Kymenlaakson hyvinvointialue

Liite
Aluehallitus 15.8.2022

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

7/2022

D/2077/01.01.01.00/2022
Pelastuspäällikkö, turvallisuuspalvelut virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Pelastusjohtaja Juhani Carlson

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Pelastuslain 57 §:ssä tarkoitettu pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöltä vaadittava pelastusalan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja B-luokan ajokortti sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan palopäällystö insinööri (AMK) Timo Kuossari.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. johtaja

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

8/2022

D/2075/01.01.01.00/2022
Pelastuspäällikkö, pelastuspalvelut virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Pelastusjohtaja Juhani Carlson

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Pelastuslain 57 §:ssä tarkoitettu pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöltä vaadittava pelastusalan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja B-luokan ajokortti sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan palopäällystö insinööri (AMK) Tero Vanhamaa.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023
Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. johtaja

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

9/2022

D/2076/01.01.01.00/2022
Pelastuspäällikkö, kehittämis- ja tukipalvelut virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Pelastusjohtaja Juhani Carlson

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Pelastuslain 57 §:ssä tarkoitettu pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöltä vaadittava pelastusalan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja B-luokan ajokortti sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan palomestari Veli-Matti Heininen.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023.
Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. johtaja

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

10/2022

D/2099/01.01.01.00/2022
Viestintäjohtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva korkeakoulututkinto, useamman vuoden työkokemus vaativista viestinnän tehtävistä sekä esimieskokemus

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan HuK Anni Björklund.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. johtaja

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

11/2022

D/2068/01.01.01.00/2022
Hallintojohtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto tiedekorkeakoulusta (OTM) sekä kokemus
hallinnollisesta työstä ja johtamistehtävistä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan OTM Ari Nevalainen.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. johtaja

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

12/2022

D/2070/01.01.01.00/2022
Henkilöstöjohtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttävä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja useamman vuoden kokemus vaativista
henkilöstöhallinnon vastuu- ja kehittämistehtävistä sekä kokemus henkilöstön johtamistyöstä

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan hallintotieteen tohtori Maari Valli.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
vt. Hyvinvointialuejohtaja

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

13/2022

D/2073/01.01.01.00/2022
Kehitysjohtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus
Työaika

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto, kokemus hallinnollista- ja kehittämistehtävistä sekä esimiestyöstä.
Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kaksi (2) hakemusta kehitysjohtajan
virkaan. Virkaan ilmoittautuvat laatupäällikkö Tarja Hyvönen ja
kehitysjohtaja Lauri Lehto.

Päätös

Virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Lauri Lehto.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023
Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
vt. Hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen

Lisätietojen
antaja

vt. Hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

14/2022

D/2080/01.01.01.00/2022
Talousjohtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto johtamiskokemus ja useamman vuoden työkokemus vaativista taloushallinnon johtotehtävistä, rahoituksen
kokonaishallinnasta ja -suunnittelusta sekä vahva sisäisen ja ulkoisen laskennan osaaminen

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus

Päätös

Virkaan valitaan yhteiskuntatieteiden maisteri Helena Perämäki.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023
Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
vt. Hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen

Lisätietojen
antaja

Vt. Hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

15/2022

D/2081/01.01.01.00/2022
Tietohallintojohtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttävä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto, useamman vuoden työkokemus vaativista
tietohallinnon tehtävistä sekä esimieskokemus

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus

Päätös

Virkaan valitaan Diplomi-insinööri Matti Ahola.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023
Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
vt. Hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen

Lisätietojen
antaja

vt. Hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

16/2022

D/2074/01.01.01.00/2022
Osaamisen johtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus
Työaika

Tehtävän edellyttävä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto, kokemus hallinnollista ja henkilöstön kehittämistehtävistä sekä esimiestyöstä.
Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kaksi (2) hakemusta osaamisen johtajan virkaan. Virkaan ilmoittautuivat osaamisen johtaja Maija
Kaltakari ja palveluesimies Tuula Virén.

