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1       Miksi töihin Euroopan unioniin? 
 
EU:n julkishallinto on ainutlaatuinen työympäristö. EU palkkaa 
virkahenkilöitä eri puolilta Euroopan unionia ja viestii 24:llä eri 
kielellä, muodostaen monimuotoisen, monikulttuurisen ja mo-
nikielisen ryhmän, jonka kaltaista ei löydy mistään muualta. 
Kansainvälinen yhteisö antaa mahdollisuuden sekä ammatil-
liseen että henkilökohtaiseen kasvuun – saat tilaisuuden laa-
jentaa näkökulmaasi ja tehdä yhteistyötä eri puolilta EU:ta tu-
levien kollegojen kanssa.

Elinikäinen ura EU:n toimielimissä ei tarkoita pysymistä samas-
sa tehtävässä koko uran ajan. Jos haluat hankkia uusia taitoja, 
työskennellä uusilla aloilla tai tarttua uusiin kiinnostaviin ura-
haasteisiin, voit EU:n sisäisten liikkuvuusjärjestelyjen ansios-
ta siirtyä tehtävästä, toimielimestä tai asemapaikasta toiseen. 
Yhteen uraan EU:ssa mahtuu monta erilaista työtä!

Työskentelemällä EU:lle voit auttaa parantamaan noin 450 mil-
joonan ihmisen elämää ja edistämään koko EU:n hyvinvointia. 
EU:n toimielinten palveluksessa voit edistää aktiivisesti ta-
sa-arvoa ja sosiaalista ja taloudellista kehitystä, auttaa suo-
jelemaan kuluttajia, tukea tieteellistä tutkimusta ja rakentaa 
EU:n digitaalista tulevaisuutta. Tuet työlläsi positiivista muu-
tosta monin tavoin ja autat vastaamaan terveys- ja ympäris-
töuhkien kaltaisiin globaaleihin haasteisiin!

Seuraavilta sivuilta löydät tietoa eri väylistä EU-töihin. Materi-
aalipaketti antaa läpileikkauksen yleisimmistä väylistä Euroo-
pan unioniin sekä sen parissa tehtävään työhön – sen luettua 
olet valmis hakemaan Suomesta EU:n ytimeen!
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2       Harjoittelut
EU-elinten harjoitteluohjelmat tarjoavat mainion tilaisuuden 
tutustua EU:n työtehtäviin.

Vuosittain yli 2 000 harjoittelijaa pääsee EU-elimiin kehittämään 
ammattitaitoaan, verkostoitumaan ja hyödyntämään opinnoissa 
hankkimaansa osaamista. Harjoittelujaksoja järjestetään 
useimmissa EU:n toimielimissä ja virastoissa. Harjoittelu kestää 
yleensä useita kuukausia. Harjoittelijan tehtävät voivat liittyä 
monenlaisiin erikoisaloihin, vaikkapa kilpailulainsäädäntöön, 
henkilöstöhallintoon, ympäristöpolitiikkaan tai viestintään.

Kukin organisaatio valitsee harjoittelijansa itse omalla 
valintamenettelyllään. Yleisimpiä harjoitteluohjelmia ovat Blue 
Book -harjoittelu Euroopan komissiolla ja Schuman-
harjoittelu Euroopan parlamentilla. Seuraavilta sivuilta 
löydät tietoja näistä sekä muista harjoitteluohjelmista ja 
-paikoista. 
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i) Blue Book -harjoittelu
Euroopan komissio tarjoaa kaksi kertaa vuodessa korkea-
koulututkinnon suorittaneille EU:n kansalaisille mahdollisuu-
den tulla valituksi palkalliseen hallinnolliseen harjoitteluun tai 
käännösharjoitteluun. Harjoittelujaksot alkavat 1. maaliskuuta 
ja 1. lokakuuta.

Työharjoittelu on erinomainen tilaisuus tutustua EU:n toimin-
taan sisältäpäin. Harjoittelupaikkoja on tarjolla monilla eri aloil-
la, ja työn sisältö riippuu harjoittelijan työllistävästä yksiköstä. 
Mahdollisia aloja ovat esimerkiksi kilpailulainsäädäntö, henki-
löstöhallinto, ympäristöpolitiikka, viestintä ja kääntäminen.

Harjoittelijat tekevät samankaltaisia töitä kuin vastapalkatut 
virkahenkilöt. Käytännössä se voi tarkoittaa työryhmätapaa-
misten tai kokousten valmistelua, tiedonkeruuta ja dokumen-
tointia, raporttien valmistelua ja kysymyksiin vastaamista sekä 
osallistumista yksikön kokouksiin ja muihin tapahtumiin. Työ-
tehtävät vaihtelevat myös osastoittain – komission lakimiehen 
toimenkuva on varsin erilainen kuin tilintarkastustuomioistui-
men ekonomistin tai parlamentissa työskentelevän hallintovir-
kahenkilön.
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Hakumenettely
Hakeminen on helppoa: kun hakuaika alkaa, hakija luo EU 
Login -käyttäjätilin ja täyttää ja lähettää hakulomakkeen. 
Hakemista ei kannata jättää viime tinkaan. Hakija voi teh-
dä hakukelpoisuutta koskevan testin, joka antaa osviittaa siitä, 
miten todennäköistä on, että hänet valitaan harjoitteluun 
Euroopan komissioon. 
 
