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LYHYET PERUSTELUT

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on Euroopan unionin perustana oleva arvo, joka on 
kirjattu perussopimuksiin ja on yksi unionin tavoitteista1. Naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon periaatteen sisällyttäminen kaikkeen unionin toimintaan ja sen omiin elimiin on 
tärkeä unionin tavoite. EU:n toimielinten tulisi toimia parhaana esimerkkinä sukupuolten 
tasa-arvon ja miesten ja naisten yhtäläisen osallistumisen suhteen. Työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittaminen, joka mainitaan myös Eurooppa 2020 -strategiassa, on tärkeä osa työn 
laadukkuuden varmistamista ja työllisyyden parantamista, ja se on otettava huomioon myös 
EU:n omassa virkamieskunnassa. Itse asiassa se on tuloksellisuuden erittäin tärkeä edellytys. 
Molempien sukupuolten 75 prosentin työllisyystavoite voidaan saavuttaa vain, jos käytössä 
on työtä ja yksityiselämää tasapainottavia välineitä. Pystyäkseen vastaamaan tehokkaasti 
tulevaisuuden haasteisiin on hyvin tärkeää, että EU:n toimielimet hyödyntävät parhaalla 
mahdollisella tavalla EU:n tarjoamaa osaamista ja henkilöstön luovuutta ja innovaatioita ja 
samalla otetaan huomioon sekä miesten että naisten tarjoama potentiaali.

Komission ehdotuksessa pyritään muuttamaan Euroopan unionin henkilöstösääntöjä. Sen 
tavoitteena on hyväksyä kattava paketti, jonka avulla saavutetaan säästöjä hallintomenoissa ja 
palkkoja ja uraa koskeva vakaa kehys. Valmistelija ilmaisee tyytyväisyytensä komission 
ehdotukseen, joka on asianomaisten tahojen ja sidosryhmien kanssa käytyjen laaja-alaisten 
neuvottelujen tulos. Tiukan budjettikurin aikoina komissio pyrkii löytämään tasapainon 
tarpeellisten säästöjen ja sellaisen virkamieskunnan asianmukaisen toiminnan välillä, joka 
kykenee houkuttelemaan ja ylläpitämään erittäin päteviä ammattilaisia, jotka haluavat 
muuttaa monikansalliseen ympäristöön ja työskennellä siinä EU:n eduksi.

EU uudisti virkamieskuntansa ja henkilöstösääntönsä erittäin moderneiksi vuonna 2004. 
Otettiin käyttöön tulossuuntautunut ja ansioihin perustuva uusi urajärjestelmä, muista kuin 
ydintoiminnoista huolehtivan henkilöstön uusi sopimussuhteinen asema, eläkejärjestelmän 
uudistus, uusia työmenetelmiä ja joitakin perhetilanteen huomioon ottavia ehtoja, kuten 
vanhempainlomaa, perhelomaa ja uutta oikeutta osa-aikatyöhön koskevia säännöksiä.

Liukuva työaika otettiin ensi kerran käyttöön komissiossa vuonna 1986 ja sitä uudistettiin 
vuonna 1991. Sitä alettiin kuitenkin käytännössä hyödyntää komissiossa vasta vuonna 2007. 
Komissiossa käynnistettiin erilaisia pilottihankkeita etätyön käyttöönottamiseksi. Komissio 
hyväksyi kuitenkin vasta 18. joulukuuta 2009 päätöksen etätyön käyttöönotosta sen 
yksiköissä vuosiksi 2010–2015.Kaikista näistä ponnisteluista huolimatta valmistelija katsoo, 
että vuonna 2004 tehdyissä muutoksissa sekä komission tämänhetkisessä ehdotuksessa ei 
kyetä sovittamaan yhteen menestyksekkäästi työtä ja perhevelvollisuuksia, vaikka tämä on 
toivottu edellytys henkilöstön hyvinvoinnille ja sen myötä EU:n virkamieskunnan tehokkaalle 
toiminnalle ja jatkuvalle uudenaikaistamiselle.

