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YHTEENVETO 
Euroopan parlamentin talousarvioasioiden osasto antoi 13. heinäkuuta 2017 Blomeyer & Sanzille 
toimeksiannon tehdä tämä tutkimus heinä- ja lokakuun välisenä aikana vuonna 2017.1 Tutkimuksen 
tavoitteena oli saada parempi käsitys entisille viranhaltijoille maksettavien siirtymäkorvausten 
sääntelykehyksestä. Siirtymäkorvaukset ovat kuukausittaisia korvauksia, joita entisille viranhaltijoille 
maksetaan kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen sen jälkeen, kun heidän toimikautensa tai 
virkansa on päättynyt. Tutkimus kattaa seuraavat toimielimet: Euroopan parlamentti, Euroopan 
komissio, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri, unionin 
tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan investointipankki, Euroopan 
keskuspankki (EKP), Euroopan oikeusasiamies ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS). Näiden 
toimielinten järjestelyjä verrataan Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden, kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen lähestymistapoihin. Tässä yhteenvedossa esitellään tärkeimmät 
havainnot, päätelmät ja suositukset. 

Havainnot – kirjallisuuskatsaus ja kansalaisyhteiskunnan kannanotot 

Entisille viranhaltijoille on nykyisin tarjolla enemmän uusia työmahdollisuuksia, ja empiiriset tiedot 
vahvistavat, että suurin osa entisistä viranhaltijoista löytääkin uuden työpaikan. 

Tämä tutkimus tarjoaa huomattavaa lisäarvoa, sillä olemassa olevassa tieteellisessä kirjallisuudessa 
ei ole juuri osoitettu mielenkiintoa siihen, mitä tapahtuu entisille viranhaltijoille. Erityisesti 
siirtymäkorvauksiin keskittyvää kirjallisuutta ei ole olemassa. Myöskään siirtymäkorvausten 
tarpeellisuuden kyseenalaistavaa kirjallisuutta ei ole olemassa. Siirtymäkorvauksen tarkoituksena on 
1) maksaa korvausta työttömänä vietetyistä ja tulottomista jaksoista, 2) maksaa korvausta 
toimikauden tai viran aikana tehdystä yleishyödyllisestä työstä, 3) huomioida, että viranhaltijat eivät 
voi saada muita etuuksia, kuten erityisesti työttömyyskorvausta. 

Perustelut siirtymäkorvauksille ovat heikot, kun otetaan huomioon, että viranhaltijat hyötyvät 
virkansa aikana verkostoitumisesta ja yhteyksistä, joiden ansiosta heillä on tavallisesti 
mahdollisuudet varmistaa seuraava työpaikkansa, eli tämä ryhmä altistuu harvoin ”epävarmoille 
työllisyysnäkymille”. 

Nykyisin viranhaltijat ajautuvat herkästi eturistiriitatilanteisiin, koska he päätyvät usein viran jälkeen 
aktiiviseen työhön. Siirtymäkorvausten mielletään estävän eturistiriidat, mutta liian suuret 
siirtymäkorvaukset voivat vaikuttaa kielteisesti yleisön luottamukseen. Siirtymäkorvausten 
tehokkuudesta eturistiriitojen ehkäisemisessä ei ole empiirisiä todisteita. 

Useat kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat kommentoineet siirtymäkorvauksiin liittyviä EU:n 
toimielinten politiikkoja ja säädöksiä. Kommentoijien joukossa ovat muun muassa Alliance for 
Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU), Transparency International EU (TI-EU), 
Corporate Europe Observatory (CEO) ja Euroopan veronmaksajien liitto. Nämä järjestöt ovat yhtä 
mieltä siitä, että siirtymäkorvaukset ovat tärkeitä eturistiriitojen ehkäisemiseksi. Järjestöt 
kannattavat tiukempia vaatimuksia sille, millaista työtä on lupa ottaa vastaan siirtymäkorvausten 
maksamisen aikana, ja ne kehottavat yhtenäistämään siirtymäkorvauksiin oikeuttavan ajanjakson 
keston ja viran jälkeisten rajoitusten pituuden. 

