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§ 72
Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

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

Kutsu on lähetetty 13.3.2023  ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 73
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi 
puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähökisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksiMarketta Mattilan ja Jenna Perokorven.
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§ 74
Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Digijohtaja
Hankintapäätökset:
§ 7 NHG Finland Oy:ltä hankittava sosiaali- ja terveystoimen konsulttipalvelu, 
03.03.2023
§ 8 Gofore Lead Oy:lta hankittava tietohallinnon johtamisen sekä kehittämisen tuen 
projektinhallinta, 07.03.2023

Hyvinvointialuejohtaja
Palvelussuhdeasiat:
§ 30 Pelastusjohtajan sijaisuus, 02.03.2023
§ 31 Palvelussuhdepäällikön viran täyttäminen, 02.03.2023
Yleiset päätökset:
§ 32 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen varautumis- ja turvallisuusyksikköön kuuluvien 
henkilöiden ja oto-tehtävien määritteleminen, 02.03.2023
§ 33 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmius- ja kriisijohtoryhmän kokoonpanon 
toteaminen, 02.03.2023

Talousjohtaja
§ 30 Danske Bankin käyttövaltuussopimukset, 27.02.2023

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointiaaluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi 
ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista 
otto-oikeuttaan.



Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Kokouskutsu 6 ( )38
Aluehallitus 14.03.2023

§ 75
Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätöksensä:

Kansalliskielilautakunta 19.1.2023

 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus merkitsee tiedokseen toimielinten päätökset ja päättää olla käyttämättä 
hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
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§ 76
Aluevaltuuston 24.1.2023 päätösten täytäntöönpano

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 43§:n mukaan aluehallitus vastaa aluevaltuuston 
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 
Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. 
Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat johtaa 
valituksiin.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 101§:n mukaan, jos aluehallitus katsoo, että 
aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on 
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on 
jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston 
uudelleen käsiteltäväksi. Aluehallitus ei voi kieltäytyä panemasta täytäntöön päätöstä 
sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. Sen sijaan valvonnan kohteena 
ovat kaikki aluevaltuuston päätökset ja niissä mahdollisesti tapahtuneet 
menettelyvirheet, toimivallan ylitykset ja muut laillisuusvirheet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus toteaa, että sillä ei ole huomauttamista 
valtuuston 24.1.2023 päätösten laillisuudesta.

Päätökset pannaan täytäntöön aluevaltuuston pöytäkirjan mukaisina.
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§ 77
Digitaalisen sote-keskuksen esittely

IUHVADno-2023-567

Valmistelu ja lisätiedot:
Hankejohtaja Jaana Forslund, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hankejohtaja Jaana Forslund kertoo Digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen 
perustamissuunnitelmasta ja aikataulusta. Tämä kehittämistyö on osa Suomen 
kestävän kasvun hanketta, johon Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on saanut rahoitusta 
6,9 milj. euroa.

Ministeriö on asettanut hyvinvointialueille sitovan tavoitteen etäasioinnin lisäämiseksi. 
Vuoden 2025 loppuun mennessä kaikista sote-asioinneista tulee 35 % hoitaa etänä 
digipalvelukanavia hyödyntäen. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnissa on tehty 
aktiivista työtä digiasioinnin lisäämiseksi vuodesta 2020 saakka, mutta digipalveluita ei 
ole saatu juurtumaan osaksi palvelutuotantoa. Asiakkaille tehdyn kyselyn mukaan 
alueella on kuitenkin suuri tahtotila saada digitaalisia sote-palveluita käyttöön. Alueen 
ammattilaisille tehdyn kyselyn perusteella myös heistä suuri osa toivoisi joustavia 
etätyömahdollisuuksia.

Suomen kestävän kasvun hankkeen myötä alueella on mahdollisuus lähteä 
rakentamaan uutta toimintamallia digiasioinnin lisäämiseksi. Keskitetty 
Digisotekeskus mahdollistaa digipalveluiden käyttöönoton täysin uudessa 
laajuudessa. Näin pystymme parantamaan hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta, sekä 
parantamaan niin asiakaskokemusta kuin työtyytyväisyyttä. Digisotekeskus ei tule 
korvaamaan kivijalkapalveluita, vaan on odotettu lisä palveluvalikoimaan.

 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus merkitsee esittelyn tiedoksi ja käy lähetekeskustelua Digitaalisen sote-
keskuksen perustamisesta sekä evästää jatkovalmistelua.
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§ 78
Eron myöntäminen aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajalle luottamustoimesta sekä 
aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan vaali

IUHVADno-2023-474

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 8.3.2022, § 3 
valinnut puheenjohtajiston aluevaltuuston toimikaudeksi 2022–2025 ja 
puheenjohtajiston kokoonpano on seuraava:

Heikki Vestman KOK+KD, puheenjohtaja
Elin Blomqvist- Valtonen RKP, 1.varapuheenjohtaja
Anette Karlsson SDP, 2.varapuheenjohtaja
 

Anette Karlsson (sdp.) on 22.2.2023 hyvinvointialueen kirjaamoon lähettämällään 
pyynnöllä pyytänyt eroa aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävästä, koska hän 
toimii hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävässä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (9§) mukaan aluevaltuusto valitsee 
valtuutetuista puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto 
valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi tai aluevaltuuston päättämäksi toimikaudeksi.

Ehdotus

Hyvinvointialujohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päättää esittää, että aluevaltuusto

myöntää Anette Karlssonille eron aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan 
tehtävästä
valitsee aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan valtuuston jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.
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1.  

2.  
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§ 79
Eron myöntäminen Minna Tirkkoselle  luottamustoimesta sekä kehittäminen ja yhteistyö -
lautakunnan uuden varajäsenen valinta

IUHVADno-2023-555

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Minna Tirkkonen (sdp) on pyytänyt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon 
28.2.2023 lähettämällään sähköpostilla eroa kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta tultuaan valituksi tarkastuslautakunnan jäseneksi. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikauden avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö hyvinvointialuelain 84 §:n nojalla.

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta toimikaudelle 2022-2025:

 

Jäsen  Varajäsen
Lotte-Marie Stenman RKP

puheenjohtaja
Hanna Lönnfors, RKP

Nea Hjelt KOK+KD, vara-

puheenjohtaja
Heljä Pulli KOK+KD

Charlotta Engblom RKP Laura Günsberg- Sandström RKP
Abdirisak Ahmed RKP Markus Sjöholm RKP
Nina Uski KOK+KD Hilkka Knuuttila KOK+KD
Eila Kohonen SDP Minna Tirkkonen SDP
Mari Lotila VIHR Hanna Hurtta VIHR
Jyrki Loijas KOK+KD Petri Hakasaari KOK+KD
Benny Engård RKP Tobias Karlsson RKP
Hannu Vihreäluoto SDP Tuomas Jakovesi SDP
Mikko Nieminen VAS Mikael Söderström VAS
Piia Malmberg KOK+KD Ritva Tarvainen KOK+KD
Ilkka Luusua PS Esa Kantee PS
 

Hyvinvointialuelain 79 § mukaan vaalikelpoinen kehittäminen- ja yhteistyö -
lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva 
henkilö;
henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, 
hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; tai
henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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1.  

2.  

Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella hyvinvointialueen toimielimeen tulee valita sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen 
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä jäsenten että 
varajäsenten kohdalla.

