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Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksessa (ECDC) on avoinna edellä mainittu 
sopimussuhteisen toimihenkilön toimi, jota varten pyydetään hakemuksia.  

Toimenkuvaus 
ECDC ottaa edellä mainittuun toimeen palvelukseensa kuusi henkilöä. ECDC:n on tarkoitus 
laatia myös varallaololuettelo, jota voidaan hyödyntää jatkossa tämän alan mahdollisia avoimia 
työpaikkoja varten. 
Toimenhaltija tukee ECDC:n työtä seurantatehtävissä, epidemioihin liittyvässä tiedonkeruussa, 
hätätilanteisiin varautumisessa ja vastaamisessa, jotta voitaisiin havaita ja arvioida 
tartuntatauteihin liittyviä vakavia rajatylittäviä terveysuhkia sekä varautua ja reagoida niihin. 
Henkilö työskentelee kansanterveystoimintojen yksikössä. 
Toimenhaltijan tehtävänä on erityisesti 
• osallistua tartuntatautien seurantatietojen keräämiseen, validointiin, analysointiin, 

tulkintaan ja levittämiseen 
• olla mukana lujittamassa ja integroimassa tapahtumiin ja indikaattoreihin perustuvaa 

seurantaa sekä molekyylien, genomien sekä suurten tietoaineistojen tyypittämistä 
uhkien jäljittämiseksi ja arvioimiseksi tarkemmin ja kattavammin 

• tukea EU- ja ETA-maita, kolmansia maita ja Euroopan komissiota seurantatehtävissä, 
epidemioihin liittyvässä tiedonkeruussa, hätätilanteisiin varautumisessa ja vastaamisessa 
tieteellisen näytön, kirjallisuuskatsausten, teknisten raporttien, ohjeasiakirjojen, 
simulaatioharjoitusten, toimintakatsausten (niiden laatimisen aikana ja jälkeen), 
valmiuksien vahvistamiseksi tehtävien maakohtaisten vierailujen sekä välineiden, 
arviointimenetelmien ja koulutusmateriaalin kehittämistyön avulla  

• tukea epidemiologisten välineiden (tietokannat, analyysipaketit, kansanterveystietoon 
liittyvät järjestelmät ja erityiset verkostot) käyttöä, ylläpitoa, arviointia ja kehittämistä 
valvontaa ja, epidemioihin liittyvää tiedonkeruuta hätätilanteisiin varautumista ja niihin 
vastaamista varten  

Tieteellinen asiantuntija – seuranta, 
hätävalmius ja hätätoimet 
Yksikkö: Kansanterveystoiminnot 
Viite: ECDC/FGIV/2021/PHF-SO-SEPR 

AVOIN TOIMI 



 
 
 
 
 ECDC AVOIN TOIMI 
 
 

 

 
2 
 
 

• tukea mahdollisiin tartuntatautiuhkiin reagoimista tuottamalla oikea-aikaisesti 
korkealaatuisia ja näyttöön perustuvia nopeita arviointeja riskeistä ja epidemioiden 
puhkeamisesta sekä muuta asiaan liittyvää aineistoa 

• tukea rajatylittävien epidemioiden puhkeamisesta tehtävää tutkimusta erityisesti 
tiedonkeruuseen ja analysointiin painottuen 

• osallistua kenttätyöhön hätätilanteisiin vastaamiseksi komennuksilla EU:n/ETA:n 
jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa yhteistyössä EU:n sidosryhmien (esim. Euroopan 
komission humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto ja kansainvälisten 
kumppanuuksien pääosasto) ja EU:n ulkopuolisten kumppaneiden (esim. Maailman 
terveysjärjestö, GOARN-verkosto ja muut tautienehkäisy- ja -valvontakeskukset) kanssa 

• pitää aktiivisesti yhteyttä sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin ja tehdä yhteistyötä niiden 
kanssa sekä osallistua seurannan, uhkien jäljittämisen, hätätilanteisiin varautumisen ja 
vastaamisen yhteistyöverkostoihin yhteyksien vahvistamiseksi EU:n ja ETA:n 
jäsenvaltioiden kanssa  

• osallistua ostopalvelujen hankintaan tarpeen mukaan EU:n julkisista hankinnoista 
annettujen sääntöjen mukaisesti  

• osallistua ECDC:n valmiusjärjestelmään ja ympärivuorokautiseen päivystykseen  

• osallistua tarvittaessa ECDC:n muuhun toimintaan asiantuntemuksensa alalla. 

Vaadittava pätevyys ja kokemus 
A. Muodolliset vaatimukset 
Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä muodolliset vaatimukset: 
• vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja vastaava koulutus, jonka suorittamisesta 

on annettu tutkintotodistus1 
• yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito ja jonkin toisen EU:n virallisen kielen 

tyydyttävä, tehtävien hoitamisen kannalta riittävä taito2 
• jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisuus 
• hakijalla on täydet kansalaisoikeudet3 
• hakija on täyttänyt mahdolliset asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvollisuutensa 
• tehtävien hoitamisen edellyttämä hyvä maine 
• terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 
  

 
                                                                                                                         

 
1 Ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle jäsenvaltion viranomaiset ovat myöntäneet 
vastaavuustodistuksen, voidaan ottaa huomioon. 
2 Jos hakijan äidinkieli on englanti tai jokin muu kuin EU:n virallinen kieli, hänen on esitettävä todistus toisen hallitsemansa kielen 
tasosta (vähintään B1-taso). 
3 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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B. Valintaperusteet 
Valituksi tuleminen edellyttää, että seuraavat työkokemusta ja osaamista sekä henkilökohtaisia 
ominaisuuksia ja vuorovaikutustaitoja koskevat keskeiset valintaperusteet täyttyvät.  

