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Asian valiokuntakäsittely 
 

HE 50/2005 vp 
laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista 
Ministeriö Ulkoasiainministeriö 

 
Täysistunto lähettänyt 03.05.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten Täysistunto lähettänyt 
03.05.2005 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten Hallintovaliokunta lähettänyt 08.09.2005 
perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 
 

Hallintovaliokunta 

Saapunut 04.05.2005 

Käsittely päättynyt 05.04.2006 HaVM 4/2006 vp 

Käsittelyvaiheet 

10.05.2005    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 
Ennakkokäsittely 24.05.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- alivaltiosihteeri Hannu Himanen, ulkoasiainministeriö (K) 
- henkilöstöjohtaja Maarit Jalava, ulkoasiainministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Laura Yli-Vakkuri, sisäasiainministeriö (K) 
- hallitusneuvos Tuija Wilska, valtiovarainministeriö (K) 
- puheenjohtaja Pentti Vanamo, Ulkoasiainhallinnon 
virkailijayhdistys UHVY ry (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- puolustusministeriön, kauppa- ja teomsuusrmnisteriön, 
Ulkoasiainhallinnon puolisoyhdistys ULPU ry:n ja Palkansaajajärjestö 
Pardia ry:n kirjallinen lausunto. Merkitään, ettei Valtion yhteisjärjestö VTY 
ry:llä ja Julkisalan koulutettujen ammattijärje 
- stö JUKO ry:n ollut huomautettavaa. 

Jatkettu I käsittely 
01.06.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- Hyväksyttiin valiokunnan kokouksessa 24.5.2005 suoritetut 
toimenpiteet, 
- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusrninisteriö (K) 
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- professori Olli Mäenpää, (K) 
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08.09.2005 

08.11.2005 

Käsittely 
09.02.2006 
 
 
 
15.02.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.02.2006 
22.02.2006 
 
 

24.02.2006 
30,03,2006 
 

31.03.2006 
04.04.2006 
05.04.2006 

 

- professori Kaarlo Tuori, (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- sosiaali- ja terveysministeriön kirjallinen lausunto. 
Pyydetty lausunto: 
-PeV 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
Yleiskeskustelu 
 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
- yksikön päällikkö Lauri Aaltonen, ulkoasiainministeriö (K) 
- erikoistutkija Oivi Heinonen, ulkoasiainministeriö (K) 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- puheenjohtaja Pentti Vanamo, Ulkoasiainhallinnon 
virkailijayhdistys UHVY ry (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- valtiovarainministeriön, Ulkoasiainhallinnon puolisoyhdistyksen ja 
Palkansaajajärjestö Pardia ry:n kirjalliset lausunnot. Merkittiin, ettei, 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:llä ja Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry:llä 
- ollut huomautettavaa. 
Epävirallinen keskustelu 
Merkitty saapuneeksi 
- Ulkoasiainhallinnon puolisoyhdistys ULPU ry:n kirjallinen lausunto. 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
Yleiskeskustelu 
- Sihteeri esitteli alustavan mietintöluonnoksen. 
Jatkettu yleiskeskustelu 
Jatkettu yleiskeskustelu 
Jatkettu yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- HaVM 4/2006 vp 

 

Perustuslakivaliokunta 

Saapunut 12.09.2005 
Käsittely päättynyt 26.10.2005 PeVL 41/2005 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
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13.09.2005    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 
Ennakkokäsittely 07.10.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- yksikön päällikkö Lauri Aaltonen, ulkoasiainministeriö 

 
jiiopaivaasia, tm DU/ZUUD SIVU 3/3 

- professori Olli Mäenpää, (K) 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 
- professori Veli-Pekka Viljanen, (K) 

I käsittely 
11.10.2005    Todettu asiantuntijakuulerninen päättyneeksi. Jatkettu I 
käsittely 26.10.2005    Yleiskeskustelu 

- lausuntoluonnos 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- PeVL 41/2005 vp 

 

Ulkoasiainvaliokunta 
Saapunut 04.05.2005 

Käsittely päättynyt 09.09.2005 UaVL 8/2005 vp 

Käsittelyvaiheet 

10.05.2005    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. I käsittely 
17.05.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- alivaltiosihteeri Hannu Himanen, ulkoasiainministeriö 
- henkilöstöjohtaja Maarit Jalava, ulkoasiainrninisteriö 

- puheenjohtaja Pentti Vanamo, UHVY (K) 
Jatkettu I käsittely 

24.05.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- budjettineuvos Arto Merimaa, valtiovarainministeriö 
- hallitusneuvos Tuija Wilska, valtiovarainministeriö (K) Todettu 
asiantuntijakuulerninen päättyneeksi. 

09.09.2005    Yleiskeskustelu 
- Lausuntoluonnos 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- UaVL 8/2005 vp 
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24.05.2005 

-yksikön päällikkö Lauri Aaltonen 
ulkoasiainministeriö (K) 
-erikoistutkija Oivi Heinonen 
ulkoasiainministeriö (K) 
Yleiskeskustelu 

Jatkettu I käsittely 
Asiantunti j akuul entisen 
päättäminen Jatkettu I käsittely 
Lausunto saap. 
Lausunto saap. 
PeV 

Jatkettu J käsittely 
Lausunto saap. Jatkettu I käsittely 
Lausunto pyyd. 
PeV 
Kirjallinen lausunto merk. 
saapuneeksi 

Jatkettu J käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen -
lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 
oikeusministeriö (K) -professori Olli 
Mäenpää (K) -professori Kaarlo Tuori (K) 
Hyväksyttiin valiokunnan kokouksessa 
24.5.2005 suoritetut toimenpiteet Kirjallinen 
lausunto merk. saapuneeksi 

24.05.2005 Eimakkokä
si ttely 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.05.2005 

Asiantuntijoiden kuuleminen -
alivaltiosihteeri Hannu Himanen 
ulkoasiainministeriö (K) -
henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 
ulkoasiainministeriö (K) -
lainsäädäntöneuvos Laura Yli-
Vakkuri sisäasiainministeriö (K) -hallitusneuvos Tuija 
Wilska valtiovarainministeriö (K) -puheenjohtaja 
Pentti Vanamo 
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry (K) Ilm. vkaan 
saapuneeksi   UaV antaa lausunnon (miet. + laus. ) 

PeVL 41/2005 vp 
PeVL 41/2005 vp 

UaVL 8/2005 vp 

sosiaali- ja 
terveysministeriön kirjallinen lausunto. 

puolustusministeriön, kauppa-ja 
teollisuusministeriön, Ulkoas 
iainhallinnon puolisoyhdistys ULPU 
ry:n ja Palkansaaj aj ärj estö Pardia ry:n 
kirjallinen lausunto. Merkitään, ettei 
Valtion yhteisjärjestö VTY ry:llä ja 
Julkisalan koulutettujen 
ammattijärjestö JUKO ry:n ollut 
huomautettavaa. 



 

 

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ /2005vp 
 
Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen 
korvauksista 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 3 päivänä toukokuuta 2005 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005 vp). 
 
 
Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisestij)eruj5tusk^ ja ulkoasiainvaliokunta ovat 

antaneet asiasta lausunnot (PeVL 41/2005 vp. UaVL 8/2005 vp), jotka on otettu tämän mietinnön 

liitteiksi. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- alivaltiosihteeri Hannu Himanen, henkilöstöjohtaja Maarit Jalava, yksikön päällikkö Lauri 

Aaltonen ja erikoistutkija Oivi Heinonen, ulkoasiainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Laura Yli-Vakkuri, sisäasiainministeriö 

- hallitusneuvos Tuija Wilska, valtiovarainministeriö 

- puheenjohtaja Pentti Vanamo, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry 

- professori Olli Mäenpää 
 
HE 50/2005 vp Versio 0.1 
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— professori Kaarlo Tuori. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— puolustusministeriö 

— sosiaali- ja terveysministeriö 

— kauppa- ja teollisuusministeriö 

— Palkansaajajärjestö Pardia ry 

— Ulkoasiainhallinnon puolisoyhdistys ULPU ry. 
 

HALLITUKSEN ESITYS 

Hallituksen esitys 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ulkomaanedustuksen korvauksista. Uusi laki korvaisi 

lain ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista 

korvauksista sekä muista etuuksista. Esityksen tavoitteena on uudistaa ulkomaanedustuksen 

korvausjärjestelmää koskeva lainsäädäntö siten, että se täyt- 

liseksi havaittuja säädösteknisiä ja muita muutoksia. 

Ehdotetussa laissa säädettäisiin korvauksista, joita maksetaan ulkomaanedustukseen 

määrätyn ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulkomailla suorittamasta työstä ja paikallisista 

erikoisolosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi. Tällaisia korvauksia ovat 

paikalliskorotus ja sen lisäksi maksettavat korvaukset, kuten esimerkiksi asuntokorvaus, lasten 

koulutuskorvaus, muuttokustannusten korvaus ja matkakorvaukset. 

Korvaussäädösten rakenne ehdotetaan uudistettavaksi kaksiportaiseksi. Nykyisin 

asetuksessa määritellyt korvausperusteet nostettaisiin lain tasolle. Korvausten yleiset perusteet 

määriteltäisiin laissa ja yksityiskohtaiset säännökset korvauksista annettaisiin 

ulkoasiainministeriön asetuksella lakiin kirjattavien asetuksenantovaltuuksien nojalla. 

Tavoitteena on teknisesti selkeä ja täsmällinen säädöskokonaisuus. 

Ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmä säilyisi sisällöltään pääpiirteissään samanlaisena 

kuin nykyisin. Asettautumiskorvaus ehdotetaan poistettavaksi erillisenä korvauslajina. Laki 

myös mahdollistaisi korvausjärjestelmän kehittämisen asetustason säännöksissä. 

  



Ha VM /2005 vp —HE 50/2005 vp 

 

10 Johdanto 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kokonaan uutta lakia ulkomaanedustuksen korvauksista. 

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on uudistaa ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmää 

koskeva lainsäädäntö siten, että se täyttää säädöstasoltaan uuden perustuslain vaatimukset. 

