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I. JOHDANTO 
 
Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) käynnistää valintamenettelyn, jonka avulla laaditaan 

tietokanta hakijoista, joita otetaan palvelukseen sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi. Valintamenettely 

järjestetään Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) teknisellä tuella. 
 

Tietokantaa käyttää ainoastaan SMHV täyttäessään Alicantessa Espanjassa sijaitsevia tehtäviä.  

 
Hakijat, joille tarjotaan työpaikkaa, otetaan palvelukseen tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön VI osassa 

mainituin ehdoin.   
 
Tähän henkilöstöön sovelletaan 3 a artiklassa tarkoitettuja toimihenkilöitä koskevia Euroopan unionin 

muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja1. 
 

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyihin osallistuu yleensä paljon erittäin päteviä 
hakijoita, jotka läpäisevät valintamenettelyn. Hakijoiden onkin hyvä tietää, että tietokannassa voi olla 

huomattavasti enemmän ehdokkaita kuin virasto tarvitsee.  
 
Hakijat voivat hakea ainoastaan yhteen tehtäväryhmään ja yhteen profiiliin.  
  
Jos hakija tekee useamman kuin yhden hakemuksen, hänet hylätään. 

 

Tehtävät täyttävät viraston tarpeet kaudella 2014–2018. Sopimukset solmitaan viideksi vuodeksi, jonka 
jälkeen sopimusta voidaan jatkaa enintään kerran enintään viiden vuoden pituiseksi määräajaksi.  

 

II. TYÖTEHTÄVÄT2  
 

 

 

FG III – Hallintoavustaja  
 

                                                           
1 Katso neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1) sellaisena kuin se on 

muutettuna neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (EYVL L 124, 27.4.2004, s. 1) ja Euroopan unionin 
virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen 
ehtojen muuttamisesta 22 päivänä lokakuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU, Euratom) N:o 1023/2013 (EYVL L 287, 29.10.2013, s. 15). 

2
 Tässä kiinnostuksenilmaisupyynnössä kuvaillut profiilit ovat yksinkertaistettuja versioita niistä profiileista, joita 
käytetään sopimuksia tehtäessä. Ne esitetään vain tiedotustarkoituksessa eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovia. 
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Sopimussuhteinen toimihenkilö hoitaa viraston tukitehtäviin kuuluvia teknisiä tehtäviä, kuten tietojen 

laatimista, keräämistä, käsittelyä ja tarkistamista, tiedostojen käsittelyä sekä kokousten tai tapahtumien 
valmistelua virkamiehen tai väliaikaisen toimihenkilön valvonnassa.  
 
Haettavat profiilit: 

 
a) Henkilöresurssienhallinta 

Seuraaviin liittyvät henkilöstötehtävät: 

 oikeudet  
 palvelukseen ottaminen 

 virkamatkat  
 tulosohjaus ja henkilöstön kehittäminen 

 palkkojen/korvausten valmistelu 

 hyvinvointi, sosiaaliset aktiviteetit 

 

Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat: avustaminen valintamenettelyjen tai haastattelujen 
järjestämisessä; yksilöllisten oikeuksien, työolojen, hyvinvoinnin ja sisäisen liikkuvuuden 

määrittämiseen liittyvien hallinnollisten kysymysten hoitaminen; avustaminen henkilöresursseja 

koskevien toimintaperiaatteiden hallinnassa (ohjeistus, henkilöstöprosessien/-palveluiden 
toteuttaminen, sopimusten laatiminen); henkilöresursseja koskevien tilastotietojen laatiminen (esim. 

henkilöstön rakenne).  
 

Hakijalla on oltava kokemusta henkilöresurssien hoitamisesta. Työtehtävät edellyttävät kykyä antaa 

hallinnollista ja teknistä tukea sekä erittäin hyvää toimisto-ohjelmistojen tuntemusta.  
 

b) Talous 

Seuraaviin seikkoihin liittyvien rahoituspalveluiden tuottaminen/tarkastukset: 
 kirjanpito 

 kassa 

 hankinnat 

 myyjienhallinta 

Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat: rahaliikenne (maksujen ja korvausten käsittely ja 
hyväksyminen, sitoumusten valmistelu, tilaukset, taloudellinen suunnittelu ja raportointi), tilien 

käsittely (maksut toimittajille, pankkisiirrot ja vuotuiset tilinpäätökset), budjetointi 
(maksutapahtumien/-siirtojen tarkistaminen), tarjouspyyntöjen ja kiinnostuksenilmaisupyyntöjen 

(sopimusluonnosten) valmistelu ja seuranta, omaisuuteen liittyvät hallinnolliset tehtävät (tavaroiden 

vastaanotto, varastonhallinta). 