Joustavissa työjärjestelyissä keskitytään tuloshakuiseen hallintoon ja tavoitehakuiseen 
suorituskykyyn ja annetaan työntekijöille enemmän vapauksia työajan järjestämiseen. Nämä 
valinnaiset työjärjestelyt eivät kuitenkaan ole EU:n virkamieskunnan kaikkien jäsenten 

                                               
1 Ks. SEU-sopimuksen 2 artikla ja 3 artiklan 3 kohdan toinen alakohta.
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käytettävissä.

Sen vuoksi valmistelija ehdottaa, että EU:n kaikkien toimielinten olisi ehdottomasti sallittava 
liukuvaa työaikaa koskevat järjestelyt, myös johtajille. Työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino 
koskee kaikkia henkilöstön jäseniä, joten ei ole olemassa objektiivista perustetta jättää johtajat 
järjestelyjen ulkopuolelle. Johdon odotetaan näyttävän muille esimerkkiä. Tällainen poikkeus 
olisi vastoin henkilöstön yhtäläisen kohtelun periaatetta. Lisäksi on perusteltua olettaa, että 
naispuolisten hakijoiden hakemukset johtotehtäviin vähenisivät, jos hakijat menettäisivät 
oikeutensa liukuvaan työaikaan tultuaan nimitetyksi johtotehtäviin. Naisia olisi sitä vastoin 
kannustettava hakemaan sekä ylemmän johdon että keskijohdon virkoihin.

Jokaisen toimielimen nimittävän viranomaisen on myös otettava käyttöön etätyö valinnaisena 
työskentelyjärjestelynä, koska se on osoittautunut erittäin hyödylliseksi järjestelyksi. 
Saavutettavia etuja ovat pitkälle menevä itsenäisyys, suurempi voimaannuttaminen, stressin 
vähentäminen, parempi motivaatio tehokkuuden lisäämiseksi ja lyhyemmät matka-ajat, mikä 
aiheuttaa vähemmän ilmansaasteita. Se on myös suotavaa, jotta vähennetään kustannuksia ja 
henkilöstön vaihtuvuutta ja sovitetaan paremmin yhteen työ- ja perhe-elämä.

Kun on kyse osa-aikatyöhön oikeutettujen henkilöiden luettelosta, valmistelija katsoo, että 
yksinhuoltajien tulisi myös olla oikeutettu osa-aikatyöhön lapsen iästä riippumatta ja heidät 
olisi näin ollen sisällytettävä luetteloon.

Miesten aktiivinen osallistuminen ja ottaminen mukaan yhteensovittamistoimiin on 
ratkaisevan tärkeää työn ja yksityiselämän tasapainoon pääsemiseksi, koska sekä naisille että 
miehille voi olla hyötyä perheystävällisistä työllisyyspolitiikoista sekä palkattoman työn ja 
velvollisuuksien tasapuolisesta jakamisesta kotitaloudessa. Tässä yhteydessä olisi 
kiinnitettävä asianmukaisesti huomiota sukupuolistereotypioiden torjumiseen esimerkiksi 
vanhempainloman anomisen osalta. Riittämättömät vanhempainlomaa koskevat säännökset 
aiheuttavat edelleen haittaa urakehitykselle. Tällä hetkellä tämä ongelma koskee etupäässä 
naisia. Sen vuoksi valmistelija ehdottaa, että vanhempainlomaa koskevaa toimintatapaa 
muutetaan. Valmistelija myös ehdottaa, että vanhempainlisän määrää lisätään, jotta molempia 
vanhempia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti yhteensovittamistoimiin.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) On tarpeen luoda sääntelykehys 
tehokkuudeltaan ja nuhteettomuudeltaan 
mahdollisimman korkeatasoisen 
henkilöstön palvelukseen ottamista varten 
jäsenvaltioiden kansalaisten joukosta 
maantieteellisesti mahdollisimman laajalta 
alueelta, ja sen mahdollistamiseksi, että 
kyseinen henkilöstö voi hoitaa tehtävänsä 
mahdollisimman tuloksellisesti ja 
tehokkaasti.

