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

Toimenkuvaus 
ECDC hakee johtavaa asiantuntijaa ihmisestä peräisin olevien aineiden mikrobiturvallisuutta 
koskevaan työhön. ECDC laatii myös varallaololuettelon, jota voidaan käyttää tämän alan 
mahdollisia tulevia avoimia työpaikkoja varten. 
Verta, soluja ja kudoksia sekä elimiä koskevilla EU:n direktiiveillä on luotu yhteinen perusta, 
jolla avulla varmistetaan ihmisestä peräisin olevien aineiden hankinnan, testauksen, käsittelyn, 
varastoinnin, jakelun sekä maahantuonnin ja viennin tiukat vaatimukset kaikkialla EU:ssa. 
ECDC:n tehtävänä tällä alalla on antaa tieteellistä neuvontaa ja tehdä riskinarviointeja 
kysymyksistä, jotka koskevat ihmisestä peräisin oleviin aineisiin liittyvistä tartuntataudeista 
aiheutuvia mahdollisia uhkatekijöitä, ja kehittää niitä koskeva viestintäjärjestelmä ja vastata sen 
toiminnasta. Näiden tehtävien suorittamiseksi ECDC tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan 
komission ja Euroopan lääkeviraston kanssa. 
Toimenhaltija työskentelee sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden, veren välityksellä tarttuvien 
virusten ja tuberkuloosin tautiohjelman päällikön alaisuudessa. Hän työskentelee 
sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden, veren välityksellä tarttuvien virusten ja tuberkuloosin 
tautiohjelmassa, joka on osa tautiohjelmayksikön ilman välityksellä, veren välityksellä ja 
sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden jaostoa. 
 
Toimenhaltija vastaa erityisesti seuraavista tehtävistä: 
• veren ja veren ainesosien, kudosten ja solujen sekä elinten eli ihmisestä peräisin olevien 

aineiden mikrobiturvallisuuteen liittyvä tieteellinen neuvonta 
• ihmisestä peräisin olevien aineiden mikrobiturvallisuuden ylläpitoa koskeviin 

valmiustoimiin liittyvien ohjeiden ja työkalujen kehittämisen, toteuttamisen ja 
päivittäisen käytön koordinointi 

Ihmisestä peräisin olevien aineiden 
mikrobiturvallisuuden pääasiantuntija 
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• jäsenvaltioiden tukeminen tartuntatautien leviämistä ihmisestä peräisin olevien aineiden 
kautta koskevien valvonta- ja ehkäisyjärjestelmien vahvistamisessa, myös tietojen 
keräämisessä, analyyseista raportoinnissa ja niiden levittämisessä 

• yhteyksien ja yhteistyön vahvistaminen keskuksen ja ihmisestä peräisin olevia aineita 
käsittelevien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja kansallisten laitosten, 
Maailman terveysjärjestön, eurooppalaisten ja kansainvälisten elinten ja muiden 
asiaankuuluvien verkostojen, kumppanien ja sidosryhmien välillä 

• yhteistyö ihmisestä peräisin olevia aineita käsittelevän Euroopan komission ryhmän 
kanssa ja aktiivinen osallistuminen ryhmän ja asiaankuuluvien kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten säännöllisiin kokouksiin 

• hankkeiden ja tutkimusten sekä neuvonta- ja asiantuntijapalvelujen tilaaminen ja 
hallinnointi asiaankuuluvilla aloilla sekä valmistautuminen toteutettavuustutkimusten 
käynnistämiseen, toteuttamiseen ja/tai valvontaan ihmisestä peräisin olevien aineiden 
mikrobiturvallisuuden ja ehkäisytoimenpiteiden alalla 

• ihmisestä peräisin oleviin aineisiin liittyvien toimien koordinointi ja edistäminen koko 
keskuksessa, myös osallistuminen vuotuisen työsuunnitelman laatimiseen ja 
asiaankuuluviin ECDC:n rahoittamiin hankkeisiin ihmisestä peräisin olevien aineiden 
mikrobiturvallisuudesta 

• tarvittaessa muihin ECDC:n toimiin osallistuminen oman asiantuntemuksen alalla, myös 
ECDC:n riskinarviointeihin 

• osallistuminen ECDC:n valmiusjärjestelmään ja ympärivuorokautiseen 
päivystysjärjestelmään. 
 

Vaadittava pätevyys ja kokemus 
A. Muodolliset vaatimukset 
Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä seuraavat muodolliset vaatimukset: 
• vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto, josta on osoituksena tutkintotodistus, tai 

vähintään kolmevuotinen korkeakoulututkinto, josta on osoituksena tutkintotodistus, 
sekä vähintään yhden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta1 

• vähintään yhdeksän vuoden työkokemus2 (hankittu tutkintotodistuksen myöntämisen 
jälkeen) 

• yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito ja jonkin toisen EU:n virallisen kielen 
tyydyttävä, tehtävien hoitamisen kannalta riittävä taito3 

• jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisuus 
• täydet kansalaisoikeudet4 
• mahdolliset asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvollisuudet on täytetty 
 
 
                                                                                                                         

 
1 Huomioon otetaan ainoastaan tutkintotodistukset, jotka on myönnetty jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai joista on jäsenvaltion 

viranomaisten myöntämä vastaavuustodistus. 
2 Pakollisen asevelvollisuuden suorittaminen otetaan aina huomioon. 
3 Jos hakijan äidinkieli on englanti tai jokin muu kuin EU:n virallinen kieli, hänen on esitettävä todistus toisen hallitsemansa kielen 

tasosta (vähintään B1-taso). 
Vuotuisella ylennyskierroksella ylentäminen edellyttää lisäksi, että henkilöstön jäsenellä on sovellettavissa henkilöstösäännöissä 
ja täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettu työskentelyyn riittävä kolmannen EU-kielen taito. 

