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AST

Hallintoavustajien tehtäväryhmä
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Tiivistelmä
I Euroopan unioni työllistää noin 60 000 henkilöä, jotka työskentelevät erilaisten –

vakituisten ja lyhytaikaisten – työsopimusten nojalla EU:ssa ja kolmansissa maissa.
Henkilöstön jäsenten työehdot on määritelty Euroopan unionin virkamiehiin
sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen
ehdoissa, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’.Noin puolet EU:n henkilöstöstä työskentelee
komissiossa, joka vastaa henkilöstösääntöjä koskevien uudistusten ehdottamisesta.
Komission henkilöstön palkkakustannukset ovat 3,2 miljardia euroa vuodessa eli noin
kaksi prosenttia EU:n kokonaisbudjetista.

II EU hyväksyi vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä (MRK) käytyjen

talousarvioneuvottelujen yhteydessä toimenpidepaketin henkilöstömenojen
vähentämiseksi ja henkilöstöhallinnon parantamiseksi. Vuoden 2014
henkilöstöuudistuspakettiin kuului henkilöstön vähentäminen viidellä prosentilla,
tilapäinen palkkojen ja eläkkeiden jäädyttäminen ja henkilöstösääntöjen tarkistaminen.

III Tässä tarkastuksessa tutkittiin, miten komissio on onnistunut kahdessa

tavoitteessaan eli talousarviosäästöjen saavuttamisessa ja henkilöstöhallinnon
parantamisessa. Tilintarkastustuomioistuin päätti toimittaa tarkastuksen nyt, jotta
komissio ja budjettivallan käyttäjä saisivat arvioinnin vuoden 2014 uudistuspaketista.
Arviointi voi edistää mahdollisia tulevia keskusteluja henkilöstösääntöjen
kehittämisestä. Tilintarkastustuomioistuimen sidosryhmät ovat myös ilmaisseet
olevansa kiinnostuneita uudistuspaketin laadullisista tuloksista.

IV Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida vuoden 2014 uudistusten vaikuttavuutta

ensisijaisesti komissiossa. Tilintarkastustuomioistuin tutki toteutettuja toimenpiteitä
sen arvioimiseksi, oliko
—

niiden avulla saavutettu odotetut talousarviosäästöt EU:n tasolla

—

niiden avulla parannettu komission henkilöstöresurssien tilannetta

—

toimenpiteet valmisteltu yleisesti ottaen asianmukaisesti ja seurattiinko niiden
täytäntöönpanoa komissiossa asianmukaisesti.

V Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kustannusten vähentämiseksi toteutetuilla

toimenpiteillä on saatu aikaan huomattavia säästöjä EU:n talousarvioon.
Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa saavutetut säästöt
nousevat todennäköisesti kaikkiaan 4,2 miljardiin euroon, mikä on alun perin sovittua
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enemmän. Komissio odottaa, että eläkeikään, urarakenteeseen ja eläkepakettiin
tehdyistä muutoksista saatavat pitkän aikavälin säästöt vähentävät EU:n
hallintomenoja 19,2 miljardilla eurolla vuosina 2014–2064.

VI Vuoden 2014 uudistuspaketin vaikutus henkilöstöhallintoon on ollut kuitenkin

vaihteleva. Urarakenteeseen tehdyt muutokset ovat auttaneet sovittamaan palkat
paremmin yhteen tehtävien vastuullisuuden kanssa ja korjaamaan vuonna 2004
tehdyn henkilöstösääntöuudistuksen sivuvaikutuksia. Eläkeiän nostaminen ja uusien
työntekijöiden rekrytoinnin vähentäminen lisäävät työvoiman ikääntymistä. Komissio
käyttää entistä enemmän sopimussuhteista henkilöstöä selviytyäkseen kasvavasta
työtaakasta ja rekrytointimahdollisuuksien vähenemisestä, mutta menettelytavan
vaikutukset komission osastoihin vaihtelevat huomattavasti. Vähemmän edulliset
työehdot ovat myös vähentäneet EU:n palveluksessa työskentelyn houkuttelevuutta
samaan aikaan kun EU:lla on vaikeuksia houkutella riittävästi työntekijöitä eräistä
jäsenvaltioista.

VII Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että komissio ei juurikaan arvioinut
uudistuspaketin säästötoimenpiteistä ja muista kuin taloudellisista toimenpiteistä
henkilöstöhallinnolle todennäköisesti aiheutuvia seurauksia. Komission
seurantamekanismit eivät mahdollistaneet kielteisten seurausten havaitsemista
kokonaan tai riittävän ajoissa.

VIII Tilintarkastustuomioistuimen yleisenä päätelmänä oli se, että vuoden 2014

henkilöstöuudistuspaketti on onnistunut toivottujen kustannussäästöjen ja joidenkin
henkilöstöhallintoon liittyvien parannusten saavuttamisessa. Osa pääosastoille ja
henkilöstölle aiheutuneista kielteisistä seurauksista olisi kuitenkin voitu välttää, tai
niitä olisi voitu hillitä, jos uudistukset olisi valmisteltu ja jos niitä olisi seurattu
paremmin.

IX Komission on tarpeen päivittää työkuormituksen hallintajärjestelmänsä sekä

henkilöstöresurssien seuranta- ja raportointijärjestelynsä ja tehdä ennakkoarviointi
mahdollisesta uudesta henkilöstöuudistusten toimenpidepaketista.
Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio
o

laatii henkilöstöhallintosuunnitelman

o

parantaa henkilöstöresursseihin liittyvää seuranta- ja raportointikehystä

o

arvioi tarpeet ja mahdolliset vaikutukset ennen uusia henkilöstösääntöjen
muutoksia.

7

Johdanto
01 Noin 60 000 virkamiestä ja muuta työntekijää työskentelee EU:n toimielimissä ja
virastoissa Euroopan unionissa ja kolmansissa maissa. Luku sisältää Euroopan
komission 32 000 työntekijää. Jäljempänä olevassa kaaviossa 1 on esitetty keskeiset
tiedot ja luvut komission henkilöstöstä vuonna 2018 1.

Kaavio 1 – Euroopan komission henkilöstö lyhyesti, 2018

45 pääosastoa,

32 196

65 %

12 %

11 %

12 %

Brysselissä

henkilöstön
jäsentä
1.1.2018

muualla
EU:ssa

yksikköä ja toimistoa

Luxemburgissa

EU:n ulkopuolella

Johtajia 4 %
Muita kuin johtajia 96 %

1%

€3,2 miljardia

Ylemmät johtajat

36 %

3%

Virkamiehet (AD)

komission henkilöstön
palkkakustannuksia

Keskijohto

Vuoden 2018 talousarvio

2%

Muu henkilöstö

3%

Väliaikainen
henkilöstö

27 %

Virkamiehet
(AST & AST/SC)

6%
22 %

Paikallinen
henkilöstö

48 vuotta

komission henkilöstön KESKI-IKÄ
vuonna 2018

Sopimussuhteinen
henkilöstö

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston
raporttien perusteella, henkilöstöhallinnon keskeiset luvut vuonna 2018.

1

Lisätiedot 45 pääosastosta ja yksiköstä löytyvät liitteestä IV.
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02 Vuoden 2018 talousarviossa komission henkilöstöresurssien määrärahat olivat
3,2 miljardia euroa 2 ja koko EU:n henkilöstön 5,5 miljardia euroa.

03 EU:n henkilöstö palkataan ja luokitellaan työsuhteen tyypin mukaisesti

seuraavasti: virkamiehet, jotka nimitetään tehtäväänsä ja joilla on vakinainen virka, ja
väliaikaiset ja sopimussuhteiset toimihenkilöt 3. Lisäksi kolmansissa maissa sijaitsevissa
EU:n edustustoissa on paikallista henkilöstöä. Vakinainen ja väliaikainen henkilöstö on
luokiteltu kolmeen eri tehtäväryhmään: hallintovirkamiehet (AD), hallintoavustajat
(AST) sekä sihteerit ja virkailijat (AST/SC). Kukin ryhmä kattaa oman palkkaluokkaasteikkonsa: palkkaluokasta AD5 palkkaluokkaan AD16, palkkaluokasta AST1
palkkaluokkaan AST11 ja palkkaluokasta AST/SC1 palkkaluokkaan AST/SC6.

04 Näiden henkilöstön jäsenten ja työnantajan perusoikeudet, -velvollisuudet

ja -vastuualueet on määritelty Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa
henkilöstösäännöissä ja muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa,
jäljempänä molemmat yhdessä ’henkilöstösäännöt’.Kyseiset tekstit hyväksyttiin
ensimmäisen kerran vuonna 1962. Henkilöstösääntöihin tehtiin suhteellisen vähän
muutoksia ennen 2000-luvun alkua, vaikka komission rakennetta muutettiin ja
työehtoja tarkistettiin muissa kansainvälisissä organisaatioissa ja monien
jäsenvaltioiden julkishallinnossa. Vuonna 2003 komissio ehdotti kuitenkin useita
kauaskantoisia ja laajoja muutoksia (jäljempänä ’henkilöstösääntöjen vuoden 2004
uudistus’) vuonna 2004 tapahtuvaa EU:n laajentumista silmällä pitäen.

05 Vuonna 2014 tulivat voimaan jälleen tarkistetut henkilöstösäännöt. Niiden

odotettiin olevan virstanpylväs tehokkaamman hallinnon toteuttamisessa, sillä niiden
avulla oli määrä saavuttaa talousarviosäästöjä ja parantaa henkilöstöhallintoa EU:n
toimielimissä 4. Ilmoitettuna tavoitteena oli ”Euroopan unionin virkamieskunnan
henkilöstöresurssien optimaalinen hallinta, ottamalla huomioon virkamieskunnalle
ominaisen osaavuuden, pätevyyden, riippumattomuuden, lojaaliuden,

2

Tähän summaan sisältyvät komission henkilöstön palkkakustannukset.

3

Ks. lisätietoja liitteestä II – Komissiossa työskentelevät henkilöstöluokat.

4

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio”,
29.6.2011, KOM(2011) 500 lopullinen.
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puolueettomuuden ja pysyvyyden, sekä kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden ja
houkuttelevat palvelukseen oton ehdot” 5.

06 Henkilöstösäännöt tarkistettiin vuonna 2014 vuosien 2014–2020 monivuotiseen

rahoituskehykseen liittyneiden talousarvioneuvottelujen yhteydessä. Alustavaan
komission ehdotukseen 6 sisältyi henkilöstön määrän vähentämistä koskenut sitoumus,
joka sisällytettiin myöhemmin monivuotista rahoituskehystä koskevaan ehdotukseen
liitettyyn toimielinten väliseen sopimukseen (jäljempänä ’virkojen/toimien
vähentäminen viidellä prosentilla) 7. Neuvosto esitti neuvottelujen aikana
lisätoimenpiteitä, kuten palkkojen ja eläkkeiden jäädyttämisen kahden vuoden ajaksi.
Tässä kertomuksessa henkilöstön vähentämiseen, palkkojen ja eläkkeiden
jäädyttämiseen ja henkilöstösääntöihin vuonna 2014 tehtyihin muutoksiin viitataan
”vuoden 2014 henkilöstöuudistuspakettina”.

07 Jäljempänä oleva aikataulu (ks. kaavio 2) osoittaa, miten talousarvioneuvottelut
ja muut ulkoiset tapahtumat vaikuttivat vuonna 2014 toteutettuun
tarkistamisprosessiin.

5

Parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1023/2013, annettu 22 päivänä
lokakuuta 2013, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja
unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta,
johdanto-osan 7 kappale.

6

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin
virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuta henkilöstöä koskevien
palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta, COM(2011) 890 final, Bryssel, 13.12.2011, s. 2.

7

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty
2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).
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Kaavio 2 – Henkilöstösääntöjen vuoden 2014 tarkistamiseen
vaikuttaneet tapahtumat

EU:n talousarvioon
liittyvät
toimenpiteet

Henkilöstösääntöihin liittyvät
toimenpiteet

Talouskriisin
puhkeaminen

Henkilöstösääntöjen
uudistus 2004

2008

2004

Vuotuista palkkojen
mukauttamista koskeva
riita-asia neuvoston ja
komission välillä
2009

•

2011

•

Komission ehdotus vähentää
henkilöstömenoja koskevia
maksusitoumuksia
1 miljardilla eurolla vuosien
2014–2020 MRK:ssä.

2011

2012

Jäsenvaltiot pyytävät lisää
vaihtoehtoja
henkilöstömenojen lisäsäästöjä
varten vuosien 2014–2020
MRK:ssä

Komission ehdotus
henkilöstösääntöjen
tarkistamisesta
Kertomus urarakenteista

2012

Eurostatin raportti
eläkemenojen
talousarviovaikutuksista
2010

Euroopan parlamentin
mietintö henkilöstösääntöjen
tarkistamista koskevasta
komission ehdotuksesta

2013
•

•
•

Neuvosto ehdottaa, että
EU:n henkilöstön
palkkamenoista
vähennetään 1,5 miljardia
euroa lisää vuosien 2014–
2020
MRK:ssa jäädyttämällä
palkat ja eläkkeet
kahdeksi vuodeksi
Toimielinten välinen
sopimus virkojen/toimien
vähentämisestä
5 prosentilla

2013

Tarkistettujen
henkilöstösääntöj
en hyväksyminen

2014

Tarkistettujen
henkilöstösääntöj
en voimaantulo

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

08 Kun henkilöstösääntöjen ehdotetusta tarkistamisesta keskusteltiin,

jäsenvaltioiden julkiseen talouteen kohdistui paineita maailmanlaajuisen talous- ja
rahoituskriisin vuoksi 8. Monet jäsenvaltiot olivat ilmoittaneet julkishallintonsa
8

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication15 887_en.pdf
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kustannusten vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Ne koskivat pääasiassa
palkkojen ja uusien rekrytointien jäädyttämistä, työajan pidentämistä, eläkeiän
nostamista ja henkilöstön määrän vähentämistä.