Hakijalla on oltava kokemusta talousasioiden hoidosta. Työtehtävät edellyttävät kykyä antaa 
hallinnollista ja teknistä tukea sekä erittäin hyvää toimisto-ohjelmistojen tuntemusta. 

c) IT-suunnittelija  

 ohjelmistokehitys 

 liiketoiminta-analyysit 

 laadunvalvonta (testaus) 

 laitteistonhallinta  

 
Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat: liiketoiminta-analyyseihin liittyvän dokumentaation ja 

materiaalin laatiminen (projektiesitykset, korkean tason vaatimukset, SRS, testiskenaariot jne.), 
järjestelmien ylläpitoa ja päivitystä koskeva tekninen asiantuntemus, ohjelmistojen sekä yleisimpien 

ERP-järjestelmien kehittämisen ja konfiguroinnin tekninen asiantuntemus, laitteistonhallinnan 

tekninen asiantuntemus, IT-arkkitehtuurin hallinnan tekninen asiantuntemus. 

Hakijalla on oltava kokemusta määritellyistä aloista. Työtehtävät edellyttävät myös kykyä antaa 

hallinnollista ja teknistä tukea sekä erittäin hyvää toimisto-ohjelmistojen tuntemusta. 

d) Viestintä  

Yleisen yritysviestintästrategian tukeminen sisällön kehittämisen ja tuotannon kautta. 
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Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat: yritystapahtumien tai kokousten järjestäminen, 

lehdistösuhteiden hoitaminen, viestintä virastojen ja asiakkaiden kanssa, sisällön kehittäminen 
(substanssi ja näkökulma) sähköisiä ja painettuja tiedotusmateriaaleja varten, tekstien (puheiden, 

artikkelien, uutiskirjeiden, lehdistötiedotteiden) laatiminen, audiovisuaalinen asiantuntemus, kuten 
videonauhoitus, valokuvaus, äänen asiantuntemus ja webcast-lähetysten tekninen tuntemus. 

Työtehtävät edellyttävät kokemusta viestinnästä ja tekstien laatimisesta sekä erittäin hyvää suullista 

esiintymistaitoa. 

e) Hankkeiden täytäntöönpano 

Projektin-/ohjelmanhallinnan tuki, nuorempi projektipäällikkö. 

Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat: avustaminen projektinhallinnassa 
(projektidokumentaation laatiminen, kuten suunnittelu tai raportointi), avustaminen laadun ja 

resurssien valvonnassa sekä riskinhallinnassa, avustaminen hankkeiden määrittämisessä ja 
täytäntöönpanossa sekä sidosryhmien koordinointi ja osallistuminen toiminnallisiin työryhmiin. 

Työtehtävät edellyttävät projektinhallinnan standardien ja menetelmien hyvää tuntemusta, kykyä 

antaa hallinnollista ja teknistä tukea sekä erittäin hyvää toimisto-ohjelmistojen tuntemusta ja 

varsinkin kokemusta projektinhallintatyökaluista. 

f) Kielelliset tehtävät (oikoluku) 

Tekstien kieliasun ja kirjoitusvirheiden korjaaminen. 

Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat: SMHV:n tietokantojen ja sähköisten työkalujen 
tekstien ja ilmausten korjaaminen pääosin kielillä ES, EN, FR, DE ja IT (kielioppi, välimerkit ja 

oikeinkirjoitus). 

Tehtävät edellyttävät erittäin hyvää kielitaitoa (C2) vähintään yhdessä SMHV:n viidestä työkielestä ja 
hyvää kielitaitoa (C1) jossakin toisessa SMHV:n viidestä työkielestä. Hakijan on pystyttävä antamaan 

hallinnollista ja teknistä tukea, ja hänellä on oltava erittäin hyvä toimisto-ohjelmistojen tuntemus. 

g) Hallinnollinen / Tekninen apu 

Antaa tukea moninaisissa tehtävissä liittyen kaikkiin SMHV operaatioihin. 

Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi työskentely liittyen seuraaviin asioihin: maksuhallinta, 
hallinnollisten maksujen kerääminen ja palautus; käyttäjätilien hallinta; kokousten järjestäminen, 

tapahtumat tai matkustus; Rekisterin ylläpitoon liittyvien aktiviteettien hallinta; ensilinjan tiedon 

tarjoaminen käyttäjille ja valitusten käsittely; datan syöttö asianmukaisiin tietokantoihin; tilastollisten 
ja raportointi työkalujen käyttöönotto; ISO sertifikaatteihin liittyviin toimintoihin osallistuminen, 

erityisesti laatutyökalujen ylläpito ja tuloskortin indikaattoreiden sekä tietojen päivitys. 

Kokemus monenlaisista tukialueista on pakollinen, etenkin teknisissä tehtävissä liittyen 
tavaramerkkien ja mallien rekisteröinteihin, kontaktilla käyttäjiin ja laadulla on merkitystä. Nämä 

tehtävät vaativat kykyä tarjota hallinnollista ja teknistä tukea sekä lisäksi erittäin hyvää toimisto-
ohjelmistoiden tuntemusta. 
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FG IV – Neuvonantaja/asiantuntija 

 
Sopimussuhteinen toimihenkilö hoitaa viraston käsitteellisiin ja/tai analyyttisiin ja/tai hallinnollisiin 

tukitehtäviin kuuluvia neuvonantaja- tai asiantuntijatehtäviä sekä teknisiä tehtäviä virkamiehen tai 
väliaikaisen toimihenkilön valvonnassa.  
 