Päätös

Virkaan valitaan yhteiskuntatieteiden maisteri Maija Kaltakari.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
vt. Hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen

Lisätietojen
antaja

vt. Hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

17/2022

D/2072/01.01.01.00/2022
Integraatiopalvelujohtaja virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus
Työaika

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto, useamman vuoden työkokemus vaativista
kehittämistehtävistä sekä esimieskokemus
Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kuusi (6) hakemusta integraatiopalvelujohtajan virkaan. Virkaan ilmoittautuivat palvelupäällikkö Heli
Kainulainen, palveluketjun johtaja Ismo Korhonen, kehittämispäällikkö Sanna Koste, palvelupäällikkö Päivi Mattila, palvelupäällikkö Marjo Seuri ja johtava sosiaalityöntekijä Anne-Marie
Terämä.
Tehtävään haastateltiin Heli Kainulainen, Ismo Korhonen, Päivi
Mattila ja Marjo Seuri. Haastattelijoina toimivat aluehallituksen
puheenjohtaja Nina Brask ja vt. hyvinvointialuejohtaja Annikki
Niiranen

Päätös

Virkaan valitaan kasvatustieteiden maisteri Ismo Korhonen.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

18/2022

D/2088/01.01.01.00/2022
Tulosaluejohtaja - vastaava johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut, virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Salonen Anu

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla 7.21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Kelpoisuusehto tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto, lain
sosiaalihuollon ammattihenkilöstä (817/2015) 7 § mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.
Tulosaluejohtaja vastaa tulosalueen toiminnasta sekä johtaa ja
kehittää toimintaa aluehallituksen, muun toimielimen ja toimialajohtajan alaisuudessa.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan Mia Niemi-Aho.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

19/2022

D/2087/01.01.01.00/2022
Tulosaluejohtaja - vastaava johtava sosiaalityöntekijä, lasten,
nuorten ja perheiden sosiaali- ja perhekeskuspalvelut, virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Salonen Anu

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla 7.21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Kelpoisuusehto tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto, lain
sosiaalihuollon ammattihenkilöstä (817/2015) 7 § mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.
Tulosaluejohtaja vastaa tulosalueen toiminnasta sekä johtaa ja
kehittää toimintaa aluehallituksen, muun toimielimen ja toimialajohtajan alaisuudessa.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kaksi (2) hakemusta, molemmat hakijat haastateltiin 22.6.2022, haastattelijana Anu Salonen.

Päätös

Virkaan valitaan Riikka Mauno.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

20/2022

D/2086/01.01.01.00/2022
Tulosaluejohtaja - vastaava johtava sosiaalityöntekijä, ikäihmisten sosiaalipalvelut, virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Salonen Anu

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla 7.21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Kelpoisuusehto tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto, lain
sosiaalihuollon ammattihenkilöstä (817/2015) 7 § mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.
Tulosaluejohtaja vastaa tulosalueen toiminnasta sekä johtaa ja
kehittää toimintaa aluehallituksen, muun toimielimen ja toimialajohtajan alaisuudessa.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan Tommi Reiman.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

21/2022

Tulosaluejohtaja - vastaava johtava sosiaalityöntekijä, aikuisten
sosiaalipalvelu, virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Salonen Anu

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla 7.21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Kelpoisuusehto tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto, lain
sosiaalihuollon ammattihenkilöstä (817/2015) 7 § mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.
Tulosaluejohtaja vastaa tulosalueen toiminnasta sekä johtaa ja
kehittää toimintaa aluehallituksen, muun toimielimen ja toimialajohtajan alaisuudessa.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan Anna-Riitta Liakka.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

22/2022

D/2084/01.01.01.00/2022
Tulosaluejohtaja - kotihoito ja kotihoidon palvelu, virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Salonen Anu

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla 7.21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttävä kelpoisuus on soveltuva ylempi sosiaali- ja
/tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.
Tulosaluejohtaja vastaa tulosalueen toiminnasta sekä johtaa ja
kehittää toimintaa aluehallituksen, muun toimielimen ja toimialajohtajan alaisuudessa.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kaksi (2) hakemusta, molemmat hakijat haastateltiin 22.6.2022, haastattelijana Anu Salonen.