Hakuajan umpeuduttua hakijat arvioidaan akateemisen profii-
lin, kielitaidon ja muun pätevyyden perusteella. Noin 3 000 
parhaat pisteet saanutta hakijaa valitaan jatkoon ja kirjataan 
Virtual Blue Book -tietokantaan, joka sisältää kaikkien niiden 
hakijoiden ansioluettelot, jotka ovat läpäisseet esivalinnan 
molemmat vaiheet: alustavan arvion ja hakukelpoisuuden tar-
kastamisen. Kaikki komission yksiköt ja virastot voivat tutu-
stua Blue Book -tietokantaan ja valita sieltä erityistarpeisiinsa 
ja kriteereihinsä parhaiten sopivat hakijat.

8

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
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https://traineeships.ec.europa.eu/how-to-apply
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Blue Book -harjoittelu

Kuka voi hakea?
Hakijan on täytettävä seuraavat edellytykset:

• Hakijan on oltava EU:n kansalainen (rajoitettu määrä paik-
koja myönnetään myös EU:n ulkopuolisten maiden kansa-
laisille).

• Hänen on täytynyt suorittaa alempi korkeakoulututkinto 
(vähintään 3 vuoden korkeakouluopinnot) tai vastaava tut-
kinto hakuajan viimeiseen päivään mennessä.

• Harjoittelijoiksi ei oteta hakijoita, jotka ovat jo suorittaneet 
harjoittelun jossakin toisessa EU:n toimielimessä tai eli-
messä tai työskennelleet yli 6 viikkoa (42 kalenteripäivää 
viikonloput mukaan luettuina) jossakin EU:n toimielimessä 
tai elimessä, EU:n toimeenpanovirastossa, EU:n edustus-
toissa tai Euroopan parlamentin jäsenen palveluksessa.

• Hakijalla on oltava kahden EU:n virallisen kielen erittäin 
hyvä taito (C1/C2-taso kieliä koskevan yhteisen euroop-
palaisen viitekehyksen mukaan). Näistä toisen on oltava 
menettelykieli eli englanti, ranska tai saksa. Muiden kuin 
EU-maiden kansalaisilta edellytetään ainoastaan yhden 
menettelykielen taitoa. Toista EU-kieltä ei edellytetä.

• Käännöspääosaston kääntäjäharjoitteluun hakevien on 
pystyttävä kääntämään pääkieleensä (kohdekieli, yleensä 
äidinkieli) kahdesta muusta EU:n virallisesta kielestä. 

Lisätietoja: https://traineeships.ec.europa.eu/ (englanniksi)

https://traineeships.ec.europa.eu/
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ii) Schuman-harjoittelu

Schuman-harjoittelujakso on palkallinen, ja sen voi suorittaa 
jossakin Euroopan parlamentin toimipaikoista – Brysselissä, 
Luxemburgissa tai Strasbourgissa – tai jäsenvaltioissa sijait-
sevissa yhteystoimistoissa. Schuman-harjoittelussa syvennät 
opintojen tai ammatillisen koulutuksen aikana hankkimiasi tie-
toja. Harjoittelun aikana saat ensi käden tietoa Euroopan uni-
onin toimielimistä ja Euroopan parlamentista, jossa tehdään 
tärkeitä EU-tason päätöksiä ja käydään poliittista keskustelua.

Schuman-harjoittelun voi suorittaa monilla eri aloilla, joita ovat 
esimerkiksi EU:n sisä- ja ulkoasiat, varainhoito, lainsäädäntö, 
monikielisyys, hallinto, infrastruktuuri ja logistiikka, viestintä 
ja informaatiotekniikka. Harjoittelujakso kestää viisi kuukautta. 

Hakumenettely
Hakuprosessin vaiheet on kuvattu hakusivustolla.

1. Valitse enintään kolme sinulle sopivaa harjoittelujak-
soa.

2. Jos läpäiset esivalinnan, sinun on toimitettava tiettyjä 
liiteasiakirjoja, joilla osoitat osallistumiskelpoisuutesi.

3. Jos sinut valitaan, saat virallisen hyväksymiskirjeen 
sähköpostitse.

Schuman-harjoittelujakso kestää viisi kuukautta.

•	 Harjoittelujakso 1. lokakuuta–28./29. helmikuuta
o hakuaika 1.–31. toukokuuta

•	 Harjoittelujakso 1. maaliskuuta–31. heinäkuuta
o hakuaika 1.–31. lokakuuta

Hakemuksia ei oteta vastaan hakuajan ulkopuolella.

10
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Kuka voi hakea?
Hakijan on täytettävä seuraavat edellytykset:

• Hakijan on oltava EU:n kansalainen (rajoitettu määrä paik-
koja myönnetään myös EU:n ulkopuolisten maiden kansa-
laisille).

