tutkimuksensa tuloksesta.

Kantelun voit tehdä kirjoittamalla Euroopan

oikeusasiamiehelle vapaamuotoisen kirjeen tai

käyttämällä oheista lomaketta. Elektroninen versio

lomakkeesta on saatavissa oikeusasiamiehen verkkosivulla

http://www.ombudsman.europa.eu

Kyllä (täsmennä, milloin ja miten?)

®
En

Kanteluopas ja -lomake
Kyllä (täsmennä, milloin ja miten?)

määräaika kulunut umpeen?
®

Kyllä (täsmennä, milloin ja miten?)

Käsitelkää kanteluni julkisesti
Pyydän kantelulleni luottamuksellista käsittelyä

Kyllä

®

®

En

En

En

Euroopan oikeusasiamies — 1 Avenue du Président Robert Schuman — B.P. 403 — FR - 67001 Strasbourg Cedex — Ranska

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu joulukuun 18. päivänä 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 8, 12.1.2001, s. 1.

Oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut voivat sisältää kantelijaa tai kolmatta osapuolta koskevia henkilötietoja. Euroopan oikeusasiamies käsittelee henkilötietoja
siten kuin on säädetty asetuksessa (EY) N:o 45/2001(1). Jollei kantelija pyydä luottamuksellista käsittelyä, hänen katsotaan hyväksyvän asetuksen (EY) N:o 45/2001 5
artiklan d kohdan säädökset siitä, miten oikeusasiamies käsittelee julkisesti kantelijan hänen tiedokseen antamia henkilötietoja.

Kantelijalla on oikeus pyytää kantelunsa luottamuksellista käsittelyä. Jos luottamuksellisuutta pyydetään, kantelu ja edellä mainitut siihen liittyvät asiakirjat eivät ole
julkisia. Kuitenkin myös luottamuksellinen kantelu tulee saattaa kyseisen unionin toimielimen tai laitoksen tietoon, jos tutkinta käynnistetään. Oikeusasiamiehen
päätökset luottamuksellisista kanteluista julkaistaan hänen vuosikertomuksessa ja hänen verkkosivuilla mikä tahansa kantelijan henkilöllisyyden paljastumiseen
johtavaan informaation poistamiseen jälkeen.

“Julkinen käsittely” tarkoittaa kantelun osalta sitä, että kuka tahansa voi tutustua kanteluun ja liitteisiin. Jos oikeusasiamies aloittaa tutkimuksen, kyseisen
toimielimen tai laitoksen lausunto kantelusta, kaikki kantelijan huomautukset tästä lausunnosta sekä muut täytäntöönpanosäännösten (saatavilla oikeusasiamiehen
verkkosivuilla) 13 artiklassa mainitut asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja, jotka kuka tahansa voi pyytää nähtäväksi. Oikeusasiamiehen kanteluista antamat päätökset
julkaistaan hänen vuosikertomuksessa sekä hänen verkkosivuilla ilman kantelijan nimeä.

Kantelut Euroopan oikeusasiamiehelle (ja kaikki liitteinä lähetetyt asiakirjat) käsitellään yleensä julkisesti.

Päivämäärä ja allekirjoitus

®

jos Euroopan oikeusasiamies toteaa, ettei hän ole toimivaltainen käsittelemään sitä?

Suostutko siihen, että kantelusi voidaan siirtää muun (eurooppalaisen tai kansallisen) viranomaisen tai laitoksen käsiteltäväksi,

®

®

Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista luettuasi alla olevaan laatikkoon sisällytetyt tiedot:

®

Onko kantelusi kohteesta olemassa jo tuomioistuimen päätös tai onko asia parhaillaan vireillä tuomioistuimessa?