Päätös

Virkaan valitaan Kaisa Tuuri.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

23/2022

D/2082/01.01.01.00/2022
Tulosaluejohtaja - asumispalvelut, virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Salonen Anu

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla 7.21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttävä kelpoisuus on soveltuva ylempi sosiaali- ja
/tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.
Tulosaluejohtaja vastaa tulosalueen toiminnasta sekä johtaa ja
kehittää toimintaa aluehallituksen, muun toimielimen ja toimialajohtajan alaisuudessa.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan Mervi Takala.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

24/2022

D/2083/01.01.01.00/2022
Tulosaluejohtaja - sosiaalihuollon asiakasneuvonta ja yhteiset
palvelut, virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Salonen Anu

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla 7.21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttävä kelpoisuus on soveltuva ylempi sosiaali- ja
/tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.
Tulosaluejohtaja vastaa tulosalueen toiminnasta sekä johtaa ja
kehittää toimintaa aluehallituksen, muun toimielimen ja toimialajohtajan alaisuudessa.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kolme (3) hakemusta, kaikki hakijat
haastateltiin 22.6.2022, haastattelijana Anu Salonen.

Päätös

Virkaan valitaan Tuula Jaakkola.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

25/2022

D/2095/01.01.01.00/2022
Medisiinisten palvelujen tulosaluejohtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus erikoislääkärin pätevyys palvelun toimintaan soveltuvalla erikoisalalla, ja riittävä kokemus tulosaluetta koskevan toiminnan hallinnollisista tehtävistä ja johtamisesta.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan erikoislääkäri Mika Huuskonen.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

26/2022

D/2098/01.01.01.00/2022
Psykiatrian ja päihdepalvelujen tulosaluejohtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus erikoislääkärin pätevyys palvelun toimintaan soveltuvalla erikoisalalla, ja riittävä kokemus tulosaluetta koskevan toiminnan hallinnollisista tehtävistä ja johtamisesta.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan erikoislääkäri Ari Ronkainen

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

27/2022

D/2090/01.01.01.00/2022
Perhekeskuksen terveyspalvelujen tulosaluejohtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus erikoislääkärin pätevyys palvelun toimintaan soveltuvalla erikoisalalla, ja riittävä kokemus tulosaluetta koskevan toiminnan hallinnollisista tehtävistä ja johtamisesta.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan erikoislääkäri Mia Tapiola

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

28/2022

D/2092/01.01.01.00/2022
Kuntoutuspalvelun tulosaluejohtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus erikoislääkärin pätevyys palvelun toimintaan soveltuvalla erikoisalalla, ja riittävä kokemus tulosaluetta koskevan toiminnan hallinnollisista tehtävistä ja johtamisesta.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan erikoislääkäri Mia Liitola

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

29/2022

D/2089/01.01.01.00/2022
Akuuttipalvelujen tulosaluejohtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus erikoislääkärin pätevyys palvelun toimintaan soveltuvalla erikoisalalla, ja riittävä kokemus tulosaluetta koskevan toiminnan hallinnollisista tehtävistä ja johtamisesta.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan erikoislääkäri Kimmo Salmio

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

30/2022

D/2173/01.01.01.00/2022
Medisiiniset palvelut ylihoitajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Ylihoitajan (terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialalla)
tehtävänä on
1. johtaa ja kehittää palvelun toimintaa yhdessä vastuuylilääkärin
kanssa,
2. johtaa ja kehittää palvelunsa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä,
3. vastata palvelunsa asiakkuuksista ja toiminnasta sekä hoitotyön resursoinnista yhteistyössä vastuu ylilääkärin kanssa,
4. vastata hoitohenkilökunnan mitoituksesta, työnjaosta ja yhteistyöstä,
5. vastata palvelunsa henkilöstön työnjaosta ja yhteistyöstä vastuuylilääkärin kanssa,
6. valmistella palveluaan koskevia lausuntoja,
7. vastata palvelun viestinnästä yhteistyössä vastuuylilääkärin
kanssa,
8. vastata muista toimialajohtajan ja johtajaylihoitajan määräämien tehtävien hoidosta.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

30/2022

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kaksi (2) hakemusta. Molemmat
tehtävään ilmoittautuneet haastateltiin. Haastattelijoina toimivat
JYH Mari Kuusisto ja vastuuylilääkäri Mika Huuskonen.