09 Henkilöstösääntöjä koskevat muutokset hyväksyttiin lopulta Euroopan

parlamentin, neuvoston ja komission välillä käytyjen kolmikantaneuvottelujen jälkeen.
Muutoksissa keskityttiin kahteen tavoitteeseen: talousarviosäästöihin hallintomenoissa
ja henkilöstöhallinnon parantamiseen (ks. kaavio 3)
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Kaavio 3 – Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketti sisälsi toimenpiteitä
varojen säästämiseksi ja henkilöstöhallinnon parantamiseksi

Henkilöstösääntöjen vuoden
2014 tarkistuksen taustalla
vaikutti pääasiassa pyrkimys
saada aikaan
TALOUSARVIOSÄÄSTÖJÄ,
mutta tarkistuksessa viitattiin
myös tarpeeseen PARANTAA
HENKILÖSTÖHALLINTOA

Tärkeimmät palkka- ja eläkesäästöt

• Palkkojen ja eläkkeiden jäädyttäminen
•
•
•

2 vuodeksi
Virkojen/toimien vähentäminen
5 prosentilla ja pidemmät työajat
Eläkeiän nostaminen
Vuotuisen eläkkeiden
karttumisprosentin pienentäminen

Työehdot

• Vähimmäistyöajan pidentäminen
•
•
•

Muut säästöt

• Pienempipalkkaisen AST-SC•
•
•

tehtäväryhmän luominen
Pääsyn rajoittaminen uran
loppuvaiheeseen sijoittuviin AST- ja ADpalkkaluokkiin
Vuosilomaa ja elinolosuhdekorvausta
koskevat muutokset EU:n edustustoissa
Vuotuisen matkakulukorvauksen
vähentäminen

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

37,5 tunnista 40 tuntiin viikossa
(kompensoi virkojen vähentämistä
5 prosentilla)
Muutokset joustavan työajan vapaina
pitämistä koskevissa säännöissä
palkkaluokissa AD/AST9 ja sitä ylemmissä
palkkaluokissa
Sihteeri- ja virkailijahenkilöstön uusi
tehtäväryhmä ”AST/SC”
Vanhempainvapaan pidennys
50 prosentilla

Urarakenne

• Sopimussuhteisen henkilöstön

•
•
•

työsuhteen enimmäispituuden
pidentäminen, mahdollisuus järjestää
sisäisiä kilpailuja, jotka ovat avoimia
sopimussuhteiselle henkilöstölle
Alentaminen kolmen kielteisen raportin
jälkeen
Irtisanominen viiden kielteisen raportin
jälkeen
Pitkäkestoisen ja merkittävän
maantieteellisen epätasapainon
korjaaminen
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa
10 Tilintarkastustuomioistuin tutki toteutettuja toimenpiteitä sen arvioimiseksi, oliko
a)

niiden avulla saavutettu odotetut talousarviosäästöt EU:n tasolla

b)

niiden avulla parannettu komission henkilöstöresurssien tilannetta

c)

toimenpiteet valmisteltu yleisesti ottaen asianmukaisesti ja seurattiinko niiden
täytäntöönpanoa komissiossa.

11 Tilintarkastustuomioistuin käsitteli vuoden 2014 paketin lyhyen aikavälin tuloksia

(vuoteen 2020 mennessä) ja pitkän aikavälin tuloksia (vuoteen 2064 mennessä) ja
tarvittaessa vuoden 2004 uudistuksen joitakin vaikutuksia. Tilintarkastustuomioistuin
keskittyi henkilöstöresurssien tilanteeseen komissiossa, sillä ne muodostavat
suurimman osan EU:n toimielinten henkilöstön palkkabudjetista (58 prosenttia) ja
käytettävissä olevista viroista (53 prosenttia). Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että
EU:n muissa toimielimissä tehdyt muutokset ovat luonteeltaan samankaltaisia.
Tarkastuksessa ei tutkittu toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia, kuten joidenkin
hallintotoimien ulkoistamista, jonka komissio toteutti henkilöstön vähentämisen
kompensoimiseksi. Tilintarkastustuomioistuin ei myöskään arvioinut, miten komissio
on pannut henkilöstöresursseja koskevat strategiansa täytäntöön henkilöstönsä
taitojen ja osaamisen osalta.

12 Tarkastustyön sisältö:
a)

Tarkastuksessa arvioitiin henkilöstösääntöihin sisältyvien, henkilöstöresurssien
taloudellisen ja toimintaa koskevan raportoinnin mukaisten velvoitteiden nojalla
laaditut komission kertomukset, kuten vuotuiset toimintakertomukset ja
hallintosuunnitelmat, kertomus urarakenteiden välisestä vastaavuudesta 9,
Eurostatin raportit eläkejärjestelmän kestävyydestä vuosilta 2011 ja 2016 ja
kertomus maantieteellisestä tasapainosta EU:n toimielimissä 10.

9

Kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle – vanhan ja uuden urarakenteen välinen
vastaavuus, COM(2011) 171 final.

10

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiehiin
sovellettavien henkilöstösääntöjen 27 artiklan ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan nojalla (maantieteellinen tasapaino),
COM(2018) 377 final.

14
b)

Tarkastuksessa analysoitiin henkilöstöresursseihin liittyviä tilastotietoja,
talousarvioon liittyviä asiakirjoja ja henkilöstökyselyjä vuosilta 2012–2018.

c)

Tarkastuksessa haastateltiin virkamiehiä

d)

i)

komission viidestä operatiivisesta pääosastosta (terveyden ja
elintarviketurvallisuuden pääosasto, rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja
pääomamarkkinaunionin pääosasto, kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysasioiden pääosasto, käännöstoimen pääosasto sekä muuttoliike- ja
sisäasioiden pääosasto), joissa absoluuttiset muutokset olivat suurimpia
vuosina 2012–2017 todellisuudessa täytettyjen henkilöstötaulukon virkojen
ja toimien määrän osalta

ii)

yhteisestä tutkimuskeskuksesta, joka on komission pääosasto, jonka
henkilöstö on jakautunut maantieteellisesti laajimmin ja levittäytynyt useaan
eri toimipaikkaan

iii)

henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosastosta,
budjettipääosastosta ja Eurostatista

iv)

henkilöstön ammattijärjestöistä.

Tarkastuksessa analysoitiin ulkoisten asiantuntijoiden, tutkijoiden ja OECD:n
raportteja, joissa käsiteltiin eurooppalaisessa työvoimassa ja työehdoissa
tapahtuneita muutoksia.

15

Huomautukset
Vuoden 2014 paketti tuottaa merkittäviä säästöjä EU:n
talousarvioon

13 Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten vuoden 2014 uudistuspaketti otettiin

huomioon määriteltäessä vuosien 2014–2020 MRK:n hallintomenojen enimmäismääriä
ja saatiinko toimenpiteillä aikaan odotettuja säästöjä.

Talousarviosäästöt olivat monivuotista rahoituskehystä koskevissa
neuvotteluissa sovittua suuremmat

14 Komissio arvioi henkilöstösääntöjen tarkistamisesta vuonna 2011 esittämässään

ehdotuksessa, että henkilöstösääntöjä muuttamalla ja vähentämällä henkilöstön
kokonaismäärää viidellä prosentilla voitaisiin saavuttaa arviolta yhden miljardin euron
talousarviosäästöt. Komission ehdotus muunnettiin vuonna 2013 oikeudellisesti
sitovaksi virkojen/toimien kokonaismäärää koskevaksi viiden prosentin
vähennykseksi 11. Neuvosto ehdotti sen jälkeen palkkojen ja eläkkeiden jäädyttämistä
kahdeksi vuodeksi vuosina 2013–2014, jotta talousarviosäästöjä voitiin lisätä
1,5 miljardilla eurolla. Nämä yhteensä 2,5 miljardin euron säästöt vähennettiin
komission alkuperäisestä vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta
ehdotuksesta, mikä pienensi henkilöstön kokonaiskustannusten enimmäismäärää
kyseisellä ajanjaksolla.

15 Monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärän pienentämisen lisäksi

lainsäädäntöviranomaiset hyväksyivät, että työuran loppuvaiheeseen sijoittuviin ADpalkkaluokkiin pääsyä rajoitettiin, minkä avulla saavutettiin 0,2 miljardin euron
lisäsäästöt. Näin ollen henkilöstösääntöjen tarkistamisesta vuonna 2014 seurasi
arviolta 2,7 miljardin euron säästöt henkilöstökuluissa ja eläkkeissä vuosien 2014–2020
monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tämä vastaa kuutta prosenttia henkilöstön
palkkoja ja eläkkeitä varten varatusta hallintomenojen 45,6 miljardin euron
talousarviosta.

11

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty
2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).
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16 Hallintomenoja koskevissa talousarvioneuvotteluissa keskityttiin lyhyen ja

keskipitkän aikavälin säästöihin, jotka ulottuivat monivuotisen rahoituskehyksen
loppuun asti. Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspakettiin liittyvien säästöjen lisäksi
kustannuksissa saavutettiin arviolta 1,4 miljardin euron lisäsäästöt sen ansiosta, että
vuosina 2011 12 ja 2012 13 ei sovellettu menetelmää, jonka mukaan palkkoja ja eläkkeitä
korotetaan automaattisesti viitejäsenvaltioiden ryhmässä tehtyjen vastaavien
korotusten mukaisesti.

17 Kokonaisuudessaan vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen palkka-

ja eläkesäästöjen yhdistetyn suoran talousarviovaikutuksen arvioidaan olevan noin
4,2 miljardia euroa, mikä on suunniteltua enemmän. Palkkojen ja eläkkeiden
jäädytykset (2011, 2013 ja 2014) ja vähäisempi mukauttaminen (2012) muodostavat
suurimman osan säästöistä. Kaaviossa 4 esitetään kaikki talousarviosäästöt lähteen ja
toimenpiteiden tyypin mukaisesti.

12

Euroopan unionin tuomioistuin, asia C-63/12, Euroopan komissio vs. Euroopan unionin
neuvosto, tuomio 19. marraskuuta 2013. Neuvosto oli kieltäytynyt hyväksymästä
ehdotettua EU:n henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden korotusta, koska tuolloin vallinnut
talouskriisi oli heikentänyt vakavalla ja äkillisellä tavalla unionin taloudellista ja sosiaalista
tilannetta, mikä oikeutti menetelmän soveltamisen keskeyttämisen. Unionin tuomioistuin
totesi, että neuvoston esittämät perustelut olivat riittävät tukemaan neuvoston päätöstä
olla hyväksymättä ehdotettua korotusta.

13

Asiassa C-63/12 annetun tuomion jälkeen komissio esitti joulukuussa 2013 uuden
ehdotuksen 0,9 prosentin korotuksesta vuonna 2011 ja 0,9 prosentin korotuksesta vuonna
2012. Kolmikantaneuvotteluissa hyväksyttiin asetukset 422/2014 ja 423/2014, joilla
palkkoja ja eläkkeitä mukautettiin vuonna 2011 yhteensä 0 prosenttia ja vuonna 2012
yhteensä 0,8 prosenttia.
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Kaavio 4 – Palkka- ja eläketoimenpiteet ovat tuottaneet suurimmat
säästöt vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä
Kolmikantasopimus
vuonna 2013

100%

4,2 miljardia euroa

Vähennetty
matkakulukorvaus
70 miljoonaa
euroa

90%

80%

Komission vuoden 2011
ehdotus

5 % henkilöstövähennys
855 miljoonaa euroa

Hyväksytty neuvostossa
vuonna 2014 ja
komissiossa
EUT:n käsittelyn jälkeen

Palkkojen ja eläkkeiden
jäädyttäminen ja
vähäisempi mukauttaminen
vuosina 2011 ja 2012
1 431 miljoonaa euroa

Neuvoston vuoden
2013 ehdotus

Palkkojen ja eläkkeiden
jäädyttäminen vuosina 2013
ja 2014.
1 536 miljoonaa euroa

70%

60%

50%

40%

Rajoitettu pääsy
ylempiin ADpalkkaluokkiin ja
muut toimenpiteet
196 miljoonaa euroa
AST-urakehityksen
uudistus, uusi
tehtäväryhmä
sihteereille
81 miljoonaa euroa

30%

20%

10%

0%

Talousarviosäästöjen lähde

Talousarvioon liittyvät
säästötoimenpiteet

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin budjettipääosastolta sekä henkilöstöhallinnon pääosastolta
saatujen asiakirjojen perusteella, vuoden 2011 hintoina.

Vielä suuremmat talousarviosäästöt pitkällä aikavälillä

18 Merkittävä osa hallintomenojen pitkän aikavälin säästöistä saadaan pienemmistä

eläkemenoista. Vuoden 2014 uudistuspaketti sisälsi useita toimenpiteitä, joilla
eläkemenoja vähennetään pitkällä aikavälillä suoraan ja välillisesti seuraavien 30–
50 vuoden aikana (ks. tarkemmat tiedot taulukosta 1).
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Taulukko 1 – Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin suorat ja välilliset
toimenpiteet pitkän aikavälin eläkemenojen vähentämiseksi
Suoraan vaikuttavat toimenpiteet

Tärkeimmät välillisesti vaikuttavat
toimenpiteet

- Eläkeiän nostaminen 63 vuodesta
66 vuoteen ja siirtymätoimenpiteet
ennen vuotta 2014 palkatun
henkilöstön osalta

- Palkkojen ja eläkkeiden jäädyttäminen
vuosina 2013 ja 2014.

- Vuotuisen karttumisprosentin
asettaminen 1,8 prosenttiin
1. tammikuuta 2014 jälkeen palkatun
henkilöstön osalta, 1,9 prosenttiin
1. toukokuuta 2004–
31. joulukuuta 2013 palkatun
henkilöstön osalta ja 2,0 prosenttiin
ennen 1. toukokuuta 2004 palkatun
henkilöstön osalta

- Uuden SC/AST-tehtäväryhmän
luominen ja AST- ja ADurarakenteeseen tehdyt muutokset,
joilla rajoitettiin pääsyä korkeimpiin
palkkaluokkiin (AST10 ja AST11, AD13
ja AD14)

- Henkilöstötaulukon virkojen ja toimien
vähentäminen viidellä prosentilla

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

19 Eläkesäästöt ovat merkittävämpiä vuoden 2020 jälkeen. Niiden arvioidaan olevan
seuraavien 50 vuoden aikana 19,2 miljardia euroa vuoteen 2064 mennessä, minkä
lisäksi vuoden 2004 uudistuksen odotetaan tuottavan 24,8 miljardin euron säästöt
vuosina 2004–2059 14. Tällä hetkellä eläkemenot kasvavat yhä. Eläkkeelle jäävät
työntekijät korvataan kuitenkin työntekijöillä, jotka palkataan vähemmän suotuisin
ehdoin, jotka on otettu käyttöön henkilöstösääntöjen uudistuksissa. Näin ollen pitkän
aikavälin talousarviomenojen odotetaan laskevan noin 30 prosenttia vuoteen 2059
mennessä verrattuna oletettuun tilanteeseen, jossa vuoden 2014 pakettia ei olisi (ks.
lisätietoja kaaviosta 5).