Esityksellä on pyritty myös selkeyttämään sääntelyä sekä ottamaan huomioon käynnissä oleva 

uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen. Sisällöllisesti korvausjärjestelmä pysyisi 

pääpiirteissään nykyisenlaisena. 

Hallintovaliokunta pitää ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän uudistamista 

tarpeellisena. Voimassa oleva laki ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten eri-

koisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista (651/1993) on 

sisällöltään hyvin suppea. Yleisistä korvausperusteista säädetään ulkoasiainministeriön 

asetuksessa ja korvausten yksityiskohdista ja määristä ulkoasiainministeriön päätöksessä. 

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen 

muodostaman kokonaisuuden voidaan katsoa jossain määrin selkeyttävän järjestelmää 

nykyisestä ja keventävän sitä hallinnollisesti. Perustuslakivaliokunnan mukaan (PeVL 41/2005 

vp) sääntely lain tasolla muodostuu ehdotuksen 

 

perusteella kuitenkin edelleen huomattavan yleispiirteiseksi. Perustuslain mukaan lailla on 

säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista, mikä perustuslakiesi-tyksen ja 

perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön mukaan kattaa myös virkamiesten oikeusaseman 

perusteet (HE 1/1998 vp, PeVL 3/2000 vp, PeVL 1/2005 vp). Ehdotetusta laista ei ilmene, millä 

edellytyksillä virkamiehellä on oikeus saada kutakin korvausta ja millä perusteilla kunkin 

korvauksen suuruus määräytyy. Virkamiehen oikeusaseman kannalta keskeinen sääntely jää näin 
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ollen lakiehdotuksen 5 ja 9 §:n avointen valtuuksien nojalla käytännössä kokonaan annettavaksi 

ulkoasiamministeriön asetuksella. Perustuslakivaliokunnan mukaan tavallisen 

lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä on, että lakiehdotusta täydennetään ehdotettua 

täsmällisemmillä säännöksillä kunkin korvauksen saamisen edellytyksistä ja korvauksen 

suuruuden määräytymisperusteista. Lakiehdotusta on jouduttu näiltä osin täydentämään 

huomattavasti. 

Hallintovaliokunta pitää välttämättömänä, että korvausjärjestelmää tarkastellaan 

säännöllisesti ja että järjestelmän kehittämistyötä jatketaan. On tärkeää, että korvausjärjestelmä 

on kilpailukykyinen, riittävän kattava ja joustava, jotta voitaisiin turvata jatkossakin parhaan 

mahdollisen henkilöstön rekrytointi ja pysyvyys sekä ulkoasiainhallinnon toimivuuden kannalta 

välttämätön siirtymisvalmius ulkomaankomennuksiin. Hallintovaliokunta yhtyy myös 

ulkoasiainvaliokunnan lausuntoon (UaVL 8/2005 vp), jossa on kiinnitetty muun ohella huomiota 

ulkoasiainhallinnon palkkauksen yleiseen tasoon. Lisäksi kehittämistyössä on 

hallintovaliokunnan mielestä tarpeen edelleen pyrkiä järjestelmän yksinkertaistamiseen ja 

hallinnollisen työn vähentämiseen. Lakiin perustuvan korvausjärjestelmän ylläpitäminen 

merkitsee myös, että lainvalmistelun laatuun kiinnitetään riittävästi huomiota. 

Hallintovaliokunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan ja arvioivan ulko-

maanedustuksen korvausjärjestelmän (poist.) toimivuutta sekä ryhtyvän seurannan ja arvioinnin 

perusteella, tarvittaessa nopeastikin, tarpeellisiin lainsäädäntö- tai muihin toi-

menpiteisiin.(Valiokunnan lausuntoehdotus) 

Nykyinen ja ehdotettu uusi järjestelmä lähtee valtion virkaehtosopimuslain 

(664/1970) 2 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaisesti siitä, että ulkomaanedustuksen vir-

kamiehille maksettavista paikallisista olosuhteista johtuvista lisistä ja korvauksista ei 

määrätä virkaehtosopimuksilla, vaan niistä säädetään lailla. Hallintovaliokunta toteaa, 

että lakiin perustuva korvausten määrittely on edelleen oikeudellisesti mahdollinen. 

Hallintovaliokunnan käsityksen mukaan lakiin perustuva korvausjärjestelmä on ollut 

perusteiltaan toimiva ja ulkoasiainhallintoon soveltuva ja asiantuntijakuulemisessa saa-

dun selvityksen perusteella sitä voidaan pitää edelleenkin perusteltuna. Myöskään mui-
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den valtion virkamiesten ulkomaantyön kustannusten korvauksista ei ole sovittu virka-

ehtosopimuksilla. Valiokunta kuitenkin tähdentää, että sikäli kuin valtio antaa virkaeh-

tosopimuksella sinänsä sovittavista seikoista oikeussääntöjä, niistä on säädettävä lailla. 

Edellä olevan perusteella hallintovaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä 

seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 

1 luku. Yleiset säännökset 

2 §. Määritelmä. Pykälän 1 kohdan mukaan tässä laissa puolisolla tarkoitetaan virka-

miehen aviopuolisoa. Puolisoa koskevat korvaukset edellyttäisivät siten avioliittoa, kuten 

nykyisinkin. Hallituksen esityksen mukaan rekisteröidyt parisuhteet rinnastetaan 

avioliittoon ilman eri mainintaa niitä koskevan lainsäädännön nojalla. 

Ulkoasiainvaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota avopuolisoiden ase-7~     

maan ja esittänyt säännöstä muutettavaksi siten, että puolisolla tarkoitettaisiin myös virkamiehen 

avopuolisoa. 

Hallintovaliokunta toteaa, että valtion henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa ja 

muissa säännöksissä ja määräyksissä ei avopuolisoa ole pääsääntöisesti rinnastettu aviopuolisoon 

etujen myöntämisen perusteena. Toisaalta ulkomaanedustuksessa työskentelevien virkamiesten 

avopuolisot ovat käytännössä erilaisessa asemassa kuin kotimaassa työskentelevien virkamiesten 

avopuolisot, koska ulkomailla puoliso on riippuvaisempi virkamiespuolisonsa asemasta ja 

työntekomahdollisuudet ovat rajoitetumpia. 

Hallintovaliokunta pitää tärkeänä, että ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmää 

kehitetään ottaen huomioon toimintaympäristön muuttuminen ja yhteiskunnallinen kehitys. 

Myös hallituksen esitys tähdentää aiempaa kilpailukykyisemmän korvausjärjestelmän tarvetta. 

Ulkomailla työskentelevän henkilön perhettä koskevat etuudet ovat tässä suhteessa yksi 

keskeinen tekijä. Valiokunta toteaa, että käytännössä ulkomaanedustuksen tehtävissä esimerkiksi 
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asemapaikan kulttuuriset näkökohdat saattavat asettaa omia edellytyksiään, mutta itse 

korvausjärjestelmän tulisi valiokunnan mielestä soveltua erilaisiin perhetilanteisiin. 

Edellä olevan perusteella hallintovaliokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että tässä laissa 

virkamiehen aviopuolisoon rinnastetaan vaihtoehtoisesti myös virkamiehen kanssa samassa 

taloudessa vakiintuneessa suhteessa elävä avopuoliso. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 2 §:n 

1 kohtaa muutettavaksi siten, että puolisolla tarkoitetaan "virkamiehen aviopuolisoa tai 

virkamiehen kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää avopuolisoa, jos avopuolisot ovat 

todistettavasti asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi". 

Hallintovaliokunta ehdottaa lisäksi teknisluonteista tarkistusta 2 §:n lapsen määritelmää 

koskevan 2 kohdan e-alakohtaan (poist.) seuraavasti: "e) samassa taloudessa virkamiehen kanssa 

asuvaa virkamiehen tai puolison 18 vuotta täyttänyttä lasta, jonka huoltaja virkamies tai puoliso 

oli ennen kuin lapsi täytti 18 vuotta ja joka sairauden, vian tai vamman vuoksi ei kykene 

elättämään itseään omalla työllään;". 

Hallintovaliokunta ehdottaa myös, että pykälän 3 kohtaa tarkistetaan teknisluon-teisesti 

muotoon "mukana seuraavalla perheenjäsenellä puolisoa tai lasta, joka pysyvästi, vähintään 

kuuden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti oleskelee asemapaikassa ja asuu samassa taloudessa 

virkamiehen kanssa;". 

3 §. Ratkaisuvalta. Valiokunta ehdottaa pykälään aikamuotoa koskevaa teknistä korjausta. 
 
 
2 luku. Korvaukset 

Lakiehdotuksen 2 luvussa ehdotetaan säädettäväksi yleisenä ulkomaankorvauksena 

maksettavasta paikalliskorotuksesta ja sitä täydentävistä erityiskorvauksista. Hallintovaliokunta 

ehdottaa perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten hallituksen esityksessä esitettyä 

täsmällisempiä säännöksiä kunkin korvauksen saamisen edellytyksistä ja korvauksen suuruuden 

määräytymisperusteista. Tämän toteuttamiseksi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 

5 § pilkottaisiin useammiksi pykäliksi, joissa säädettäisiin eri erityiskorvauksista, (poist.) Lisäksi 

valiokunta ehdottaa lakiehdotukseen otettavaksi eräitä uusia säännöksiä. Pykälien numerointi 

muutettaisiin vastaavasti. Valiokunnan täydennysehdotukset on tehty pääasiassa sisällyttämällä 
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lakiehdotukseen säännöksiä hallituksen esityksen liitteenä olevasta asetusluonnoksesta niihin 

tehdyin eräin tarkistuksin ja kirjoitusasua koskevin korjauksin. 

4 §. Paikalliskorotus. Lakiehdotuksen 4 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta pai-

kalliskorotukseen sekä paikalliskorotuksen määräytymisperusteista. Valiokunta ehdottaa, että 

säännöksiä täsmennetään ja että pykälää täydennetään puolisokorotusta sekä lapsikorotusta 

koskevilla säännöksillä. Puolisokorotuksena osalta edellytetään, että puoliso seuraa virkamiehen 

mukana. Lapsikorotus maksetaan riippumatta siitä, onko lapsi mukana seuraava vai ei. 