Haettavat profiilit: 

 

a) Laki 
Oikeudellinen apu ja asiantuntemus esimerkiksi henkilöstösääntöihin, julkisiin hankintoihin, 

asiakirjojen saatavuuteen, tietosuojaan ja toimielimiin liittyvissä kysymyksissä. 
 

Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat: EU:n lainsäädäntöä koskeva yleinen oikeudellinen 

neuvonta; oikeudellinen apu EU:n henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien 
oikeuskäsittelyt tuomioistuimissa; oikeudellinen apu hankintoihin liittyvissä kysymyksissä ja 

oikeudellinen apu asiakirjojen saatavuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. 

Tehtävät edellyttävät kokemusta asianajajana määritetyllä alalla sekä EU:n lainsäädäntökehyksen 
erittäin hyvää tuntemusta.  

 

b) Ohjelmapäällikkö / vanhempi projektipäällikkö 
Hankkeiden/ohjelmien onnistumisen edellyttämä asiantuntemus, työkalut ja menetelmät: uusien 

asianmukaisen laadukkaiden tuotteiden tai palveluiden tuottaminen ajallaan sekä talousarvion ja 
hanke-/ohjelmasuunnitelman mukaisesti. Tarvittavat toimet liittyvät pääasiassa tietotekniikkaan ja 

laatuun. 

Tehtävät liittyvät hankkeen koko elinkaaren hallintaan, mukaan lukien uusien toimien 

ohjelmasuunnittelu, hankkeiden määritys ja muodostaminen sekä niiden toteuttamisen, seurannan ja 
arvioinnin hallinta.  

Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat: hankkeiden tai ohjelmien määrittäminen ja 

toteuttaminen, hanke- tai ohjelmaresurssien hallinta, vaatimusten liiketoiminnallinen analyysi, 
suunnittelu ja toteutus sääntöjen ja talouskehyksen puitteissa, sidosryhmien koordinointi, laadun, 

suorituskyvyn ja riskien hallinta, hankkeiden tehokkuuden arviointi ja uusien aloitteiden 
suositteleminen. 

Työtehtävät edellyttävät johtamistaitoja, kokemusta useiden osapuolten hallinnasta sekä erinomaisia 

viestintä- ja raportointitaitoja. Projektipäällikön sertifikaatti on toivottava. Hakijalla on oltava erittäin 

hyvä toimisto-ohjelmistojen ja projektinhallintatyökalujen tuntemus. 

c) Kansainvälinen yhteistyö ja ulkosuhteet  
SMHV:nkansainvälisissä puitteissa toteuttamien tukiohjelmien tai yhteistyöaloitteiden kehittämistä ja 

toteuttamista koskeva neuvonanto. 

Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat: yhteistyötoimet EU:n sisällä ja ulkopuolella; 
neuvonantajana tai yhteyshenkilönä toimiminen suhteessa muihin elimiin, kuten Maailman henkisen 

omaisuuden järjestöön (WIPO), Euroopan patenttivirastoon (EPO) sekä kansallisiin tai alueellisiin 

henkisen omaisuuden virastoihin; synergian kehittäminen sekä kansallisten viranomaisten ja SMHV:n 
yhteisten työkalujen kehittäminen. 

Työtehtävät edellyttävät kykyä toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä, nopeaa 

aloitekykyä, kokemusta tiimityöskentelystä sekä muilla aloilla ja tehtävissä toimivien tarpeiden, 
tavoitteiden ja rajoitteiden ymmärtämistä. Koska yhteydenpito saattaa olla varsin monimuotoista, 

hakijan on osattava puhua, kirjoittaa ja lukea englantia sujuvasti (taso C1). 

d) Seuranta/koulutus 
Neuvonanto, analysointi, koulutuksen kehittäminen ja tuottaminen, verkostojen luominen, 

kehittäminen ja seuranta. 

Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat: toimet kansainvälisessä tai monikulttuurisessa 
ympäristössä: tiedon kerääminen, analysointi, raportointi ja jakelu laajoilla maantieteellisillä alueilla, 

neuvonanto, koulutus, konferenssien pitäminen, henkiseen omaisuuteen liittyviä aloja (talous, EU:n 
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lainsäädäntö jne.) koskevien verkko-oppimistyökalujen kehittäminen, kouluttajien kouluttaminen 

henkiseen omaisuuteen liittyvissä asioissa, tiedotuskampanjoiden kehittäminen, raporttien ja 
julkaisujen laatiminen, asiakaskäyttäytymiseen ja siihen liittyviin taloudellisiin näkökantoihin liittyvä 

neuvonanto, sidosryhmäverkostojen (käyttäjät, asiantuntijat, tutkijat, yliopistot, 
kansalaisyhteiskunta, kansalliset viranomaiset jne.) luominen, kehittäminen ja edistäminen sekä 

kolmansille maille suunnattujen tukiohjelmien kehittäminen. 

