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Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) järjestää valintamenettelyn varallaololuettelon 
laatimiseksi data-analyytikkojen toimien täyttämistä varten. Virasto hakee päteviä ammattilaisia, 
jotka pystyvät vastaamaan liiketoiminnallisiin ongelmiin teknologiaratkaisujen avulla. Heillä on 
keskeinen asema data-analyysia koskevan vision käytännön täytäntöönpanon edistämisessä. Se on 
strateginen voimavara, jolla edistetään EUIPOn digitaalista muutosta. 

 
1. TAUSTAA/EUIPO 
 
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on työskennellyt teollis- ja tekijänoikeuksien 
parissa yli 25 vuoden ajan. Se on vakiinnuttanut asemansa riippumattomana, omarahoitteisena ja 
voittoa tavoittelemattomana Euroopan unionin (EU) virastona, joka vastaa tavaramerkkien ja 
mallien rekisteröinnistä EU:ssa. Se on myös teknologisesti edistyneimpiä ja innovatiivisimpia 
teollis- ja tekijänoikeuksien organisaatioita maailmassa.   EUIPO hyödyntääkin täysin sen käytössä 
olevaa uutta teknologiaa, kuten tekoälyä tai lohkoketjua, ainutlaatuisen ja vertaansa vailla olevan 
toimintasuunnitelmansa hallinnoinnissa. Tähän sisältyy tavaramerkkien ja mallien rekisteröinti ja 
suojaaminen kaikkialla Euroopassa kustannustehokkaasti, luotettavasti ja oikea-aikaisesti. 
 
EUIPOn toiminta kattaa kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien viimeaikaiset suuntaukset, jotka liittyvät 
globalisaatioon ja valvonnan kasvavaan merkitykseen. Virasto on vastannut vuodesta 2013 lähtien 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kautta teollis- ja 
tekijänoikeuksien tutkimisesta, viestinnästä, tietojen jakamisesta ja yhteistyöstä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa teollis- ja tekijänoikeuksien kaikissa kysymyksissä. 
 
EUIPO ei toimi ainoastaan Euroopassa, vaan se on vahvistanut asemaansa viidessä maanosassa 
ja toteuttaa esimerkiksi EU:n teollis- ja tekijänoikeushankkeita Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa, 
Latinalaisessa Amerikassa, Karibialla ja Afrikassa. 
 
EUIPOn toimipaikka sijaitsee Alicantessa lähellä merta hiljattain käyttöön otetulla alueella. Siellä 
henkilöstön käytössä ovat esimerkiksi vähittäiskaupan palvelut ja urheilutiloja. Alicantessa on 

https://www.youtube.com/watch?v=hp40XN-AIGU
https://www.youtube.com/watch?v=8huWrnw-Vno&feature=youtu.be
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lisäksi Eurooppa-koulu. Virasto on vuodesta 2008 lähtien sitoutunut ympäristövaikutustensa 
vähentämiseen laajojen aloitteiden avulla. Alicante on maantieteellisesti hyvien yhteyksien varrella. 
Siellä on maan neljänneksi suurin lentoasema ja nopeita junayhteyksiä moniin kohteisiin. 
EUIPO tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän ammatillisia mahdollisuuksia ja elämänlaatua. 
 
Viraston työkielet ovat englanti, espanja, italia, ranska ja saksa. 
 
Lisätietoja on seuraavalla verkkosivustolla: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/home 

 

 
2. TEHTÄVÄT 
 
Valituksi tulleet hakijat vastaavat seuraavista tehtävistä yksikön päällikön alaisuudessa: 
 
Datahallinto: 
 

• dataa koskevien käytäntöjen, työskentelyohjeiden, menettelyjen ja suuntaviivojen 
laatimiseen osallistuminen 

• datan laadun analysoiminen ja arvioiminen; datan profilointitekniikoiden soveltaminen 
arvioitaessa datan laatua ja datajoukkojen johdonmukaisuutta, ainutlaatuisuutta ja 
loogisuutta sekä valmisteltaessa dataa myöhempää puhdistamista, yhdistämistä ja 
analysointia varten 

• prosessien kuvaaminen, parantaminen ja dokumentoiminen käytännössä 

• teknisestä valvonnasta vastaaminen datan hallinnan, validoinnin, laadun ja jakelun alalla 

• tietohankkeiden hankehallinnosta vastaaminen (koko elinkaaren ajan) ja 
tietoratkaisujen/dataekosysteemien palveluhallinnasta vastaaminen. 

