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KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ 

 
 

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston 

väliaikaiset toimihenkilöt (AD 6) 

 

ERCEA/TA/172/2019 

 

 
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) järjestää 

kiinnostuksenilmaisupyynnön noin 15 ehdokkaan varallaololuettelon laatimiseksi seuraavaa 

tointa varten: 

 

 

 

 

 

tutkimusohjelmien eettisestä arvioinnista ja valvonnasta vastaava 

toimihenkilö 

 
 

 

 

 

Rekisteröintiaika alkaa 26/03/2019 ja päättyy 

26/04/2019 klo 12.00 Brysselin aikaa. 
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A. Keitä me olemme ja mitä tarjoamme? 
 

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston (ERCEA) tehtävänä on valita ja rahoittaa sellaisia 

erinomaisia ideoita, joita ei ole vielä toteutettu, ja tutkijoita, jotka kehittelevät tällaisia ideoita. 

Käytännössä virasto tukee Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) työtä. Tutkimusneuvosto on Euroopan 

unionin helmikuussa 2007 perustama ensimmäinen Euroopan laajuinen rahoituselin, joka tukee 

Euroopan uraauurtavaa huippututkimusta. Virasto perustettiin hallinnoimaan Ideat-ohjelmaa, joka on 

osa EU:n seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa (FP7). Sen toimeksiantoa jatkettiin vuoteen 2024 

asti, ja sen tavoitteena on toteuttaa osa tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 

(2014–2020). 

Euroopan tutkimusneuvoston tavoitteiden saavuttamiseksi virasto hallinnoi useita uraauurtavan 

tutkimuksen apurahoja: aloitusapurahat, ”Starting Grants”, jotka on tarkoitettu uransa alkuvaiheessa 

oleville nouseville johtaville tutkijoille, vahvistusapurahat, ”Consolidator Grants”, jotka on tarkoitettu 

erinomaisille tutkijoille, jotka jo toimivat riippumattomasti, ja edenneen tutkijat apurahat, ”Advanced 

Grants”, joilla tuetaan jo asemansa vakiinnuttaneita huippututkijoita sekä 2–4 päätutkijan ryhmän 

synergiaa lisäävät Synergy Grant -apurahat, jotta he voivat käsitellä yhteisesti kunnianhimoisia 

tutkimushankkeita. Apurahoilla rahoitetaan mitä tahansa tutkimusalaa – niiden ainoa peruste on 

huippuosaaminen. Viraston perustamisesta lähtien on tuettu noin 9 000:ta uran eri vaiheissa olevaa 

huippututkijaa. Horisontti 2020 -ohjelmassa viraston kokonaistalousarvio on noin 13 miljardia euroa.  

ERCEA on sitoutunut huippuosaamiseen tutkimuksessa ja kaikessa työssään, ja se pyrkii 

houkuttelemaan riveihinsä ammattitaitoisia ja erittäin motivoituneita ihmisiä, joilla on sopiva pätevyys 

ja asiantuntemus. ERCEAn työympäristö on moderni, dynaaminen, inspiroiva ja mukaansatempaava. 

Virastossa tieteellisen hallinnoinnin osasto vastaa tehtävistä, jotka edellyttävät ymmärrystä 

tieteellisistä aiheista. Se tekee vertaisarviointeja ja eettisiä arviointeja Euroopan tutkimusneuvoston 

apurahojen valintaa varten sekä seuraa apurahojen käyttöä tieteen ja etiikan näkökulmasta. Osasto 

tukee tieteellistä neuvostoa sen tieteellisiin asioihin liittyvässä työssä.          

Virasto sijaitsee Brysselin keskustassa, ja sen henkilöstön kokonaismäärän odotetaan olevan 529 

vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisätietoja ERC:stä ja ERCEAsta on verkkosivustollamme: 

http://erc.europa.eu/. 

Kiinnostuksenilmaisupyynnön järjestämisen tarkoituksena on täyttää tutkimusohjelmien eettisestä 

arvioinnista ja valvonnasta vastaavien toimihenkilöiden nyt ja tulevaisuudessa avoinna olevat 

työpaikat.  

 

  

http://erc.europa.eu/
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Tutkimusohjelman väliaikainen toimihenkilö (AD 6) 

eettisestä arvioinnista ja valvonnasta vastaava (ERCEA/TA/172/2019) 

 

Keitä olemme? 
 