Työtehtävät edellyttävät kykyä toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä sekä 
kokemusta asiantuntijaverkostojen luomisesta ja koordinoinnista. Seurantaan liittyvissä tehtävissä 

hakijan on oltava erittäin perehtynyt henkiseen omaisuuteen ja varsinkin valvontaan sekä teollis- ja 

tekijänoikeuksien loukkauksiin liittyviin asioihin. Koulutukseen liittyvissä tehtävissä kokemus 
koulutuksen suunnittelusta, oppimistoimista ja kouluttajien kouluttamisesta on arvokas etu. 
 

e) Tietotekniikan asiantuntija 

Monimutkaisten järjestelmien analysointi, kehittäminen ja arviointi sekä asiantuntemus tiettyjen 
ohjelmistojen tai ERP-järjestelmien integroimisesta monimutkaisiin ympäristöihin. 

 

Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat: projekti- ja ohjelmapäälliköiden neuvominen kaikissa 
projektitekniikkaan liittyvissä seikoissa, parhaiden käytäntöjen tuntemus ja toteutus sekä 

tietojenkäsittelyyn (business information technology) liittyvät innovaatio-ohjelmat, tekninen 
asiantuntemus IT-infrastruktuurin yksinkertaistamisessa ja tekniikan hallinnan edistämisessä, 

järjestelmien parantamiseen, kuten turvallisuuskysymyksiin, liittyvien toimien suunnittelu ja toteutus. 

IT-ratkaisujen tarjoaminen. 

Työtehtävät edellyttävät tietotekniikan insinöörin tai vastaavia taitoja. 

f) Henkilöstöasiantuntija 

Henkilöstökysymyksiä koskeva neuvonanto ja analysointi, politiikkaa koskevien asiakirjojen laatiminen 

ja suhteiden ylläpitäminen paikallisten sidosryhmien kanssa. 
Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat: henkilöstökäytäntöjä koskevien ohjeiden ja 

työvälineiden laatiminen, osallistuminen valintamenettelyihin, suhteet paikallisiin sidosryhmiin 
(paikallisiin viranomaisiin, kouluihin, julkiseen liikenteeseen jne.), sosiaalisten aktiviteettien 

koordinointi. 
 

Tehtävät edellyttävät kokemusta henkilöstöön liittyvistä erityiskysymyksistä (rekrytointitekniikoista, 

henkilöstösäännöistä, tulosjohtamisesta, tehtävien siirron suunnittelusta, organisaation kehittämisestä 
jne.). Oleellisia ovat myös profiilit, joihin liittyy erittäin hyvän espanjalaisen hallinnon ja 

espanjalaisten paikallisviranomaisten tuntemus. 
 

III. KELPOISUUSVAATIMUKSET 
 
EU:n toimielimet ja virastot noudattavat tasa-arvopolitiikkaa. Hakemuksen voivat tehdä kaikki hakijat 

rodusta, etnisestä alkuperästä, poliittisesta, filosofisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta, iästä, 

vammaisuudesta, sukupuolesta tai sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, siviilisäädystä tai perhesuhteista 
riippumatta. 

Sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi voidaan ottaa ainoastaan hakija, joka täyttää seuraavat vaatimukset 

sähköisten hakemusten jättämisen määräaikaan mennessä. Hakijan on toimitettava asianmukaiset 
todistusasiakirjat, kun/jos häntä pyydetään osallistumaan päättelykykytesteihin, osaamiskokeeseen ja 

haastatteluun. Jos jossakin valintamenettelyn vaiheessa havaitaan, että hakija on antanut virheellisiä 
tietoja, hakija hylätään ja hänen nimensä poistetaan tietokannasta. 

 

A. Yleiset edellytykset 

(a) Hakijan on oltava jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen. 

(b) Hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet. 

(c) Hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa. 

(d) Hakijan on täytettävä tehtäviensä hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset. 

(e) Hakijalla on oltava terveydelliset edellytykset tehtäviensä hoitamiseen. 

B. Erityiset vähimmäisedellytykset (hakemusten jättämisen määräaikaan mennessä) - 



 6 

Koulutus/työkokemus 

 
FG III: Hallintoavustaja 

Keskiasteen jälkeisen koulutuksen suorittamisesta annettu virallinen tutkintotodistus ja yhden vuoden 

pituinen soveltuva työkokemus haettavista FGIII-profiiliin liittyvistä tehtävistä, jotka on kuvattu II jaksossa  
tai 

Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus, joka antaa 
oikeuden keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä neljän vuoden pituinen soveltuva työkokemus FGIII-

profiiliin liittyvistä tehtävistä, jotka on kuvattu II jaksossa.  
 