                                                            
1 Tutkimusryhmässä olivat mukana Christoph Demmke (PhD), Roland Blomeyer (jota avusti 
Annika Weikinnis) ja Mike Beke. 
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Havainnot – voimassa oleva sääntelykehys 

• Miten siirtymäkorvauksia säännellään? EU:n toimielinten siirtymäkorvauksia koskeva 
sääntelykehys on pirstoutunut. Sääntöjä ovat laatineet eri toimielimet, jotka ovat 
noudattaneet erilaisia menettelyjä (esim. neuvosto yksin, Euroopan parlamentti neuvoston 
suostumuksella). EU:n toimielinten siirtymäkorvauksia säännellään pääasiassa 
i) päätöksellä 2005/684 Euroopan parlamentin jäsenten osalta, ii) asetuksella 422/67 
Eurooppa-neuvostossa (puheenjohtajana), Euroopan komissiossa, unionin 
tuomioistuimessa, Euroopan oikeusasiamiehen ja tietosuojavaltuutetun toimistoissa ja 
Euroopan investointipankissa ennen 4. maaliskuuta 2016 työnsä aloittaneiden 
viranhaltijoiden osalta, ja iii) asetuksella 2016/300 samoissa toimielimissä kuin asetuksessa 
422/67, mukaan lukien lisäksi Euroopan tilintarkastuomioistuin ja neuvoston pääsihteeri, 
4. maaliskuuta 2016 tai sen jälkeen työnsä aloittaneiden viranhaltijoiden osalta. EKP:n 
siirtymäkorvauksiin on otettu mallia asetuksesta 422/67. 

• Miksi siirtymäkorvauksia tarvitaan? Päätöksessä 2005/684 ja asetuksessa 2016/300 
selitetään, että siirtymäkorvaukset ovat tarpeen taloudellisen turvan tarjoamiseksi. 
Asetuksessa 422/67 ei eritellä syitä siirtymäkorvauksille. On syytä panna merkille, että 
siirtymäkorvausten ja viran jälkeisten työrajoitusten välistä yhteyttä toisiinsa ei 
mainita erikseen lainkaan. Nykyinen sääntelykehys on saanut kuitenkin suuresti 
vaikutteita kehyksestä, joka oli voimassa varhain 1960-luvulla, jolloin siirtymäkorvaukset 
otettiin käyttöön kolmen vuoden pituisten työntekoa koskevien rajoitusten 
yhteydessä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 9 artiklan mukaisesti. 
Siirtymäkorvausten keston ja viran jälkeisten rajoitusten pituuden yhdenmukaistamatta 
jättäminen selittää kansalaisyhteiskunnan järjestöjen vaatimukset siitä, että viran jälkeisten 
vaatimusten kestoa on laajennettava kahteen vuoteen, jotta voidaan varmistaa niiden 
täysimääräinen yhteensovittaminen asetuksen 2016/300 mukaisen siirtymäkorvausten 
enimmäiskeston kanssa, ja kolmeen vuoteen asetuksen 422/67 osalta. Joissakin 
toimielimissä siirtymäkorvausten kesto onkin pidempi kuin viran jälkeisten rajoitusten kesto 
(esim. komissio, neuvosto, Euroopan investointipankki ja EKP), kun taas joissakin 
toimielimissä asia on päinvastoin (asetuksen 2016/300 nojalla unionin tuomioistuimessa ja 
tilintarkastustuomioistuimessa). Jäsenvaltiot korostavat enimmäkseen siirtymäkorvausten 
käyttöä taloudellisen turvan varmistamiseksi (AT, BE, CZ, DE, FI, FR, IT, NL, SE, SK). 
Mielenkiintoista kyllä, siirtymäkorvausten vaikutukseen eturistiriitojen ehkäisemisessä 
viitataan vain rajallisesti (ES, CA). 