Ulkoasiainministeriön asetuksella säädettäisiin puolisoko-rotuksen ja lapsikorotuksen 

suuruudesta. Jos lapselle on myönnetty opintotukilain (65/1994) nojalla opintorahaa, 

lapsikorotusta voisi saada kuitenkin vain lapsikorotuksen ja myönnetyn opintorahan erotuksen 

verran. 

Valiokunnan ehdottamassa pykälän 5 momentissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden 

perusteella virkamiehellä on oikeus puolisokorotukseen ajalta, jonka puoliso on väliaikaisesti 

poissa asemapaikalta. Pääsääntöisesti seurataan vuoden jaksoja, joiden aikana puoliso voi olla 

poissa asemapaikalta enintään 120 vuorokautta. Jos puoliso oleskelee asemapaikalla kuitenkin 

yhteensä alle vuoden, voi väliaikainen poissaolo olla enintään 10 vuorokautta kuukaudessa. Tällä 

tarkoitetaan, että puolison poissaolo yksittäisen kuukauden aikana voi ylittää 10 vuorokautta, 

mutta koko oleskelujakson aikana yhteenlaskettu poissaolo ei saa ylittää kymmentä vuorokautta 

kerrottuna oleskelukuukausien määrällä. 

5 §. Edustuston päällikön sijaisen paikalliskorotus (Uusi). Edustuston päällikön sijaiseksi tai 

väliaikaiseksi edustuston johtavaksi virkamieheksi määrätyllä virkamiehellä on nykyisenkin 

sääntelyn mukaan oikeus saada tietyin edellytyksin paikalliskorotukseensa lisäys. Valiokunta 

ehdottaa, että lakiehdotusta täydennetään tätä koskevilla säännöksillä ja että säännökset 

sijoitetaan lakiehdotuksen 5 §:ään. Tässä tarkoitetun lisäyksen laskemisessa käytettävästä 

prosenttiluvusta ja tehtäväluokasta säädettäisiin ulkoasiainministeriön asetuksella. 

6 §. Varustautumiskorvaus (Uusi). Valiokunta ehdottaa, että varustautumiskorvausta koskevaa 

säännöstä täydennetään varustautumiskorvauksen saamisen edellytyksiä ja korvauksen 
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määräytymisperusteita koskevilla säännöksillä ja että säännökset sisällytetään lakiehdotuksen 6 

§:ään. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<9b 

7 §. Muuttokorvaus (Uusi). Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen 7 §:ään kootaan säännökset 

virkamiehen oikeudesta (poist.) muuttokorvaukseen fpoist.) virkamiehen ja hänen 

perheenjäsenensä siirtyessä ulkomaanedustuksen asemapaikkaan tai asemapaikasta Suomeen. 

Asemapaikkaan siirtymisellä tarkoitetaan sekä tilannetta, jossa virkamies siirtyy ensimmäiseen 

asemapaikkaansa, että siirtymistä asemapaikasta toiseenJPy-kälän 2 momentissa säädettäisiin 

muuttokorvauksen määräytymisen perusteista. Korvattavien muuttokuutoiden määrästä 

säädettäisiin ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Muuttokorvaus, joka maksetaan virkamiehen siirtyessä asemapaikalle muualta kuin 

Suomesta tai hänen edellisestä virkapaikastaan, samoin kuin virkamiehen toimikauden 

päättyessä maksettava muuttokorvaus. määräytyisi niinikään 2 momentin perusteella, mutta niitä 

koskisivat 3 momentissa säädettävät enimmäisrajat. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin alle vuoden kestävän toimikauden muuttokor-

vauksesta (poist.). Sitä koskisivat pykälässä säädetyt muuttokorvausta koskevat säännökset siten, 

että muuttokorvauksen määräytymisperusteena otettaisiin lisäksi huomioon toimikauden pituus. 

8 §. Asuntokorvaus (Uusi). Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen 8 §:ään sisällytetään 

säännökset virkamiehen oikeudesta saada korvaus asemapaikalla asumisesta aiheutuvista 

kohtuullisista kustannuksista sekä kustannusten kohtuullisuutta harkittaessa huomioon 

otettavista seikoista. Asuntokorvauksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista 

säädettäisiin ulkoasiainministeriön asetuksella. 

9 §. Koulutuskorvaus (Uusi). Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 9 §:ään otettavaksi säännökset 

virkamiehelle maksettavasta lapsen koulutuskorvauksesta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 

virkamiehen mukana seuraavan lapsen koulutuskorvauksesta. 
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P

ykälän 

2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi seikoista, jotka otetaan huomioon korvattavien 

kustannusten kohtuullisuutta harkittaessa. 

 

Pykälän 3 momentin perusteella virkamiehellä olisi oikeus saada 1 momentissa tarkoitettu 

koulutuskorvaus myös kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen osalta. Oikeus 

koulutuskorvaukseen olisi koulun lukuvuoden ajalta. Pykälän 1 momentissa lueteltujen 

kustannusten lisäksi korvausta voisi saada myös lapsen sisäoppilaitosmaksusta. 

Koulutuskorvauksen enimmäismäärästä säädettäisiin ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Suomessa koulua käyvän lapsen koulutuskor- 
<^jf vauksesta. Myös tältä osin edellytettäisiin, että virkamiehen toimikausi asemapaikalla 

kestää vähintään yhden vuoden. Ehdotettavan säännöksen mukaan, jos lapsi asuu ulko-

asiainministeriön hyväksymässä asuntolassa, koulutuskorvauksena suoritettaisiin 85 prosenttia 

asuntolapalvelusta maksettavasta määrästä, kuitenkin enintään ulkoasiainministeriön asetuksella 

säädettävä enimmäismäärä. Jos lapsi asuu oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa, 

koulutuskorvauksena suoritettaisiin asuntolan täysihoi-tomaksu. kuitenkin enintään 

ulkoasiainministeriön asetuksella säädettävä enimmäismäärä, fpoist.) 

^ 10 §. Matkakorvaukset (Uusi). Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 10 §:ään otettavak- 

^ si säännökset virkamiehen oikeudesta saada korvauksia virkamiehen ja hänen muka- 

naan seuraavan perheenjäsenen muuttomatkoista, kotilomamatkoista Suomeen, tapaa-

mismatkoista perheenjäsenen asuessa asemamaan ulkopuolella, lähisukulaisen kuole-

mantapauksen johdosta Suomeen tehdyistä matkoista fpoist.) sekä kotiapulaisen muutto- ja 

kotilomamatkoista aiheutuvista kustannuksista. Pykälässä säädettäisiin lisäksi virkamiehen ja 

hänen mukanaan seuraavan perheenjäsenen oikeudesta päivärahaan muuttomatkan ajalta. 

Korvausten ja päivärahojen osalta noudatettaisiin soveltuvin osin valtion matkustussääntöä. 

Tarkemmat säännökset tässä tarkoitetuista korvauksista ja päivärahoista annettaisiin fpoist.) 

ulkoasiamministeriön asetuksella. 
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11 §. Edustuskorvaus (Uusi). Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen 11 §:ään otetaan säännökset 

virkamiehen oikeudesta saada korvausta virkatehtäviin liittyvästä edus-tustyöstä aiheutuvista kustannuksista. 

Edustuskorvaus määräytyisi tosiasiallisten kustannusten tai yksikköhintojen perusteella. Tarkemmat 

säännökset edustuskorvauksen määräytymisestä ja yksikköhinnoista annettaisiin ulkoasiainministeriön 

asetuksella. 

12 §. Olosuhdekorvaus (Uusi). Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 12 §:ään sisällytettäväksi säännökset 

virkamiehen oikeudesta saada korvaus asemapaikan etäisyyteen, terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen 

vaikuttavista haitallisista olosuhteista. Virkamiehellä on oikeus saada olosuhdekorvaukseen korotus sekä 

mukana seuraavan puolison että mukana seuraavan lapsen perusteella. Korvauksen suuruudesta ehdotetaan 

säädettäväksi ulkoasiainministeriön asetuksella. 

13 §. Vakuutusta täydentävä korvaus (Uusi). Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen 
 

13 §:ssä säädettäisiin virkamiehen oikeudesta saada korvaus virkamiehen tai hänen mukanaan seuraavan 

perheenjäsenen omaisuudelle asemapaikalla muuten kuin virkatehtävää hoidettaessa sattuneesta vahingosta, 

jota ei ole voitu kattaa vakuutuksesta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin korvauksen saamisen edellytyksistä 

ja 2 momentissa korvauksen suuruuden määräytymisperusteista. Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä-

vän tilanteesta, jossa korvauksen määrää voidaan alentaa tai korvaus jättää kokonaan maksamatta 

virkamiehen tai hänen perheenjäsenensä myötävaikutuksen vuoksi. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin 

korvausta koskevan oikeuden siirtymisestä korvauksen maksajalle eli Suomen valtiolle. 

14 §. Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille (Uusi). Valiokunta ehdottaa lakiin 

lisättäväksi säännökset korvausten maksamisesta tilanteessa, jossa ulkoasiainhallinnon virkamiehenä tai 

lähetettynä työsopimussuhteisena työntekijänä työskentelevät puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan. 

Tällaisessa tilanteessa kummallakaan puolisoista ei olisi oikeutta paikalliskorotuksen eikä 

olosuhdekorvauksen puoli-sokorotukseen. Kummallakin puolisoista olisi oikeus saada paikalliskorotus ja 

olosuh-dekorvaus alennettuna tietyllä prosenttiosuudella, josta säädettäisiin ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Oikeus saada paikalliskorotuksen ja olosuhdekorvauksen lapsikorotus, koulutuskorvaus ja 

tapaamismatkakorvaus olisi koko perheen osalta, mutta vain toisella puolisoista. Tämä tarkoittaisi sitä, että 
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puolisoiden kesken jää sovittavaksi, kummalle korvaus maksetaan. Näiden korvausten suuruus ei riipu 

virkamiehen tehtävästä eikä virkanimikkeestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan oikeus varustautumis-, muutto- ja asuntokorvauk-seen olisi vain toisella 1 

momentissa tarkoitetuista puolisoista. Koska oikeus näihin korvauksiin voi määräytyä eri perustein, 

esimerkiksi virkamiehen tehtävästä riippuen, ehdotetaan, että oikeus korvaukseen olisi sillä puolisoista, jonka 

korvaus määräytyy suuremmaksi. 