Osaston B yksikkö B.1 käsittelee eettisen arvioinnin ja asiantuntemuksen hallinnointia. Yksikkö 

määrittää eettisen arvioinnin ja valvonnan prosessit ja hallinnoi niitä. Yksikkö myös tekee 

asiantuntijoiden sopimukset ja suorittaa näiden maksut. 

 

Mitä tarjoamme?  
 
Tutkimusohjelmien vastaava toimihenkilö työskentelee tutkimusneuvoston rahoittamien ehdotusten ja 

hankkeiden eettisen arvioinnin ja eettisen valvonnan neuvonantajana ja koordinaattorina. Hänen 

tehtävänään on 

 

neuvoa eettisissä kysymyksissä 
 

 käyttää osaamistaan ja tietämystään työtovereiden neuvomiseen eettisissä kysymyksissä, kuten 

kliinisessä tutkimuksessa, eläinten hyvinvoinnissa, ihmisoikeuksissa, tietosuojassa, solu- ja 

kudostutkimuksessa ja matalan tulotason maissa tehtävässä tutkimuksessa  

 arvioida ja hyväksyä eettisistä asioista vastaavien virkailijoiden laatimat ehdotusten ja hankkeiden 

eettiset selvitykset  

 osallistua paneelin koordinaattorina eettisten arviointien paneeleihin 

 määrittää eettisen sisällön ohjeet ja mallit tuensaajia varten, jotta nämä voivat tehdä tutkimustaan 

eettisten periaatteiden mukaisesti  

 

organisoida tehtäviä  
 

 koordinoida eettisistä asioista vastaavien virkailijoiden työtä jaoston päällikön ja muiden jaoston 

väliaikaisten toimihenkilöiden kanssa ja sopia ensisijaisista tavoitteista ja määräajoista  

 toimia jaostossa pyyntöjen eettisenä koordinaattorina yhdessä tai useammassa pyynnössä ja valvoa 

eettistä prosessia ja varmistaa määräaikojen noudattaminen  

 osallistua eettisten arviointipaneelien suunnitteluun ja määrittää kaikkien paneelien 

asiantuntijareservit kunkin asiantuntemuksen perusteella  

 varmistaa hankkeiden täytäntöönpanon seuranta valvomalla sopimusvelvoitteiden täyttämistä 

eettisen valvonnan, eettisten tarkastusten ja teknisten arviointien avulla  

 tukea jaostonpäällikköä jaoston tavoitteiden saavuttamisessa  

 

ylläpitää menettelyjä ja ohjeita 
  

 osallistua eettisen jaoston työn sisäiseen laadunvarmistukseen laatimalla ohjeita ja menettelyjä, 

jotta eettinen prosessi voidaan toteuttaa asianmukaisesti ja varmistaa, että menettelyjen ja ohjeiden 

täydellistä kokonaisuutta pidetään yllä kaikissa jaoston toimissa  

 analysoida ja arvioida eettistä prosessia ja antaa palautetta ja parannusehdotuksia  
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 seurata jaoston kannalta asiaankuuluvien tietoteknisten järjestelmien (kuten SEP, Sygma, 

Compass) kehitystä osallistumalla aktiivisesti käyttäjäryhmiin; ehdottaa uusia toimintoja ja neuvotella 

niistä aktiivisesti ja osallistua tietoteknisten järjestelmien uusien versioiden testaamiseen.  

 

B. Yleiset pätevyys- ja kokemusvaatimukset 

 

1. Kelpoisuusvaatimukset 

Hakija katsotaan valintakelpoiseksi, jos hän täyttää seuraavat muotovaatimukset hakuajan päättyessä: 

 

1.1 Yleiset edellytykset: 

 Hakija on jonkin EU:n jäsenvaltion kansalainen. 

 Hakijalla on täydet kansalaisoikeudet. 

 Hakija on täyttänyt asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvoitteet. 

 Hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.1 

 Hakijalla on terveydelliset edellytykset tehtäviensä hoitamiseen. 

 

1.2 Erityisedellytykset: 

1.2.1 Tutkinto 
 

Hakija on suorittanut vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja vastaavan koulutuksen, jonka 

suorittamisesta on tutkintotodistus. Vain EU:n jäsenvaltion viranomaisten antamat todistukset ja 

asiaankuuluvien EU:n jäsenvaltion viranomaisten vastaaviksi tunnustamat todistukset hyväksytään. 