 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

myöntää Minna Tirkkoselle eron kehittäminen- ja yhteistyö -lautakunnan 
varajäsenen tehtävästä todeten samalla luottamustoimen päättyneen ja
valita uuden varajäsenen kehittäminen- ja yhteistyö -lautakuntaan lautakunnan 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi
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§ 80
Eron myöntäminen Seija Haatajalle luottamustoimesta sekä yksilöasioiden jaoston uuden 
varajäsenen valinta

IUHVADno-2023-556

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Seija Haataja on pyytänyt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon 23.2.2023 
lähettämällään sähköpostilla eroa yksilöasioiden jaoston varajäsenen 
luottamustoimesta. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikauden avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö hyvinvointialuelain 84 §:n nojalla.

Yksilöasioiden jaosto toimikaudelle 2022-2025:

Jäsen                                                                 Varajäsen

Tove Munkberg RKP, puheenjohtaja                   Stina Lindgård RKP

Tero Suominen KOK+KD, varapuheenjohtaja      Jari Ilkka KOK+KD

Suvi Vuoksenranta KOK+KD                               Seija Haataja KOK+KD

Eva Kuntsi SDP                                                  Riitta Ahola SD

Mia Myllys KOK+KD                                            Kia Lindström KOK+KD

Ben Grundström RKP                                         Stefan Sandström RKP

Ilkka Luusua PS                                                  Matti Jäppilä PS

 

Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa- arvolain 4a§, jonka mukaan 
hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia 
sekä miehiä kumpiakin vähintään 40% (609/1986 4a§).

Yksilöasioiden jaosto toimii Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 29 §:n 
mukaan palveluiden järjestämisen lautakunnan alaisuudessa, joten jaoston jäsenten 
tulee täyttää lautakunnan jäseneltä vaadittavat kelpoisuusehdot.

Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei 
kuitenkaan:

asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva 
henkilö;
henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, 
hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Ehdotus
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Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

myöntää Seija Haatajalle eron yksilöasioiden jaoston varajäsenen tehtävästä 
todeten samalla luottamustoimen päättyneen ja
valita uuden varajäsenen yksilöasioiden jaostoon sen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.
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§ 81
Eron myöntäminen Linda Sundelinille luottamustoimesta ja uuden varajäsenen valinta 
kansalliskielilautakuntaan

IUHVADno-2023-573

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi 

 

Linda Sundelin on pyytänyt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 8.3.2022 
lähettämällään sähköpostilla eroa kansalliskielilautakunnan varajäsenyydestä 
henkilökohtaisten syiden johdosta. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. 

Kesken toimikauden avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö hyvinvointialuelain 84 §:n nojalla. 

Kansalliskielilautakunta toimikaudelle 2022–2025: 

 

Jäsen                                                       Varajäsen  

Tom Liljestrand RKP, puheenjohtaja         Roger Wide RKP 

Kjell Grönqvist SDP, varapuheenjohtaja   Daniel Hannus SDP   

Sebastian Ekblom RKP                            Göran Wallen RKP  

Petra Lind RKP                                         Gia Mellin-Kranck RKP  

Anders Sélen VIHR                                  Jens Hannuksela VIHR  

Bodil Lund RKP                                        Sofia Antman RKP  

Jeanette Broman KOK+KD                      Linda Sundelin KOK+KD  

Fred Henriksson RKP                              Tobias Liljeström RKP  

Jolanta Lundgren VAS                              Anki Tallqvist VAS 

Lautakunnan jäseniksi valitaan hyvinvointialueen kielivähemmistöön kuuluvia 
henkilöitä. 

Tasa-arvolain 4 a § 1 momentin mukaan hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja 
hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta 
aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää 

myöntää Linda Sundelinille eron kansalliskielilautakunnan varajäsenen 
tehtävästä todeten samalla luottamustoimen päättyneen ja 
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2.  valita uuden varajäsenen kansalliskielilautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. 
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§ 82
Eron myöntäminen Daniel Hannukselle luottamustoimesta ja uuden varajäsenen valinta 
kansalliskielilautakuntaan

IUHVADno-2023-582

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

 

Daniel Hannus on pyytänyt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 13.3.2023 
lähettämällään sähköpostilla eroa kansalliskielilautakunnan varajäsenyydestä 
hyvinvointialueeseen kuuluvasta kunnasta pois muuttamisen ja vaalikelpoisuuden 
menettämisen johdosta. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut 
toimielin.

Kesken toimikauden avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö hyvinvointialuelain 84 §:n nojalla.

Kansalliskielilautakunta toimikaudelle 2022–2025:

 

Jäsen                                                        Varajäsen

Tom Liljestrand RKP, puheenjohtaja       Roger Wide RKP

Kjell Grönqvist SDP, varapuheenjohtaja  Daniel Hannus SDP 

Sebastian Ekblom RKP                           Göran Wallen RKP

Petra Lind RKP                                        Gia Mellin-Kranck RKP

Anders Sélen VIHR                                  Jens Hannuksela VIHR

Bodil Lund RKP                                        Sofia Antman RKP

Jeanette Broman KOK+KD                     Linda Sundelin KOK+KD

Fred Henriksson RKP                              Tobias Liljeström RKP

Jolanta Lundgren VAS                             Anki Tallqvist VAS

 

Lautakunnan jäseniksi valitaan hyvinvointialueen kielivähemmistöön kuuluvia 
henkilöitä.

Tasa-arvolain 4 a § 1 momentin mukaan hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja 
hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta 
aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

myöntää Daniel Hannukselle eron kansalliskielilautakunnan varajäsenen 
tehtävästä todeten samalla luottamustoimen päättyneen ja
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2.  valita uuden varajäsenen kansalliskielilautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.
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§ 83
Eron myöntäminen Jonna Hinttaniemelle luottamustoimesta ja uuden varajäsenen 
valitseminen palveluiden järjestäminen -lautakuntaan

IUHVADno-2023-580

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintolakimies Tomas Määttä, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Jonna Hinttaniemi (rkp) on lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva 
henkilö ja hän on sen vuoksi 9.3.2023 sähköpostilla ilmoittanut, ettei ole vaalikelpoinen 
luottamustoimeen, ja pyytänyt eroa palveluiden järjestäminen -lautakunnan 
varajäsenen 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.

Hyvinvointialuelain 79 § mukaan vaalikelpoinen palveluiden järjestäminen - 
lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1.      asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

2.      henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, 
hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; tai

3.      henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on 
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n perusteella hyvinvointialueen toimielimeen tulee valita 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen 
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä jäsenten että 
varajäsenten kohdalla.

Lautakunnan kokoonpano toimikaudella 2022–2025:

Jäsen Varajäsen
Micaela Röman RKP, puheenjohtaja Bodil Weckström RKP
  Sanna Tiivola 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 Hanna Lönnfors RKP
Tero Suominen KOK+KD Jari Ilkka KOK+KD
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Pehr Sveholm RKP Stefan Andersin RKP
Markus Pietikäinen SDP Juha Jokinen SDP
Juha Kittilä KOK+KD Jani Asunmaa KOK+KD
Roy Harkimo LIIK Olli Kykkänen LIIK

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

myöntää Jonna Hinttaniemelle eron palveluiden järjestäminen -lautakunnan 
varajäsenen tehtävästä ja
valita uuden varajäsenen palveluiden järjestäminen -lautakuntaan lautakunnan 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Aluehallitus, § 61,02.03.2023
Aluehallitus, § 84, 16.03.2023

§ 84
Kuljetuspalveluiden ohjauskeskuspalveluiden yhteishankintaan ryhtyminen Keski-
Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa

IUHVADno-2023-479

Aluehallitus, 02.03.2023, § 61

Valmistelu ja lisätiedot: Hankintapäällikkö Ville Hanhinen, etunimi.
sukunimi@itauusimaa.fi

Hankinnan kohde ja tausta

Porvoon kaupunki on 6.3.2020 julkaisemallaan ilmoituksellaan käynnistänyt 
kilpailutuksen kuljetuspalveluiden ohjauskeskuspalveluista. Hankinnan 
yhteenlasketuksi kokonaisarvoksi on määritelty 500 000 euroa.