• Hänen on täytynyt suorittaa alempi korkeakoulututkinto 
(vähintään 3 vuoden korkeakouluopinnot) tai vastaava tut-
kinto hakuajan viimeiseen päivään mennessä.

• Harjoittelijoiksi ei oteta hakijoita, jotka ovat jo suorittaneet 
harjoittelun jossakin toisessa EU:n toimielimessä tai eli-
messä tai työskennelleet yli 6 viikkoa (42 kalenteripäivää 
viikonloput mukaan luettuina) jossakin EU:n toimielimessä 
tai elimessä, EU:n toimeenpanovirastossa, EU:n edustus-
toissa tai Euroopan parlamentin jäsenen palveluksessa.

• Hakijalla on oltava kahden EU:n virallisen kielen erittäin 
hyvä taito (C1/C2-taso kieliä koskevan yhteisen euroop-
palaisen viitekehyksen mukaan). Näistä toisen on oltava 
menettelykieli eli englanti, ranska tai saksa. Muiden kuin 
EU-maiden kansalaisilta edellytetään ainoastaan yhden 
menettelykielen taitoa. Toista EU-kieltä ei edellytetä.

• Käännöspääosaston kääntäjäharjoitteluun hakevien on 
pystyttävä kääntämään pääkieleensä (kohdekieli, yleensä 
äidinkieli) kahdesta muusta EU:n virallisesta kielestä. 

Schuman-harjoittelu
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iii) Harjoittelu Eurooppa-neuvostossa

Neuvoston pääsihteeristö tarjoaa vuosittain noin  100  pal-
kallista harjoittelumahdollisuutta  EU-kansalaisille, jotka ovat 
hakemusten määräaikaan mennessä suorittaneet vähintään 
ensimmäisen osan yliopisto-opinnoistaan ja saaneet tutkinto-
todistuksen tai sitä vastaavan todistuksen.

Harjoittelijan päivittäiset työtehtävät vastaavat yksikön tarpeis-
ta riippuen yleensä tehtäviä, joita nuoremmat virkailijat hoita-
vat uransa alkuvaiheessa. Niitä ovat muun muassa kokousten 
valmistelu ja pöytäkirjojen laatiminen, Coreperin ja neuvoston 
valmisteluelinten kokouksiin osallistuminen, projektien tausta-
selvitykset, asiakirjojen kääntäminen, dokumentointi ja raport-
tien kirjoittaminen. Harjoittelijat osallistuvat myös opinto-oh-
jelmaan, johon kuuluu vierailuja ja konferensseja muissa EU:n 
toimielimissä Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa.

Harjoittelumahdollisuudet on jaettu kahteen eri jaksoon, joiden 
kummankin pituus on 5 kuukautta:

1. helmikuuta – 30. kesäkuuta (ensimmäinen harjoittelujakso)
1. syyskuuta – 31. tammikuuta (toinen harjoittelujakso)

Harjoittelupaikkoja on neuvostossa erilaisia:

• Palkallinen harjoittelu
• Pakollinen palkaton harjoittelu
• Kansallisten hallinnon alan oppilaitosten opiskelijoiden 

harjoittelu
• Erityisohjelma vammaisille harjoittelijoille

12

https://www.consilium.europa.eu/fi/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/fi/general-secretariat/jobs/traineeships/compulsory-unpaid-traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/fi/general-secretariat/jobs/traineeships/traineeships-student-administration/
https://www.consilium.europa.eu/fi/general-secretariat/jobs/traineeships/traineeships-student-administration/
https://www.consilium.europa.eu/fi/general-secretariat/jobs/traineeships/positive-action-programme-for-trainees-with-a-disability/


13

Hakumenettely
• Haku on mahdollista vain tietyn ajan ja hakemus on tehtä-

vä sähköisesti. Neuvostolle jätetään runsaasti hakemuksia, 
joten lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin ennen määräaikaa, 
jotta järjestelmä ei ylikuormittuisi. Hakulomake on saatavil-
la englannin- ja ranskankielisenä, joten hakeminen edellyt-
tää jommankumman kielen perusteellista taitoa.

• Seuraavan vuoden ensimmäiselle harjoittelujaksolle valit-
tuihin ehdokkaisiin otetaan yhteyttä viimeistään joulukuus-
sa, toiselle harjoittelujaksolle valittuihin ehdokkaisiin taas 
viimeistään kesäkuussa. Valituille hakijoille lähetetään säh-
köpostitse tarjous, jossa ilmoitetaan harjoittelun ajankohta 
ja yksikkö. Valittuja hakijoita pyydetään toimittamaan säh-
köpostitse hakemuksen tueksi tietyt liiteasiakirjat.

• Harjoittelupaikan saaminen edellyttää sitä, että kaikki pyy-
detyt asiakirjat on toimitettu. Sinun on esitettävä todistuk-
set kaikista hakemuksessasi mainituista tiedoista (koulu-
tus, työkokemus, kielitaito). Sen vuoksi hakemukseen kan-
nattaa merkitä vain sellaiset tiedot, jotka voidaan osoittaa 
oikeiksi asiakirjoin.