(2) On tarpeen luoda sääntelykehys 
tehokkuudeltaan ja nuhteettomuudeltaan 
mahdollisimman korkeatasoisen 
henkilöstön palvelukseen ottamista varten 
jäsenvaltioiden kansalaisten joukosta 
maantieteellisesti mahdollisimman laajalta 
alueelta ja sukupuolijakauma 
asianmukaisesti huomioon ottaen, ja sen 
mahdollistamiseksi, että kyseinen 
henkilöstö voi hoitaa tehtävänsä 
mahdollisimman tuloksellisesti ja 
tehokkaasti.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että 51 prosenttia Euroopan väestöstä on naisia, tällä tarkistuksella 
pyritään lisäämään tasapuolinen sukupuolijakauma objektiiviseksi perusteeksi 
palvelukseenottomenettelyihin maantieteellisen ulottuvuuden ohella, jotta varmistetaan 
naisten ja miesten yhtäläinen osallistuminen säilyttäen samalla pätevyyteen ja 
mahdollisimman suureen tehokkuuteen perustuvat periaatteet. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Joustavat työaikajärjestelyt ovat 
olennainen osa uudenaikaista ja tehokasta 
julkishallintoa, sillä ne mahdollistavat 
perheystävälliset työehdot ja toimielinten 
sopivan tasapainoisen sukupuolijakauman. 
Sen vuoksi henkilöstösääntöihin on tarpeen 
sisällyttää nimenomainen viittaus näihin 
järjestelyihin. 

(15) Joustavat työaikajärjestelyt ja 
mahdollisuus etätyön tekemiseen ovat 
olennaisia osia uudenaikaista ja tehokasta 
julkishallintoa, sillä ne mahdollistavat 
perheystävälliset työehdot ja toimielinten 
tasapainoisen sukupuolijakauman. Sen 
vuoksi henkilöstösääntöihin on tarpeen 
sisällyttää nimenomainen viittaus näihin 
järjestelyihin. 
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Or. en

Perustelu

Etätyö on osa organisaatioiden ja toimielinten modernisointipyrkimyksiä, joissa keskitytään 
enemmän tuloshakuiseen hallintoon ja tavoitehakuiseen suorituskykyyn ja tarjotaan lisää 
joustavuutta työelämään, mikä helpottaa työ- ja yksityiselämän tasapainottamista. 
Saavutettavia etuja ovat pitkälle menevä itsenäisyys, vapaus hallinnoida työaikaa, suurempi 
voimaannuttaminen, stressin vähentäminen, parempi motivaatio tehokkuuden lisäämiseksi ja 
lyhyemmät matka-ajat, mikä aiheuttaa vähemmän ilmansaasteita. Se on myös suotavaa 
kustannusten vähentämiseksi ja henkilöstön vaihtuvuuden vähentämiseksi.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
1 e artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Korvataan 1 e artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Työtehtävissä toimivilla 
virkamiehillä on mahdollisuus 
hyödyntää toimielinten hyväksymiä 
luonteeltaan sosiaalisia toimenpiteitä, 
mukaan lukien työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseen tähtäävät 
erityistoimet, kuten lastenhoitopalvelut,
sekä 9 artiklassa tarkoitettujen 
sosiaaliturvaelinten tarjoamia palveluja. 
Entisillä virkamiehillä voi olla 
mahdollisuus hyödyntää tietyiltä osin 
luonteeltaan sosiaalisia 
erityistoimenpiteitä.";

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on lisätä viittaus erityistoimiin, kuten lastenhoitopalveluihin, 
työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi, jotta varmistetaan perheystävälliset työolot 
edellytyksenä EU:n virkamieskunnan tehokkaalle toiminnalle ja jatkuvalle 
uudenaikaistamiselle.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Palvelukseen otettaessa on tarkoitus 
varmistaa, että toimielin saa 
palvelukseensa mahdollisimman päteviä, 
tehokkaita ja ehdottoman luotettavia 
virkamiehiä, joiden palvelukseen 
ottaminen tapahtuu Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden kansalaisten joukosta 
maantieteellisesti mahdollisimman laajalta 
alueelta. Virkaa ei saa varata tietyn 
jäsenvaltion kansalaisille.

