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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

01.12.2022

1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Välfärdsområdesstyrelsens mötets lagenlighet och beslutförthet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska möteskallelsen
skickas tre dagar innan mötet. Inom samma tid ska det informeras om
mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 28.11.2022 och samtidigt
publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutförslag:

   Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde

   - Förrättar namnupprop för välfärdsområdesstyrelsens möte och
   konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare
   som kallats till mötet och
   - Konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

01.12.2022

2
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Mötets protokolljusterare väljs.

När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesstyrelsens
sekreterare protokollet till ordförande och de utsedda
protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde
väljer Arto Kujala och Kaj Lindqvist till mötets protokolljusterare.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 3 24.11.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

01.12.2022

3
ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 3

 Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä  
 ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Välfärdsområdesfullmäktige antog vid sitt sammanträde 8.3.2022 § 4
förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde. Fullmäktige
bestämde samtidigt att förvaltningsstadgan ses över i juni och i
december 2022. Välfärdsområdesfullmäktige ändrade
förvaltningsstadgan 14.6.2022 § 4 och 13.9.2022 § 5.

Den politiska styrgruppen för förvaltningsstadgan och strategin
sammanträdde 14.11.2022 och behandlade ändringar i
förvaltningsstadgan. Med ändringarna tryggar man det att förvaltningen
inom välfärdsområdet kan fungera fr.o.m 1.1.2023.

De ändringar som föreslås i förvaltningsstadgan har i det bifogade
bilaga markerats med gul bakgrundsfärg.

Bilaga: Ändringar i förvaltningsstadgan 12-2022

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

  Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige
  att fullmäktige godkänner att förvaltningsstadgan ändras enligt dom
  ändringar som beskrivs i bilagan och att ändringen av 
  förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart när fullmäktige har fattat
  beslut om att ändra förvaltningsstadgan och oavsett eventuella besvär.

Beslut:

 Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

                           Enligt välfärdsområdeslagens § 22 punkt 8 fattar
välfärdsområdesfullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de
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avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer samt de
kundavgifter som tas ut för tjänster som omfattas i välfärdsområdets
organiseringsansvar.

 I välfärdsområdes förvaltningsstadgans § 83 har det blivit kvar ett fel
enligt Kommunförbundets modellstadgar när enligt den nuvarande
förvaltningsstadgan:

Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om de allmänna grunderna
för de avgifter som tas ut för välfärdsområdets tjänster och andra
prestationer.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar närmare om avgiftsgrunderna
och avgifternas belopp. Välfärdsområdesstyrelsen kan delegera
beslutanderätt som gäller avgifter till en underlydande myndighet.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner att
förvaltningsstadgans § 83 ändras enligt följande och att ändringen
av förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart när fullmäktige har
fattat beslut om att ändra förvaltningsstadgan och oavsett eventuella
besvär.

Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om de allmänna grunderna
för de avgifter som tas ut för välfärdsområdets tjänster och andra
prestationer samt de klientavgifter som tas ut för tjänster som
omfattas i välfärdsområdets organiseringsansvar.

.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar närmare om avgiftsgrunderna
och avgifternas belopp. Välfärdsområdesstyrelsen kan delegera
beslutanderätt som gäller avgifter till en underlydande myndighet.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

01.12.2022

4
UPPHANDLING AV HELDYGNSSERVICE INOM BARNSKYDDET I ÖSTRA NYLAND

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning: Hanna Kaunisto, servicedirektör, Maria Andersson,
direktör för barn- och familjetjänster, Jaana Iivonen, servicechef,
Maritta Koskinen, direktör för socialarbete

Bakgrund till upphandlingen

                                       Upphandlingen av heldygnsservice inom barnskyddet genomförs
som de nyländska välfärdsområdenas gemensamma upphandling.
Följande välfärdsområden deltar i upphandlingen: Helsingfors, Östra
Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Västra
Nylands välfärdsområde samt Vanda och Kervo välfärdsområde.

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade 17.5.2022 (§
37) att upphandlingen av heldygnsservice inom barnskyddet för
perioden 1.1.2023–31.12.2026 för Östra Nylands välfärdsområdes
vidkommande sker inom ramen för Helsingfors stads
anbudsförfrågan och konkurrensutsättning. Upphandlingens
uppskattade sammanlagda värde exklusive moms är 31 miljoner
euro för den fyra år långa kontraktsperioden.

                                       De välfärdsområden som deltar har gett Helsingfors stads social-
och hälsovårdssektor fullmakt att genomföra konkurrensutsättningen
och att fastställa principerna för upphandlingen. Varje
välfärdsområde som deltar fattar sina egna upphandlingsbeslut och
ingår sina egna upphandlingskontrakt utifrån resultatet av
anbudsförfarandet.