14

Ks. komission kertomus neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön
eläkejärjestelmästä, COM(2012) 37 final, Bryssel, 7.2.2012, s. 4.
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Kaavio 5 – Odotetut eläkemenojen talousarviosäästöt (miljoonaa euroa)
3 000
Odotetut
talousarviosäästöt

2 500

2 000
Eläkemenot ennen
henkilöstösääntöjen vuoden
2014 tarkistusta

1 500

1 000
Eläkemenot
henkilöstösääntöjen vuoden
2014 tarkistuksen
jälkeen

500

0

2014

2024

2034

2044

2054

2064

Lähde: Komission yksiköiden valmisteluasiakirja ”Eurostat study on the long-term budgetary implications
of pension costs”, SWD(2016) 268 final, Bryssel, 28.7.2016, s. 19.

20 Voidaan näin ollen odottaa, että vuosina 2004 ja 2014 palkka- ja eläkesääntöihin

tehtyjen muutosten, mukaan lukien vuoden 2014 uudistuspakettiin sisältynyt
palkkojen mukautuksen keskeyttäminen kahdeksi vuodeksi, kumulatiivinen vaikutus
tuottaa merkittäviä säästöjä, jotka ulottuvat paljon nykyistä monivuotista
rahoituskehystä pidemmälle. Kaaviossa 6 esitetään monivuotista rahoituskehystä
2014–2020 ja sen jälkeistä aikaa koskevat arviot.
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Kaavio 6 – Uudistuksiin liittyvät arvioidut henkilöstön palkka- ja
eläkemenojen säästöt
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Henkilöstösääntöjen
uudistus
vuonna
2004

Henkilöstösääntöjen
tarkistus
vuonna
2014

Pienempi
mukautus
vuosina
2011 ja 2012

2059

2064

Henkilöstön palkka- ja eläkesäästöt
8 miljardia euroa (vuoden 2011 hintoina)
Eläkesäästöt
24,8 miljardia euroa (vuoden 2008 hintoina)
Henkilöstön palkka- ja
eläkesäästöt
2,7 miljardia euroa
(vuoden 2011 hintoina)

Eläkesäästöt
19,2 miljardia euroa (vuoden 2014 hintoina)

Henkilöstön palkka- ja
eläkesäästöt
1,4 miljardia euroa
(vuoden 2011 hintoina)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin budjettipääosastolta sekä henkilöstöhallinnon ja
turvallisuustoiminnan pääosastolta saatujen asiakirjojen perusteella.

Uudistus on vaikuttanut monin eri tavoin henkilöstöresursseihin

21 Vuoden 2014 uudistuspaketti on vaikuttanut moniin tärkeisiin

henkilöstöresursseja koskeviin seikkoihin komissiossa. Tilintarkastustuomioistuin tutki
henkilöstöhallinnon parantamista koskevien toimenpiteiden vaikutuksia henkilöstön
jakautumiseen tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain (urarakenne) sekä
sukupuolijakauman tasapainoon, ikäprofiiliin, sopimussuhteisten toimihenkilöiden
määrään, pääosastojen ja yksiköiden henkilöstön määrään ja työehtojen
houkuttelevuuteen.

Urarakenteen merkittävät muutokset

22 Vuoden 2004 uudistuksella muutettiin merkittävästi komission henkilöstön

urarakennetta. Uudistuksessa yhdistettiin sihteerit, virkailijat ja hallintoavustajat
yhteen yleiseen hallintoavustajien (AST) tehtäväryhmään ja luotiin suoraviivaisempi
urakehitys.
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23 Näistä muutoksista aiheutui sivuvaikutuksia, joiden seurauksena palkka ja

palkkaluokka erkanivat vastuutasosta 15. Muutoksilla myös laskettiin nuorempien
hallintovirkamiesten aloituspalkkaa 16 ja parannettiin sihteeri- ja virkailijahenkilöstön
pitkän aikavälin ansaitsemismahdollisuuksia. Tämän tärkeimmät seuraukset olivat
muun muassa seuraavat:
—

Nuoremmat hallintovirkamiehet ansaitsivat uuden järjestelyn puitteissa vanhaa
järjestelyä vähemmän (kolme prosenttia vähemmän AD5-palkkaluokassa ja
11 prosenttia vähemmän AD6-palkkaluokassa).

—

Uudet palkatut sihteerit ja virkailijat ansaitsivat uuden järjestelmän puitteissa
vanhaa järjestelyä enemmän (keskimäärin 16 prosenttia enemmän verrattuna
ennen vuotta 2004 vallinneeseen tilanteeseen).

—

Osa komission henkilöstöstä ansaitsi toukokuussa 2009 enemmän kuin
pääjohtajansa, vaikka pääjohtajan tehtävä on korkein mahdollinen vastuutaso.

—

Yksikönpäällikkö saattoi ansaita vähemmän kuin kaikki muut hänen
alaisuudessaan työskentelevät virkamiehet, mukaan lukien sihteerit ja
nuoremmat virkailijat.

24 Vuoden 2014 uudistuspaketin tavoitteena oli puuttua joihinkin näistä tilanteista

luomalla AST/SC-tehtäväryhmä sihteeri- ja virkailijahenkilöstölle ja asettamalla yläraja
palkkaluokassa ylentämiselle AST- ja AD-tehtäväryhmissä.

25 Uuden AST/SC -tehtäväryhmän tarkoituksena oli parantaa palkkaluokan ja

vastuutason välistä yhteyttä. Tällä hetkellä AST-tehtäväryhmässä työskentelevän koko
sihteeri- ja virkailijahenkilöstön korvaaminen AST/SC-henkilöstöllä kestää kuitenkin
huomattavan pitkään. Henkilöstön nykyisen rakenteen perusteella vuoden 2004
uudistuksen sihteeri- ja virkailijahenkilöstöä koskevan tahattoman sivuvaikutuksen
pitäisi olla korjattu kokonaan vuonna 2044.

26 Vuoden 2014 henkilöstöuudistuksissa säädettiin myös palkkaluokissa ylenemisen

ylärajoiksi palkkaluokat AST9 ja AD12. AST9-palkkaluokkaa korkeammalle yleneminen
edellyttää vanhemman hallintoavustajan viran hakemista. AD12-palkkaluokkaa
pidemmälle yleneminen edellyttää joko vanhemman asiantuntijan tai johtajan viran

15

Palkkaluokat ja vastuut on selitetty liitteessä II ja liitteessä III.

16

Kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle vanhan ja uuden henkilörakenteen
välisestä vastaavuudesta, COM(2011) 171 final, 30.3.2011.
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hakemista. Näitä virkoja on rajallinen määrä. Uralla etenemiselle asetettuja ylärajoja
sovelletaan jo palveluksessa olevaan henkilöstöön, ja ne koskivat noin kahta
kolmasosaa AST- ja AD-henkilöstöstä, jotka olivat virassaan 1. tammikuuta 2014.
Vaikutus oli välitön AST9- ja AD12 -palkkaluokkien henkilöstölle (noin 11 prosenttia
kaikista työntekijöistä). Kunkin ryhmän aloituspalkkaluokkien (AST1 ja AD5) nuorimmat
työntekijät kokevat ylärajojen vaikutukset vasta 2040-luvulla.

27 Yleisesti ottaen urakehityksen rajoittaminen on vähentänyt ylentämisiä

korkeampiin palkkaluokkiin. Kaaviossa 7 esitetään ylärajojen asettamisen vaikutukset
ylennettävien työntekijöiden osuuteen. Ylennettävien työntekijöiden osuus on ilmaistu
kyseessä olevana vuonna ylennettyjen työntekijöiden määränä verrattuna edeltävänä
vuonna kyseisessä palkkaluokassa työskennelleiden työntekijöiden määrään.

Kaavio 7 – Urakehityksen rajoittamisen vaikutus – ylennettyjen
työntekijöiden osuudet vuoden 2014 jälkeen
30 %

25 %

20 %

AD12 -> AD13
AST9 -> AST10

15 %

10 %

5%

0%

2011

2012

2013

2014
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2016

2017

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

28 Urakehitysmahdollisuuksien rajaamisella on yleisesti ottaen saavutettu

talousarviosäästöjä. Sillä on myös parannettu palkkaluokan ja vastuutason välistä
yhteyttä varaamalla korkeammat palkkaluokat henkilöstölle, jolla on enemmän
vastuuta. Urakehityksen rajoitteet aiheuttavat merkittäviä henkilöstöresursseihin
liittyviä haasteita niissä pääosastoissa, joissa paljon vanhempaa henkilöstöä, jonka
ylenemisnäkymiin rajoitukset ovat aiheuttaneet kielteisiä seurauksia. Uralla

23
palkkaluokkiin AD11 ja 12 etenemistä koskeva ongelma on keskittynyt pieneen
määrään pääosastoja: 39 prosenttia kaikista AD11–12-työntekijöistä työskenteli
viidessä pääosastossa 45 pääosastosta (ks. kaavio 8).

Kaavio 8 – AD11–12-henkilöstön osuus pääosastoittain ennen uudistusta
(31.12.2013)

JRC
9%

DEVCO
6%
SCIC
6%

39 %
DGT
13 %

RTD
5%

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

29 Vuoden 2014 henkilöstösääntöjen tarkistukseen sisältyi myös muutoksia

menettelyyn, jota sovelletaan palkkaluokan alentamiseen ja irtisanomiseen
henkilöstön epäpätevyystapauksissa. Komissiolle on kuitenkin toistaiseksi raportoitu
vain muutamasta tällaisesta tapauksesta. Muutoksilla ei ole yksinkertaistettu
menettelyä tai lyhennetty sen kestoa. Koska erottamisen edellytyksenä on viisi
peräkkäistä vuotuista arviointikertomusta, joissa suoritus arvioidaan epätyydyttäväksi,
on vielä liian varhaista tehdä päätelmiä tästä toimenpiteestä. Esimerkiksi
käännöstoimen pääosasto ilmoitti 12:sta epätyydyttävän arvion antavasta
kertomuksesta vuosina 2014–2017. Komission tasolla määrän arvioidaan olevan
kokonaisuudessaan noin 20 epätyydyttävän arvion sisältämää kertomusta vuodessa
(alle 0,1 prosenttia henkilöstöstä).

30 Vuosittain ylentämiselle avointen virkojen määrä määritellään

henkilöstösääntöjen liitteessä IB esitettyjen prosenttilukujen mukaisesti. Näitä
prosenttilukuja voidaan käyttää urakehityksen arvioinnissa. Esimerkiksi 33 prosenttia
tarkoittaa, että virkamies, jonka toiminta on hyväksyttävää tasoa, viettää kyseisessä

24
palkkaluokassa keskimäärin kolme vuotta ennen ylennystä. Palkkaluokissa AST9 ja
AD12 työskentelevää henkilöstöä lukuun ottamatta suurin osa hyvin työskentelevästä
henkilöstöstä voi odottaa saavansa ylennyksen 3–6 vuoden välein,
palkkaluokkansa osalta määritellystä prosenttiluvusta riippuen.

Perheystävälliset työjärjestelyt ja sukupuolten tasapuolinen edustus

31 Perheystävällisten työjärjestelyjen sisällyttämisellä vuoden 2014 uudistuksiin

(pidennetty vanhempainvapaa, osa-aikatyön mahdollisuus, joustava työaika ja etätyö)
pyrittiin tekemään komission hallinnosta nykyaikaisempi ja joustavampi, mikä edistää
myös sukupuolijakauman tasapainoa 17.

32 Henkilöstösääntöjen vuoden 2014 tarkistamisen yhteydessä säädettiin kaikille
toimielimille yhteinen oikeudellinen kehys, jonka avulla ne voivat määritellä omat
joustavat työjärjestelynsä. Komissio ei kuitenkaan arvioinut uudistuksia
valmistellessaan tai myöhemmin sitä, millainen vaikutus toimielinten toteuttamilla
järjestelyillä odotettiin olevan sukupuolijakauman tasapainon parantamiseen.

33 Kaikki toimielimet olivat tunnustaneet ennen vuotta 2014 tasapainoisen

sukupuolijakauman merkityksen ja tarpeen lisätä naisten osuutta johtotehtävissä.
Monimuotoisuus oli yksi henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston
vuosien 2016–2020 strategiasuunnitelman keskeisistä periaatteista, ja
strategiasuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi, että komissiossa johtotehtävissä
toimivista 40 prosenttia on naisia vuoteen 2020 mennessä. Ylemmissä johtotehtävissä
työskentelevien naisten osuus kasvoi: se oli 30 prosenttia vuonna 2014 ja 34 prosenttia
vuonna 2017. Tämä oli pääasiassa henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan
pääosaston monien sellaisten eri toimien ansiota, jotka eivät liittyneet erityisesti
vuoden 2014 uudistuspakettiin.

34 Kaaviossa 9 vertaillaan sukupuolijakauman tasapainoa komissiossa vuosina 2018

ja 2013 kaikissa AD-palkkaluokissa. Merkittävä osa johtavassa asemassa (AD12 ja sitä
ylemmät palkkaluokat) työskentelevästä henkilöstöstä on miehiä. AD13-palkkaluokassa
työskentelevien miestyöntekijöiden osuus pieneni kuitenkin merkittävästi
vuosina 2013–2018 pääasiassa väestörakenteellisten tekijöiden vuoksi. Nämä henkilöt
tulivat komission palvelukseen pääasiassa 1980- ja 1990-luvuilla, ja he ovat nyt
eläkeiässä tai lähellä eläkeikää.
17

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1023/2013,
22. lokakuuta 2013, johdanto-osan 23 kappale.
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Kaavio 9 – Sukupuolijakauman tasapainon paraneminen ADpalkkaluokissa, 2013–2018
375 miestä vähemmän
AD13-palkkaluokassa
vuonna 2018 kuin
vuonna 2013

2018 Naiset

AD16

2018 Miehet

AD15

2013 Naiset

12,6

10,6

2013 Miehet

AD14
AD13

8,6

AD12
AD11
AD10
AD09

6,6

300 naista enemmän
AD8-palkkaluokassa
vuonna 2018 kuin
vuonna 2013

4,6

AD08
AD07
2,6

AD06
AD05
0,6

-1 860

-1 360

-860

-360

140

640

1 140

1 640

2 140

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

35 Sukupuolijakauma osoittaa, että yhä suurempi osa AD-palkkaluokissa
työskentelevästä henkilöstöstä on naisia:
—

Vuosina 2013–2018 AD-virkamiehinä ja väliaikaisina AD-toimihenkilöinä
työskentelevien naisten määrä kasvoi lähes kahdeksan prosenttia, kun taas
vastaavissa asemissa työskentelevien miesten määrä laski lähes kolme prosenttia.

