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Bakgrund 



Bakgrund 
• Styrelsen för Östra Nylands välfärdsområde har inrättat tjänster för 

ledande tjänsteinnehavare vid sitt möte den 21 april 2022. 

• Inrättandet av tjänsterna chefsläkare, chef för socialarbetet och 
vårdarbetsdirektör behandlas vid styrelsemötet den 7 juni 2022. 

• Vid inrättandet av tjänsterna har styrelsen samtidigt fastslagit 
behörighetskrav för tjänsterna. 

• De ovannämnda cheferna utses till tjänsteförhållanden som gäller tills 
vidare. 



Förhandsval
• Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse har vid sitt möte den 21 april 

2022 fattat beslut om att förfarandet med urval på förhand ska 
tillämpas vid valet av chefer, chefer för resultatenheter samt 
chefsläkare, chef för socialarbetet och vårdarbetsdirektör. 

• Valet till tjänsterna genomförs så att personerna börjar i sin tjänst den 
1 januari 2023 samtidigt som de genom rörelseöverföring överförs till 
välfärdsområdet. 

• Personen som valts till tjänsten som ledande tjänsteinnehavaren från 
och med den 1 januari 2023 kan anställas på begränsad tid och 
eventuellt deltid inom beredningen av Östra Nylands välfärdsområde 
som längst till och med den 31 december 2022.



Mer bakgrund
• Ledande tjänsteinnehavares tjänster kan sökas genom internt 

anmälningsförfarande. 

• Bland de personer som omfattas av rörelseöverlåtelsen och 
uppfyller behörighetskraven för tjänsterna väljer man ut ledande 
tjänsteinnehavare på basis av meritjämförelse. 



Övrigt
• Efter valet av social- och hälsovårdsdirektör väljer man genom 

anmälningsförfarande ansvarsområdesdirektörer som är underställda 
denne samt en vårdarbetsdirektör och de ansvariga tjänsteinnehavare som 
förutsätts i speciallagstiftningen. Efter valet av ansvarsområdesdirektörer 
väljer man senare genom anmälningsförfarande chefer för resultatenheter 
som är underställda dessa. 

• Även koncernförvaltningsdirektörernas; personal-, digitaliserings-, 
kommunikations-, förvaltnings-, ekonomi- och utvecklingsdirektörernas 
tjänster ledigförklaras internt.

• Om man inte hittar en sökande som uppfyller behörighetskraven eller på 
annat sätt är lämplig till tjänsten/tjänsterna med hjälp av anmälnings- och 
kartläggningsförfarandet, ledigförklaras tjänsten/tjänsterna offentligt.



Tjänster som 
ledigförklaras



Tjänster som ledigförklaras 13.6–27.6
• Social- och hälsovårdsdirektör

• Personaldirektör

• Digitaliseringsdirektör

• Kommunikationsdirektör

• Förvaltningsdirektör

• Ekonomidirektör

• Utvecklingsdirektör



Därutöver ledigförklaras följande 
tjänster 13.6–27.6
• Ansvarsområdesdirektörer 

• familje- och socialtjänster
• hälso- och sjukvårdstjänster
• tjänster för äldre

• Chefsläkare

• Chef för socialarbetet

• Vårdarbetsdirektör



Behörighetskrav för social- och 
hälsovårdsdirektör
• Välfärdsområdesdirektören är föredragande och 

välfärdsområdesstyrelsen beslutsfattare vid valet till tjänsten 
som verksamhetsområdeschef. 

• Välfärdsområdesdirektören är chef för social- och 
hälsovårdsdirektören.

• Behörighetskrav för social- och hälsovårdsdirektör:
• lämplig högre högskoleexamen 
• kännedom om verksamhetsområdet 
• erfarenhet av ledningsuppgifter
• språkkravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i båda inhemska 

språken



Allmänna uppgifter för social- och 
hälsovårdsdirektören
• Välfärdsområdesfullmäktige har fastställt allmänna uppgifter för social- och 

hälsovårdsdirektören i förvaltningsstadgan den 8 mars 2022.