• Kuka hyötyy siirtymäkorvauksista? Yhteensä 866 viranhaltijalla on oikeus 
siirtymäkorvauksiin. Suurin osa heistä (noin 87 prosenttia) on Euroopan parlamentin jäseniä. 
On mielenkiintoista panna merkille, että EU:n toimielimissä oikeus siirtymäkorvauksiin ei 
ole yhteydessä viran päättymisen tapaan, sillä sääntelykehyksessä ei eroteta toisistaan 
vapaaehtoista irtisanoutumista ja toimen päättymistä. Siirtymäkorvaukset lankeavat 
maksettaviksi, kun viranhaltijan tehtävät päättyvät (422/67 ja 2016/300 sekä 2005/684). 
Belgiassa, Sveitsissä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EBRD:ssä viranhaltija luopuu 
oikeudestaan siirtymäkorvaukseen, jos hän eroaa vapaaehtoisesti. 

• Kuinka kauan siirtymäkorvausta on oikeus saada? Asetuksessa 422/67 säädetään, että 
oikeus saada siirtymäkorvausta on voimassa kolme vuotta. Asetuksessa 2016/300 
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yhdenmukaistettiin siirtymäkorvausten kesto palvelusajan pituuden kanssa ja säädettiin, 
että kesto ei saa kuitenkaan olla vähemmän kuin kuusi kuukautta tai enemmän kuin kaksi 
vuotta. Komission palautteessa vahvistetaan, että vähimmäiskesto on kuusi kuukautta, eli 
tapauksissa, joissa viranhaltija on palvellut alle kuusi kuukautta, oikeuden kesto ei ole sama 
kuin palvelusajan pituus. Päätöksessä 2005/684 säädetään siirtymäkorvausten kestoksi 6–
24 kuukautta. On pantava merkille, että Euroopan parlamentti edellyttää, että sen entiset 
jäsenet ovat palvelleet vähintään yhden vuoden, jotta he voivat saada siirtymäkorvausta. 
EU:n toimielinten ulkopuoliset esimerkit osoittavat, että järjestelyjä on erilaisia ja että ne 
vaihtelevat kertamaksuista (CA, CZ, IT, UK, Nato, OECD, Etyj) kolmen kuukauden (AT, FR, NL, 
SK) ja jopa 15 vuoden (SE) siirtymäkorvauksiin. 

• Mikä on siirtymäkorvausten rahallinen arvo? Asetuksen 422/67 ja 2016/300 nojalla 
entisillä viranhaltijoilla on oikeus kuukausikorvaukseen, jonka suuruus on 40–65 prosenttia 
peruspalkasta palvelusajasta riippuen. Asetuksen 2005/684 nojalla entisillä Euroopan 
parlamentin jäsenillä on oikeus siirtymäkorvaukseen, joka vastaa jäsenen entistä palkkaa, eli 
käytössä ei ole palvelusajasta riippuvaa prosentuaalista asteikkoa. Havainnollistamista 
varten tässä raportissa esitellään esimerkki kuvitteellisesta entisestä viranhaltijasta / 
Euroopan parlamentin jäsenestä, joka on palvellut viisi vuotta – kyseinen viranhaltija on 
oikeutettu 24 kuukauden ajan siirtymäkorvaukseen, jonka suuruus on välillä 235 055,88 
euroa (Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri) ja 324 377,11 euroa (Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtaja, Euroopan komission puheenjohtaja, unionin tuomioistuimen presidentti, 
Euroopan investointipankinn pääjohtaja). Entinen Euroopan parlamentin jäsen on 
oikeutettu 50 904,30 euron korvaukseen kuuden kuukauden ajalta. EU:n ulkopuolisten 
toimielinten esimerkit osoittavat, että siirtymäkorvausten suuruus vaihtelee merkittävästi, 
mikä liittyy usein palvelusajan pituuteen (BE, CZ, DE, DK, IT, NL, SE, UK, Etyj, 
Maailmanpankki). Ruotsin siirtymäkorvausjärjestelyt ovat erityisen merkille pantavia, sillä 
maassa on käytössä rinnakkain kaksi järjestelmää, ja siirtymäkorvauksen suuruus liittyy 
mielenkiintoisella tavalla ikään / tarpeisiin. 