Päätös

Virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Anne Heikkilä.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

31/2022

D/2096/01.01.01.00/2022
Operatiivisen palvelun tulosaluejohtajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus erikoislääkärin pätevyys palvelun toimintaan soveltuvalla erikoisalalla, ja riittävä kokemus tulosaluetta koskevan toiminnan hallinnollisista tehtävistä ja johtamisesta.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kaksi (2) hakemusta operatiivisen
palvelun tulosaluejohtajan virkaan. Virkaan ilmoittautuivat LT, kirurgian ja gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Pälvi
Vento, ja LL, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri (EDIC)
Jussi Pentti. Molemmat virkaan ilmoittautuneet haastateltiin
23.6.2022. Haastattelijana toimi Marja-Liisa Mäntymaa.

Päätös

Virkaan valitaan erikoislääkäri Jussi Pentti.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
22.06.2022

32/2022

D/2097/01.01.01.00/2022
Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelun tulosaluejohtajan
virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Tehtävän edellyttämä kelpoisuus erikoislääkärin pätevyys palvelun toimintaan soveltuvalla erikoisalalla, ja riittävä kokemus tulosaluetta koskevan toiminnan hallinnollisista tehtävistä ja johtamisesta.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan erikoislääkäri Kari Kristeri

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

34/2022

D/2170/01.01.01.00/2022
Ikääntyneiden palvelut ylihoitajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

1. johtaa ja kehittää palvelun toimintaa yhdessä tulosaluejohtajan kanssa,
2. johtaa ja kehittää palvelunsa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä,
3. vastata palvelunsa asiakkuuksista ja toiminnasta sekä hoitotyön mitoituksesta ja resursoinnista yhteistyössä tulosaluejohtajan kanssa,
4. vastata hoitohenkilökunnan työnjaosta ja yhteistyöstä,
5. vastata palvelunsa henkilöstön työnjaosta ja yhteistyöstä tulosaluejohtajan kanssa,
6. valmistella palveluaan koskevia lausuntoja,
7. vastata palvelun viestinnästä yhteistyössä tulosaluejohtajan
kanssa,
8. vastata muista toimialajohtajan ja johtajaylihoitajan määräämien tehtävien hoidosta.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

34/2022

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Pauliina Hackman.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

35/2022

D/2175/01.01.01.00/2022
Perhekeskuksen terveyspalvelut ylihoitajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Ylihoitajan (terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialalla)
tehtävänä on
1. johtaa ja kehittää palvelun toimintaa yhdessä vastuuylilääkärin
kanssa,
2. johtaa ja kehittää palvelunsa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä,
3. vastata palvelunsa asiakkuuksista ja toiminnasta sekä hoitotyön resursoinnista yhteistyössä vastuu ylilääkärin kanssa,
4. vastata hoitohenkilökunnan mitoituksesta, työnjaosta ja yhteistyöstä,
5. vastata palvelunsa henkilöstön työnjaosta ja yhteistyöstä vastuuylilääkärin kanssa,
6. valmistella palveluaan koskevia lausuntoja,
7. vastata palvelun viestinnästä yhteistyössä vastuuylilääkärin
kanssa,
8. vastata muista toimialajohtajan ja johtajaylihoitajan määräämien tehtävien hoidosta.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

35/2022

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus.

Päätös

Virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Salla Kärki.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

36/2022

D/2125/01.01.01.00/2022
Akuuttipalvelut ylihoitajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Ylihoitajan (terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialalla)
tehtävänä on
1. johtaa ja kehittää palvelun toimintaa yhdessä vastuuylilääkärin
kanssa,
2. johtaa ja kehittää palvelunsa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä,
3. vastata palvelunsa asiakkuuksista ja toiminnasta sekä hoitotyön resursoinnista yhteistyössä vastuu ylilääkärin kanssa,
4. vastata hoitohenkilökunnan mitoituksesta, työnjaosta ja yhteistyöstä,
5. vastata palvelunsa henkilöstön työnjaosta ja yhteistyöstä vastuuylilääkärin kanssa,
6. valmistella palveluaan koskevia lausuntoja,
7. vastata palvelun viestinnästä yhteistyössä vastuuylilääkärin
kanssa,
8. vastata muista toimialajohtajan ja johtajaylihoitajan määräämien tehtävien hoidosta.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

36/2022

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kaksi (2) hakemusta. Molemmat
tehtävään ilmoittautuneet haastateltiin. Haastattelijoina toimivat
JYH Mari Kuusisto ja osaamisen johtaja Maija Kaltakari.