• Allmänna uppgifter för sektordirektören (32 § i förvaltningsstadgan)
• leder verksamheten inom sin sektor 
• svarar för planeringen, ekonomin, utvecklingen, samordningen, genomförandet, utvärderingen, 

riskhanteringen och den interna tillsynen inom sektorn 
• svarar för personalutvecklingen, arbetsfördelningen och samarbetet inom ansvarsområdet 
• beslutar om indelningen av ansvarsområdena i resultatenheter 
• ger utlåtanden som gäller sektorn 
• utför övriga uppgifter som välfärdsområdesdirektören har ålagt sektordirektören

• Deltar dessutom i beredskapsplaneringen för sitt eget ansvarsområde



Koncernchefer
• Välfärdsområdesfullmäktige har inrättat koncernchefernas 

tjänster för välfärdsområdet och fattat beslut om 
behörighetskraven vid sitt möte den 21 april 2022. 

• Personal-, digitaliserings-, kommunikations-, utvecklings-, 
ekonomi- och förvaltningsdirektörerna väljs av 
välfärdsområdesdirektören i egenskap av chef enligt 53 § i 
förvaltningsstadgan. Koncernchefernas tjänster innefattar såväl 
social- och hälsovårdsväsendets som räddningsväsendets 
verksamhetsområde.



Behörighetskrav för 
personaldirektören
• Behörighetskrav för personaldirektören:

• lämplig högre högskoleexamen
• erfarenhet av personaladministration och ledningsuppgifter
• krav på kännedom av lagstiftning för personaladministration
• 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



Allmänna ansvarsområden för 
personaldirektören
• Allmänna ansvarsområden för personaldirektören:

• chef för personalförvaltningstjänster
• medlem i koncernens ledningsgrupp 
• välfärdsområdets personalpolitik  
• strategisk planering och organisering av HR
• anställningstjänster
• rekryteringstjänster och stödtjänster för rekrytering
• personalutvecklingstjänster
• arbetarskydd och arbetssäkerhetstjänster
• arbetshälsotjänster
• analys och rapportering av HR-uppgifter
• processer för kunskapsbaserad ledning av mänskliga resurser
• HR-upphandlingskontrakt
• samarbete med bland annat KT, företagshälsovården, HPK Palvelut Oy 



Behörighetskrav för 
digitaliseringsdirektören
• Behörighetskrav för digitaliseringsdirektören:

• lämplig högre högskoleexamen
• erfarenhet av informationshantering och ledningsuppgifter 
• förutsätter datateknisk kunskap
• 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



Allmänna ansvarsområden för 
digitaliseringsdirektören
• Allmänna ansvarsområden för digitaliseringsdirektören:

• chef för teamet för digitala tjänster 
• medlem i koncernens ledningsgrupp 
• dataarkitektur
• datasystemstjänster, bl.a. APTJ-tjänster
• informationshantering och ärendetjänster
• kunskapsbaserad ledning, automations- och integrationstjänster
• grundläggande informationsteknik- och stödtjänster
• säkerhetsteknik- och dataskyddstjänster
• digitala experttjänster
• deltar i beredskapsplaneringen för sitt eget ansvarsområde



Behörighetskrav för 
kommunikationsdirektören
• Behörighetskrav för kommunikationsdirektören:

• lämplig högre högskoleexamen
• erfarenhet av ledningsuppgifter inom kommunikation
• kännedom av den offentliga sektorns verksamhetsformer är 

meriterande
• kravet på språkkunskaper för tjänsten goda muntliga och skriftliga 

färdigheter i båda inhemska språken



Allmänna ansvarsområden för 
kommunikationsdirektören
• chef för kommunikationsteamet

• medlem i koncernens ledningsgrupp 

• kommunikationens budgetering och rapportering 

• planering av strategisk kommunikation 

• kommunikationsprocesser 

• val av samarbetspartner inom kommunikation

• upphandling av kommunikations- och marknadsföringstjänster

• organisations kommunikationsutbildning och -konsultation

• välfärdsområdesfullmäktiges och -styrelsens kommunikation

• skötsel av medierelationer

• ekonomisk kommunikation, ansvarskommunikation 

• kriskommunikation 

• utvecklande av välfärdsområdets varumärke

• deltar i beredskapsplaneringen för sitt eget ansvarsområde



Behörighetskrav för 
förvaltningsdirektören
• Behörighetskrav för förvaltningsdirektören:

• lämplig högre högskoleexamen
• tillräcklig kännedom om offentlig förvaltning och erfarenhet av 

ledningsuppgifter
• kravet på språkkunskaper för tjänsten goda muntliga och skriftliga 

färdigheter i båda inhemska språken



Allmänna ansvarsområden för 
förvaltningsdirektören
• chef för förvaltningstjänstteamet

• medlem i koncernens ledningsgrupp 

• beredning av välfärdsområdesstyrelsens och välfärdsområdesfullmäktiges ärenden och 
protokollföring för de aktuella organen