Hankinnan perusteella solmittu sopimus on siirretty Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueelle. Sopimus tulee tämänhetkisen tiedon mukaan päättymään syksyllä 
2023. Näin ollen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tulee valmistautua kilpailuttamaan 
kuljetuspalveluiden ohjauskeskuspalvelut palvelut uudelleen.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on valmistautunut kilpailuttamaan 
kuljetuspalveluiden ohjauskeskuspalvelukokonaisuuden. Keski-Uudenmaan 
hyvinvointialueelta on tiedusteltu mahdollisuutta liittyä heidän käynnistämäänsä 
hankinnan valmisteluun mukaan ja ryhtyä heidän kanssaan yhteishankintaan, ja he 
ovat alustavasti vastanneet myöntävästi.

Perustelut

Ohjauskeskuspalveluiden hankintamenettelyn käynnistäminen ja läpivieminen on 
resursoinnin kannalta merkittävä kokonaisuus. Otettaessa huomioon 
hyvinvointialueemme hankintapalveluiden kilpailuttamiseen käytettävissä oleva 
henkilöstöresurssi, kilpailutuksen järjestäminen joudutaan hankkimaan ulkopuoliselta 
palveluntuottajalta, ellei yhteishankintaan ryhdytä.

Voimme yhteishankinnassa vaikuttaa kuitenkin kannaltamme keskeisiin näkökulmiin 
hankinnan osalta. Yhteishankintaan aikaisessa vaiheessa ryhtymällä Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialue pääsee vaikuttamaan kannaltaan tärkeisiin hankinta-asiakirjojen 
määrittelemiseen sekä vertailuperusteiden esim. laatukriteereiden määrittelyyn.

Suuremmalle alueelle kilpailutettaessa hankinnan ennakoitu arvo tulee kasvamaan 
samalla kasvattaen neuvotteluvoimaa ja säästäen hankintaan käytettävän 
resursoinnin sekä hallinnointityön määrää. Samaan aikaan saamme käyttöömme ja 
pystymme jakamaan myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hankintaosaamista.

Kuljetuspalveluiden ohjauskeskuspalveluiden kilpailuttamisen yhteishankinnassa 
voidaan näin ollen perustellusti arvioida, hankinnan koon kasvaessa, positiivisesti 
vaikuttavan saatavien tarjousten kokonaistaloudelliseen edullisuuteen sekä hintalaatu 
suhteeseen.

Sopimus
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Yhteishankinnasta tulee solmia erillinen sopimus kaikkien yhteishankintaan ryhtyvien 
osapuolten kanssa.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää:

– että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ryhtyy yhteishankintaan kuljetuspalveluiden 
ohjauskeskuspalveluiden osalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa, mikäli 
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue päättää omalta osaltaan ryhtyä yhteishankintaan 
samasta kokonaisuudesta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

– Valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan tässä päätöksessä tarkoitettua 
yhteishankintaa koskevat asiakirjat.

Pykälä tarkastetaan heti.

Kokouskäsittely
Puheenjohtajan ehdotus asian jättämisestä pöydälle, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Aluehallitus, 16.03.2023, § 84

Valmistelu- ja lisätiedot: hankintapäällikkö Ville Hanhinen, etunimi.sukunimi(at)
itauusimaa.fi

Lisäselvityksenä todetaan seuraavaa: ”Kuljetusten ohjauskeskus palveluna” 
kilpailutetaan omana kokonaisuutena EU-kynnysarvot ylittävänä hankintana. ”Sote-
kuljetuspalvelujen hankinta dynaamisessa toimittajarekisterissä” on 2021 perustettu 
liitteen E mukainen jatkuvasti auki oleva DPS.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää:

että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ryhtyy yhteishankintaan kuljetuspalveluiden 
ohjauskeskuspalveluiden osalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa, 
mikäli Keski-Uudenmaan hyvinvointialue päättää omalta osaltaan ryhtyä 
yhteishankintaan samasta kokonaisuudesta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 
kanssa.
Valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan tässä päätöksessä 
tarkoitettua yhteishankintaa koskevat asiakirjat.

Pykälä tarkastetaan heti.
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§ 85
Sosiaalihuollon palkkiot Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

IUHVADno-2023-568

Liitteet
1 Sosiaali- ja terveydenhuollon palkkiot vuonna 2023 aluehallitus 16.3.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Arvoden inom socialvården vid Östra Nylands välfärdsområde 2023 styrelsen 
16.3.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu

Valmistelu ja lisätiedot: 
vastuualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut Ilona Koskenniemi 
johtava lakimies Salla Paavilainen 

Aluehallitus päätti 2.3.2023 § 64 palauttaa asian uuteen valmisteluun. 

Perhehoito 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella järjestetään perhehoitoa lapsille, vammaisille ja 
ikääntyneille asiakkaille. Lasten perhehoidossa on 39 asiakasta, vammaisten 
perhehoidossa 6 asiakasta ja ikääntyneiden perhehoidossa 11 asiakasta. 

Perhehoidon palkkiot on määritelty vastaamaan kunnissa aiemmin käytössä olleita 
palkkioita ja niihin on tehty lain mukaiset indeksikorotukset. 9.3.2023 aluehallituksen 
kokouksen jälkeen perhehoidon maksutaulukkoon on tehty seuraavat teknisluonteiset 
muutokset: 

Käynnistämiskorvaus on korotettu kaikkien perhehoitajien osalta 3365,30 
euroon perhehoitolain mukaisesti elinkustannusindeksin nousua vastaavasti 
Vammaisten perhehoitoon on lisätty lyhytaikaisen perhehoidon 
käynnistämiskorvaus, jonka määrä on vastaava kuin ikääntyneillä eli 801,60 
euroa. 
Vammaisten perhehoidon pitkäaikaisen perhehoidon kulukorvauksen määrä on 
muutettu kuukausikohtaiseksi, ja lyhytaikaisen perhehoidon kulukorvaus taas on 
vuorokausikohtainen. 
Perhehoitajan lakisääteisen vapaapäivän korvaukseksi on määritelty 
päiväkohtaisen hoitopalkkion määrä. 
Taulukkoon on täsmennetty mihin lainkohtaan palkkion korottaminen perustuu. 
Jos korotusperuste on talousarvio, tulee aluehallituksen määritellä vuosittain 
korotuksen määrä prosentteina. Tällöin korotusprosenttina voidaan käyttää 
esimerkiksi vastaavaa indeksilukua kuin laissa määritellään, tai muuta päätettyä 
prosenttia. 

