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Kiinnostuksenilmaisupyyntö Euroopan unionin 

perusoikeusviraston (FRA) TIETEELLISEN KOMITEAN JÄSENTEN 

paikkoja kohtaan 

 

 

Viite: CEI-SCIE-2022 

 

Tällä kiinnostuksenilmaisupyynnöllä ilmoitetaan Euroopan unionin 
perusoikeusviraston (FRA) tieteellisen komitean 11 jäsenen paikat haettaviksi. 
Uusien jäsenten toimikausi alkaa 4. kesäkuuta 2023 ja päättyy 3. kesäkuuta 
2028. 

FRA on Euroopan unionin erityinen asiantuntijavirasto, jonka tehtävänä on antaa 
tutkimustuloksiin perustuvaa neuvontaa EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille (kun 
niiden toiminta liittyy EU:n lainsäädännön soveltamisalaan) perusoikeuksien 
alalla. 

FRA kuuluu EU:n hallintorakenteeseen, mutta se on erillinen Wienissä toimiva 
yksikkö. Sen nykyinen tieteellinen komitea muodostuu kansainvälisesti 
arvostetuista ihmisoikeusasiantuntijoista. Sen jäsenistä valtaosa on eri 
tieteenaloja edustavia yliopiston professoreita, jotka ovat toimineet korkean 
tason tehtävissä, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen varapresidenttinä, 
ihmisoikeuksia edistävien kansallisten elinten puheenjohtajina, YK:n 
erityisraportoijina ja kansainvälisten valvontakomiteoiden jäseninä ja muissa 
vastaavissa tehtävissä.  
Tieteellinen komitea on merkittävien ihmisoikeusasiantuntijoiden yhteistyöelin, 
joka seuraa Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaa. 

FRA:n tieteellisen komitean jäsenen asema on erittäin arvostettu ja edellyttää 
sitoutumista ja huomattavaa ajallista panosta. Tieteellisen komitean tehtävänä 
on taata FRA:n toiminnan tieteellinen laatu kaikkien perusoikeuksien alalla. 
Jäsenet kokoontuvat vähintään neljästi vuodessa FRA:n toimitiloissa Wienissä tai 
etänä. 
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1. PERUSOIKEUSVIRASTO 

FRA on Euroopan unionin virasto, joka toimii Wienissä Itävallassa. 1 

FRA:n tavoitteena on tarjota perusoikeuksia koskevaa apua ja asiantuntemusta 
asianomaisille unionin toimielimille, elimille, laitoksille ja virastoille sekä 
viranomaisille ja jäsenvaltioille, kun ne panevat täytäntöön Euroopan unionin 
oikeutta, ja auttaa niitä tällä tavoin varmistamaan perusoikeuksien 
täysimääräinen kunnioittaminen, kun ne toimivaltuuksiensa puitteissa 
toteuttavat toimenpiteitä tai määrittelevät toimintalinjoja.2 

FRA keskittyy EU:n ja sen 27 jäsenvaltion perusoikeustilanteeseen. Ehdokasmaat 
ja maat, jotka ovat tehneet vakautus- ja assosiaatiosopimuksen EU:n kanssa, 
voidaan kutsua osallistumaan sen työskentelyyn.3 

FRA koostuu seuraavista hallinnollisista elimistä: 

hallintoneuvosto 

johtokunta 

tieteellinen komitea 

johtaja 

viraston henkilöstö 

 

2.  TIETEELLINEN KOMITEA 

Tällä kiinnostuksenilmaisupyynnöllä pyydetään asiantuntijoita, joilla on riittävä 
kokemus yhdeltä tai useammalta perusoikeuksien alaan liittyvältä tieteenalalta, 
ilmaisemaan kiinnostuksensa ryhtyä FRA:n tieteellisen komitean jäseneksi. 