®

sisäiset valitusmahdollisuudet henkilöstösääntöjen mukaisesti? Jos olet, onko toimielimen tai laitoksen vastaukselle asetettu

Jos kantelusi koskee virkamiesten tai muun henkilöstön työsuhteita EU:n toimielimissä tai laitoksissa: oletko käyttänyt hallinnon

®

Oletko jo ottanut yhteyttä kyseiseen EU:n toimielimeen tai laitokseen saadaksesi korjauksen asiaan?

Mitä toimielimen tai laitoksen tulisi sinun mielestäsi tehdä korjatakseen asian?

1 Avenue du Président Robert Schuman
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Euroopan oikeusasiamies
kantelusi.

Kesäkuu 2006
(1) Tällä hetkellä (kesäkuussa 2006) on 21 virallista kieltä: englanti, espanja,
hollanti, irlanti, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ruotsi,
saksa, suomi, slovakki, sloveeni, tanska, tšekki, unkari ja viro.

http://www.ombudsman.europa.eu
Oikeusasiamies tutkii kantelusi ja ilmoittaa sinulle

■ Verkkosivut
joista tuomioistuin on jo tehnyt päätöksen.

eo@ombudsman.europa.eu
parhaillaan tuomioistuimessa käsiteltävinä tai

■ Sähköpostitse
■ Oikeusasiamies ei tutki asioita, jotka ovat

+33 (0)3 88 17 90 62
kirjeitse.

■ Faksilla
kyseiseen toimielimeen tai laitokseen esimerkiksi

+33 (0)3 88 17 23 13

■ Sinun on ensin oltava kanteluasiassasi yhteydessä

■ Puhelimitse
henkilökohtaisesti.

Ranska

■ Hallinnollisen epäkohdan ei tarvitse koskea sinua

FR-67001 Strasbourg Cedex
kun sait tietoosi tosiasiat, joihin kantelusi perustuu.

B.P. 403

■ Kantelu on tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä,

■ Kirjeitse
virallisista kielistä(1). Ilmoita selvästi kuka olet, mitä
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EU:n toimielintä tai laitosta kantelusi koskee, ja perustele

VOIKO HÄN AUTTAA SINUA?
Kirjoita oikeusasiamiehelle jollain Euroopan unionin

Euroopan oikeusasiamies
Miten otat yhteyttä Euroopan
oikeusasiamieheen?
Miten kannella?

ﬁ

tai alueellisille oikeusasiamiehille tai vetoomusvaliokunnille

kansallisissa tai paikallisissa parlamenteissa. Kaikkien
■ Euroopan tilintarkastustuomioistuin

EU:n kansallisten ja paikallisten oikeusasiamiesten
■ Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

ja vetoomusvaliokuntien yhteystiedot on saatavissa

Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivuilla:

http://www.ombudsman.europa.eu

Mitä tarkoittaa hallinnollinen
epäkohta?

■ hallinnolliset virheet

■ epäoikeudenmukaisuus

■ syrjintä

■ toimivallan väärinkäyttö

■ vastaamatta jättäminen

■ kieltäytyminen antamasta tietoa

■ tarpeettomat viivästykset

OPO50400_Ombudsman_FI.indd 2

■ Euroopan investointipankki

(EPSO)

■ Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

mukaisesti, laiminlyö hyvän hallinnon periaatteita tai rikkoo
elimet (kuten esimerkiksi Euroopan ammatillisen

ihmisoikeuksia. Esimerkkeinä mainittakoon:
koulutuksen kehittämiskeskus, Euroopan

ympäristökeskus, Sisämarkkinoilla toimiva

yhdenmukaistamisvirasto jne).

Huomioikaa, että yllä mainittu luettelo ei ole lopullinen.

Nimistö EU:n toimielimistä ja laitoksista on saatavissa

Europa verkkosivuilla: http://www.europa.eu

■ Euroopan unionin neuvosto

oikeusasiamiehelle hallinnollisesta epäkohdasta

EU:n toimielinten ja laitosten toiminnassa. Myös

alueellisia tai paikallisia viranomaisia vastaan tehtyjä
■ Euroopan komissio
liikeyritykset, yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden

kanteluita, vaikka ne koskisivat EU-kysymyksiä. Useat
■ Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
rekisteröity kotipaikka on unionissa, voivat kannella

(paitsi lainkäyttöelimenä)

oikeusasiamiehelle.