Jos tutkintotodistus on saatu muusta valtiosta kuin EU:n jäsenvaltiosta, hakijaa voidaan pyytää 

toimittamaan tunnustetun viranomaisen antama asiaankuuluva asiakirja todistuksen vastaavuudesta. 

 

1.2.2 Kielitaito 

Hakijalla on oltava englannin kielen perusteellinen taito ja toisen EU:n virallisen kielen tyydyttävä 

taito, joka on riittävä toimen sisältämien tehtävien hoitamiseen. ERCEAn ensisijainen työkieli on 

englanti, jonka tiedeyhteisö yleisesti katsoo työkielekseen. 

 

1.2.3 Työkokemus 

Hakijalla on oltava hakemusten viimeisenä jättämispäivänä vähintään kolmen vuoden työkokemus, 

joka on saatu kohdassa 1.2.1 tarkoitetun tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tohtoriohjelma, myös 

palkaton, katsotaan enintään kolmen vuoden työkokemukseksi.  

 

                                                 
1 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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2. Valintaperusteet 

2.1 Ensisijaiset valintaperusteet 

 

2.1.1  Työkokemus 

 Vähintään kolmen vuoden työkokemus (kuten kohdassa 1.2.3 edellytetään) on pitänyt hankkia 

sellaisten eettisten kysymysten käsittelystä, jotka liittyvät vähintään kahteen seuraavista aloista: 

kliininen tutkimus, eläinten hyvinvointi, ihmisoikeudet, tietosuoja, solu- ja kudostutkimus, 

matalan tulotason maissa tehtävä tutkimus, ympäristönsuojelu ja turvallisuus, väärinkäyttö ja 

kaksoiskäyttö, tekoäly. 

 
2.1.2 Yleiset taidot ja osaaminen (arvioidaan kirjallisessa kokeessa ja haastattelussa) 

 Hyvät johtamis-, organisointi- ja viestintätaidot 

 erinomainen eettisten kysymysten tuntemus 

 erinomainen analysointikyky 

 erinomaiset tekstinlaadintataidot ja tarkkuus 

 innostus ja varmuus koordinoida arviointipaneeleita, joissa on mukana kokeneita ulkopuolisia 

asiantuntijoita  

 kyky työskennellä moitteettomasti paineen alla monikulttuurisessa ympäristössä 

 EU:n tutkimuspolitiikan ja -ohjelmien hyvä tuntemus.  

 

2.1.3   Kielitaito 

Hakijalla on oltava Euroopan unionin yhden virallisen kielen perusteellinen taito ja Euroopan unionin 

toisen kielen tyydyttävä ja tehtävien hoitamisen kannalta riittävä taito. Hakijoiden on erityisesti 

osoitettava, että heillä on erinomainen kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito (C1-taso2). 

 

2.2 Eduksi luetaan 

 Tutkimusetiikan kannalta merkittävän EU:n lainsäädännön perusteellinen tuntemus  

 korkeakoulututkinto jollakin seuraavista aloista: etiikka, filosofia, biolääketiede, biologia, 

oikeustiede, ihmisoikeudet, ihmismaantiede, eläinlääketiede, psykologia, antropologia, taloustiede, 

ympäristötiede, yhteiskuntatieteet, tekoäly. 

 

  

                                                 
2 Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys. 
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C. Valintamenettely 

1. Valintalautakunta 

Tätä profiilia varten nimitetään valintalautakunta, jossa on viisi jäsentä, mukaan lukien 

henkilöstökomitean nimittämä jäsen. Varajäseniä voidaan nimittää korvaamaan jäsenet, jotka ovat 

ilmoittaneet eturistiriidasta. 
 

Hakijan ei tule missään olosuhteissa ottaa suoraan tai välillisesti yhteyttä valintalautakuntaan tähän 

valintamenettelyyn liittyvissä asioissa. Viraston nimittävällä viranomaisella on oikeus sulkea 

valintamenettelyn ulkopuolelle hakija, joka rikkoo näitä ohjeita. Valintalautakunta noudattaa 

hakijoiden ansioita tarkastellessaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. 

 

2. Alustava aikataulu 

Valintaprosessi kestää useita kuukausia. Hakijoille tiedotetaan eri vaiheiden tuloksista aikanaan. 

 

3. Valintamenettelyyn hyväksyminen 

Kun hakemusten jättämisen määräaika on päättynyt, valintalautakunta tarkistaa hakemukset B-osan 

kohdassa 1 esitettyjen kelpoisuusvaatimusten, täyttymisen osalta. 

