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

Genom ett internt anmälningsförfarande söker vi en socialarbetsdirektör för Östra Nylands 
välfärdsområde. Socialarbetsdirektören utses av välfärdsområdesstyrelsen. Social- och 
hälsovårdsdirektören väljer socialarbetsdirektören bland de personer som omfattas av 
överlåtelsen av rörelsen och som uppfyller behörighetsvillkoren utgående från en jämförelse 
av meriterna. Social- och hälsovårdsdirektören är chef för socialarbetsdirektören. 

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse har beslutat att tillämpa förhandsval i valet av 
socialarbetsdirektör, så att den person som utses till tjänsten inleder sitt arbete den 1 januari 
2023, samtidigt som hen i samband med överlåtelsen av rörelsen överförs från den 
överlåtande organisationen till välfärdsområdet. Personen som utses till tjänsten kan dock 
redan före den 1 januari 2023 anställas i ett tjänsteförhållande på viss tid och eventuellt deltid 
för beredningen av Östra Nylands välfärdsområde. 

Socialarbetsdirektören svarar för att på ett professionellt sätt leda och utveckla de uppgifter 
som hör till socialvården (socialvårdslagen 1301/2014). Socialarbetsdirektören är 
välfärdsområdets expert på socialvård. Hen svarar för att tjänsterna genomförs enhetligt och 
lagenligt vid de olika socialvårdsenheterna. Därtill svarar socialarbetsdirektören för 
uppföljningen av kvaliteten på och egenkontrollen av socialvårdens tjänster. I hens uppgifter 
ingår även uppföljning av klientsäkerheten och tillsynssamarbete. Socialarbetsdirektören 
svarar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom socialvården och för 
utvecklingen av det strukturella sociala arbetet. Hen svarar dessutom för att främja 
integrationen i området och utveckla ledningen genom information inom socialvården. 
Socialarbetsdirektören deltar även i beredskapsplaneringen inom socialvården. 
 
Behörighetsvillkoret är behörighet som socialarbetare enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården (817/2015), och den sökande ska vara en registrerad 
yrkesutbildad person inom socialvården. Ett ytterligare behörighetsvillkor för tjänsten är 
erfarenhet av ledningsuppgifter inom socialt arbete. 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. 
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En säkerhetsutredning utförs om den valda tjänsteinnehavaren. 

Tjänsten söks med den bifogade ansökningsblanketten. Den sökande kan valfritt 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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