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§ 72
Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförthet konstateras.

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

Kallelsen har skickats till ledamöterna 13.3.2023 och samtidigt publicerats på Östra 
Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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§ 73
Val av protokolljusterare

Val av protokolljusterare till mötet.

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

Beslutsförslag

 Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse väljer Marketta Mattila och Jenna Perokorpi 
till mötets protokolljusterare.
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§ 74
Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97)

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Digidirektören:
Beslut på anskaffning:
§ 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

Välfärdsområdesdirektören:
Anställningsfrågor:
§ 30 Pelastusjohtajan sijaisuus, 02.03.2023
§ 31 Palvelussuhdepäällikön viran täyttäminen, 02.03.2023
Allmänna beslut:
§ 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

Ekonomidirektören:
§ 30 Danske Bankin käyttövaltuussopimukset, 27.02.2023

Beslutsförslag

Ordföranden:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom tjänsteinnehavarnas 
beslutsprotokoll och besluter att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt 
välfärdsområdeslagens 97 §.
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§ 75
Uppföljningav nämndernas beslut

Följande nämnder har sänt sina beslut:

Nationalspråknämnden 19.1.2023

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirekören:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom samt meddelar 
nämnderna att stadsstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med § 97 
välfärdsområdeslagen
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§ 76
Verkställighet av välfärdsområdesfullmäktiges 24.1.2023 beslut

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.
maatta@itauusimaa.fi

 

Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) svarar välfärdsområdesstyrelsen 
för beredningen och verkställigheten av välfärdsområdesfullmäktiges beslut och för 
tillsynen över beslutens laglighet. En väsentlig del av verkställigheten är tillsynen över 
beslutens laglighet. Tillsynen ger en möjlighet att korrigera laglighetsfel som annars 
kan leda till besvär.

I 101 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) sägs att om välfärdsområdesstyrelsen 
finner att ett beslut av välfärdsområdesfullmäktige har kommit till i oriktig ordning, att 
välfärdsområdesfullmäktige har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars 
strider mot lag, ska välfärdsområdesstyrelsen vägra att verkställa beslutet. Ärendet 
ska utan dröjsmål föreläggas fullmäktige på nytt. Välfärdsområdesstyrelsen kan inte 
vägra att verkställa ett beslut på grund av att beslutet är oändamålsenligt. 
Tillsynen gäller välfärdsområdesfullmäktiges alla beslut samt alla eventuella fel i 
förfarande, överskridningar av befogenheter och andra laglighetsfel.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde konstaterar att den inte 
har något att anmärka om lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut 24.1.2023.

Besluten verkställs enligt välfärdsområdesfullmäktiges protokoll.
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§ 77
Presentation av Digitala vårdcentralen 

IUHVADno-2023-567

Beredning och upplysningar:Projektchef Jaana Forslund, fornamn.efternamn(at)
itauusimaa.fi 

Projektchef Jaana Forslund berättar om planerna på att grunda en Digital social- och 
hälsovårdscentral och om dess tidsplan. Detta utvecklingsarbete är en del av Finlands 
projekt för hållbar tillväxt för vilket Östra Nylands välfärdsområde har erhållit 
finansiering till ett värde av 6,9 miljoner euro. 

Ministeriet har fastställt ett bindande mål för välfärdsområdena gällande möjligheten 
att uträtta ärenden på distans. Fram till slutet av år 2025 bör 35 procent av alla social- 
och hälsovårdsärenden kunna skötas med utnyttjande av digitala servicekanaler. Det 
har sedan 2020 arbetats aktivt i kommunerna i Östra Nylands välfärdsområde för att 
öka möjligheten att uträtta ärenden digitalt, men man har inte lyckats få den digitala 
servicen att slå rot som en del av serviceproduktionen. En enkät bland klienterna visar 
emellertid att det i regionen finns en stark vilja att ta i bruk digitala vårdtjänster. Den 
enkät som gjordes bland den yrkeskunniga personalen i regionen visade att också en 
stor del av den önskade sig flexibla möjligheter till distansarbete. 

I och med projektet för hållbar tillväxt har området möjlighet att gå in för att utforma 
en ny verksamhetsmodell för e-tjänster. En centraliserad Digital vårdcentral vore 
ägnad att möjliggöra ibruktagande av digital service i en helt ny omfattning. På så sätt 
lyckas vi förbättra vårdens tillgänglighet och kontinuitet samt förbättra både 
klienterfarenheten och arbetstillfredsställelsen. Digitala vårdcentralen kommer inte 
att ersätta service där man promenerar in från gatan, utan är ett väntat tillägg till 
serviceutbudet. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar presentationen för kännedom och för en 
remissdebatt om grundandet av Digitala vårdcentralen samt ger näring åt den 
fortsatta diskussionen. 
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§ 78
Beviljande av avsked från förtroendeuppdraget som 2 vice ordförande för 
välfärdsområdesfullmäktige samt val av 2 vice ordförande för välfärdsfullmäktige