15 §. Korvaukset puolison saadessa muita tuloja tai korvauksia (Uusi). Valiokunta ehdottaa pykälässä 

säädettäväksi virkamiehen oikeudesta saada paikalliskorotuksen puoli-sokorotusta ja muita tässä laissa 

säädettäviä, perheenjäsenen perusteella maksettavia korvauksia ja korotuksia silloin, kun virkamiehen 

mukana seuraavalla puolisolla on muita kuin lakiehdotuksen 14 §:ssä säädettyjä työ- tai ansiotuloja. 

16 §. Korvaukset virkamiehen vuosiloman, virkamatkan ja lomautuksen aikana (Uusi). Selvyyden vuoksi 

valiokunta ehdottaa, että laissa säädettäisiin myös virkamiehen oikeudesta korvauksiin vuosiloman ja 

virkamatkan aikana. Jos virkamatka ei kuuluisi edustuston tavanomaiseen toimintaan, ulkoasiainministeriö 

päättäisi virkamatkapäätöksen yhteydessä erikseen, maksetaanko virkamiehelle virkamatkan ajalta korvauksia 

ja min-käsuuraisina ne maksetaan. 

Jos virkamies lomautetaan, hänellä olisi lomautusajalta oikeus asuntokorvauk-seen ja 

koulutuskorvaukseen samoin perustein kuin virantoimituksen aikana. Muita tässä laissa säädettyjä korvauksia 

ei virkamiehelle lomautuksen aikana maksettaisi. 

17 §. Korvaukset virkamiehen virkavapauden aikana (Uusi). Valiokunta ehdottaa lain 

17 §:ään sisällytettäväksi säännökset virkamiehen oikeudesta tässä laissa säädettäviin korvauksiin hänen 

virkavapautensa aikana. Oikeus korvauksiin olisi vastaavilla perusteilla ja vastaavassa suhteessa kuin valtion 

virkaehtosopimuksessa on sovittu virkamiehelle virkavapauden aikana maksettavasta palkkauksesta. 

Ulkomaanedustuksen virkamiehellä olisi kuitenkin oikeus saada asuntokorvaus ja lasten koulutuskorvaus 

täysimääräisinä. Hänellä olisi oikeus tässä laissa säädettäviin korvauksiin myös palkattoman isyysvapaan 

ajalta. 
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18 §. Korvaukset evakuointimääräyksen aikana (Uusi). Valiokunta ehdottaa lakiehdotukseen uutta 18 §:ää, 

jossa säädettäisiin virkamiehen oikeudesta tässä laissa säädettyihin korvauksiin evakuointimääräyksen aikana. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin pai-kalliskorotuksen ja olosuhdekorvauksen määräytymisestä. Pykälän 3 

momentti koskisi koulutuskorvausta. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin kotiloma- ja tapaamismatkasta sekä 

matkasta kuolemantapauksen johdosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Siinä tapauksessa, että 

evakuointipaikaksi on määrätty Suomi, oikeus korvauksiin olisi vain rajoitetusti. 

19 §. Evakuointimatkasta aiheutuvat kustannukset ja päiväraha (Uusi). Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 

19 §:ssä säädettäväksi virkamiehen oikeudesta saada korvaus virkamiehen omasta, mukana seuraavan 

perheenjäsenen ja kotiapulaisen evakuointimatkasta aiheutuvista kustannuksista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin (poist.) oikeudesta päivärahaan. Säännöksen mukaan virkamiehellä 

tai hänen puolisollaan on evakuointimääräyksen ajalta oikeus päivärahaan, joka määräytyy evakuointipaikan 

mukaan. Säännöksellä tarkoitetaan, että evakuoitaessa sekä virkamies että hänen puolisonsa, oikeus 

päivärahaan on vain toisella heistä. Momenttiin ehdotettavan nimenomaisen säännöksen mukaan jos 

virkamies ja hänen puolisonsa määrätään eri evakuointipaikkoihin. oikeus tässä pykälässä tarkoitettuun 

päivärahaan on kummallakin heistä. 

Oikeutta 2 momentissa tarkoitettuun päivärahaan ei kuitenkaan ole, jos evakuoin-tipaikaksi määrätään 

Suomi ja henkilö asuu omassa asunnossaan. Omalla asunnolla tarkoitetaan tässä henkilön omana asuntonaan 

käyttämää asuntoa riippumatta sen omistus-tai hallintasuhteesta. 

Pykälän 3 momentin mukaan tässä pykälässä tarkoitetun korvauksen ja päivärahan maksamisessa 

noudatettaisiin soveltuvin osin valtion (poist.) matkustussääntöä. 

20 §. Korvaukset kuolemantapauksen yhteydessä (Uusi). Valiokunta ehdottaa, että lakiin lisätään uusi 20 §. 

jossa säädettäisiin korvauksista virkamiehen ja mukana seuranneen perheenjäsenen kuolemantapauksen 

yhteydessä. Pykälän 1 momentti koskisi pai-kalliskorotuksen, olosuhdekorvauksen, koulutuskorvauksen ja 

asuntokorvauksen maksamista tilanteessa, jossa virkamies on kuollut toimikautensa aikana Oikeus näihin kor-

vauksiin jatkuisi sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana virkamies on kuollut. Säännöksen mukaan 

ulkoasiainministeriö voisi erityisestä syystä päättää, että oikeus asuntokorvauksen ja koulutuskorvauksen 

saamiseen jatkuu kauemminkin. Tässä tarkoitettu erityinen syy voisi olla esimerkiksi se. että virkamies on 
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kuollut edellä tarkoitetun kalenterikuukauden loppupuolella tai lomansa aikana, taikka lapsen koulunkäyntiin 

liittyvä tai muu vastaava inhimillinen syy. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mukana seuranneen perheenjäsenen perusteella maksettavista 

korvauksista tilanteessa, jossa perheenjäsen on kuollut. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi vainajan kuljettamisesta aiheutu- 

vien kustannusten korvaamisesta. / 

21 §. Korvaukset määräaikaisessa virkasuhteessa (Uusi). Valiokunta ehdottaa fpoist.) 21 §:ssä säädettäväksi 

ulkoasiainhallinnon määräaikaisessa virkasuhteessa olevan ulkomaanedustukseen määrätyn virkamiehen 

oikeudesta tässä laissa säädettyihin korvauksiin. 

23 § (8). Muut korvaukset. Säännöksen täsmentämiseksi ja ottaen huomioon lakiehdotukseen lisättävien 

pykälien määrän valiokunta ehdottaa pykälää muutettavaksi muotoon: "Yksittäisessä tapauksessa voidaan 

erityisestä syystä korvata myös sellaisia 1 §:ssä tarkoitettuja menoja, joita tässä luvussa säädetyt korvaukset 

eivät kata." Valiokunnan ehdottama muotoilu vastaa asiallisesti ja tarkoitukseltaan hallituksen esitykseen 

sisältyvän lakiehdotuksen 8 §:n säännöstä. 

24 §. Korvausten hakeminen (Uusi). Tässä laissa säädettävät korvaukset maksetaan asuntokorvausta lukuun 

ottamatta hakemuksesta. Valiokunta ehdottaa lakiin lisättäväksi perussäännökset korvausten hakemisesta sekä 

korvaushakemusta ja korvauspäätöstä koskevista määräajoista. Asuntokorvaus maksetaan yleensä suoraan 

vuokranantajalle. 

25 §. Tarkemmat säännökset korvauksista. Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viita-ten hallintovaliokunta 

ehdottaa asetuksenantoantovaltuutta koskevaa säännöstä tarkistettavaksi lakiehdotukseen ehdotettavien 

muutosten vuoksi. 
 
 
3 luku. Erinäiset säännökset 
 

26 §. Ulkomaanedustuksen korvauslautakunta (Uusi). Perustuslakivaliokunnan lau- 

suntoon viitaten hallintovaliokunta ehdottaa lisättäväksi uuden 26 §:n, jossa säädettäi- 

siin yleiset säännökset ulkomaanedustuksen korvauslautakunnan asettamisesta, kokoon- 
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jjauxjaia ja ibuiavuia 3uva ÄVJI vouapviuim-iuvu Jvabiiivijraaa uuuuau>uavaaia uu^iitii.Cxyaia. 

Lautakunnan kokoonpanosta - kuten esimerkiksi jäsenten lukumäärästä, mahdollisista varajäsenistä ja 
asiantuntijoista sekä muusta organisoinnista - sekä lautakunnan toiminnasta säädettäisiin tarkemmin 
ulkoasiainministeriön asetuksella. 

27(10) §. Takaisinperintä. Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten hallintovaliokunta ehdottaa 

aiheettomasti maksetun korvauksen takaisinperintää koskevaan säännökseen lisättäväksi viittauksen myös 

valtion virkamieslain (750/1994) 61 §:ään. 
 
 
4 luku. Voimaantulosäännökset 
 

30(13) §. Voimaantulo. Valiokunta ehdottaa pykälän ensimmäiseen momenttiin korjattavaksi vuosiluvun. 

31 (14) §. Siirtymäsäännös. Valiokunta ehdottaa siirtymäsäännöstä muutettavaksi siten, ettei säännös 

rajautuisi virkamiehen Suomeen paluun yhteydessä vain niihin tilanteisiin, joissa hän palaa 

ulkoasiainministeriöön. Lisäksi valiokunta ehdottaa lain voimaantulosäännökseen ehdotetun muutoksen 

vuoksi, että siirtymäkauden viimeinen päivämäärä olisi 31 päivä joulukuuta 2007. 
 
