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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue etsii 
sisäisellä haulla johtavaa lääkäriä  
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
palvelut Itä-Uudenmaan seitsemän kunnan noin 100 000 asukkaalle 1.1.2023 alkaen. 
Hyvinvointialue on alueen suurimpia työnantajia, työntekijöitä hyvinvointialueelle siirtyy noin 
2500.  

Haemme sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle johtavaa 
lääkäriä. Johtavan lääkärin nimittää aluehallitus. Sosiaali- ja terveysjohtaja valitsee johtavan 
lääkärin liikkeenluovutuksen piirissä olevista ja virkojen kelpoisuusvaatimukset täyttävistä 
henkilöistä ansiovertailun perusteella. Sosiaali- ja terveysjohtaja toimii johtavan lääkärin 
esihenkilönä. 

Itä-Uudenmaan aluehallitus on päättänyt käyttää ennakollista valintatapaa johtavan lääkärin 
valinnassa, siten että virkaan valittu aloittaa virassaan 1.1.2023 samanaikaisesti, kun siirtyy 
liikkeenluovutuksessa luovuttavasta organisaatiosta hyvinvointialueelle. Virkaan valittu henkilö 
voidaan kuitenkin ottaa jo ennen 1.1.2023 määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen 
virkasuhteeseen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun. 

Johtava lääkäri toimii hyvinvointialueen johtavana terveyden- ja sairaanhoidon sekä 
lääketieteellisen hoidon viranhaltijana ja terveydenhuoltolain määrittämänä vastaavana 
lääkärinä. Hänen tehtävänään on terveyden- ja sairaanhoidon strategisen ja väestötasoisen 
tilanteen ja siihen kohdentuvien toimenpiteiden seuranta. 

Johtava lääkäri toimii lääketieteen asiantuntijana ja vastaa terveyden- ja sairaanhoidon 
palveluiden yhdenmukaisuudesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta hyvinvointialueen 
terveyden- ja sairaanhoidon yksiköissä. Lisäksi hän vastaa yhdessä terveyspalveluiden 
vastuualuejohtajan kanssa hoitotakuun toteutumisesta sekä terveysasemanpalveluissa että 
suun terveydenhuollon palveluissa. Johtavan lääkärin vastuualueeseen kuuluu myös 
hyvinvointialueen potilasturvallisuuden lisäksi alueellinen potilasturvallisuusyhteistyö 
erikoissairaanhoidon kanssa. Lisäksi terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden laadun seuranta 
ja omavalvonta, palveluiden kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveysjohtajan ja 
vastuualuejohtajien kanssa sekä integraation ja monialaisen työn edistäminen 
hyvinvointialueella yhteistyössä hoitotyön johtajan, johtavan sosiaalityön asiantuntijan ja 
vastuualuejohtajien kanssa kuuluvat johtavan lääkärin tehtäviin. Lisäksi johtava lääkäri tekee 
yhteistyötä kehittämisjohtajan kanssa lääketieteen, terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.  

Johtavan lääkärin tehtäväkuvaan kuuluu myös erilaisissa verkostoissa toimiminen kuten esim. 
alueelliset ja valtakunnalliset yleislääketieteen ja kansanterveystyön verkostot. Johtava lääkäri 
vastaa myös tietojohtamisen kehittämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.  
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Johtava lääkäri on valmiuden ja varautumisen vastuuhenkilö terveyden- ja sairaanhoidon 
osalta. Hän toimii Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen lääkintäpäällikkönä. 

Kelpoisuusvaatimuksena on johtavan lääkärin virkaan erikoislääkärin pätevyys (Laki 
terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994 4§) soveltuvalta erikoisalalta ja sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus harjoittaa ammattia laillistettuna 
ammattihenkilönä. Lisäksi johtavalta lääkäriltä vaaditaan perusterveydenhuollon ja muun 
terveyden- ja sairaanhoidon järjestelmän hyvää tuntemusta. Lisäksi viran 
kelpoisuusvaatimuksensa on kokemus johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena virkaan on 
yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen 
hyvä suullinen taito. 
 
Valitulle viranhaltijalle tullaan tekemään turvallisuusselvitys. 

Virkaa haetaan liitteenä olevalla hakulomakkeella. Halutessaan lomakkeen liitteeksi voi liittää 
vapaamuotoisen ansioluettelon (CV). Hakemus ja mahdollinen ansioluettelo toimitetaan 
sähköpostin liitteenä sähköpostiosoitteeseen hvarekry@sipoo.fi 27.6.2022 klo 23 
mennessä. Vastaanottajana toimii Sipoon kunnan sosiaali- ja terveystoimen johtaja Leena 
Kokko. 

Hakija saa esittää hakemuksessaan palkkatoiveen. 

Tiedustelut:     

vt hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Silvennoinen, puh. 040 676 1374 

sosiaali- ja terveystoimen johtaja Leena Kokko, puh. 050 577 2732 
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