
 

 

 
Kiinnostuksenilmaisupyyntö (ei määräaikaa) 

 
energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) palvelukseen 

määräaikaisesti siirrettäville kansallisille asiantuntijoille 
 

VIITE: ACER/SNE/2017/OC 
 

 

1. TIETOA VIRASTOSTA 

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, jäljempänä ’virasto’, on Euroopan 
unionin (EU) elin, joka on perustettu lainmukaisesti asetuksella (EY) N:o 713/2009 ja joka on 
ollut toiminnassa vuodesta 2011. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto on 
keskeinen toimija EU:n sähkö- ja maakaasumarkkinoiden vapauttamisessa. 

Viraston tarkoituksena on unionin tasolla avustaa kansallisia sääntelyviranomaisia 
jäsenvaltioissa suoritettavissa sääntelytehtävissä ja koordinoida niiden toimintaa tarvittaessa. 

Tässä yhteydessä virasto 

a) täydentää ja koordinoi kansallisten sääntelyviranomaisten toimintaa 

b) osallistuu eurooppalaisen verkoston sääntöjen laatimiseen 

c) tekee tietyin edellytyksin sitovia yksittäisiä päätöksiä rajatylittävän infrastruktuurin 
liittymisehdoista ja käyttövarmuudesta, yhteistä etua koskevien hankkeiden rajatylittävien 
kustannusten jakamisesta sekä verkoston sääntöjen täytäntöönpanon ehdoista tai 
menetelmistä 

d) antaa EU:n toimielimille neuvoja sähköön ja maakaasuun liittyvissä asioissa 

e) valvoo sähkön ja maakaasun sisämarkkinoita ja tiedottaa havainnoistaan 

f) valvoo energian tukkukauppaa havaitakseen ja estääkseen markkinoiden väärinkäytön ja 
varmistaakseen EU:n energian tukkumarkkinoiden eheyden ja tarkasteltavuuden. 

Virasto keskittyy toiminnassaan pääasiassa 

 tukemaan Euroopan markkinoiden yhdentymistä lähinnä kehittämällä yhteisiä verkosto- ja 
markkinasääntöjä sekä koordinoimalla alueellisia aloitteita, jotka ovat 
markkinatoimijoiden konkreettisia toimia yhdentymisen lisäämiseksi  

 neuvomaan EU:n toimielimiä Euroopan laajuisiin energiainfrastruktuureihin liittyvissä 
asioissa: virasto antaa lausuntoja kymmenvuotisista verkostonkehittämissuunnitelmista 
sen varmistamiseksi, että suunnitelmat ovat EU:n prioriteettien mukaisia, ja yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luonnosluetteloista  

 valvomaan energiamarkkinoita: markkinoiden valvonta EU:n tasolla on viraston yleinen 
tehtävä, ja vuoden 2011 lopusta lähtien sillä on ollut erityisenä tehtävänä valvoa energian 
tukkukauppaa.  

 

Tällä hetkellä virastossa työskentelee yli 80 henkilöä, ja sille vuonna 2017 vahvistettu 
vuotuinen talousarvio on 13,3 miljoonaa euroa. Virastossa on viisi osastoa (sähkö, kaasu, 



 

 

markkinoiden valvonta ja markkinakäyttäytyminen, markkinoiden eheys ja tarkasteltavuus 
sekä hallinto) ja johtajan kanslia. Viraston organisaatiokaavio on saatavilla osoitteessa 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Pages/ACER-departments.aspx 

Virasto sijaitsee Ljubljanassa (Slovenia). 

 

2. MITÄ TARJOAMME 

Virasto voi tarjota t työskentelymahdollisuuksia kokeneille ja erittäin motivoituneille 
määräaikaiseen palvelukseen siirrettäville kansallisille asiantuntijoille, jotka työskentelevät 
viraston henkilöstön kanssa. 

Viraston määräaikaista palvelusta koskeviin siirtoihin sovelletaan ACERin 3. maaliskuuta 2011 
tekemää päätöstä AB N:o 02/2011, jolla vahvistetaan energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyöviraston säännöt kansallisten asiantuntijoiden siirroista määräaikaiseen 
palvelukseen. Päätös on saatavilla viraston verkkosivustolla. 

Määräaikaiseen palvelukseen siirretty kansallinen asiantuntija pysyy työnantajansa 
palveluksessa. Määräaikainen palvelukseen siirto ei vastaa työsuhdetta eikä se johda 
työsuhteeseen viraston kanssa. 

