TARJOLLA TÄNÄÄN

TIETOA JA ELÄMYKSIÄ
VIERAILULLE PARLAMENTTIIN
Helsingin tiedotustoimistoon...
Parlamentin Suomen tiedotustoimisto Helsingissä ottaa vastaan vierailijaryhmiä. Ryhmälle voidaan pitää
parlamentin yleisesittely tai räätälöidä luento ryhmän toiveiden mukaan.
Eurooppa-talon katutasossa on kansalaisten tietopiste, jossa voi tutustua
julkaisuihin ja www-palveluihin.

MAKSUTONTA AINEISTOA
Tiedotustoimisto tuottaa ja jakaa
maksutonta aineistoa EU:sta ja Euroopan parlamentista. Saat aineistoamme noutamalla sitä kansalaisten
tietopisteestä Helsingistä (Pohjoisesplanadi 31) ja Eurooppatiedotuksen
toimipisteistä maakunnissa, tilaamalla sitä www-sivujemme kautta
tai eri tapahtumista ympäri Suomen.
Tarjolla on pienempiä ja suurempia
esitteitä, kirjallisuutta, videoaineistoa
ja pr-tuotteita eri tarpeisiin. Tilaukset:
http://www.europarl.fi/view/fi/aineisto.html

... tai Euroopan kohteisiin
Myös Brysseliin, Strasbourgiin tai Luxemburgiin on mahdollisuus päästä
vierailulle. Parlamentissa käy vuosittain eri maista jopa 500 000 vierailijaa, joista suomalaisia on keskimäärin 5 000.
Lisätietoja vierailuista Helsinkiin,
Brysseliin, Strasbourgiin ja Luxemburgiin: http://www.europarl.fi/view/
fi/vierailut.html
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EUROOPPATALO
EUROOPPASALI:
Eurooppalainen kohtauspaikka
Eurooppasali on Euroopan komission Suomen-edustuston ja Euroopan
parlamentin Suomen tiedotustoimiston ylläpitämä maksuton kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, poliittisten
toimijoiden ja tiedotusvälineiden
kohtaamispaikka.
Eurooppasalissa voi järjestää mm.
näyttelyitä, elokuvaesityksiä, kokouksia, seminaareja ja luentotilaisuuksia
etenkin politiikan, kulttuurin, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan
aloilla.

KANSALAISTEN TIETOPISTE
Eurooppatalossa, Helsingin Pohjoisesplanadilla, on katutasossa kansalaisten EU-tietopiste, josta voi noutaa
maksutta Euroopan parlamentin ja
Euroopan komission julkaisemaa aineistoa.
Tietopisteessä asiakkaita palvelee
tiedottaja, joka vastaa kysymyksiin ja
voi tehdä tiedonhakuja. Tiedonhakua
varten pisteessä on myös internetselaimia asiakkaiden käytössä.
Kansalaisten EU-tietopiste on
avoinna arkisin klo 10.00–16.30.

Seminaarisalissamme voidaan järjestää tilaisuuksia maks. 100 henkilölle.
Tila- ja tapahtumatiedustelut:
comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu, tai
p. 09 6226 5420

Euroopan parlamentti on monessa mukana
Oletko opettaja, oppilas, opiskelija, palveluyrittäjä, järjestöihminen vai kansalainen joka on kiinnostunut yhteisistä asioista?
Ole hyvä, katso mitä Euroopan parlamentti voi tarjota!
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MITÄ ON TARJOLLA JUURI TÄNÄÄN?
Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto
puh. (09) 622 0450, faksi (09) 622 2610
Pohjoisesplanadi 31, 00100 HELSINKI
Sähköposti: ephelsinki@europarl.europa.eu
Internet: www.europarl.fi