Palvelukseen otettaessa on tarkoitus 
varmistaa, että toimielin saa 
palvelukseensa mahdollisimman päteviä, 
tehokkaita ja ehdottoman luotettavia 
virkamiehiä, joiden palvelukseen 
ottaminen tapahtuu Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden kansalaisten joukosta 
maantieteellisesti mahdollisimman laajalta 
alueelta ja sukupuolijakauma 
asianmukaisesti huomioon ottaen. Virkaa 
ei saa varata tietyn jäsenvaltion 
kansalaisille.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että 51 prosenttia Euroopan väestöstä on naisia, tällä tarkistuksella 
pyritään lisäämään tasapuolinen sukupuolijakauma objektiiviseksi perusteeksi 
palvelukseenottomenettelyihin maantieteellisen ulottuvuuden ohella, jotta varmistetaan 
naisten ja miesten yhtäläinen osallistuminen säilyttäen samalla pätevyyteen ja 
mahdollisimman suureen tehokkuuteen perustuvat periaatteet. 

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 21 kohta – d alakohta
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
55 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

'4. Kunkin toimielimen nimittävä 
viranomainen voi ottaa käyttöön joustavia 
työaikajärjestelyjä. Virkamiehet, joihin 
sovelletaan 44 artiklan toisen kohdan 
säännöksiä, järjestävät työaikansa ilman 

'4. Kunkin toimielimen nimittävä 
viranomainen ottaa käyttöön joustavia 
työaikajärjestelyjä.";
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tällaisia järjestelyjä.”;

Or. en

Perustelu

Joustavat työaikajärjestelyt mahdollistavat työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen ja 
edistävät tasapainoista sukupuolijakaumaa unionin toimielimissä ja elimissä, kuitenkin niin, 
että noudatetaan pakollista työaikaa koskevaa velvoitetta. Kaikkien unionin toimielinten ja 
elinten olisi ehdottomasti otettava käyttöön joustavat työaikajärjestelyt. Työn ja vapaa-ajan 
välinen tasapaino koskee kaikkia henkilöstön jäseniä, joten ei ole olemassa objektiivista 
perustetta jättää johtajat järjestelyjen ulkopuolelle. Johdon odotetaan näyttävän muille 
esimerkkiä. Tällainen poikkeus olisi vastoin henkilöstön yhtäläisen kohtelun periaatetta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta – a a alakohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
42 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 2 kohdan viides virke 
seuraavasti:
"Vanhempainlomansa aikana 
virkamiehellä on oikeus lisään, joka 
vastaa 60:tä prosenttia hänen 
peruspalkastaan kuukaudessa, enintään 
2 552,40 euroa, ja puoleen siitä, jos hän 
tekee puolipäivätyötä; hän ei saa 
harjoittaa mitään muuta 
ansiotoimintaa.";

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta – a b alakohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
42 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a b) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen 
virke seuraavasti:
"Lisän määrä, joka lasketaan 2 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla, on vähintään 
1 592,50 euroa kuukaudessa, tai 
puolipäivätyön ollessa kyseessä
50 prosenttia tästä summasta, 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen 
yksinhuoltajavanhempien osalta ja 
vanhempainloman kolmen ensimmäisen 
kuukauden ajalta silloin, kun loman 
pitää isä äitiysloman aikana tai kumpi 
tahansa vanhemmista välittömästi 
äitiysloman jälkeen, 
lapseksiottamisloman aikana tai 
välittömästi lapseksiottamisloman 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 21 kohta – d a alakohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
55 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Lisätään kohta seuraavasti:

