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Östra Nylands välfärdsområde söker 
en ekonomidirektör 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 ekonomidirektör för Östra Nylands 
välfärdsområde för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare. Välfärdsområdesstyrelsen 
väljer ekonomidirektören bland de personer som omfattas av överlåtelsen av rörelsen och 
som uppfyller behörighetsvillkoren utgående från en jämförelse av meriterna. 
Välfärdsområdesdirektören är chef för ekonomidirektören. 

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse har beslutat att tillämpa förhandsval i valet av 
ekonomidirektör, 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. 

Ekonomidirektörens uppgift är att vara chef för ekonomiförvaltningsteamet och medlem i 
koncernens styrgrupp. Ekonomidirektören leder och övervakar ekonomiförvaltningen. Hen 
svarar för välfärdsområdets ekonomiplanering, den ekonomiska rapporteringen samt 
välfärdsområdets likviditet, finansiering och investeringsverksamhet. Därtill svarar hen för 
upprättandet av bokslutet samt för finansieringsverksamheten och försäkringarna. Ekonomen 
svarar även för riskanalysen och den interna revisionen. Ekonomiförvaltningens 
upphandlingar, konkurrensutsättningar och avtal hör också till ekonomidirektörens 
ansvarsområde. Ekonomidirektören deltar dessutom i koncernbolagens styrelsemöten och i 
finansieringsförhandlingarna med ministeriet. Tjänsteinnehavaren deltar också i 
beredskapsplaneringen inom det egna ansvarsområdet. 

Behörighetsvillkoret för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen. Ett ytterligare 
behörighetsvillkor för tjänsten är kännedom om ekonomiförvaltning och 
finansieringsbranschen samt erfarenhet av ledningsuppgifter. Kännedom om offentlig 
förvaltning är meriterande. 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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