Päätös

Virkaan valitaan hallintotieteiden maisteri Riku Lamposaari.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

37/2022

D/2171/01.01.01.00/2022
Kuntoutuspalvelut ylihoitajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Ylihoitajan (terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialalla)
tehtävänä on
1. johtaa ja kehittää palvelun toimintaa yhdessä vastuuylilääkärin
kanssa,
2. johtaa ja kehittää palvelunsa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä,
3. vastata palvelunsa asiakkuuksista ja toiminnasta sekä hoitotyön resursoinnista yhteistyössä vastuu ylilääkärin kanssa,
4. vastata hoitohenkilökunnan mitoituksesta, työnjaosta ja yhteistyöstä,
5. vastata palvelunsa henkilöstön työnjaosta ja yhteistyöstä vastuuylilääkärin kanssa,
6. valmistella palveluaan koskevia lausuntoja,
7. vastata palvelun viestinnästä yhteistyössä vastuuylilääkärin
kanssa,
8. vastata muista toimialajohtajan ja johtajaylihoitajan määräämien tehtävien hoidosta.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

37/2022

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kolme (3) hakemusta. Kaksi tehtävään ilmoittautuneista haastateltiin. Haastattelijoina toimivat JYH
Mari Kuusisto ja vastuuylilääkäri Mia Liitola.

Päätös

Virkaan valitaan sairaanhoitaja YAMK Tanja Tulkki.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

38/2022

D/2174/01.01.01.00/2022
Operatiiviset palvelut ylihoitajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Ylihoitajan (terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialalla)
tehtävänä on
1. johtaa ja kehittää palvelun toimintaa yhdessä vastuuylilääkärin
kanssa,
2. johtaa ja kehittää palvelunsa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä,
3. vastata palvelunsa asiakkuuksista ja toiminnasta sekä hoitotyön resursoinnista yhteistyössä vastuu ylilääkärin kanssa,
4. vastata hoitohenkilökunnan mitoituksesta, työnjaosta ja yhteistyöstä,
5. vastata palvelunsa henkilöstön työnjaosta ja yhteistyöstä vastuuylilääkärin kanssa,
6. valmistella palveluaan koskevia lausuntoja,
7. vastata palvelun viestinnästä yhteistyössä vastuuylilääkärin
kanssa,
8. vastata muista toimialajohtajan ja johtajaylihoitajan määräämien tehtävien hoidosta.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

38/2022

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kaksi (2) hakemusta. Molemmat
tehtävään ilmoittautuneet haastateltiin. Haastattelijoina toimivat
JYH Mari Kuusisto ja vastuuylilääkäri Jussi Pentti.

Päätös

Virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Maarit Kolehmainen.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

39/2022

D/2176/01.01.01.00/2022
Perusterveydenhuollon osastopalvelut ylihoitajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Ylihoitajan (terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialalla)
tehtävänä on
1. johtaa ja kehittää palvelun toimintaa yhdessä vastuuylilääkärin
kanssa,
2. johtaa ja kehittää palvelunsa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä,
3. vastata palvelunsa asiakkuuksista ja toiminnasta sekä hoitotyön resursoinnista yhteistyössä vastuu ylilääkärin kanssa,
4. vastata hoitohenkilökunnan mitoituksesta, työnjaosta ja yhteistyöstä,
5. vastata palvelunsa henkilöstön työnjaosta ja yhteistyöstä vastuuylilääkärin kanssa,
6. valmistella palveluaan koskevia lausuntoja,
7. vastata palvelun viestinnästä yhteistyössä vastuuylilääkärin
kanssa,
8. vastata muista toimialajohtajan ja johtajaylihoitajan määräämien tehtävien hoidosta.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

39/2022

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui neljä (4) hakemusta. Kaikki tehtävään ilmoittautuneet haastateltiin. Haastattelijoina toimivat JYH
Mari Kuusisto ja osaamisen johtaja Maija Kaltakari.