• juridiska stödtjänster

• deltar i beredskapsplaneringen för sitt eget ansvarsområde

• upphandlingstjänster

• dokumentförvaltning och arkivering

• demokratitjänster

• näringsförsörjning, anstaltsskötsel och logistik

• fastighetstjänster

• sekreterartjänster



Behörighetskrav för 
ekonomidirektören
• Behörighetskrav för ekonomidirektören:

• lämplig högre högskoleexamen
• kännedom om ekonomiförvaltning och finansieringsbranschen 
• erfarenhet av ledningsuppgifter
• 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

• kännedom om offentlig förvaltning är meriterande



Allmänna ansvarsområden för 
ekonomidirektören
• chef för ekonomiförvaltningsteamet 

• medlem i koncernens ledningsgrupp 

• leder och övervakar ekonomiförvaltningen  

• ekonomiplanering 

• ekonomisk rapportering 

• välfärdsområdets likviditet, finansiering och 
placeringsverksamhet

• koncernens ekonomi

• ekonomi- och verksamhetsplaneringsprocessen 

• budget och investeringsplan

• bokslut, upprättande av bokslut

• finansieringsverksamhet 

• försäkringar 

• riskanalyser och intern revision

• likviditet

• ekonomiförvaltningens avtal 

• förvaltarkonton

• klienternas betalningsplaner 

• beslut om kreditförlust 

• ekonomiförvaltningens upphandlingar och 
konkurrensutsättningar 

• deltar i koncernbolagens styrelsemöten 

• deltar i finansieringsförhandlingar med ministeriet

• deltar i beredskapsplaneringen för sitt eget 
ansvarsområde



Behörighetskrav för 
utvecklingsdirektören
• Behörighetskrav för utvecklingsdirektören:

• lämplig högre högskoleexamen  
• erfarenhet av utvecklings- och ledningsuppgifter 
• kravet på språkkunskaper är goda muntliga och skriftliga kunskaper i 

det ena inhemska språket 
• och goda muntliga färdigheter i det andra inhemska språket
• erfarenhet inom utveckling av social- och hälsovård eller 

räddningsväsendet är meriterande 
• kännedom om kvalitetshantering är meriterande 



Allmänna ansvarsområden för 
utvecklingsdirektören
• chef för utvecklingsteamet

• medlem i koncernens ledningsgrupp 

• föredragande i utvecklings- och samarbetsnämnden

• tillsyn inom välfärdsområdet 

• patient- och klientsäkerhet i samarbete med 
chefsläkaren, vårdchefen, chefen för socialarbetet samt 
ansvarsområdesdirektörerna

• projekt

• samarbete med tredje sektorn

• leder hälso- och välfärdsfrämjande arbetet inom 
välfärdsområdet, nätverksarbete med kommunerna och 
specialsjukvården 

• koordinering och ledning av välfärdsområdets 
forsknings-, utvecklings-, utbildnings-, innovations- och 
undervisningsverksamhet 

• koordinering av utvecklingsarbete på koncernnivå

• främjande av forsknings- och utvecklingsmöjligheter för 
välfärdsområdets personal

• möjliggörande av akademisk vårdcentral och andra 
motsvarande status i välfärdsområdet

• främjande av strukturer och verksamhetssätt som krävs 
för en modell för ständigt förbättrande på koncernnivå i 
välfärdsområdet

• deltar i beredskapsplaneringen för sitt eget 
ansvarsområde



Ansvarsområdesdirektörer
• Välfärdsområdesstyrelsen har inrättat 

ansvarsområdesdirektörernas tjänster och fattat beslut om 
behörighetskrav för tjänsterna vid sitt möte den 5 maj 2022. 

• Ansvarsområdena för Östra Nylands välfärdsområde är familje-
och socialtjänster, hälsovårdstjänster och tjänster för äldre.

• Välfärdsområdesfullmäktige har fatta beslut om allmänna 
uppgifter för de ifrågavarande tjänsterna i förvaltningsstadgan 
(33 §).

• Ansvarsområdesdirektörerna är underställda social- och 
hälsovårdsdirektören. 



