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KILPAILUUN TAI VALINTAMENETTELYYN SISÄLTYVIIN KOKEISIIN TAIKKA 

TYÖHAASTATTELUUN TAI TYÖHÖNTULOA EDELTÄVÄÄN 

LÄÄKÄRINTARKASTUKSEEN KUTSUTTUJEN HENKILÖIDEN MATKA- JA 

OLESKELUKULUJEN KORVAAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 
 
 
 

YLEISET SÄÄNNÖKSET 
 

1 artikla 

Henkilölle (jäljempänä ’hakija’), joka on kutsuttu avoimeen kilpailuun sisältyviin tai 

palvelukseenottoilmoituksen perusteella järjestettäviin kokeisiin, arviointikeskusvaiheeseen 

(assessment centre) taikka myöhemmässä vaiheessa työhaastatteluun tai työhöntuloa 

edeltävään lääkärintarkastukseen (jäljempänä ’kokeet, haastattelut ja tarkastukset’), 

maksetaan korvausta matka- ja oleskelukuluista seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti. 

 

Näitä säännöksiä ei sovelleta henkilöstösääntöjen alaisiin virkamiehiin tai muuhun 

henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen alaisiin toimihenkilöihin, jotka on 

kutsuttu sisäisen kilpailun yhteydessä tai sen seurauksena järjestettäviin kokeisiin, 

haastatteluihin tai tarkastuksiin taikka haastatteluun työpaikan vaihtamiseksi saman 

toimielimen sisällä, sikäli kuin he ovat oikeutettuja virkamatkakulujen korvauksiin.  

 

 

 

MATKAKULUT 

 

2 artikla 

1. Matkakuluja ei korvata, jos etäisyys hakijan asuinpaikan ja kutsun kohteena olevan 

tilaisuuden järjestämispaikan, jäljempänä ’kohdepaikkakunta’, välillä on enintään 

200 kilometriä. 

 

2. Kukin toimielin korvaa matkakulut aiemmin vahvistamiensa sääntöjen mukaisesti. 

 

3. Jos asiasta ei ole annettu erityisiä sääntöjä, toimielin maksaa kiinteän korvauksen 

seuraavan taulukon mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 ja 9 artiklan 

soveltamista: 

 

Maantieteellinen etäisyys asuinpaikan / 

nykyisen työnantajan asemapaikan ja 

kohdepaikkakunnan välillä (km) 

Sovellettava kiinteä korvaus (euroa) 

201–300 km 100  

301–500 km 120  

501–1 000 km 180  

1 001–2 000 km 240  

2 001–3 000 km 300  

> 3 001 km 360  



 

 

 

 

3 artikla 

EU:n toimielimet laskevat maantieteellisen etäisyyden (yhdensuuntainen matka) nykyisen 

asuinpaikan ja kohdepaikkakunnan välillä hakemuksessa ilmoitetun osoitteen perusteella. 

Toimielin voi pyytää hakijaa todistamaan, että ilmoitettu osoite on hänen nykyinen 

asuinpaikkansa.  

 

Jos hakija asuu väliaikaisesti jossakin muussa osoitteessa, toimielin voi toimittaa hänelle 

kutsun kyseiseen väliaikaiseen osoitteeseen, jota käytetään tällöin perusteena 

matkakulukorvauksen laskemisessa.  

 

Jos asuinpaikka ja nykyisen työnantajan asemapaikka sijaitsevat eri paikoissa tai jos 

osapuolet ovat eri mieltä korvauksen laskemisessa käytettävästä osoitteesta, huomioon 

otetaan etäisyys, joka toimielimen laskelmien mukaan on lyhin. 

 

 

4 artikla 

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämissä kilpailuissa ja 

valintamenettelyissä ei makseta korvausta hakijan osallistuessa 

- tietokoneella tehtäviin monivalintakokeisiin (osana kilpailua tai valintamenettelyä), 

- kokeisiin, jotka eivät kuulu arviointikeskusvaiheeseen (esimerkiksi esivalintakokeisiin),  

- kokeisiin, jotka ovat osa arviointikeskusvaihetta, mutta jotka järjestetään hakijan 

asuinjäsenvaltiossa (nykyinen asuinpaikka). 

 

Jos toimielin vahvistaa 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti erityisiä sääntöjä, jotka saattavat 

vaikuttaa matkakulujen korvaamiseen EPSOn järjestämien kilpailujen ja valintamenettelyjen 

yhteydessä, EPSO soveltaa kyseisiä sääntöjä vain, jos sen hallintoneuvosto on ensin 

hyväksynyt ne. 

 

 

 

PALVELUKSEEN OTTAMISTA EDELTÄVÄT LÄÄKÄRINTARKASTUKSET 

 

5 artikla 

1. Valintamenettelyssä valituksi tulleille hakijoille, jotka matkustavat toimielimen kutsusta 

pakolliseen lääkärintarkastukseen, joka sisältyy palvelukseenottomenettelyyn 

henkilöstösääntöjen 28 ja 33 artiklan nojalla (ja vastaavasti Euroopan unionin muuhun 

henkilöstön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja 

13 artiklan sekä 82 artiklan 3 kohdan d alakohdan ja 83 artiklan nojalla), korvataan 

tosiasiallisesti aiheutuneet matkakulut.  