 

4. Hakemusten alustava arviointi 

Valintalautakunta arvioi kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden hakemukset edellä B-osan 

kohdassa 2 esitettyjen valintaperusteiden pohjalta. 

 

5. Kutsu kirjallisiin testeihin 

Valintalautakunta laatii arvioinnin perusteella esivalintaluettelon noin 45 hakijasta, jotka vastaavat 

parhaiten profiilia. Esivalitut hakijat kutsutaan kirjalliseen testiin3. 

 

Haastatteluun kutsutaan ainoastaan hakijat, jotka ovat saaneet kirjallisessa kokeessa (ks. 

jäljempänä kohta 6.1) raja-arvon ylittävän määrän pisteitä. 

 

Hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostitse osoitteesta ERC-SELECTION@ec.europa.eu. Jos 

hakijan sähköpostiosoite muuttuu ennen valintamenettelyn päättymistä, siitä pyydetään ilmoittamaan 

osoitteeseen ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 

 

On huomattava, että organisaatioon liittyvistä syistä ERCEAn tekemiä nimityksiä ei yleensä voi 

muuttaa hakijan pyynnöstä. 

 

6. Kokeet 

6.1 Kirjallinen koe 

Koe suoritetaan englanniksi ERCEAn tiloissa Brysselissä, ja se arvostellaan nimettömänä siten, että 

enimmäispistemäärä on 100 pistettä ja vaadittu vähimmäispistemäärä 70. Kirjalliseen kokeeseen 

kuuluu 

                                                 
3 Kirjalliseen testiin kutsutaan enintään kolme kertaa valittavia hakijoita suurempi määrä. 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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(1) haettavan toimen alaan liittyvää aihetta koskeva tapaustutkimus, jonka tarkoituksena on testata 

hakijoiden teknistä tietämystä sekä heidän kykyään ymmärtää, analysoida, tehdä yhteenveto ja 

tuottaa tekstiä englanniksi. 
 

(2) yleisiä kysymyksiä, joilla arvioidaan hakijoiden tietämystä EU:n toimielimistä, EU:n 

tutkimuspolitiikasta ja -ohjelmista, ERC:stä ja sen työstä sekä tämän työpaikkailmoituksen 

kohdassa 2.1.2 tarkoitettuja yleisiä taitoja ja osaamista. 

 

6.2 Haastattelu 
 

Haastattelussa tehdään hakijoiden lopullinen arviointi valintaperusteiden mukaisesti. 

Haastattelu toteutetaan englanniksi ERCEAn toimitiloissa Brysselissä. Hakijan toisen virallisen kielen 

taito arvioidaan kohdan 1.2.2 ”Kielitaito” mukaisesti. Haastattelun enimmäispistemäärä on 100 

pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä: 70). 

 

7. Asiakirjojen tarkistaminen ja kelpoisuus 
 

Hakijan hakemuksen oikeellisuus ja hakijan kelpoisuus tarkistetaan alkuperäisten asiakirjojen ja 

todistusten avulla. 
 

Jos missä tahansa vaiheessa käy ilmi, että hakemuksessa on annettu vääriä tietoja, hakija 

suljetaan pois valintaprosessista. 
 

Varallaololuetteloon ottaminen edellyttää hakijan kelpoisuuden vahvistamista tarkistamalla 

alkuperäiset asiakirjat. 

 

8. Varallaololuettelo 

 

Valintalautakunta asettaa varallaololuetteloon noin 15 hakijaa, joilla on korkein pistemäärä. 

Aakkosjärjestyksessä (ei paremmuusjärjestyksessä) oleva luonnos varallaololuettelosta toimitetaan 

viraston nimittävälle viranomaiselle hyväksyttäväksi.  
 

Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että varallaololuetteloon pääseminen ei takaa 

työpaikkaa. 
 

Varallaololuettelo on voimassa 12 kuukautta sen laatimispäivästä alkaen. Varallaololuettelon 

voimassaoloaikaa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen harkinnan mukaan. 

 

9. Ilmoitus hakijoille 

 

Kaikille hakijoille ilmoitetaan heidän hakemuksensa lopputuloksesta osoitteesta ERC-SELECTION 

@ec.europa.eu. Valintaprosessin helpottamiseksi kaikki tätä tointa koskeva yhteydenpito hakijoiden 

kanssa käydään englanniksi. 

