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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue etsii 
sisäisellä haulla vastuualuejohtajia  
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 kolmea 
vastuualuejohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen vastuualueet ovat 

• perhe- ja sosiaalipalvelut 
• terveyspalvelut 
• ikääntyneiden palvelut 

Sosiaali- ja terveysjohtaja valitsee vastuualuejohtajat liikkeenluovutuksen piirissä olevista ja 
virkojen kelpoisuusvaatimukset täyttävistä henkilöistä ansiovertailun perusteella. Sosiaali- ja 
terveysjohtaja toimii vastuualuejohtajien esihenkilönä. 

Itä-Uudenmaan aluehallitus on päättänyt käyttää ennakollista valintatapaa vastuualuejohtajan 
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. 

Vastuualuejohtajan tehtävänä on johtaa vastuualueensa toimintaa. Hän vastaa vastuualueensa 
toiminnan suunnittelusta, taloudesta, kehittämisestä, yhteensovittamisesta, toimeenpanosta, 
arvioinnista, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta. Vastuualuejohtaja vastaa myös 
vastuualueensa henkilöstön keittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä. Vastuualuejohtaja 
osallistuu lisäksi oman vastuualueensa valmiussuunnitteluun. 

Kelpoisuusvaatimuksena on kunkin vastuualueen vastuualuejohtajan virkaan soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto ja sosiaali- ja terveydenhuollon alan tuntemus. Lisäksi viran 
kelpoisuusvaatimuksensa on kokemus johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena virkaan on 
molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen 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 
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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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