Harjoittelu Eurooppa-neuvostossa
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iv) Junior Professional Programme (JPP)
Vuonna 2018 Euroopan komissio käynnisti Junior Professional 
Programmen (JPP), jonka tavoiteena on kehittää niiden nuorten 
taitoja, jotka ovat tehneet tai tekemässä esim. harjoittelun 
Euroopan komissiossa. JPP tarjoaa rajatun määrän (50 per 
vuosi) väliaikaisen toimihenkilön suhteita. Läpi menneet 
kandidaatit voivat myös osallistua EU:n sisäisiin kilpailuihin 
työsuhteista ohjelman päätyttyä.

Kuka voi hakea?

Voit hakea paikkaa JPP-ohjelmaan, jos:

a) olet jo tehnyt Blue Book -harjoittelun komissiolla,
b) olet ollut sopimussuhteisena toimihenkilönä 

EU:ssa,
c) olet toiminut väliaikaisena toimihenkilönä 

EU:ssa,
d) olet toiminut virkahenkilönä EU:ssa ja
e) sinulla on alle 3 vuoden kokemus (soveltuvasta) 

palkallisesta työstä

Hakumenettely

JPP:n hakuaika on sama kaikille hakijoille. Blue Book 
-harjoittelijoiden, jotka haluavat hakea ohjelmaan, tulee 
aloittaa harjoittelunsa viimeistään marraskuun ensimmäisenä 
syksyn harjoitteluissa tai huhtikuun ensimmäisenä kevään 
harjoitteluissa, jotta he voivat hakea ohjelmaan.

Joka vuosi pidetään kaksi hakua ohjelmaan, joissa molemmissa 
valitaan 25 henkilöä. Ensimmäinen näistä on maalis-
huhtikuussa ja toinen marraskuussa.

Hakijat käyvät kolmiasteisen hakuprosessin:

1) Tietokonepohjainen testi (CBT)
2) Pääosastojen suorittama esivalinta
3) Lopullinen valinta ja paneelihaastattelut
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v) Harjoittelu mepin tiimissä
Mepit hakevat tasaisin väliajoin harjoittelijoita sekä Brysseliin 
että kotimaahan. Harjoittelu tarjoaa näköalapaikan mepin 
arkeen niin poliittisella kuin hallinnollisella tasolla. Työhön 
kuuluu tavallisesti hallinnollisia tehtäviä kuten sähköpostin, 
kalenterin ja matkajärjestelyn hallinnoimista sekä viestintää, 
tapahtumien järjestämistä ja mepin avustamista poliittisessa 
työssä. 

Hakumenettely

Tavallisesti mepit etsivät opintojensa loppupuolella olevia 
tai vastavalmistuneita harjoittelijoita. Harjoittelut kestävät 
yleensä 3-6 kuukautta. Harjoittelijoille maksetaan yleensä täysi 
harjoittelukorvaus (n. 1350 euroa v. 2022), josta ei mene Belgian 
lain mukaisesti veroja.

Harjoitteluhakuja avataan ympäri vuoden ja mepit 
ilmoittavat hauista kotisivuillaan sekä sosiaalisen median 
kanavillaan. Löydät helposti kaikkien suomalaisten meppien 
kotisivut osoitteesta https://www.eurooppalainensuomi.fi/
europarlamentaarikot.

vi) Muut EU:n toimielimet ja elimet
Harjoittelupaikat EU:ssa eivät suinkaan rajoitu pelkästään 
komissioon, parlamenttiin ja Eurooppa-neuvostoon. Myös 
muut EU:n toimielimet ja elimet, kuten vaikkapa Euroopan 
investointipankki, Euroopan unionin tuomioistuin tai Euroopan 
unionin avaruusohjelmavirasto etsivät tasaisin väliajoin 
harjoittelijoita. 

Tältä sivulta löydät tietoa muiden EU:n toimielinten ja elinten 
harjoittelupaikoista:  
https://epso.europa.eu/fi/job-opportunities/traineeships.

Muut harjoittelut

https://www.eurooppalainensuomi.fi/europarlamentaarikot
https://www.eurooppalainensuomi.fi/europarlamentaarikot
https://epso.europa.eu/fi/job-opportunities/traineeships
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3      Mepin avustajaksi
Euroopan parlamentissa on yhteensä 705 parlamentin jä-
sentä eli meppiä. Mepeillä on puolestaan avustajia useita tu-
hansia. Osa avustajista työskentelee parlamentin jäsenten ko-
timaissa ja osa Euroopan parlamentissa Brysselissä. Avustajat 
vastaavat meppien valiokuntatyöskentelyssä avustamisesta ja 
yleensä jokaisella avustajalla on tiettyyn valiokuntaan liittyvät 
asiat vastuullaan. Tämän lisäksi avustajat tekevät viestinnälli-
siä, hallinnollisia tekä taloudellisia työtehtäviä.

