
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

PALVELUKSEENOTTO

1. Mitä asiakirjoja palvelukseenotossa tarvitaan?

Luettelo asiakirjoista, jotka on ladattava PEOPLE-sovellukseen, sisältyy tarjoukseen, jonka olet saanut tai saat sovelluksen kautta.

2. Mitä teen, jos PEOPLE-sovellukseen pääsyssä on ongelmia (työtarjoukseen sisältyvä linkki ei toimi tai tulee ilmoitus viruksentorjunnan tarkistuksesta)?

 Käytä hakemusta tehdessäsi jompaakumpaa seuraavista selaimista: Mozilla Firefox tai Google Chrome.
 Katso video sovelluksen käytöstä. Linkki siihen sisältyy viestiin, jossa on linkki PEOPLE-sovellukseen:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Jos ongelma ei ratkea, voit lähettää viestin osoitteeseen: PEOPLE ITproblem RTU@ep.europa.eu. Jos mahdollista, lähetä kuvakaappaus, jossa näkyy kyseinen

virheilmoitus tai vaikeus päästä sovellukseen.
Jos saat asiakirjoja ladatessasi viestin ”viruksentorjunnan tarkistuksesta”, sulje sovellus ja avaa se uudelleen muutaman minuutin kuluttua. On todennäköistä, että
asiakirja on latautunut tänä aikana.

3. Mihin toimitan palvelukseenotossa tarvittavat asiakirjat?
Alkuperäiset asiakirjat tai oikeaksi todistetut jäljennökset on toimitettava sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä henkilöstösuhteiden yksikköön (Unité des
relations avec le personnel), joka sijaitsee Brysselissä osoitteessa Bryssel, Rue Montoyer 70.

Jos toimitat asiakirjat vasta työsi alkamispäivän jälkeen, voit toimittaa ne sisäisellä postilla osoitteeseen

Unité Recrutement des agents contractuels et assistants parlementaires accrédités
GEO 02B012
Luxembourg

kirjekuoressa, jonka päällä on teksti ”ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents”.



4. Entä jos en voi toimittaa palvelukseenotossa tarvittavia alkuperäisiä asiakirjoja tai oikeaksi todistettuja jäljennöksiä sopimusta allekirjoittaessani?

Sinulla on niiden toimittamiseen aikaa kolme kuukautta sopimuksen voimaantulopäivästä.
Henkilökansiotasi säilytetään sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja valtuutettujen avustajien rekrytointiyksikössä, kunnes vaaditut alkuperäiset asiakirjat ja/tai
niiden oikeaksi todistetut jäljennökset on toimitettu (ks. 3 kohta).
Tämä merkitsee, että palkkasi ja henkilökohtaisten oikeuksiesi määrittäminen viivästyy.
Tänä aikana saat vain peruspalkan.
Jos kolmen kuukauden määräaika täyttyy etkä ole toimittanut alkuperäisiä asiakirjoja tai niiden oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, sopimuksesi päätetään.

5. Minulla ei ole Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisuutta. Kuinka toimitaan, jos minut valitaan valtuutetuksi avustajaksi?

Parlamentin jäsen voi pyytää rekrytoimaan valtuutetuksi avustajakseen henkilön, jolla ei ole EU-maan kansalaisuutta. Tällaisessa tapauksessa jäsen esittää
asianmukaisesti perustellun pyynnön työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseinen viranomainen voi tehdä poikkeuksen vaatimuksesta, joka
koskee jäsenvaltion kansalaisuutta. Viranomainen ilmoittaa parlamentin jäsenelle päätöksestään. Tämän jälkeen jäsen voi jättää palvelukseenottoa koskevan
pyynnön tavalliseen tapaan.

6. Minulla ei (vielä) ole tutkintotodistusta korkeakouluopintojen suorittamisesta. Voidaanko minut rekrytoida?

Ei, jos jäsen pyytää rekrytoimaan Sinut palkkaluokkiin 14–19.

Kyllä, jos voit korkeakouluopintojen suorittamisesta annetun tutkintotodistuksen asemesta esittää keskiasteen koulutuksen suorittamisesta annetun
tutkintotodistuksen, joka antaa mahdollisuuden korkea-asteen koulutukseen, ja jos Sinulla on vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus kokopäiväisestä
palkallisesta työstä. Palvelukseenoton yhteydessä sovellettava palkkaluokkasi voi olla enintään palkkaluokka 13.

7. Miten toimin, jos sopimukseni uusitaan palveluksessaoloni keskeytymättä tai sen keskeytymisen jälkeen (mitkä asiakirjat tarvitaan)?