Päätös

Virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Minna Rosenström.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

40/2022

D/2177/01.01.01.00/2022
Perusterveydenhuollon sote-keskuspalvelut ylihoitajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Ylihoitajan (terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialalla)
tehtävänä on
1. johtaa ja kehittää palvelun toimintaa yhdessä vastuuylilääkärin
kanssa,
2. johtaa ja kehittää palvelunsa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä,
3. vastata palvelunsa asiakkuuksista ja toiminnasta sekä hoitotyön resursoinnista yhteistyössä vastuu ylilääkärin kanssa,
4. vastata hoitohenkilökunnan mitoituksesta, työnjaosta ja yhteistyöstä,
5. vastata palvelunsa henkilöstön työnjaosta ja yhteistyöstä vastuuylilääkärin kanssa,
6. valmistella palveluaan koskevia lausuntoja,
7. vastata palvelun viestinnästä yhteistyössä vastuuylilääkärin
kanssa,
8. vastata muista toimialajohtajan ja johtajaylihoitajan määräämien tehtävien hoidosta.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

40/2022

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kolme (3) hakemusta. Kaikki tehtävään ilmoittautuneet haastateltiin. Haastattelijoina toimivat JYH
Mari Kuusisto ja osaamisen johtaja Maija Kaltakari.

Päätös

Virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Tanja Metsola.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

41/2022

D/2178/01.01.01.00/2022
Psykiatriset ja päihdepalvelut ylihoitajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Ylihoitajan (terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialalla)
tehtävänä on
1. johtaa ja kehittää palvelun toimintaa yhdessä vastuuylilääkärin
kanssa,
2. johtaa ja kehittää palvelunsa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä,
3. vastata palvelunsa asiakkuuksista ja toiminnasta sekä hoitotyön resursoinnista yhteistyössä vastuu ylilääkärin kanssa,
4. vastata hoitohenkilökunnan mitoituksesta, työnjaosta ja yhteistyöstä,
5. vastata palvelunsa henkilöstön työnjaosta ja yhteistyöstä vastuuylilääkärin kanssa,
6. valmistella palveluaan koskevia lausuntoja,
7. vastata palvelun viestinnästä yhteistyössä vastuuylilääkärin
kanssa,
8. vastata muista toimialajohtajan ja johtajaylihoitajan määräämien tehtävien hoidosta.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

41/2022

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kolme (3) hakemusta. Yksi hakijoista veti hakemuksensa hakuajan jälkeen pois. Kaksi (2) tehtävään ilmoittautuneista haastateltiin. Haastattelijoina toimivat JYH
Mari Kuusisto ja vastuuylilääkäri Ari Ronkainen.

Päätös

Virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Susanna Rämä.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

42/2022

D/2179/01.01.01.00/2022
Terveydenhuollon ja hoitotyön yhteiset palvelut ylihoitajan virkavalinta
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

Johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
7.-21.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Ylihoitajan (terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialalla)
tehtävänä on
1. johtaa ja kehittää palvelun toimintaa yhdessä vastuuylilääkärin
kanssa,
2. johtaa ja kehittää palvelunsa hoitotyötä ja hoitohenkilöstöä,
3. vastata palvelunsa asiakkuuksista ja toiminnasta sekä hoitotyön resursoinnista yhteistyössä vastuu ylilääkärin kanssa,
4. vastata hoitohenkilökunnan mitoituksesta, työnjaosta ja yhteistyöstä,
5. vastata palvelunsa henkilöstön työnjaosta ja yhteistyöstä vastuuylilääkärin kanssa,
6. valmistella palveluaan koskevia lausuntoja,
7. vastata palvelun viestinnästä yhteistyössä vastuuylilääkärin
kanssa,
8. vastata muista toimialajohtajan ja johtajaylihoitajan määräämien tehtävien hoidosta.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

42/2022

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kahdeksan (8) hakemusta. Kaikki
tehtävään ilmoittautuneista haastateltiin. Haastattelijana toimi
JYH Mari Kuusisto.