FG IV: Neuvonantaja/asiantuntija  

Opinnot, jotka vastaavat vähintään kolmivuotista yliopistotutkintoa ja joista on osoituksena virallinen 

tutkintotodistus  
ja  
vähintään kolmen vuoden pituinen soveltuva työkokemus haettavista FGIV-profiiliin liittyvistä tehtävistä, 

jotka on kuvattu II jaksossa.  

Euroopan unionin ulkopuolella myönnetyt todistukset on hyväksytettävä jäsenvaltion toimivaltaisella 

kansallisella viranomaisella hakemusten jättämisen määräaikaan mennessä. 
C. Kielitaito 

 
a) Kieli 1 (L1) 

ja  
 

b) Kieli 2 (L2) 

 

 

Pääkieli: Euroopan unionin 24 virallisesta kielestä
3 yhden perusteellinen taito 

(taso C1)
4
 

 
Jonkin SMHV:n työkielen (espanjan, englannin, ranskan, saksan tai italian) 

riittävä taito (taso B2). Kieli 2 ei saa olla sama kuin kieli 1 edellä. 

 
Euroopan unionin tuomioistuimen (suuri jaosto) asiassa C-566/10 P, Italia v. 

komissio, antaman tuomion mukaisesti EU:n toimielinten on ilmoitettava syyt 
siihen, miksi hakijan toisen kielen valintamahdollisuudet on näissä kilpailuissa 

rajattu vain joihinkin unionin virallisiin kieliin.  
 

Tämän johdosta hakijoille ilmoitetaan, että kielet, jotka on tässä 

kiinnostuksenilmaisupyynnössä mahdollista valita toiseksi kieleksi, on määritetty 
yksiköiden edun mukaisesti. Yksiköiden edun mukaista on, että uudet työntekijät 

ovat heti toimintakykyisiä ja pystyvät kommunikoimaan sujuvasti päivittäisessä 
työssään. Muussa tapauksessa toimielimen toiminta häiriintyisi vakavasti.  
 

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) perustettiin 
yhteisön tavaramerkistä 20. joulukuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella 

(EY) N:o 40/94, joka on muutettu ja kodifioitu 26. helmikuuta 2009 annetulla 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009. Asetuksen mukaan virasto on 

teknisesti riippumaton, ja sillä on laillinen, hallinnollinen ja taloudellinen 

itsenäisyys.  
 

Asetuksen 119 artiklan 2 kohdassa säädetään harmonisointiviraston 
kielijärjestelyistä: viraston työkielet ovat espanja, englanti, ranska, saksa ja italia.  
 

                                                           
3
 Euroopan unionin viralliset kielet ovat seuraavat: bulgaria (BG), kroaatti (HR), tšekki (CS), tanska (DA), hollanti (NL), saksa (DE), 

kreikka (EL), englanti (EN), viro (ET), suomi (FI), ranska (FR), iiri (GA) unkari (HU), italia (IT), latvia (LV), liettua (LT), malta (MT), puola 

(PL), portugali (PT), romania (RO), slovakki (SK), sloveeni (SL), espanja (ES) ja ruotsi (SV).  

4
 Tutustu taitoasteikkoon Europass–sivustolla osoitteessa http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-

levels-cefr. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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Yhteisön tavaramerkeistä ja malleista 12. joulukuuta 2001 annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 6/2002 97 artiklassa vahvistetaan myös, että kyseiset kielet 
ovat harmonisointiviraston työkieliä.  
 
Tämän johdosta hakijoille ilmoitetaan, että kielet, jotka on tässä 

valintamenettelyssä mahdollista valita toiseksi kieleksi, on määritetty näiden 

asetusten ja toimiyksikön edun mukaisesti.  
 

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi jokaisen hakijan on suoritettava osa 
kokeista toisella kielellään, jonka on oltava jokin edellä mainituista viidestä 

kielestä: (ES/EN/FR/DE/IT).  
 
SMHV arvioi kunkin rekrytoinnin tarpeiden mukaan hakijoiden valmiuksia 

suoriutua alusta alkaen työtehtävistään todellisissa työoloissa, joissa käytetään 
aina jotakin SMHV:n viidestä työkielestä (ES/EN/FR/DE/IT). 

 

 
Hakijat eivät voi muuttaa valitsemiaan kieliä sen jälkeen, kun sähköinen hakemus on 

hyväksytty (validoitu). 

 

IV. VALINTAMENETTELYN ALUSTAVA AIKATAULU 

 

Menettelyn arvioitu aikataulu on seuraava: 

 Alustava päivämäärä 

Rekisteröityminen tietokantaan EPSO-tilin kautta 

Sähköinen hakemus 7.7.2014–8.8.2014 

Valinta mahdollista rekrytointivaihetta varten 

Päättelykykytestit valvotussa ympäristössä, 

osaamiskoe ja haastattelu 

Sitä mukaa kuin SMHV:ssa vapautuu työpaikkoja 

 

V. REKISTERÖITYMINEN TIETOKANTAAN 
 

Hakijoita pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa yhteen II jaksossa kuvattuun profiiliin ja 
tehtäväryhmään. Rekisteröityä voi ainoastaan EPSO-tilin kautta IV jaksossa ilmoitettuna aikana. Kaikki 

kiinnostuksensa ilmaisseet hakijat tallennetaan tietokantaan joka on voimassa yhden vuoden ja omaa 

mahdollisuuden sopimuksen jatkamiseen. 
 