• Ilmoitusvelvollisuudet korvauksen edellytyksenä? Jotta toimielimet voivat vahvistaa, 
että oikeus siirtymäkorvaukseen on yhä voimassa, entisten viranhaltijoiden on ilmoitettava 
tilanteessaan tapahtuvista muutoksista (viran/toimikauden päättyessä ja mahdollisten 
työhön liittyvien muutosten yhteydessä). Muutoksista ilmoittaminen perustuu kuitenkin 
pitkälti entisen viranhaltijan toimimiseen vilpittömässä mielessä, sillä entisten 
viranhaltijoiden ei esimerkiksi tarvitse toimittaa veroilmoituksia. Osa jäsenvaltioiden 
tapauksista viittaa kattaviin ilmoitusvelvollisuuksiin (ES, NL, SE). Espanjan tapaus on 
mielenkiintoinen, sillä sosiaaliturvapalvelujen tehtävänä on ilmoittaa siirtymäkorvauksista 
vastaavalle viranomaiselle asiaankuuluvista muutoksista edunsaajan työllisyystilanteessa. 

• Onko siirtymäkorvaus yhteensopiva uuden työn kanssa? Kun entinen viranhaltija ottaa 
vastaan uusia tehtäviä, hänen korvaustaan voidaan vähentää, tai se voidaan päättää 
kokonaan. Asetusten 422/67 ja 2016/300 nojalla oikeus korvaukseen päättyy, jos entinen 
viranhaltija ”nimitetään uuteen tehtävään johonkin unionin toimielimeen”, ja korvausta 
vähennetään, jos entinen viranhaltija alkaa harjoittaa ”ansiotoimintaa” sinä aikana, kun hän 
on oikeutettu siirtymäkorvaukseen. Euroopan parlamentin tapauksessa korvausta 
vähennetään uudesta tehtävästä toisessa parlamentissa tai julkisessa virassa saatujen 
tulojen mukaisesti. Siirtymäkorvausta ei vähennetä, jos Euroopan parlamentin jäsen ottaa 
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vastaan julkisen viran ilman, että hänestä tulee ”viranomaisena toimiva korkea virkamies”, 
tai jos hän ottaa vastaan työn yksityiseltä sektorilta. Joissakin EU:n ulkopuolisia toimielimiä 
koskevissa esimerkeissä siirtymäkorvausta vähennetään (CZ, DE, FI, NL, SE, EBRD:n 
pääjohtaja), tai se yksinkertaisesti päätetään uuden työn vastaanottamisen seurauksena (AT, 
CH, ES, FR, SK työpaikasta julkisella sektorilla, UK hallitusten jäsenten osalta). Joissakin 
tapauksissa vähennyksiä ei tehdä (CA, IT, SK työpaikasta yksityisellä sektorilla, UK 
parlamentin jäsenten osalta, EBRD:n varapääjohtajat). 

 

Havainnot – käytäntö 

• Siirtymäkorvauksia koskevan talousarvion toteutuman ja Euroopan parlamentin vaalien / 
Euroopan komission uusimisen välillä on selvä yhteys, sillä esim. siirtymäkorvauksia 
koskevan talousarvion toteutuma kasvoi 4,3 miljoonasta eurosta 19,6 miljoonaan euroon 
vuosina 2013 ja 2014. Siirtymäkorvauksia koskevan kokonaistalousarvion koko toteutuma 
vuosina 2011–2016 (Euroopan parlamentti, komissio, unionin tuomioistuin, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin, oikeusasiamies ja tietosuojavaltuutettu) oli 61,1 miljoonaa euroa. 
Vastaava eläkkeitä koskeva luku (samalta ajanjaksolta ja samojen toimielinten osalta) oli 
156,1 miljoonaa euroa. 