 
Säätämisjärjestys 

Hallintovaliokunta on ottanut perustuslakivaliokunnan tekemät, hallituksen esitykseen sisältyvän 

lakiehdotuksen 5 ja 9 §:ää koskevat valtiosääntöoikeudelliset huomautukset asianmukaisesti huomioon, 

minkä vuoksi lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan 

muutosehdotukset) ja että hyväksytään yksi lausuma 

(Valiokunnan lausuntoehdotus). 
 
 
 
Valiokunnan muutosehdotukset 

 
 
 

Laki 
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ulkomaanedustuksen korvauksista 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 

1 luku Yleiset säännökset 1 §  

(Kuten  HE)  2 §  
 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) puolisolla virkamiehen aviopuolisoa tai virkamiehen kanssa avioliitonomaisis- 

sa olosuhteissa elävää avopuolisoa, jos avopuolisot ovat todistettavasti asuneet yhdes- 

sä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi; 

2) lapsella: 

(a —d alakohta kuten HE) 

e) samassa taloudessa virkamiehen kanssa asuvaa virkamiehen tai puolison 18 vuotta täyttänyttä lasta, 

jonka huoltaja virkamies tai puoliso oli ennen kuin lapsi täytti 

18 vuotta ja joka sairauden, vian tai vamman vuoksi ei kykene elättämään itseään omalla työllään; 

(3 kohta kuten HE) 

4) mukana seuraavalla perheenjäsenellä puolisoa tai lasta, joka pysyvästi, vähintään kuuden 

kuukauden ajan yhtäjaksoisesti oleskelee asemapaikassa ja asuu samassa taloudessa virkamiehen kanssa; 

(5—7 kohta kuten HE) 
 
 

3 §  
 

Ratkaisuvalta 

Tässä laissa säädettyjen korvausten myöntämisestä päättää ulkoasiainministeriö, jollei 

ulkoasiainministeriön asetuksella ratkaisuvaltaa anneta edustustolle. 
 

2 luku Korvaukset 
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4 §  
 

Paikalliskorotus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus ulkomaanedustuksen asemapaikalla suoritetusta työstä ja 

paikallisista olosuhteista johtuvista erityisistä menoista (paikalliskorotus) siltä ajalta, jolloin virkamiehen 

virkapaikkana on ulkomaanedustuksen asemapaikka. Ulkomaanedustukseen siirryttäessä paikalliskorotusta 

maksetaan siitä lukien, kun virkamies on toimikauden alkaessa saapunut asemapaikalle hoitamaan 

virkatehtäviään. 

Paikalliskorotuksen suuruus määräytyy siten, että virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän 

vaatimusten sekä virkamiehen perheellisyyden perusteella määritelty paikalliskorotuksen perusarvo 

kerrotaan asemapaikan hintatasoon perustuvalla kalleusker-toimella ja valuuttakertoimella. (Uusi 2 mom.) 

Paikalliskorotuksen perusarvoista, kalleuskertoimista ja virkanimikkeiden rinnastuksista säädetään 

ulkoasiainministeriön asetuksella. Valuuttakerroin määräytyy ulkoasiainministeriön vahvistaman 

tilikur^smjmul^ 

Virkamiehellä on oikeus saada paikalliskorotukseen korotus hänen mukanaan seuraavan puolison 

perusteella (paikalliskor otuksen puolisokorotus). Virkamiehellä on lisäksi oikeus saada 

paikalliskorotukseen korotus lapsen perusteella (paikalliskoro-tuksen lapsikorotus). Puolisokorotuksen ia 

lapsikorotuksen suuruudesta säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. Oikeus lapsikorotukseen on 

kuitenkin vain opintotukilain (65/1994) nojalla myönnetyn opintorahan määrän ylittävältä osalta. (Uusi 4 

mom.) 

Virkamiehellä on oikeus puolisokorotukseen myös siltä ajalta, jonka puoliso on väliaikaisesti poissa 

asemapaikalta, jos puolison väliaikainen poissaolo kestää enintään 120 vuorokautta vuodessa tai, jos puoliso 

oleskelee asemapaikalla yhteensä alle vuoden, enintään 10 vuorokautta kuukaudessa. (Uusi 5 mom.) 
 
 
 
 

Edustuston päällikön sijaisen paikalliskorotus 

Kun virkamies on määrätty edustuston päällikön sijaiseksi tai väliaikaiseksi edustuston johtavaksi 

virkamieheksi yli viideksi arkipäiväksi tai yli seitsemäksi kalenteripäiväksi, on hänellä tältä ajalta oikeus 

saada paikalliskorotukseensa lisäys, jos edustuston päällikkö on estynyt hoitamasta tehtäviään vuosiloman, 
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lomarahavapaan, virkavapauden, asemamaan ulkopuolelle suuntautuvan virkamatkan tai myönnettyjen 

virkapäivien vuoksi taikka jos edustusto on ilman vakinaista päällikköä. Oikeus lisäykseen viimeksi 

mainitussa tapauksessa on siihen saakka, kunnes uudeksi edustuston päälliköksi määrätty virkamies on 

ryhtynyt tehtäväänsä. Lisäys lasketaan prosenttiosuutena asemapaikalla maksettavasta (poist.) tehtäväluokan 

mukaisestapaikalliskorotuksesta. Tässä tarkoitetusta prosenttiosuudesta ja tehtäväluokasta säädetään 

ulkoasiainministeriön asetuksella. 

6 § (Uusi) 

Varustautumiskorvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus ulkomaanedustukseen siirtymisestä johtuvia välttämättömiä 

hankintoja varten (varustautumiskorvaus), jos virkamies siirron yhteydessä muuttaa asemapaikalle 

asemamaan ulkopuolelta ja hänen toimikautensa asemapaikalla kestää vähintään yhden vuoden. 

Varustautumiskorvauksen suuruus määräytyy virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten 

sekä virkamiehen perheellisyyden ja sen mukaan, kuinka pitkä aika edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta 

siirrosta on kulunut. 

7 § (Uusi) 

Muuttokorvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus ulkomaanedustuksen asemapaikalle tai asemapaikalta 

Suomeen siirtymisestä johtuvista hänen omansa tai hänen mukanaan seuraavan perheenjäsenen 

henkilökohtaisen matkatavaran ja koti-irtaimiston pakkaa-mis-, kuljetus-, purkamis-, välivarastointi- ja 

vakuutuskustannuksista (muuttokorvaus), jos virkamiehen toimikausi asemapaikalla kestää vähintään yhden 

vuodenApoist.) Virkamiehen toimikauden päättyessä muuttokorvauksen saamisen edellytyksenä on lisäksi, 

että virkamies, tai mukana seuraavan perheenjäsenen muuttokorvauksen osalta perheenjäsen, muuttaa 

asemapaikalta kolmen kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden päättymisestä. Jos edellä tarkoitettu 

perheenjäsen on koulua käyvä lapsi, edellvtvk- 
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sgnä kuitenkin on. että lapsi muuttaa asemapaikalta viimeistään viipymättä sen lukukauden 

päätyttyä, jonka kuluessa virkamiehen toimikausi päättyi. 

Muuttokorvauksen suuruus määräytyy virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän 

vaatimusten samoin kuin virkamiehen mukana seuraavien perheenjäsenten lukumäärän sekä 

muutettavan matkan perusteella. Korvattavien muuttokuutioiden määristä säädetään 

ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Jos asemapaikalle muutetaan muualta kuin Suomesta tai virkamiehen edellisestä 

asemapaikasta, (poist.) muuttokorvaus on kuitenkin enintään Suomen ja asemapaikan välisestä 

muutosta suoritettavan muuttokorvauksen suuruinen. Virkamiehen ulkoasiainhallinnon 

toimikauden päättyessä suoritettava muuttokorvaus (poist.) on enintään Suomeen muuttamisesta 

suoritettavan muuttokorvauksen suuruinen. 

Alle vuoden kestävän toimikauden muuttokorvauksesta on voimassa, mitä edellä 

muuttokorvauksesta on säädetty. Korvauksen suuruuden määräytymisperusteena otetaan 

kuitenkin huomioon 2 momentissa säädettyjen seikkojen lisäksi toimikauden pituus. 

8 § (Uusi) x 

Asuntokorvaus 

Ulkomaanedustuksen tehtävään määrätyllä virkamiehellä on oikeus saada korvaus 

asemapaikalla asumisesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (asuntokorvaus). 

Asumiskustannusten kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon asemapaikan olosuhteet, 

virkamiehen virkanimike tai tehtävän vaatimukset sekä virkamiehen perheellisyys. 

Asuntokorvauksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista säädetään 

ulkoasiainministeriön asetuksella. 

9 § (Uusi) Koulutuskorvaus 
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Virkamiehellä on oikeus saada korvaus hänen mukanaan seuraavan lapsen esi-, perus-, lukio- ja 

ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos virkamiehen toimikausi kestää 

vähintään yhden vuoden (koulutuskorvaus). Virkamiehellä on oikeus saada korvaus esiopetuskustannuksista 

kuitenkin vain, jos opetusta saava lapsi on täyttänyt viisi vuotta ja kysymys on ensimmäiselle varsinaista kou-

luluokkaa välittömästi edeltävälle luokalle annettavasta sellaisesta opetuksesta, jonka saaminen on lapsen 

koulunkäynnin kannalta perusteltua. Oikeus koulutuskorvauksen saamiseen päättyy sen lukukauden lopussa, 

jonka aikana lapsi täyttää 20 vuotta. 

Korvattavien kustannusten kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon asemapaikan erityiset 

olosuhteet, opetuksen taso ja sisältö sekä opetuskielen ja koulujärjestelmän tarkoituksenmukaisuus lapsen 

aikaisemman koulunkäynnin ja jatkokoulutusmahdollisuuksien kannalta. Oppimateriaalin hankinnasta 

aiheutuvien kustannusten korvauksen enimmäismäärästä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Virkamiehellä on oikeus saada 1 momentissa tarkoitettu koulutuskorvaus myös kolmannessa maassa 

koulua käyvän lapsen osalta koulun lukuvuoden ajalta. Koulutuskorvauksen perusteena oleviin kustannuksiin 

luetaan mukaan myös sisäoppilaitosmak-sut. Koulutuskorvauksen enimmäismäärästä säädetään 

ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Virkamiehellä on oikeus saada koulutuskorvausta Suomessa koulua käyvän lapsen perusteella siten kuin 

tässä momentissa säädetään, jos virkamiehen toimikausi asemapaikalla kestää vähintään yhden vuoden. 