Työkokemus ja osaaminen 
• tutkinnon suorittamisen jälkeen saatu vähintään kolmen vuoden työkokemus 

toimenkuvan mukaisista tehtävistä 
• korkeakoulututkinto kansanterveyden, epidemiologian, terveystieteiden, lääketieteen, 

biolääketieteen, sairaanhoidon, eläinlääketieteen, farmakologian, mikrobiologian, 
virologian, bakteriologian tai tartuntatautien alalta tai muulta vastaavalta alalta tai 
vaihtoehtoisesti soveltavan kenttäepidemiologian jatkotutkinto (esim. Euroopan 
kenttäepidemiologian koulutusohjelma (EPIET) tai vastaava, esimerkiksi kansallinen 
kenttäepidemiologian koulutus) 

• todistetusti kokemusta, joka liittyy seurantaan, hätätilanteisiin varautumiseen, 
epidemioihin liittyvään tiedonkeruuseen, uhkien havaitsemiseen ja/tai epidemioiden 
puhkeamisen tutkimukseen 

• tietoa ja osaamista työskentelystä tietokantojen, epidemiologisten työvälineiden ja 
tilastollisten ohjelmistopakettien parissa sekä epidemiologisten tietojen, mukaan lukien 
valvonta, hallinnasta, jakamisesta ja analysoinnista 

• todistetusti kokemusta tieteellisen tiedon välittämisestä ammattilaisille, tutkijoille ja 
laajemmalle yleisölle erityisesti suullisten esitysten, teknisten raporttien ja tieteellisten 
artikkeleiden muodossa 

• englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot  
• laatusuuntautuneisuus ja palvelualttius 
• kyky työskennellä yhdessä, luoda vahvoja yhteistyösuhteita ja ymmärtää sidosryhmien 

tarpeita 
• tulossuuntautuneisuus ja aloitteellisuus 
• erinomaiset organisointitaidot ja kyky työskennellä paineen alla 
• erittäin hyvät analysointitaidot. 

Valintalautakunta voi soveltaa edellä lueteltuja valintaperusteita tiukempia vaatimuksia, jos 
hakemuksia saadaan paljon. 

Yhtäläiset mahdollisuudet 
ECDC noudattaa työnantajana yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta ja kannustaa kaikkia 
hakukelpoisuus- ja valintakriteerit täyttäviä henkilöitä jättämään hakemuksen ikään, rotuun, 
poliittiseen kantaan, aatteelliseen tai uskonnolliseen vakaumukseen, sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaan katsomatta. 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 
Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta, jonka valintalautakunta esittää viraston 
johtajalle. Tämä avointa tointa koskeva ilmoitus on perustana valintalautakunnan ehdotukselle. 
Hakijoita pyydetään osallistumaan kirjallisiin testeihin. On syytä huomata, että 
esivalintaluettelo voidaan julkistaa ja että hakijan pääsy esivalintaluetteloon ei takaa 
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palvelukseen ottamista. Hakijoiden esivalintaluettelo laaditaan avoimen valintaprosessin 
perusteella.  
Toimeen valituksi tulevat henkilöt otetaan palvelukseen sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi 
unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 artiklan a alakohdan 
mukaisesti. Toimesta tehdään joko viiden vuoden sopimus, joka on uusittavissa, tai 2–4 vuoden 
sopimus, joka voidaan uusia hankkeen rahoituksen rajoissa. Toimi kuuluu tehtäväryhmään 
IV. 
Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien 
työntekijöiden on suoriuduttava yhdeksän kuukauden koeajasta hyväksytysti. 
Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 
Toimenhaltijan asemapaikka on Tukholma, jossa ECDC:n toimipaikka sijaitsee.  

Varallaololuettelo 
Hakijoista voidaan laatia varallaololuettelo, jota voidaan käyttää palvelukseen ottamiseen, jos 
muita vastaavia toimia tulee avoimeksi. Varallaololuettelo on voimassa sen vuoden joulukuun 
31. päivään asti, jona haun määräaika päättyy. Luettelon voimassaoloaikaa voidaan jatkaa. 

Hakumenettely 
Täytetty hakemus toimitetaan osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville merkitään selkeästi avoimen toimen viite ja hakijan 
sukunimi. 
Jotta hakemus voidaan ottaa huomioon, hakijan on täytettävä kaikki 
hakulomakkeen vaaditut osiot, mieluiten englannin kielellä, ja toimitettava 
hakulomake Word- tai PDF-muodossa 4 . Puutteellisia hakemuksia ei oteta 
huomioon. 
ECDC:n hakulomake on osoitteessa 
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process 
Hakuaika päättyy päivänä, joka on ilmoitettu tätä avointa toimea koskevassa 
englanninkielisessä ilmoituksessa. Lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä sekä muita 
tärkeitä tietoja menettelystä saa ECDC:n verkkosivuilta edellä olevan linkin kautta.  
Hakemusten suuren määrän vuoksi valinnan etenemisestä ilmoitetaan vain haastatteluun 
valituille hakijoille. 

 
                                                                                                                         

 
4 Tämä hakuilmoitus on käännetty englanninkielisestä lähtötekstistä kaikille EU:n virallisille kielille. Koska viraston päivittäisessä 
toiminnassa käytettävä kieli on yleensä englanti, ECDC toivoo saavansa hakemukset mieluiten englanninkielisinä. 
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