VI. VALINTA MAHDOLLISTA REKRYTOINTIA VARTEN 
 
SMHV etsii työpaikkojen vapautuessa hakijoita rekisteröityjen hakijoiden joukosta ansioluettelon sekä 

valintamenettelyn kuluessa kykyjen kartoittamista varten annettujen vastausten perusteella ja saattaa 
laatia luettelon hakijoista mahdollista palvelukseen ottamista varten. SMHV kutsuu esivalitut tietokantaan 

rekisteröityneet hakijat, jotka vastaavat parhaiten kyseistä tehtävää koskevia vaatimuksia (luettelo 
hakijoista), osallistumaan päättelykykytesteihin, osaamiskokeeseen ja haastatteluun5. Kykyjen 

kartoittamista koskeville välilehdille syötettyjä tietoja ei käytetä hakijoiden asettamiseen 

paremmuusjärjestykseen tai hylkäämiseen, vaan lisätietoina, joiden avulla voidaan päätellä tehtävää 
koskevien vaatimusten sekä hakijoiden pätevyyden ja kokemuksen yhteensopivuus. Hakijoille saatetaan 

                                                           
5
 Kokeet ja haastattelu pidetään todennäköisesti SMHV:n tiloissa Alicantessa. SMHV osallistuu hakijoiden 

matkakustannuksiin korvauksia koskevien sääntöjen mukaisesti. Säännöt ovat osoitteessa 
http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm 
 

http://europa.eu/epso/apply/on_going_compet/reimburse/index_en.htm
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tarjota tehtävää kokeiden ja haastattelun tulosten perusteella. Sopimus laaditaan Euroopan yhteisöjen 

muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan mukaisesti6.  
 

Huomautus: Mahdollista palvelukseen ottamista varten valittuja hakijoita pyydetään 
toimittamaan asianmukaiset todistusasiakirjat, joilla todistetaan sähköisessä hakemuksessa 

annetut tiedot. Jos käy ilmi, että hakija on antanut vääriä tietoja, hänet suljetaan pois 
valintamenettelystä (ja hänen nimensä poistetaan tietokannasta). 
 

 
1. PÄÄTTELYKYKYTESTIT 

 
Päättelykykytestit koostuvat seuraavassa taulukossa esitetyistä alatesteistä, joilla mitataan hakijan 

päättelykykyä. Valvotut päättelykykytestit ovat tietokonepohjaisia. Hakijat tekevät testit toisella kielellään. 
 
 

 

Testimuoto 

 

Testin 

sallittu 

kesto 

Testin 
kieli 

  

Enimmäispistem
äärä  

Vaaditut 
vähimmäis- 

pisteet 

FG III FG IV 

Ala-

testi 
a) 

Sanalliset 

päättelytaidot 
(monivalintakoe) 

 

18 

minuuttia 

Hakijan 

toinen 

kieli 

(L2) 

 

10 

 

5/10 

 

6/10 

Ala-
testi 

b) 

Numeeriset 
päättelytaidot 

(monivalintakoe) 

 

10 

minuuttia 

Hakijan 

toinen 

kieli 

(L2) 

 

5 

 Testin b ja c 

yhteispisteide

n on oltava 

vähintään 

8/15 

Testin b ja c 

yhteispisteide

n on oltava 

vähintään 

9/15 Ala-

testi 
c) 

Abstraktinen 

päättelykyky  
(monivalintakoe) 

 

10 

minuuttia 

Hakijan 

toinen 

kieli 

(L2) 

 

10 

 
Kokeet pidetään todennäköisimmin SMHV:n tiloissa Alicantessa.  
 
 

2. OSAAMISKOE  

 
Hakijat osallistuvat osaamiskokeeseen, jolla arvioidaan heidän tietämystään valitsemastansa alasta. 

Hakijoiden on tehtävä tämä koe jollakin SMHV:n viidestä työkielestä. Virasto määrittää kielen työprofiilin 
vaatimusten mukaisesti. Koe voidaan tehdä tietokoneella tai paperilla tai se voi olla käytännön testi.   

 

 

Testimuoto 
Testin 

sallittu 
kesto 

Testin 

kieli 

  
Enimmäispistemäärä  

Vaaditut 

vähimmäis- 
pisteet  

Valittua alaa 
koskeva testi 

 
45 minuuttia 

ES tai EN tai FR tai 
DE tai IT  

 
50 

 
25 

 
Osaamiskoe pidetään todennäköisimmin SMHV:n tiloissa Alicantessa.  
 