Ansvarsområdesdirektör, familje- och 
socialtjänster
• Behörighetskrav för ansvarsområdesdirektören, familje-

och socialtjänster:
• högre högskoleexamen
• erfarenhet av ledarskap  
• kännedom om den aktuella sektorn
• språkkravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i båda inhemska 

språken



Allmänna uppgifter för 
ansvarsområdesdirektören inom familje-
och socialtjänster
• leder verksamheten inom sitt ansvarsområde
• ansvarar för sitt ansvarsområdes

• planering
• ekonomi
• utveckling
• samordning
• verkställande
• bedömning
• riskhanteringen och intern tillsyn
• personalutveckling, arbetsfördelning och samarbete i sitt ansvarsområde

• deltar i beredskapsplaneringen för sitt eget ansvarsområde



Ansvarsområdesdirektör, 
hälsovårdstjänster
• Behörighetskrav för ansvarsområdesdirektören, 

hälsovårdstjänster:
• högre högskoleexamen
• erfarenhet av ledarskap  
• kännedom om den aktuella sektorn
• språkkravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i båda inhemska 

språken



Allmänna uppgifter för 
ansvarsområdesdirektören inom 
hälsovårdstjänster
• leder verksamheten inom sitt ansvarsområde
• ansvarar för sitt ansvarsområdes

• planering
• ekonomi
• utveckling
• samordning
• verkställande
• bedömning
• riskhanteringen och intern tillsyn
• personalutveckling, arbetsfördelning och samarbete i sitt ansvarsområde

• deltar i beredskapsplaneringen för sitt eget ansvarsområde



Ansvarsområdesdirektör, tjänster för äldre

• Behörighetskrav för ansvarsområdesdirektören, 
hälsovårdstjänster:

• högre högskoleexamen
• erfarenhet av ledarskap  
• kännedom om den aktuella sektorn
• språkkravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i båda inhemska 

språken



Allmänna uppgifter för 
ansvarsområdesdirektören inom 
hälsovårdstjänster
• leder verksamheten inom sitt ansvarsområde
• ansvarar för sitt ansvarsområdes

• planering
• ekonomi
• utveckling
• samordning
• verkställande
• bedömning
• riskhanteringen och intern tillsyn
• personalutveckling, arbetsfördelning och samarbete i sitt ansvarsområde

• deltar i beredskapsplaneringen för sitt eget ansvarsområde



Ansvariga 
tjänsteinnehavare som 

förutsätts i 
speciallagstiftningen samt 

vårdarbetsdirektören



Chefsläkare
• Behörighetskrav för chefsläkaren:

• specialistläkarkompetens (4 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso-
och sjukvården 559/1994) inom lämplig specialitet 

• av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården beviljad rätt att 
utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person 

• god kännedom av primärvården och annat hälsovårds-/sjukvårdssystem

• erfarenhet av ledningsuppgifter

• 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



Allmänna uppgifter för chefsläkaren
• den ledande tjänsteinnehavaren för hälso- och sjukvård samt medicinsk 

vård inom välfärdsområdet och den ansvariga läkare som avses i hälso- och 
sjukvårdslagen 

• medicinsk expert och ansvarig för hälso- och sjukvårdstjänsternas 
enhetlighet och lagenliga genomförande vid välfärdsområdets enheter för 
hälso- och sjukvård

• ansvar för att vårdgarantin uppfylls både i hälsostationstjänster och i 
munhälsovårdens tjänster i samarbete med ansvarsområdesdirektören för 
hälsovårdstjänster

• kvalitetsuppföljning och egenkontroll av hälso- och sjukvårdstjänster

• ansvarig för patientsäkerhet  

• regionalt patientsäkerhetssamarbete med specialsjukvården

• utveckling av hälso- och sjukvårdstjänster i samarbete med social- och 
hälsovårdsdirektören samt ansvarsområdesdirektörer

• främjande av integration och multiprofessionellt arbete i välfärdsområdet i 
samarbete med vårdarbetsdirektören, socialarbetets ledande expert och 
ansvarsområdesdirektörerna

• läkarvetenskaplig forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom 
hälso- och sjukvårdstjänsterna i samarbete med utvecklingsdirektören

• utveckling av kunskapsbaserad ledning inom hälso- och 
sjukvårdstjänsterna

• uppföljning av hälso- och sjukvårdens strategiska läge 
på befolkningsnivå och åtgärder som riktas till det

• ansvarsperson för hälso- och sjukvårdens beredskap 
och förberedelser, medicinalchef för Östra Nylands 
välfärdsområde

• samarbete med specialsjukvården, universitetens 
medicinska fakulteter och andra aktörer med kontaktyta