 
Liiketoimintatarpeiden data-analyysi: 
 

• liiketoiminnan tietotarpeiden määrittäminen ja analysoiminen, jotta voidaan ehdottaa parasta 
toimintamallia ongelmien ratkaisemiseksi tai mahdollisuuksien toteuttamiseksi; 
liiketoimintatarpeiden muuntaminen dataa koskeviksi kysymyksiksi ja strategian 
kehittäminen oikeanlaisen datan saamiseksi 

• ratkaisujen määrittäminen ja toteuttaminen dataan liittyvien kehittyvien teknologioiden, kuten 
tekoälyn, nykyaikaisen liiketoimintatiedon hallinnan ja edistyneen analytiikan, avulla. 

• koneoppimiseen perustuvien työkalujen suunnittelu ja tilastoanalyysien tekeminen olemassa 
olevista tiedoista EUIPOn liiketoimintaprosessin parantamiseksi 

• eri tietolähteiden yhdistäminen, kuten tietovarastojen, relaatiotietokantojen, 
jäsentämättömien ja jäsenneltyjen tieto- ja viitetietokantojen, jotta voidaan luoda 
uudelleenkäytettäviä datajoukkoja, raportteja ja visualisointeja sekä tehdä perusteellista 
analyysia, jonka tarkoituksena on parantaa nykyisiä välineitä 

• datajoukkojen yhteenvetojen laatiminen valmistelemalla, visualisoimalla ja analysoimalla 
dataa sekä suuntauksien ja mallien määrittäminen 

• analyysin tulosten muuntaminen liiketoimintaa koskeviksi yhteenvedoiksi ja elinkeinoelämän 
sidosryhmien auttaminen käyttämään näitä yhteenvetoja päätöksenteossa 

• menetelmien, työkalujen ja menettelyjen kehittäminen ja soveltaminen tietojen käsittelyä, 
tulkintaa ja yhdistämistä varten; siihen voi kuulua edistyneiden määrällisten tekniikoiden 
käyttöä arviointia ja arvostusta varten (esim. ennustava analytiikka, koneoppiminen) 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/home
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• innovatiivisten ratkaisujen ja strategioiden, periaatteiden toimivuuden osoittamisen, tietojen 
analysoinnin, arvioinnin ja optimoinnin sekä data-analyysin ja datanhallinnan kehittäminen ja 
toteuttaminen. 

 
Raportointi ja esittäminen: 
 

• alaa koskevien katsausten, raporttien ja esitysten laatiminen 

• työryhmiin ja kokouksiin osallistuminen teknisenä asiantuntijana 

• sellaisen optimaalisen raportointi- ja seurantajärjestelmän määrittämiseen osallistuminen, 
jonka avulla viraston eri aloilla voidaan ymmärtää niiden toimien vaikutukset strategian 
täytäntöönpanoon, sekä korjaavien toimien määrittämiseen osallistuminen. 

 
Koko henkilöstöä koskevat tehtävät: 
 

• aktiivinen työskentely EUIPOn tavoitteiden saavuttamiseksi strategiasuunnitelman 
mukaisesti 

• kaikkien muiden esimiehen mahdollisesti osoittamien työhön liittyvien tehtävien 
suorittaminen. 

 

 

3. HAKUKELPOISUUSPERUSTEET 
 
Hakijat voidaan hyväksyä valintamenettelyyn, jos he täyttävät kaikki seuraavat edellytykset 
hakemusten jättämisen määräaikaan mennessä: 
 

3.1 Yleiset ehdot1 

• Hakija on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen. 

• Hakija on täysivaltainen kansalainen. 

• Hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa. 

• Hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset. 

• Hakijalla on terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 
 

3.2 Koulutus 

• Hakijalla on vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja vastaava koulutus, josta on 
osoituksena tutkintotodistus. 
 

3.3 Työkokemus ja ammatilliset tiedot 

• Hakijalla on vähintään viiden vuoden asiaankuuluva kokoaikainen työkokemus2 osiossa 
”Tehtävät” kuvatuista tehtävistä ja siinä kuvatulla tasolla. 