Minkälainen lopputulos on
odotettavissa?

■ Euroopan Unionin alueiden komitea

■ Euroopan keskuspankki

Pelkkä oikeusasiamiehen yhteydenotto toimielimeen

kanteluasiassa saattaa riittää ongelman ratkaisemiseksi.

■ Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto
Jos tapausta ei saada ratkaistua tyydyttävällä tavalla

tutkimuksen aikana, oikeusasiamies pyrkii, mikäli

mahdollista, sovintoratkaisuun, jolla epäkohta oikaistaan

Hallinnollinen epäkohta tarkoittaa huonoa tai puutteellista
■ Euroopan poliisivirasto (Europol)
ja saadaan kantelijaa tyydyttävä ratkaisu.

Jos sovitteluyritys epäonnistuu, oikeusasiamies voi esittää

hallintoa. Tästä on kyse, kun toimielin ei toimi lain
■ Euroopan unionin keskushallinnon ulkopuoliset
suosituksia tapauksen ratkaisemiseksi. Jos toimielin

ei hyväksy hänen suositustaan, oikeusasiamies voi laatia

asiasta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille.

Euroopan unionin neuvosto
Euroopan komissio
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin(*)
Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Euroopan unionin alueiden komitea

®
®
®
®
®
®

®

®

®

®

®

®

Muu unionin laitos (täsmennä)

Euroopan poliisivirasto (Europol)

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

Euroopan keskuspankki

Euroopan investointipankki

Minkä virheen toimielin tai laitos on sinun mielestäsi tehnyt?

Mistä päätöksestä tai menettelystä haluat kannella? Milloin sait epäkohdan tietoosi?

(*) Paitsi lainkäyttöelimenä

Euroopan parlamentti

®

Mistä Euroopan unionin (EU) toimielimestä tai laitoksesta haluat kannella?

Sähköposti: ......................................................................................................................................................................................................................................

Faksi: ...................................................................................................................................................................................................................................................

Puh: .....................................................................................................................................................................................................................................................

Maa: ....................................................................................................................................................................................................................................................

Postinumero: ..................................................................................................................................................................................................................................

Lääni/Osavaltio/Maakunta ........................................................................................................................................................................................................

Kaupunki: .........................................................................................................................................................................................................................................

Osoite rivi 2: ....................................................................................................................................................................................................................................

Osoite rivi 1: ....................................................................................................................................................................................................................................

Puolesta (jos soveltuva): .............................................................................................................................................................................................................

Sukunimi: .........................................................................................................................................................................................................................................

Etunimi: .............................................................................................................................................................................................................................................

oleskelet jäsenvaltiossa, voit tehdä kantelun Euroopan

3
4

kyseisistä kanteluista voitaisiin osoittaa joko kansallisille
■ Euroopan parlamentti

2

Oikeusasiamies ei voi tutkia jäsenvaltioiden kansallisia,
Jos olet unionin jäsenvaltion kansalainen tai jos

1

epäkohdista kyseisten toimielinten ja laitosten toiminnassa.
EU:n toimielimiä ja laitoksia ovat:

Tarvittaessa voit jatkaa erillisellä paperilla. Liitä kanteluusi kaikki sitä tukevat asiakirjat.

Voit kannella oikeusasiamiehelle hallinnollisista

Tarvittaessa lue kappale “Miten kannella” ennen kyseisen kantelulomakkeen täyttämistä.

(EU:n) toimielimiä ja laitoksia vastaan tehtyjä kanteluita.

Kuka voi kannella
oikeusasiamiehelle?