 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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10. Hakumenettely 

Hakijoiden on lähetettävä hakulomakkeensa englannin kielellä osoitteeseen  

ERC-SELECTION@ec.europa.eu.  

 

Sähköpostiviestin aihekentässä on annettava sukunimi ja sen jälkeen kiinnostuksenilmaisupyynnön 

viite seuraavasti: ”SUKUNIMI - ERCEA/TA/172/2019 – Ethics Review and Monitoring”. 

ERCEA ottaa huomioon ainoastaan hakemukset, jotka on vastaanotettu määräaikaan mennessä eli 

viimeistään 26/04/2019 klo 12:00 Brysselin aikaa. 

 

Suosittelijoihin (ks. hakulomakkeen sivu 6) voidaan ottaa yhteyttä, jos hakijat otetaan viraston 

varallaololuetteloon (ja he läpäisevät siten tämän valinnan) ja jos palvelukseenottoyksikkö on 

esivalinnut heidät työsopimuksen tarjoamista varten ja se haluaa vahvistaa valintamenettelyssä annetut 

lausunnot. On huomattava, että henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen noudattamiseksi nimien ja 

yhteystietojen antaminen edellyttää suostumusta henkilöiltä, jotka on otettu luetteloon. 

Hakemista ei pidä jättää viimeiseen päivään, sillä saattaa olla, että hakemuksen toimittamisessa on 

hankaluuksia verkkoliikenteen ruuhkien tai internetyhteyden katkosten vuoksi. ERCEA ei vastaa 

tällaisista syistä aiheutuneista viivästyksistä. Hakijat myös vastaavat toimittamistaan tiedoista, jotka 

ovat valintalautakunnan arvioinnin perusta. Hakijoiden on ennen hakemuksen jättämistä varmistettava, 

että kaikki tiedot ovat täydelliset ja virheettömät. 

 

Hakija hylätään, jos hän ei 

 täytä julkaistun pyynnön hakuehtoja 

 lähetä hakemusta määräaikaan mennessä 

 lähetä täydellistä hakemusta eikä kaikkia vaadittuja tietoja 

 täytä kelpoisuusehtoja 

 toimita kaikkia tarvittavia asiakirjoja. 

 

11. Alkuperäisten asiakirjojen esittäminen haastattelupäivänä 

 

Jos hakija kutsutaan haastatteluun, hänen on esitettävä haastattelupäivänä alkuperäiset asiakirjat tai 

niiden oikeaksi todistetut jäljennökset kansalaisuudesta, opinnoista ja työkokemuksesta. Hakijoiden on 

tuotava mukanaan haastattelupäivänä 
 

 hakijan kansalaisuuden todistava asiakirja (esim. passi, henkilökortti tai muu virallinen 

kansalaisuuden todistava asiakirja, joka on saatu viimeistään verkkorekisteröinnin 

päättymispäivänä) 

 tarvittaessa asiakirja, jolla todistetaan, että asevelvollisuutta koskevat velvoitteet on täytetty 

 tutkintotodistukset 

 työtodistukset, joista käy selkeästi ilmi aloitus- ja lopetuspäivämäärät ja suoritettujen tehtävien 

luonne (esim. työsopimukset, työtodistukset). 

 

Verkkosivustojen paperitulosteita ja/tai viittauksia verkkosivustoihin ei hyväksytä asiakirjoiksi 

tätä tarkoitusta varten. 
 

mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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Hakijan on tuotava mukanaan myös jäljennös jokaisesta asiakirjasta. Alkuperäiset asiakirjat 

palautetaan hakijalle haastattelupäivänä niiden tarkistamisen jälkeen. Jäljennökset säilytetään ERC:n 

verkkosivustolla julkaistussa erityistietosuojalausunnossa tarkoitetun ajan – katso F-osa.  

 

D. Palvelussuhteen ehdot 

ERCEAn rekrytointiyksikkö saattaa kutsua valintamenettelyn tuloksena varallaololuetteloon merkityn 

hakijan toiseen haastatteluun. Toisen haastattelun läpäisseille hakijoille voidaan tarjota väliaikainen 

työsopimus Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen4 I osaston 

2 artiklan f alakohdan nojalla. Toimipaikkana on Bryssel Belgiassa. 