4 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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• tehtävien hoitamisen edellyttämä hyvä maine 
• terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 

B. Valintaperusteet 
Valituksi tuleminen edellyttää, että työkokemusta sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja 
vuorovaikutustaitoja koskevat keskeiset valintaperusteet täyttyvät. 
 

Työkokemus ja ammatillinen osaaminen 
• vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu toimenkuvauksessa esitettyjä 

tehtäviä vastaavasta työstä 
• lääketieteen tutkinto, jossa on erikoisalana verensiirtolääketiede tai elinsiirtolääketiede 

tai niihin liittyvä aihe, tai kokemus veriturvatoiminnasta 
• perusteellinen tietämys ihmisen kudoksiin ja soluihin, myös vereen, liittyviä 

tartuntatautiuhkia koskevasta näytöstä ja kysymyksistä 
• todistettu kokemus menetelmistä, joilla validoidaan ja analysoidaan ihmisestä peräisin 

olevan aineen kautta tarttuvia tauteja koskevia tietoja, sekä kyseisten analyysien 
tiedottamisesta viranomaisille, tutkimusyhteisölle ja laajemmalle yleisölle 

• perehtyneisyys ihmisestä peräisin olevasta aineesta johtuvien infektioiden ehkäisyä ja 
torjuntaa koskeviin toimiin ja toimintalinjoihin EU:ssa 

• todistettu kokemus näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja ohjeiden laatimista koskevista 
menetelmistä 

• kokemus hankehallinnosta ja asiantuntijoiden tai monialaisten ryhmien johtamisesta 
• englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito. 
 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot 
• laatusuuntautuneisuus ja palvelualttius 
• kyky tehdä yhteistyötä ja luoda vahvat yhteistyösuhteet 
• tuloskeskeisyys 
• sitoutuneisuus jatkuvaan oppimiseen ja oman alan kehityksen seuraamiseen 
• paineensietokyky ja kyky huolehtia tehokkaasti useista tehtävistä 
• kyky lisätä vastuullisuutta, motivoida ja johtaa muita. 

 
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 toimittamaan hakemuksen ikään, 
rotuun, poliittiseen kantaan, aatteelliseen tai uskonnolliseen vakaumukseen, sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen ja vammaan katsomatta. 
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Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 
Toimenhaltija nimitetään valintalautakunnan johtajalle esittämän esivalintaluettelon 
perusteella. Tämä ilmoitus avoimesta toimesta on perustana valintalautakunnan ehdotukselle. 
Hakijoita voidaan pyytää kirjallisiin testeihin. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että 
esivalintaluettelo voidaan julkistaa ja että hakijan pääsy esivalintaluetteloon ei takaa 
palvelukseen ottamista. Hakijoiden esivalintaluettelo laaditaan avoimen valintaprosessin 
perusteella. 
Valittu henkilö otetaan palvelukseen väliaikaiseksi toimihenkilöksi unionin muuhun 
henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan f alakohdan mukaisesti viiden 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Toimi kuuluu palkkaluokkaan AD 8. 
EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien työntekijöiden on läpäistävä koeaika. 
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 
Varallaololuettelo voidaan laatia, ja sitä voidaan käyttää palvelukseen ottamiseen, jos 
samankaltaisia työpaikkoja avautuu. Varallaololuettelo on voimassa sen vuoden joulukuun 
31. päivään asti, jona haun määräaika päättyy. Luettelon voimassaoloa voidaan jatkaa. 

Hakumenettely 
Täytetty hakulomake lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu, ja 
sähköpostiviestin aiheriville merkitään selvästi avoimen toimen viitenumero ja 
hakijan sukunimi. 
Jotta hakemus voitaisiin ottaa huomioon, hakijan on täytettävä kaikki 
hakulomakkeen vaaditut osiot, mieluiten englannin kielellä, ja toimitettava 
hakulomake Word- tai PDF-muodossa5. Puutteellisia hakemuksia ei oteta 
huomioon. 
ECDC:n hakulomake on osoitteessa 
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process 
Tietoja hakemusten toimittamisen määräajasta ja lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä 
sekä muita tärkeitä tietoja asiasta saa ECDC:n verkkosivuilta edellä olevan linkin kautta. 
Hakemusten suuren määrän vuoksi vain haastatteluun valittuihin hakijoihin otetaan yhteyttä. 

 
 
                                                                                                                         

 
5 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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process
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