Helsingfors social- och hälsovårdsnämnd beslutade genom ett
beslut fattat 21.6.2022 (§ 124) att godkänna de centrala principerna
och villkoren för upphandling av heldygnsservice inom barnskyddet.

Föremål för upphandling

Föremål för upphandlingen är heldygnsservice inom barnskyddet
(barnskyddslagen (417/2007)).

1. Institutionsvård: institutionsvård på primär nivå
2. Institutionsvård: institutionsvård på specialnivå
3. Institutionsvård: institutionsvård på krävande nivå
4. Familjevård: familjevård i uppdragsförhållande, service

på primär nivå och med kraftigt stöd
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5. Familjevård: tillståndspliktig familjevård
6. Heldygns familjerehabilitering vid institution
7. Mottagningsverksamhet: familjevård i

uppdragsförhållande
8. Mottagningsverksamhet: institutionsvård

Upphandlingsförfarande

Det ordnades ett anbudsförfarande gällande heldygnsservice inom
barnskyddet i enlighet med 100 § i lagen om offentlig upphandling
och koncession (härefter upphandlingslagen) där den upphandlande
enheten använder ett upphandlingsförfarande för vårdsektorn som
enheten själv fastställer och som följer de principer som anges i 3 § i
upphandlingslagen. I förfrågningsunderlaget fastställs servicens
innehåll samt de lämplighetskrav som ställs på anbudsgivarna och
de minimikrav som ställs på servicen.

Anbudsförfarandet inleddes 4.9.2022 genom publicering av en
upphandlingsannons i den elektroniska annonseringskanalen för
offentlig upphandling Hilma. Tidsfristen för att lämna anbud var
30.9.2022 klockan 14.00.

I förfrågningsunderlaget fastställdes vilken service som skulle
upphandlas samt vilka minimikrav som skulle ställas på
anbudsgivarna och servicen. Kraven skulle uppfyllas under hela
kontraktsperioden.

Under anbudstiden hade serviceproducenterna möjlighet att senast
12.9.2022 klockan 14.00 ställa tilläggsfrågor i anknytning till
anbudsförfrågan, och 19.9.2022 besvarades dessa frågor offentligt.

Inom tidsfristen för inlämnande av anbud, 30.9.2022 klockan 14.00,
inkom sammanlagt 506 anbud från 251 olika serviceproducenter.

Efter avslutad tidsfrist för anbuden meddelade Vihdin Sosiaali- ja
kuntoutusalan Tukikohta Oy 20.10.2022 per e-post att dess anbud
återtas. Den upphandlande enheten godkände återtagandet av
anbudet, som inte togs med i jämförelsen av anbud.

Granskning av att anbuden överensstämmer med anbudsförfrågan

Upphandlingsgruppen har granskat att anbuden är i
överensstämmelse med anbudsförfrågan.

De allmänna principerna för offentliga upphandlingar anges i 3 § i
upphandlingslagen. Där föreskrivs att den upphandlande enheten
ska behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt
och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande
av proportionalitetskraven. Nämnda princip i upphandlingslagen ska
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följas under upphandlingens alla skeden. Valet av serviceproducent
ska träffas enligt i förväg fastställda urvalskriterier, och kriterierna får
inte ändras vid jämförelsen eller urvalet av anbud.

Då anbuden gicks igenom konstaterade den upphandlande enheten
att de anbud som lämnats av Sospro Pirkanmaa Oy:s
Kotaharjuenhet 4 och Tulevaan Oy inte uppfyllde kraven i
anbudsförfrågan. I anbudsförfrågan krävs att den enhet som anbudet
gäller ska vara verksam vid kontraktsperiodens början. De anbud
som lämnats av Sospro Pirkanmaa Oy:s Kotaharjuenhet 4 och
Tulevaan Oy förkastas, eftersom enheterna enligt det som meddelas
i anbuden inte är verksamma ännu vid kontraktsperiodens början.

Övriga inkomna anbud uppfyllde de krav som hade ställts i
förfrågningsunderlaget och beaktades delområde för delområde i
jämförelsen av anbud. För vart och ett av de valda anbuden är
beslutet dock villkorligt, och kontrakten får undertecknas först när
anbudsgivaren har företett alla de intyg som den upphandlande
enheten kräver.

Jämförelse av anbud och konkurrensutsättningens resultat

Urvalskriterium är anbudens ekonomiska förmånlighet där kriteriet är
det lägsta priset. Det lägsta priset är kriterium för ekonomisk
förmånlighet, eftersom den upphandlande enheten i
förfrågningsunderlaget har ställt höga lämplighetskrav på
anbudsgivarna och höga minimikrav på servicen. Alla anbudsgivare
som uppfyller kraven i anbudsförfrågan och vars anbud är i
överensstämmelse med anbudsförfrågan väljs till
serviceproducenter. Serviceproducenterna ställs i prioritetsordning i
enlighet med upphandlingsförfarandet för vårdsektorn, service för
service (upphandlingens delområden) på basis av priset.
Jämförelsen av anbuden framläggs i bilaga 1 Jämförelsetabell.