IUHVADno-2023-474

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.
maatta@itauusimaa.fi 

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige har vid sitt sammanträde den 8 mars 2022 
(§ 3) valt ett presidium för välfärdsområdesfullmäktiges mandattid 2022–2025, och 
presidiets sammansättning är följande: 

Heikki Vestman Saml+KD, ordförande
Elin Blomqvist-Valtonen SFP, 1:a vice ordförande
Anette Karlsson SDP, 2:a vice ordförande
Anette Karlsson (SDP) har genom en begäran inlämnad till välfärdsområdets 
registratorskontor den 22 februari 2023 begärt att få avgå från posten som 2:a vice 
ordförande i välfärdsområdesfullmäktige på grund av hennes jobb som Östra Nylands 
välfärdsområdes social- och patientombudsman.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (9 §) väljer 
välfärdsområdesfullmäktige bland ledamöterna en ordförande och två vice 
ordförande. Presidiet utses för välfärdsområdesfullmäktiges mandattid eller för en 
mandattid som välfärdsområdesfullmäktige beslutar om.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå att fullmäktige

beviljar Anette Karlsson avsked från uppdraget som 2:e vice ordförande i 
välfärdsområdesfullmäktige
väljer en 2:e vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige för återstoden av 
fullmäktiges mandattid.
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§ 79
Beviljande av avsked till Minna Tirkkonen från förtroendeuppdrag och val av ny ersättare 
till nämnden för utveckling och samarbete

IUHVADno-2023-555

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.
maatta@itauusimaa.fi

 

Minna Tirkkonen (SDP) har genom ett e-postmeddelande skickat 28.2.2023 till 
registratorskontoret vid Östra Nylands välfärdsområde begärt avsked från 
förtroendeuppdraget som ersättare i nämnden för utveckling och samarbete efter att 
ha blivit vald till ledamot i revisionsnämnden. Det organ som utsett den 
förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Det föreskrivs i 84 § i lagen om välfärdsområden att till ett förtroendeuppdrag som 
blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den 
återstående mandattiden.

Nämnden för utveckling och samarbete under mandattiden 2022–2025:

 

Medlem  Ersättare
Lotte-Marie Stenman SFP, ordförandeHanna Lönnfors , SFP
Nea Hjelt Saml+KD, vice ordförande Heljä Pulli Saml+KD
Charlotta Engblom SFP Laura Günsberg-Sandström SFP
Abdirisak Ahmed SFP Markus Sjöholm SFP
Nina Uski Saml+KD Hilkka Knuuttila Saml+KD
Eila Kohonen SDP Minna Tirkkonen SDP
Mari Lotila Gröna Hanna Hurtta Gröna
Jyrki Loijas Saml+KD Petri Hakasaari Saml+KD
Benny Engård SFP Tobias Karlsson SFP
Hannu Vihreäluoto SDP Tuomas Jakovesi SDP
Mikko Nieminen VF Mikael Söderström VF
Piia Malmberg Saml+KD Ritva Tarvainen Saml+KD
Ilkka Luusua Sannf Esa Kantee Sannf
 

Valbar till nämnden för utveckling och samarbete är enligt 79 § i lagen för 
välfärdsområden den som är valbar till välfärdsområdesfullmäktige, dock inte:

den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden;
den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver 
verksamhet inom nämndens uppgiftsområde och där välfärdsområdet har 
bestämmande inflytande;
den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller har en 
ledande och ansvarsfull uppgift eller har en därmed jämförbar ställning i en 
affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning 
som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs 
som normalt behandlas i nämnden.
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Enligt 4 a § i jämställdhetslagen ska välfärdsområdets organ väljas så att kvinnor och 
män är representerade till minst 40 procent vardera. Jämställdhetskravet gäller 
separat för ordinarie ledamöter och ersättare, varför kvoten ska uppfyllas för både 
ledamöter och ersättare.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige 
beslutar

bevilja Minna Tirkkonen avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för 
utveckling och samarbete och konstaterar samtidigt att förtroendeuppdraget 
har upphört
välja en ny ersättare till nämnden för utveckling och samarbete för dess 
återstående mandattid.
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§ 80
Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag till Seija Haataja och val av ny ersättare till 
sektionen för individärenden

IUHVADno-2023-556

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.
maatta@itauusimaa.fi

Seija Haataja har genom ett e-postmeddelande skickat 23.2.2023 till 
registratorskontoret vid Östra Nylands välfärdsområde begärt avsked från 
förtroendeuppdraget som ersättare i sektionen för individärenden. Det organ som 
utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Det föreskrivs i 84 § i lagen om välfärdsområden att till ett förtroendeuppdrag som 
blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den 
återstående mandattiden.