Euroopan parlamentti on yksi Euroopan unionin viidestä toimielimestä.
Parlamentissa on tällä hetkellä 736
(pian 754) jäsentä, jotka on valittu
27 jäsenmaasta. Parlamentin jäsenet
valitaan viiden vuoden välein suo-

rilla vaaleilla, viimeksi kesällä 2009.
Seuraavat vaalit järjestetään vuonna
2014. Parlamentti edustaa kansalaisia. Se haluaa edistää kansalaisten
osallistumista EU:n päätöksentekoon
tietoa ja mahdollisuuksia lisäämällä.
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TÖIHIN TAI HARJOITTELIJAKSI
AVOIMET KILPAILUT
Euroopan unioni palkkaa virkamiehiä
avointen kilpailujen kautta. Kilpailut
ovat yleensä kolmivaiheisia: esivalinta, kirjalliset ja suulliset kokeet.
Kokeissa parhaiten menestyneet hakijat pääsevät varallaololistalle, josta
heidät poimitaan sopiviin tehtäviin.
Virkamieskilpailut järjestää EPSO (European Personnel Selection Office),
joka on EU:n toimielinten yhteinen
henkilöstövalintatoimisto, ks.
www.europa.eu/epso

HARJOITTELU
Euroopan parlamentti tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia 18 vuotta täyttäneille Euroopan unionin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen maan
kansalaisille. Harjoittelupaikkoja on
parlamentin toimipisteissä Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa
sekä jäsenmaissa sijaitsevissa tiedotustoimistoissa.
i

I

Kilpailuilmoitukset julkaistaan
* Euroopan unionin virallisessa lehdessä
* jäsenmaiden suurimmissa päivälehdissä
* ammattilehdissä, kun kyseessä on
jokin erityisalan kilpailu
* EPSO:n internet-sivuilla
TILAPÄISET TYÖPAIKAT
Euroopan parlamentti palkkaa tarpeen mukaan myös ylimääräisiä toimihenkilöitä. Tilapäiset työsuhteet
voivat kestää yhdestä kuukaudesta
enintään kolmeen vuoteen. Lisätietoa ja hakulomakkeet saat lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen
ja ansioluettelon osoitteeseen.
EUROPEAN PARLIAMENT
COMPETITIONS AND SELECTION
PROCEDURES UNIT
KAD 03 F 001
Plateau du Kirchberg
L-2929 LUXEMBOURG
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OPETUKSEEN JA OPPIMISEEN
ammattipätevyys ja siitä osoituksena
julkaisuja, jonkin Euroopan unionin
jäsenvaltion lehtimiesliiton jäsenyys
tai Euroopan unionin jäsen- tai ehdokasvaltiossa tunnustettu toimittajakoulutus.
Vuonna 2007 parlamentti aloitti kannustavana toimena vammaisille henkilöille tarkoitetun erityisharjoitteluohjelman, jonka tarkoituksena on helpottaa
vammaisten integroitumista työelämään. Harjoittelujaksot ovat avoimia
korkeakoulututkinnon tai vastaavan
tutkinnon suorittaneille ja lisäksi henkilöille, joilla on alemman tason tutkinto.

Palkaton harjoittelu
Palkattomaan harjoittelu (kesto 1-4
kuukautta) on tarkoitettu erityisesti
henkilöille, joiden opintoihin kuuluu
harjoittelujakso. Harjoittelu voidaan
myöntää, mikäli se liittyy korkeakouluopiskeluihin, ylemmän tason ammatilliseen koulutukseen tai mikäli
sen katsotaan olevan edellytyksenä
ammatinharjoittamisen aloittamiselle.
Lisätietoja harjoittelusta saat: http://
www.europarl.fi/view/fi/Parlamentti/
harjoittelupaikat.html

EUROSCOLA
Koululaisten päivä
parlamentaarikkoina
Euroscola on Strasbourgissa järjestettävä nuorten kokous, johon
Euroopan parlamentti kutsuu koululaisryhmiä EU-maista keskustelemaan unionin ajankohtaisista asioista ja tulevaisuudennäkymistä.
Työkielinä ovat pääasiassa ranska ja
englanti.