Euroopan unionin perusoikeusviraston (jäljempänä ʼvirastoʼ) perustamisesta 15 
päivänä helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007, 

 
1 FRA:n perustamisasetus, jonka Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt, julkaistiin 22.2.2007 Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
L 53 (s. 1–14). 
2 Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15 päivänä helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007 2 
artikla. 
3 Ks. neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007 28 artikla. 
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sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä huhtikuuta 2022 annetulla neuvoston 
asetuksella (EU) 2022/555, (jäljempänä ̓perustamisasetusʼ) 14 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti viraston hallintoneuvosto nimittää tieteellisen komitean, johon kuuluu 
yksitoista riippumatonta perusoikeuksien alalla erityisen ansioitunutta henkilöä, 
joilla on riittävää osaamista tieteellisestä laadusta ja tutkimusmenetelmistä. 

Tieteellisen komitean tehtävä 

Perustamisasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti tieteellinen komitea takaa 
viraston työn tieteellisen laadun ja antaa neuvoja johtajalle ja virastolle viraston 
työssä sovellettavista tieteellisistä tutkimusmenetelmistä. 

Johtaja ottaa tässä tarkoituksessa tieteellisen komitean mukaan 
perustamisasetuksen 4 artiklan 1 kohdan a–f alakohdan ja h alakohdan nojalla 
laadittavien ja viraston tehtäviin liittyvien asiakirjojen valmisteluun. Viraston 
tehtäviin kuuluvat 

 merkityksellisten, objektiivisten, luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen 
kerääminen, tallentaminen, analysointi ja levittäminen, mukaan luettuina 
tutkimus- ja seurantatulokset, joita jäsenvaltiot, unionin toimielimet, 
elimet, laitokset ja virastot sekä tutkimuskeskukset, kansalliset elimet, 
valtioista riippumattomat järjestöt, kolmannet maat ja kansainväliset 
järjestöt, erityisesti Euroopan neuvoston toimivaltaiset elimet, toimittavat 
sille; 

 menetelmien ja normien kehittäminen yhteistyössä Euroopan komission ja 
EU:n jäsenvaltioiden kanssa perusoikeuksia koskevien tietojen 
vertailukelpoisuuden, objektiivisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi 
Euroopan tasolla; 

 tieteellisten tutkimusten ja selvitysten, esiselvitysten ja 
toteutettavuustutkimusten toteuttaminen ja tukeminen sekä 
osallistuminen niitä koskevaan yhteistyöhön tarvittaessa myös Euroopan 
parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä, jos tämä on 
sopusoinnussa viraston painopistealueiden sekä vuotuisten ja 
monivuotisten työohjelmien kanssa; 

 päätelmien ja lausuntojen laatiminen ja julkaiseminen – joko omasta 
aloitteesta tai Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä 
– yksittäisistä aiheista unionin toimielimille ja jäsenvaltioille niiden 
pannessa täytäntöön unionin oikeutta; 

 vuosikertomuksen julkaiseminen viraston toiminta-aloihin kuuluvista 
perusoikeuskysymyksistä ja esimerkkien antaminen hyvistä käytännöistä; 
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 aihekohtaisten kertomusten julkaiseminen viraston omien analyysien, 
tutkimusten ja selvitysten pohjalta; 

 viestintästrategian kehittäminen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa 
käytävän vuoropuhelun edistäminen perusoikeuksia koskevan yleisen 
tietoisuuden lisäämiseksi ja viraston toiminnasta aktiivisesti 
tiedottamiseksi. 

Tieteellistä komiteaa kuullaan 5a artiklan 3 kohdan mukaisesti viraston ohjelma-
asiakirjaluonnosta koskevasta lausunnosta. 

Tieteellisen komitean toiminta 

Hallintoneuvostosta poiketen tieteellinen komitea on neuvoa-antava elin, joka ei 
osallistu viraston hallintoon eikä toiminnan johtamiseen. Sen sijaan komitea 
osallistuu työskentelevänä elimenä viraston tutkimustoimintaan. Näin ollen sen 
jäseniltä odotetaan sitoutumista sekä merkittävän ajallisen panoksen ja 
työpanoksen antamista viraston toiminnalle. Jäsenten tehtävänä on esittää 
perusteltuja lausuntoja viraston työn laadusta ja etenkin viraston työssä 
sovellettavista tieteellisistä tutkimusmenetelmistä, mikä voi edellyttää 
yksityiskohtaisia kirjallisia tuotoksia. 