Sektionen för individärenden under mandattiden 2022–2025:

Ledamot Ersättare
Tove Munkberg SFP, ordförande Stina Lindgård SFP
Tero Suominen Saml+KD, vice ordförandeJari Ilkka Saml+KD
 Suvi Vuoksenranta Saml+KD Seija Haataja Saml+KD
Eva Kuntsi SDP Riitta Ahola SDP
Mia Myllys Saml+KD Kia Lindström Saml+KD
Ben Grundström SFP Stefan Sandström SFP
Ilkka Luusua Sannf Matti Jäppilä Sannf
När organet tillsätts ska 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609
/1986) enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 procent 
vardera i välfärdsområdets organ, med undantag av välfärdsområdesfullmäktige, 
beaktas.

Enligt 29 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde sorterar sektionen 
för individärenden under nämnden för ordnande av tjänster, varför dess ledamöter 
ska uppfylla de behörighetsvillkor som gäller för ledamöterna i nämnden.

Valbar till en nämnd är den som är valbar till välfärdsområdesfullmäktige, dock inte:

1) den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden,

2) den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet 
inom nämndens uppgiftsområde och där välfärdsområdet har bestämmande 
inflytande,

3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller har en 
ledande och ansvarsfull uppgift eller har en därmed jämförbar ställning i en 
affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som 
kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt 
behandlas i nämnden.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:
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Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige 
beslutar

bevilja Seija Haataja avsked från uppdraget som ersättare i sektionen för 
individärenden och konstaterar samtidigt att förtroendeuppdraget har upphört
välja en ny ersättare till sektionen för individärenden för dess återstående 
mandattid.
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§ 81
Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag till Linda Sundelin och val av en ny ersättare 
till nationalspråksnämnden

IUHVADno-2023-573

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.
maatta@itauusimaa.fi 

Linda Sundelin har 8.3.2023 skickat ett e-postmeddelande till Östra Nylands 
välfärdsområde och bett att få avgå från förtroendeuppdraget som ersättare i 
nationalspråksnämnden på grund av personliga skäl. Det organ som utsett den 
förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. 

Det föreskrivs i 84 § i lagen om välfärdsområden att till ett förtroendeuppdrag som 
blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den 
återstående mandattiden. 

Nationalspråksnämnden för mandatperioden 2022–2025: 

Ledamot               Ersättare 
Tom Liljestrand SFP, ordförande    Roger Wide SFP 
Kjell Grönqvist SDP, vice ordförande   Daniel Hannus SDP   
Sebastian Ekblom SFP  Göran Wallen SFP
Petra Lind SFP   Gia Mellin-Kranck SFP 
Anders Sélen Gröna     Jens Hannuksela Gröna 
Bodil Lund SFP   Sofia Antman SFP 
Jeanette Broman Saml+KD   Linda Sundelin Saml+KD  
Fred Henriksson SFP   Tobias Liljeström SFP  
Jolanta Lundgren VF  Anki Tallqvist VF 
Till medlemmar i nämnden väljs personer som hör till den språkliga minoriteten i 
välfärdsområdet. 

Enligt 4 a § 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska i 
välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan 
mellan välfärdsområden, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, kvinnor och 
män vara representerade till minst 40 procent vardera. 

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige 
beslutar 

bevilja Linda Sundelin avsked från uppdraget som ersättare i 
nationalspråksnämnden och konstaterar att förtroendeuppdraget samtidigt 
upphört 
välja en ny ersättare till nationalspråksnämnden för nämndens återstående 
mandatti
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§ 82
Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag till Daniel Hannus och val av en ny ersättare 
till nationalspråksnämnden

IUHVADno-2023-582

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.
maatta@itauusimaa.fi

Daniel Hannus har 13.3.2023 skickat ett e-postmeddelande till Östra Nylands 
välfärdsområde och bett att få avgå från förtroendeuppdraget som ersättare i 
nationalspråksnämnden på grund av att han har flyttat bort från en kommun som 
tillhör välfärdsområdet och därför kommer inte längre att vara valbar till 
förtroendeuppdrag inom välfärdsområdet. Det organ som utsett den förtroendevalda 
beslutar om beviljande av avsked.

Det föreskrivs i 84 § i lagen om välfärdsområden att till ett förtroendeuppdrag som 
blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den 
återstående mandattiden.

Nationalspråksnämnden för mandatperioden 2022–2025:

Ledamot                                                   Ersättare

Tom Liljestrand SFP, ordförande             Roger Wide SFP

Kjell Grönqvist SDP, vice ordförande      Daniel Hannus SDP 

Sebastian Ekblom SFP                            Göran Wallen SFP

Petra Lind SFP                                         Gia Mellin-Kranck SFP

Anders Sélen Gröna                                Jens Hannuksela Gröna

Bodil Lund SFP                                        Sofia Antman SFP

Jeanette Broman Saml+KD                     Linda Sundelin Saml+KD

Fred Henriksson SFP                              Tobias Liljeström SFP

Jolanta Lundgren VF                               Anki Tallqvist VF

 

Till medlemmar i nämnden väljs personer som hör till den språkliga minoriteten i 
välfärdsområdet.