 
3.4 Kielitaito 

• Hakijalla on englannin kielen perusteellinen taito (vähimmäistaso C1) – kieli 1. 

• Hakijalla on yhden EU:n virallisen kielen hyvä taito (vähimmäistaso B2) – kieli 2 (kielen 2 
on oltava muu kuin kieli 1). 

 

 
1 Katso Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 12 artikla. 
2 Työkokemuksen kertyminen katsotaan alkavaksi siitä päivästä lähtien, jona hakija on saanut kyseisessä 

tehtäväryhmässä vaadittavan tutkintotodistuksen. 
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Ilmoitetut tasot koskevat kutakin kielitaidon osa-aluetta (puhuminen, kirjoittaminen, luetun ja kuullun 
ymmärtäminen) ja vastaavat kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä. 
 

3.5 Tietotekniset taidot 

• Hakijalla on oltava edistyneen tason tietotekniset taidot. Hakijalla on oltava monipuolinen 
kokemus työskentelystä MS Office -paketin tietokoneohjelmilla tai vastaavan kaltaisilla 
ohjelmilla sekä kokemusta tietokantojen ja internethakujen käytöstä. Erityisesti vaaditaan 
erinomaista osaamista laskentataulukoista. 

 
 
4. VALINTAPERUSTEET 
 
Tämän avointa toimea koskevan ilmoituksen kohdassa 3 (kelpoisuusvaatimukset) ja erityisesti 
kohdassa 3.3 vaaditun kokemuksen lisäksi virasto käyttää seuraavia valintakriteerejä valitakseen 
pätevimmät hakijat haastattelu- ja testivaiheeseen: 
 

1. työkokemus liiketoimintatiedon hallintajärjestelmien käsitteistä ja menetelmistä ja/tai 
soveltamisesta ja kehittämisestä 

2. työkokemus tietovaraston suunnittelusta ja verkossa tehtävästä analyyttisesta käsittelystä 
3. työkokemus massadata-analyysista ja/tai koneoppimisesta (ennustava analytiikka 

ennusteissa, poikkeavien havaintojen määrittäminen ja aikasarja-analyysi) 
4. työkokemus tiedonlouhintatekniikoista (esim. datan valmistelu, puhdistaminen, visualisointi) 

ja -sovelluksista (kuten SAP Business Objects -työkalut, MS Power BI, Tableau jne.) 
5. kokemus hankehallinnosta ja kokemus palveluhallinnasta asiaankuuluvalla alalla (kuten 

Prince 2 ja ITIL v3) 
6. työkokemus strategisten tai operatiivisten liiketoimintaratkaisujen raportoinnista ja 

esittämisestä data-analyysin perusteella. 
 
Edellä mainittujen perusteiden lisäksi haastatteluun ja testeihin kutsutut ehdokkaat arvioidaan myös 
seuraavien vaatimusten mukaisesti: 
 
Osaaminen 
 

• Viestintä: kyky viestiä selkeästi ja täsmällisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. 

• Analysointi ja ongelmanratkaisu: kyky määrittää monimutkaisten kysymysten keskeiset 
seikat ja saada aikaan luovia ja käytännöllisiä ratkaisuja. 

• Työskentely toisten kanssa: yhteistyön tekeminen muiden kanssa ryhmissä ja 
organisaatioiden välillä sekä ihmisten välisten erojen kunnioittaminen; ryhmähengen 
luominen kannustamalla saavuttamaan yhteiset tavoitteet ja vaihtamalla tietämystä ja 
kokemusta. 

• Oppiminen ja kehittyminen: henkilökohtaisten taitojen sekä organisaatiota ja sen 
ympäristöä koskevan tietämyksen kehittäminen ja parantaminen; sitoutuminen toisten 
kouluttamiseen, tiedon jakamiseen ja työskentelymenetelmien järjestelmälliseen 
parantamiseen. 

• Priorisointi ja organisointi: kyky asettaa tärkeimmät tehtävät etusijalle, työskennellä 
joustavasti ja järjestää omat ja muiden työt tehokkaasti. 