—

Vuonna 2013 AD5 ja AD6 -palkkaluokkien henkilöstöstä oli enemmistö naisia.
Vuonna 2018 naisia oli enemmistö AD5 ja AD8 -palkkaluokkien henkilöstöstä.

36 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vaikka naisten määrä AD-

tehtäväryhmässä on äskettäin kasvanut ja vaikka naisia on nimitetty enemmän
johtotehtäviin, suurin osa ylimpien palkkaluokkien viranhaltijoista on yhä miehiä.
Koska suurin osa nuoremmista AD-ryhmän hallintovirkamiehistä on nykyisin naisia,
naisten osuuden ylemmissä palkkaluokissa ja ylemmissä johtotehtävissä voitaneen
odottaa nousevan ajan kuluessa.

37 Jäljempänä olevassa kaaviossa 10 esitellään sukupuolijakauma komissiossa

palkkaluokittain, ryhmiteltynä kuvastamaan palkkatasoa (eli AST5 ja AD5 esitetään
yhdessä, AST1 ja SC2 esitetään yhdessä). AST- ja AST/SC-tehtäväryhmissä naisia on yhä

26
enemmistö, koska suuri osa näihin tehtäväryhmiin liittyviin kilpailuihin osallistuvista
henkilöistä on naisia.

Kaavio 10 – Nykyinen sukupuolijakauma: miehet yhä enemmistössä
ylemmissä palkkaluokissa
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella – vain virkamiehet ja
väliaikaiset toimihenkilöt.

Ikääntyvä työvoima

38 Vuonna 2018 henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta. Eurostatin raporttien mukaan

keski-ikä palvelukseen tulolle EU:n toimielimissä oli 35 vuotta 18 vuonna 2012.
Vuonna 2018 virkamiehistä ja väliaikaisesta henkilöstöstä 25,3 prosenttia oli vähintään
55-vuotiaita. Vain 4,2 prosenttia oli alle 35-vuotiaita, ja tämä osuus on laskenut
vakaasti (6,8 prosenttia vuonna 2016 ja 5,3 prosenttia vuonna 2017). Kaavio 11
osoittaa, että komission henkilöstön (virkamiehet ja väliaikainen henkilöstö) keski-ikä
on noussut tasaisesti keskimäärin kuudella kuukaudella joka vuosi vuodesta 2014
alkaen. Vuonna 2013 havaitun pudotuksen syynä oli se, että suuri joukko työntekijöitä
päätti jäädä varhaiseläkkeelle ennen kuin tätä mahdollisuutta kaventanut vuoden 2014
tarkistus tuli voimaan.

18

Ks. komission kertomus neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön
eläkejärjestelmästä, COM(2012) 37 final, 7.2.2012.
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Kaavio 11 – Ikääntyvä työvoima
49,0
48,5
48,0
47,5
47,0
46,5
46,0
45,5
45,0
44,5
44,0
43,5
43,0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

39 Palkattujen virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön määrä on viiden prosentin

henkilöstövähennystavoitteen seurauksena laskenut vakaasti. Kaavio 12 osoittaa,
miten komissioon rekrytointi kehittyi vuosina 2012–2017 sopimusten lukumäärän ja
tyypin osalta (virkamies/väliaikainen).
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Kaavio 12 – Komissioon rekrytointi vuosina 2012–2017
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

40 Lisäksi osana vuoden 2014 henkilöstöuudistuspakettia EU:n henkilöstön eläkeikä

nostettiin 66 vuoteen, mikä vastaa jäsenvaltioiden julkishallinnossa tehtyjä samanlaisia
eläkeiän nostoja (ks. kaavio 13). Tämä lisää entisestään komission työvoiman
ikääntymistä tulevina vuosina.
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Kaavio 13 – Vuoden 2014 tarkistuksen jälkeen komission 66 vuoden
eläkeikä on EU:n korkeimpia
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Lähde: OECD Pensions outlook 2012 (OECD, 2012), OECD Pensions Outlook 2012, OECD Publishing.

41 Eläkeiän noustessa ja rekrytoinnin vähentyessä komissiolla on nyt edessään

ikääntyvän työvoiman hallintaan liittyvä haaste. Komissiolle voi olla erityisesti tarpeen
saattaa koulutusta, hyvinvointia, urakehitystä ja tietämyksenhallintaa koskevat
käytäntönsä ajan tasalle.

Määräaikaisten työntekijöiden määrä kasvaa

42 Viiden prosentin henkilöstönvähennys toteutettiin leikkaamalla

henkilöstösääntöjen kattamien henkilöstötaulukon mukaisten virkamiesten virkojen ja
väliaikaisen henkilöstön toimien määrää. Komissio on pystynyt palkkaamaan
sopimussuhteista henkilöstöä vastatakseen muuttuviin toimintapoliittisiin
vaatimuksiin.

43 Vaikka henkilöstön kokonaismäärä ei muuttunut vuosina 2013–2018, työvoiman

koostumus muuttui. Virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön (pois lukien paikallisesti
palkattu henkilöstö) osuus laski 80 prosentista 76 prosenttiin, kun taas
sopimussuhteisen henkilöstön osuus nousi 20 prosentista 24 prosenttiin (ks.
kaavio 14).
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Kaavio 14 – Henkilöstövähennykset: AST-virkojen ja -toimien selvä
väheneminen
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella – vain virkamiehet sekä
väliaikainen ja sopimussuhteinen henkilöstö.

44 Komissiossa on kolme keskeistä sopimussuhteisen henkilöstön
työnantajaryhmää:
—

toimistot, jotka vastaavat tukitehtävistä, kuten logistiikasta ja taloudellisista
oikeuksista, kuten infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä ja
henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto, työllistävät henkilöstöä,
joka koostuu pääasiassa tehtäväryhmien 19 GFI ja GFII sopimussuhteisesta
henkilöstöstä, joka hoitaa ruumiillista työtä tai tukitehtäviä (yli 60 prosenttia ja
jopa 74,3 prosenttia henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimistossa)

—

EU:n edustustoista vastaavissa pääosastoissa (naapuruuspolitiikan ja
laajentumisneuvottelujen pääosasto sekä kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysasioiden pääosasto) noin 50 prosenttia henkilöstöstä on
tehtäväryhmään GFIII (sihteeritehtävät) ja GFIV (hallinto) kuuluvaa
sopimussuhteista henkilöstöä

19

Ks. liitteestä II lisätietoja tehtäväryhmistä ja tehtävistä.
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—

operatiiviset pääosastot käyttävät sopimussuhteista henkilöstöä täyttämään
tilapäisiä tarpeita.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 50 prosenttia kaikista sopimussuhteisista
komission työntekijöistä työskenteli vain viidessä pääosastossa ja yksikössä, jotka olivat
Yhteinen tutkimuskeskus, kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto,
infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä, naapuruuspolitiikan ja
laajentumisneuvottelujen pääosasto sekä henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja
maksutoimisto.

45 Sopimussuhteisen henkilöstön määrän kasvu on suurimmalta osin seurausta siitä,
että tehtäväryhmien GFIII ja GFIV henkilöstön käyttöön turvauduttiin aiempaa
enemmän (+1 655 työntekijää vuosina 2013–2018). Tämä lisäys johtuu pääasiassa
seuraavasta kolmesta pääosastosta: Yhteinen tutkimuskeskus, EU:n
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto sekä
viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto. Lisäys kuvastaa joko
pääosaston toteuttaman politiikan erityispiirteitä (esimerkiksi tutkimus Yhteisen
tutkimuskeskuksen tapauksessa) tai tarvetta palkata henkilöstöä nopeasti
muuttoliikkeen kaltaisen kriisitilanteen ratkaisemiseksi (ks. kaavio 15).

Kaavio 15 – Kuinka EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun
operaatioiden pääosaston henkilöstön palkkaus on kehittynyt
vuonna 2015 alkaneen muuttoliikekriisin jälkeen
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.
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46 Palkkaamalla sopimussuhteista henkilöstöä komissio voi reagoida nopeasti

työkuormituksen äkilliseen ja väliaikaiseen kasvuun. Lyhytaikaisella työsopimuksella
työskentelevän henkilöstön määrän kasvulla on kuitenkin pidempiaikaisia vaikutuksia
tietämyksenhallintaan ja toiminnan jatkuvuuteen.

Joidenkin pääosastojen uudet työskentelytavat henkilöstövähennyksistä
selviämiseksi

47 Vuoden 2014 uudistuspaketin keskeinen yksittäisten pääosastojen haaste liittyi

virkojen/toimien määrän vähentämiseen viidellä prosentilla. Komission keskeisenä
huolenaiheena oli varmistaa, että tämä ei vahingoita sen osastojen kykyä noudattaa
poliittisia painopisteitään ja toteuttaa vuotuisia työohjelmia. Tilintarkastustuomioistuin
julkaisi näitä henkilöstövähennyksiä käsittelevän arvioinnin vuonna 2017 20.

48 Komissio julkaisi vuonna 2016 menetelmät21 henkilöstön kohdentamiseksi

uudelleen pääosastojen kesken viiden prosentin henkilöstövähennyksen jälkeen
ottamalla huomioon komission painopisteet.

49 Sen seurauksena henkilöstön määrä väheni joissakin operatiivisissa pääosastoissa

vuoteen 2013 verrattuna (maatalouden ja maaseudun kehittämisen
pääosastossa 13 prosenttia ja terveyden ja elintarviketurvallisuuden
pääosastossa 18 prosenttia), kun taas joissakin pääosastoissa se nousi hyvinkin
merkittävästi (40 prosenttia EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun
operaatioiden pääosastossa ja 70 prosenttia muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastossa).
Kaavio 16 osoittaa, miten henkilöstön määrä kehittyi eräissä pääosastoissa
vuosina 2013–2018.

20

Nopea tilannearvio viiden prosentin henkilöstövähennyksen täytäntöönpanosta julkaistiin
21. joulukuuta 2017. Ks. www.eca.europa.eu/.

21

Tiedonanto komissiolle henkilöstötaulukon virkojen kohdentamisesta vuonna 2016,
SEC(2016)171/2, 22.3.2016.
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Kaavio 16 – Esimerkkejä pääosastojen henkilöstömäärän suurimmista
lisäyksistä ja vähennyksistä vuosina 2013–2018
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella, joulukuuta 2013 käytetty
perusarvona 100.

50 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että pääosastot, joilla henkilöstöä

vähennettiin, käyttivät erilaisia työkaluja (kuten vertailuanalyysi ja resurssien seulonta)
kohdentaakseen henkilöstöä uudelleen osastojen välillä. Koska suurimmassa osassa
pääosastoja henkilöstö työskenteli jo keskimäärin enemmän kuin henkilöstösäännöissä
enimmäismääräksi määritellyt 42 tuntia viikossa, henkilöstövähennyksiä ei voitu
kompensoida pidentämällä työviikon vähimmäistyöaikaa 40 tuntiin.

51 Koska pääosastoilla oli myös vähemmän mahdollisuuksia palkata uusia

työntekijöitä, osa niistä tarkisti sisäisiä prosessejaan ja kehitti uusia työskentelytapoja
toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi (ks. esimerkkejä laatikosta 1).
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Laatikko 1
Esimerkkejä tarkistetuista menetelmistä ja prosesseista
o

Käännöstoimen pääosasto – Modulaarisen tietokoneavusteisen
käännösympäristön käyttö, jolla tuettiin käännösprosessin laadukkuutta ja
tehokkuutta. Käännöstoimen pääosasto, tietotekniikan pääosasto sekä
viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto käynnistivät
marraskuussa 2017 yhdessä parannetun eTranslation-konekäännöspalvelun. Se
tarjoaa nopeampia ja sujuvampia tuloksia sen ansiosta, että järjestelmässä on
siirrytty tilastopohjaisesta järjestelmästä neuroverkkokonekääntämiseen ja
hyödyntämään siten tekoälyä.

o

Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto – Tiettyjen prosessien
(esimerkiksi hallinnollisen tuen) alueellistaminen – Kansainvälisen yhteistyön
ja kehitysasioiden pääosasto tarkisti tapojaan käyttää edustustojen henkilöstöä
ja yhdisti tiettyjä tehtäviä rajallisessa määrässä edustustoja tehokkuuden
parantamiseksi, henkilöstön käytön optimoimiseksi ja mittakaavaetujen
luomiseksi.

o

Yhteinen tutkimuskeskus – Työohjelman jäsentäminen ”hankkeittain” eikä
yksiköittäin. Pääosasto arvioi järjestelmällisesti hankkeidensa lisäarvon
(Yhteisen tutkimuskeskuksen vuoteen 2030 ulottuva strategia ja erityisesti sen
4. luku lisäarvon varmistamisesta).

o

Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin
pääosasto – Eri pääosastojen relevanttia asiantuntemusta hyödyntävien
työryhmien käyttö. Tämä mahdollistaa mikro- ja makrotaloudellisten
näkökulmien paremman yhdistelyn tiettyjen hankkeiden toteuttamisessa.

Joitakin kielteisiä seurauksia henkilöstölle

52 Vuoden 2014 uudistuspaketin tarkoituksena oli parantaa henkilöstöhallintoa.

Kustannusten alentamiseksi toteutetuilla toimenpiteillä saatiin varmasti aikaan joitakin
parannuksia komissiossa kokonaistasolla, kun esimerkiksi työskentelytapoja
tarkistettiin. Niistä aiheutui kuitenkin myös kielteisiä seurauksia komission
henkilöstölle, kuten kaaviossa 17 on osoitettu.
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Kaavio 17 – Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin seuraukset
Työtyytyväisyys laskee
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Erilaiset sopimukset
ja palkat lisääntyvät

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1023/2013,
johdanto-osan 7 kappale.

Työtyytyväisyys on laskenut

53 Komissio tekee kahden vuoden välein henkilöstökyselyjä, jotta se voisi esittää

johdolle käsityksen henkilöstön tarpeista, näkemyksistä ja ammatillisista odotuksista.
Johto käyttää saatuja tietoja työvoiman tarpeisiin vastaamiseen sekä vahvuuksien ja
henkilöstön sitoutumisen parantamista koskevien mahdollisuuksien määrittelemiseen.
Komissio analysoi kyselytutkimuksen tiedot palautteen tarjoamiseksi
toimintasuunnitelmien laatimista varten.