Beträffande familjevård i uppdragsförhållande har anbudsgivarna
ombetts meddela separata priser för service på primär nivå och med
kraftigt stöd. Service på primär nivå fick en viktning på 80 % och
service med kraftigt stöd en viktning på 20 %. Anbudsgivarna fick på
den grunden jämförelsepriser efter vilka serviceproducenterna inom
familjevård i uppdragsförhållande placeras i prioritetsordning i
enlighet med upphandlingsförfarandet för vårdsektorn.

Kontrakt

Med serviceproducenterna ingås kontrakt på fyra (4) år.
Kontraktsperioden avses börja 1.1.2023.  Kontraktsperioden slutar
31.12.2026, även om kontraktsperiodens början skulle uppskjutas.

Ett avtal som är bindande för Östra Nylands välfärdsområde och
serviceproducenten uppstår inte genom delgivning av detta beslut
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utan först då parterna har undertecknat ett kontrakt i ärendet. Ett
kontrakt får ingås tidigast 14 dagar från det att anbudsgivaren har
fått eller anses ha fått del av beslutet och besvärsanvisningen.

Bilagor  
  1: Jämförelsetabell - AFFÄRSHEMLIGHET

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar godkänna de i
bilaga 1 angivna serviceproducenterna som leverantörer av
heldygnsservice inom barnskyddet inom ramen för
upphandlingsförfarandet för vårdsektorn.

Därutöver beslutar välfärdsområdesfullmäktige förkasta de anbud
som lämnats av Sospro Pirkanmaa Oy:s Kotaharjuenhet 4 och
Tulevaan Oy, eftersom enheterna inte är verksamma vid
kontraktsperiodens början, vilket anbudsförfrågan krävde.

Beslutet har fattats på basis av anbudsförfarandet, och
serviceproducenterna har valts delområde för delområde i
prioritetsordning efter ekonomisk fördelaktighet.

Kontraktsperioden avses börja 1.1.2023 och sluta 31.12.2023. Avtal
ingås först då bägge parterna har undertecknat kontraktet.

Upphandlingens uppskattade sammanlagda värde exklusive moms
är 31 miljoner euro för den fyra år långa kontraktsperioden.

Östra Nylands välfärdsområde gör inga utfästelser om
upphandlingsvolymer, utan beställer service efter behov.

Beslutet är villkorligt för varje vald serviceproducent, som förutsätts
tillställa välfärdsområdet sina straffregisterutdrag, utredningar om sin
ekonomiska situation (Suomen Asiakastieto Oy:s riskklassificering
eller Rating Alfa-rapport) samt andra tilläggsutredningar som krävs
innan kontrakten undertecknas.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

01.12.2022

5
GRUNDANDET AV TVÅ BEFATTNINGAR FÖR SAKKUNNIGA INOM ANSKAFFNING I
ARBETSFÖRHÅLLANDE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och tilläggsuppgifter: HR sektionens ordförande Irja Suhonen och
förvaltningschef Salla Paavilainen.

Enligt 47§ i förvaltningsstadgan har områdesstyrelsen
befogenheter i personalfrågor till den del de inte regleras i
lag eller i förvaltningsstadgan.

Koncernledningen för Östra Nylands välfärdsområde föreslår
att det grundas två befattningar för sakkunniga inom
anskaffning i arbetsförhållande. De sakkunniga inom
anskaffning arbetar i enheten för anskaffningar som lyder
under förvaltningstjänster och som deras förman fungerar
anskaffningschefen.

Till  de sakkunnigas uppgifter hör att producera
anskaffningstjänster och utveckla den operativa
verksamheten, att följa med lagstiftning och sköta
konkurrensutsättningsprojekt inom anskaffning, ingå och
följa upp upphandlingsavtal och hantering av andra avtal,
introducera, instruera och utbilda personalen, ge råd och
vägledning för serviceområdena samt att utveckla
anskaffningarna ur bl a kostnads inverkans perspektiv.

Behörighetskraven för uppgiften är lämplig högskoleexamen.
Språkkraven är god muntlig kunskap i de båda inhemska
språken samt god skriftlig kunskap i det ena inhemska
språket.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

  Områdesstyrelsen beslutar inrätta två befattningar i arbetsförhållande
  för sakkunniga inom anskaffning och bekräftar behörighets- och
  språkkraven som uppstår i beredningstexten.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

01.12.2022

6
TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Följande tjänsteinnehavare har sänt besluförteckningar:

    - 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

Ordförande:
   Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och
   meddelar tjänsteinnehavaren att välfärdsområdesstyrelsen inte
   använder sin upptagningsrätt.


