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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 5. marraskuuta 2019 

EU:n palvelukseenotto: Tarkastajat tarkastavat 
EU:n henkilöstövalintatoimiston valintaprosessin 
kustannusvaikuttavuutta 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksen, jossa arvioidaan, huolehtiiko EU:n 
henkilöstövalintatoimisto (EPSO) EU:n toimielinten rekrytointitarpeista kustannusvaikuttavalla 
tavalla. Tarkastajat analysoivat, tuottaako EPSOn valintaprosessi riittävästi hyväksyttyjä 
hakijoita ja ovatko valintaprosessin kustannukset oikeasuhteiset toimielinten 
rekrytointitarpeisiin nähden. 

EU:n henkilöstövalintatoimisto on toimielintenvälinen elin, joka järjestää pysyvän henkilöstön 
palvelukseenottoa koskevia kilpailuja sekä valintamenettelyjä, joiden avulla rekrytoidaan 
sopimussuhteista henkilöstöä. Hyväksytyistä hakijoista laaditaan varallaololuettelo, josta EU:n 
toimielimet voivat rekrytoida uutta henkilöstöä. EPSO perustettiin vuonna 2002, ja se aloitti 
toimintansa vuonna 2003. Perustamisen tavoitteena oli keskittää valintaprosessi ja saavuttaa 
mittakaavaetuja.  

”EU:n henkilöstövalintatoimisto on väylä työskentelyyn EU:n palveluksessa”, toteaa tarkastuksesta 
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Annemie Turtelboom. “Se toimii EU:n 
edustajana suhteessa hakijoihin, mutta on samalla myös elin, joka varmistaa, että EU:n toimielimet 
voivat rekrytoida parhaat henkilöt oikeaan aikaan ja oikeisiin tehtäviin. Siksi on ensiarvoisen 
tärkeää, että henkilöstön valintaprosessi on tarkoituksenmukaisesti suunniteltu ja rakenteeltaan 
toimiva.” 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin kohdisti edellisen tarkastuksen EPSOon vuosikymmen sitten. 
Tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2009 julkaisemassa erityiskertomuksessa esitettiin kritiikkiä 
liian pitkästä valintaprosessista (jopa 18 kuukautta) ja liian pienestä hyväksyttyjen hakijoiden 
määrästä. EPSO vastasi kritiikkiin tekemällä joitakin uudistuksia ja muutoksia, joista merkittävin oli 
painopisteen siirtäminen hakijoiden testaamisessa. Tietojen sijasta keskityttiin arvioimaan taitoja. 
Kilpailuissa arvioidaan nykyisin hakijoiden taitoja tosielämän ammatillisissa tilanteissa. EPSO 
valvoo testausmenetelmiä säännöllisesti varmistaakseen, että menetelmät eivät johda hakijoiden 
epäoikeudenmukaiseen kohteluun (erityisesti iän, sukupuolen tai kansalaisuuden perusteella). 
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EPSO huolehtii siitä, että vammaisia hakijoita kohdellaan valintaprosessin aikana 
oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti.  

EU:n palvelukseen otettavien hakijoiden valinnassa on kuitenkin yhä joitakin puutteita eritoten 
maantieteelliseen tasapainoon ja monimuotoisuuteen liittyen.  

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattaa koko valintaprosessin tarpeiden suunnittelusta 
(joka tapahtuu yhteistyössä EPSOn ja toimielinten välillä) aina kilpailujen ja valintamenettelyjen 
toteuttamiseen (kaikki koevaiheet) ja varallaololuetteloiden hallinnointiin. Tarkastajat arvioivat 
myös EPSOn kilpailujen ja valintamenettelyjen kustannusvaikuttavuutta. 

 
Toimittajille tiedoksi 
Vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuin perehtyi myös muihin EU:n toimielinten 
henkilöstöresursseja koskeviin kysymyksiin: erityiskertomuksessa nro 15/2019 selvitettiin 
vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpanoa komissiossa ja erityiskertomuksessa 
nro 13/2019 EU:n toimielinten eettisiä toimintapuitteita. Kertomukset ovat saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä.  
EPSOa koskeva tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2021 alussa. 

 
Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa meneillään olevasta tarkastustehtävästä. 
Ennakkoesittelyt perustuvat ennen tarkastuksen käynnistämistä suoritettuun valmistelutyöhön. 
Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä tarkastuskohteena olevasta toimintapolitiikasta ja/tai 
ohjelmasta kiinnostuneille tahoille. Tarkastuksen ennakkoesittelyissä ei esitetä 
tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä tai suosituksia. 
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