• EU:n toimielinten jäsenet tai viranhaltijat eivät saa automaattisesti siirtymäkorvausta, vaan 
heidän on haettava sitä ja ilmoitettava työllisyystilanteensa lähtiessään. Lisäksi heidän on 
toimitettava vuosittain ilmoitus oikeuden jatkumisen varmentamiseksi ja ilmoitettava 
muutoksista. Tämä vastaa jäsenvaltioiden, kolmansien maiden ja kansainvälisten 
organisaatioiden käytäntöjä. Asetusten 422/67 ja 2016/300 osalta vuosittain annettavassa 
ilmoituksessa edellytetään, että entinen viranhaltija toimittaa todistuksen tuloistaan, kuten 
esimerkiksi viimeisimmän veroilmoituksen, palkkakuitin tai työsopimuksen. 

• Sääntelykehyksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten mukaan valvontaa voidaan 
parantaa, koska entisten viranhaltijoiden toimittamien tietojen paikkansapitävyydessä on 
ollut ongelmia. Tiedossa on yksi tapaus, jossa ilmoitusta ei annettu, ja yksi esimerkki entisen 
jäsenen toiminnan ilmoittamiseen liittyvästä valvonnasta (joka ei antanut oikeutta 
korvaukseen). Lisäksi kansalaisyhteiskunnan järjestöllä CEO:lla on ”Revolving Door 
Watch” -kampanja, jossa luetellaan väitetyt pyöröovitapaukset muun muassa tämän 
tutkimuksen kattamien viranhaltijoiden osalta. Nykyisessä luettelossa on 14 entistä 
Euroopan komission jäsentä, 19 entistä Euroopan parlamentin jäsentä ja yksi entinen 
neuvoston puheenjohtaja. Näiden henkilöiden osalta esitellyt tiedot eivät tarkoita, että 
siirtymäkorvausta koskevaa sääntelykehystä ei olisi noudatettu (paitsi yhdessä tapauksessa), 
mutta voitaisiin sanoa, että siirtymäkorvauksen tavoite ja sen taustalla olevat perusteet eivät 
toteudu, jos entiset viranhaltijat osallistuvat siirtymäkorvaukseen oikeutettuja ollessaan 
toimintaan, josta voidaan keskustella pyöröovi-ilmiön yhteydessä (siirtymäkorvauksen 
tavoitteena on estää viranhaltijoita tuntemasta taloudellisia paineita aloittaa uuden 
toiminnan harjoittamista). 

 

Päätelmät ja suositukset  
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Tämä tutkimus on osoittanut, että nykyisen siirtymäkorvauksia koskevan sääntelykehyksen 
laatimisessa on ollut käytettävissä rajallinen määrä tutkimustietoa (ajankohtaiset tiedot entisten 
jäsenten ja viranhaltijoiden tarpeista). Nykyiset siirtymäkorvauksia koskevat sääntelyjärjestelyt 
vastaavatkin hyvin pitkälti niitä järjestelyjä, joita säädettiin aivan ensimmäisille EU:n viranhaltijoille 
1960-luvun alussa. Todellista tietoa EU:n toimielinten entisten jäsenten ja viranhaltijoiden 
varsinaisista tarpeista ei ole olemassa. 

Kyseessä olevia toimielimiä kehotetaan ottamaan huomioon seuraavat viisi suositusta: 

• Yhdenmukaistetaan säännöt: Siirtymäkorvauksiin liittyvä EU:n sääntelyä koskeva 
lähestymistapa on pirstoutunut. Esimerkiksi siirtymäkorvausta vähennetään yksityiseltä 
sektorilta vastaanotetun uuden työn seurauksena asetusten 422/67 ja 2016/300 mutta ei 
päätöksen 2005/684 nojalla jne. Näiden erojen perustelut eivät ole selkeitä. 