Enligt 4 a § 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska i 
välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan 
mellan välfärdsområden, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, kvinnor och 
män vara representerade till minst 40 procent vardera.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige 
beslutar
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bevilja Daniel Hannus avsked från uppdraget som ersättare i 
nationalspråksnämnden och konstaterar att förtroendeuppdraget samtidigt 
upphört
välja en ny ersättare till nationalspråksnämnden för nämndens återstående 
mandattid.
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§ 83
Beviljande av avsked från medlemskapet i nämnden av ordnande av tjänster till Jonna 
Hinttaniemi och val av en ny ersättare

IUHVADno-2023-580

Beredning och tilläggsinformation:
förvaltningsjurist Tomas Määttä, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Jonna Hinttaniemi (sfp) är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden. Hon 
har därför 9.3.2023 per e-post meddelat att hon inte längre är valbar till 
förtroendeuppdrag och anhållit om avsked från sitt uppdrag som ersättare i nämnden 
ordnande av tjänster.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan den som har giltiga skäl kan 
avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar 
om beviljande av avsked.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (13§) har nämnden för 
ordnande av tjänster tretton (13) ledamöter och personliga ersättare för dem. Enligt 37 
§ i lagen om välfärdsområden utses ledamöterna i organen för 
välfärdsområdesfullmäktiges mandattid, om inte välfärdsområdesfullmäktige har 
beslutat att de ska ha en kortare mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges mandattid 
eller om inte något annat föreskrivs nedan.

Valbar till nämnden för utveckling och samarbete är enligt 79 § i lagen för 
välfärdsområden den som är valbar till välfärdsområdesfullmäktige, dock inte:

den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden,
den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver 
verksamhet inom nämndens uppgiftsområde och där välfärdsområdet har 
bestämmande inflytande,
den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en 
ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en 
affärsdrivande sammanslutning, om det är            fråga om en sådan 
sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de 
ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen (609/1986) ska välfärdsområdets organ väljas så att 
kvinnor och män är representerade till minst 40 procent vardera. Jämställdhetskravet 
gäller separat för ordinarie ledamöter och ersättare, varför kvoten ska uppfyllas för 
både ledamöter och ersättare.

Nämnden för ordnande av tjänster för mandatperioden 2022–2025:

Medlem Ersättare
Micaela Röman SFP, ordförande Bodil Weckström SFP
  Sanna Tiivola SDP
Pamela Stenberg SFP Jonna Hinttaniemi SFP
Irmeli Hoffren SAML+KD Katri Kakkuri SAML+KD
Johanna Aaltonen SDP Meri Lohenoja SDP
Jarkko Haverinen SANNF Janne Immonen SANNF
Sanna Kivineva GRÖNA Tanja Lehtikuusi GRÖNA
Tove Munkberg SFP Hanna Lönnfors SFP
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Tero Suominen SAML+KD Jari Ilkka SAML+KD
Pehr Sveholm SFP Stefan Andersin SFP
Markus Pietikäinen SDP Juha Jokinen SDP
Juha Kittilä SAML+KD Jani Asunmaa SAML+KD
Roy Harkimo RN Olli Kykkänen RN

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige 
beslutar

bevilja Jonna Hinttaniemi avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för 
ordnande av tjänster och,
välja en ny ersättare till nämnden för ordnande av tjänster för den återstående 
mandattiden.
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Områdesstyrelse, § 61,02.03.2023
Områdesstyrelse, § 84, 16.03.2023

§ 84
Inledande av gemensam upphandling med Mellersta Nylands välfärdsområde angående 
centraltjänster för färdtjänsten

IUHVADno-2023-479

Områdesstyrelse, 02.03.2023, § 61

Beredning och upplysningar: upphandlingschef Ville Hanhinen, fornamn.
efternamn@itauusimaa.fi

Föremål för upphandling och dess bakgrund

Borgå stad startade genom en annons publicerad 6.3.2020 en konkurrensutsättning 
av centraltjänster för färdtjänsten. Det fastställdes att upphandlingens sammanlagda 
värde var 500 000 euro.

Det kontrakt som ingicks på basis av upphandlingen har överförts till Östra Nylands 
välfärdsområde. Enligt det som i nuläget är känt kommer kontraktet att gå ut hösten 
2023. Därigenom bör Östra Nylands välfärdsområde förbereda sig på att 
konkurrensutsätta centraltjänsterna för färdtjänsten på nytt.

Mellersta Nylands välfärdsområde har förberett sig på att konkurrensutsätta den 
helhet som bildas av centraltjänsterna för färdtjänsten. Östra Nylands välfärdsområde 
har hört efter hos Mellersta Nylands välfärdsområde om det vore möjligt att gå med i 
den upphandlingsberedning som den sistnämnda har satt igång med och om det vore 
möjligt att göra en gemensam upphandling, och Mellersta Nylands välfärdsområde 
har preliminärt svarat jakande.