Avustajat voivat olla esimerkiksi viestinnän asiantuntijoita, jol-
loin he vastaavat viestinnän suunnittelusta ja toteutukses-
ta, mediasuhteista, sidosryhmäviestinnästä sekä sosiaalisen 
median eri kanavien ylläpidosta. Avustajat voivat olla myös 
hallinnollisia avustajia, joiden tehtäviin kuuluvat europarla-
mentaarikon toimiston hallinnollisten tehtävien koordinointi 
ja toimistotyöt, matkajärjestelyt ja avustaminen tapahtumien 
sekä projektien toteutuksessa.

Avustajat kotimaassa taas vastaavat mepin avustamisesta ko-
timaassa, esimerkiksi tilaisuuksien ja tapaamisten järjestä-
misestä sekä kotimaan politiikan seurannasta. Lisäksi työhön 
kuuluu olennaisena osana yhteydenpito eri sidosryhmiin, ku-
ten kansalaisjärjestöihin ja eduskuntaryhmään, sekä hallinnol-
lisia tehtäviä, kuten laskujen ja sähköpostin hallintaa.

Mepit avaavat hakuja ympäri vuoden ja mepit ilmoittavat hauis-
ta kotisivuillaan sekä sosiaalisen median kanavillaan. Löydät 
helposti kaikkien suomalaisten meppien kotisivut osoitteesta 
https://www.eurooppalainensuomi.fi/europarlamentaarikot.

https://www.eurooppalainensuomi.fi/europarlamentaarikot
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EU:n henkilönvalintatoimiston EPSO:n tehtävä on auttaa 
EU:n toimielimiä täyttämään rekrytointitarpeensa ja seuloa 
niille sopivia hakijoita yleisvirkahenkilö- ja erikoisalakilpailujen 
avulla. EPSO toimii linkkinä EU:n toimielinten ja pätevien ha-
kijoiden – niin kokeneiden ammattilaisten kuin vastavalmistu-
neiden – välillä. Sillä on tärkeä rooli EU:n virkahenkilökunnan 
rakentajana.

EPSO on EU:n toimielinten yhteinen rekrytointielin. Se järjes-
tää valintamenettelyt, joilla valitaan työntekijöitä Euroopan 
parlamenttiin, EU:n neuvostoon, Euroopan komissioon, EU:n 
tuomioistuimeen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan, Euroopan alueiden ko-
miteaan, Euroopan ulkosuhdehallintoon sekä Euroopan oike-
usasiamiehen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun toimistoihin. 
EPSO laatii menettelyn läpäisseistä hakijoista luettelot, joista 
kukin elin palkkaa omat työntekijänsä. Seuraavilta sivuilta löy-
dät tietoa EPSO:n hakuprosesseista.

Lisätietoa löydät osoitteesta https://epso.europa.eu/fi.

i) Vakinainen henkilöstö

EU:n toimielimet valitsevat  vakinaisen henkilöstönsä EPSO:n 
verkkosivuilla julkaistavien  avointen virkakilpailujen  kautta. 
Jokaisen kilpailun  kilpailuilmoitus  sisältää yksityiskohtaiset 
tiedot viran toimenkuvasta, vastuista, kelpoisuusehdoista ja 
valintamenettelystä. Kaikkien hakijoiden on luotava oma EP-
SO-tili, joka on keskeinen väline valintamenettelyn aikana lä-
hetettävien ilmoitusten ja tiedotteiden vastaanottamiseen. Ku-
takin kilpailua varten nimitettävä valintalautakunta vastaa ha-
kijoiden arvioinnista koko menettelyn ajan.

4      EPSO

https://epso.europa.eu/fi
https://epso.europa.eu/fi/job-opportunities/open-for-application
https://epso.europa.eu/fi/job-opportunities/open-for-application
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Kilpailut julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Valintame-
nettelyssä on useita vaiheita, kuten kokeita ja muita menetel-
miä hakijoiden perustaitojen ja ammatillisen pätevyyden arvi-
oimiseksi:

• Tietokonepohjaiset monivalintakokeet, joissa testataan 
kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä. Jois-
sakin erikoisalojen kilpailuissa niissä testataan myös 
alakohtaista osaamista.

• Kykyjen kartoitus  erikoisalojen kilpailuissa. Hakijoita 
pyydetään erittelemään kaikki ammattitaitonsa, koke-
muksensa ja pätevyytensä valintalautakunnan arvioita-
vaksi.

• Arviointikeskusvaihe, joka on yleisen ja ammatillisen 
osaamisen viimeinen testivaihe. Valintalautakunta arvi-
oi erilaisin kokein hakijoiden analysointi- ja ongelman-
ratkaisukykyä, viestintä-, priorisointi- ja organisointiky-
kyä, laatutietoisuutta, tuloshakuisuutta jne.