• Varmistetaan, että siirtymäkorvaukset palvelevat ilmoitettua tarkoitustaan: 
Nykyisessä sääntelykehyksessä siirtymäkorvaukset on selitetty tarpeella varmistaa 
taloudellinen turva toimikauden ja viran päättymisen jälkeen. Olemassa olevan tieteellisen 
tutkimuksen mukaan tällaista tarvetta esiintyy vain hyvin rajallisesti, ja nyt suositellaan 
tehtäväksi tutkimusta entisten jäsenten ja viranhaltijoiden toimista viran jälkeisten 
tarpeiden selvittämiseksi. Siirtymäkorvausta voitaisiin uudistaa esimerkiksi Ruotsin tai 
Sveitsin mallin innoittamana. Näissä maissa siirtymäkorvaus on (tai voi olla) 
tarveperustainen. Huomioon voitaisiin ottaa myös muunlainen tuki, kuten esimerkiksi 
ennen toimikauden tai viran päättymistä annettava neuvonta. Tarpeista keskusteltaessa 
voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota myös siihen, mistä syystä toimikausi tai virka 
päättyy. Joissakin maissa siirtymäkorvausta ei makseta vapaaehtoisen irtisanoutumisen 
yhteydessä. Tarveperustaisen järjestelmän arvioinnissa olisi pohdittava myös sitä, että nämä 
tarpeet on ehkä jo tyydytetty toimikauden tai viran aikana maksetuilla ”keskiarvon 
ylittävillä” palkoilla. 

• Suunnitellaan siirtymäkorvaukset siten, että ne motivoivat jäseniä tai entisiä 
viranhaltijoita ottamaan vastaan uusia töitä, jotka sopivat yhteen heidän entisen 
toimensa tai virkansa kanssa: Siirtymäkorvaukset voitaisiin suunnitella siten, että jäsenille 
ja viranhaltijoille tarjotaan kannustimia etsiä uusia töitä (Alankomaissa tunnistettu 
käytäntö). 

• Vahvistetaan siirtymäkorvauksen ja viran jälkeistä työtä koskevien rajoitusten välistä 
yhteyttä: Siirtymäkorvauksen keston ja viran jälkeisten rajoitusten pituuden 
yhteensovittamatta jättäminen selittää kansalaisyhteiskunnan järjestöjen vaatimukset siitä, 
että viran jälkeisten vaatimusten kestoa on pidennettävä. Joissakin toimielimissä 
siirtymäkorvausten kesto onkin pidempi kuin viran jälkeisten rajoitusten kesto, kun taas 
joissakin toimielimissä asia on päinvastoin. On pantava merkille, että tällä suosituksella on 
merkitystä vain, jos EU:n toimielimet ovat yhtä mieltä siirtymäkorvauksen ja viran jälkeistä 
työtä koskevien rajoitusten yhteydestä. Jos ne ovat siitä yhtä mieltä, voidaan yhä esittää 
kysymyksiä eturistiriitojen ehkäisemiseksi maksettavien rahallisten korvausten 
”eettisyydestä” (ketään ei pakoteta työttömäksi, koska työtehtävät, joista ei aiheudu 
eturistiriitoja, eivät ole ongelma).Vahvistetaan siirtymäkorvauksen voimassaolon 
jatkamisen valvontaa: Asetusten 422/67 ja 2016/300 mukainen nykyinen 
valvontakäytäntö antaa entisille viranhaltijoille mahdollisuuden toimittaa halutessaan 
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vuotuisen ilmoituksensa tueksi todistuksen tuloista, kuten esimerkiksi viimeisimmän 
veroilmoituksen, palkkakuitin tai työsopimuksen. Voisi olla parempi edellyttää 
veroilmoituksen toimittamista, sillä se tarjoaa kattavan ja riippumattoman tahon 
varmistaman selvityksen kaikista tuloista. 
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