54 Vuoden 2014 jälkeen tehtyjen henkilöstökyselyjen tuloksista näkyy, että

henkilöstö kokee työehtojen heikenneen. Erilaisiin työtyytyväisyyteen, työpaikkaan ja
ammatilliseen tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin annettujen vastausten arvosanat
ovat nyt johdonmukaisesti aikaisempaa huonompia.

55 Kyselyt osoittavat, että yleinen näkemys komissiosta henkilöstönsä hyvinvoinnista
välittävänä organisaationa on heikentynyt, mikä on yhteydessä työtaakkaan liittyvän
huolen lisääntymiseen. Lähes joka kolmannesta komission henkilöstön jäsenestä
tuntuu siltä, että heillä on liian suuri työkuormitus (27 prosenttia vuonna 2016 ja
31 prosenttia vuonna 2018), vaikka enemmistö (59 prosenttia vuonna 2016 ja
56 prosenttia vuonna 2018) pitää yhä työkuormitustansa hyväksyttävänä.
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56 Sairauslomien määrää käytetään tavallisesti indikaattorina osoittamaan

henkilöstön sitoutumista, joka voi vaikuttaa komission tehokkuuteen. Komissio ei
määrittänyt sairauslomien määrän mahdollista korrelaatiosuhdetta työkuormituksen,
henkilöstövähennysten tai uudistuspaketin muiden toimenpiteiden kanssa.
Tilintarkastustuomioistuin suoritti rajallisen arvioinnin saatavilla olevista luvuista.

57 Sairauslomien kokonaismäärä nousi hieman komissiossa vuosina 2012–2017.

Tilanne kuitenkin huononi selvästi joissakin pääosastoissa: suurin sairauslomapäivien
määrän nousu henkeä kohti tapahtui oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastossa
(keskimäärin 10,3 päivää vuosina 2013–2015, yhteensä 17 päivää vuonna 2016 ja
18,9 päivää vuonna 2017) sekä muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastossa (nousu 9,4:stä
14,9:ään vuonna 2016 ja 15,1:een vuonna 2017).

58 Vuoden 2014 uudistuspaketilla vähennettiin edustustojen henkilöstön

vuosilomapäivien määrää 42 prosentilla (3,5 päivästä kahteen päivään kuukaudessa) ja
muutettiin elinolosuhdekorvauksen laskentatapaa. Edustustojen henkilöstön
keskuudessa ollaan yleisesti ottaen koko komissiota yleisemmin sitä mieltä, että
työehdot ovat heikentyneet. Vuonna 2016 22 alle 50 prosenttia edustuston
henkilöstöstä piti komissiota houkuttelevana työpaikkana, kun taas ainoastaan
21 prosenttia piti henkilöstöresursseja riittävinä työkuormitukseen nähden.

59 Henkilöstösääntöjen tarkistamisessa edustustojen osalta tehtyjen muutosten

yhtenä syynä oli kustannussäästöjen aikaansaaminen 23. Edustustojen henkilöstömenot
ovat kuitenkin vain 4,7 prosenttia hallintobudjetin kokonaismenoista 24.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että pienet talousarviosäästöt toivat mukanaan
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia henkilöstölle.

22

Vuoden 2018 henkilöstökyselyn kaikki tulokset eivät olleet saatavilla tarkastuksen
toimittamisajankohtana. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston osalta
käytettiin vuoden 2016 henkilöstökyselyn tuloksia.

23

Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1023/2013, annettu
22. lokakuuta 2013, johdanto-osan 27 kappale: ”kolmansissa maissa työskentelevien
henkilöstöryhmien työehtoja on tarpeen uudenaikaistaa, ja niistä olisi tehtävä
kustannustehokkaammat samalla menoja vähentäen.”

24

Edustustojen henkilöstömenojen osuus verrattuna otsakkeen 5 kokonaismenoihin (pois
lukien eläkkeet ja Eurooppa-koulut).
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Erilaisten sopimusten ja palkkaerojen lisääntyminen

60 Vuosien 2004 ja 2014 jälkeen palvelukseen otetun henkilöstön työsuhteen ehdot

ovat vähemmän suotuisat kuin aiemmin rekrytoidun henkilöstön. Vuoden 2004
uudistuksessa pienennettiin aloituspalkkaluokkien palkkoja, ja vuoden 2014 paketissa
luotiin AST/SC-tehtäväryhmä, jonka palkkataulukko on houkuttelevuudeltaan
vähäisempi.

61 Sopimussuhteisen henkilöstön käytön yleistyessä myös asemaa ja palkkoja

koskeva erot ovat lisääntyneet komission henkilöstön keskuudessa. Esimerkiksi GFIVtehtäväryhmän sopimussuhteinen henkilöstö, johon sovelletaan rekrytoinnin osalta
samoja vähimmäisvaatimuksia (koulutus ja kokemus) kuin nuorempiin
hallintovirkamiehiin, voivat ansaita 28 prosenttia vähemmän kuin nuoremmat
hallintovirkamiehet. Nykyisin noin kuusi prosenttia henkilöstöstä – kaikki kyseiset
henkilöt ovat tehtäväryhmien GFI ja GFII sopimussuhteisia toimihenkilöitä – ansaitsee
vähemmän kuin matalapalkkaisin virkamies (AST/SC1, jonka perusvuosipalkka on noin
32 400 euroa). Kolmasosa henkilöstöstä (kaikissa ryhmissä) ansaitsee jopa kaksi kertaa
tätä enemmän.

62 Lisäksi virkamiesten keskuudessa on eroja palkkaluokan ja vastuutason välillä.

Alemmissa palkkaluokissa (AD6–AD8) työskentelevillä kokeneilla ammattilaisilla voi olla
enemmän vastuuta kuin heitä ennen rekrytoidulla ylemmissä palkkaluokissa
työskentelevällä henkilöstöllä.
—

Vain 22,4 prosenttia rekrytoinneista tehtiin AD7-tasolla vuosina 2012–2017, ja
monet komissiossa työskentelystä kiinnostuneet ehdokkaat, joilla oli pitkä
työkokemus, hakivat töihin aloituspalkkaluokan (AD5/AD6) tasoisissa kilpailuissa.
Ammatillisen taustansa ja suorituskykynsä vuoksi näille uusille työntekijöille
annetaan usein pian vastuullisia tehtäviä (esimerkiksi edustuston
yhteistyöpäällikkö, ryhmänvetäjä muissa toiminnoissa).
”Palkkapaketin” houkuttelevuus on vähentynyt vuosien saatossa

63 Henkilöstösääntöjen vuoden 2014 tarkistuksen tavoitteena oli houkuttelevien
työehtojen säilyttäminen. Vaikka yleiset työolot ja -ehdot (mukaan lukien
aloituspalkkaluokkien palkat) ovat yhä houkuttelevia suurimmalle osalle EU:n
vastavalmistuneista, komissiolla on vaikeuksia houkutella päteviä hakijoita tietyistä
maista ja tiettyihin toimenkuviin. Palkkojen houkuttelevuus riippuu osittain EU:n
virkamiesten ostovoimasta eri toimipaikoissa, joissa he työskentelevät. Palkkoja
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tarkistetaan vuosittain, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus kansallisten virkamiesten
palkoissa tehtyjen muutosten kanssa ja otetaan huomioon Belgiassa ja Luxemburgissa
asuvien EU:n virkamiesten elinkustannusten kehitys.

64 EU:n virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden vuotuisen tarkistamisen menetelmää
muutettiin ensin vuonna 2004 ja taas vuonna 2014. Siihen kuuluu nykyisin kaksi
keskeistä tekijää:
—

yhteisindikaattori (GSI) perustuu 11 jäsenvaltion (aiemmin vain kahdeksan
jäsenvaltion) keskushallinnon kansallisten virkamiesten ostovoiman muutoksiin

—

elinkustannuksia Belgiassa ja Luxemburgissa mittaava Belgia–Luxemburgyhteisindeksi 25 (JBLI), jossa otetaan huomioon myös molempien maiden inflaatio.

65 Belgian ja Luxemburgin ulkopuolella EU:n henkilöstön palkkoja ja eläkkeitä

korjataan ostovoimapariteetin säilyttämiseksi Brysseliin nähden. Eurostat laskee tätä
varten vuosittain korjauskertoimet tiettyjen toimipaikkojen osalta.

66 Tämän menetelmän soveltamisen seurauksena nimellispalkkoja on korotettu

säännöllisesti, lukuun ottamatta vuosia 2011, 2013 ja 2014, jolloin palkat oli jäädytetty.
Vuosina 2011–2018 EU:n virkamiesten palkkoja mukautettiin taulukossa 2 esitetyllä
tavalla.

Taulukko 2 – EU:n virkamiesten palkkoihin vuosittain tehdyt
mukautukset vuosina 2011–2018
Vuosi
GSI:n ja JBLI:n
perusteella
laskettu
vuotuinen
päivityskerroin

2011
0%
(jäädytys)

2012

0,8 %

2013

2014

0%
(jäädytys)

0%
(jäädytys)

2015

2,4 %

2016

3,3 %

2017

1,5 %

Lähde: Eurostatin raportit EU:n virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden vuosittaisesta päivittämisestä.

67 Keskushallinnon virkamiesten ostovoima on laskenut kaikkialla EU:ssa

vuodesta 2003 alkaen. Näin ollen EU:n virkamiesten ostovoimalle on käynyt samoin
yhdenmukaistamista koskevan periaatteen mukaisesti. Vuosina 2011, 2013 ja 2014
25

Viiteajanjaksolta 1.7.2004–31.12.2012 laskettiin ”Brysselin kansainvälinen indeksi” (BII)
henkilöstösääntöjen liitteen XI, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 723/2004,
mukaisesti.

2018

1,7 %
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toteutettujen jäädytysten seurauksena lasku oli kuitenkin jyrkempi EU:n henkilöstölle
(ks. kaavio 18).

Kaavio 18 – Brysselissä työskentelevien EU:n virkamiesten ja
jäsenvaltioiden keskushallinnon henkilöstön ostovoiman kehitys
2%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0%
-2 %
-4 %
-6 %
-8 %
-10 %
-12 %
-14 %
Keskushallinnon henkilöstö jäsenvaltioissa (GSI)

EU:n henkilöstö Brysselissä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Eurostatin tietojen perusteella.

68 Eurostatin raporteissa26 annetaan suuntaa-antavia tietoja ostovoiman erosta

Luxemburgissa ja Brysselissä asuvan ja työskentelevän EU:n henkilöstön välillä.
Kyseinen ero johtuu pääasiassa siitä, että vuokrat nousevat nopeammin
Luxemburgissa. Jos vuokrakulut suljetaan pois, ostovoima oli parempi Luxemburgissa
vuonna 2017 ja heikompi vuonna 2018. Eron merkittävyyden vuoksi komissio laatii
parhaillaan tutkimusta houkuttelevuudestaan toimielimenä ja Luxemburgin
elinkustannuksista. Tutkimuksen on määrä olla valmis vuoden 2019 kolmannella
vuosineljänneksellä.

69 Komission henkilöstön alkuperämaakohtainen jakauma ilmentää tarjottujen

työehtojen suhteellista houkuttelevuutta. Havaittavissa on vastaavasti epätasapainoa
Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston kilpailuihin osallistuvien ehdokkaiden
26

EU:n virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden vuotuisista päivityksistä laadittuja raportteja
täydentävät analyyttiset henkilöstöluokkia koskevat raportit
https://ec.europa.eu/eurostat/web/civil-servants-remuneration/publications.
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kansalaisuuksissa, sillä jotkin maat ovat aliedustettuina (esimerkiksi Alankomaiden,
Ranskan ja Saksan kansalaiset) 27

70 Tilintarkastustuomioistuin arvioi komission henkilöstön kansalaisuutta koskevat

tilastotiedot yksityiskohtaisesti havaitakseen mahdollisen epätasapainon, jota ei voida
perustella objektiivisilla kriteereillä. Tilintarkastustuomioistuin vertasi komission
henkilöstössä kunkin kansalaisuuden osuutta kyseessä olevan maan osuuteen EU:n
työikäisestä väestöstä (mahdollisten rekrytointien lähde) ja laski, kuinka monta
työntekijää kustakin jäsenvaltiosta ”pitäisi” tulla kuhunkin palkkaluokkaan.
Kaaviossa 19 esitetään tämän analyysin tulokset.

27

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiehiin
sovellettavien henkilöstösääntöjen 27 artiklan ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan nojalla (maantieteellinen tasapaino),
COM(2018) 377 final.
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Kaavio 19 – Henkilöstön maantieteellinen epätasapaino
kansalaisuuksittain (2018)
Belgia
Kreikka
Bulgaria
Irlanti
Suomi

Romanialla on AD5–8
–palkkaluokassa 331
työntekijää enemmän
kuin sen aktiiviväestön
perusteella voisi olettaa

Unkari
Liettua
Viro
Slovenia
Latvia
Romania
Malta
Italia
Slovakia
Luxemburg
Portugali
Kroatia

Puolalaiset ovat yleisesti
ottaen aliedustettuina,
mutta Puolalla on AD5–8
–palkkaluokassa 103
työntekijää enemmän kuin
sen aktiiviväestön
perusteella voisi olettaa

Kypros
Tanska
Ruotsi
Itävalta
Tšekki
Alankomaat

Saksalla on AD5–8
–palkkaluokassa 527
työntekijää vähemmän
kuin sen aktiiviväestön
perusteella voisi olettaa

Puola

SC1-AST4

Ranska

AST5-9

Espanja

AST10-11
AD5-8

Saksa

AD9-12

Yhdistynyt kuningaskunta
-3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500

0

500
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.
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71 Komission henkilöstön jakauma alkuperämaittain paljastaa merkittäviä eroja

kansalaisuuksien välillä. Belgian kansalaisia on eniten 28 ja Yhdistyneen kuningaskunnan
ja Saksan kansalaisia vähiten kaikissa palkkaluokissa. Espanjan, Ranskan, Puolan ja
Alankomaiden kansalaiset ovat erityisen aliedustettuina seuraavissa palkkaluokissa:
—

Espanjan, Ranskan ja Alankomaiden kansalaiset keskitason AD-palkkaluokissa
(5–8)

—

Puolan kansalaiset keskitason AST-palkkaluokissa (5–9) ja ylemmissä ADpalkkaluokissa (9–12).