 
3. HAASTATTELU  

                                                           
6 Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan, kyseisissä 
palvelussuhteen ehdoissa säädettyjen edellytysten sekä toimielimen tai viraston yleisten 
täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. 
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Haastattelussa testataan hakijan yleisiä taitoja sekä pätevyyttä asianomaisella alalla. 

Haastattelu pidetään jollakin SMHV:n viidestä työkielestä. Haastattelu pidetään todennäköisimmin 

SMHV:n tiloissa Alicantessa. 

 

Hakijoille, jotka ovat saaneet kaikissa testeissä vaaditut vähimmäispisteet ja jotka ovat saaneet parhaat 

kokonaistulokset, saatetaan tarjota sopimusta. 

 

VII. MUUTOKSENHAKU 
 

1. VALITUSMENETTELY 
 

Jos hakija katsoo jossakin vaiheessa valintamenettelyä, että on tapahtunut virhe tai että SMHV on 
toiminut epäoikeudenmukaisesti tai ei ole noudattanut tähän valintamenettelyyn sovellettavia sääntöjä, 

minkä seurauksena hakija on kärsinyt vahinkoa, hakija voi ryhtyä seuraaviin valitusmenettelyihin 

taulukossa ilmoitetussa järjestyksessä: 
 

Menettely Yhteyspiste Määräaika 

1. Uudelleentarkastelua 
koskeva pyyntö  

sähköpostitse SMHV:n osoitteeseen 
contractagentselection@oami.europa.eu 

10 kalenteripäivää 

2. Euroopan unionin 

virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen 90 artiklan 

2 kohtaan perustuva 

hallinnollinen valitus7. 
 

Postitse osoitteeseen 

OHIM 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 

Spain 
tai sähköpostitse osoitteeseen  
contractagentselection@oami.europa.eu 

3 kuukautta 

Edellä mainitun vaiheen 2 jälkeen (vaihe 1 on valinnainen) hakijalla on seuraava mahdollisuus: 
3. Jos valitus hylätään 

nimenomaisesti tai hiljaisesti 

(kun vaiheessa 2 tehdyn 
valituksen jättämisen 

päivämäärästä on kulunut neljä 
kuukautta), hakija voi nostaa 

kanteen Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 
270 artiklan ja virkamiehiin 

sovellettavien 
henkilöstösääntöjen 91 artiklan 

perusteella8 
 

European Union Civil Service Tribunal 

Rue du Fort Niedergrünewald 

2925 Luxembourg 
 

3 kuukautta 

 

Kaikkien Euroopan unionin kansalaisten tavoin hakija voi tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle 
seuraavaan osoitteeseen: 

 

European Ombudsman 
1 avenue du Président Robert Schuman — 

CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 

                                                           
7 Ilmoita seuraavat seikat viestin tai kirjeen otsikkorivillä: valintamenettelyn viite, hakijanumero ja tieto "Complaint 
under Article 90(2)". 
8 Valituksen tekemisestä ja määräaikojen laskemisesta on tarkempia tietoja Euroopan unionin 
virkamiestuomioistuimen verkkosivulla osoitteessa http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
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FRANCE
9
 

2. KORJAAVIA TOIMIA KOSKEVAT PYYNNÖT 
 

Teknisen ongelman estäessä hakijan rekisteröinnin täytyy siitä ilmoittaa EPSO:lle välittömästi samana 

päivänä käyttäen EPSO verkkosivuilta löytyvää online-kaavaketta. 
 

Päättelykykytestien ja/tai osaamiskokeiden sisältöön liittyvät korjaavia toimia koskevat pyynnöt on 
tehtävä mahdollisimman pian ja viimeistään 10 päivän kuluessa testin tekemisestä sähköpostitse 

osoitteeseen contractagentselection@oami.europa.eu.  

Hakijan on ilmoitettava pyynnössä hakijanumero, väitetyn virheen luonteen määrittämiseen tarvittavat 

tiedot sekä perustelut sille, miksi hän pitää uudelleentarkastelua tarpeellisena. 

Pyyntöjä, jotka saapuvat määräajan jälkeen tai joiden tietojen perusteella ei voida selkeästi 
tunnistaa väitettyä virhettä, ei huomioida. 

 

VIII. VIESTINTÄ 

Viestintä tapahtuu kaikissa menettelyn vaiheissa lähettämällä sähköpostia SMHV:n osoitteeseen 

contractagentselection@oami.europa.eu. Kutsuissa valintakokeisiin ja haastatteluun sekä kaikessa 

hakijoiden ja SMHV:n välisessä yhteydenpidossa käytetään jotakin SMHV:n viidestä työkielestä (espanja, 
englanti, ranska, saksa ja italia). 

Kun valinta mahdollista työhönottoa varten on meneillään (tämän kiinnostuksenilmauspyynnön kohta VI), 

SMHV ottaa hakijoihin yhteyttä käyttämällä EPSO-tilillä ilmoitettua sähköpostiosoitetta. Hakijoiden 
vastuulla on seurata hakemukseen liittyviä tietoja tarkistamalla sähköpostinsa säännöllisesti. 