 

Omaishoidontuki 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 13.12.2022 
kohdentanut omaishoidontuen palkkioihin 700 000 euron lisäyksen, joka 
kohdistettaisiin maksuluokkien korottamiseen. Vuodelle 2023 omaishoidontukeen on 
budjetoitu yhteensä 5 000 000 euroa.  
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Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja 
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen 
henkilön avulla. Omaishoidon tuki on lakisääteinen harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, 
joka on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta. Omaishoidon tuella 
tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista 
palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa 
tukevista palveluista. (Laki omaishoidon tuesta 937/2005) 

 

Palvelujen järjestäminen -lautakunta on kokouksessaan 15.2.2023 § 9 päättänyt, että 
omaishoidon tuki jaetaan kolmeen hoitoisuusluokkaan: 

I Alin hoitoisuusluokka – hoitoa ja huolenpitoa säännöllisesti joka päivä  
II Keskimmäinen hoitoisuusluokka – Hoitoa ja huolenpitoa 
säännöllisesti     vuorokauden eri aikoina  
III Ylin hoitoisuusluokka – Hoitoa ja huolenpitoa yhtäjaksoisesti tai lähes 
yhtäjaksoisesti   

Kriteerit ovat samat kaiken ikäisillä asiakkailla. Lapsilla huolenpidon tarvetta verrataan 
aina poikkeamana ikätasoon nähden.  

Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 3 §:n mukaan hyvinvointialue voi 
myöntää omaishoidon tukea, jos kaikki lain edellyttämät tarpeet täyttyvät: 

Tuen myöntäminen perustuu kokonaistilanteen yksilölliseen arviointiin, jossa 
huomioidaan omaishoitajan antaman hoidon vaativuus ja sitovuus sekä 
valvonnan ja ohjauksen tarve. Jotta omaishoidon tuen myöntämisperusteet 
täyttyvät, tulee autettavalla henkilöllä olla tilanne, joka oikeuttaisi 
sosiaalihuoltolain ja/tai vammaispalvelulain mukaisten palvelujen asiakkuuteen. 
Tähän ei riitä perheenjäsenten välinen tavanomainen auttaminen ja vastuu 
toisistaan. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun 
vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai huolenpitoa;  
hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis 
vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla;  
hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia;   
omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa on 
hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä;   
hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle 
hoidolle sopiva. 

Omaishoidon tuesta annetun lain 7 §:n mukaan tuen tarve määritellään hoito- ja 
palvelusuunnitelmassa. Tällä varmistetaan hoidettavalle sekä hoitajalle riittävä tuki. 

Omaishoidon tuen tavoitteena Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on tukea ja 
mahdollistaa kotona toteutettavaa hoivaa ja ehkäistä asiakkaiden tarvetta siirtyä kodin 
ulkopuolelle säännöllisen ympärivuorokautisen palveluasumisen piiriin.  

 

Taulukko 1. Hoitopalkkioiden kustannus vuonna 2023 

 

  Asiakkaat 6.3.2023  Hoitopalkkiot  Kustannus/kk 
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Hoitopalkkioluokka I  489  500 €  244 500 € 
Hoitopalkkioluokka II  132  900 €  118 800 € 
Hoitopalkkioluokka III  1  1328,22 €  1328,22 € 
Yhteensä kk  622    364 628,22 € 
Yhteensä vuosi      4 375 538,64 € 

Omaishoidon tuen saajien määrää tulevaisuudessa on haastavaa arvioida, mutta, jos 
kasvua on laskennallisesti 6 % (29 hoitajaa) I hoitoisuusluokan hoitajien määrässä, 
vaikuttaa se kustannuksiin noin  
174 000 euroa vuositasolla. Hoidon tarpeen kasvu, eli siirtyminen I maksuluokasta II 
maksuluokkaan samalla 6 %:n kasvulla omaishoidontuen saajien määrään (7 hoitajaa), 
nostaisi kustannuksia 33 600 eurolla vuodessa. Tällöin vuosikustannukset olisivat 
4 583 138 euroa ja eläkekustannusten osuus olisivat noin 417 000 euroa, siten 
omaishoidon tuen kokonaiskustannukset vuodessa olisivat yhteensä noin 5 000 000 
euroa. 

Omaishoidon palvelusetelien arvot käsitellään samassa kokonaisuudessa kaikkien 
palvelusetelien arvojen kanssa.   

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää hyväksyä palkkiot Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 2023 
liitteenä olevan taulukon mukaisesti. 
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§ 86
Asiakasmaksut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

IUHVADno-2023-569

Liitteet
1 Liite 4 Asiakasmaksuohje 16.3.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Liite 3 Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmaksun laskeminen
3 Liite 2 Ulkomaalaisten asiakkaiden laskutus
4 Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2023 - taulukko maksuista 
16.3.2023.pdf

Valmistelu ja lisätiedot:
vastuualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut Ilona Koskenniemi
vastuualuejohtaja, terveyspalvelut Carita Schröder
vastuualuejohtaja, ikääntyneiden palvelut Kirsi Oksanen
johtava lakimies Salla Paavilainen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen päivitettyjä asiakasmaksuja on käsitelty 
Aluevaltuustossa 28.2.2023. Aluevaltuusto palautti asian uuteen valmisteluun, ja 
valmistelun yhteydessä on tehty muutoksia liitteenä oleviin asiakasmaksutaulukkoon 
ja asiakasmaksuohjeeseen.

Keskeiset asiakasmaksutaulukkoon ja ohjeeseen tehdyt muutokset ovat:

Kappale 9 Maksuttomat palvelut: Maksuttomien terveyspalveluiden listaa on 
yksinkertaistettu ja poistettu toistoa. Tämän lisäksi on lisätty maksuttomien 
palveluiden luetteloon lakiin tullut täsmennys: avohoitona annettu 
opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoito opioidilääkkeillä
Kappale 9 Maksuttomat palvelut: Muokattu otsikon ”Lisäksi Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueella on” alla olevia maksuttomia palveluita niin, että 
maksuttomaksi esitetään lääkärin vastaanottokäyntejä kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain mukaan kehitysvammaisille asiakkaille. Lisäksi 
esitetään, että lääkärin kotikäynnit säännöllisen kotihoidon asiakkaille ovat 
maksuttomia. Tämä on täsmennetty myös ohjeen sivulle 31 ja 
asiakasmaksutaulukkoon.
Kappale 12.3. Haavanhoito ja jalkahoito: Haavanhoitokäynnit ovat lain mukaan 
maksuttomia. Jalkahoidosta peritään terapiapalveluiden maksu 11,60e. 
Vastaavat muutokset on tehty myös asiakasmaksutaulukkoon.
Kappale 19.1 Liikkumista tukevat palvelut: Muutettu leipätekstiin tällä hetkellä 
voimassa olevan vammaispalvelulain mukaiset termit kuljetuspalvelu ja 
saattajapalvelu
Kappale 20 Lapsiperheiden kotipalvelun ja lastensuojelun maksut: Lisätty 
kappale lapsiperheiden kotipalvelun maksuista.
Kappale 27.3 Ympärivuorokautinen palveluasuminen: Poistettu lause ”Asiakas 
maksaa erikseen käyttönsä mukaan sosiaalihuoltolain mukaisesta tukipalvelusta 
tai kotihoidosta”. Asiakas ei maksa näitä erikseen, vaan ne kuuluvat 
palveluasumisen maksuun.
Kappale 28.7 Omaishoitajan lakisääteinen vapaa: Poistettu lause: ”Omaishoitajan 
lakisääteisen vapaan ajaksi hoidettavalle annetusta tilapäishoidosta perittävä 
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päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta on maksuton vuonna 2023.”
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan maksu on asiakasmaksulain 6 b §:n mukaan 
11,60 euroa per vapaapäivä. Porvoossa omaishoitajan vapaapäivä on ollut 
maksuton vuosina 2021 ja 2022. Mikäli omaishoitajan vapaapäivä pidettäisiin 
jatkossa maksuttomana, vähentäisi se hyvinvointialueen maksutuottoja 
vuositasolla noin 250 000 eurolla, jos kaikki omaishoitajat pitäisivät heille lain 
mukaan kuuluvat vapaapäivänsä. Esityksenä on, että omaishoitajan vapaapäivän 
maksu olisi hoitomuodosta riippumatta lain sallima 11,60 euroa/päivä. Vastaava 
muutos on tehty maksutaulukkoon.
Asiakasmaksutaulukon kohta mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
asumispalvelut: Lisätty maksutaulukkoon tarkennus, että Koivulan maksut ovat 
kuukausimaksuja