KANTELU HALLINNOLLISESTA EPÄKOHDASTA

Euroopan oikeusasiamies tutkii Euroopan unionin

Mitä ovat EU:n toimielimet
ja laitokset?

Euroopan oikeusasiamies

Mitä Euroopan oikeusasiamies tekee?
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tai alueellisille oikeusasiamiehille tai vetoomusvaliokunnille

kansallisissa tai paikallisissa parlamenteissa. Kaikkien
■ Euroopan tilintarkastustuomioistuin

EU:n kansallisten ja paikallisten oikeusasiamiesten
■ Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

ja vetoomusvaliokuntien yhteystiedot on saatavissa

Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivuilla:
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Mitä tarkoittaa hallinnollinen
epäkohta?

■ hallinnolliset virheet

■ epäoikeudenmukaisuus
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■ Euroopan investointipankki

(EPSO)

■ Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

mukaisesti, laiminlyö hyvän hallinnon periaatteita tai rikkoo
elimet (kuten esimerkiksi Euroopan ammatillisen

ihmisoikeuksia. Esimerkkeinä mainittakoon:
koulutuksen kehittämiskeskus, Euroopan

ympäristökeskus, Sisämarkkinoilla toimiva

yhdenmukaistamisvirasto jne).

Huomioikaa, että yllä mainittu luettelo ei ole lopullinen.

Nimistö EU:n toimielimistä ja laitoksista on saatavissa

Europa verkkosivuilla: http://www.europa.eu

■ Euroopan unionin neuvosto

oikeusasiamiehelle hallinnollisesta epäkohdasta

EU:n toimielinten ja laitosten toiminnassa. Myös

alueellisia tai paikallisia viranomaisia vastaan tehtyjä
■ Euroopan komissio
liikeyritykset, yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden

kanteluita, vaikka ne koskisivat EU-kysymyksiä. Useat
■ Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
rekisteröity kotipaikka on unionissa, voivat kannella

(paitsi lainkäyttöelimenä)

oikeusasiamiehelle.

Minkälainen lopputulos on
odotettavissa?

■ Euroopan Unionin alueiden komitea

■ Euroopan keskuspankki

Pelkkä oikeusasiamiehen yhteydenotto toimielimeen

kanteluasiassa saattaa riittää ongelman ratkaisemiseksi.

■ Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto
Jos tapausta ei saada ratkaistua tyydyttävällä tavalla

tutkimuksen aikana, oikeusasiamies pyrkii, mikäli

mahdollista, sovintoratkaisuun, jolla epäkohta oikaistaan

Hallinnollinen epäkohta tarkoittaa huonoa tai puutteellista
■ Euroopan poliisivirasto (Europol)
ja saadaan kantelijaa tyydyttävä ratkaisu.

Jos sovitteluyritys epäonnistuu, oikeusasiamies voi esittää

hallintoa. Tästä on kyse, kun toimielin ei toimi lain
■ Euroopan unionin keskushallinnon ulkopuoliset
suosituksia tapauksen ratkaisemiseksi. Jos toimielin

ei hyväksy hänen suositustaan, oikeusasiamies voi laatia

asiasta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille.
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Euroopan yhteisöjen tuomioistuin(*)
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®

®

®
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Euroopan poliisivirasto (Europol)

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

Euroopan keskuspankki

Euroopan investointipankki

Minkä virheen toimielin tai laitos on sinun mielestäsi tehnyt?

Mistä päätöksestä tai menettelystä haluat kannella? Milloin sait epäkohdan tietoosi?

(*) Paitsi lainkäyttöelimenä

Euroopan parlamentti
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Mistä Euroopan unionin (EU) toimielimestä tai laitoksesta haluat kannella?

Sähköposti: ......................................................................................................................................................................................................................................

Faksi: ...................................................................................................................................................................................................................................................

Puh: .....................................................................................................................................................................................................................................................

Maa: ....................................................................................................................................................................................................................................................