Valintamenettelyn tarkoituksena on laatia kilpailun läpäisseis-
tä hakijoista varallaololuettelo. Kun EU:n toimielimet tarvitse-
vat työntekijöitä, ne voivat hakea tarpeisiinsa sopivia hakijoi-
ta varallaololuettelosta ja kutsua heitä työpaikkahaastatteluun. 
Yksittäinen EU:n vakinaisen henkilöstön  valintamenettely  voi 
kilpailusta riippuen kestää muutamasta kuukaudesta useaan 
kuukauteen.

Lue lisää EPSOn kokeista sivuilta EPSOn kokeet – faktaa ja fik-
tiota ja Usein kysyttyä.

https://epso.europa.eu/en/help/faq/epso-tests-myths-and-facts
https://epso.europa.eu/en/help/faq/epso-tests-myths-and-facts
https://epso.europa.eu/fi/epso-faqs-by-category


20

ii) Sopimussuhteinen henkilöstö

Sopimussuhteisia työntekijöitä rekrytoidaan kahdella tavalla:

1) Sopimussuhteiset toimihenkilöt / CAST Permanent 
-valintamenettely 

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä voidaan ottaa palvelukseen 
CAST Permanent- eli jatkuvan CAST-valintamenettelyn kaut-
ta. Lyhenne CAST viittaa sopimussuhteisten toimihenkilöiden 
valintavälineeseen (Contract Agents Selection Tool).  Perma-
nent eli jatkuva menettely tarkoittaa, että haussa ei ole mää-
räaikoja, vaan hakijat voivat tehdä hakemuksensa milloin ta-
hansa.

EPSO:n avointen työpaikkojen  sivulla on CAST Permanent 
-paikkoja koskevia  kiinnostuksenilmaisupyyntöjä  eri aloilta, 
kuten rahoitus, poliittiset asiat / EU-politiikka, sihteeri- ja vir-
kailijatehtävät, tietotekniikka, lainsäädäntö, viestintä jne. Haki-
joiden on noudatettava annettuja hakuohjeita.

Hakijoiden on luotava oma  EPSO-tili  ja kirjattava henkilötie-
tonsa sekä koulutus- ja työhistoriansa  CAST-hakemustieto-
kantaan. Hakemuksen lähettäminen jatkuvaan CAST-valinta-
menettelyyn ei tarkoita, että hakija automaattisesti kutsuttai-
siin kokeisiin. Kun jollakin EU-elimellä tai -virastolla on tarve 
rekrytoida työntekijöitä, se voi etsiä CAST-hakemustietokan-
nasta sopivia hakijoita, joiden tausta vastaa haettua ammatti-
profiilia.

https://epso.europa.eu/en/job-opportunities/open-for-application
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Nämä esivalitut hakijat kutsutaan EPSOn järjestämiin kokeisiin: 
tietokonepohjaiset monivalintakokeet, joissa testataan kielel-
listä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä; kompetenssikoe 
(erikoisalan hallinnasta) tai kielikoe (lingvisteille).

Nämä kokeet läpäisseet hakijat voidaan kutsua haastatteluun 
ja ottaa palvelukseen.

Lisätietoa menettelystä on EPSO:n CAST Permanent -sivulla, 
jossa hakemuksen voi tehdä suoraan.

2) Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Ad hoc -työpaikat

EU-toimielimet, -elimet ja -virastot voivat myös palkata sopi-
mussuhteisia työntekijöitä  erikoistehtäviin  tapauskohtaisesti. 
Tällaisia asiantuntijatehtäviä on monenlaisia, kuten rahoitus-
asioiden avustaja, webmaster, yhteiskuntatieteilijä, kybertur-
vallisuuden suunnittelija jne. 

Jatkuvasta CAST-menettelystä poiketen jokaisessa työpaik-
kailmoituksessa on hakuaika ja se sisältää tiedot hakemisesta, 
rekrytointimenettelystä jne.

EU-toimielimet, -elimet ja -virastot  julkaisevat ad hoc -työ-
paikkailmoituksia, ja niillä on omat haku- ja rekrytointimenet-
telynsä. 

Sopimussuhteisen henkilöstön työpaikkailmoitukset julkais-
taan avointen työpaikkojen sivulla. 

https://epso.europa.eu/en/Cast-Permanent
https://epso.europa.eu/en/job-opportunities/open-for-application
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iii) Väliaikaiset toimihenkilöt 

Väliaikaisia toimihenkilöitä otetaan palvelukseen virkahenkilöi-
den sijaisiksi tai vahvistamaan tiettyjä yksiköitä. Sopimus teh-
dään yleensä määräajaksi. 

Väliaikaisten toimihenkilöiden tehtäviä on monenlaisia, kuten 
yhteiskuntatieteilijä, hankepäällikkö, kääntäjä, tiedeanalyytikko 
ja ohjelmavastaava. 

EU-toimielimet, -elimet ja -virastot julkaisevat väliaikaisten 
toimihenkilöiden hakuilmoituksia EPSOn  avointen työpaikko-
jen sivulla, ja niillä on omat valintamenettelynsä.