Ulkoasiainministeriön hyväksymässä asuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan 85 prosenttia 

asuntolapalvelus-ta maksettavasta määrästä, kuitenkin enintään ulkoasiainministeriön asetuksella säädettävä 

enimmäismäärä. Suomessa sijaitsevan oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa asuvan lapsen 

koulutuskorvauksena maksetaan asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin enintään ulkoasiainministeriön 

asetuksella säädettävä enimmäismäärä. 

10 § (Uusi) Matkakorvaukset 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asiaankuuluvista virkamiehen ia hänen mukanaan seuraavien 

perheenjäsenten muuttomatkoista, kotilomamatkoista Suomeen, tapaamismatkoista perheenjäsenen asuessa 

asemamaan ulkopuolella ja lähisukulaisen kuolemantapauksen johdosta Suomeen tehdyistä matkoista (poist.) 

aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (poist.). 
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Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asiaankuuluvista kotiapulaisen muutto-matkoista ja yhdestä 

vuosittaisesta Suomen ia asemapaikan välisestä edestakaisesta matkasta (kotiapulaisen kotilomamatka) 

aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (poist..), jos kotiapulaisen palvelussuhde kestää vähintään yhdeksän 

kuukautta. Edellytyksenä kotiapulaisen kotilomamatkan korvaamiselle on lisäksi, että kyseisen kalenterivuoden 

aikana ei korvata kotiapulaisen muuttomatkaa ja että kotiapulaisen palvelus-suhde jatkuu seuraavalle 

kalenterivuodelle. 

Muuttomatkan ajalta virkamiehellä ja hänen mukanaan seuraavilla perheenjäsenillä on oikeus 

päivärahaan. Lapsen muuttomatkan osalta päiväraha on kuitenkin vain 50 prosenttia virkamiehelle 

maksettavasta määrästä. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin korvauksiin ja 3 momentissa tarkoitettuihin päivärahoihin 

noudatetaan soveltuvin osin valtion matkustussääntöä sen mukaan kuin ulkoasiainministeriön asetuksella 

tarkemmin säädetään. 

11 § (Uusi) 

Edustuskorvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus virkatehtäviin liittyvien edustustilaisuuksien järjestämisestä 

aiheutuvista ja muista edustamiseen liittyvistä kustannuksista (edustuskorvaus). Edustuskorvaus määräytyy 

tosiasiallisten kustannusten tai yksikköhintojen perusteella. Tarkemmat säännökset edustuskorvauksen 

määräytymisestä ja yksikköhinnoista annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella. 

12 8 (Uusi) 

Olosuhdekorvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asemapaikan etäisyyteen, terveyteen, turvallisuuteen ja 

viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista olosuhteista (olosuhdekorvaus). 

Virkamiehellä on oikeus saada olosuhdekorvaukseen korotus mukana seuraavan puolison 

(olosuhdekorvauksen puolisokorotus) ja mukana seuraavan lapsen (olosuh-dekorvauksen lapsikorotus) 

perusteella. 

Korvauksen suuruudesta säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. 
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13 S (Uusi) 
 

Vakuutusta täydentävä korvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus virkamiehen tai hänen mukanaan seuraavan perheenjäsenen 

omaisuudelle asemapaikalla muuten kuin virkatehtävää hoidettaessa sattuneesta vahingosta, jota ei ole voitu 

kattaa vakuutuksella (vakuutusta täydentävä korvaus), 

1) jos virkamies tai hänen mukanaan seuraava perheenjäsen ei saa korvausta vahingon aiheuttajalta tai 

muulta korvausvelvolliselta; 

2) jos vakuutusyhtiö edustuston sijaintipaikan erikoisolosuhteiden perusteella 

kieltäytyy vakuutussopimuksesta tai vakuutuskorvauksesta; taikka 

3) jos korvausasian käsittely vakuutusyhtiössä viivästyy kohtuuttomasti. 

Vakuutusta täydentävän korvauksen suuruus määräytyy virkamiehen tai hänen 

mukanaan seuraavan perheenjäsenen omaisuuden vakuutussopimuksen korvausehtojen perusteella. 

Vakuutusta täydentävän korvauksen määrää voidaan alentaa tai korvaus jättää kokonaan maksamatta, 

jos virkamies tai hänen mukanaan seuraava perheenjäsen on myötävaikuttanut omaisuuden vahingoittumiseen. 

Kun vakuutusta täydentävä korvaus on maksettu virkamiehelle, siirtyy oikeus virkamiehen tai hänen 

mukanaan seuraavan perheenjäsenen vahingoittuneeseen omaisuuteen tai siitä saatavaan korvaukseen Suomen 

valtiolle virkamiehelle maksettua korvausta vastaavaan määrään. 
 

14 § (Uusi) 
 

Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille 

Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehenä tai lähetettynä työsopimussuhteisena työntekijänä työskentelevät 

puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan, kummallakaan heistä ei ole oikeutta saada paikalliskorotuksen 

eikä olosuhdekorvauksen puolisokoro-tusta. Kummallakin heistä on oikeus saada paikalliskorotus ja 

olosuhdekorvaus ulkoasiainministeriön asetuksella säädettävällä prosenttiosuudella alennettuna. Paikalliskoro-

tuksen ja olosuhdekorvauksen lapsikorotus, koulutuskorvaus sekä tapaamismatkakorva-us maksetaan koko 

perheen osalta vain toiselle puolisoista. 
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Oikeus varustautumis-, muutto- ja asuntokorvaukseen on vain toisella 1 momentissa tarkoitetuista 

puolisoista. Jos heidän oikeutensa näihin korvauksiin määräytyy eri perustein, on oikeus korvaukseen sillä, 

jonka korvaus määräytyy korkeammaksi. 
15 § (Uusi) 

 

Korvaukset puolison saadessa muita tuloja tai korvauksia 

Virkamiehen paikalliskorotuksen puolisokorotusta alennetaan, jos hänen muka-naan seuraavan puolison 

muut kuin 14 §:ssä tarkoitetut työ- tai ansiotulot ylittävät työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun 

peruspäivärahan 25-kertaisen määrän kuukaudessa. Puolisokorotusta alennetaan puolella siitä tulojen 

määrästä, joka ylittää peruspäivärahan edellä sanotun määrän kuukaudessa. Virkamiehellä on oikeus saada 

muut tässä laissa säädetyt perheenjäsenen perusteella maksettavat korvaukset ja korotukset vain siltä osin kuin 

puolison muu työnantaja ei niitä maksa. 
 
 

16 § (Uusi) 
 

Korvaukset virkamiehen vuosiloman, virkamatkan ja lomautuksen aikana 

Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin myös vuosiloman ja virkamatkan aikana. 

Jos virkamatka ei kuitenkaan kuulu edustuston tavanomaiseen toimintaan, ulkoasiainministeriö päättää 

virkamatkapäätöksen yhteydessä (poist.), maksetaanko virkamatkan ajalta korvauksia ja minkä suuruisina ne 

maksetaan. 

Jos virkamies lomautetaan, hänellä on lomautuksen ajalta oikeus asuntokorvauk-seen ja 

koulutuskorvaukseen samoin perustein kuin virantoimituksen aikana. 
 
 

17 § (Uusi) 
 

Korvaukset virkamiehen virkavapauden aikana 

Virkamiehellä on virkavapauden aikana oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin vastaavilla 

perusteilla ja vastaavassa suhteessa kuin valtion virkaehtosopimuksessa on sovittu virkamiehelle virkavapauden 

aikana (poist.) maksettavasta palkkauksesta. 

Virkamiehellä on kuitenkin oikeus saada asuntokorvaus ja (poist.) koulutuskorvaus täysimääräisinä. 
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Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin myös siltä ajalta, jonka hän valtion 

virkaehtosopimuksessa sovitun äitiysvapaan palkallisena aikana on palkattomalla isyysvapaalla. 

18 § (Uusi) Korvaukset evakuointimääräyksen aikana 

Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin (poist.) evakuointi-määräyksen aikana siten 

kuin (poist.) tässä pykälässä säädetään. 

Paikalliskorotus ja olosuhdekorvaus määräytyvät sen asemapaikan perusteella, johon virkamies oli 

määrätty ennen evakuointia. Jos virkamiehen evakuointipaikaksi on määrätty Suomi, virkamiehellä on oikeus 

paikalliskorotukseen enintään kolmen kuukauden ajalta evakuointimääräyksen antamisesta. 

Koulutuskorvaus määräytyy evakuointipaikalla samoin perustein kuin asemapaikalla, johon virkamies oli 

määrätty ennen evakuointia. Jos evakuointipaikaksi on määrätty Suomi, virkamiehellä on oikeus saada korvaus 

lapsen koulunkäynnistä muussa kuin julkisessa koulussa vain, jos 

1) (poist.) lapsi on lukion viimeisellä luokalla; 

2 )  lapselle ei ole paikkaa julkisessa kouli ssa; 

3 )  evakuointimääräys on lyhytaikainenpa 

4 )  virkamiehen toimikausi ulkomaanedustuksessa jatkuu. 

Korvaus kotiloma- ja tapaamismatkasta sekä matkasta kuolemantapauksen johdosta aiheutuvista 

kustannuksista määräytyy siten, että matkan lähtö- ja päätepaikkana pidetään evakuointipaikkaa. Jos 

virkamiehen evakuointipaikaksi on määrätty Suomi, ei oikeutta korvaukseen kuitenkaan ole. 
19 § (Uusi) 

 

Evakuointimatkasta aiheutuvat kustannukset ja päiväraha 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus kustannuksista, jotka aiheutuvat virkamiehen omasta, mukana 

seuraavan perheenjäsenen sekä kotiapulaisen evakuointimatkasta asemamaan ulkopuolelle. 

