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YKSITTÄISTAPAUKSIA KOSKEVAT VALITUKSET 
OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeiden mukaisen kansalliset yhteyselimet (National Contact 
Points, NCP:t) käsittelevät ohjeiden noudattamiseen liittyviä yksittäistapauksia. Yksittäistapauksilla tar-
koitetaan valitusten arviointia ja ohjeiden rikkomiseen liittyvien tapausten ratkaisua vuoropuhelun tai so-
vittelun kautta. Mikäli vuoropuhelu tai sovittelu ei ole mahdollista, yhteyselin etenee valituksen tutkimuk-
sen kautta loppulausunnon julkaisuun. 

Kuka tahansa voi tehdä kansalliselle yhteyselimelle valituksen, mikäli uskoo yrityksen rikkoneen OECD:n 
toimintaohjeita. Suomen kansallinen yhteyselin käsittelee sekä tapauksia, joissa suomalaiset yritykset 
ovat osallisina, että tapauksia, jotka käsittelevät ulkomaalaisen yrityksen Suomen toimintoja. 

Kansallinen yhteyselin tarvitsee käsittelyä varten kirjallisen ja mahdollisimman yksilöidyn sekä tarkan ku-
vauksen tapahtuneesta. Käsittelyn nopeuttamiseksi kansallinen yhteyselin toivoo tämän lomakkeen täyt-
tämistä. 

Tietoja valittajasta 
Valittavan organisaation1 nimi 
      
Y-tunnus 
      

Verkkosivujen osoite 
      

Katuosoite 
      
Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköposti 
      

1. Tämän ei tarvitse olla organisaatio, vaan myös yksittäinen henkilö voi tehdä valituksen. Lomakkeen ymmärrettävyyden  
vuoksi tässä käytetään termiä ”organisaatio”. Myös useampi kuin yksi taho voi tehdä yhteisvalituksen. 

Yhteyshenkilö I 
Nimi 
      
Titteli 
      
Puhelinnumero 
      

Sähköposti 
      

Yhteyshenkilö II 
Nimi 
      
Titteli 
      
Puhelinnumero 
      

Sähköposti 
      

Teetkö valituksen oman organisaatiosi vai muiden puolesta? 
      
Mikäli organisaatiosi tekee valituksen muiden puolesta:  
Miten kuvailisit organisaatiosi saamaa mandaattia rikkomuksen kohteena/kohteina olleita? 
      

Mitä organisaatiosi toivoo saavuttavansa valituksella? 
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Yhteisen valituksen tekijä (jos olennaista) 
Yhteyshenkilö I 

Nimi 
      
Titteli 
      
Puhelinnumero 
      

Sähköposti 
      

Tietoja valituksen kohteena olevasta yrityksestä 
Yrityksen nimi 
      
Pääkonttorin osoite 
      
Mikäli valitus koskee tytäryhtiötä tai vastaavaa, sen nimi ja osoite sekä sen yhteys emoyhtiöön (mikäli tieto on saatavilla). 
      

Tietoja valituksesta 
Mitä OECD:n toimintaohjeiden kohtaa tai kohtia yritys on mielestäsi rikkonut? 
      

Kuvaa yksilöidysti ja tarkasti kiistanalainen toiminta, mukaan lukien tieto siitä, missä tapaus tai tapaukset ovat tapahtuneet. 
      

Listaa dokumentaatio, raportit, todistajanlausunnot tai muut todisteet, jotka tukevat esitettyjä väitteitä toimintaohjeiden 
rikkomuksesta. Kuvaa, miten dokumentaatio liittyy edellisen kohdan toimintaan. 
      

Onko valitus olennainen muiden maiden kansallisille yhteyselimille, ja jos, niin mille ja miksi? 
      

Mitä yrityksen tulisi tehdä korjatakseen tilanne, jota valitus käsittelee? 
      

Onko jotain muuta valituksen käsittelylle olennaista tietoa, jota kansallinen yhteyselin tarvitsee? 
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Yhteydenpito yritykseen 
Onko organisaatiosi ottanut yhteyttä tai yrittänyt ottaa yhteyttä kyseessä olevaan yritykseen? Mikäli näin on tapahtunut, 
kuvaa miten tämä on toteutettu ja mikä oli lopputulos. 
      

Listaa mahdollinen dokumentaatio, kuten esimerkiksi pöytäkirjat tapaamisista. 
      

Onko organisaatiosi pyrkinyt saamaan valituksessa kuvatun tapauksen käsittelyyn myös muilla foorumeilla tai toisessa 
yhteyselimessä? Mikäli näin on, kuvaa mihin tämä on johtanut. Listaa myös mahdollinen dokumentaatio, kuten esimer-
kiksi pöytäkirjat. 
      

 

Jättämällä tämän lomakkeen käsittelyyn, vahvistat, että 
• olet tietoinen siitä, että tämän valituksen yhteydessä annettu tieto dokumentaatioineen toimitetaan 

valituksessa nimetylle yritykselle; 
• olet tietoinen siitä, että kansallisella yhteyselimellä on avoimuutta koskevat säännöt, joiden mukaan 

valitusta varten toimittamasi tieto voidaan julkaista; 
• olet merkinnyt luottamukselliseksi toimittamaasi materiaaliin kaikki sellaiset kohdat, joita ei voida saat-

taa julkiseksi tiedoksi ja olet myös perustellut, miksi merkitsemissäsi kohdissa vaaditaan luottamuk-
sellisuutta. Huomioithan, ettei koko materiaalia ole mahdollista merkitä luottamukselliseksi; ja 

• olet tietoinen siitä, että kansallisen yhteyselimen valitusta koskeva käsittely edellyttää aktiivista osal-
listumista osaltasi sekä kansallisen yhteyselimen asettamien aikataulujen kunnioittamista parhaasi 
mukaan. 

 

 
Lähetä täytetty lomake osoitteeseen 
• Työ- ja elinkeinoministeriö 

PL 32 
00023 Valtioneuvosto 

TAI sähköpostitse osoitteeseen  
• kirjaamo.tem(at)gov.fi 

SEKÄ molemmissa tapauksissa kopio sähköpostilla osoitteeseen  
• ncp-finland.tem(at)gov.fi 

Merkitse kuoreen ja otsikkokenttään teksti  
• “OECD-valitus Suomen kansalliselle yhteyselimelle” 
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