Hakijat otetaan palvelukseen palkkaluokkaan AD 6. Hakijat, joille tarjotaan työsopimusta, sijoitetaan 

tehtävien alkaessa palkkatasolle 1 tai 2 työkokemuksen pituuden mukaan. Palkkaluokan AD 6 

peruskuukausipalkka on 

 palkkatasolla 1: 5.416,58 euroa 

 palkkatasolla 2: 5.644,20 euroa. 

Työkokemuksen pitää liittyä johonkin viraston toiminnan alaan, jotta se voitaisiin ottaa huomioon. 

Työkokemuksen kertyminen alkaa päivästä, jona hakija täyttää kyseistä tehtävää varten edellytetyt 

vähimmäistutkintovaatimukset. Ennen sitä päivää hankittua työkokemusta ei oteta huomioon. Siksi on 

olennaisen tärkeää toimittaa tiedot toimen edellyttämästä tutkinnosta, erityisesti sen 

suorittamispäivämäärästä. Työkokemusta laskettaessa huomioon otetaan asiakirjoin todistettu 

työkokemus (palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana). Pakollinen asepalvelus tai 

vastaava siviilipalvelus otetaan huomioon. 

Lakisääteinen äitiysvapaa lasketaan työksi, mutta palkatonta vapaata ei lasketa. Osa-aikatyö otetaan 

huomioon kokoaikatyöksi muutettuna. Koulutukseen, palkattomaan harjoitteluun tai 

stipendiopiskeluun liittyviä ajanjaksoja ei oteta huomioon. Ajanjakso voidaan ottaa huomioon vain 

kerran (jos esimerkiksi hakijalla oli kokopäiväinen työ, mutta hän toimi iltaisin ja viikonloppuisin 

freelance-konsulttina, jäljempänä mainittua kokemusta ei voi lisätä aiemman jatkoksi). 

Jos työpaikkaa tarjotaan, jokin toimielinten asiantuntijalääkäreistä tekee ennen työsopimuksen 

allekirjoittamista valituksi tulleelle hakijalle pakollisen lääkärintarkastuksen sen varmistamiseksi, että 

hakija täyttää Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 28 artiklan e 

alakohdan edellytykset. 

Jos työsopimusta tarjotaan, se tehdään aluksi kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen sopimusta voidaan 

jatkaa yhdellä vuodella. Jos sopimusta jatketaan toisen kerran, se tehdään toistaiseksi voimassa 

olevana ja päättyy vasta, jos ERCEA lakkautetaan. 

EU:n toimielimillä on oma sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmä. Peruspalkan lisäksi toimihenkilö voi olla 

oikeutettu erilaisiin lisiin, kuten ulkomaankorvaukseen, kotitalouslisään, huollettavana olevasta 

lapsesta maksettavaan lisään ja koulutuslisään. Palkasta vähennetään suoraan yhteisön vero, mutta 

siitä ei kanneta kansallista tuloveroa. 

                                                 
4 Ks. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:FI:PDF
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E. Yhdenvertaiset mahdollisuudet 

ERCEA arvostaa erilaisuutta ja edistää tasa-arvoa. Virasto noudattaa tasa-arvoisten mahdollisuuksien 

politiikkaa, ja hakemuksen voivat tehdä hakijat sukupuolesta, rodusta, ihonväristä, etnisestä tai 

sosiaalisesta alkuperästä, geneettisistä ominaisuuksista, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 

poliittisista tai muista mielipiteistä, kansalliseen vähemmistöön kuulumisesta, omaisuudesta, 

syntyperästä, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautuneisuudesta riippumatta, kuten 

henkilöstösääntöjen 1d artiklan 1 kohdassa edellytetään. Viraston työjärjestelyt ovat perheystävällisiä 

(joustava työaika, etätyö) sen operatiivisten tarpeiden mukaan. 

 

F. Henkilötietojen suoja 
Virasto takaa, että hakijoiden henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan luonnollisten henkilöiden 

suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY 

kumoamisesta 23. lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

2018/1725 säännöksiä (EUVL L 295, 21. marraskuuta 2018). Tämä koskee erityisesti kyseisten 

tietojen luottamuksellisuutta ja tietoturvaa. 

ERC:n verkkosivustolla on julkaistu erityistietosuojalausunto seuraavassa osoitteessa: 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf 
 

Hakijoita pyydetään tutustumaan siihen huolellisesti, koska siinä on hyödyllistä tietoa hakijoiden 

henkilötietojen käsittelystä ja asiaan liittyvistä oikeuksista. 