• Laatu ja tulokset: henkilökohtainen vastuullisuus ja aloitteellisuus laadukkaan työn 
suorittamiseksi määrättyjen menettelyjen mukaisesti; selkeän asiakaslähtöisyyden 
osoittaminen (sisäisesti ja ulkoisesti); järjestelmällisten ja metodologisten prosessien 
luominen hankkeissa sekä omassa että oman ryhmän työssä. 

https://www.coe.int/fi/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
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• Kestävyys: tehokkuuden säilyttäminen paineen alaisena työskenneltäessä, joustavuus ja 
mukautuminen muuttuvaan työympäristöön, toisten kannustaminen samanlaiseen 
toimintaan sekä oman ja ryhmän toimintamallin mukauttaminen muuttuvien olosuhteiden 
mukaisesti. 

• Johtaminen: ihmisten ja ryhmien johtaminen ja ohjaaminen tulosten saavuttamiseksi; työn 
jakaminen omassa ryhmässä asianmukaisesti ja selkeiden ohjeiden antaminen; 
innostaminen ja myönteisen asenteen luominen ihmisissä omaan työhön ja näiden 
osallisuuteen EUIPOn menestyksessä. 

 
 
5. HAASTATTELUT JA TESTIT 
 
Esivalinta 
Valintamenettelyyn hyväksyttyihin hakijoihin, joiden hakemukset ovat parhaat kohdassa 4 esitettyjen 
valintaperusteisiin nähden, voidaan ottaa yhteyttä heidän kielitaitonsa tarkistamiseksi (erityisesti 
suullinen englanti) sekä heidän työkokemuksensa ja/tai muiden taitojen, tietojen ja osaamisen 
todistamiseksi. Tämä esivalinnassa tehtävä yhteydenotto ei vielä tarkoita, että hakija kutsuttaisiin 
haastatteluun ja testiin: se on yksi vaihe valittaessa soveltuvimpia hakijoita kutsuttaviksi edellä 
mainittuun vaiheeseen. 
 
Haastattelu 
Haastattelut tehdään Alicantessa tai verkossa, ja niissä käytetään työn luonteen vuoksi englannin 
kieltä. Muiden hakijan hakemuksessa/ansioluettelossa ilmoittamien keskeisten kielten taitoa voidaan 
arvioida tässä työpaikkailmoituksessa ilmoitettujen tasojen mukaisesti. 
Haastattelussa testataan hakijan motivaatiota, soveltuvuutta ja tietoa asioista, jotka liittyvät 
suoritettaviin tehtäviin ja avointa toimea koskevassa ilmoituksessa esitettyihin valintaperusteisiin 
(tekninen tietämys ja käyttäytyminen). 
 
Testi(t) 
Edellä mainittujen seikkojen arvioimiseksi tehdään yksi tai useampi testi. Haastattelu- ja 
testivaiheeseen kutsuttavat hakijat saavat kutsussa näistä tarkat tiedot. 
 
 
6. YLEISTÄ TIETOA 
 
Yleistä tietoa EUIPOn valinta- ja palvelukseenottomenettelyistä saat seuraavasta linkistä. 
 
 
7. HAKEMINEN 
 
Hakemus tehdään tämän linkin kautta. 
 
Kaikki asiakirjat, jotka on liitetty linkkeinä tai joihin viitataan tässä ilmoituksessa, katsotaan osaksi 
tätä ilmoitusta. 
 

Tärkeää: 

Hakijoiden on hyvä huomata, että heidän hakemuksessaan/ansioluettelossaan/profiilissaan 
antamansa tiedot ovat hakukelpoisuus- ja valintaperusteiden arvioinnin perusta. Siksi on 
syytä perehtyä huolellisesti tämän ilmoituksen vaatimuksiin ja antaa asiaankuuluvat tiedot 
niin yksityiskohtaisesti, että niitä voidaan arvioida. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/general_rules_and_conditions_en.pdf
https://career012.successfactors.eu/career?company=C0001250580P
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tietoihin koulutuksesta ja työkokemuksesta, etenkin niiden tarkkoihin päivämääriin, sekä 
siihen, miten vastuualueita, suoritettuja tehtäviä ja käytettyjä työkaluja on kuvattu. 

 

* Jos eri kieliversioiden välillä on eroja, englanninkielinen katsotaan oikeaksi versioksi. 

 

 