Nykyisten työskentelymenetelmien mukaisesti komitean yksittäiset jäsenet 
voivat valvoa yhtä tai useampaa yksittäistä tutkimushanketta toimien 
”esittelijänä” hankeidean syntymisestä lähtien aina tulosten julkaisemiseen asti. 
Tieteellisen komitean jäsenet tekevät kuitenkin yhteisesti ”viraston työn 
tieteellistä laatua” koskevat päätökset. Komiteaa johtaa puheenjohtaja4. 
Puheenjohtajan apuna toimii FRA:ssa työskentelevä yhteyshenkilö. 

Tieteellisen komitean kokoonpano 

Perustamisasetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti tieteelliseen komiteaan 
kuuluu 11 riippumatonta perusoikeuksien alalla erityisen ansioitunutta henkilöä. 
Hallintoneuvosto nimittää jäsenet avoimen haku- ja valintamenettelyn jälkeen 
kuultuaan toimivaltaista Euroopan parlamentin valiokuntaa5 

Hallintoneuvosto varmistaa myös tieteelliseen komiteaan nimittämiensä jäsenten 
tasapuolisen maantieteellisen edustuksen. Lisäksi hallintoneuvosto pyrkii naisten 
ja miesten tasapainoiseen osallistumiseen tieteellisessä komiteassa. Se kiinnittää 

 
4 Euroopan unionin perusoikeusviraston työjärjestyksen 19 artikla. 
5 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. 
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myös erityistä huomiota yksittäisiin tieteenaloihin ja erikoisosaamiseen, jotta 
edustettuina ovat kaikki viraston ohjelma-asiakirjassa määritellyt alat. 

Perustamisasetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti viraston hallintoneuvoston 
jäsenet eivät saa olla tieteellisen komitean jäseniä. 

Tieteellisen komitean jäsenten on oltava asiantuntijoita yhdellä tieteenalalla tai 
heillä on oltava monitieteellinen profiili ihmisoikeuksiin liittyvällä tai niiden 
kannalta keskeisellä tieteenalalla. Niitä ovat esimerkiksi 

 yhteiskuntatieteet, mukaan lukien asiantuntemus 
tutkimusmenetelmien ja monikansallisen vertailevan kvalitatiivisen 
ja/tai kvantitatiivisen tutkimuksen alalla; 

 oikeustiede, mukaan lukien vertaileva valtiosääntöoikeus, unionin 
oikeus ja kansainvälinen oikeus; 

 valtio-oppi; 

 tilastotiede. 

 

Toimikausi 

Tieteellisen komitean jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Sitä ei voida uusia. 
Tieteellisen komitean jäsenet ovat riippumattomia, ja heidän on noudatettava 
salassapitoa koskevia sääntöjä. 

Jäsenet ovat korvattavissa vain heidän omasta pyynnöstään tai jos he ovat 
pysyvästi estyneitä suorittamaan tehtäviään. Jos jäsen ei kuitenkaan täytä enää 
riippumattomuutta koskevia vaatimuksia, hänen on erottava välittömästi ja 
ilmoitettava tästä Euroopan komissiolle ja viraston johtajalle. Vaihtoehtoisesti 
hallintoneuvosto voi jäsentensä kolmasosan tai Euroopan komission tekemän 
ehdotuksen perusteella todeta, ettei asianomainen henkilö ole riippumaton, ja 
lakkauttaa jäsenyyden. 

Tällaisissa tapauksissa hallintoneuvosto nimittää varallaololuettelosta 
ensimmäisen käytettävissä olevan henkilön uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.  
Jos jäljellä olevan toimikauden kesto on alle kaksi vuotta, uuden jäsenen 
toimikausi voi olla kokonainen viiden vuoden toimikausi. Virasto julkaisee 
verkkosivuillaan luettelon tieteellisen komitean jäsenistä ja pitää sen ajan tasalla. 
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Tieteellisen komitean kokoukset 

Perustamisasetuksen 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti tieteellinen komitea 
kokoontuu täysistuntoon neljä kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään joko 
viraston toimipaikassa (Wienissä) tai videoyhteyden välityksellä. Ylimääräisiä 
kokouksia voidaan kutsua koolle. Jäsenten odotetaan osallistuvan näihin 
kokouksiin ja antavan niitä varten merkittävän ajallisen panoksen ja työpanoksen 
esimerkiksi tarkistamalla ja kommentoimalla heille toimitettua materiaalia. 
Tämän pitäisi tapahtua mieluiten kirjallisesti ja perustelut sisältäen. 