Motivering

Att starta och genomföra ett upphandlingsförfarande av centraltjänsterna är en 
betydelsefull helhet med tanke på resursfördelningen. Då man beaktar den 
personalresurs som välfärdsområdets upphandlingstjänster har till sitt förfogande för 
konkurrensutsättning, måste ordnandet av en konkurrensutsättning införskaffas från 
en extern serviceproducent ifall man inte går in för att samarbeta.

I en gemensam upphandling har vi emellertid möjlighet att inverka på för oss viktiga 
synpunkter då det gäller upphandlingen. Om Östra Nylands välfärdsområde i ett tidigt 
skede går in för gemensam upphandling har det möjlighet att påverka utformningen 
av ur dess synvinkel viktiga upphandlingsdokument samt till exempel 
kvalitetskriterierna inom jämförelsegrunderna.

Då man gör en konkurrensutsättning för ett större område, ökar upphandlingens 
uppskattade värde i storlek, vilket samtidigt ger ökad förhandlingsstyrka och minskar 
mängden resurser som måste sättas på upphandlingen samt mängden administrativt 
arbete. Samtidigt får vi till vårt förfogande och har vi möjlighet att ta del av också 
Mellersta Nylands välfärdsområdes upphandlingskunnande.
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Man kan således motiverat bedöma i fråga om konkurrensutsättningen av 
centraltjänsterna för färdtjänsten att i och med att upphandlingens storlek ökar så har 
det en positiv inverkan på anbudens ekonomiska fördelaktighet och på förhållandet 
mellan pris och kvalitet.

Avtal

Det ska ingås ett särskilt avtal om gemensam upphandling med alla parter som går in 
för att genomföra en gemensam upphandling.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:

–    Östra Nylands välfärdsområde går in för att genomföra en gemensam 
upphandling med Mellersta Nylands välfärdsområde angående centraltjänster för 
färdtjänsten, ifall Mellersta Nylands välfärdsområde för egen del beslutar att gå in för 
gemensam upphandling angående samma helhet tillsammans med Östra Nylands 
välfärdsområde

–    Ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att underteckna i detta beslut avsedda 
dokument om gemensam upphandling.

Paragrafen justeras genast.

Mötesbehandling
Ordförandes förslag om att bordlägga ärendet, godkändes enhälligt.

Beslut
Ärendet bordlades.

Områdesstyrelse, 16.03.2023, § 84

Beredning och upplysningar: upphandlingschef Ville Hanhinen, etunimi.sukunimi(at)
itauusimaa.fi

Som tilläggsutredning konstateras följande: ”Färdtjänsternas centraltjänst som 
service” konkurrensutsätts som en egen helhet, där upphandlingen överstiger EU 
tröskelvärden. ”Upphandling av sote-

färdtjänster i ett dynamiskt leverantörsregister” är en DPS som har grundats år 2021 
och som är kontinuerligt öppen enligt bilaga E.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:

Östra Nylands välfärdsområde går in för att genomföra en gemensam 
upphandling med Mellersta Nylands välfärdsområde angående centraltjänster 
för färdtjänsten, ifall Mellersta Nylands välfärdsområde för egen del beslutar att 
gå in för gemensam upphandling angående samma helhet tillsammans med 
Östra Nylands välfärdsområde
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Ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att underteckna i detta beslut 
avsedda dokument om gemensam upphandling.

Paragrafen justeras genast.
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§ 85
Arvoden inom socialvården vid Östra Nylands välfärdsområde

IUHVADno-2023-568

Bilagor
1 Sosiaali- ja terveydenhuollon palkkiot vuonna 2023 aluehallitus 16.3.2023
meeting.printing.MeetingAgenda.Article.Attachment.restriction.prefix.personalData
2 Arvoden inom socialvården vid Östra Nylands välfärdsområde 2023 styrelsen 
16.3.2023
meeting.printing.MeetingAgenda.Article.Attachment.restriction.prefix.personalData

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.  



Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Möteskallelse 23 ( )38
Områdesstyrelse 14.03.2023

1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

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.   

Beslutsförslag

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää hyväksyä palkkiot Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 2023 
liitteenä olevan taulukon mukaisesti. 
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§ 86
Klientavgifter inom Östra Nylands välfärdsområde

IUHVADno-2023-569

Bilagor
1 Liite 4 Asiakasmaksuohje 16.3.2023
meeting.printing.MeetingAgenda.Article.Attachment.restriction.prefix.personalData
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

Förberedelser och mer information:
ansvarsområdesdirektör, familje- och socialtjänster Ilona Koskenniemi
ansvarsområdesdirektör, hälsovårdstjänster Carita Schröder
ansvarsområdesdirektör, tjänster för äldre Kirsi Oksanen
ledande jurist Salla Paavilainen

Uppdaterade klientavgifter inom Östra Nylands välfärdsområde har behandlats i 
välfärdsområdesfullmäktige 28.2.2023. Välfärdsområdesfullmäktige skickade tillbaka 
ärendet för ny beredning, och i samband med beredningen har det gjorts ändringar i 
den bifogade tabellen över klientavgifter och anvisningen om klientavgifter.