 

2. Hakijan on tällöin matkustettava edullisimmalla mahdollisella tavalla (toisen luokan 

junalippu tai turistiluokan lentolippu). Jos hakija ei noudata näitä vaatimuksia tai jos hän 



 

 

käyttää muuta kulkuneuvoa (esimerkiksi autoa), sovelletaan 2 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua kiinteää korvausta. 

 

3. Jos asuinpaikka / nykyisen työnantajan asemapaikka sijaitsee Euroopan unionin 

ulkopuolella, matkakulujen korvaamisessa otetaan kuitenkin huomioon ainoastaan matka 

kyseistä paikkaa lähinnä sijaitsevan Euroopan unionin jäsenvaltion pääkaupungista 

lähtien, ellei tästä säännöksestä ole erikseen myönnetty poikkeusta.  

 

 

 

OLESKELUKULUT 

 

6 artikla 

Jos asuinpaikan / nykyisen työnantajan asemapaikan ja kohdepaikkakunnan välinen 

maantieteellinen etäisyys on yli 200 kilometriä ja jos hakija joutuu viettämään kohteessa 

yhden tai useamman yön, maksetaan kiinteä yöpymiskorvaus, jonka suuruus on 100 euroa 

yöltä. Hakija on velvollinen esittämään kirjallisen selvityksen toimielimen pyynnöstä. 

 

Kiinteä yöpymiskorvaus voi joka tapauksessa olla enintään 300 euroa. Korvaus maksetaan 

hakijan esitettyä tositteet majoituksesta sovellettavan verolainsäädännön vaatimusten 

mukaisen laskun muodossa. 

 

Edellä mainittu kiinteä korvaus voidaan maksaa EPSOn järjestämien kilpailujen ja 

valintamenettelyjen yhteydessä edellä mainitun enimmäismäärän mukaisena vain, jos 

arviointikeskusvaiheeseen kuuluvat eri kokeet jakautuvat kahdelle peräkkäiselle päivälle tai 

niiden välissä on korkeintaan 3 päivää, jolloin hakija joutuu yöpymään koepaikkakunnalla 

yhden tai useamman yön. Jos hakija päättää matkustaa kohdepaikkakunnalle kahteen 

otteeseen tai jos kokeet järjestetään niin, että niiden välissä on yli 3 päivää, oleskelukuluja ei 

korvata ja 2 artiklan mukaisesti laskettava matkakulukorvaus maksetaan kaksinkertaisena. 

 

 

 

MÄÄRÄAIKA KORVAUSHAKEMUSTEN ESITTÄMISELLE 

 

7 artikla 

Hakijan, joka täyttää edellä esitetyt vaatimukset ja on siten oikeutettu matka- ja/tai 

oleskelukulukorvaukseen, on täytettävä hallinnon antama lomake, jossa luetellaan 

korvaushakemukseen liitettävät tositteet. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. 

 

 

8 artikla 

Täydellinen matka- ja/tai oleskelukulujen korvaushakemus kaikkine vaadittuine 

alkuperäistositteineen on toimitettava postitse (jolloin postileimaa pidetään osoituksena 

lähetysajankohdasta), sähköpostitse (jos alkuperäiset asiakirjat ovat saatavilla vain 

sähköisessä muodossa) tai henkilökohtaisesti toimivaltaiselle yksikölle kolmen kuukauden 

kuluessa kokeen, haastattelun tai tarkastuksen ajankohdasta. Kun määräaika on päättynyt, 

hakemuksia ei enää oteta vastaan.  



 

 

 

 

 



 

 

HAKIJAT, JOILLA ON ERITYISTARPEITA 

 

9 artikla 

Toimielin voi edellä esitettyjen sääntöjen mukaisten korvausten lisäksi myöntää hakijalle, 

jolla on erityistarpeita, asianomaisen hakijan etukäteen esittämästä perustellusta pyynnöstä 

korvauksen tosiasiallisesti aiheutuneista ylimääräisistä kuluista, jotka liittyvät suoraan hänen 

tilanteeseensa ja joista ei säädetä edellä 2, 5 ja 6 artiklassa. Hakijan ja tarvittaessa hänen 

avustajansa tai avustajiensa on tällöin matkustettava edullisimmalla mahdollisella tavalla 

hakijan erityistarpeet huomioon ottaen. Asianomainen toimielin käsittelee 

korvaushakemukset tapauskohtaisesti. 

 

 

 

LOPPUSÄÄNNÖKSET 

 

10 artikla 

Näiden sääntöjen mukaiset korvaukset maksetaan pankkisiirrolla euroina tai sinä valuuttana, 

jona kulut ovat aiheutuneet. 

 

Edellä 2 artiklan 3 kohdassa mainittuja kiinteitä määriä voidaan tarkistaa viiden vuoden 

välein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta tehdä niihin tarvittaessa 

välitarkistuksia. 

 

 

11 artikla 

Kutsutut hakijat on vakuutettu matkan ja oleskelun aikana tapaturmien varalta lukuun 

ottamatta 4 artiklassa tarkoitettuja hakijoita. 

 

 

12 artikla 

Näillä säännöksillä kumotaan ja korvataan hallintojohtajien kokouksessa 15 päivänä 

helmikuuta 2008 hyväksytty päätelmä N:o 252/08.  

 

 
 
 