Tieteellisen komitean jäsenillä on oikeus saada korvausta osallistumisestaan 
tieteellisen komitean toimintaan.6 

 
 

3. VAADITTU PÄTEVYYS JA KOKEMUS SEKÄ ARVIOINTIPERUSTEET 
 
A. Kelpoisuusvaatimukset 

Tieteellisen komitean jäseniksi hakevien on täytettävä seuraavat neljä 
kelpoisuusvaatimusta: 

 Hakijalla on asiaankuuluvalla tieteenalalla suoritettu tieteellinen 
jatkotutkinto. 

 Hakijalla on edellä mainitun tutkinnon jälkeen hankittu seitsemän vuoden 
todistettu työkokemus perusoikeuksista esimerkiksi yhteiskuntatieteiden, 
valtio-opin, oikeustieteiden ja/tai tilastotieteen alalta. 

 Hakija on jonkin EU:n jäsenvaltion tai FRA:n toimintaan neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 168/2007, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä 
huhtikuuta 2022 annetulla neuvoston asetuksella (EU) 2022/555, 28 
artiklan mukaisesti tarkkailijana osallistuvan valtion kansalainen. 

 Hakijalla on oltava englannin kielen perusteellinen taito (vähimmäistaso 
C1) ja toisen EU:n virallisen kielen tyydyttävä taito (vähimmäistaso B2).7 

 
B. Valintaperusteet 

OLENNAISET VAATIMUKSET 

 
6 Euroopan unionin perusoikeusviraston työjärjestyksen 24 artikla; asiantuntijoiden kutsuminen kokouksiin. 
7 HUOMAUTUS: Kaikkien kokousten ja (sekä FRA:n että tieteellisen komitean jäsenten) tuotosten työkieli on englanti. FRA käännättää 
ainoastaan tuotostensa lopulliset versiot muille EU:n kielille, joten hakijoiden englannin kielen taidon (taso C1 kieliä koskevan yhteisen 
eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti) odotetaan olevan erinomainen niin kuullunymmärtämisen, luetunymmärtämisen kuin 
kirjallisen taidon osalta. Komiteassa työskentelyä varten ei tarjota kääntämis- ja tulkkauspalveluja. 
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Tieteellisen komitean jäsenten valinnassa sovellettavat viisi olennaista 
vaatimusta ovat seuraavat: 

 Tieteellinen huippuosaaminen: tieteellinen huippuosaaminen viraston 
toimialaan välittömästi liittyvillä aloilla, josta on osoituksena julkaisut 
asianomaisilta aloilta tai muut ammatillista kokemusta osoittavat ansiot 
esimerkiksi oikeustieteen, yhteiskuntatieteiden, valtio-opin, tilastotieteen, 
maantieteen, taloustieteen, antropologian tai journalistiikan alalla. 

 Kokemus monikansallisesta vertailevasta toiminnasta: laaja 
kokemus työskentelystä ja/tai kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 
tutkimuksen tekemisestä useammassa kuin yhdessä maassa viraston 
toimintaan läheisesti liittyvillä aloilla. 

 Perus- ja ihmisoikeuksien perusteellinen käytännön tuntemus: 
laaja käytännön kokemus perus- ja ihmisoikeuksista lainsäädännön, 
yhteiskuntatieteiden, toimintalinjojen ja/tai täytäntöönpanon kannalta, 
esimerkiksi kokemus kenttätyöstä, tietoanalyysistä, hallintotavasta ja 
demokratiasta, teknisen neuvonnan ja oikeudellisten arvioiden 
antamisesta sekä työskentelystä kansainvälisessä hallitusten välisessä tai 
valtiosta riippumattomassa organisaatiossa, myös valvontaelimissä. 

