.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.11.2022

12
TIEDOKSI

Itä-Uudenmaan aluehallitus

   Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi
   seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.

   - Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen päättäjäkirje 15.11.2022