72 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että ali- ja yliedustus ei ole johdonmukaista
palkkaluokissa. Jotkin maat ovat yliedustettuina alemmissa AST-palkkaluokissa
(Romania ja Bulgaria), kun taas toiset ovat yliedustettuina ylemmissä ADpalkkaluokissa (erityisesti Ruotsi, Suomi, Kreikka ja Italia).

73 Yleisesti ottaen työehtojen muutokset ovat heikentäneet EU:n palveluksessa

työskentelyn suhteellista houkuttelevuutta joidenkin jo valmiiksi aliedustettujen
maiden kansalaisille. Tilintarkastustuomioistuimen keräämä tarkastusevidenssi
osoittaa, että komission houkuttelevuudessa vastavalmistuneille on eroja. Komissio ja
EU:n toimielimet olivat Trendence Instituten toteuttamassa vastavalmistuneiden
barometrissa 15:nneksi suosituin mahdollinen työnantaja EU:ssa vuonna 2016 29.
Maakohtaiset tulokset paljastavat merkittäviä eroja siinä, miten houkuttelevana
komissiota pidetään. Komissio oli vuonna 2017 Itävallassa 6. (7,4 prosenttia) ja
vuonna 2016 Ranskassa 7. (4,8 prosenttia), Espanjassa 15. (3,5 prosenttia), mutta
Saksassa vasta 31. (2,2 prosenttia) ja Puolassa 48. (1,5 prosenttia).

Vuoden 2014 paketin parempi valmisteleminen olisi voinut
auttaa lieventämään sen kielteisiä seurauksia

74 Vuoden 2014 uudistuspaketin mahdollisten taloudellisten ja muiden kuin

taloudellisten vaikutusten suuruuden ja luonteen vuoksi tilintarkastustuomioistuin olisi
odottanut, että komissio olisi suorittanut paketista samanlaisen arvioinnin kuin

28

Belgia on isäntämaa, millä on vaikutusta komissiossa työskentelevän henkilöstön määrään.

29

Kyselytutkimuksessa, johon osallistui 300 000 vastavalmistunutta 24:stä Euroopan maasta,
komissio sai 2,94 prosenttia myönteisistä vastauksista, vertailukohtana ensimmäiseksi
sijoittuneen työnantajan 11,54 prosenttia.
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komissio suorittaa muista keskeisistä lainsäädäntöehdotuksista, joilla on
talousarviovaikutuksia.

Muihin kuin taloudellisiin näkökohtiin ei juuri keskitytty

75 Komissio katsoi, ettei sillä ollut laillista velvollisuutta suorittaa perusteellista

arviointia ehdotettujen muutosten mahdollisista seurauksista. Näin ollen ennen
vuoden 2014 paketin täytäntöönpanoa ei suoritettu yleistä analyysiä, jossa olisi
tarkasteltu käsittelyä vaativia ongelmia tai valituista toimenpiteistä
henkilöstöhallinnolle todennäköisesti aiheutuvia lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksia.

76 Komission valmistelevassa analyysissa keskityttiin pitkälti arvioimaan

ehdotettujen säästötoimenpiteiden todennäköisiä taloudellisia vaikutuksia.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että talousarviosäästöjen analyysi perustui
luotettaviin menetelmiin, joissa selitettiin tehdyt keskeiset olettamat.

77 Henkilöstöresurssien tilanteen osalta komissio keskittyi pääasiassa kehittämään

toimenpiteitä, joilla korjattiin vuoden 2004 uudistuksen erityisiä seurauksia. Nämä
toimenpiteet perustuivat vuosina 2009–2011 tehtyihin analyyseihin ja erityisesti
seuraaviin:

— eläkemenojen pitkän aikavälin talousarviovaikutuksista tehty Eurostatin tutkimus,
jossa käsiteltiin tämän alan merkittävien kehityssuuntausten ennustetta
vuosina 2010–2059
— vanhojen (ennen vuotta 2004) ja uusien urarakenteiden välistä vastaavuutta
käsitellyt raportti, jossa todettiin, että vastaavuutta ei ollut pidetty yllä kaikkien
tehtäväryhmien osalta ja että vastuu- ja palkkatason välillä olisi vallittava selvempi
korrelaatiosuhde.

78 Säästötoimenpiteiden henkilöstöresursseihin kohdistuvia vaikutuksia ei ollut

kuitenkaan arvioitu yhtä yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi riskianalyysia tai arviointia ei
ollut tehty seuraavien toimenpiteiden myönteisistä tai kielteisistä seurauksista:
—

muutokset palkkaluokan alentamisperusteisiin ja irtisanomisperusteisiin

—

vanhempainvapaan pidennys

—

muutokset joustavaan työaikaan liittyvien vapaiden käyttöä koskeviin sääntöihin

—

vuotuisen matkustusvapaan vähentäminen

44
—

muutokset edustustojen työehtoihin, esimerkiksi vuosivapaan ja
elinolosuhdekorvausten laskemismenetelmän osalta.

79 Tämän seurauksena osa ehdotetuista edellä luetelluista työehtojen muutoksista
ei perustunut odotettujen tai tunnistettujen ongelmien analyysiin. Osa muutoksista
tehtiin kolmikantakokousvaiheessa ja niiden perustelut liittyivät lähinnä
talousarviosäästöihin.

Henkilöstöresursseille aiheutuneiden seurausten riittämätön seuranta ja
raportointi

80 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita siinä, miten komissio seuraa

vuoden 2014 paketin toimenpiteiden, kuten työviikon pidentämisen ja viiden prosentin
virkojen/toimien vähennyksen, keskeisiä vaikutuksia henkilöstöresursseihin.

81 Henkilöstön kohdentamiseksi painopistealoille tarvitaan järjestelmä, jossa on

riittävästi luotettavia tietoja työkuormituksen arvioimiseksi koko komissiossa. Tiedot
eri tehtäviin (tavoitteisiin) käytetyistä resursseista ovat edellytys johdon
vastuuvelvollisuulle, joka on vuotuisen tarkastuslausuman perustana.

82 Vuoden 2014 uudistuspaketissa säädettiin viikoittaisen työajan

vähimmäispituudeksi 40 tuntia, minkä lisäksi pakettiin sisältyi sääntöjä joustavista
työaikajärjestelyistä. Nämä uudet säännökset perustuvat työajan huolelliseen
seurantaan ja hallintaan, joiden avulla voidaan helpottaa rajallisten
henkilöstöresurssien hyödyntämistä.

83 Siirtyminen 40 tunnin työviikkoon ei riittänyt kompensoimaan kaikissa yksiköissä
virkojen ja toimien vähentämistä viidellä prosentilla, sillä monet työntekijät
työskentelivät jo valmiiksi heiltä laillisesti vaadittua pidempään. Sen sijaan virkojen ja
toimien vähentäminen johti rakenneuudistuksiin ja uusien työskentelytapojen
kehittämiseen joissakin pääosastoissa ja yksiköissä.

84 Vaikka keskimääräistä työviikkoa pidennettiin vuosina 2015–2017 vain hieman

42,6 tunnista 42,9 tuntiin koko komissiossa, työviikon pituus vaihteli merkittävästi eri
pääosastojen välillä. Pisin pääosaston raportoima työviikko (keskiarvo vuosina 2015–
2017) oli 51,0 tuntia ja lyhyin 40,6 tuntia.

85 Komission käyttämä ajankäytön raportointijärjestelmä ei tarjoa riittävän

täydellisiä ja luotettavia tietoja, jotta eri osastojen työkuormituksen vertailu olisi

45
mahdollista. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että lähes 30:tä prosenttia kaikista
ajankäyttölomakkeista ei ole vahvistettu 30. Vahvistettujen ajankäyttölomakkeiden
luotettavuutta ei voida täysin taataa: henkilöstö täyttää niihin joskus työehtojen
mukaiset työtunnit eikä todellisia tehtyjä työtunteja. Lisäksi etätyö lasketaan aina
täydeksi tai puolikkaaksi työpäiväksi riippumatta siitä, kuinka monta tuntia työntekijä
on todellisuudessa työskennellyt. Vahvistamisaste vaihteli komissiossa (jälleen kolmen
vuoden keskiarvona) 24 prosentista 87 prosenttiin. Tämä rajoittaa johdon
mahdollisuuksia tunnistaa henkilöstön vähentämisen kielteisiä vaikutuksia ja erityisesti
jäljelle jäävän henkilöstön työkuormituksen kasvua.

86 Näistä rajoituksista huolimatta henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan

pääosasto käyttää ilmoitettuja työaikoja koskevia tietoja yksittäisten pääosastojen
työkuormituksen arvioimisessa henkilöstön uudelleen jakamisen yhteydessä. Tämä voi
heikentää henkilöstön määrää koskevaa päätöksentekoprosessia ja henkilöstön
lisävähennysten toteutettavuutta.

87 Henkilöstön työaikaa koskevan raportoinnin lisäksi komissio laatii ja seuraa useita
henkilöstöhallinnon toimintalinjoja, jotka koskevat muun muassa henkilöstön
jakamista, suoritusten arviointia, osaamisen johtamista ja hyvinvointia. Komissio ei
kuitenkaan hyödynnä henkilöstöresursseista saatavilla olevia tietoja ja indikaattoreita
tulostavoitteiden asettamiseksi tai määritelläkseen esille nouseviin työvoimaan
liittyviin ongelmiin keskittyviä johtamisen indikaattoreita. Tämä rajoittaa komission
mahdollisuuksia tunnistaa mahdollisia vuoden 2014 paketista aiheutuneita kielteisiä
vaikutuksia (esimerkiksi sairauslomien lisääntymistä pääosastoissa, lyhyiden
työsopimusten tai työkuormituksen merkittävää lisääntymistä tai henkilöstön
tyytyväisyyden vähenemistä) ja reagoida niihin.

88 Vuoden 2014 uudistusten vaikutuksia koskevissa raportointivelvollisuuksissa on

lähinnä kyse siitä, että budjettivallan käyttäjälle ilmoitetaan vuoden 2014
uudistuspakettiin sisältyneiden toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Ensimmäinen
kertomus kyseisten henkilöstösääntöjen toiminnasta on määrä antaa vuoden 2020
lopussa ja muut kertomukset eläkejärjestelmän talousarviovaikutuksista ja ostovoiman
kehityksestä vuonna 2022.

30

Ajankäyttölomakkeet, joihin syötetään henkilön tehdyt työtunnit, on tarkoitus vahvistaa
Sysper-järjestelmässä, joka on komission kattava henkilöstöhallinnon tietotekniikkatyökalu.
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Johtopäätökset ja suositukset
89 Tilintarkastustuomioistuimen yleisenä päätelmänä oli, että vuoden 2014

henkilöstöuudistuspaketin avulla on saavutettu toivotut kustannussäästöt sekä joitakin
henkilöstöhallintoon liittyviä parannuksia. Osa pääosastoille ja henkilöstölle
aiheutuneista kielteisistä seurauksista olisi kuitenkin voitu välttää, tai niitä olisi voitu
hillitä, jos uudistukset olisi valmisteltu paremmin ja jos niihin olisi kohdistettu
paremmin seurantaa (kohdat 14–88).

90 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vuoden 2014 paketti tuottaa EU:n

talousarvioon merkittäviä säästöjä, jotka ovat alun perin odotettua suurempia.
Nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa saavutetut säästöt nousevat
kokonaisuudessaan todennäköisesti 4,2 miljardiin euroon. Pienemmistä eläkemenoista
saatavien pitkän aikavälin talousarviosäästöjen arvioidaan olevan 19,2 miljardia euroa.
Tärkeimmät säästöjen lähteet ovat virkojen/toimien vähentäminen viidellä prosentilla,
palkkojen ja eläkkeiden tilapäinen jäädyttäminen, eläkeiän nostaminen ja eläkkeiden
vuotuisen karttumisprosentin pienentäminen sekä ylempiin palkkaluokkiin ylentämisen
vähentäminen. Nämä summat täydentävät vuoden 2004 uudistuksen jäljitettävissä
olevia säästöjä. Muutosten kaikki vaikutukset eivät vielä näy lähes 30 vuoteen
(kohdat 14–20).

91 Vuoden 2014 paketti on vaikuttanut moniin tärkeisiin asioihin komission

henkilöstöhallinnossa, kuten henkilöstön jakautumiseen tehtäväryhmittäin ja
palkkaluokittain, sukupuolijakauman tasapainoon, ikäprofiiliin, sopimussuhteisen
henkilöstön määrään, pääosastojen ja yksiköiden työkuormitukseen ja työehtojen
houkuttelevuuteen. Vaikutukset ovat olleet yleisesti ottaen vaihtelevia (kohdat 22–73).

92 Pakettiin sisältyi kaksi merkittävää urarakennetta koskevaa muutosta.

Vuoden 2004 uudistuksesta seuranneen vastuutason ja palkkaluokkien välisen
epätasapainon korjaamiseksi vuoden 2014 tarkistuksessa luotiin AST/SC-tehtäväryhmä
sihteeri- ja virkailijahenkilöstöä varten ja rajoitettiin urakehitystä AST- ja ADtehtäväryhmissä. Nämä muutokset ovat jo auttaneet palkkojen ja vastuutasojen
paremmassa yhdenmukaistamisessa, ja ne johtavat pidemmällä aikavälillä muutoksiin
henkilöstön jakautumisessa palkkaluokittain. Uudet urakehityksen rajoitteet
aiheuttavat merkittäviä henkilöstöhallintoon liittyviä haasteita niissä pääosastoissa,
joissa on suuri määrä vanhempaa henkilöstöä, joiden ylenemisnäkymiin rajoitukset
aiheuttivat kielteisiä seurauksia (kohdat 22–30).
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93 Vuoden 2014 uudistuksilla yhdenmukaistettiin pitkälti toimielinten nykyiset

perheystävälliset työjärjestelyt. Tärkeimmät henkilöstön sukupuolijakauman
tasapainon paranemiseen johtaneet kehitysaskeleet vuosina 2013–2018 eivät ole
henkilöstösääntöjen vuoden 2014 tarkistuksen ansiota. Eriarvoisuus ADtehtäväryhmän ylemmissä palkkaluokissa vähenee pitkällä aikavälillä, kun entistä
useampi nainen rekrytoidaan aloitustason palkkaluokkiin ja ylennetään myöhemmin
järjestelmässä. AST- ja AST/SC -tehtäväryhmissä suurin osa henkilöstöstä on yhä naisia,
koska suuri osa näihin tehtäväryhmiin liittyviin kilpailuihin osallistuvista henkilöistä on
naisia (kohdat 31–37).

