
Henkilöstöasioiden pääosasto

Euroopan parlamentti tarjoaa vammaisille hakijoille mahdollisuuden työskennellä
sopimussuhteisena toimihenkilönä

Euroopan parlamentti on käynnistänyt vuonna 2022 vammaisten henkilöiden yhtäläisiä
mahdollisuuksia edistävän valintamenettelyn antaakseen vammaisille henkilöille
mahdollisuuden työskennellä kyseisessä EU:n toimielimessä. Kyseessä on kahdeksas
perättäinen vuosi, jolloin tällainen valintamenettely järjestetään.

Parlamentti tarjoaa useita yhden vuoden työsopimuksia vammaisille henkilöille, jotka
läpäisevät parlamentin järjestämän valintamenettelyn ja jotka eivät ole aiemmin
työskennelleet missään EU:n toimielimessä (tässä tapauksessa työskentelyksi ei lasketa
EU:n harjoittelujaksoja).

Ohjelman yhteydessä vammaisiksi katsotaan henkilöt, joilla on pitkäaikainen
ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka haitta-aste on
vähintään 20 prosenttia ja joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa saattaa
estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan
yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Menettelyyn voivat osallistua hakijat

 joilla on vamma, jonka haitta-aste on vähintään 20 prosenttia

 joilla on jonkin EU:n jäsenvaltion täydet kansalaisoikeudet

 joilla on vähintään C1-tason kielitaito jossakin EU:n 24 virallisesta kielestä;
joilla on vähintään B2-tason kielitaito jossakin muussa EU:n virallisessa
kielessä kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.

Euroopan unionin viralliset kielet: BG (bulgaria), CS (tšekki), DA (tanska), DE (saksa),
EL (kreikka), EN (englanti), ES (espanja), ET (viro), FI (suomi), FR (ranska), GA (iiri),
HR (kroaatti), HU (unkari), IT (italia), LT (liettua), LV (latvia), MT (malta), NL
(hollanti), PL (puola), PT (portugali), RO (romania), SK (slovakki), SL (sloveeni) ja
SV (ruotsi).

Vaatimukset tehtäväryhmiä II ja III (avustajan tehtävät) varten: keskiasteen jälkeinen
koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, tai keskiasteen koulutus, josta on
osoituksena tutkintotodistus ja joka antaa oikeuden keskiasteen jälkeiseen
koulutukseen, sekä vähintään kolmen vuoden pituinen soveltuva työkokemus tai
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yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavantasoinen ammatillinen
koulutus tai työkokemus.

Vaatimukset tehtäväryhmää IV (hallinnolliset tehtävät) varten: vähintään
kolmevuotisia yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu
tutkintotodistus tai yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa
vastaavantasoinen ammatillinen koulutus.

Valintamenettely

Vahvistettuaan valintamenettelyyn osallistumisen edellytykset Euroopan parlamentti
kutsuu hakijat tietokoneella tehtäviin monivalintakokeisiin, joissa arvioidaan EU-
asioiden tuntemusta, kielellistä päättelykykyä ja tilanteenarviointikykyä.
Vammaisasema vahvistetaan valintamenettelyn myöhemmässä vaiheessa.

Kokeita varten tehdään kohtuullisia erityisjärjestelyjä henkilökohtaisista tarpeista
annetun yksityiskohtaisen lääkärinlausunnon perusteella. Huom. Euroopan parlamentti
voi kutsua haastatteluun ja ottaa mahdollisesti palvelukseen ainoastaan hakijoita, jotka
ovat läpäisseet nämä kokeet.

Kokeet läpäisseistä hakijoista, jotka saavat vähimmäispistemäärän (50 prosenttia
pisteistä) ja jotka kuuluvat 30 parhaan hakijan joukkoon, laaditaan luettelo. Pääosastot
ottavat huomioon kyseiset hakijat, kun paikkoja on avoinna, ja heidät voidaan kutsua
haastatteluihin. Mikäli hakija ei voi olla paikalla henkilökohtaisesti, haastattelu voidaan
järjestää videokonferenssina, videopuheluna tai puhelimitse.

Palvelukseen otettavien hakijoiden on esitettävä todisteet vammastaan (lääkärintodistus
tai kansallinen vammaiskortti). Ennen palvelukseenottoa Euroopan parlamentin
työterveysyksikkö arvioi, täyttääkö vamma erityisvaatimukset, jotta voidaan vahvistaa
edellytykset ohjelmaan osallistumiselle. Jotta hakijat voivat osallistua ohjelmaan, heillä
on oltava (ruumiillinen tai henkinen) vamma, jonka haitta-aste on vähintään
20 prosenttia. Vamman haitta-asteen arvioinnissa käytettävään Euroopan
työkyvyttömyyskertoimia koskevaan taulukkoon voi tutustua asiakirjassa: European
Physical and Mental Disability Rating Scale.

Euroopan parlamentti hyväksyy, määrittelee ja toteuttaa kohtuulliset erityisjärjestelyt
Euroopan parlamentin järjestämiä kokeita varten. Erityisjärjestelyjä Euroopan
parlamentin kokeissa tarvitsevien vammaisten hakijoiden olisi ilmoitettava asiasta
hakemuksen jättämisen yhteydessä osoitteeseen: PERS-
PositiveAction@europarl.europa.eu.

Valinta- ja palvelukseenottomenettelyn myöhemmissä vaiheissa kohtuullisista
erityisjärjestelyistä huolehtii palvelukseen ottava toimielin – tässä tapauksessa
Euroopan parlamentti – ja hakijat voivat pyytää niitä asianomaisessa vaiheessa.

Hakumenettely

Toimita seuraavat tiedot pdf-muodossa maanantaihin 7. maaliskuuta 2022 klo18.00
(Keski-Euroopan aikaa) mennessä osoitteeseen: PERS-
PositiveAction@europarl.europa.eu:
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 ansioluettelo (Europass-muodossa),

 tiedot EU:n virallisesta kielestä, jolla haluat tehdä kokeen

 tarvitsetko kohtuullisia erityisjärjestelyjä koetta varten.

Mikäli pyydät kohtuullisia erityisjärjestelyjä koevaihetta varten, lähetä
lääkärintodistus/-lausunto, jossa pyyntö perustellaan, suoraan ja ainoastaan Euroopan
parlamentin työterveysyksikköön osoitteeseen: PERS-
MedicalServiceBrussels@ep.europa.eu. Merkitse sähköpostin asiakenttään ”DG PERS
2022 Positive Action Selection/RA Testing Justification Note”. Palvelukseen otetuille
henkilöille tarjotaan myös työympäristöön liittyviä kohtuullisia erityisjärjestelyjä.
Näitä järjestelyjä koskevat asiat käsitellään myöhemmin.