• deltar i allmänmedicinens regionala och nationella 
nätverk

• deltar i folkhälsoarbetets regionala och nationella 
nätverk

• yrkesmässig handledning av den regionala 
undervisningsöverläkaren



Tjänsteinnehavare som ansvarar för 
socialarbetet, chef för socialarbetet
• Behörighetskrav för chefen för socialarbetet:

• behörighet som socialarbetare enligt 7 § i lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015

• registrerad yrkesutbildad person inom socialvården
• erfarenhet av ledningsuppgifter inom socialarbete
• kännedom om socialbranschen
• 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



Allmänna uppgifter för chefen för 
socialarbetet
• Professionell ledning och utveckling av uppgifter under socialvårdslagen (SvL 1301/2014) 

• socialvårdsexpert i området 

• ansvar för att tjänsterna verkställs enhetligt och lagenligt inom de olika socialvårdsenheterna

• kvalitetsuppföljning av socialvårdstjänster, egenkontroll

• uppföljning och utvärdering av klientsäkerhet, tillsynssamarbete 

• utveckling av strukturellt socialarbete i området

• främjande av integration

• forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet för socialvårdens del

• utveckling av kunskapsbaserad ledning inom socialvården

• socialvårdens beredskap och förberedelser

• samarbete med aktörer som har kontaktyta med socialvården



Vårdarbetsdirektör
• I 4 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) föreskrivs att ledningen för en 

verksamhetsenhet ska ha sådan multidisciplinär kompetens som främjar en 
högkvalitativ och säker vård, samarbetet mellan olika yrkesgrupper och 
utvecklandet av vård- och verksamhetsmetoder. 

• Behörighetskrav för vårdarbetsdirektören: 
• högre högskoleexamen enligt 5 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 

sjukvården 559/1994 
• erfarenhet av ledarskap  
• kännedom om vårdarbete
• kravet på språkkunskaper är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska 

språket 
och goda muntliga färdigheter i det andra inhemska språket



Allmänna uppgifter för 
vårdarbetsdirektören
• vårdexpert och ansvarig för att tjänsterna verkställs enhetligt och lagenligt inom välfärdsområdets enheter för vårdarbete

• främjar integration och multiprofessionellt arbete i välfärdsområdet

• utvecklar vårdarbetet, kvaliteten och patientsäkerheten tillsammans med chefsläkaren, chefen för socialarbetet, ansvarsområdesdirektörerna och personalen

• följer upp och utvecklar tjänsternas tillgång och effektivitet

• förbättrande av hygienen – följer upp och säkerställer att hygienåtgärder genomförs 

• utveckling av registrering

• säkerställer att vårdgarantin uppfylls

• säkerställer och ökar yrkeskompetens inom vårdarbetet

• samarbete med läroanstalter

• ökar samarbetet med olika yrkeskårer och verksamhetsställen

• rationaliserar resursallokering

• förbättrar förutsättningarna för arbetsrotation

• samarbete med specialsjukvården 

• deltar i beredskapsplaneringen för sitt eget ansvarsområde



Ansökningsanvisningar



Anvisningar
• De överlåtande organisationerna publicerar utlysningarna 

av tjänster som ledande tjänsteinnehavare på sina egna 
webbplatser den 13 juni. 

• Därutöver publiceras utlysningarna av tjänster som ledande 
tjänsteinnehavare på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

• Ansökningstid för ifrågavarande tjänster är 13.6–27.6.2022.



Vem kan söka? Hur söker man?
• Tjänster som söks genom anmälningsförfarande kan sökas av personer som 

omfattas av rörelseöverlåtelsen och uppfyller behörighetskraven för tjänsterna. 
• Tjänsternas söks med en gemensam 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. Mottagare är Sibbo kommuns direktör för social- och 
hälsovårdsväsendet Leena Kokko.

• Den sökande får lämna löneanspråk i ansökan.
• En säkerhetsutredning utförs för de utvalda ledande tjänsteinnehavarna.
• Om en person söker flera olika tjänster, ska ansökningarna skickas i olika e-

postmeddelanden.

mailto:hvarekry@sipoo.fi


Urvalsprocess
• De sökandes meriter jämförs. 

• De kandidater som valts ut som lämpligast på basis av 
meritjämförelsen kallas till intervju. 

• Lämplighetsbedömningar utförs för de kandidater som 
intervjugruppen anser vara lämpligast för tjänsterna.

• Birn Partners är välfärdsområdets samarbetspartner i 
meritjämförelsen, intervjuerna och lämplighetsbedömningarna.
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