Päätös

Virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Pauliina Rönkä.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

johtajaylihoitaja Mari Kuusisto

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

43/2022

D/2182/01.01.01.00/2022
Asiakkuuspäällikkö, mielenterveys ja päihdepalvelut valintapäätös
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
8.-22.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

1. Vastaa väestöryhmänsä palvelut ylittävien asiakaspolkujen
koordinoinnista ja kehittää niiden toteutusta yhteistyössä toimialojen kanssa.
2. Analysoi, arvioi ja raportoi palvelutoiminnan asiakasvaikutuksista sekä kehittää toiminnan vaikuttavuutta yhdessä toimialojen,
kuntien peruspalvelujen ja järjestöjen kanssa liittyen strategisiin
suunnitelmiin ja HYTE-kertoimiin.
3. Koordinoi väestöryhmänsä HYTE-työtä hyvinvointialueen toimialojen, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken sekä
kehittää verkostossa tehtävää sidosryhmätyötä liittyen mm. alueelliseen ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön, perhekeskustoimintamalliin ja osallisuuden kehittämiseen
4. Seuraa ja raportoi toimintaympäristön muutoksista ja asiakaspalautteesta sekä osallistuu näiden perusteella toteutettavaan
palvelutoiminnan kehittämiseen.
5. Muut esimiehen määräämät tehtävät.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto, kokemus hallinnollisista tehtävistä sekä
johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

43/2022

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kaksi (2) hakemusta. Molemmat hakijat haastateltiin. Haastattelijoina toimi palveluketjun johtaja
Ismo Korhonen ja muutosjohtaja Lauri Lehto.

Päätös

Virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Heli Kainulainen.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

44/2022

D/2181/01.01.01.00/2022
Asiakkuuspäällikkö, lasten, nuorten ja perheiden asiakaspolut
valintapäätös
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
8.-22.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Asiakkuuspäällikkö
1. Vastaa väestöryhmänsä palvelut ylittävien asiakaspolkujen
koordinoinnista ja kehittää niiden toteutusta yhteistyössä toimialojen kanssa.
2. Analysoi, arvioi ja raportoi palvelutoiminnan asiakasvaikutuksista sekä kehittää toiminnan vaikuttavuutta yhdessä toimialojen,
kuntien peruspalvelujen ja järjestöjen kanssa liittyen strategisiin
suunnitelmiin ja HYTE-kertoimiin.
3. Koordinoi väestöryhmänsä HYTE-työtä hyvinvointialueen toimialojen, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken sekä
kehittää verkostossa tehtävää sidosryhmätyötä liittyen mm. alueelliseen ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön, perhekeskustoimintamalliin ja osallisuuden kehittämiseen
4. Seuraa ja raportoi toimintaympäristön muutoksista ja asiakaspalautteesta sekä osallistuu näiden perusteella toteutettavaan
palvelutoiminnan kehittämiseen.
5. Muut esimiehen määräämät tehtävät.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto, kokemus hallinnollisista tehtävistä sekä
johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

44/2022

Koeaika

Ei koeaikaa.

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kaksi (2) hakemusta. Molemmat hakijat haastateltiin. Haastattelijoina toimi palveluketjun johtaja
Ismo Korhonen ja muutosjohtaja Lauri Lehto.

Päätös

Virkaan valitaan kauppatieteiden maisteri Päivi Mattila.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