94 Virkojen ja toimien viiden prosentin vähennyksestä seurannut rekrytointien

väheneminen ja eläkeiän nostaminen lisäävät työvoiman ikääntymistä. Toinen tähän
vaikuttava asia on se, että uudet palkatut työntekijät ovat entistä vanhempia
(kohdat 38–40).

95 Sopimussuhteisen henkilöstön osuus on kokonaisuutena tarkastellen kasvanut

komissiossa. Tähän ovat pääasiassa syynä toimintapoliittisten prioriteettien muutokset
sekä pääosastojen että komission tasolla ja se, että joidenkin pääosastojen oli
rekrytoitava nopeasti henkilöstöä eri tilanteita, kuten muuttoliikekriisiä, varten. Tämä
muutos olisi nähtävä laajemmassa yhteydessä, kun pääosastot jakoivat keskenään
uudelleen virkoja ja toimia työkuormituksen mukaisesti, minkä seurauksena
henkilöstön määrä nousi huomattavasti muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastossa sekä
EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosastossa ja
laski maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastossa sekä terveyden ja
elintarviketurvallisuuden pääosastossa (kohdat 42–51).

96 Vuoden 2014 paketista henkilöstölle aiheutuneet seuraukset ovat olleet yleisesti

ottaen kielteisiä. Henkilöstön tyytyväisyys on laskenut selvästi ja sairauslomat ovat
lisääntyneet. Tämä koskee erityisesti työntekijöitä, joita henkilöstösääntöihin tehdyt ja
työkuormitukseen liittyvät muutokset ovat koskeneet eniten. Voimakkaimmin
työehtojen kokee heikentyneen edustustojen henkilöstö. Työehdoista on tullut
vähemmän houkuttelevia nykyiselle henkilöstölle. Myös uusien mahdollisten
työntekijöiden kiinnostus on vähentynyt. Työehtojen muutokset lisäävät
todennäköisesti jo nykyisin olemassa olevia vaikeuksia uusien työntekijöiden
rekrytoinnissa tietyistä maista, jotka ovat jo valmiiksi huomattavan aliedustettuja
komissiossa (kohdat 52–73).

97 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että myönteiset tulokset

(kustannussäästöt) ja vähemmän myönteiset vaikutukset (kuten henkilöstön
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tyytyväisyyden lasku) kuvastavat sitä, miten vuoden 2014 paketti valmisteltiin ja miten
sen täytäntöönpanoa seurattiin. Komissio keskittyi valmisteluvaiheessa ensisijaisesti
palkka- ja eläkemenojen vähentämistä sekä vuoden 2004 uudistuksen sivuvaikutusten
korjaamista koskeviin toimenpiteisiin. Näistä säästötoimenpiteistä tai uudistuspaketin
muista toimenpiteistä henkilöstöhallinnolle aiheutuvia todennäköisiä seurauksia ei
juuri arvioitu. Komission seurantajärjestelyt eivät olleet riittävät näiden kielteisten
seurausten tunnistamiseen oikein tai oikea-aikaisesti (kohdat 74–88). Liitteessä I on
esitetty yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen havainnoista, jotka koskevat
vuoden 2014 uudistuksen tärkeimmistä toimenpiteistä EU:n talousarviolle sekä
komission henkilöstöhallinnon järjestelyille ja komission henkilöstölle aiheutuneita
seurauksia.

Suositus 1 – Laaditaan henkilöstöhallintosuunnitelma
Työkuormituksen hallinnan parantamiseksi komission olisi laadittava
henkilöstöhallintosuunnitelma, jossa keskitytään erityisesti
1.1. määrittelemään, mitkä henkilöstöluokat suorittavat mitäkin tehtäviä, jotta
komissio voi yhdenmukaistaa henkilöstöpolitiikkansa ja -käytäntönsä paremmin
institutionaalisten tarpeidensa kanssa ja määritellä, mitkä roolit edistävät parhaiten
sen tavoitteiden saavuttamista
1.2. laatimaan toimintasuunnitelma, jonka avulla voidaan houkutella, kehittää ja saada
pysymään palveluksessa työntekijöitä, joilla on keskenään hyvin erilainen työkokemus
ja jotka edustavat eri kansalaisuuksia.
Aikatavoite: vuoden 2021 loppuun mennessä.

Suositus 2 – Parannetaan henkilöstöresursseihin liittyvää
seuranta- ja raportointikehystä
Jotta komissio voi reagoida henkilöstöresursseihin liittyviin kehityssuuntauksiin
nykyistä paremmin, sen olisi parannettava henkilöstöresursseihin liittyvää
seurantaansa ja raportointiaan toimielimen tasolla. Komission olisi käytettävä kaikkia
saatavilla olevia tietoja ja indikaattoreita sellaisten työvoimaan liittyvien riskien
tunnistamiseksi, jotka voivat vaarantaa komission tavoitteiden saavuttamisen.
Aikatavoite: vuoden 2021 loppuun mennessä.
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Suositus 3 – Arvioidaan tarpeet ja mahdolliset vaikutukset
ennen uusia henkilöstösääntöihin tehtäviä tarkistuksia
Ennen uusia henkilöstösääntöihin tehtäviä tarkistuksia komission olisi tunnistettava
ratkaistavat ongelmat paremmin ja määriteltävä ehdotuksen ja siihen liittyvien
toimenpiteiden tavoitteet sekä mahdolliset taloudelliset ja muut kuin taloudelliset
vaikutukset.
Aikatavoite: ennen uusia henkilöstösääntöihin tehtäviä tarkistuksia.
Tilintarkastustuomioistuimen V jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Lazaros
S. Lazaroun johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa
9. heinäkuuta 2019 pitämässään kokouksessa.
Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner Lehne
presidentti
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Liitteet
Liite I – Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin
toimenpiteiden kokonaisvaikutus
Palkkoihin ja
eläkkeisiin
liittyvät
säästöt

Toimenpide

Henkilöstöhallinnon
parantuminen

Merkittävät talousarviosäästöt
Viiden prosentin
henkilöstövähennys ja
pidemmät työajat
Palkkojen ja eläkkeiden
tarkistettu
mukauttamismenetelmä
Palkkojen ja eläkkeiden
jäädyttäminen
Eläkeiän nostaminen ja
eläkkeiden vuotuisen
karttumisprosentin
pienentäminen
Muut talousarviosäästöt / työehdot
AST/SC-tehtäväryhmän
luominen
Pääsyn rajoittaminen uran
loppuvaiheeseen sijoittuviin
AST- ja AD-palkkaluokkiin
Alentaminen kolmen kielteisen
raportin jälkeen
Vuosilomaa ja
elinolosuhdekorvausta koskevat
muutokset edustustoissa
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Seuraukset
henkilöstölle
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Henkilöstösääntöjen vuoden 2014 tarkistuksen perusteella
toteutettujen toimenpiteiden myönteisten ja kielteisten
vaikutusten kokonaisarvioinnissa käytetyt perusteet
Väri

Säästöt

Henkilöstöhallinnon
parantuminen

Seuraukset henkilöstölle

Toimenpide on
tuottanut
merkittäviä
säästöjä (yli
100 miljoonaa
euroa)

Ennen tarkistusta
vallinneeseen tilanteeseen
verrattuna toimenpide on
edistänyt merkittävästi
vahvempaa keskittymistä
tärkeimpiin tehtäviin,
parempaa tietämyksen ja
vastuualueiden hallintaa sekä
henkilöstön liikkuvuutta eri
yksiköiden tai toimipaikkojen
välillä.

Ennen vuoden 2014
tarkistusta vallinneeseen
tilanteeseen verrattuna
toimenpide on parantanut
keskeisten työehtojen
vakautta, henkilöstön
tyytyväisyyttä työpaikalla,
työ- ja uranäkymiä ja
henkilöstön
sitoutuneisuutta.

Toimenpide on
ollut
taloudellisesti
neutraali tai
tuottanut
suhteellisen pieniä
säästöjä (alle
100 miljoonaa
euroa)

Ennen tarkistusta
vallinneeseen tilanteeseen
verrattuna toimenpide on
ollut neutraali siltä osin, mitä
tulee keskittymiseen
tärkeimpiin tehtäviin,
tietämyksen ja vastuualueiden
hallintaan sekä henkilöstön
liikkuvuuteen eri yksiköiden
tai toimipaikkojen välillä.

Ennen vuoden 2014
tarkistusta vallinneeseen
tilanteeseen verrattuna
toimenpide on ollut
neutraali siltä osin, mitä
tulee keskeisten työehtojen
vakauteen, henkilöstön
tyytyväisyyteen työpaikalla,
työ- ja uranäkymiin ja
henkilöstön
sitoutuneisuuteen.

Toimenpide ei ole
tuottanut suoria
säästöjä tai on
aiheuttanut
lisäkustannuksia

Ennen tarkistusta
vallinneeseen tilanteeseen
verrattuna toimenpide on
aiheuttanut riskejä tai
ongelmia siltä osin, mitä tulee
keskittymiseen tärkeimpiin
tehtäviin, tietämyksen ja
vastuualueiden hallintaan
sekä henkilöstön
liikkuvuuteen eri yksiköiden
tai toimipaikkojen välillä.

Ennen tarkistusta
vallinneeseen tilanteeseen
verrattuna toimenpide on
aiheuttanut riskejä tai
ongelmia keskeisten
työehtojen vakauteen
liittyen ja heikentänyt
henkilöstön tyytyväisyyttä
työpaikalla sekä työ- ja
uranäkymiä ja henkilöstön
sitoutuneisuutta.
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Liite II – Henkilöstöluokat komissiossa
Komission työvoima koostuu eri luokkiin kuuluvasta henkilöstöstä. Kunkin
henkilöstöluokan sisällä on eri palkkaluokkia, jotka vastaavat lisääntyviä ammatillisia ja
koulutukseen liittyviä vaatimuksia ja vastuutasoja.

I Henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö
Virkamies on henkilö, joka on nimitetty kilpailun läpäisemisen jälkeen vakinaiseen
virkaan johonkin toimielimistä. Komission jäsenet eivät ole virkamiehiä.
Virkamiesten luokassa on kolme tehtäväryhmää:
—

Hallintovirkamiehen (AD) ura palkkaluokissa AD5–AD15

—

Hallintoavustajan (AST) ura palkkaluokissa AST1–AST11

—

Sihteerin ja virkailijan (AST/SC) ura palkkaluokissa AST/SC1–AST/SC6.

II Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen

ehtojen alainen henkilöstö

Väliaikainen henkilöstö on palkattu
—

lyhyellä työsopimuksella (enintään kuusi vuotta) täyttämään vakinainen virka
toimielimessä tai Euroopan ulkosuhdehallinnossa

—

lyhyellä työsopimuksella tai harvemmin toistaiseksi täyttämään väliaikainen toimi
toimielimessä tai virastossa

—

avustamaan viranhaltijaa (esimerkiksi komission jäsentä), jolloin sopimuksen
pituus riippuu kyseessä olevan viranhaltijan toimikauden pituudesta.

Väliaikaisen henkilöstön tehtäväryhmät ovat samat kuin virkamiehillä.
Sopimussuhteista henkilöstöä ei osoiteta henkilöstötaulukkoon sisältyvään
virkaan/toimeen. Kyseinen henkilöstö on jaettu neljään tehtäväryhmään (GFI–GFIV)
suorittamistaan tehtävistä riippuen: GFI-ryhmän ruumiillisesta työstä GFIV-ryhmän
hallinnollisiin tehtäviin. GFI-tehtäväryhmän työntekijä tai virastossa, edustustossa tai
toimistossa (esimerkiksi OIL tai OIB) työskentelevä työntekijä voidaan palkata
toistaiseksi; muiden työntekijöiden sopimusten pituus voi olla enintään kuusi vuotta.
Paikallista henkilöstöä palkataan Euroopan unionin ulkopuolisissa toimipaikoissa
paikallisten sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Heitä ei osoiteta
henkilöstötaulukkoon sisältyvään virkaan tai toimeen.
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Liite III – Kunkin henkilöstöluokan pääsyvaatimukset
Jäljempänä olevaan taulukkoon on koottu virkamiehiltä sekä väliaikaiselta ja
sopimussuhteiselta henkilöstöltä vähintään vaadittava pätevyys ja kielitaito ja esitetty
suuntaa-antavasti kunkin tehtäväryhmän tehtävät.
Virkamiehet ja väliaikaiset
toimihenkilöt

Sopimussuhteiset toimihenkilöt
Pätevyys

AD

GFIV

Vähintään kolmen vuoden päätökseen saatetut korkeakouluopinnot, joiden suorittamisesta
tutkintotodistus
AST ja AST/SC

GFIII ja GFII

Keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, tai keskiasteen
koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus
GFI

–

Suoritettu oppivelvollisuus
Kielivaatimukset

Kaikki tehtäväryhmät: hakijalla on EU:n yhden kielen perusteellinen taito ja toisen EU:n kielen
tyydyttävä taito. Virkamiehillä kolmannen kielen osaaminen on edellytys ylentämiselle.
Tehtävien suuntaa-antava esittely
AD

GFIV

Hallintovirkamies: asianajaja,
kääntäjä, tilintarkastaja, ekonomisti
jne.