Asiakasmaksuohjeen päivittäminen on jatkuvaa työtä, jota jatketaan 
moniammatillisessa työryhmässä vuoden ympäri. Ohje hyväksytään aluevaltuustossa 
vuosittain samassa yhteydessä, kun maksujen määrästä päätetään.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 
vuoden 2023 asiakasmaksut vahvistetaan liitteiden mukaisesti. Lisäksi valtuutetaan 
viranhaltijat tekemään asiakasmaksuohjeeseen tarvittavia teknisiä muutoksia kuluvan 
vuoden aikana.
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§ 87
Hyvinvointialueen perintätoiminnan järjestäminen

IUHVADno-2023-566

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Hyvinvointialue voi hyvinvointialuelain 9 §:n nojalla tuottaa palveluja 
järjestämisvastuulleen kuuluvissa palveluissa itse, yhteistoiminnassa muiden 
hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen 
tuottajilta. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus on 1.9.2022 § 9 päättänyt 
merkitä Sarastia Oy:n osakkeita, mikä mahdollistaa palveluiden hankkimisen yhtiöltä 
omistaja-aseman perusteella.

Hyvinvointialueen tukipalvelujen on järjestettävä muun muassa hyvinvointialueen 
julkisoikeudellisten saatavien perintä ja sen järjestäminen on käytännössä 
toteutettava hankkimalla palvelu ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Kuntien ja 
kuntayhtymien saatavien perintään erikoistunut Suomen Kuntaperintä Oy on 
perustettu vuonna 2015 ja se on erikoistunut kuntien ja sotetoimijoiden saatavien 
perintään. Useat hyvinvointialueet ovat jo tehneet päätöksen hankkia palveluita 
Suomen Kuntaperintä Oy:ltä, jolla on laaja kokemus julkisoikeudellisten saatavien 
perinnästä. Yhtiö on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkö ja yhteishankintayksikkö ja tuottaa siten 
palveluja ainoastaan Sarastia Oy:n omistajille.

Yhtiön tarjoaman palvelumallin mukaisesti toimeksiantajan kustannukset 
muodostuvat ainoastaan mahdollisista arvonlisäveroista ja viranomaismaksuista. 
Velallispalkkiot perustuvat perintälain mukaisiin maksumuistutus- ja 
perintäpalkkioihin ja ovat yhdenmukaiset kaikille velallisille. Epäonnistuneen perinnän 
palkkioita ei laskuteta toimeksiantajalta eikä jälkiperinnästä peritä provisiota. 

Perintäpalvelusta on tarkoitus tehdä Kuntaperintä Oy:n kanssa erillinen 
palvelusopimus, joka on ensin voimassa määräaikaisena 12 kuukauden ajan, jonka 
jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kolmen kuukauden 
irtisanomisajalla.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen perintäpalvelu hankitaan 
Suomen Kuntaperintä Oy:ltä ja hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan 
palvelusopimus sekä tekemään sopimukseen mahdollisesti tarvittavia teknisiä 
korjauksia.
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§ 88
Hallintosäännön tarkistaminen

IUHVADno-2023-572

Valmistelu ja lisätiedot:  
hallintojohtaja Camilla Söderström, camilla.soderstrom1@itauusimaa.fi 
hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi 

Aluevaltuusto on viimeksi kokouksessaan 24.1.2023 § 10 päivittänyt Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen hallintosääntöä. Hyvinvointialueen toiminnan ja arjen 
päätöksenteon varmistamiseksi esitetään muutamia päivityksiä ja korjauksia 
hallintosääntöön. 

Hallintosääntöön ehdotetaan lisättävän hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan 
vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, joissa hyvinvointialue on tai sen 
voidaan katsoa olevan korvausvelvollinen, ja maksettava korvaus on enintään 10 000 
euroa. Vastaava lisäys ehdotetaan aluehallituksen toimivaltaan, kun maksettava 
korvaus on yli 10 000 euroa. Yli 10 000 euron vahingot eivät ole tyypillisiä 
hyvinvointialueen toiminnassa, mutta niiden sattuessa on tärkeää, että 
päätösvaltainen taho on määritelty. 

Asiakkaille tarjottavan palvelun järjestämisen sujuvuuden takaamiseksi on perusteltua 
lisätä sosiaali- ja terveystoimen toimialaa koskeva lisäys pykälään 22 Toimivalta 
hankinnoissa, sopimuksissa ja sitoumuksissa, jotta pienempiä hankintoja koskevat 
asia eivät kaikki keskity vastuualuejohtajille. Tulosyksikköpäälliköillä katsotaan olevan 
palvelun järjestämisen näkökulmasta edellytykset päättää alle 60 000 euron 
hankinnoista sekä niihin liittyvistä järjestelyistä. 

Samaan pykälään esitetään päivitystä optiokausien käytöstä. Järjestettävien 
palveluiden käytännön sujuvuuden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista, että 
toimielimen puolesta hankintasopimuksen allekirjoittava viranhaltija arvioi 
optiokausien käyttämistä. Hankintapäätöstä tehtäessä hankinnan ennakoituun arvoon 
lasketaan mukaan hankintaan mahdollisesti kuuluva optio tai optiot. Näin ollen 
päätösvalta taloudellisella tasolla kyseisistä hankinnoista säilyy toimielimillä. 

§ 53 Palvelussuhteeseen ottamista ehdotetaan päivitettävän siten, että vakituisiin 
palvelussuhteisiin ottamisissa noudatetaan periaatetta, jossa päätösvalta siirtyy yhden 
johtamistason ylöspäin. Näin ollen sijaisten ja muiden määräaikaisten 
palvelussuhteisten ottamiseen liittyvä päätöksenteko olisi lähiesihenkilöillä. 

§ 27 Palveluiden järjestäminen -lautakunnan tehtäviin ehdotetaan lisättäväksi, että 
lautakunta toimii hyvinvointialueen tartuntatautien torjunnasta vastaavana 
monijäsenisenä toimielimenä. Tällaisen toimielimen tehtäviin kuuluu hoitaa sille 
tartuntatautilaissa (1227/2016) määrätyt tehtävät.  

Lisäksi esitetään korjattavan hallintosäännön kirjoitusvirheitä ja virheellisiä viittauksia. 

 

Ehdotus

hyvinvointialuejohtaja:  
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Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteessä 
esitetyt hallintosäännön muutokset. Hallintosäännön muutos tulee voimaan heti, kun 
valtuusto on tehnyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen ja 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

§ 89
Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet 2022

IUHVADno-2023-571

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström  

camilla.soderstrom1@itauusimaa.fi 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 138 §:n mukaan aluehallituksen on 
vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo 
valtuutettujen tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto 
ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on 
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Aluevaltuusto voi 
todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

Vuonna 2022 on jätetty yhteensä kahdeksan valtuustoaloitetta. Aloitteet ovat 
esityslistan oheismateriaalina. 