Virastossa avoinna olevat kansallisten asiantuntijoiden toimet noudattavat liitteessä I olevia 
profiileja.  

 

3. PÄTEVYYS 
 
A. Kelpoisuusvaatimukset 
  
Hakijan on täytettävä seuraavat olennaiset vaatimukset: 

1. Hakijalla on työsuhde kansallisessa, alueellisessa tai paikallisessa julkishallinnossa1 tai 
hallitustenvälisessä järjestössä.2 

2. Hakijalla on vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja vastaava koulutus, jonka 
suorittamisesta on annettu tutkintotodistus.  

3. Hakijalla on ilmoitettujen profiilien kannalta merkityksellinen vähintään kolmen vuoden 
työkokemus.  

4. Hakija on ollut työnantajansa vakinaisessa tai määräaikaisessa palveluksessa vähintään 12 
kuukautta ennen määräaikaista muihin tehtäviin siirtoaan; kansallinen asiantuntija pysyy 
työnantajansa palveluksessa koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan. 

 

                                                 
1 Julkishallinto tarkoittaa kaikkia valtion hallinnollisia palveluja keskushallinnon, liittovaltion ja alueen tasolla, mukaan lukien 
ministeriöt, hallituksen ja parlamentin yksiköt, tuomioistuimet, keskuspankit ja paikallisviranomaisten hallinnolliset yksiköt 
sekä valtion ja sen viranomaisten hajautetut hallinnolliset yksiköt. Tässä yhteydessä julkishallintoon kuuluvat myös direktiivin 
2009/72/EY 35 artiklassa ja direktiivin 2009/73/EY 39 artiklassa tarkoitetut sääntelyviranomaiset. 
2 ACERin johtaja voi 3. maaliskuuta 2011 tehdyn päätöksen AB N:o 02/2011 2 artiklan 3 kohdan nojalla tapauskohtaisesti 
hyväksyä, että määräaikaiseen palvelukseen siirretään muun työnantajan kuin valtionhallinnon tai hallitustenvälisen järjestön 
palveluksessa työskentelevä kansallinen asiantuntija. 



 

 

B. Valintaperusteet 

5. Kunkin profiilin mukainen pätevyys ja työkokemus 

6. Erinomaiset kirjallisen ja suullisen viestinnän taidot 

7. Valmiudet työskennellä ryhmän jäsenenä ja paineen alaisena. 
 
C. Kielitaito 
  
Määräaikaiseen palvelukseen siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden on osoitettava 
englannin kielen perusteellinen taito (mieluiten kielitaitotaso C23) ja tyydyttävä toisen yhteisön 
kielen taito (kielitaitotaso B2), joka riittää toimen edellyttämien tehtävien hoitamiseen4. 
 

4. VALINTAMENETTELY 

Kiinnostuneet hakijat voivat hakea mitä tahansa liitteessä I mainittua profiilia. 
Vastaanotettuja hakemuksia arvioidaan säännöllisesti. 

Kansallisen asiantuntijan toimi voidaan tarjota viraston tarpeiden ja määrärahojen saatavuuden 
mukaan: määräaikainen palvelukseen siirto pannaan täytäntöön ACERin johtajan ja kansallisen 
asiantuntijan työnantajan välisessä kirjeenvaihdossa.  

 

5. YHDENVERTAISET MAHDOLLISUUDET 

Virasto noudattaa yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaatetta ja hyväksyy ja käsittelee 
hakemukset tekemättä eroa sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai sosiaalisen taustan, 
geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon, poliittisten tai muiden mielipiteiden, 
kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, omaisuuden, syntyperän, vamman, iän tai 
seksuaalisen suuntautumisen perusteella. 

 

6. MÄÄRÄAIKAISEN PALVELUKSEEN SIIRRON EHDOT 

Määräaikaiseen palvelukseen siirretyt kansalliset asiantuntijat pysyvät työnantajansa 
palveluksessa ja näin ollen työnantaja maksaa edelleen asiantuntijan palkan määräaikaisen 
palvelukseen siirron ajan. Kansallisella asiantuntijalla on oikeus saada koko määräaikaisen 
palvelukseen siirron ajan päivärahaa ja kuukausittain maksettavaa korvausta kansallisen 
asiantuntijan asemapaikan ja tilapäisen työskentelypaikkakunnan välisen etäisyyden 
perusteella ACERin 3. maaliskuuta 2011 tekemän päätöksen AB N:o 02/2011 mukaisesti. 
 