 Lausuntojen ja/tai suositusten antaminen: kokemus lausuntojen tai 
suositusten antamisesta kansallisella tasolla tai kansainvälisesti viraston 
toiminnan kannalta kiinnostavilla aloilla. 

 Erinomainen tieteellisen englannin kielen taito: erinomainen 
englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito.  Englantia8 käytetään 
tieteellisen komitean suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä. 

EDUKSI LUETTAVAT 

Seuraavat neljä vaatimusta luetaan hakijan eduksi: 

 Hakijalla on tai on ollut vakinainen professuuri tai muu tutkimukseen 
suuntautunut asema akateemisessa oppilaitoksessa. 

 Hakija on suorittanut tohtorintutkinnon. 

 Hakijalla on ammatillista kokemusta monitieteellisestä ympäristöstä, 
mieluiten kansainvälisissä yhteyksissä. 

 Hakijalla on kokemusta tutkimustulosten levittämisestä innovatiivisesti ja 
tehokkaasti erilaisille yleisöille. 

 
 

8 Viraston työjärjestyksen 4 artiklan 2 kohta. 
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Edellä mainittujen keskeisten vaatimusten täyttymistä arvioidaan erityisesti 
seuraaviin ansiopisteisiin, tietoihin ja todisteisiin perustuen: 
 

1. Tieteellinen huippuosaaminen (0–30 pistettä) 

 asiaankuuluvat tieteelliset julkaisut – vähintään 10 laadukasta 
julkaisua 

 viranomaisille toimitetut asiaankuuluvat asiantuntijalausunnot, 
suositukset ja päätelmät 

 asiaankuuluvat tutkimushankkeet eri EU:n jäsenvaltioissa 

 asiaankuuluva opetustyö eri EU:n jäsenvaltioissa sekä kokemus 
puheen johtamisesta kansainvälisissä konferensseissa ja 
osallistumisesta kansainvälisiin työryhmiin ja monitieteellisiin 
hankkeisiin. 

2. Kokemus monikansallisesta vertailevasta toiminnasta (0–15 
pistettä) 

 asiaankuuluva kokemus kenttätyöstä, kuten monikansallisesta 
tutkimuksesta, johon sisältyy kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten 
tietojen analysointia 

 asiaankuuluva kokemus poliittisesta ja oikeudellisesta neuvonnasta 
kansainvälisissä tai monikansallisissa yhteyksissä 

 asiaankuuluva kokemus poliittisten järjestelmien vertailusta ja 
vertailevasta valtiosääntöoikeudesta (EU). 

3. Perus- ja ihmisoikeuksien perusteellinen käytännön tuntemus (0–
15 pistettä) 

 asiaankuuluva kokemus julkishallinnosta tai politiikasta, 
johtoasemassa toimiminen mukaan luettuna 

 asiaankuuluva kokemus oikeuslaitoksesta, johtoasemassa 
toimiminen mukaan luettuna 

 asiaankuuluva kokemus valtiosta riippumattomasta organisaatiosta, 
johtoasemassa toimiminen mukaan luettuna 

 asiaankuuluva kokemus ihmisoikeuksia edistävistä kansallisista 
elimistä tai muista kansallisen tason ihmisoikeuselimistä, 
johtoasemassa toimiminen mukaan luettuna 

 asiaankuuluva kokemus perusoikeuksista kansainvälisellä tasolla, 
johtoasemassa toimiminen mukaan luettuna. 
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4. Lausuntojen ja/tai suositusten tai päätelmien antaminen (0–15 
pistettä) 

 laaja kokemus asiaankuuluvien käytännön suositusten laatimisesta 
tieteellisen tutkimuksen pohjalta 

 laaja kokemus ytimekkäiden ja politiikkaan vaikuttavien 
asiantuntijalausuntojen antamisesta viranomaisille ja 
kansalaisjärjestöille 

 laaja kokemus tieteellisten tekstien toimittamisesta 

 laaja kokemus perusoikeuksista tiedottamisesta suurelle yleisölle. 