45/2022

D/2180/01.01.01.00/2022
Asiakkuuspäällikkö, ikääntyneet
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
8.-22.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Asiakkuuspäällikkö
1. Vastaa väestöryhmänsä palvelut ylittävien asiakaspolkujen
koordinoinnista ja kehittää niiden toteutusta yhteistyössä toimialojen kanssa.
2. Analysoi, arvioi ja raportoi palvelutoiminnan asiakasvaikutuksista sekä kehittää toiminnan vaikuttavuutta yhdessä toimialojen,
kuntien peruspalvelujen ja järjestöjen kanssa liittyen strategisiin
suunnitelmiin ja HYTE-kertoimiin.
3. Koordinoi väestöryhmänsä HYTE-työtä hyvinvointialueen toimialojen, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken sekä
kehittää verkostossa tehtävää sidosryhmätyötä liittyen mm. alueelliseen ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön, perhekeskustoimintamalliin ja osallisuuden kehittämiseen
4. Seuraa ja raportoi toimintaympäristön muutoksista ja asiakaspalautteesta sekä osallistuu näiden perusteella toteutettavaan
palvelutoiminnan kehittämiseen.
5. Muut esimiehen määräämät tehtävät.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto, kokemus hallinnollisista tehtävistä sekä
johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

45/2022

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui kaksi (2) hakemusta. Molemmat hakijat haastateltiin. Haastattelijoina toimi palveluketjun johtaja
Ismo Korhonen ja muutosjohtaja Lauri Lehto.

Päätös

Virkaan valitaan yhteiskuntatieteiden maisteri Jenni Yläjääski.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. hyvinvointialuejohtaja

Lisätietojen
antaja

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

46/2022

D/2183/01.01.01.00/2022
Asiakkuuspäällikkö, työikäiset valintapäätös
Asia

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57
kaikkien toimialojen tulosaluejohtajien, johtavan ylihoitajan, ylihoitajien sekä asiakkuuspäälliköiden virat ja hyväksyi niiden kelpoisuusehdot.

Esittelijä

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen

Toimipaikka virkasuhteen alkaessa

Kymenlaakson hyvinvointialue

Hakuaika, ilmoituskanavat

Kyseinen virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla
8.-22.6.2022. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kymenlaakson
Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä
on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

Viran edellyttämä kelpoisuus, vaadittu
osaaminen ja tehtävänkuvaus

Asiakkuuspäällikkö
1. Vastaa väestöryhmänsä palvelut ylittävien asiakaspolkujen
koordinoinnista ja kehittää niiden toteutusta yhteistyössä toimialojen kanssa.
2. Analysoi, arvioi ja raportoi palvelutoiminnan asiakasvaikutuksista sekä kehittää toiminnan vaikuttavuutta yhdessä toimialojen,
kuntien peruspalvelujen ja järjestöjen kanssa liittyen strategisiin
suunnitelmiin ja HYTE-kertoimiin.
3. Koordinoi väestöryhmänsä HYTE-työtä hyvinvointialueen toimialojen, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken sekä
kehittää verkostossa tehtävää sidosryhmätyötä liittyen mm. alueelliseen ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön, perhekeskustoimintamalliin ja osallisuuden kehittämiseen
4. Seuraa ja raportoi toimintaympäristön muutoksista ja asiakaspalautteesta sekä osallistuu näiden perusteella toteutettavaan
palvelutoiminnan kehittämiseen.
5. Muut esimiehen määräämät tehtävät.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto, kokemus hallinnollisista tehtävistä sekä
johtamistyöstä.

Työaika

Määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Koeaika

Ei koeaikaa.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Viranhaltijapäätös
01.07.2022

46/2022

Hakijoiden määrä,
haastateltujen hakijoiden määrä, haastattelijat

Ilmoittautumisaikana saapui viisi (5) hakemusta. Hakijoista kaksi
haastateltiin. Haastattelijoina toimi palveluketjun johtaja Ismo
Korhonen ja muutosjohtaja Lauri Lehto.

Päätös

Virkaan valitaan yhteiskuntatieteiden maisteri Marjo Seuri.

Perustelut

Hakija täyttää viran kelpoisuusehdon ja valittavalla on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen. Virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella

Aloitusajankohta

1.1.2023

Päätös allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Viranomainen
ja virka-asema

Annikki Niiranen
Vt. johtaja

Lisätietojen
antaja

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen

Jakelu

Hakijat
Palvelussuhdetiimi

Päätös nähtävänä

Hyvinvointialueen kirjaamossa (Kotkantie 41, Kotka)

Oikaisuvaatimusohje (Hyvinvointialuelain mukainen
oikaisuvaatimusmenettely)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta).
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