Vihreiden valtuustoryhmän 8.3.2022 aloite matalan kynnyksen mielenterveyspalvelun 
toteuttamisesta jokaisen kunnan alueella 
Aloite on valmistelussa ja käsitellään palvelujen järjestäminen lautakunnassa 
kevään aikana. 

Valtuutettu Sanna Kivinevan ym. 19.4.2022 aloite neurokirjonstrategian laatimiseksi 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 
Aloite on valmistelussa ja käsitellään palvelujen järjestäminen lautakunnassa 
29.3.2023. 

Valtuutettu Frida Sigfridsin ym. 19.4.2022 aloite maksuttoman ehkäisyn 
tarjoamisesta kaikille alle 25-vuotiaille. 
Aluevaltuusto on 13.12.2022 § 8 käsitellessään sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuja 1.1.2023 alkaen päättänyt maksuttomasta ehkäisystä alle 25-
vuotiaille. 

Valtuutettu Irmeli Hoffrenin, Silja Metsolan, Nina Uskin ym. 17.5.2022 aloite 
palveluseteleiden käytöstä jalkojenhoitopalveluiden tehostamiseksi. 
Aloite on valmistelussa ja käsitellään palvelujen järjestäminen lautakunnassa 
29.3.2023. 

Valtuutettu Silja Metsolan, Irmeli Hoffrenin, Nina Uskin ym. 17.5.2022 aloite 
seniorineuvoloiden pilotoinnista Itä-Uudellamaalla. 
Aloite on valmistelussa ja käsitellään palvelujen järjestämisen lautakunnassa 
19.4.2023. 

Valtuutettu Nina Uskin, Irmeli Hoffrenin, Silja Metsolan ym. 17.5.2022 aloite 
mielenterveyspalveluiden terapiatakuun aloittamisesta pilotointina. 
Aloite on valmistelussa ja käsitellään palvelujen järjestämisen lautakunnassa 
kevään aikana. 

Valtuutettu Tiina Sinkkosen ym. 13.9.2022 aloite sote-alalta pois vaihtaneiden 
hoitajien työhönpaluun täydennyskoulutuksesta. 
Aloite on valmistelussa ja käsitellään palvelujen järjestämisen lautakunnassa 
kevään aikana. 
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8.  SDP:n valtuustoryhmän 1.11.2022 aloite selkokielen ottamisesta 
palvelukielivalikkoon, suomen ja ruotsin kielen lisäksi. 
Aloite on valmistelussa hallinto- ja viestintäpalveluissa. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi aloitteiden johdosta annetut 
selostukset ja toimenpiteet sekä tämänhetkisen valmisteluvaiheen ja toteaa 
valtuustoaloitteen nro 3 loppuun käsitellyksi. 
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§ 90
Hankintaoikaisu Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hankinta

IUHVADno-2023-230

Liitteet
1 Liite 1 Täydennysspyyntö 22.12.22
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Liite 2 Vastaus täydennyspyyntöön 28.12.22
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Liite 3 Konsernirakenne-Jarmo R. Mulari Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu
4 Liite 4.1Tilinpäätös+2020+-+Jarmo+R+Mulari+Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu, ei julkinen
5 Liite 4.2 Tilinpäätös+2021+-+Jarmo+R+Mulari+Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu, ei julkinen
6 Liite 4.3 Tilinpäätös+2022+-+Jarmo+R+Mulari+Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu, ei julkinen
7 Liite 5 Valkon Hoitokoti Oy tulosseuranta 1.11.22-31.1.23
Verkkojulkisuus rajoitettu, ei julkinen
8 Liite 6 Liite 2a Tuettu asuminen VHK
Verkkojulkisuus rajoitettu

Hankinnan kohde

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (hankintayksikkö) on 14.11.2022 päivätyllä 
tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia päihde- ja mielenterveyskuntoutujien 
asumispalveluista. Hankinnan ennakoidun arvon on laskettu olevan seitsemän 
miljoonaa (7 000 000) euroa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus on hankintapäätöksellään § 36, 
02.02.2023 päättänyt puitesopimuksen palveluntuottajien valinnasta ja päätöksellä § 
50, 16.02.2023 korjannut tarjousten avauspöytäkirjaa. Hankintapäätös on annettu 
tarjoajille tiedoksi 23.02.2023.

Oikaisuvaatimus

Päivi Vahteri on Jarmo R. Mulari Oy:n toimitusjohtajana on tehnyt 
hankintapäätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen 08.03.2023 liittyen Valkon Hoitokoti 
Oy:n hylkäämiseen tarjouskilpailussa. Oikaisuvaatimuksen mukaan Jarmo R. Mulari Oy 
ja Valkon Hoitokoti Oy kuuluvat samaan konserniin.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tietojen mukaan Kulta-Ajan Koti / Jarmo R Mulari Oy 
ei ole määräaikaan 09.03.2023 mennessä tehnyt valitusta markkinaoikeudelle. 
Hankintapäätöksestä ei siten voi enää valittaa markkinaoikeuteen, koska valitusaika 
on päättynyt.

Oikaisuvaatimuksessa Kulta-Ajan Koti / Jarmo R Mulari Oy on vaatinut, että Valkon 
Hoitokoti Oy hyväksytään palveluntuottajaksi.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on perustellut vaatimustaan sillä, että Valkon Hoitokoti 
Oy täyttää taloudelliseen asemaan liittyvän soveltuvuusvaatimuksen ja tarjousta ei 
olisi tullut hylätä liitetietojen puuttumisen vuoksi.
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Taloudelliseen asemaan liittyvän soveltuvuusvaatimuksen osalta oikaisuvaatimuksen 
esittäjä on näkemyksensä mukaan hankintayksikön täsmennyspyynnön 22.12.2022 
johdosta esittänyt tarjouspyynnön mukaisen muun vastaavan selvityksen 
taloudellisesta asemastaan. Selvitys on sisältänyt edellisen tilikauden tilinpäätöksen, 
kuluvan tilikauden tulosraportin ja syyt, miksi Valkon Hoitokoti Oy:n rating-luokituksen 
taso ei tällä hetkellä vastaa A-tasoa. Oikaisuvaatimuksessaan oikaisuvaatimuksen 
esittäjä on esittänyt syitä sille, miksi Valkon Hoitokoti Oy:n taloudellinen tilanne ei 
täytä Alfa rating -vaatimuksia. Syinä on esitetty rakennusvaiheeseen liittyneet 
lainanottokulut, tukipalvelujen järjestäminen sekä uuden yksikön perustamisen 
ongelmat. Oikaisuvaatimuksen esittäjä on vedonnut myös siihen, että emoyhtiön ja 
muiden tytäryhtiöiden talous on vahva ja että Valkon Hoitokoti Oy:n taloudellinen 
asema on parantunut tarjouksen jättämisen jälkeen.

Liitetietojen puutteellisuuden osalta oikaisuvaatimuksen esittäjä on kertonut, että 
tarjouksen mukana toimitetusta liitteestä on puuttunut joka toinen sivu inhimillisestä 
teknisestä skannausvirheestä johtuen. Oikaisuvaatimuksen esittäjä on vedonnut myös 
siihen, että se olisi toimittanut liitteen oikeassa muodossa, jos hankintayksikkö olisi 
sitä pyytänyt. Oikeasisältöinen liite on liitetty oikaisuvaatimukseen.

