
 

 

 

 

     

 
  

  
 

  
     

 
 

  

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
 

 
   
   

 

 
 

  
   

 
      

 
   

 
              
 

  
 
                            

 
      

 
      

    
  
   

 

 

HAKEMUS MATKA- JA YÖPYMISKUSTANNUSTEN KORVAAMISEKSI 

Korvaushakemus toimitetaan kokeilualueen kunnalle 

Tositelaji Tukityyppi 
XB = hakemukset/maksatuspäätökset 00 = ei verottajalle ilmoitettava tuki 

Hakija 

Hakijan nimi Henkilötunnus 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin 

IBAN-tilinumero Pankin BIC-koodi 

1. Haen korvausta 

Haen korvausta 
matkakustannuksista 
yöpymiskustannuksista (Yöpymiskustannukset voidaan korvata, jos yöpyminen matkalla on ollut liikenneolosuhteista 
johtuen välttämätöntä ja yöpymisestä on aiheutunut kustannuksia. 

2. Matkan tarkoitus 

2 a. 
Työhaastattelu kotimaassa tai EU-/ETA-maassa 

Työnantajan nimi 

Työsuhteen kesto 
toistaiseksi (jatkuva), työsuhteen alkamispäivä: 

. .20 

määräaikainen ajalla 

. .20 - . .20 
Työaika keskimäärin (tunti/viikko) 

Työtehtävä 

Suostun siihen, että kokeilualueen kunta voi tarvittaessa tarkistaa käyntiin liittyviä tietoja suoraan työnantajalta. 
Kyllä 
En, toimitan hakemuksen liitteeksi työnantajan allekirjoittaman selvityksen, josta käyvät ilmi työhaastattelun päivämäärä 
ja yllä olevat työsuhdetta koskevat tiedot. 
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2. Matkan tarkoitus (jatkuu) 

2 b. 
Osallistuminen asiantuntija arviointiin 
osaamis- ja ammattitaitokartoitus 
työkyvyn tutkimus ja arviointi 
yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi 
kotoutumisen edistämisestä annetun lain 9 §:ssä tarkoitettu alkukartoitus 
muu asiantuntija-arviointi 

2 c. 
Hakeutuminen työvoimapalveluun 

Työvoimakoulutus 
työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen osallistuminen 
työvoimakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen osallistuminen 
tutustuminen oppilaitokseen tai olosuhteisiin. (Matkakustannukset voidaan korvata, jos vamma tai sairaus on edellyttänyt 
mahdollisuutta tutustua oppilaitoksen soveltuvuuteen ja esteettömyyteen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista. 

Koulutuksen järjestäjän nimi 

Koulutus 

Koulutuksen alkamispäivä 

Selvitys vammasta tai sairaudesta (vain matkat oppilaitokseen tai olosuhteisiin tutustumiseksi) 

2 d. 
Asiointi työ- ja elinkeinotoimistossa 

(Matkakustannukset voidaan korvata, jos vamma tai sairaus on edellyttänyt kuljetuspalvelun käyttämistä) 

Työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatiminen tai tarkistaminen 
Henkilökohtainen ammatinvalinta- ja uraohjaus 

Selvitys vammasta tai sairaudesta johtuvasta kuljetuspalvelun tarpeesta 

3. Matkaa ja yöpymistä koskevat tiedot 

Matkustuspäivät 
. .20 - . .20 

Matkan määränpää 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Maa 

Ilmoita matkan pituus kilometreinä käyttäen matkan alkamispaikkana sitä osoitetta, jonka olet ilmoittanut kokeilualueen 
kunnalle. Jos kyseessä on edestakainen matka, ilmoita matkan yhteenlaskettu pituus. 
Matkan pituus kilometreinä 

Yöpyminen matkalla on välttämätöntä liikenneolosuhteista johtuen 
Kyllä Ei 

Yöpymispäivä(t) 
. .20  (- . .20 ) 

Yöpymispaikka 
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3. Matkaa ja yöpymistä koskevat tiedot (jatkuu) 

Kustannukset yöpymisestä (euroa) 

Onko yöpymiskustannuksista tositteet 
Kyllä Ei 

Kustannustositteita on liitteinä (kpl) 

Selvitys liikenneolosuhteista 

Matkakustannusten korvausperuste on matka kilometreinä kerrottuna 0,21 eurolla. Matkakustannukset korvataan kokonaan 
siltä osin kuin ne ylittävät 12 euroa, kuitenkin enintään 200 euroa. Yöpymiskustannukset korvataan aiheutuneiden 
kustannusten perusteella, kuitenkin enintään 80 euroa vuorokaudessa. 

Matka- ja yöpymiskustannusten korvausta on haettava kokeilualueen kunnalta kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. 
Kokeilualueen kunta voi hyväksyä korvauksen maksettavaksi kokonaan tai osittain ennakkona. 

4. Allekirjoitus 

Paikka ja päiväys Hakijan allekirjoitus 

Nimenselvennys 
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Kokeilualueen kunta täyttää 

Kokeilualueen kunnan päätös
Matkakustannuksista korvataan 12 euroa ylittävä osa, kuitenkin enintään 200 euroa. 
Yöpymiskustannuksista myönnetään korvausta aiheutuneiden kustannusten perusteella, kuitenkin enintään 80 euroa 
vuorokaudessa. 

Hakijalle myönnetään korvausta: 
Matkakustannuksista 

Korvattavan matkan pituus km 

Korvaus matkakustannuksista € 

Korvausta maksetaan yhteensä (vähennettynä 12 euron omavastuuosuus) € 

josta ennakkona maksetaan € 

Yöpymiskustannuksista 

Korvattavien vuorokausien lukumäärä vrk 

Korvaus yöpymiskustannuksista € 

josta ennakkona maksetaan € 

Maksetaan yhteensä, netto € 

ALV € 

Yhteensä, brutto € 
Viesti maksunsaajalle (maks. 49 merkkiä) 

Jos yöpymiskustannuksista on myönnetty korvausta ennakkona, korvauksen saajan on toimitettava tositteet
yöpymisestä aiheutuvista kustannuksista päätöksen tehneelle kokeilualueen kunnalle kuukauden kuluessa matkan
päättymisestä. 
Hakijalle ei myönnetä korvausta 

Matkakustannuksista Yöpymiskustannuksista 
Perustelut 

Asiaa hoitava virkailija Puhelin 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite 

Paikka ja aika Allekirjoitus 

Nimenselvennys 
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Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön voi hakea kokeilualueen kunnalta oikaisua 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedonsaannista. Päätöksen liitteenä on oikaisuvaatimusosoitus. 

Jos korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista ei ole myönnetty siksi, että kustannusten korvaamista ei ole pidetty 
tarkoituksenmukaisena työvoiman saatavuuden ja hakijan työllistymisen kannalta (JTYPL 10 luku 1  § 2 momentti ja 2 § 2 
momentti) tai siksi, että kokeilualueen kunnalla ei ole määrärahaa kustannusten korvaamiseen, päätökseen ei saa vaatia 
oikaisua eikä siitä saa valittaa (JTYPL 14 luku 1 § 3 momentti). 
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