
MUUTOKSENHAKU 
 
1. MUUTOKSENHAKUMENETTELY 
 
Jos hakija katsoo, että valintamenettelyn jossakin vaiheessa on tapahtunut virhe tai EPSO ei ole 
toiminut tasapuolisesti tai se on laiminlyönyt valintamenettelyn sääntöjen noudattamisen ja tästä on 
aiheutunut hakijalle haittaa, käytettävissä ovat seuraavat muutoksenhakukeinot tässä esitetyssä 
järjestyksessä: 
 

Menettely Yhteydenottopiste Määräaika1 

1. Esitetään tarkistuspyyntö  EPSOn verkkosivujen 
yhteydenottolomakkeella  
 

10 kalenteripäivää 

2. Tehdään Euroopan unionin 
virkamiehiin ja unionin muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
henkilöstösääntöjen 90 artiklan 
2 kohtaan perustuva 
hallinnollinen valitus2 

Valitus tehdään joko postitse 
seuraavaan osoitteeseen: 
European Personnel Selection 
Office (EPSO) 
C-25, 1049 Brussels, Belgium  
tai EPSOn verkkosivujen 
yhteydenottolomakkeella 

3 kuukautta 

Vaiheen 2 jälkeen (vaihe 1 ei ole välttämätön) käytettävissä on seuraava mahdollisuus: 
3. Jos valitus hylätään, hakija 
voi nostaa kanteen Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 270 artiklan ja 
virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen 91 artiklan 
nojalla3 

European Union Civil Service 
Tribunal 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

3 kuukautta 

 
Unionin kansalaisena hakijalla on myös mahdollisuus lähettää kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle4 
seuraavaan osoitteeseen: 
 
European Ombudsman 
1 Avenue du Président Robert Schuman 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
FRANCE 

                                                            
1 Siitä päivästä alkaen, kun päätös on julkaistu hakijan EPSO-tilillä. 
2 Viestin otsikkoon on merkittävä seuraava viite: valintamenettelyn numero, hakijanumero ja ”Complaint under Article 90(2)”. 
3 Kanteen nostamisesta ja määräaikojen laskemisesta on tarkempia tietoja Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen 
verkkosivulla osoitteessa http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että oikeusasiamiehelle tehtävä kantelu ei keskeytä virkamiehiin ja unionin muuhun 
henkilöstöön sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa ja 91 artiklassa tarkoitettua määräaikaa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 270 artiklan mukaisen kanteen nostamiselle Euroopan unionin 
virkamiestuomioistuimessa. On myös huomattava, että Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännön 2 artiklan 4 kohdan mukaan 
ennen oikeusasiamiehelle tehtävää kantelua on käytävä läpi kyseessä olevien elinten asianmukaiset hallinnolliset menettelyt. 

Tarkempia tietoja menettelystä löytyy osoitteesta http://www.ombudsman.europa.eu/en/home. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm


2. OIKAISUTOIMENPITEITÄ KOSKEVAT PYYNNÖT 

 
Oikaisutoimenpiteitä koskevat pyynnöt on esitettävä 10 kalenteripäivän kuluessa koepäivästä 
EPSOn verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen avulla. 

Hakijan on ilmoitettava pyynnössä hakijanumeronsa ja tiedot, joiden avulla voidaan saada selville, 
missä kysymyksessä tai kysymyksissä hakija katsoo olleen virheitä (esimerkiksi kuvailemalla 
kysymyksen sisältö ja/tai mainitsemalla kysymyksen numero). Lisäksi hakijan on kuvailtava 
ilmoittamansa virheen luonne mahdollisimman selkeästi.  

Jos pyyntö esitetään määräajan päätyttyä tai sen perusteella ei voida tunnistaa 
oikaisutoimenpiteiden kohteena olevaa kysymystä tai kysymyksiä, pyyntöä ei käsitellä. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=fr&langsub=ok
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