Palkallinen harjoittelu
Palkallinen harjoittelu (kesto 5 kuukautta) voidaan myöntää hakijalle,
jolla on tutkinto vähintään kolmivuotisista korkeakouluopinnoista (esimerkiksi todistus kandidaatin tutkinnosta). Yleiseen harjoitteluun hakevalla tulee olla korkeakouluopintojen
yhteydessä laadittu laaja kirjallinen
työ. Toimittajaharjoitteluun hakevalla on lisäksi oltava toimittajan

TIEDOTUSAVUSTUKSET
Euroopan parlamentilla on myös mittava, noin 5 000 000 euron vuosittainen tiedotusavustusohjelma. Avustuksia myönnetään erilaisiin EU:ta ja
parlamenttia koskeviin tiedotushankkeisiin, kuten radio- ja tv-ohjelmien
tekoon, internet-sivujen tekoon, seminaari- ja tapahtumahankkeisiin.
Minimibudjetti vaihtelee, yleensä se
on ollut noin 20 000 euroa.

Kaikki yli 5000 euron tavara- tai palveluhankinnat perustuvat tarjouskilpailuihin. Tiedotustoimisto ottaa
vastaan kiinnostuksen ilmaisuja palveluntarjoajilta ja tavarantuottajilta
kilpailutuksia varten.

Ohjelma on yleiseurooppalainen,
Suomeen on saatu vuosittain 1-2
avustusta. Avustusohjelma käynnistetään yleensä keväisin ja päätökset tehdään joulukuussa. Lisätietoja
avustusohjelmasta saa tiedotustoimistosta tai http://www.europarl.europa.eu/tenders/grants.htm.

TIETOA PAPERILLA JA NETISSÄ
Euroopan parlamentti tuottaa monilla eri kielillä maksutonta aineistoa,
jota voi käyttää opetuksessa tai opiskelussa. Parlamentilla on mm. EU:sta
ja parlamentista kertovia esitteitä julisteita, karttoja ja dvd:itä.
Parlamentin nettisivut ovat hyödylliset myös opetuskäytössä: www.europarl.europa.eu. Tuntityöskentelyä voi
elävöittää parlamentin internet-TV:n
avulla www.europarltv.eu

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE
TARJOUSKILPAILUT
Euroopan parlamentti tuottaa eri
kielillä aineistoa, jota se käyttää viestinnässä tai jota jaetaan esimerkiksi koulujen ja järjestöjen käyttöön.
Kaikki tuotteet tilataan tarjouskilpailujen perusteella. Järjestämme
tarjouskilpailuja myös erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä, audiovisuaali- ja ohjelmapalveluista sekä catering-palveluista.

Kilpailut vaihtuvat vuosittain, esim.
- Kuvataidekilpailuja ala- ja yläasteille
- Videokilpailuja lukioille ja ammattioppilaitoksille
- Euromitta-tietokilpailu lukioille ja
ammattioppilaitoksille

Euroscola-kokouksiin on osallistunut vuodesta 1995 alkaen jo yli 200
suomalaisryhmää, joissa on ollut yli
5 000 oppilasta.
Lisätiedot
ja
ilmoittautuminen netissä www.euroscola.com
KILPAILUJA JA VAIHTELUA
LUOKKATYÖSKENTELYYN
Parlamentin tiedotustoimisto järjestää vuosittain kouluille suunnattuja
kilpailuja, joiden kautta voi joko valmistautua kursseihin tai saada vaihtelua luokkatyöskentelyyn.

Tietoja aineistosta ja uusista tuotteista saat tiedotustoimiston kotisivuilla
www.europarl.fi .
Aineistoa voi noutaa myös esim. kansalaisten tietopisteestä Eurooppatalosta Helsingistä tai Eurooppatiedotuksista maakunnissa ja muista
Europe Direct -verkoston toimipisteistä. Jos et löydä etsimääsi, kysy
tiedotustoimistosta neuvoa.
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