Kunkin tilanteen erilaisista tarpeista riippuen EU-toimielimet, 
-elimet ja -virastot voivat delegoida valintamenettelyn toteut-
tamisen EPSOlle. Tällaisessa tapauksessa valintamenettelyyn 
liittyy kiinnostuksenilmaisupyyntö, joka sisältää yksityiskohtai-
set tiedot toimenkuvasta, kelpoisuusehdoista ja valintakokeis-
ta.

Työpaikkailmoituksiin voi tutustua EU-toimielinten ja -elin-
ten työpaikkasivuilla.

https://epso.europa.eu/en/job-opportunities/open-for-application
https://epso.europa.eu/en/job-opportunities/open-for-application
https://epso.europa.eu/en/other-opportunities-eu-institutions-and-bodies
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iv) Kansalliset asiantuntijat

Kansalliset asiantuntijat ovat EU-maiden virkahenkilöitä, jot-
ka tulevat määräajaksi työskentelemään johonkin EU-toimieli-
meen tai -virastoon.

Kansalliset asiantuntijat tuovat EU:n käyttöön oman asiantun-
temuksensa ja erityisosaamisensa, joka voi liittyä esimerkiksi 
tekniikkaan, turvallisuuteen, lainsäädäntöön tai talouteen.

Kansallisten asiantuntijoiden tehtävistä ilmoitetaan usein EP-
SOn avointen työpaikkojen sivulla. Avointa toimea koskeva il-
moitus sisältää yksityiskohtaiset tiedot valintamenettelystä, 
määräaikaisen työkomennuksen edellytyksistä, kelpoisuuseh-
doista ja työtehtävien luonteesta. 

EU-toimielimillä, -elimillä ja -virastoilla  on  omat haku- ja 
rekrytointimenettelynsä. 

Lisätietoa hakumahdollisuuksista saa  pysyvistä EU-edustus-
toista.

23
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v) Yleiset ja erilliset osallistumis- 
edellytykset

Yleisillä ja erityisillä osallistumisedellytyksillä tarkoitetaan niitä 
kelpoisuusehtoja, jotka hakijan on täytettävä voidakseen hakea 
töihin EU-elimiin. Nämä vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, 
onko kyse vakinaisen virkahenkilön, väliaikaisen tai sopimus-
suhteisen toimihenkilön vai kansallisen asiantuntijan tehtäväs-
tä. 

Osallistumisedellytykset ja vähimmäisvaatimukset eritellään 
kutakin työpaikkaa koskevassa kilpailuilmoituksessa, kiinnos-
tuksenilmaisupyynnössä tai ilmoituksessa avoimesta toimesta. 

Lisätietoa valintamenettelyistä on Hakumenettely-sivulla.

Yleiset osallistumisedellytykset

Kaikkien hakijoiden on täytettävä seuraavat yleiset osallistumi-
sedellytykset:  

• Hakijalla on jonkin EU:n jäsenvaltion täydet kansalaisoikeu-
det.

• Hakija on täyttänyt oman maansa asevelvollisuutta koske-
van lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.

• Hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää 
mainetta koskevat vaatimukset.

EU:n toimielimet, virastot ja elimet voivat vaatia myös muiden 
edellytysten täyttymistä.

25

https://epso.europa.eu/fi/selection-procedure/how-apply
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Erityiset osallistumisedellytykset

Hakijan on täytettävä myös erityisvaatimukset, jotka määritel-
lään erikseen kussakin kilpailuilmoituksessa, kiinnostuksenil-
maisupyynnössä tai ilmoituksessa avoinna olevasta toimesta

Kielivaatimukset 

Hakijalla on oltava hakumenettelyssä ilmoitettua tasoa vas-
taava kielitaito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä. 
Kielitaitovaatimukset määritellään erikseen kussakin kilpailuil-
moituksessa, kiinnostuksenilmaisupyynnössä tai avoinna ole-
vaa tehtävää koskevassa ilmoituksessa.

Tutustu eri taitotasojen määritelmiin: eurooppalainen kielivii-
tekehys – kielitaitoasteikko itsearviointia varten.

Koulutusta koskevat vaatimukset 

Koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset  vaihtelevat työ-
tehtävän mukaan. Koulutusvaatimusten perusteella tehtävät 
voidaan jakaa kahteen ryhmään seuraavasti:

Tehtävät, jotka eivät edellytä korkeakoulututkintoa  (avustaja-
tason tehtävät); 

• tehtäväryhmä I: suorittava ja hallinnollinen työ; 
• tehtäväryhmä II: avustavat ja sihteerin tehtävät, toimiston 

hoitoon liittyvät tehtävät; 
• tehtäväryhmä III: hallinnolliset, neuvoa-antavat, kielialan ja 

muut vastaavat tekniset tehtävät) – edellytyksenä toisen 
asteen koulutuksen suorittaminen;

Tehtävät, jotka edellyttävät korkeakoulututkintoa (hallintovir-
kahenkilötason tehtävät) 

• tehtäväryhmä IV: edellytyksenä korkeakoulututkinto (vä-
hintään kolmen vuoden korkeakouluopinnot).

https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference-language-skills
https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference-language-skills
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Työkokemus 

Hakijan on täytettävä myös työkokemusta koskevat vaatimuk-
set, jotka määritellään kussakin kilpailuilmoituksessa, kiinnos-
tuksenilmaisupyynnössä tai avoinna olevaa tehtävää koskevas-
sa ilmoituksessa erikseen.

