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§1
VAL AV VÄLFÄRDSOMRÅDESDIREKTÖR
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information:
Direktören för social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo, Leena Kokko, leena.kokko@sipoo.fi

Välfärdsområdesfullmäktige har 17.3.2022 (§ 10) beslutat inrätta en tjänst som
välfärdsområdesdirektör samt fastställt behörighetsvillkoren för tjänsten och de
kriterier som ska betonas i platsannonsen. Samtidigt har fullmäktige beslutat
lediganslå tjänsten och fastställt de tillvägagångssätt som ska följas i
beredningen. Det har bestämts att tjänsten besätts tidsbestämt för fem år.

Tjänsten som välfärdsområdesdirektör var lediganslagen så att den kunde sökas
19.4.–10.5.2022. Platsannonsen publicerades i tjänsten Kuntarekry, i
TE-tjänsters te-palvelut.fi samt i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.
Platsannons ingår också som bilaga till detta beslut.

Välfärdsområdet emottog sju ansökningar före ansökningstidens utgång. Alla
sökande uppfyllde de behörighetsvillkor som angetts i annonsen.

Ansökningsprocessen hade flera stadier, och där utnyttjades en extern
rekryteringskonsults tjänster. Alla sju sökande intervjuades. Efter den första
intervjuomgången valde man ut fem sökande som gick vidare och som
intervjuades av välfärdsområdesstyrelsen. De ansågs bland de bäst lämpade för
den utlysta tjänsten i enlighet med utnämningsgrunderna i grundlagen. Tre
sökande gick vidare till nästa intervjuomgång i och med att de vid en jämförelse
ansågs uppfylla utnämningsgrunderna bäst. De tre bästa sökandena blev
föremål för en personbedömning, som utfördes av den externa
rekryteringskonsulten. I provet använde man till exempel bedömning av
personligheten och dugligheten samt utredde man sökandenas motivation.
Syftet med bedömningen var att få fram ledarskapspotentialen samt identifiera
styrkor och även riskabla drag. Urvalsförfarandet fortsatte ännu med intervjuer i
välfärdsområdesfullmäktige. Rekryteringskonsulten deltog i intervjuerna genom
att presentera resultaten av personbedömningarna och stod även i övrigt till
fullmäktigeledamöternas förfogande.
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En sammanfattning av centrala punkter i sökandenas erfarenhets- och
utbildningsbakgrund föreligger som bilaga till beslutsförslaget.

Det föreskrivs i 45 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att
välfärdsområdesdirektören väljs av välfärdsområdesfullmäktige. De
utnämningsgrunder som kommer i fråga är de i 125 § 2 mom. i grundlagen
nämnda skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

På basis av personliga egenskaper som kom fram i intervjuerna och i
personbedömningarna samt den utredning som erhållits beträffande
sökandenas utbildning och erfarenhet har de som berett utnämningen bildat sig
en helhetsuppfattning om de tre bäst lämpade sökandena till tjänsten. Man har i
beredningen av valet betonat de kriterier som räknats upp i platsannonsen.

Det föreslås att välfärdsområdesstyrelsen beslutar att förelägga
välfärdsområdesfullmäktige ett förslag till person som ska väljas till
välfärdsområdesdirektör på basis av tjänsteutnämningsgrunderna och den
utredning om sökandena som erhållits och särskilt med beaktande av de
egenskaper som understrukits i platsannonsen.

Valet av den person som välfärdsområdesfullmäktige föreslås välja står mellan
magistern i hälsovetenskaper Ann-Sofie Silvennoinen, magistern i
hälsovetenskaper Pia Nurmi och ekonomie magister Max Lönnqvist.

Enligt § 53 i förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesfullmäktige också
bestämma välfärdsområdesdirektörens lön.

Bestämmelser som tillämpats
125 § i grundlagen

Bilagor
Platsannons
Sammanfattning av sökande - innehåller personuppgifter, publiceras inte i
allmänna datanätet
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Beslutförslag, ordföranden:

Välfärdsområdesstyrelsen för en diskussion och bestämmer vilken person som
välfärdsområdesfullmäktige föreslås välja till tjänsten som
välfärdsområdesdirektör.

De som på detta stadium är med i urvalsprocessen är magistern i
hälsovetenskaper Ann-Sofie Silvennoinen, magistern i hälsovetenskaper Pia
Nurmi och ekonomie magister Max Lönnqvist.

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår att tjänsten besätts så att prövotidens längd
är sex (6) månader och anställningens längd är fem (5) år. Tjänsteutnämningen
är villkorlig tills den som valts till tjänsten har framlagt ett godtagbart hälsointyg.
Det görs också en säkerhetsutredning om den person som valts.

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår att välfärdsområdesfullmäktige samtidigt
fattar beslut om välfärdsområdesdirektörens helhetsavlöning. Med
välfärdsområdesdirektören ingås separat ett direktörsavtal, som
välfärdsområdesstyrelsen godkänner i enlighet med 46 § i lagen om
välfärdsområden.

Paragrafen justeras genast vid sammanträdet.