"4 a. Jokaisen toimielimen nimittävä 
viranomainen ottaa käyttöön 
erityisjärjestelyjä, joiden avulla 
äitiyslomalta töihin palaava virkamies voi 
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imettää lastaan, myöntämällä tätä 
tarkoitusta varten vapautusta työtehtävistä 
vähintään kaksi tuntia päivässä.";

Or. en

Perustelu

Virkamiehellä, joka palaa äitiyslomalta töihin ja haluaa imettää lastaan, on oikeus hakea 
asiasta vastaavalta viranomaiselta vapautusta työtehtävistä kahdeksi tunniksi päivässä tätä 
tarkoitusta varten.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 21 kohta – d b alakohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
55 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) Lisätään kohta seuraavasti:

"4 b. Jokaisen toimielimen nimittävä 
viranomainen ottaa käyttöön etätyön 
valinnaisena työskentelyjärjestelynä.";

Or. en

Perustelu

Jokaisen toimielimen nimittävän viranomaisen on otettava käyttöön etätyö valinnaisena 
työskentelyjärjestelynä, koska se on osoittautunut erittäin hyödylliseksi järjestelyksi.
Saavutettavia etuja ovat pitkälle menevä itsenäisyys, vapaus hallinnoida työaikaa, suurempi 
voimaannuttaminen, stressin vähentäminen, parempi motivaatio tehokkuuden lisäämiseksi ja 
lyhyemmät matka-ajat, mikä aiheuttaa vähemmän ilmansaasteita. Se on myös suotavaa 
kustannusten vähentämiseksi, henkilöstön vaihtuvuuden vähentämiseksi ja työ- ja perhe-
elämän paremmaksi yhteensovittamiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 22 kohta – -a alakohta (uusi)
55 a artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(-a) Lisätään b alakohdan jälkeen 
alakohta seuraavasti:
"(b a) hoitaakseen lasta, kun virkamies 
on yksinhuoltajavanhempi, lapsen iästä 
riippumatta,";

Or. en

Perustelu

Yksinhuoltajavanhemmilla tulisi olla oikeus saada työskennellä osa-aikaisesti lapsen iästä 
riippumatta, mitä kannatetaan myös Euroopan parlamentin 25. lokakuuta 2011 
yksinhuoltajaäitien tilanteesta antamassa päätöslauselmassa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 26 a kohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

26 a. Muutetaan 58 artikla seuraavasti:

(a) Korvataan 1 kohdassa sanat 
"raskaana olevilla naisilla" sanalla 
"virkamiehillä".

(b) Lisätään kohta seuraavasti:

"Virkamiehillä, joiden aviopuoliso tai 
avopuoliso on vastikään synnyttänyt, on 
oikeus kahden viikon yhtäjaksoiseen 
isyyslomaan, joka myönnetään – sen 
kestoa lukuun ottamatta – samoin ehdoin 
kuin äitiysloma ja joka on pidettävä 
virkamiehen aviopuolison tai avopuolison 
synnytyksen jälkeen tai äitiyslomajakson 
aikana.";

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 46 a kohta (uusi)
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
Liite V – 6 artikla – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

46 a. Poistetaan liitteessä V olevan 
6 artiklan kahdeksas luetelmakohta.

Or. en

Perustelu

Isyyslomaa koskeva erityinen säännös korvaa tämän 10 päivän erityisloman, joka on 
pidettävä lapsen syntymän jälkeen.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 49 kohta – -a alakohta (uusi)
Liite VII – 1 artikla – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-a) Poistetaan liitteessä VII olevan 
1 artiklan 2 kohdan c alakohdan 
iv alakohta.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös syrjii rekisteröityjä kumppaneita, jotka voisivat kansallisen lainsäädännön 
mukaan solmia avioliiton, mutta koska lainsäädännössä sallitaan myös rekisteröity 
kumppanuus, he valitsevat tämän vaihtoehdon.


