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Östra Nylands välfärdsområde söker 
en chefsläkare via intern ansökan  
Östra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets 
tjänster för ca 100 000 invånare i sju kommuner i Östra Nyland från den 1 januari 2023. 
Välfärdsområdet är en av de största arbetsgivarna i regionen, antalet anställda som överförs 
till välfärdsområdet är ca 2 500.  

Genom ett internt anmälningsförfarande söker vi en chefsläkare för Östra Nylands 
välfärdsområde. Chefsläkaren utses av välfärdsområdesstyrelsen. Social- och 
hälsovårdsdirektören väljer chefsläkaren bland personer som omfattas av överföringen av 
rörelse och som uppfyller behörighetsvillkoren utgående från en jämförelse av meriterna. 
Social- och hälsovårdsdirektören är chef för chefsläkaren. 

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse har beslutat att tillämpa förhandsval i valet av 
chefsläkare, så att den person som utses till tjänsten inleder arbetet den 1 januari 2023 
samtidigt som personen överförs från den överlåtande organisationen till välfärdsområdet i 
samband med överföringen av rörelse. Personen som utses till tjänsten kan dock redan före 
den 1 januari 2023 anställas i ett tidsbundet och eventuellt deltidsbaserat tjänsteförhållande 
för beredningen av Östra Nylands välfärdsområde. 

Chefsläkaren är den ledande tjänsteinnehavaren inom hälso- och sjukvården samt den 
medicinska vården inom välfärdsområdet och den ansvariga läkare som avses i hälso- och 
sjukvårdslagen. Chefsläkaren har som uppgift att följa upp hälso- och sjukvårdens strategiska 
läge och läge på befolkningsnivå och åtgärder som riktas till den. 

Chefsläkaren arbetar som medicinsk expert och ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsternas 
enhetlighet och lagenliga genomförande vid välfärdsområdets enheter för hälso- och sjukvård. 
Därtill ansvarar chefsläkaren för att vårdgarantin uppfylls både i hälsostationstjänster och i 
munhälsovårdens tjänster i samarbete med ansvarsområdesdirektören för hälso- och 
sjukvårdstjänster. Chefsläkarens ansvarsområde omfattar förutom välfärdsområdets 
patientsäkerhet även regionalt patientsäkerhetssamarbete med specialsjukvården. I 
chefsläkarens uppgifter ingår därtill kvalitetsuppföljning och egenkontroll för hälso- och 
sjukvårdens tjänster, utveckling av tjänsterna i samarbete med social- och 
hälsovårdsdirektören och ansvarsområdesdirektörerna samt främjande av integration och 
multiprofessionellt arbete inom välfärdsområdet i samarbete med chefen för vårdarbetet, 
socialarbetets ledande expert och ansvarsområdesdirektörerna. Vidare bedriver chefsläkaren 
samarbete med utvecklingsdirektören i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten 
inom de medicinska tjänsterna och hälso- och sjukvårdstjänsterna.  
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Till chefsläkarens uppgifter hör också att verka i olika nätverk, såsom regionala och nationella 
nätverk för allmänmedicin och folkhälsoarbete. Chefsläkaren svarar också för utvecklingen av 
kunskapsledningen inom social- och hälsovårdstjänsterna.  

Chefsläkaren är ansvarsperson för hälso- och sjukvårdens beredskap och förberedelse. 
Chefsläkaren är medicinsk chef för Östra Nylands välfärdsområde. 

Behörighetsvillkoret för tjänsten som chefsläkare är behörighet som specialistläkare (lag om 
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1194 4 §) inom ett lämpligt 
specialområde och av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården beviljad rätt 
att utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person. Av chefsläkaren förutsätts därtill god 
kännedom om primärvården och det övriga hälso- och sjukvårdssystemet. Ett ytterligare 
behörighetsvillkor för tjänsten är erfarenhet av ledarskap. Kravet på språkkunskaper för 
tjänsten är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda 
muntliga färdigheter i det andra inhemska språket. 
 
En säkerhetsutredning utförs för den utvalda tjänsteinnehavaren. 

Tjänsten söks med bifogade ansökningsblankett. Om man vill kan man bifoga en fritt 
formulerad meritförteckning (CV) till blanketten. Ansökan och eventuell meritförteckning 
skickas som bilaga per e-post till hvarekry@sipoo.fi senast 27.6.2022 kl. 23. Mottagare 
är Sibbo kommuns direktör för social- och hälsovårdsväsendet Leena Kokko. 

Den sökande får lämna löneanspråk i ansökan. 

Förfrågningar:   

tf välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen, tfn 040 676 1374 

direktör för social- och hälsovårdsväsendet Leena Kokko, tfn 050 577 2732 
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