Virkamiehellä tai hänen puolisollaan on evakuointimäärävksen ajalta oikeus myös päivärahaan, joka 

määräytyy evakuointipaikan mukaan. Jos virkamies ja hänen puolisonsa määrätään eri evakuointipaikkoihin. 

kummallakin heistä on oikeus tässä pykälässä tarkoitettuun päivärahaan. Oikeutta päivärahaan ei kuitenkaan 

ole, jos evaku-ointipaikaksi määrätään Suomi ja henkilö asuu omassa asunnossaan. 
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Päätösehdotus Ha VM /2005 vp — HE 50/2005 vp 

 

Tässä pykälässä tarkoitetun korvauksen ja päivärahan maksamiseen noudatetaan soveltuvin osin valtion 

(poist.) matkustussääntöä. 

20 § (Uusi) 

Korvaukset kuolemantapauksen yhteydessä 

Jos ulkomaanedustukseen määrätty virkamies kuolee toimikautensa aikana, oikeus saada 

paikalliskorotus, olosuhdekorvaus, koulutuskorvaus ja asuntokorvaus jatkuu sen kalenterikuukauden loppuun, 

jonka aikana virkamies kuoli. Ulkoasiainministeriö voi erityisestä syystä päättää, että oikeus asuntokorvauksen 

ja koulutuskorvauksen saamiseen jatkuu kauemminkin. 

Virkamiehellä on oikeus saada mukana seuranneen perheenjäsenen perusteella maksettavat korvaukset 

sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana perheenjäsen kuoli. Muuttokorvaus maksetaan virkamiehen 

toimikauden päättyessä virkamiehen muuttokorvauksen yhteydessä. 

Jos virkamies tai hänen perheenjäsenensä kuolee ulkomailla virkamiehen toimikauden aikana, korvataan 

vainajan Suomeen kuljettamisesta ja kuljettamisen edellyttämästä varustamisesta aiheutuvat välttämättömät 

kustannukset, jos korvausta ei voida saada vakuutuksen perusteella. Jos vainaja kuljetetaan muualle kuin 

Suomeen, korvataan enintään Suomeen kuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava määrä. 

21 § (Uusi) Korvaukset määräaikaisessa virkasuhteessa 

Ulkoasiainhallinnon määräaikaisessa virkasuhteessa olevalla ulkomaanedustukseen määrätyllä 

virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin. Hänelle maksettavan varustautumiskorvauksen 

määrä on kuitenkin 50 prosenttia 6 §:ssä tarkoitetun varustautumiskorvauksen määrästä. 

Mitä 1 momentissa on säädetty varustautumiskorvauksesta, ei sovelleta määräaikaiseen avustajaan. 
 

22 (7) § 

(Kuten HE) 

23 (8) § 

Muut korvaukset 
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Päätösehdotus HaVM /2005 vp — HE 50/2005 vp 

 

Yksittäisessä tapauksessa voidaan erityisestä syystä korvata myös sellaisia 1 §:ssä tarkoitettuja menoja, 

joita tässä luvussa säädetyt korvaukset eivät kata. 
24 § (Uusi) 

 

Korvausten hakeminen 

Tässä laissa säädetyt korvaukset asuntokorvausta lukuun ottamatta maksetaan hakemuksesta. 

Virkamiehen on ilmoitettava viipymättä 3 §:ssä tarkoitetulle korvauksen myöntämisestä päättävälle 

viranomaiselle korvauksen maksamisperusteisiin vaikuttavasta olosuhteen muutoksesta. Korvaushakemus on 

tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin oikeus korvaukseen alkoi. Korvauspäätös 

on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. 
 
 

25 (9) § 
 

Tarkemmat säännökset korvauksista 

(poist.) Tarkemmat säännökset tässä laissa säädetyistä korvauksista ja korvausmääristä sekä menettelystä 

korvausten hakemisessa, myöntämisessä ja maksamisessa annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella. 
 

3 luku 

Erinäiset säännökset 

26 § (Uusi) 

Ulkomaanedustuksen korvauslautakunta 

Ulkoasiainministeriön yhteydessä on ulkomaanedustuksen korvauslautakunta (lautakunta), jonka 

ulkoasiainministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan kokoonpanossa ovat jäseninä 

edustettuina ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö sekä ulkoasiainministeriön henkilöstö. 

Lautakunnan tehtävänä on käsitellä ulkomaanedustuksen virkamiehille maksettavien korvausten 

perusteita koskevat ja muut periaatteellisesti merkittävät asiat sekä antaa niistä lausunto samoin kuin suorittaa 

ne muutkin tästä laista johtuvat tehtävät, jotka ulkoasiainministeriö sille antaa. 

Korvausten perusteista on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto, jos 

valtiovarainministeriötä edustava jäsen ei ole puoltanut 2 momentissa tarkoitettua lautakunnan lausuntoa. 
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Päätösehdotus Ha VM /2005 vp — HE 50/2005 vp 

 

Lautakunnan kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään tarkemmin ulkoasiainministeriön asetuksella. 

27 (10) § Takaisinperintä 

Aiheettomasti maksettu korvaus voidaan periä takaisin siten kuin valtion virkamieslain (750/1994) 60 ja 

61 §:ssä säädetään. 
 

28 ja 29 (Ilja 12) § (Kuten HE) 
 

4 luku 

Voimaantulosäännökset 50 (13) § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2006. (2 ja 3 mom. kuten HE) 

31 (14) § Siirtymäsäännös 

Jos virkamies siirtyy ulkomaanedustuksessa asemapaikasta toiseen asemapaikkaan taikka Suomeen 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007, hänelle maksetaan asettautumiskorvaus ja hänelle voidaan maksaa 

muuttokustannusten korvaus niiden säännösten mukaisesti, jotka olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa. 
 
 
 
 
 

Valiokunnan lausumaehdotus 
 

Eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan ja arvioivan 

ulkomaanedustuksen kor-vausjärjestelmän (poist.) toimivuutta sekä 

ryhtyvän seurannan ja arvioinnin perusteella, tarvittaessa 

nopeastikin, tarpeellisiin lainsäädän-to- tai muihin toimenpiteisiin. 



 

 

Ha VM /2005 vp — HE 50/2005 vp 
 
 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ /2005 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista 
 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 3 päivänä toukokuuta 2005 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005 vp). 
 

Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta ovat antaneet 

asiasta lausunnot (PeVL 41/2005 vp, UaVL 8/2005 vp), jotka on otettu tämän mietinnön liitteiksi. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- alivaltiosihteeri Hannu Himanen, henkilöstöjohtaja Maarit Jalava, yksikön päällikkö Lauri 

Aaltonen ja erikoistutkija Oivi Heinonen, ulkoasiainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Laura Yli-Vakkuri, sisäasiainministeriö 

- hallitusneuvos Tuija Wilska, valtiovarainministeriö 

- puheenjohtaja Pentti Vanamo, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry 

- professori Olli Mäenpää 
 
HE 50/2005 vp Versio 0.1 

 
Johdan
to 
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— professori Kaarlo Tuori. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— puolusrasministeriö 

— sosiaali- ja terveysministeriö 

— kauppa- ja teolUsuusministeriö 

— Palkansaajajärjestö Pardia ry 

— Ulkoasiainhallinnon puolisoyhdistys ULPU ry. 
 

HALLITUKSEN ESITYS 

Hallituksen esitys 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ulkomaanedustuksen korvauksista. Uusi laki korvaisi lain 

ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista 

korvauksista sekä muista etuuksista. Esityksen tavoitteena on uudistaa ulkomaanedustuksen 

korvausjärjestelmää koskeva lainsäädäntö siten, että se täyt- 

liseksi havaittuja säädösteknisiä ja muita muutoksia. 

Ehdotetussa laissa säädettäisiin korvauksista, joita maksetaan ulkomaanedustukseen määrätyn 

ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulkomailla suorittamasta työstäjä paikallisista erikoisolosuhteista 

johtuvien erityisten menojen kattamiseksi. Tällaisia korvauksia ovat paikalliskororus ja sen lisäksi 

maksettavat korvaukset, kuten esimerkiksi asuntokorvaus, lasten koulutuskorvaus, 

muuttokustannusten korvaus ja matkakorvaukset. 

Korvaussäädösten rakenne ehdotetaan uudistettavaksi kaksiportaiseksi. Nykyisin asetuksessa 

määritellyt korvausperusteet nostettaisiin lain tasolle. Korvausten yleiset perusteet määriteltäisiin 

laissa ja yksityiskohtaiset säännökset korvauksista annettaisiin 

 

ulkoasiainministeriön asetuksella lakiin kirjattavien asetuksenantovaltuuksien nojalla. Tavoitteena on 

teknisesti selkeä ja täsmällinen säädöskokonaisuus. 
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Ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmä säilyisi sisällöltään pääpiirteissään samanlaisena 

kuin nykyisin. Asettautumiskorvaus ehdotetaan poistettavaksi erillisenä korvauslajina. Laki myös 

mahdollistaisi korvausjärjestelmän kehittämisen asetustason säännöksissä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kokonaan uutta lakia ulkomaanedustuksen korvauksista. 

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on uudistaa ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmää 

koskeva lainsäädäntö siten, että se täyttää säädöstasoltaan uuden perustuslain vaatimukset. Esityksellä 

on pyritty myös selkeyttämään sääntelyä sekä ottamaan huomioon käynnissä oleva uuteen 

palkkausjärjestelmään siirtyminen. Sisällöllisesti korvausjärjestelmä pysyisi pääpiirteissään 

nykyisenlaisena. 

Hallintovaliokunta pitää ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän uudistamista tarpeellisena. 