Kun sinut otetaan uudelleen palvelukseen palveluksessaolosi keskeytymisen jälkeen:
Menettely on sama kuin palvelukseenotossa.
Sinun on ladattava PEOPLE-sovellukseen uusi rikosrekisteriote, uusi salassapitovakuutus ja tarvittaessa voimassa oleva henkilötodistus (jos aiemman
palvelukseenottosi yhteydessä toimittamasi henkilötodistus on vanhentunut). Tutkintotodistus ja/tai todistus työkokemuksesta saadaan henkilökansiostasi
Streamlinesta, jos olet tallentanut ne sinne edellisen sopimuksesi päättyessä.

Kun sinut otetaan uudelleen palvelukseen palveluksessaolosi keskeytymättä:
Palvelukseenottopyyntö on samanlainen kuin palvelukseenotossa, mutta mitään asiakirjoja ei tarvitse toimittaa.
Sinut kutsutaan sähköpostitse allekirjoittamaan uusi sopimus.



8. Minun on hyvin vaikea saada lyhyessä ajassa rikosrekisteriote ja/tai virallinen asiakirja, josta käy ilmi, että olen täyttänyt asevelvollisuutta koskevat, maani
lainsäädännön mukaiset velvoitteet (pakollinen Itävallan, Kreikan, Kyproksen, Liettuan, Suomen, Tanskan ja Viron sekä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilta,
kaksoiskansalaisuuden omaavat henkilöt mukaan lukien). Mitä teen?

Jos et voi ladata toista tai molempia näistä asiakirjoista PEOPLE-sovellukseen viimeistään viiden työpäivän kuluessa ennen sopimuksen alkamispäivää,
työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä PEOPLE-sovelluksessa saatavilla olevan kunnian ja omantunnon kautta annetun vakuutuksen,
jonka on oltava asianmukaisesti täytetty, päivätty ja allekirjoitettu. Voit esittää alkuperäiset asiakirjat (tai oikeaksi todistetut jäljennökset) sopimusta
allekirjoittaessasi tai kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä.

9. Mitkä ovat ne tahot, joilla on oikeus todistaa oikeaksi asiakirjojen jäljennökset?

Kansalliset hallintoviranomaiset, mukaan luettuina alue- ja paikallisviranomaiset, diplomaatti- tai konsuliedustustot sekä oikeus- ja poliisiviranomaiset,
kansainväliset järjestöt (YK, Nato, OECD, Etyj), elimet, jotka kuuluvat osittain tai kokonaan jäsenvaltion omistukseen ja joilla on valtuudet tarjota kansalaisille julkisia
palveluja tai jotka jäsenvaltio tunnustaa sellaisiksi (esimerkiksi kansalliset postipalvelut), yliopistot ja muut oppilaitokset niiden antamien tutkintotodistusten
kyseessä ollessa, tietyt Euroopan unionin toimielinten ja elinten henkilöstöpalvelut, notaarit sekä asianajajat ainoastaan niissä maissa, joissa heidät on lain nojalla
valtuutettu siihen, eli

 ”Barristers” ja ”Solicitors” Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannin tasavallassa
 ”Advocates” Maltalla
 ”Advogados” Portugalissa.

10. Valtuutettujen avustajien on palvelukseenoton yhteydessä täytettävä ja allekirjoitettava eturistiriitoja koskeva ilmoitus. Mikä sen tarkoitus on?

Kyseessä on sääntömääräinen ilmoitus, jonka työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen käsittelee tarkastaakseen, onko olemassa jotain
henkilökohtaista etua, joka voisi vaarantaa puolueettomuutesi, tai jotakin muuta eturistiriitaa. Tämän vuoksi Sinun on myös ilmoitettava ammatillinen toimintasi
ja tehtäväsi, joita olet hoitanut ennen Euroopan parlamenttiin tuloasi, jotta vältetään mahdolliset eturistiriidat. Toimitettavien tietojen on katettava viiden vuoden
yhtenäinen jakso, joka edelsi parlamentin palvelukseen tuloasi (mukaan luettuina mahdollisesti opiskelujaksot ja jaksot työelämän ulkopuolella).

11. Hoitaako sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja valtuutettujen avustajien rekrytointiyksikkö myös palkka- ja korvausasioitani?

Ei. Niitä hoitaa henkilökohtaisten oikeuksien ja palkanlaskennan yksikkö (INFONAP@europarl.europa.eu varten palkanlaskennan, PERSDI@europarl.europa.eu
varten henkilökohtaisten oikeuksien).



12. Voidaanko työhöntulotarkastus tehdä Euroopan parlamentin ulkopuolella? Voiko esimerkiksi oma lääkärini tehdä sen?

Ei. Noudata siihen PEOPLE-sovelluksen ilmoitukseen sisältyviä ohjeita, jolla Sinulle on ilmoitettu / ilmoitetaan, että valtuutetun avustajan tehtävää koskeva
sopimuksesi on valmis.

