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Itä-Uudenmaan aluehallitus 01.12.2022

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 28.11.2022 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 01.12.2022

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
kokouksenpöytäkirjantarkastajiksi Arto Kujalan ja Kaj Lindqvistin.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3 24.11.2022
Itä-Uudenmaan aluehallitus 01.12.2022

3
HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3

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.

Päätös:
   Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Lain hyvinvointialueesta 22 §:n 8 kohdan mukaan aluevaltuusto
päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen
yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle
kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntöön on jäänyt
Kuntaliiton hallintosääntömallin mukainen virhe, kun
hyvinvointialueen hallintosäännön 83 § kuuluu seuraavasti:

  Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista ja muista 
  suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

  Aluehallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.
  Aluehallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa
  alaiselleen viranomaiselle.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

  Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto 
  hyväksyy hallintosäännön 83 §:n muutoksen alla olevan mukaisesti ja,
  että hallintosäännön muutos tulee voimaan heti, kun aluevaltuusto on
  tehnyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen ja
  mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta:

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista ja muista
suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä
hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä
asiakasmaksuista.

Aluehallitus päättää tarkemmin muiden maksujen perusteista ja
euromääristä. Aluehallitus voi siirtää maksuista päättämiseen kuuluvaa
toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 01.12.2022

4
ITÄ-UUDENMAAN LASTENSUOJELUN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN
HANKINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu: Hanna Kaunisto, palvelujohtaja, Maria Andersson lapsi- ja perhepalveluiden
johtaja, Jaana Iivonen, palvelupäällikkö, Maritta Koskinen,
sosiaalityön johtaja.

Aikaisempi käsittely:

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto 17.5.2022, § 37

Hankinnan taustaa

                                       Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta to teu te-
taan Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteishankintana. Hankintaan
osallistuvat hyvinvointialueet ovat: Helsinki, Itä-Uudenmaan
hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue,
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Vantaan ja Keravan
hyvinvointialue.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti 17.5.2022, §
37, että lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta
1.1.2023-31.12.2026 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta
tehdään Helsingin kaupungin toteuttaman tarjouspyynnön ja
kilpailutuksen kautta. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton
kokonaisarvo on 31 miljoonaa € laskettuna neljän vuoden
sopimuskaudelle.

                                       Osallistuneet hyvinvointialueet ovat valtuuttaneet Helsingin sosiaali-
ja ter veys toi mi alan toteuttamaan kilpailutuksen ja Helsingin sosiaali-
ja ter veys lau ta kun nan hyväksymään hankinnan periaatteet. Kukin
osal lis tu va hyvinvointialue tekee tarjouskilpailun tuloksen perusteella
omat han kin ta pää tök sen sä ja –sopimuksensa.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä
lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinnan keskeiset
periaatteet ja ehdot päätöksessään § 124, 21.6.2022.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat lastensuojelun ympärivuorokautiset
palvelut (Lastensuojelulaki (417/2007).

1. Laitoshoito: perustason laitoshoito
2. Laitoshoito: erityistason laitoshoito
3. Laitoshoito: vaativan tason laitoshoito
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4. Perhehoito: toimeksiantosuhteinen perhehoito,
perustason ja vankan tuen palvelu

5. Perhehoito: luvanvarainen perhehoito
6. Ympärivuorokautinen perhekuntoutus laitoksessa
7. Vastaanottotoiminta: toimeksiantosuhteinen perhehoito
8. Vastaanottotoiminta: laitoshoito

Hankintamenettely

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinnasta
järjestettiin tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista (jäljempänä hankintalaki) 100 §:n
mukaisella hankintayksikön itse määrittelemällä
sote-hankintamenettelyllä, jossa noudatetaan hankintalain 3 §:n
periaatteita. Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään palvelujen
sisällöt sekä tarjoajille asetettavat soveltuvuusvaatimukset ja
palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset.

Tarjouskilpailu käynnistettiin 4.9.2022 julkisten hankintojen
sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa julkaistulla
hankintailmoituksella. Tarjousten jättämisen määräaika oli 30.9.2022
kello 14:00.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä
tarjoajille ja eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset.
Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää
lisäkysymyksiä tarjouspyyntöön liittyen 12.9.2022 kello 14.00
mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin julkisesti 19.9.2022.

Tarjousten jättämisen määräaikaan, 30.9.2022 kello 14:00,
mennessä saapui yhteensä 506 tarjousta 251 eri palveluntuottajalta.

Tarjousten määräajan päättymisen jälkeen 20.10.2022 Vihdin
sosiaali- ja kuntoutusalan Tukikohta Oy ilmoitti sähköpostitse
vetävänsä tarjouksensa pois. Hankintayksikkö hyväksyi tarjouksen
poisvetämisen, eikä sitä otettu mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten
tarjouspyynnönmukaisuuden.

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu
hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava
hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja
syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden
vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain
periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa.
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Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen
valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa
tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Tarjousten tarkastamisen yhteydessä hankintayksikkö totesi, että
Sospro Pirkanmaa Kotaharju yksikkö 4:n ja Tulevaan Oy:n tarjoukset
eivät täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjouspyynnön
vaatimuksen mukaisesti tarjottavan yksikön on oltava toiminnassa
sopimuskauden alkaessa. Sospro Pirkanmaa Kotaharju yksikkö 4:n
ja Tulevaan Oy:n tarjoukset hylätään, koska tarjousten mukaan
yksiköt eivät ole toiminnassa vielä sopimuskauden alkaessa.

Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjoissa
asetettujen vaatimusten mukaisia ja tulivat huomioiduiksi
osa-alueittain tarjousvertailussa. Päätös on kunkin valitun tarjouksen
osalta kuitenkin ehdollinen ja sopimukset voidaan allekirjoittaa vasta,
kun tarjoaja on esittänyt kaikki hankintayksikön vaatimat todistukset.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus,
jonka perusteena on halvin hinta. Kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteena käytetään halvinta hintaa, koska
tarjouspyyntöasiakirjoissa on asetettu tarjoajille korkeat
soveltuvuusvaatimukset ja palvelulle korkeat laadun
vähimmäisvaatimukset. Kaikki nämä tarjouspyynnön vaatimukset
täyttävät, tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehneet tarjoajat
valitaan palveluntuottajiksi. Palveluntuottajat asetetaan
sote-hankintamenettelyyn ensisijaisuusjärjestykseen palveluittain
(hankinnan osa-alueittain) hinnan perusteella. Tarjousvertailu on
esitetty liitteessä 1 Vertailutaulukko.

Toimeksiantosuhteisen perhehoidon osalta tarjoajilta pyydettiin
erilliset hinnat perus ja vankan tuen palvelulle. Perustuen palvelun
hinta painotettiin 80 % ja vankan tuen 20 %. Tämän perusteella
tarjoajat saivat vertailuhinnan, jonka mukaiseen järjestykseen
toimeksiantosuhteisen perhehoidon palveluntuottajat sijoitetaan
sote-hankintamenettelyn etusijajärjestykseen.

Sopimus

Palveluntuottajien kanssa tehdään neljän (4) vuoden mittaiset
sopimukset. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2023.
Sopimuskausi päättyy 31.12.2026, vaikka sopimuskauden
alkamisajankohta siirtyisi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta ja palveluntuottajaa sitova
sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun
osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus
voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun
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tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusoikeuden tiedoksi.

Liitteet  
  1: Vertailutaulukko SALASSA PIDETTÄVÄ (JulkL 24.1 § 20 kohta)

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus esittää
aluevaltuustolle, että se päättää hyväksyä lastensuojelun
ympärivuorokautisten palvelujen sote-hankintamenettelyyn liitteen 1
mukaiset palveluntuottajat.

Lisäksi aluevaltuusto päättää hylätä Sospro Pirkanmaa Kotaharju
yksikkö 4:n ja Tulevaan Oy:n tarjoukset, koska yksiköt eivät ole
tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisesti toiminnassa
sopimuskauden alkaessa.

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja
palveluntuottajat on valittu osa-alueittain kokonaistaloudellisessa
edullisuusjärjestyksessä.

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2023 ja se päättyy
31.12.2026. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat
allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 31 miljoonaa €
laskettuna neljän vuoden sopimuskaudelle.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei sitoudu mihinkään
hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Päätös on jokaisen valitun palveluntuottajan osalta ehdollinen sillä
ehdolla, että he toimittavat rikosrekisteriotteensa, taloudellista
tilannettaan koskevat selvitykset (Suomen Asiakastieto Oy:n
Riskiluokitus tai Rating Alfa -raportti) sekä muut vaadittavat
lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 01.12.2022

5
KAHDEN HANKINTA-ASIANTUNTIJAN TYÖSUHTEISEN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Hr-jaoston puheenjohtaja Irja Suhonen ja hallintopäällikkö
Salla Paavilainen

Hallintosäännön 47 §:n mukaan aluehallituksella on yleinen toimivalta
henkilöstöasioissa, mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole
säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernihallintoon esitetään
perustettavaksi kaksi hankinta-asiantuntijan työsuhteista tehtävää.
Hankinta-asiantuntijat työskentelevät hallintopalveluiden alaisessa
hankintayksikössä, ja heidän esihenkilönään toimii hankintapäällikkö.

Hankinta-asiantuntijana työtehtäviin kuuluu hankintapalveluiden
tuottamista ja operatiivisen toiminnan kehittämistä, lainsäädännön
seuraamista, hankintojen kilpailutusprojektitehtäviä,
hankintasopimusten ylläpitoa, seurantaa ja muita sopimushallinnan
tehtäviä, uuden henkilöstön koulutusta, perehdyttämistä ja ohjaamista,
toimialueiden neuvontaa ja opastusta sekä hankintojen kehittämistä
muun muassa kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto.
Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen taito molemmissa kotimaisissa
kielissä ja hyvä kirjallinen taito toisessa kotimaisessa kielessä.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

  Aluehallitus päättää perustaa kaksi työsuhteista hankinta-asiantuntijan
  tehtävää ja vahvistaa tehtävien kelpoisuusvaatimukset ja 
  kielitaitovaatimukset perustelutekstissä esitetyn mukaisesti.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 01.12.2022

6
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus

 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

    - Hyvinvointialuejohtaja 21.11.2022 § 54: Hankintapäätös - 
    HaiPro, SPro ja WPro -järjestelmien hankinta
    - Hyvinvointialuejohtaja 21.11.2022 § 55: Hankintapäätös - EUC:n
    toimintojen siirto Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle
    - Hyvinvointialuejohtaja 21.11.2022 § 56: Pienhankinta - 
    mobiilipysäköinnin hallinnoinnin hankinta
    - Hyvinvointialuejohtaja 22.11.2022 § 57: Hankintapäätös -
    Erillisten Romexis-järjestelmien tietokantojen yhdistäminen ja
    muuttaminen AlueRomexis-järjestelmäksi
    - Hyvinvointialuejohtaja 23.11.2022 § 58: Hankintapäätös -
    ProConsona -järjestelmien konsolidointi ja hyvinvointialueen 
    vaatimat muutostyöt
    - Hyvinvointialuejohtaja 24.11.2022 § 59: Kuljetukset Nikkilän ja
    Mäntsälän välillä
    - Hyvinvointialuejohtaja 25.11.2022 § 60: Hankintapäätös - SBM
    Serena

Päätösehdotus, puheenjohtaja:

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