5. Erinomainen tieteellisen englannin kielen taito (0-10 pistettä) 

 erinomainen englannin tieteellisen kirjoittamisen taito 

 laaja kokemus tieteellisestä kirjoittamisesta ja tekstin 
toimittamisesta englanniksi. 

Eduksi luettavat vaatimukset pisteytetään yhteensä asteikolla 0–5. 

Oikeudenmukaisen maantieteellisen edustuksen ja sukupuolten tasapuolisen 
osallistumisen varmistaminen otetaan huomioon valintavaiheessa. 

 
 

4. HAKEMINEN 
 

Hakijoita pyydetään toimittamaan hakemuksensa sähköisesti viraston 
verkkosivujen kautta: 
http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies 
 
Ainoastaan verkkosivujen kautta toimitetut hakemukset hyväksytään. 
Hakemus hyväksytään vain, jos se sisältää 
 

 hakemuskirjeen (enintään yksi sivu) 

 ilmoittautumislomakkeen, jonka linkki löytyy viraston verkkosivuilta 
tätä kiinnostuksenilmaisupyyntöä koskevasta osiosta 

 luettelon tieteellisistä julkaisuista kirjoissa ja vertaisarvioiduissa 
lehdissä sekä abstraktit viidestä tärkeimmästä artikkelista (kolmen 
näistä on oltava englanninkielisiä). 

Valintamenettelyn myöhemmässä vaiheessa voidaan pyytää lisää asiakirjoja 
hakemuksen tueksi. 
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Kiinnostuksenilmaisupyyntöä ja hakumenettelyä koskevia lisätietoja ja 
selvennyksiä voi pyytää seuraavasta osoitteesta: 

selection-scientific-committee@fra.europa.eu 
 
 
 
5. VALINTAMENETTELY, NIMITTÄMINEN JA TOIMIKAUSI 

 
Esivalinta: 

Johtaja seuraa tieteellisen komitean jäsenten valintamenettelyä varten 
perustetun esivalintalautakunnan työtä. Hän toimii esivalintalautakunnan 
puheenjohtajana. Esivalintalautakuntaan kuuluvat viraston yksikönpäälliköt sekä 
tehtävään nimetty Euroopan neuvoston jäsen. Kaksi FRA:n hallintoneuvoston 
jäsentä sekä yksi nykyisen tieteellisen komitean jäsen voivat osallistua 
esivalintalautakuntaan tarkkailijoina. 

Esivalintalautakunta tarkistaa hakijoiden kelpoisuuden kelpoisuusvaatimusten 
perusteella. Jos hakija ei täytä kaikkia kelpoisuusvaatimuksia, hänet suljetaan 
valintamenettelyn seuraavista vaiheista. 

Sitten esivalintalautakunta arvioi jokaisen hakukelpoisen hakijan 
valintavaatimusten perusteella. 

Johtaja esittelee viraston johtokunnalle esivalinnan tulokset, mukaan lukien 
tiedot hakijoista, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoja. 

Valinta: 

Johtokunta arvioi kaikki hakijat asetettujen valintavaatimusten perusteella. 

Johtokunta ottaa tässä arvioinnissa huomioon 

 esivalintalautakunnan työn 
 sen, että tieteellisen komitean jäsenten erikoisalojen tulee edustaa 

viraston toiminnan tärkeimpiä aloja 
 tarpeen varmistaa tasapuolinen maantieteellinen edustus ja sukupuolten 

tasapuolinen osallistuminen. 

Johtokunta toimittaa hallintoneuvostolle luettelon sopivimmista hakijoista 
puheenjohtajansa välityksellä. Luettelossa pitäisi olla yli 11 ja enintään 22 nimeä. 
Luettelossa mainitaan myös kunkin hakijan ansiopisteet, päätelmä hänen 
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soveltuvuudestaan tieteellisen komitean jäseneksi sekä tieto edellä mainittujen 
luetteloiden ulkopuolelle jääneistä hakijoista ja hylätyistä hakijoista. 