Jos kuitenkin olet jo käynyt lääkärintarkastuksessa jossakin toisessa unionin toimielimessä, ota pikaisesti yhteyttä Euroopan parlamentin työterveysyksikköön,
joka päättää, onko tarpeen tehdä uusi tarkastus. Lisätietoja lääkärintarkastuksista saa seuraavista osoitteista:

Service médical Bruxelles Service médical Luxembourg
bmedical@europarl.europa.eu lmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg
ASP 02F343 KAD 00E831 ES
Puh. : +32 228 42 123 Puh.: +352 43 00 22 878

13. Voiko sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja valtuutettujen avustajien rekrytointiyksikkö auttaa löytämään asunnon asemapaikassani?

Ei, mutta parlamentilla on Brysselin toimipaikassa vastaanottopiste valtuutettuja avustajia varten, ja voit ottaa siihen yhteyttä sähköpostitse osoitteessa
AccueilBru@europarl.europa.eu .

14. Mistä tiedän, mitä muita korvauksia (ulkomaankorvaus, maastamuuttokorvaus, kotitalouslisä, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä) voin saada? Mitä
asiakirjoja on toimitettava?

Luettelo näiden eri korvausten laskentaa varten tarvittavista asiakirjoista on sen tarjouksen liitteenä, jonka saat PEOPLE-sovelluksen kautta. Tehtäviesi aloittamisen
jälkeen henkilökohtaisten oikeuksien ja palkanlaskennan yksikkö tarkastaa nämä asiakirjat ja ilmoittaa Sinulle, mitä korvauksia ja lisiä (PERSDI@europarl.europa.eu),
voit saada.

15. Olen saanut sähköpostitse ilmoituksen, joka sisältää palkanmaksua, sairaus- ja tapaturmavakuutusta jne. koskevia lomakkeita. Mitä niille pitää tehdä?

Sinun on täytettävä nämä alkuperäiset asiakirjat ja toimitettava ne sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä henkilöstöasioiden yksikköön Brysselissä:
Unité des Relations avec le personnel à Bruxelles
Rue Montoyer 70
Bruxelles



16. Milloin ja minne minun on toimitettava henkilökohtaisten oikeuksieni (lisät ja korvaukset) määrittämiseen tarvittavat asiakirjat?

Alkuperäiset asiakirjat tai oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan toimittaa sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä henkilöstöasioiden yksikköön Brysselissä:
Unité des Relations avec le personnel à Bruxelles
Rue Montoyer 70
Bruxelles

tai ne voidaan lähettää postitse osoitteeseen

Unité Droits individuels et rémunérations
Bureau GEO 03B013
22-24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

kirjekuoressa, jonka päällä on teksti ”ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents”.
Lähetä nämä asiakirjat viipymättä, jottei oikeuksiesi määrittäminen viivästy.

17. Voinko harjoittaa toimintaa tai jatkaa toiminnan harjoittamista Euroopan parlamentin ulkopuolella ja samaan aikaan hoitaa tehtävääni valtuutettuna
avustajana? Kyseessä olisi työ itsenäisenä ammatinharjoittajana tai palkattuna työntekijänä tai poliittinen toimi paikallisella tai kansallisella tasolla.

Voit hoitaa tehtäviäsi kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti.
Jos Sinut on otettu palvelukseen osa-aikaisesti parlamentin jäsenen pyynnöstä, voit jatkaa tai aloittaa sellaista muuta toimintaasi jäsenen ja Euroopan parlamentin
nimittävän viranomaisen kirjallisella ja ennalta saadulla luvalla. Tämä toiminta ei saa haitata kyseisen jäsenen palveluksessa hoitamiasi tehtäviä eikä vahingoittaa
toimielimen etuja. Eturistiriitojen välttämiseksi ei yleensä ole sallittua olla samanaikaisesti valtuutettu avustaja ja kansallisen parlamentin jäsenen paikallinen
avustaja tai olla samanaikaisesti valtuutettu avustaja ja eturyhmän jäsen. Valtuutettu avustaja ei myöskään voi toimia paikallisten avustajien maksun välittäjänä.

Jos saat omasta pyynnöstäsi luvan tehdä osa-aikatyötä, et voi olla muussa ulkopuolisessa palkallisessa toimessa kuin vaalilla täytettävässä julkisessa tehtävässä.

Jos haluat harjoittaa ulkopuolista toimintaa tai hoitaa vaalilla täytettävää julkista tehtävää, Sinun on pyydettävä siihen lupa etukäteen asianomaisella lomakkeella
(joka on saatavana PEOPLE-sovelluksessa tai Intranetissä) henkilöstöhallinto- ja urakehitysyksikön (droitsetobligations@ep.europa.eu) verkkosivustolla osassa
”Rights and obligations”.