Postinumero: ..................................................................................................................................................................................................................................

Lääni/Osavaltio/Maakunta ........................................................................................................................................................................................................

Kaupunki: .........................................................................................................................................................................................................................................

Osoite rivi 2: ....................................................................................................................................................................................................................................

Osoite rivi 1: ....................................................................................................................................................................................................................................
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Sukunimi: .........................................................................................................................................................................................................................................

Etunimi: .............................................................................................................................................................................................................................................

oleskelet jäsenvaltiossa, voit tehdä kantelun Euroopan
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kyseisistä kanteluista voitaisiin osoittaa joko kansallisille
■ Euroopan parlamentti

2

Oikeusasiamies ei voi tutkia jäsenvaltioiden kansallisia,
Jos olet unionin jäsenvaltion kansalainen tai jos

1

epäkohdista kyseisten toimielinten ja laitosten toiminnassa.
EU:n toimielimiä ja laitoksia ovat:

Tarvittaessa voit jatkaa erillisellä paperilla. Liitä kanteluusi kaikki sitä tukevat asiakirjat.

Voit kannella oikeusasiamiehelle hallinnollisista

Tarvittaessa lue kappale “Miten kannella” ennen kyseisen kantelulomakkeen täyttämistä.

(EU:n) toimielimiä ja laitoksia vastaan tehtyjä kanteluita.

Kuka voi kannella
oikeusasiamiehelle?

KANTELU HALLINNOLLISESTA EPÄKOHDASTA

Euroopan oikeusasiamies tutkii Euroopan unionin

Mitä ovat EU:n toimielimet
ja laitokset?

Euroopan oikeusasiamies

Mitä Euroopan oikeusasiamies tekee?
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Miten kannella?
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Euroopan oikeusasiamies
EU:n toimielintä tai laitosta kantelusi koskee, ja perustele

Kirjoita oikeusasiamiehelle jollain Euroopan unionin

Euroopan oikeusasiamies
Miten otat yhteyttä Euroopan
oikeusasiamieheen?

5
6
7

oikeusasiamiehelle vapaamuotoisen kirjeen tai
Kantelun voit tehdä kirjoittamalla Euroopan
tutkimuksensa tuloksesta.

http://www.ombudsman.europa.eu

lomakkeesta on saatavissa oikeusasiamiehen verkkosivulla
käyttämällä oheista lomaketta. Elektroninen versio
Kyllä (täsmennä, milloin ja miten?)

®

En

Kanteluopas ja -lomake
Kyllä (täsmennä, milloin ja miten?)

®

En

Kyllä (täsmennä, milloin ja miten?)

®

En

Pyydän kantelulleni luottamuksellista käsittelyä

®

Kyllä

®

En

Euroopan oikeusasiamies — 1 Avenue du Président Robert Schuman — B.P. 403 — FR - 67001 Strasbourg Cedex — Ranska

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu joulukuun 18. päivänä 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 8, 12.1.2001, s. 1.

Oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut voivat sisältää kantelijaa tai kolmatta osapuolta koskevia henkilötietoja. Euroopan oikeusasiamies käsittelee henkilötietoja
siten kuin on säädetty asetuksessa (EY) N:o 45/2001(1). Jollei kantelija pyydä luottamuksellista käsittelyä, hänen katsotaan hyväksyvän asetuksen (EY) N:o 45/2001 5
artiklan d kohdan säädökset siitä, miten oikeusasiamies käsittelee julkisesti kantelijan hänen tiedokseen antamia henkilötietoja.

Kantelijalla on oikeus pyytää kantelunsa luottamuksellista käsittelyä. Jos luottamuksellisuutta pyydetään, kantelu ja edellä mainitut siihen liittyvät asiakirjat eivät ole
julkisia. Kuitenkin myös luottamuksellinen kantelu tulee saattaa kyseisen unionin toimielimen tai laitoksen tietoon, jos tutkinta käynnistetään. Oikeusasiamiehen
päätökset luottamuksellisista kanteluista julkaistaan hänen vuosikertomuksessa ja hänen verkkosivuilla mikä tahansa kantelijan henkilöllisyyden paljastumiseen
johtavaan informaation poistamiseen jälkeen.