 

G. Uudelleentarkastelupyyntö, muutoksenhaku ja kantelut 

 

Uudelleentarkastelu 
 

ERCEA ja valintalautakunnat toimivat Euroopan unionin lainsäädännön yleisten periaatteiden 

mukaisesti siten kuin unionin tuomioistuimet ovat niitä tulkinneet. Valintalautakunnat noudattavat 

hakijoiden ansioita tarkastellessaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. 
 

Jos hakija kuitenkin katsoo, että jotain näistä periaatteista ei ole hänen tapauksessaan sovellettu, 

hakijalla on oikeus pyytää uudelleentarkastelua 10 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona hän on 

saanut lähetetyn päätöksen tiedoksi, lähettämällä uudelleentarkastelupyynnön perusteluineen 

seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: ERC-SELECTION@ec.europa.eu. 
 

Hakijoiden on ilmoitettava viestin aiherivillä valintamenettelyn viite, hakijan täydellinen nimi, teksti 

”Request for review” sekä valintamenettelyn vaihe, jota valitus koskee. 

ERCEA toimittaa kirjeen valintalautakunnan puheenjohtajalle, jos se kuuluu lautakunnan 

toimivaltaan, ja hakijalle lähetetään vastaus mahdollisimman pian. 

 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_sps_selection.pdf
mailto:ERC-SELECTION@ec.europa.eu
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Muutoksenhakumenettely 
 

Jos hakija katsoo valintamenettelyn jossakin vaiheessa, että jokin tietty päätös tai päätöksen tekemättä 

jättäminen on aiheuttanut hänelle haittaa, hän voi toimia seuraavasti: 

 

• Hakija voi tehdä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla valituksen seuraavaan 

osoitteeseen: 

 

European Research Council Executive Agency 

To the attention of the Director 

REF: ERCEA/TA/172/2019 

COV2, Place Rogier 16 

B-1049 Brussels, Belgium. 

 

Valitus on jätettävä kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona hakijoille annetaan tiedoksi toimi, joka 

tai jonka puuttuminen vaikuttaa heihin kielteisesti, ainoastaan, jos valintamenettelyyn sovellettavia 

sääntöjä on selkeästi rikottu. Nimittävä viranomainen ei voi kumota valintalautakunnan tekemää 

arviointipäätöstä (esim. ehdokkaan suorituksen laadusta kirjallisessa tai suullisessa testissä tai 

tutkintojen ja työkokemuksen merkitystä). Nimittävän viranomaisen on annettava asianomaiselle 

henkilölle tiedoksi perusteltu päätöksensä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun valitus on jätetty. 

 

• Jos edellä mainittu valitus hylätään, hakija voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

270 artiklan ja henkilöstösääntöjen 91 artiklan nojalla pyytää häneen haitallisesti vaikuttavan 

toimenpiteen laillisuuden valvontaa Euroopan unionin tuomioistuimessa seuraavassa osoitteessa: 

 

Cour de justice de l'Union européenne 

Greffe de la Cour 

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxemburg 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/fi/ 

 

Kanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona hakijalle on annettu tiedoksi 

edellä mainittua hallinnollista valitusta koskeva päätös. 

 

Hakijan on ilmoitettava tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön numero. 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/fi/
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Kantelut Euroopan oikeusasiamiehelle 

 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan 1 kohdan nojalla jokainen Euroopan 

unionin kansalainen tai luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka asuinpaikka tai sääntömääräinen 

kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, voi tehdä kantelun hallinnollisesta epäkohdasta Euroopan 

oikeusasiamiehelle seuraavaan osoitteeseen: 

 

The European Ombudsman 

1, Avenue du President Robert Schuman - BP 403 

F-67001 Strasbourg Cedex, France 

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces 

 

Huomaa, että Euroopan oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut eivät pidennä Euroopan unionin 

virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa ja 91 artiklassa asetettua 

valituksen tekemisen määräaikaa eikä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 270 artiklan 

mukaista määräaikaa nostaa kanne unionin tuomioistuimessa. Huomaa myös, että oikeusasiamiehen 

tehtävien hoitamista koskevan ohjesäännön ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevien yleisten ehtojen 

2 artiklan 4 kohdan nojalla aiheelliset hallinnolliset menettelyt on oltava suoritettu toimielimissä ja 

laitoksissa, joita asia koskee, ennen kuin kantelu oikeusasiamiehelle voidaan tehdä. 

 

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