                                                 
3 Kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. Viitekehykseen voi tutustua osoitteessa 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/? 
4 EU:n viralliset kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroatia, latvia, liettua, malta, 
portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.   



 

 

7. TIETOSUOJA 

Määräaikaista palvelukseen siirtoa koskevia hakemuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja ei 
palauteta hakijoille, vaan virasto tallentaa ne.  

Hakijan toimittamia tietoja käsitellään hallinnointitarkoituksessa hakijan mahdollista 
(esi)valintaa ja viraston palvelukseen ottamista varten. Viraston valtuutettu henkilökunta 
käsittelee henkilötietoja ja voi tutustua niihin. Joissakin tapauksissa ulkopuolinen asiantuntija, 
jota sitovat samat tietosuojaperiaatteet, voi avustaa virastoa hakijoiden valinnassa. 

Virastossa noudatetaan ja virastoon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, 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. 

Euroopan tietosuojavaltuutettu http://www.edps.europa.eu valvoo virastoa. Hakijat voivat 
pyytää lisätietoja tietosuojavastaavalta (sähköpostiosoite: DPO@acer.europa.eu). Hakijoita 
pyydetään tutustumaan viraston verkkosivustolla olevaan tietosuojaselosteeseen, jossa 
selitetään, miten virasto käsittelee henkilötietoja palvelukseenoton ja valintamenettelyjen 
yhteydessä. 
 

8. HAKUMENETTELY 

Jotta hakemus olisi pätevä, hakijan on toimitettava 

 Europassin muodossa laadittu yksityiskohtainen englanninkielinen ansioluettelo  

 vapaamuotoinen englanninkielinen hakemuskirje (enintään yhden sivun pituinen), jossa hakija 
selostaa, missä toimissa hän on hankkinut taitonsa ja työkokemuksensa  

 huolellisesti täytetty kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus, joka sisältää 
määräaikaisesta palvelukseen siirrosta vastaavan hallinnon antaman vahvistuksen. 

Englannin kielellä laaditut hakemukset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen selection-
sne@acer.europa.eu, ja viestin aihekentässä on mainittava tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön 
viite. 

Valintaprosessin helpottamiseksi kaikki tätä tointa koskeva yhteydenpito tapahtuu englanniksi. 

Tämä kiinnostuksenilmaisupyyntö on avoin, joten hakemuksille ei ole asetettu 
määräaikaa. 

Jos jossain vaiheessa menettelyä käy ilmi, etteivät hakijan toimittamat tiedot pidä paikkaansa, 
kyseinen hakija hylätään. 
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Liite I – ACER/SNE/2017/OC 

 

PROFIILI A – Energian tukkumarkkinapolitiikkaa, liiketoimia ja perustietoa koskeva 

raportointi 
 

(a) Osallistuminen energian tukkumarkkinapolitiikkaa koskevien ACERin ohjeiden valmisteluun ja/tai 

tukkutason energiatuotteita ja perustietoa koskevaan raportointiin viraston REMIT-tietojärjestelmässä  

 

(b) Osallistuminen energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun asetuksen 

(REMIT-asetus) nojalla Euroopan komissiolle annettavien delegoituja säädöksiä ja 

täytäntöönpanosäädöksiä koskevien suositusten arviointiin ja laadintaan, kansallisille 

sääntelyviranomaisille REMIT-asetuksen 16 artiklan 1 kohdan nojalla annettavien REMIT-asetuksen 

soveltamista koskevien ohjeiden arviointiin ja laadintaan, REMIT-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla 

Euroopan komissiolle vuosittain toimitettavien kertomusten laadintaan tai muiden energian 

tukkumarkkinoihin liittyvien lainsäädännöllisten ja/tai poliittisten aiheiden käsittelyyn 

  

(c) Viestintä ja vuorovaikutus kansallisten sääntelyviranomaisten ja seuraavien sidosryhmien kanssa: 

rekisteröidyt raportointijärjestelmät, järjestetyt markkinapaikat, energiamarkkinoiden osapuolten järjestö, 

ENTO-G, ENTSO-E, GIE ja muut raportointiosapuolet  

 

(d) Vastuu osastopäällikön ja/tai johtajan osoittamien muiden vastaavien tehtävien suorittamisesta tai 

osallistuminen niiden suorittamiseen. 