“Julkinen käsittely” tarkoittaa kantelun osalta sitä, että kuka tahansa voi tutustua kanteluun ja liitteisiin. Jos oikeusasiamies aloittaa tutkimuksen, kyseisen
toimielimen tai laitoksen lausunto kantelusta, kaikki kantelijan huomautukset tästä lausunnosta sekä muut täytäntöönpanosäännösten (saatavilla oikeusasiamiehen
verkkosivuilla) 13 artiklassa mainitut asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja, jotka kuka tahansa voi pyytää nähtäväksi. Oikeusasiamiehen kanteluista antamat päätökset
julkaistaan hänen vuosikertomuksessa sekä hänen verkkosivuilla ilman kantelijan nimeä.

Kantelut Euroopan oikeusasiamiehelle (ja kaikki liitteinä lähetetyt asiakirjat) käsitellään yleensä julkisesti.

Päivämäärä ja allekirjoitus

®

jos Euroopan oikeusasiamies toteaa, ettei hän ole toimivaltainen käsittelemään sitä?

Suostutko siihen, että kantelusi voidaan siirtää muun (eurooppalaisen tai kansallisen) viranomaisen tai laitoksen käsiteltäväksi,

Käsitelkää kanteluni julkisesti

®

Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista luettuasi alla olevaan laatikkoon sisällytetyt tiedot:

®

Onko kantelusi kohteesta olemassa jo tuomioistuimen päätös tai onko asia parhaillaan vireillä tuomioistuimessa?

®

määräaika kulunut umpeen?

sisäiset valitusmahdollisuudet henkilöstösääntöjen mukaisesti? Jos olet, onko toimielimen tai laitoksen vastaukselle asetettu

Jos kantelusi koskee virkamiesten tai muun henkilöstön työsuhteita EU:n toimielimissä tai laitoksissa: oletko käyttänyt hallinnon

®

Oletko jo ottanut yhteyttä kyseiseen EU:n toimielimeen tai laitokseen saadaksesi korjauksen asiaan?

Mitä toimielimen tai laitoksen tulisi sinun mielestäsi tehdä korjatakseen asian?

1 Avenue du Président Robert Schuman
kantelusi.

VOIKO HÄN AUTTAA SINUA?
■ Kirjeitse
virallisista kielistä(1). Ilmoita selvästi kuka olet, mitä

B.P. 403

■ Kantelu on tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä,

FR-67001 Strasbourg Cedex
kun sait tietoosi tosiasiat, joihin kantelusi perustuu.

Ranska

■ Hallinnollisen epäkohdan ei tarvitse koskea sinua

■ Puhelimitse
henkilökohtaisesti.

+33 (0)3 88 17 23 13

■ Sinun on ensin oltava kanteluasiassasi yhteydessä

■ Faksilla
kyseiseen toimielimeen tai laitokseen esimerkiksi

+33 (0)3 88 17 90 62
kirjeitse.

eo@ombudsman.europa.eu
parhaillaan tuomioistuimessa käsiteltävinä tai

■ Sähköpostitse
■ Oikeusasiamies ei tutki asioita, jotka ovat

■ Verkkosivut
joista tuomioistuin on jo tehnyt päätöksen.

http://www.ombudsman.europa.eu
Oikeusasiamies tutkii kantelusi ja ilmoittaa sinulle

Kesäkuu 2006
(1) Tällä hetkellä (kesäkuussa 2006) on 21 virallista kieltä: englanti, espanja,
hollanti, irlanti, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ruotsi,
saksa, suomi, slovakki, sloveeni, tanska, tšekki, unkari ja viro.
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