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Avoin toimi: Kokonaisarkkitehti 
Yksikkö: Tieto- ja viestintätekniikan yksikkö 

Viite: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) 
 

 

Kyseinen väliaikaisen toimihenkilön toimi on avoinna Euroopan tautienehkäisy- ja -
valvontakeskuksessa (ECDC). 

Toimen kuvaus 
ECDC:n tieto- ja viestintätekniikan yksikkö ottaa palvelukseen tietotekniikan kokonaisarkkitehdin 
(Information Technologies Enterprise Architect, IT-EA), joka vastaa viraston sovelluksiin ja 
infrastruktuuriin liittyvästä kokonaisarkkitehtuurista (enterprise architecture, EA) ja osallistuu 
sen hallinnointiin virastossa. 

Toimenhaltija vastaa tehtävistään tieto- ja viestintätekniikan yksikön päällikölle. 

Hän huolehtii erityisesti seuraavista tehtävistä: 

• ECDC:n EA-käytäntöjen käyttöönotto yhdessä kokonaisarkkitehtuuriryhmän kanssa 

• viraston toiminnan, tiedon ja tietotekniikan (IT) kokonaisarkkitehtuurista vastaavan ryhmän 
(Enterprise Architecture Team, EAT) sisäisten yhteyksien sekä ryhmän ja ECDC:n toimintojen 
välisten yhteyksien luominen 

• vuorovaikutus komission asianomaisen pääosaston ja muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa 
tarvittaessa 

• tietotekniikan kokonaisarkkitehtuurin (Information Technologies Enterprise Architecture, IT-
EA) valvojana ja yhteyshenkilönä toimiminen, tiedon lisääminen ja jakaminen 

• IT-EA:n strategioita, toimintamalleja, tavoitteita, prosesseja ja välineitä koskevien päätösten 
valmistelu hakemalla yhteisiä linjauksia EAT:n kanssa ja osallistuminen toiminnan 
kokonaisarkkitehtuuria ja tiedon kokonaisarkkitehtuuria koskevien strategisten päätösten 
laatimiseen 

• nykyisen IT-EA:n ylläpitäminen ja dokumentointi laatutavoitteiden mukaisesti 

• nykyisen IT-EA:n arviointi, parannusta kaipaavien osa-alueiden tunnistaminen ja parannusten 
ehdottaminen; tulevan IT-EA:n suunnittelu ja dokumentointi asianmukaisten 
laatuperiaatteiden mukaisesti 

• puutteiden analysointi, IT-EA:n muutoshankkeita koskevien suunnitelmien ja 
etenemissuunnitelmien ehdottaminen 
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• IT-EA:ta koskevien strategioiden, toimintamallien ja suunnitteluperiaatteiden määrittely 
sidosryhmien visioiden ja päämäärien mukaisesti ja siten, että sovellukset ja infrastruktuurit 
ovat tarkoituksenmukaisia, yhteetoimivia, muunnettavia, turvallisia ja kokonaistaloudellisesti 
edullisia 

• IT-alalla kehitteillä olevien teknologioiden ja alan parhaiden käytäntöjen sekä vastaavien 
organisaatioiden tietotekniikan käytön säännöllinen seuranta 

• osallistuminen viraston IT-strategian kehittämiseen 

• ratkaisuarkkitehdeistä, talousanalyytikoista ja järjestelmäsuunnittelijoista koostuvan viraston 
IT-arkkitehtuurin suunnitteluhenkilöstön ohjaaminen 

• IT-EA:ta koskevien parhaiden käytäntöjen edistäminen yhteistyössä EA-ryhmän kanssa 

• sidosryhmien saaminen mukaan EA:n kehittämistoimintaan ja siitä tiedottaminen 
sidosryhmille 

• puheenjohtajana toimiminen ratkaisuarkkitehtuurin tarkasteluissa ja sen varmistaminen, että 
uusi kehitys on aidosti EA:n periaatteiden mukaista 

• osallistuminen IT-vastuualueen ohjauskomiteoihin. 