AD-henkilöstön kaltaiset tehtävät, jotka kuitenkin
suoritetaan virkamiesten tai väliaikaisten
toimihenkilöiden valvonnassa

AST

GFIII

Toimeenpaneva tai tekninen rooli
hallinnossa, rahoituksessa,
viestinnässä, tutkimuksessa tai
toimintapolitiikkojen laatimisessa ja
täytäntöönpanossa

AST-henkilöstön kaltaiset tehtävät, jotka kuitenkin
suoritetaan virkamiesten tai väliaikaisten
toimihenkilöiden valvonnassa

AST/SC

GFII

Avustavat ja sihteerin tehtävät,
toimiston hoito

AST/SC-henkilöstön kaltaiset tehtävät, jotka
kuitenkin suoritetaan virkamiesten tai väliaikaisten
toimihenkilöiden valvonnassa
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Virkamiehet ja väliaikaiset
toimihenkilöt

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

–

GFI
Ruumiillisen työn ja hallinnollisen tuen tehtävät
(esim. kuljettaja, logistiikka- ja rakennushenkilöstö),
jotka suoritetaan virkamiesten tai väliaikaisten
toimihenkilöiden valvonnassa
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Liite IV – Komission 45 pääosastoa (PO), yksikköä, toimistoa ja
kollegio
Koko nimi

Koko nimi

AGRI

Maatalouden ja maaseudun
kehittämisen PO

HOME

Muuttoliike- ja sisäasioiden PO

BUDG

Budjettipääosasto

HR

Henkilöstöhallinnon ja
turvallisuustoiminnan PO

CLIMA

Ilmastotoimien PO

IAS

Sisäisen tarkastuksen toimiala

CNECT

Viestintäverkkojen, sisältöjen ja
teknologian PO

JRC

Yhteinen tutkimuskeskus

COLLÈGE

Komission jäsenten kabinetit

JUST

Oikeus- ja kuluttaja-asioiden PO

COMM

Viestinnän PO

MARE

Meri- ja kalastusasioiden PO

COMP

Kilpailun PO

MOVE

Liikenteen ja liikkumisen PO

DEVCO

Kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysasioiden PO

NEAR

Naapuruuspolitiikan ja
laajentumisneuvottelujen PO

DGT

Käännöstoimen PO

OIB

Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto
(Bryssel)

DIGIT

Tietotekniikan PO

OIL

Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto
(Luxemburg)

EAC

Koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun
ja kulttuurin PO

OLAF

Euroopan petostentorjuntavirasto

ECFIN

Talouden ja rahoituksen PO

OP

Julkaisutoimisto

ECHO

EU:n pelastuspalveluasioiden ja
humanitaarisen avun operaatioiden PO
(ECHO)

PMO

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja
maksutoimisto

EMPL

Työllisyys-, sosiaalija osallisuusasioiden PO

REGIO

Alue- ja kaupunkipolitiikan PO

ENER

Energian PO

RTD

Tutkimuksen ja innovoinnin PO

ENV

Ympäristöasioiden PO

SANTE

Terveyden ja elintarviketurvallisuuden PO

EPSC

EU:n poliittisen strategian keskus

SCIC

Tulkkauksen PO

EPSO

Euroopan unionin
henkilöstövalintatoimisto

SG

Pääsihteeristö

ESTAT

Eurostat – Euroopan tilastot

SJ

Oikeudellinen yksikkö

FISMA

Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen
ja pääomamarkkinaunionin PO

TAXUD

Verotuksen ja tulliliiton PO
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Koko nimi

Koko nimi

FPI

Ulkopolitiikan välineiden hallinto

TF50

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
EU-sopimuksen 50 artiklan nojalla
käytävien neuvottelujen valmistelu- ja
toteutustyöryhmä

GROW

Sisämarkkinoiden, teollisuuden,
yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan PO

TRADE

Kauppapolitiikan PO
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Sanasto
Eläkeoikeusien vuotuinen karttumisprosentti: Prosentti, jonka mukaan työntekijän
eläke-etuudet karttuvat työssä ollessa (2 prosenttia, 1,9 prosenttia tai 1,8 prosenttia
vuodessa). Esimerkiksi kahden prosentin vuotuinen karttumisprosentti tarkoittaa, että
työntekijä kartuttaa jokaiselta palvelusvuodeltaan kaksi prosenttia eläke-etuuksia.
Henkilöstötaulukko: Luettelo vakinaisista viroista ja väliaikaisista toimista kussakin
toimielimessä, toimistossa tai virastossa. Luettelo liitetään niiden talousarvioon.
Keskushallinto Yleensä hallinnollinen elin tai instituutio, joka toimii keskitetysti
kansallisella tasolla päätöksenteosta vastaavien hallinnon osastojen (tavallisesti
ministeriöiden) alaisuudessa. Keskushallintoa alemman hallintotason elimiin kuuluvat
alueelliset ja paikalliset toimistot ja virastot.
Kolmikantakokoukset: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliset
kolmikantakokoukset, joissa ne neuvottelevat lainsäädäntöehdotuksista. Näissä
kokouksissa tehdyt epäviralliset sopimukset edellyttävät Euroopan parlamentin ja
neuvoston myöhempää virallista hyväksyntää.
Monivuotinen rahoituskehys (MRK): Seitsenvuotinen menosuunnitelma, jossa esitetään
EU:n toimintapoliittiset painopisteet rahoituksen kannalta. Nykyinen monivuotinen
rahoituskehys alkoi vuonna 2014 ja päättyy vuonna 2020.
Palkkakehityksen yhdenmukaisuus keskushallinnoissa ja EU:n hallinnossa: Periaate,
jonka mukaan EU:n virkamiesten ja henkilöstön palkkatasoa mukautetaan siten, että se
vastaa kansallisten virkamiesten ostovoimassa tapahtuneita muutoksia. Jos
kansallisten virkamiesten ostovoima nousee yhdellä prosentilla, EU:n henkilöstön
ostovoimaa olisi siis korotettava samassa suhteessa. Ostovoiman kehityksen
seuraaminen ei tarkoita sitä, että EU:n henkilöstölle taataan sama ostovoima kuin
kansallisilla virkamiehillä.
Virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muuhun henkilöstöön sovellettavat
palvelussuhteen ehdot: EU:n virkamiesten ja muun henkilöstön oikeuksia ja
velvollisuuksia koskevat säännöt, jonka säännökset sääntelevät heidän uraansa
palvelukseen otosta eläkkeelle jäämiseen, työehtoja, palkkajärjestelyjä, korvauksia ja
sosiaaliturvaoikeuksia.

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN
ERITYISKERTOMUKSEEN
”VUODEN 2014 HENKILÖSTÖUUDISTUSPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANO EUROOPAN
KOMISSIOSSA: SUURIA SÄÄSTÖJÄ, MUTTA MYÖS SEURAUKSIA HENKILÖSTÖLLE”

HUOMAUTUKSET
32. Komissio piti tasapainoista sukupuolijakaumaa erittäin tärkeänä harkitessaan vaadittavia toimia.
Näitä näkemyksiä ei kuitenkaan dokumentoitu virallisesti.
33. Komissio vahvistaa, että tavoite, jonka mukaan 40 prosenttia johtotehtävien haltijoista on naisia,
saavutetaan ennen komission toimikauden päättymistä.
45. Komissio haluaa korostaa, että sopimussuhteisen henkilöstön määrän kasvu Yhteisessä
tutkimuskeskuksessa johtuu lähinnä vuonna 2014 tehdystä päätöksestä muuttaa apurahojen saajat
sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi. AD-luokkia vastaavan sopimussuhteisen henkilöstön määrä on
kasvanut, kun taas AST-luokkia vastaavan sopimussuhteisen henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan
tarkasteluajanjaksolla.
46. Komissio korostaa, että henkilöstösääntöjen tarkistetussa versiossa otettiin huomioon pitkän
aikavälin vaikutukset. Tämän vuoksi
– sopimussuhteisten toimihenkilöiden sopimusten enimmäiskestoa korotettiin kolmesta kuuteen
vuoteen
– sopimussuhteisilla toimihenkilöillä on mahdollisuus osallistua sisäisiin kilpailuun ja päästä sitä
kautta virkamiehiksi.
56. Komissio on ryhtynyt kaikkiin tarpeellisiin toimiin poissaolojen tehokkaaksi hallitsemiseksi
kehittämällä indikaattoreita, tietoteknisiä välineitä, hälytysjärjestelmiä ja raportointijärjestelyjä.
Komission perustama uusi lääketieteellinen valvontayksikkö hyödyntää toimintastrategiassaan näitä
välineitä, tietoja ja tietämyksen vaihtoa.
58. Komissio haluaa huomauttaa, että edustustopaikkoihin tulee edelleen runsaasti hakemuksia, mikä
viestii siitä, että edustustoissa työskentely koetaan yleisesti ottaen houkuttelevaksi.
61. Komissio haluaa huomauttaa, että henkilöstösääntöjen mukaan tehtäväryhmän IV
sopimussuhteiset toimihenkilöt työskentelevät virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden
valvonnassa. Lisäksi alempien hallintovirkamiesten palvelukseen ottamisen vähimmäisvaatimuksiin
sisältyy kilpailun läpäiseminen, jota ei edellytetä sopimussuhteisilta toimihenkilöiltä.
62. Komissio haluaa huomauttaa, että käytössä olevat ylennyssäännöt ja sisäiset kilpailut
mahdollistavat ansioituneiden työntekijöiden nopean urakehityksen.
70. Komissio on huomioinut tilintarkastustuomioistuimen tekemän analyysin. Komissio haluaa
selventää, että maantieteellistä jakaumaa koskevassa kertomuksessa on käytetty toisenlaista
menetelmää. Siinä keskitytään lähinnä AD-tehtäväryhmään ja niihin palkkaluokkiin, joihin uudet
työntekijät voidaan sijoittaa (pääasiassa palkkaluokat AD5–8). Tämä saattaa vaikuttaa
tilintarkastustuomioistuimen esittämiin aliedustusta koskeviin päätelmiin.
73. Komissio katsoo, että sen houkuttelevuuden arviointiin eri jäsenvaltioissa vaikuttavat monet eri
tekijät, esimerkiksi taloudelliset näkökohdat ja paikalliset olosuhteet.
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78. Päätöksentekoprosessin dynaamisen luonteen vuoksi komissio ei pystynyt tekemään
järjestelmällisiä vaikutustenarviointeja neuvottelujen aikana esiin tulleista ehdotetuista uusista
toimenpiteistä.
79. Koska komissio ei ollut vastuussa päätöksentekoprosessin aikataulusta, kaikkien toimenpiteiden
mahdollisten vaikutusten virallinen analysointi ei ollut mahdollista.
Komissio
huomioi
työehtoihin
täytäntöönpanosäännöksiä.

tehtyjen

muutosten

vaikutukset

hyväksyessään

85. Komissio haluaa selventää, että työaikojen ilmoittamisjärjestelmän tarkoituksena on seurata
työaikaa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Resurssien kohdentaminen tehdään hyödyntämällä
muita tietoja (esim. avointen toimien seulonta) ja poliittisten painopisteiden perusteella.
87. Komissio haluaa korostaa, että henkilöstökyselyssä mitattu henkilöstön tyytyväisyysaste parani
vuonna 2018 vuoteen 2016 verrattuna.
Lisäksi seuraavat politiikat ja toimenpiteet suunniteltiin ja toteutettiin uudistuksen henkilöstöön
kohdistuvien kielteisten vaikutusten lieventämiseksi:
– osaamisen johtamisstrategia
– oppimis- ja kehittämisstrategia
– fit@work-strategia, jonka perustana ovat ja johon sisältyvät
– terveydenseurantaväline, jolla analysoidaan poissaoloja ja niiden syitä vuosina 2010–2015
sekä laaditaan niistä raportteja
– kaikki poissaolojen tehokkaaseen hallintaan tähtäävät toimenpiteet
– uusi lääketieteellinen valvontayksikkö.
JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
89. Komissio toteutti sisäisiä strategioita uudistuksen vaikutusten lieventämiseksi.
Koska komissio ei vastannut päätöksentekoprosessin aikataulusta, kaikkien toimenpiteiden
mahdollisten vaikutusten virallinen analysointi ei ollut mahdollista.
97. Katso komission vastaukset kohtiin 79 ja 87.
Suositus 1 – Laaditaan henkilöstöhallintosuunnitelma
Komissio hyväksyy suosituksen.
Komissio haluaa kuitenkin huomauttaa, että toimintasuunnitelma suosituksen toteuttamiseksi riippuu
pitkälti useista näkökohdista, jotka eivät ole komission vastuulla.
Yksi tärkeä näkökohta on poliittisiin painopisteisiin mukautettujen komission toteuttamien tehtävien
kehittyminen.
Suositus 2 – Parannetaan henkilöstöresursseihin liittyvää seuranta- ja raportointikehystä
Komissio hyväksyy suosituksen.
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Suositus 3 – Arvioidaan tarpeet ja mahdolliset vaikutukset ennen uusia henkilöstösääntöihin
tehtäviä tarkistuksia
Komissio hyväksyy suosituksen.
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Tarkastusryhmä
Tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksissaan tulokset tarkastuksista, joita
se kohdistaa EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin tai yksittäisten talousarvioalojen
hallinnointiin liittyviin aihealueisiin. Tilintarkastustuomioistuin valitsee ja suunnittelee
nämä tarkastustehtävät siten, että niillä saadaan aikaan mahdollisimman suuri
vaikutus. Se ottaa valinta- ja suunnitteluvaiheessa huomioon tuloksellisuuteen tai
säännönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, asianomaisten tulojen tai menojen määrän,
tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset näkökohdat ja yleisen edun.
Tästä tuloksellisuuden tarkastuksesta vastasi V tarkastusjaosto, jonka erikoisalana on
Euroopan unionin rahoitus ja hallinto. Tarkastusjaoston puheenjohtaja on Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Lazaros S. Lazarou. Tarkastus toimitettiin Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Pietro Russon johdolla, ja siihen osallistuivat
kabinettipäällikkö Chiara Cipriani ja kabinettiavustaja Benjamin Jakob,
toimialapäällikkö Bertrand Albugues, tehtävävastaava Daria Bochnar sekä tarkastajat
Marion Kilhoffer ja Tomasz Plebanowicz. Kielellisissä kysymyksissä avusti Thomas
Everett.

Vasemmalta oikealle: Chiara Cipriani, Benjamin Jakob, Pietro Russo, Tomasz
Plebanowicz, Marion Kilhoffer, Bertrand Albugues, Daria Bochnar.
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Henkilöstösäännöt muodostavat puitteet EU:n toimielinten,
elinten ja virastojen virkamiesten ja muun henkilöstön
työskentelylle. Vuonna 2004 toteutetun ensimmäisen laajan
uudistukseen jälkeen henkilöstösääntöjä tarkistettiin
jälleen vuonna 2014. Tavoitteena oli vähentää EU:n
henkilöstömenoja ja virtaviivaistaa edelleen EU:n
virkamieskuntaa. Tilintarkastustuomioistuin perehtyi
komissiossa vuonna 2014 toteutettuihin uudistuksiin ja
totesi, että niiden avulla oli saatu aikaan huomattavia
pitkän aikavälin säästöjä. Vaikka komission työvoiman
monimuotoisuus ja joustavuus on lisääntynyt, muutosten
todellinen vaikutus henkilöstöhallinnon parantamiseen on
ollut melko rajallinen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi
myös, että vuoden 2014 henkilöstöpaketti on heikentänyt
komission houkuttelevuutta työantajana. Tulevien
haasteiden ratkaisemiseksi komission työvoiman
seurannassa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota esiin
nouseviin riskeihin.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus
(annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan
nojalla).
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