 

 

IX. HAKEMISMENETTELYYN LIITTYVÄT HYLKÄYSPERUSTEET 
 
 

EPSO ja SMHV pyrkivät huolehtimaan siitä, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta noudatetaan. Jos 
EPSO tai SMHV huomaa jossakin menettelyn vaiheessa, että hakija on luonut useamman kuin yhden 

EPSO-tilin, toimittanut useamman kuin yhden hakemuksen tätä valintamenettelyä varten tai antanut 
virheellisiä tietoja, hänet hylätään. 
 

Hakijat voidaan saattaa vastuuseen petoksesta tai petoksen yrityksestä. Toimielimet tai virastot ottavat 
palvelukseensa ainoastaan ehdottoman luotettavia henkilöitä. 
 
 

X.  ERITYISJÄRJESTELYT  
 

(a) Hakemuksen jättämisen yhteydessä olemassa oleva toimintarajoite 

1. Jos hakijalla on jokin toimintarajoite tai sairaus, joka saattaa vaikeuttaa kokeisiin tai 

haastatteluun osallistumista, hänen on merkittävä rasti sähköisen hakemuslomakkeen 
asianomaiseen kohtaan ja ilmoitettava, mitä järjestelyjä hän katsoo tarvitsevansa kokeisiin ja 

haastatteluun osallistumisen helpottamista varten. Tässä yhteydessä on ehdottomasti 

                                                           
9
 Ota huomioon, että oikeusasiamiehelle tehtävä kantelu ei keskeytä eikä muuta määräaikaa, joka on asetettu kanteen nostamiselle 

henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa ja 91 artiklassa, eikä määräaikaa, joka koskee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 270 artiklan nojalla Euroopan unionin virkamiestuomioistuimelle tehtävää valitusta. On myös huomattava, että 

Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännön 2 artiklan 4 kohdan mukaan ennen oikeusasiamiehelle tehtävää kantelua on käytävä läpi 

kyseessä olevien toimielinten ja elinten asianmukaiset hallinnolliset menettelyt. Tarkempia tietoja on seuraavalla verkkosivustolla: 

http://www.ombudsman.europa.eu/media/en/default.htm. 

mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
mailto:contractagentselection@oami.europa.eu
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mainittava valintamenettelyn numero ja hakijanumero. 

2. Hakijan on toimitettava mahdollisimman pian sähköisen hakemuksen hyväksymisen jälkeen 

asiaa koskeva lääkärintodistus tai toimivaltaisen tahon antama todistus. Todistusasiakirjojen 

perusteella päätetään kuhunkin tapaukseen soveltuvista erityisjärjestelyistä, jotka toteutetaan 
mahdollisuuksien mukaan, jos pyyntöä pidetään perusteltuna. 
Pyynnöt ja todistusasiakirjat lähetetään 
sähköpostitse osoitteeseen contractagentselection@oami.europa.eu 
tai postitse osoitteeseen 

OHIM 
Resources Department 

(Contract agent selection) 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 
Spain 

 
 

(b) Hakemuksen jättämisen jälkeen kehittyvä toimintarajoite 

1. Jos edellä kuvattu toimintarajoite tai sairaus kehittyy sähköisten hakemusten jättämisen 

määräajan jälkeen, ilmoita asiasta SMHV:lle mahdollisimman pian. Ilmoita kirjallisesti, mitä 

erityisjärjestelyjä pidät tarpeellisina. 
2. Lähetä asianmukaiset asiakirjat 

sähköpostitse osoitteeseen contractagentselection@oami.europa.eu 
tai postitse osoitteeseen 
OHIM 

Resources Department 
(Contract agent selection) 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 

Spain 

 

 

XI. HAKEMINEN JA HAKEMISEN MÄÄRÄAIKA 
 

Hakemukset on jätettävä sähköisesti. Noudata EPSOn verkkosivuston ohjeita 
(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm) ja varsinkin sähköisiä hakemuksia koskevia käyttöohjeita. 

Hakemus on laadittava espanjaksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi tai italiaksi. 
 
Hakijat voivat hakea ainoastaan yhteen tehtäväryhmään ja yhteen profiiliin.  
 
Hakija on yksin vastuussa sähköisen hakemuksen täyttämisestä ennen määräaikaa. Hakemuksen täyttämistä 

ei ole suositeltavaa jättää viime hetkeen, sillä poikkeuksellinen verkkoliikenne tai tekninen vika voi johtaa 

siihen, että koko hakemuksen laatiminen on aloitettava alusta, jolloin aika voi loppua kesken. 

Hakemukseen ei voi tehdä muutoksia, kun se on kerran hyväksytty. SMHV käsittelee annetut tiedot heti 

yhteistyössä EPSOn kanssa valintamenettelyn järjestelyä varten. 

 

HAKEMUSTEN MÄÄRÄAIKA (hyväksyminen mukaan lukien): 

08.08.2014 klo 12.00 (päivällä) Brysselin aikaa. 

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