Vaadittu pätevyys ja kokemus 
A. Muotovaatimukset 

Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä seuraavat muotovaatimukset: 

• korkeakoulutasoinen koulutus, jonka tavanomainen kesto on vähintään neljä vuotta ja 
josta on osoituksena tutkintotodistus, tai korkeakoulutasoinen koulutus, jonka 
tavanomainen kesto on vähintään kolme vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, 
sekä vähintään yhden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta1 

• vähintään yhdeksän vuoden työkokemus2 (hankittu tutkintotodistuksen myöntämisen 
jälkeen) 

• perusteellinen jonkin Euroopan unionin kielen taito ja tyydyttävä toisen EU:n kielen taito, 
joka riittää toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen3 

• jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisuus 

• täysivaltainen kansalaisuus4 

• asevelvollisuuslainsäädännön mukaisten velvollisuuksien täyttyminen 

• työtehtäviin liittyvät henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset täyttyvät 

                                                 

1 Ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle kyseisen jäsenvaltion viranomaiset ovat 
myöntäneet vastaavuustodistuksen, voidaan ottaa huomioon. 

2 Pakollisen asevelvollisuuden suorittaminen otetaan aina huomioon.  

3 Vuotuisella ylennyskierroksella tapahtuva ylentäminen edellyttää lisäksi, että henkilöstön jäsenellä on asiassa sovellettavissa 
henkilöstösäännöissä ja täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettu työskentelyyn riittävä kolmannen EU:n kielen taito.  

4 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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• riittävä terveys tehtävien hoitamiseen. 

B. Valintaperusteet 

Valituksi tuleminen edellyttää, että työkokemuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien / 
ihmissuhdetaitojen keskeiset vaatimukset  täyttyvät. Niitä ovat seuraavat: 

Työkokemus / ammatillinen osaaminen 

• vähintään viiden vuoden työkokemus eri työnantajien palveluksessa EA:n 
hallinnoinnista, mukaan lukien toimintanäkymien ja prosessitietojen suunnittelu, ja 
sovellukset, tietoturva ja IT-infrastruktuuri painopisteenä IT-EA 

• korkeakouluopintoja vastaavat vähintään neljän vuoden tietojenkäsittelytieteen, 
tietotekniikan tai insinööriopinnot tai muiden vastaavien alojen opinnot 

• todistettu tekninen tausta kaupallisten käyttövalmiiden sovellusten sekä sisäisen että 
ulkoistetun kehittämisen integroinnista kaikilla tasoilla ja palvelukeskeiseen 
arkkitehtuuriin liittyvistä ympäristöistä 

• todistettu kokemus EA-suunnitelman kehittämisestä, hallinnoinnista ja johtamisesta 
sekä koko organisaation kattavasta IT-EA:n optimoinnista 

• käytännön kokemus EA:n muunnoksista organisaatioissa sekä hyvät johtajuus- ja 
muutoksenhallintataidot 

• tärkeimpien arkkitehtuurien, kuten (ensisijaisesti) TOGAFin tai Zachmanin. 
perusteellinen tuntemus; arkkitehtuurialan ja arkkitehtuuriin liittyvien prosessien, 
käsitteiden ja parhaiden käytäntöjen vahva tuntemus 

• vankka kokemus strategisten perustelujen ja ohjeiden kehittämisestä 

• erinomainen englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / ihmissuhdetaidot  

• palveluhenkisyys, vahva vastuuntunto ja ennakoiva asennoituminen  

• joustavuus ja paineensietokyky 

• kyky analysoida useista eri lähteistä olevia monimutkaisia tietoja, tehdä niistä 
yhteenvetoja ja ehdottaa niihin perustuvia käytännön suosituksia, strategioita ja 
suunnitelmia 

• analyyttinen, jäsennelty ja menetelmäkeskeinen lähestymistapa sekä ehdoton tarkkuus 

• vahvat kuuntelu- ja neuvottelutaidot sekä hyvät ryhmätyöskentelytaidot 

• kyky muuntaa toimintastrategiaa / toimintaan liittyviä tarpeita IT-arkkitehtuuria 
koskeviksi vaatimuksiksi 

• henkilökohtainen vakuuttavuus avoimen viestinnän, hienovaraisuuden ja diplomatian 
keinoin. 