 

TOIVOTTAVA PÄTEVYYS: 

 

(a) Taloustieteen, tekniikan tai vastaavan alan tutkinto 

 

 

PROFIILI B – Tietoanalyysi 
 

(a) Osallistuminen viraston tietoanalyysimenetelmien kehittämiseen 

 

(b) Tiedon laadun analyysimenetelmien suunnittelu ja kehittäminen 

 

(c) Analyyttisten sovellusten koodaaminen ja kehittäminen yleisten analyyttisten ja tilastollisten 

ohjelmistojen avulla (Excel, R, Alice-ohjelmointikieli) 

 

(d) Edellä mainittuun toimintaan liittyvien asiakirjojen valvottu laatiminen 

 

(e) Vastuu osastopäällikön ja/tai johtajan osoittamien muiden vastaavien tehtävien suorittamisesta tai 

osallistuminen niiden suorittamiseen. 

 

TOIVOTTAVA PÄTEVYYS: 

 

(a) Taloustieteen, tekniikan tai vastaavan alan tutkinto 

 

(b) Hyvät analyyttiset taidot ja paljon kokemusta tiedon hallinnasta ja analysoinnista 
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PROFIILI C – Kaasuverkkosäännöt  

(a) Verkkosääntöjen toteuttamisen seurantaan liittyvä työ (raportit, perustellut lausunnot, edunvalvonta); 

(b) Verkkosääntöjen ryhmän tukeminen muissa raportointitehtävissä, kuten raporttien ja analyysien 

tekemisessä ehdollisesta kapasiteetista, vaiheittaisten prosessien toteuttamisessa, kansallisiin tariffeihin 

liittyvien kuulemisprosessien arvioinnissa ja tariffien käyttöönotossa; 

(c) Kaasumarkkinoiden seuraamisessa avustaminen viraston tämän alueen työtehtävien mukaisesti, mukaan 

lukien verkkosääntöjen vaikutuksiin liittyvien indikaattorien laskeminen, kehittäminen ja parantaminen; 

(d) Viraston työryhmien koordinointi ja tukeminen kaasuosaston ryhmänjohtajan tai osastopäällikön 

pyynnöstä; 

(e) Verkkosääntöjen ryhmän tukeminen pyydettäessä muissa tehtävissä, esimerkiksi sen tehtävien 

suunnittelussa; 

(f) Vastaaminen osastopäällikön ja/tai johtajan antamista muista samankaltaisista tehtävistä tai 

osallistuminen niiden suorittamiseen. 

TOIVOTTAVA PÄTEVYYS: 

(a) Taloustieteen, tekniikan tai vastaavan alan tutkinto; 

(b) Työskentely kansallisen energia-alan sääntelyviranomaisen palveluksessa vähintään kolmen (3) vuoden 

ajan ennen siirtoa; 

(c) Vähintään viiden (5) vuoden ajalta hankittu työkokemus. 

 

PROFIILI D – Sähkö  

(a) Osallistuminen ehtojen tai menetelmien hyväksymiseen viraston toiminnassa seuraavien asetusten 

mukaan: 

 2 päivänä elokuuta 2017 annettu komission asetus (EU) 2017/1485 sähkön siirtoverkon käyttöä 

koskevista suuntaviivoista; 

 24 päivänä heinäkuuta 2015 annettu komission asetus (EU) 2015/1222 kapasiteetin jakamista ja 

ylikuormituksen hallintaa koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta; 

 23 päivänä marraskuuta 2017 annettu komission asetus (EU) 2017/2195 sähköjärjestelmän 

tasehallintaa koskevista suuntaviivoista; 

(b) Osallistuminen verkkosääntöjen ja suuntaviivojen toteuttamisen seurantaan virastossa; 

(c) Osallistuminen virastossa alueellisten käyttökeskusten suoritustason seuraamiseen ja analysoimiseen 

[uudelleenlaaditun sähköasetuksen (EY) N:o 714/2009, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla 

COM(2016) 861/2] 43 artiklan ja [uudelleenlaaditun asetuksen (EY) N:o 713/2009, sellaisena kuin sitä 

ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 863/2] 8 artiklan mukaisesti; 

(d) Osallistuminen puiteohjeiden, verkkosääntöjen ja suuntaviivojen kehittämiseen [uudelleenlaaditun 

sähköasetuksen (EY) N:o 714/2009, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 861/2] 55 

artiklassa luetelluilla alueilla m–p. Alueisiin sisältyvät taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen 

syrjimätöntä ja läpinäkyvää tarjoamista koskevat säännöt, mukaan lukien pysyvän tilan jännitteen säätö, 

inertia, nopea vikavirran syöttö ja pimeäkäynnistysominaisuus; kysyntäjoustoa, mukaan lukien 

yhdistämistä, energian varastointia ja kulutuksen rajoittamista koskevat säännöt; 

kyberturvallisuussäännöt; ja alueellisia käyttökeskuksia koskevat säännöt. 
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TOIVOTTAVA PÄTEVYYS: 

(a) Tutkinto taloustieteestä, tekniikasta tai vastaavalta alalta; 

(b) Mainitunlaisissa tehtävissä hankittu vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus. 