Ikärajat

EU-virkoihin hakeville ei ole asetettu ikärajoja. Työsuhteen nyt 
aloittavien virkahenkilöiden eläkeikä on 66 vuotta. Lisätieto-
ja: EU-virkahenkilöitä koskevat henkilöstösäännöt.

Lisätietoa osallistumisedellytyksistä on Usein 
kysyttyä -osiossa.

Osallistumisedellytykset

https://epso.europa.eu/en/help/faq/eligibility
https://epso.europa.eu/en/help/faq/eligibility
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EU-asioissa edunvalvonnalla eli lobbauksella tarkoitetaan pyr-
kimystä vaikuttaa päätöksentekijöihin ja päätösten valmiste-
luun tavoitteen, näkyvyyden tai muun edun saavuttamiseksi. 
EU:ssa lobbausta pidetään yleisenä vaikuttamiskeinona. Moni 
EU:n lainsäädäntöesitys on edellyttänyt lukuisten eri intressi-
ryhmien kuulemista.

Lobbarit pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekijöihin erityisesti 
komissiossa ja parlamentissa. Eri tahojen kuuleminen kuuluu 
komission työskentelytapoihin sen valmistellessa lakiehdo-
tuksia. Neuvoston osalta vaikuttaminen tapahtuu ensisijaisesti 
jäsenmaiden pääkaupungeissa, koska jäsenmaiden päätöksen-
teko on kansallisten hallitusten käsissä.

Lobbareiden kirjo Brysselissä  on laaja. Suurimman joukon 
muodostavat teollisuusyritysten etuja ajavat ryhmät, työmark-
kinaosapuolia edustavat edunvalvontaryhmät, ympäristöjär-
jestöt, elintarvikealaa edustavat järjestöt sekä energiajärjes-
töt. Myös maataloustuottajat ovat perinteisesti olleet vahvasti 
edustettuina EU:ssa. Lisäksi Brysselissä on muun muassa sa-
toja aluetoimistoja eri jäsenmaiden eri alueilta ja kaupungeis-
ta. Myös Suomen eri maakunnat ja suurimmat kaupungit ovat 
edustettuina Brysselissä.

5      EU-edunvalvonta



29

Brysselissä on useita suomalaisia edun-
valvontatoimistoja

Maakuntien EU-toimistot ja  muiden eturyhmien edusta-
jat ajavat alueidensa ja toimialojensa etuja EU:ssa, seuraavat 
EU-asioita ja tiedottavat niistä. Ne edistävät alueidensa ja toi-
mialojensa näkyvyyttä Euroopassa. 

Aluetoimistot

• Suomen Kuntaliiton Brysselin toimisto
• Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto
• Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
• Helsinki EU-toimisto
• Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto
• Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto

Muita suomalaisia EU-toimistoja

• Elinkeinoelämän keskusliiton toimisto Brysselissä
• Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions
• Business Finlandin EU-yhteystoimisto
• Suomen yrittäjien EU-edustaja
• MTK:n, Pellervon ja SLC:n Brysselin toimisto
• Kuljetus- ja logistiikka-alan edunvalvonta

29

https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/eu-ja-kansainvalisyys/kuntaliitto-brysselissa
https://www.turkueuoffice.fi/eurooppatoimisto
http://www.northfinland.fi/
https://helsinki.eu/helsinki-eu-office/
http://www.tampere-region.eu/
https://www.wfeo.fi/
https://ek.fi/ek-ja-jasenliitot/ek-brysselissa/
http://www.finunions.org/
https://www.businessfinland.fi/toimipisteet/eurooppa/eu-yhteystoimisto
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/kansainvalistyminen/eu-edustus-brysselissa-545712
https://www.mtk.fi/yhteystiedot/henkilokunta/fi_FI/brysselin_toimisto/
https://www.skal.fi/fi/julkinen-sivusto/edunvalvonta/kansainvalinen-edunvalvonta/eu-edunvalvonta
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Suomesta EU:n ytimeen -hanke on Eurooppalaisen Suomen 
ja Eurooppanuorten yhteinen hanke, jonka tarkoituksena 
on tukea ja edistää suomalaisten hakeutumista EU-urille. 
Materiaalipaketin on laatinut Eurooppalainen Suomi ry 
ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen hanketuella. 

Materiaalipaketti on koostettu käyttäen seuraavilta sivuilta 
löytyvää tietoa:

EPSO https://epso.europa.eu/fi

Euroopan parlamentti  
https://www.europarl.europa.eu/portal/fi

Euroopan komissio  
https://ec.europa.eu/info/index_fi

Eurooppa-neuvosto  
https://www.consilium.europa.eu/fi/

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus  
https://eurooppatiedotus.fi/
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