Hakijan eduksi luettava kokemus ja taidot on myös määritetty. Niitä ovat 

• asianmukainen ammatillinen pätevyys (esim. TOGAF 9 -sertifikaatti, RM-ODP, Zachman-
viitekehys, C4ISR tai vastaava; Microsoftin ammattisertifikaatti, Java Certified Enterprise 
architect (SCEA) Java-alustaa varten, IBM professional, Oracle professional, ISM-
sertifikaatit) 

• kokemus tietojen varastoinnista, massadatasta, liiketoimintatiedon hallinnasta, 
paikkatietojärjestelmistä ja pilvipalveluista 
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• käytännön kokemus arkkitehtuurin suunnittelun dokumentoinnista CASE-
arkkitehtuurityökaluilla (esimerkiksi Sparx EA tai vastaava) sekä mallinnusstandardeista 
(Archimate, BPMN, UML, jne.) 

• IT-alan suuntausten ja tuotteiden tiekarttojen sekä kehitys- ja 
hankehallinnointiprosessien ja -menetelmien tuntemus; kokemus teknologian 
seurannasta 

• kokemus DAD-elinkaaresta (kurinalaisen ketteryyden elinkaaresta) ja/tai Disciplined 
Agile Delivery Lean -elinkaaresta (kurinalaisen ketterän virtaustehokkaan toimituksen 
elinkaaresta) ja/tai Lean Continuous Delivery -elinkaaresta (virtaustehokkaan jatkuvan 
toimituksen elinkaaresta). 

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

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 
Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta valintalautakunnan johtajalle tekemän ehdotuksen 
perusteella. Valintalautakunta tekee ehdotuksensa tähän hakuilmoitukseen perustuen. Hakijoita 
voidaan pyytää osallistumaan kirjalliseen kokeeseen. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, 
että ehdotus voi olla julkinen ja että hakijan pääsy esivalintaluetteloon ei takaa palvelukseen 
ottamista. Esivalintaluettelo laaditaan avoimen valintamenettelyn tuloksena. 

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. 

Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien 
työntekijöiden on suoritettava koeaika hyväksyttävästi. 

Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa, jotka ovat saatavana seuraavan linkin kautta: 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf 

Työpaikka sijaitsee Tukholmassa, jossa on tautikeskuksen toimipaikka. 

Varallaololuettelo 

Hakijoista voidaan laatia varallaololuettelo palvelukseenottoa varten, jos vastaavia toimia tulee 
avoimeksi. Varallaololuettelo on voimassa sen vuoden joulukuun 31. päivään, jona haun 
määräaika päättyy. Luettelon voimassaoloa voidaan jatkaa. 

Hakumenettely 

Täytetty hakemus lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville on merkittävä selkeästi avoimen toimen viite ja hakijan 
sukunimi. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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Jotta hakemus voitaisiin ottaa huomioon, hakijan on täytettävä hakulomakkeen 
kaikki vaaditut osiot mieluiten englannin kielellä ja toimitettava hakulomake Word- 
tai pdf-muodossa5. Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon. 

ECDC:n hakulomake on osoitteessa 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Hakemusten toimittamisen määräaika ja lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä sekä muita 
tärkeitä tietoja valintamenettelystä on saatavana ECDC:n verkkosivuilla edellä olevan linkin 
kautta. 

Hakemusten suuren määrän vuoksi tuloksista ilmoitetaan vain haastatteluihin valittaville 
hakijoille. 

                                                 

5 Tämä hakuilmoitus on käännetty englanninkielisestä lähtötekstistä kaikille 24:lle EU:n viralliselle kielelle. Koska viraston 
päivittäisessä toiminnassa käytettävä kieli on yleensä englanti, ECDC toivoo saavansa hakemukset mieluiten englanninkielisinä. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
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