De centrala ändringarna som gjorts i tabellen över klientavgifter och anvisningen är:

Stycke 9 Avgiftsfria tjänster: Listan över avgiftsfria hälsovårdstjänster har 
förenklats och upprepningar has raderats. Utöver detta har man i förteckningen 
över avgiftsfria tjänster lagt till en precisering i lagen: avvänjnings- och 
substitutionsbehandling för opioidberoende som getts som öppenvård med 
opioidmediciner
Stycke 9 Avgiftsfria tjänster: Avgiftsfria tjänster under rubriken ”Dessutom finns 
det inom Östra Nylands välfärdsområde” har redigerats så att läkarbesök 
föreslås som avgiftsfria för klienter med utvecklingsstörning, i enlighet med 
lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Dessutom föreslås att 
hembesök av läkare för klienter som behöver regelbunden hemvård ska vara 
avgiftsfria. Detta har även preciserats på sidan 31 i anvisningen och i tabellen 
över klientavgifter.
Stycke 12.3 Sårvård och fotvård: Sårvårdsbesök är avgiftsfria enligt lagen. För 
fotvård debiteras en avgift för terapitjänster på 11,60 euro. Motsvarande 
ändringar har också gjorts i tabellen över klientavgifter.
Stycke 19.1 Tjänster som stöder rörlighet: Termerna färdtjänst och 
ledsagartjänst i enlighet med lagen om funktionshinderservice har ändrats i 
brödtexten.
Stycke 20 Avgifter för hemservice och barnskydd för barnfamiljer: Ett stycke om 
avgifter för hemservice för barnfamiljer har lagts till.
Stycke 27.3 Serviceboende med heldygnsomsorg: Borttagen mening ”Klienten 
betalar skilt enligt användning för stödtjänst eller hemservice i enlighet med 
socialvårdslagen”. Klienten betalat inte skilt för dessa, utan de hör till avgiften för 
serviceboende.
Stycke 28.7 Närståendevårdarens lagstadgade ledighet: Borttagen mening: ”
Dagavgiften för tillfällig vård som ges till vårdtagaren under 
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närståendevårdarens lagstadgade ledighet är under 2023 avgiftsfri för tiden som 
närståendevårdaren är ledig.”
Avgiften för närståendevårdarens lagstadgade ledighet är enligt § 6 b i 
klientavgiftslagen 11,60 euro per ledig dag. I Borgå har närståendevårdarens 
lediga dag varit avgiftsfri under åren 2021 och 2022. Om närståendevårdarens 
lediga dag i fortsättningen skulle hållas avgiftsfri, skulle det minska 
välfärdsområdets avgiftsintäkter med cirka 250 000 euro på årsbasis, om alla 
närståendevårdare skulla ta ut alla sina lagstadgade lediga dagar. Som förslag är 
att avgiften för närståendevårdarens lediga dag, oberoende av vårdform, skulle 
vara det enligt lagen tillåtna 11,60 euro/dag. Motsvarande ändring har gjorts i 
avgiftstabellen.
Punkten boendetjänster inom mentalvårds- och missbrukartjänster i tabellen 
över klientavgifter: En precisering har lagts till i avgiftstabellen att Koivulas 
avgifter är månadsavgifter.

Uppdatering av anvisningen om klientavgifter är ett kontinuerligt arbete som 
fortsätter i en mångprofessionell arbetsgrupp året runt. Anvisningen godkänns i 
välfärdsområdesfullmäktige varje år på samma gång som avgifternas storlek fastställs.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att 
klientavgifterna för år 2023 inom Östra Nylands välfärdsområde fastslås enligt 
bilagorna. Dessutom ges tjänsteinnehavarna fullmakt att göra nödvändiga tekniska 
ändringar i anvisningen om klientavgifter under innevarande år.
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§ 87
Ordnande av välfärdsområdets indrivningsverksamhet

IUHVADno-2023-566

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.
maatta@itauusimaa.fi

Det föreskrivs i 9 § i lagen om välfärdsområden att välfärdsområdet får producera de 
tjänster som omfattas av dess organiseringsansvar självt eller i samarbete med andra 
välfärdsområden eller enligt avtal skaffa dem av andra tjänsteproducenter. Östra 
Nylands välfärdsområdesstyrelse har 1.9 2022 (§ 9) beslutat att teckna aktier i Sarastia 
Oy, vilket gör det möjligt för välfärdsområdet att på basis av sin delägarställning skaffa 
tjänster från bolaget.

Välfärdsområdets stödtjänster bör bland annat ordna indrivningen av 
välfärdsområdets offentligrättsliga fordringar, och ordnandet av det måste i praktiken 
ske så att tjänsten skaffas från en utomstående serviceproducent. Finlands 
Kommuninkasso Ab, som har specialiserat sig på indrivning av kommunernas och 
samkommunernas fordringar, har bildats år 2015. Flera välfärdsområden har redan 
beslutat att skaffa tjänster från Finlands Kommuninkasso Ab, som har stor erfarenhet 
av indrivning av offentligrättsliga fordringar. Bolaget är på det som avses i lagen om 
offentlig upphandling och koncession en anknuten enhet i förhållande till sina ägare 
och en inköpscentral. Det producerar sålunda tjänster endast för Sarastia Oy:s ägare.