Päätösvalta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 22 §:n mukaan aluehallitus päättää 
yli 5 000 000 euron ja enintään 10 000 000 euron hankinnoista, sopimuksista ja 
sitoumuksista sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, 
jäljempänä ”hankintalaki”) 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa 
hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen 
vaatimuksesta. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireilletulosta 
välittömästi niille, joita asia koskee. Pykälän 2 momentin mukaan asianosaisen on 
esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 
Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 
päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on 
tehty.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava 
hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi 
sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 113 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa 
tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. 
Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava 
pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta 
määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia 
tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Hankintalain esitöiden mukaan 113 §:n 2 momentti 
vastaisi 104 §:ää ja täydennysten ja täsmennysten pyytämisen osalta edelleen 74 §:n 2 
momenttia (HE 108/2016 vp, s. 212–213 ja 216).

Hankintalain 114 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia 
tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa 
suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä 
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vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on 
suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja 
soveltuvuusvaatimuksia. Hankintalain esitöiden mukaan 114 §:n 1 momentti vastaisi 
105 §:n 1 momenttia.

Oikaisuvaatimus on tehty hankintalain 133 §:n 2 momentin mukaisessa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen on allekirjoittanut Päivi Vahteri Jarmo R. Mulari Oy:n 
toimitusjohtajana. Valkon Hoitokoti Oy:llä ja Jarmo R. Mulari Oy:llä on eri y-tunnukset 
ja niitä on pidettävä erillisinä yhtiöinä. Oikaisuvaatimuksen esittäjän mukaan yhtiöt 
kuuluvat samaan konserniin.

Hankintalain 133 §:n nojalla oikaisuvaatimuksen voi esittää asianosainen. Voimassa 
olevan hankintalain esitöiden mukaan pykälä vastaa pääosin kumotun hankintalain 81 
§:ssä säädettyä (HE 108/2016 vp, s. 225). Kumotun julkisista hankinnoista annetun lain 
(348/2007) 81 §:n esitöiden mukaan asianosaisen käsite on rinnasteinen 85 §:ssä 
tarkoitettuihin muutoksenhakuun oikeutettuihin tahoihin (HE 190/2009 vp, s. 55). Lain 
85 §:n esitöiden mukaan tilanteissa, joissa hankintayksikkö on kilpailuttanut 
hankinnan hankintasäännösten edellyttämällä tavalla, alalla toimiva yrittäjä on 
oikeuskäytännössä katsottu asianosaiseksi lähtökohtaisesti vain, jos yrittäjä on 
antanut tarjouskilpailussa tarjouksen tai jos yrittäjä on ainakin voinut osoittaa 
pyrkineensä osallistumaan tarjouskilpailuun (HE 190/2009 vp, s. 59).

Tässä Jarmo R. Mulari Oy ei ole osallistunut tai pyrkinyt osallistumaan 
tarjouskilpailuun, eikä oikaisuvaatimuksessa ole esitetty kilpailutuksen olleen 
hankintalain vastainen. Jarmo R. Mulari Oy:tä ei ole myöskään ilmoitettu Valkon 
Hoitokoti Oy:n tarjouksella osaksi tarjoajaryhmittymää tai alihankkijaksi, joten sen 
asianosaisuutta ei voida edes harkita näilläkään perusteilla. Asiassa ei ole mitään syytä 
katsoa Jarmo R. Mulari Oy:tä asianosaiseksi ja siten oikeutetuksi vaatimaan oikaisua 
hankintapäätökseen.

Päivi Vahteri on kuitenkin allekirjoittanut myös Valkon Hoitokoti Oy:n tarjousasiakirjan 
ja sen liitteet 2a, 2c ja 2d. Vahterilla on siten oikeus edustaa Valkon Hoitokoti Oy:tä ja 
esittää sen puolesta oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen sisällöstä on pääteltävissä, 
että se on tarkoitus esittää Valkon Hoitokoti Oy:n puolesta siitä huolimatta, että sen 
allekirjoituksessa on viitattu ainoastaan Jarmo R. Mulari Oy:n toimitusjohtajuuteen. 
Siten oikaisuvaatimus otetaan tutkittavaksi tosiasiassa Valkon Hoitokoti Oy:n 
esittämänä.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on väittänyt, että Valkon Hoitokoti Oy täyttää 
tarjouspyynnössä asetetut taloudelliseen asemaan liittyvät vaatimukset. 
Tarjouspyynnössä on kaikkien hankinnan osa-alueiden osalta tarjouslomakkeen 
kohdan II TARJOAJAN SOVELTUVUUS alakohdassa 5 TARJOAJAN TALOUDELLINEN 
ASEMA asetettu vasemmanpuoleisessa sarakkeessa seuraava vaatimus:

”Tarjoajalla on oltava riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky sekä 
maksukyky hankinnan kokoon nähden. Tämän arvioimiseksi tarjoajan 
taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n 
rating-luokituksessa on tyydyttävä (A) taikka tilinpäätöstietojen tai muun 
vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.
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Tarjoaja toimittaa pyydettäessä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating alfa -raportin, joka 
on alle kolme kuukautta vanha sen esittämispäivästä lukien, tai vain, jos tietoja ei ole 
Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä, tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viime vuodelta 
tai muun vastaavan selvityksen.

Tarjoaja ilmoittaa oikealla olevassa sarakkeessa tarjoajan luottoluokituksen tai 
muun vastaavan tiedon.”