Viraston yksiköt antavat teknistä ja logistista tukea valintaprosessissa. 

Nimittäminen: 

Hallintoneuvosto hyväksyy varallaololuettelon, joka on laadittu 
paremmuusjärjestyksessä, ja nimeää tieteellisen komitean 11 jäsentä 
johtokunnan toimittamasta luettelosta toimivaltaista Euroopan parlamentin 
valiokuntaa kuultuaan. 

Perustamisasetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenet nimitetään viiden 
vuoden toimikaudeksi. Nimitystä ei voida uusia. 

Hakijoiden kannattaa huomioida, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan kokoukset ovat julkisia, joten hakijoiden nimet ja 
ansioluettelot saatetaan julkaista. Hakijoilla on oikeus vastustaa tietojensa 
julkaisemista lähettämällä asiaa koskevan sähköpostin osoitteeseen selection-
scientific-committee@fra.europa.eu. 

 
 

6. LAUSUNTO RIIPPUMATTOMUUDESTA, ILMOITUS 
SIDONNAISUUKSISTA JA SALASSAPITOSITOUMUS 

Tieteellisen komitean jäsenet nimitetään henkilökohtaisesti. Jäsenet lupaavat 
toimia riippumattomasti ilman ulkopuolista vaikutusta. Tästä syystä heidän on 
annettava lausunto riippumattomuudestaan sekä ilmoitus sidonnaisuuksistaan.9 

Salassapitositoumus vaaditaan niin ikään, jotta salassapitoa koskevia sääntöjä 
noudatetaan käsiteltäessä tietoja, jotka virasto on merkinnyt nimenomaan 
luottamuksellisiksi tai salassa pidettäviksi.10 

 
 

7. YHDENVERTAISET MAHDOLLISUUDET 

FRA kehottaa kaikkia kelpoisuusvaatimukset täyttäviä ja FRA:n tieteellisen 
komitean jäsenyydestä kiinnostuneita henkilöitä jättämään hakemuksen. 

 
9 Työjärjestyksen 27 artiklan 2 kohta. 
10 Työjärjestyksen 26 artiklan 2 kohta. 
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FRA varmistaa, ettei valintamenettelyssä syrjitä sukupuolen, rodun, ihonvärin, 
etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, uskonnon 
tai vakaumuksen, poliittisen tai muun mielipiteen, kansalliseen vähemmistöön 
kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, sukupuoli-
identiteetin tai sukupuolisen suuntautumisen tai muun seikan perusteella.  FRA 
on sitoutunut pyrkimään sukupuolten tasapuoliseen osallistumiseen, joten 
erityisesti naisia kehotetaan hakemaan jäseneksi. 

 

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN 

Kannattaa huomata, että FRA ei palauta hakemuksia hakijoille. 

Henkilötietoja, joita FRA pyytää hakijoilta, käsitellään luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23 päivänä lokakuuta 
2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 
mukaisesti. Tämä koskee erityisesti tietojen luottamuksellisuutta ja tietosuojaa. 

Jos hakijalla on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hän voi ottaa yhteyttä 
osoitteeseen selection-scientific-committee@fra.europa.eu 

Henkilötietojen käsittelystä saa lisätietoa perusoikeusviraston 
tietosuojaselosteesta. 

Perusoikeusviraston tietosuojaviranomaiseen saa yhteyden osoitteessa 
dpo@fra.europa.eu. 

Hakijat voivat milloin tahansa saattaa asian Euroopan tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi (http://www.edps.europa.eu; EDPS@edps.europa.eu), jos he 
katsovat, että FRA:n suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä on loukattu 
heidän asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan. 

 

 

9. MÄÄRÄAIKA 

Hakemusten jättämisen määräaika on 19.9.2022 klo 13.00 (paikallista aikaa, 
GMT+1). 

Kannattaa huomata, että hakemusten suuren määrän vuoksi 
järjestelmässä voi ilmetä ongelmia suurten tietomäärien käsittelyssä, 
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kun hakemusten jättämisen määräaika lähestyy. Hakemus 
suositellaankin jätettävän hyvissä ajoin ennen määräaikaa. 