I enlighet med den servicemodell som bolaget erbjuder utgörs uppdragsgivarens 
kostnader enbart av eventuell moms och eventuella myndighetsavgifter. 
Gäldenärsarvodena bygger på arvoden för betalningspåminnelse och indrivning i 
enlighet med indrivningslagen och är enhetliga för alla gäldenärer. Bolaget fakturerar 
inte uppdragsgivaren för en misslyckad indrivning, och det tas inte ut någon provision 
på efterindrivning.

Välfärdsområdet har för avsikt att ingå ett särskilt serviceavtal med Finlands 
Kommuninkasso Ab om indrivningstjänsten. Avtalet avses först ha en tidsbestämd 
giltighet på 12 månader, varefter avtalet fortsätter att gälla tills vidare med en 
uppsägningstid på tre månader.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att Östra Nylands välfärdsområdes 
indrivningstjänst skaffas från Finlands Kommuninkasso Ab, och 
välfärdsområdesdirektören ges fullmakt att underteckna serviceavtalet samt att göra 
eventuellt behövliga tekniska justeringar i avtalet.
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§ 88
Verifiering av förvaltningsstadgan

IUHVADno-2023-572

Beredning och upplysningar:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi
förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta(at)itauusimaa.fi

Välfärdsområdesfullmäktige har senast vid sitt sammanträde 24.1.2023 § 10 
uppdaterat förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde. För att kunna 
säkerställa välfärdsområdets verksamhet och beslutsfattande i vardagen, föreslås 
några uppdateringar och ändringar i förvaltningsstadgan.  

Man föreslår ett tillägg i förvaltningsstadgan i förvaltningsdirektörens befogenheter 
att bevilja skadeståndsersättning i de fall, där välfärdsområdet är eller kan anses vara 
skadeståndsskyldigt och den utbetalda ersättningen är högst 10 000 euro. Ett 
motsvarande tillägg görs i välfärdsområdesstyrelsens befogenheter då den utbetalda 
ersättningen överstiger 10 000 euro. Skador över 10 000 euro är inte typiska inom 
välfärdsområdets verksamhet, men ifall dessa inträffar har man beslutsfattaren 
fastställd.

För att kunna garantera en smidig service för kunder är det befogat med ett tillägg 
gällande social- och hälsovårdens sektor i paragraf 22 Befogenheter i upphandlingar, 
avtal och förbindelser, så att alla ärenden gällande mindre upphandlingar inte 
centreras till ansvarsområdesdirektörerna. Med tanke på ordnande av tjänster anses 
resultatenhetscheferna ha förutsättningar att besluta om upphandlingar som har ett 
värde under 60 000 euro samt arrangemang kring dessa.

I samma paragraf föreslås en uppdatering gällande användning av optioner. För att i 
praktiken kunna säkerställa att ordnandet av tjänster sker smidigt, är det 
ändamålsenligt att den tjänsteman som istället för det beslutsfattande organet 
undertecknar avtalet, även gör en uppskattning om användandet av optioner. Då man 
gör ett upphandlingsbeslut räknas även optionerna med i upphandlingens 
uppskattade värde. På så vis har de beslutsfattande organen fortfarande den 
ekonomiska beslutsmakten gällande ifrågavarande upphandlingar.

§ 53 Anställning föreslås uppdateras på så vis, att det vid  fasta
anställningsförhållanden iakttas principen om att beslutanderätten flyttas en 
ledningsnivå uppåt. På så vis är det närcheferna som fattar beslut om vikarier och 
övrig personal med tidsbundna arbetsförhållanden.  

I § 27 föreslås ett tillägg i uppgifterna för nämnden för ordnande av tjänster, dvs att 
nämnden fungerar som det organ i välfärdsområdet som ansvarar för bekämpningen 
av smittsamma sjukdomar. Till organets uppgifter hör att sköta om de uppgifter som 
enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) hör till organet.

Dessutom föreslås att man i förvaltningsstadgan korrigerar skrivfel och felaktiga 
hänvisningar.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:



Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Möteskallelse 29 ( )38
Områdesstyrelse 14.03.2023

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige 
godkänner ändringarna av förvaltningsstadgan på det sätt som framgår av bilagan. 
Ändringen av förvaltningsstadgan träder i kraft genast när fullmäktige fattat beslut om 
att ändra förvaltningsstadgan och oavsett eventuella besvär.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

§ 89
Obehandlade fullmäktigemotioner från år 2022

IUHVADno-2023-571

Beredning och upplysningar:

förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1@itauusimaa.fi

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde § 138 ska 
välfärdsområdesstyrelsen årligen före utgången av april lämna en förteckning till 
välfärdsområdesfullmäktige över de motioner som fullmäktigeledamöterna väckt och 
som remitterats till välfärdsområdesstyrelsen, men som välfärdsområdesfullmäktige 
fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt. 
Välfärdsområdesstyrelsen ska samtidigt meddela vilka åtgärder som vidtagits med 
anledning av motionerna. Välfärdsområdesfullmäktige kan konstatera vilka motioner 
som är slutbehandlade.