Valkon Hoitokoti Oy on tarjouksessaan 02.12.2022 kunkin tarjoamansa osa-alueen 
osalta merkinnyt kyseisen kohdan oikeanpuoleiseen sarakkeeseen rastin ruutuun ”
Kyllä”, mutta ei ole täyttänyt kohtaan ”Lisätiedot:” mitään.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on pyytänyt Valkon Hoitokoti Oy:tä täsmentämään 
tarjoustaan ja ilmoittamaan puuttuvan tiedon luottoluokituksesta tai esittämään 
muun vastaavan selvityksen. Vastauksessaan täsmennyspyyntöön 28.12.2022 
oikaisuvaatimuksen esittäjä on ilmoittanut, että Valkon Hoitokoti Oy ”ei kuulu A-
luottoluokkiin” ja että ”Valkon Hoitokoti Oy ei ole luottoluokituksessa saanut A-
luokitusta”. Valkon Hoitokoti Oy on lisäksi toimittanut täsmennyspyynnön johdosta 
edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja kuluvan tilikauden tulosraportin marraskuulta 
2022. Vastauksessa on selitetty tuloksen heikentymistä uuden hoitokodin 
perustamisella ja muilla haasteilla.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on myöntänyt, että Valkon Hoitokoti Oy ei ole saanut 
luottoluokituksessa A-luokitusta. Oikaisuvaatimuksen esittäjän toimittama muu 
selvitys ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia eikä Valkon Hoitokoti Oy:n voida 
sen perusteella katsoa täyttäneen soveltuvuusvaatimusta. Tarjouspyynnössä on 
edellytetty muuna selvityksenä toimitettavan tilinpäätöstiedot kolmelta viime vuodelta 
tai muu vastaava selvitys. Valkon Hoitokoti ei ole toimittanut tilinpäätöstietoja tai 
muuta vastaavaa selvitystä kolmelta viime vuodelta. Oikaisuvaatimuksen esittäjän 
toimittamat edellisen tilikauden tilinpäätöstä ja kuluvan tilikauden tulosraporttia 
marraskuulta 2022 ei niiden suppeuden vuoksi voida pitää kolmen viime vuoden 
tilinpäätöstietoja vastaavana selvityksenä. Lisäksi toimitettu ja huomioon otettavissa 
oleva selvitys ei osoita vastaavuutta soveltuvuusvaatimuksen mukaiseen 
luottoluokitustasoon.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on vedonnut siihen, että se olisi toimittanut kolmen viime 
vuoden tilinpäätöstiedot, jos hankintayksikkö olisi niitä pyytänyt. Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialue on antanut Valkon Hoitokoti Oy:lle hankintalain mukaisen 
mahdollisuuden täsmentää tarjoustaan, jonka johdosta oikaisuvaatimuksen esittäjä 
on esittänyt lisäselvitystä. Tarjouspyynnössä on selkeästi esitetty, mitä selvitystä 
vaatimuksesta edellytetään, eikä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ole ollut 
velvollisuutta erikseen pyytää nimenomaan tilinpäätöstietoja kolmelta vuodelta. 
Hankintalain esitöiden ja vakiintuneen oikeuskäytännön nojalla hankintayksiköllä ei 
ole velvollisuutta antaa tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksiaan (HE 
108/2016 vp, s. 174, ja esim. MAO:H135/2022). Siten Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueella ei ole ollut velvollisuutta pyytää Valkon Hoivakoti Oy:tä edelleen 
täydentämään tarjoustaan, johon se oli jo toimittanut uutta selvitystä.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on vedonnut siihen, että Valkon Hoitokoti Oy:n 
taloudellinen tilanne on parantunut tarjouksen jättämisen jälkeen. Hankintayksikön 
mahdollisuus pyytää tarjoajaa täydentämään tarjoustaan perustuu siihen, että kyse 
on tiedoista, joiden voidaan objektiivisesti todeta olevan peräisin ennen tarjouksen 
antamiselle asetetun määräajan päättymistä (HE 108/2016 vp, s. 173, ja EUT tuomio 
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10.10.2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647). Tällöin täsmentämismahdollisuuden 
antamisella ei anneta tarjoajille mahdollisuutta parantaa soveltuvuustasoaan, vaan 
ainoastaan toimittaa jälkikäteen selvitys tilanteesta, joka on ollut vallitseva jo ennen 
tarjousten jättöajan päättymistä (HE 106/2016 vp, s. 173). Siten asiassa merkitystä ei 
voida antaa tarjouksen täsmennyksen tai oikaisuvaatimuksen yhteydessä annetuille 
tiedoille tai selvityksille, jotka koskevat tarjousten jättämisen määräajan jälkeistä aikaa.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on vedonnut siihen, että Valkon Hoitokoti Oy:n 
taloudelliselle tilanteelle on hyväksyttäviä syitä. Tarjouspyynnössä on hankintalain 
mukaisesti edellytetty tarjoajilta riittävää vakavaraisuutta, taloudellista kantokykyä 
sekä maksukykyä hankinnan kokoon nähden. Vaatimusta ei voida katsoa täytetyksi 
sillä perusteella, että sen täyttymättömyyteen on hyväksyttävät syyt. 
Oikaisuvaatimuksen esittäjän esittämiä syitä Valkon Hoitokoti Oy:n taloudelliselle 
asemalle ei siten ole tarpeen arvioida.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on vedonnut siihen, että Valkon Hoitokoti Oy:n konsernin 
talous on vahva. Hankintalain 114 §:n nojalla tarjoajan tulee vastata asetettuja 
soveltuvuusvaatimuksia. Tarjouspyynnössä taloudellista asemaa koskeva 
soveltuvuusvaatimus on kohdistettu tarjoajaan. Tarjouksen on tehnyt Valkon Hoitokoti 
Oy, joka on tarjouksessaan ilmoittanut jättävänsä tarjouksen yksin (tarjouslomakkeen 
kohdan I TARJOAJAN TIEDOT alakohta 8). Tarjoaja ei ole jättänyt tarjousta 
ryhmittymänä tai vedonnut tarjouksessa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden 
voimavaroihin soveltuvuusvaatimukset täyttääkseen.

Liitetietojen puutteellisuuden osalta oikaisuvaatimuksen esittäjä on vedonnut siihen, 
että puutteellisuudelle on hyväksyttävä syy. Puutteita tarjouspyynnössä ei kuitenkaan 
voida hyväksyä sillä perusteella, onko niille hyväksyttävä syy vai ei. Vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on 
tarjouspyynnön mukainen (ks. esim. MAO:H155/2022). Tarjouspyynnön mukaisen 
tarjouksen jättäminen on siten ollut Valkon Hoitokoti Oy:n vastuulla, eivätkä 
oikaisuvaatimuksen esittäjän esittämät, sen vastuupiiriin kuuluvat syyt anna aihetta 
arvioida asiaa toisin.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on vedonnut siihen, että se olisi toimittanut liitteen 
oikeassa muodossa, jos hankintayksikkö olisi sitä pyytänyt. Edellä todetusti 
hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta antaa tarjoajille oikeutta täsmentää tai 
täydentää tarjouksiaan. Lisäksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei olisi voinut 
hankintalain nojalla pyytää Valkon Hoitokoti Oy:tä täydentämään tarjoustaan tältä 
osin. Hankintalain esitöiden mukaan hankintayksikön ei tule sallia tarjousten 
olennaista muuttamista. Sallittua ei ole pyytää täsmennyksiä, korjauksia ja 
täydennyksiä siten, että menettelyllä olisi olennainen vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan 
asemaan. Hankintayksikkö ei saa pyytää tarjoajaa toimittamaan kokonaan puuttuvaa 
olennaista asiakirjaa, joka olisi tullut liittää tarjoukseen (HE 108/2016 vp, s. 173–174). 
Vähimmäisvaatimuksena pyydettyä liitettä ei saa pyytää täsmennyksenä myöskään 
oikeuskäytännön mukaan (MAO:H167/2022). Tässä tapauksessa liitteen 
puutteellisuudet ovat olennaisesti vaikuttaneet vähimmäisvaatimusten ja 
soveltuvuuden täyttymiseen sekä tarjousten vertailukelpoisuuteen. Siten Itä-
Uudenmaan hyvinvointialue ei ole toiminut hankintalain vastaisesti, kun se ei ole 
pyytänyt Valkon Hoitokoti Oy:ltä tarjouksen täydentämistä puutteellisen liitteen osalta.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä on toimittanut oikeasisältöisen liitteen sekä 
tilinpäätösasiakirjoja oikaisuvaatimuksen yhteydessä. Vakiintuneen oikeuskäytännön 
mukaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että 
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tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten 
jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä (ks. esim. MAO:H155/2022). Siten 
vasta oikaisuvaatimuksen yhteydessä toimitettuja asiakirjoja ei voida ottaa asiassa 
huomioon.

Edellä esitetyin perustein oikaisuvaatimus on perusteeton.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää hylätä Kulta-Ajan Koti / Jarmo R. Mulari Oy:n 
hankintaoikaisuvaatimuksen kokonaan perusteettomana.

Pykälä tarkastetaan heti.
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§ 91
Tiedoksi

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

Tiedonhallintalautakunnan kirje koskien julkisen hallinnon tiedonhallintalain (906
/2019, tiedonhallintalaki) 28 §:ssä säädetyn asiakirjajulkisuuskuvauksen 
ylläpidosta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien 
järjestämisvastuun siirtymisen aiheuttamien muutosten osalta. 

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi. 
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