 

PROFIILI E – Energian tukkumarkkinoiden valvonta  

(a) Osallistuminen viraston valvontamenetelmien ja -välineiden kehittämiseen; 

(b) Osallistuminen seurantamallien suunnitteluun ja toteuttamiseen; 

(c) Osallistuminen REMIT-tietojen seulontaan epäilyttävän markkinakäyttäytymisen havaitsemiseksi; 

(d) Edellä mainittuun toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen;  

(e) Vastaaminen osastopäällikön ja/tai johtajan antamista muista samankaltaisista tehtävistä tai 

osallistuminen niiden suorittamiseen. 

TOIVOTTAVA PÄTEVYYS: 

(a) Taloustieteen, tekniikan, matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelyalan tutkinto; 

(b) Vahva analysointitaito ja kokemusta valvontaohjelmistojen työkalujen käytöstä;  

(c) Energian tukkumarkkinoiden ja/tai siihen liittyvien tuotteiden tuntemus;  

(d) Ohjelmointikokemus vähintään yhdellä tilastollisella ohjelmistopaketilla luetaan eduksi. 

 

PROFIILI F – SharePointin hallinnoija/kehittäjä  

(a) SharePointin palvelininfrastruktuurin ja palvelujen päivittäisen hallinnan hallinnointi ja tukeminen;    

(b) Sharepointin palvelinten ylläpito ja päivittäminen;  

(c) SharePointin työnkulun suunnittelu ja ylläpito;  

(d) Lomakkeiden suunnittelu ja hallinta SharePoint Designeria ja InfoPathia käyttäen;  

(e) Windowsin palvelininfrastruktuurin  hallinnointi ja ylläpito; 

(f) Vastaaminen osastopäällikön ja/tai johtajan antamista muista samankaltaisista tehtävistä tai 

osallistuminen niiden suorittamiseen. 

TOIVOTTAVA PÄTEVYYS: 

(a) Tekninen, tietojärjestelmiin tai  vastaaviin aloihin liittyvä tutkinto; 

(b) Vahva tieto- ja viestintätekninen osaaminen (Windows-järjestelmät, Sharepoint Server, Networking, MS 

SQL). 

 



 

 

 
 

VAKUUTUS KUNNIAN JA OMANTUNNON KAUTTA 

Allekirjoittanut 

SUKUNIMI:  

ETUNIMET:  

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA:  

KANSALLISUUS:  

 

VAKUUTAN, ETTÄ 

 

  työskentelen kansallisen, alueellisen tai paikallisen julkishallinnon tai hallitustenvälisen 

järjestön palveluksessa1 

  minulla on vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja vastaava koulutus, jonka 

suorittamisesta on annettu tutkintotodistus 

  minulla on liitteessä I lueteltujen profiilien kannalta merkityksellinen vähintään kolmen 

vuoden työkokemus (Viite _______) 

  olen ollut työnantajani vakinaisessa tai määräaikaisessa palveluksessa vähintään 12 kuukautta 

(ennen määräaikaista palvelukseen siirtoa) 

  työnantajani tukee hakemustani (työnantajani maksaa edelleen palkkani, säilyttää edelleen 

asiantuntijan työsuhteeni luonteen määräaikaisen palvelukseen siirron ajan ja vastaa edelleen 

kaikista sosiaalisista oikeuksistani erityisesti sosiaaliturvan, vakuutuksen ja eläkkeen osalta). 

 

Paikka:  Päivä

määrä: 

 Allekirjoitus

: 

 

 

                                                 

1 Julkishallinto tarkoittaa kaikkia valtion hallinnollisia palveluja keskushallinnon, liittovaltion ja alueen tasolla, mukaan 

lukien ministeriöt, hallituksen ja parlamentin yksiköt, tuomioistuimet, keskuspankit ja paikallisviranomaisten 

hallinnolliset yksiköt sekä valtion ja sen viranomaisten hajautetut hallinnolliset yksiköt. Tässä yhteydessä 

julkishallintoon kuuluvat myös direktiivin 2009/72/EY 35 artiklassa ja direktiivin 2009/73/EY 39 artiklassa tarkoitetut 

sääntelyviranomaiset. 