År 2022 lämnat totalt åtta fullmäktigemotioner. Motionerna finns som 
bakgrundsmaterial till föredragningslistan

De Grönas fullmäktigegrupp 8.3.2022 motion om att förverkliga mentalvårdstjänster 
med låg tröskel inom alla kommuner
Motionen är under beredning och behandlas i nämnden för ordnande av 
tjänster under våren.
Ledamot Sanna Kivineva m.fl. 19.4.2022 motion om att utarbeta en 
neurodiversitetsstrategi för Östra Nylands välfärdsområde
Motionen är under beredning och behandlas i nämnden för ordnande av 
tjänster 29.3.2023.
Ledamot Frida Sigfrids m.fl. 19.4.2022 motion om avgiftsfria preventivmedel för alla 
under 25 år.  
Välfärdsområdesfullmäktige har 13.12.2022 § 8 i samband med behandlingen av 
social- och hälsovårdens klientavgifter fr.o.m. 1.1.2023 beslutat om avgiftsfri 
prevention för under 25-åringar.  
Ledamot Irmeli Hoffren, Silja Metsola, Nina Uski m.fl. 17.5.2022 motion om att 
använda servicesedlar för att effektivera fotvårdsservice.
Motionen är under beredning och behandlas i nämnden för ordnande av 
tjänster 29.3.2023.
Ledamot Silja Metsola, Irmeli Hoffren, Nina Uski m.fl. 17.5.2022 motion om att starta 
ett pilotprojekt om seniorrådgivning i Östra Nyland.
Motionen är under beredning och behandlas i nämnden för ordnande av 
tjänster 19.4.2023.
Ledamot Nina Uski, Irmeli Hoffren, Silja Metsola m.fl. 17.5.2022 motion om att starta 
ett pilotprojekt om terapigaranti inom mentalvårdstjänster.
Motionen är under beredning och behandlas i nämnden för ordnande av 
tjänster under våren.
Ledamot Tiina Sinkkonen m.fl. 13.9.2022 motion om fortbildning för återgång till 
arbetet för skötare som bytt arbetsplats bort från social- och hälsovårdsbranschen
Motionen är under beredning och behandlas i nämnden för ordnande av 
tjänster under våren.
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8.  SDP:s fullmäktigegrupp 1.11.2022 motion om att ta med lätt språk i 
servicespråkmenyn, förutom finska och svenska.
Motionen är underberedning i förvaltnings- samt kommunikationstjänsterna.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Områdesstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelserna och åtgärderna 
med anledning av fullmäktigemotionerna samt det nuvarande beredningsskedet för 
kännedom och konstaterar att fullmäktigemotion nr 3 är slutbehandlad.
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§ 90
Hankintaoikaisu Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hankinta

IUHVADno-2023-230

Bilagor
1 Liite 1 Täydennysspyyntö 22.12.22
meeting.printing.MeetingAgenda.Article.Attachment.restriction.prefix.personalData
2 Liite 2 Vastaus täydennyspyyntöön 28.12.22
meeting.printing.MeetingAgenda.Article.Attachment.restriction.prefix.personalData
3 Liite 3 Konsernirakenne-Jarmo R. Mulari Oy
meeting.printing.MeetingAgenda.Article.Attachment.restriction.prefix.personalData
4 Liite 4.1Tilinpäätös+2020+-+Jarmo+R+Mulari+Oy
Endast internt offentlig, ei julkinen
5 Liite 4.2 Tilinpäätös+2021+-+Jarmo+R+Mulari+Oy
Endast internt offentlig, ei julkinen
6 Liite 4.3 Tilinpäätös+2022+-+Jarmo+R+Mulari+Oy
Endast internt offentlig, ei julkinen
7 Liite 5 Valkon Hoitokoti Oy tulosseuranta 1.11.22-31.1.23
Endast internt offentlig, ei julkinen
8 Liite 6 Liite 2a Tuettu asuminen VHK
meeting.printing.MeetingAgenda.Article.Attachment.restriction.prefix.personalData

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.

Beslutsförslag

Hyvinvointialuejohtaja:

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

Pykälä tarkastetaan heti.
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§ 91
För kännedom

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar följande skrivelser, beslut m.m. för 
kännedom:

Informationshanteringsnämndens brev om Lag om informationshantering inom den 
offentliga förvaltningen (906/2019) och underhåll av beskrivningen av handlingars 
offentlighet gällande övergång av organiseringsansvaret för social- och hälsovården 
samt räddningsväsendet som föreskrivs i lagens § 28. 

Beslutsförslag

Områdesstyrelsen antecknar ärenden för kännedom.
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