Voimassa oleva laki ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella 

suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista (651/1993) on sisällöltään hyvin suppea. Yleisistä 

korvausperusteista säädetään ulkoasiainministeriön asetuksessa ja korvausten yksityiskohdista ja 

määristä ulkoasiainministeriön päätöksessä. Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja 

esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen muodostaman kokonaisuuden voidaan katsoa jossain 

määrin selkeyttävän järjestelmää nykyisestä ja keventävän sitä hallinnollisesti. Perustusla-

kivaliokunnan mukaan (PeVL 41/2005 vp) sääntely lain tasolla muodostuu ehdotuksen perusteella 

kuitenkin edelleen huomattavan yleispiirteiseksi. Perustuslain mukaan lailla on säädettävä yksilön 

oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista, mikä perustuslakiesi-tyksen ja perustuslakivaliokunnan 

lausuntokäytännön mukaan kattaa myös virkamiesten oikeusaseman perusteet (HE 1/1998 vp, PeVL 

3/2000 vp, PeVL 1/2005 vp). Ehdotetusta laista ei ilmene, millä edellytyksillä virkamiehellä on oikeus 

saada kutakin korvausta ja millä perusteilla kunkin korvauksen suuruus määräytyy. Virkamiehen 

oikeusaseman kannalta keskeinen sääntely jää näin ollen lakiehdotuksen 5 ja 9 §:n avointen 

valtuuksien nojalla käytännössä kokonaan annettavaksi ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Perustuslakivaliokunnan mukaan tavallisen lainsäätämisjärj estyksen käytön edellytyksenä on, että 
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lakiehdotusta täydennetään ehdotettua täsmällisemmillä säännöksillä kunkin korvauksen saamisen 

edellytyksistä ja korvauksen suuruuden määräytymisperusteista. Lakiehdotusta on jouduttu näiltä 

osin täydentämään huomattavasti. 

Hallintovaliokunta pitää välttämättömänä, että korvausjärjestelmää tarkastellaan 

säännöllisesti ja että järjestemiän kehittämistyötä jatketaan. On tärkeää, että korvausjärjestelmä on 

kilpailukykyinen, riittävän kattava ja joustava, jotta voitaisiin turvata jatkossakin parhaan 

mahdollisen henkilöstön rekrytointi ja pysyvyys sekä ulkoasiainhallinnon toimivuuden kannalta 

välttämätön siirtymisvalmius ulkomaankomennuksiin. Hallintovaliokunta viittaa myös 

ulkoasiainvaliokunnan lausuntoon (UaVL 8/2005 vp), jossa on kiinnitetty muun ohella huomiota 

ulkoasiainhallinnon palkkauksen yleiseen tasoon. Lisäksi kehittämistyössä on hallintovaliokunnan 

mielestä tarpeen edelleen pyrkiä järjestelmän yksinkertaistamiseen ja hallinnollisen työn 

vähentämiseen. Lakiin perustuvan korvausjärjestelmän ylläpitäminen merkitsee myös, että 

lainvalmistelun laatuun kiinnitetään riittävästi huomiota. 
 
*** T XVJL T MU   l*jAu 

maanedustuksen korvausjärjestelmää 
koskevan lainsäädännön toimivuutta sekä ryhtyvän seurannan ja arvioinnin 

perusteella, tarvittaessa nopeastikin, tarpeellisiin lainsää-däntötoimenpiteisim.(Ta/z'o£u/z7jan 
lausuntoehdotus) 

Nykyinen ja ehdotettu uusi järjestelmä lähtee valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 2 §:n 3 

momentin 1 kohdan mukaisesti siitä, että ulkomaanedustuksen virkamiehille maksettavista 

paikallisista olosuhteista johtuvista lisistä ja korvauksista ei määrätä virkaehtosopimuksilla, vaan 

niistä säädetään lailla. Hallintovaliokunta toteaa, että lakiin perustuva korvausten määrittely on 

edelleen oikeudellisesti mahdollinen. Hallintovaliokunnan käsityksen mukaan lakiin perustuva 

korvausjärjestelmä on ollut perusteiltaan toimiva ja ulkoasiainhallintoon soveltuva ja 

asiantuntijakuulemisessa saadun selvityksen perusteella sitä voidaan pitää edelleenkin perusteltuna. 

Myöskään muiden valtion virkamiesten ulkomaantyön kustannusten korvauksista ei ole sovittu virka-

ehtosopimuksilla. Valiokunta kuitenkin tähdentää, että sikäli kuin valtio antaa virkaehtosopimuksella 

sinänsä sovittavista seikoista oikeussääntöjä, niistä on säädettävä lailla. 

Edellä olevan perusteella hallintovaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin 

huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 

 
aan Q*»"nraqi7a« 
ta 
,UUU   
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1 luku. Yleiset säännökset 

2 §. Määritelmä. Pykälän 1 kohdan mukaan tässä laissa puolisolla tarkoitetaan virkamiehen 

aviopuolisoa. Puolisoa koskevat korvaukset edellyttäisivät siten avioliittoa, kuten nykyisinkin. 

Hallituksen esityksen mukaan rekisteröidyt parisuhteet rinnastetaan avioliittoon ilman eri mainintaa 

niitä koskevan lainsäädännön nojalla. 

Ulkoasiainvaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota avopuolisoiden asemaan ja 

esittänyt säännöstä muutettavaksi siten, että puolisolla tarkoitettaisiin myös virkamiehen avopuolisoa. 

Hallintovaliokunta toteaa, että valtion henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa ja 

muissa säännöksissä ja määräyksissä ei avopuolisoa ole pääsääntöisesti rinnastettu aviopuolisoon 

etujen myöntämisen perusteena. Toisaalta ulkomaanedustuksessa työskentelevien virkamiesten 

avopuolisot ovat käytännössä erilaisessa asemassa kuin kotimaassa työskentelevien virkamiesten 

avopuolisot, koska ulkomailla puoliso on riippuvaisempi virkamiespuolisonsa asemasta ja 

työntekomahdollisuudet ovat rajoitetumpia. 

Hallintovaliokunta pitää tärkeänä, että ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmää kehitetään 

ottaen huomioon toimintaympäristön muuttuminen ja yhteiskunnallinen kehitys. Myös hallituksen 

esitys tähdentää aiempaa kilpailukykyisemmän korvausjärjestelmän tarvetta. Ulkomailla 

työskentelevän henkilön perhettä koskevat etuudet ovat tässä suhteessa yksi keskeinen tekijä. 

Valiokunta toteaa, että käytännössä ulkomaanedustuksen tehtävissä esimerkiksi asemapaikan 

kulttuuriset näkökohdat saattavat asettaa omia edellytyksiään, mutta itse korvausjärjestelmän tulisi 

valiokunnan mielestä soveltua erilaisiin perhetilanteisiin. 

Edellä olevan perusteella hallintovaliokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että tässä laissa 

virkamiehen aviopuolisoon rinnastetaan vaihtoehtoisesti myös virkamiehen kanssa samassa 

taloudessa vakiintuneessa suhteessa elävä avopuoliso. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 2 §:n 1 

kohtaa muutettavaksi siten, että puolisolla tarkoitetaan "virkamiehen aviopuolisoa tai virkamiehen 

kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää avopuolisoa, jos avopuolisot ovat todistettavasti 

asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi". 

Hallintovaliokunta ehdottaa myös, että pykälän 2 kohdan e-alakohtaan tehdään 

teknisluonteinen tarkistus seuraavasti: "e) samassa taloudessa virkamiehen kanssa asuvaa 

virkamiehen tai puolison 18 vuotta täyttänyttä lasta, jonka huoltaja virkamies tai puoliso o/i ennen 
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kuin lapsi täytti 18 vuotta ja joka sairauden, vian tai vamman vuoksi ei kykene elättämään itseään 

omalla työllään;". 

Hallintovaliokunta ehdottaa lisäksi, että pykälän 3 kohtaa tarkistetaan teknisluon-teisesti 

muotoon "mukana seuraavalla perheenjäsenellä puolisoa tai lasta, joka pysyvästi, vähintään 

kuuden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti oleskelee asemapaikassa ja asuu samassa taloudessa 

virkamiehen kanssa;". 

3 §. Ratkaisuvalta. Valiokunta ehdottaa pykälään aikamuotoa koskevaa teknistä korjausta. 
 
 
2 luku. Korvaukset 

Lakiehdotuksen 2 luvussa ehdotetaan säädettäväksi yleisenä ulkomaankorvauksena maksettavasta 

paikalliskorotuksesta ja sitä täydentävistä erityiskorvauksista. Hallintovaliokunta ehdottaa 

perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten hallituksen esityksessä esitettyä täsmällisempiä 

säännöksiä kunkin korvauksen saamisen edellytyksistä ja korvauksen suuruuden 

määräytymisperusteista. Tämän toteuttamiseksi hallituksen esi- 

ivAjscGii sisauy vau 1aRxcuu.u1UA.0c11 j § piiA-uuaisuxi uacaixujj.iA.si pyii.ttJXE.si, juissa 
saauei- 

täisiin eri erityiskorvauksista, ja pykälien numerointi muutett^siin vastaavasti. Lisäksi valiokunta 

ehdottaa lakiehdotukseen otettavaksi eräitä uusia säännöksiä. Valiokunnan täydennysehdotukset on 

tehty pääasiassa sisällyttämällä lakiehdotukseen säännöksiä hallituksen esityksen liitteenä olevasta 

asetusluonnoksesta niihin tehdyin eräin tarkistuksin ja kirjoitusasua koskevin korjauksin. 

4 §. Paikalliskorotus. Lakiehdotuksen 4 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta pai-

kalliskorotukseen sekä paikalliskorotuksen määräytymisperusteista. Valiokunta ehdottaa, että 

säännöksiä täsmennetään ja että pykälää täydennetään puolisokorotusta sekä lapsikorotusta 

koskevilla säännöksillä. 

Valiokunnan ehdottamassa pykälän 5 momentissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden 

perusteella virkamiehellä on oikeus puolisokorotukseen ajalta, jonka puoliso on väliaikaisesti poissa 

asemapaikalta. Pääsääntöisesti seurataan vuoden jaksoja, joiden aikana puoliso voi olla poissa 

asemapaikalta enintään 120 vuorokautta. Jos puoliso oleskelee asemapaikalla kuitenkin yhteensä alle 

vuoden, voi väliaikainen poissaolo olla enintään 10 vuorokautta kuukaudessa. Tällä tarkoitetaan, että 

http://1arxcuu.u1ua.0c11/
http://uacaixujj.ia.si/
http://pyii.ttjxe.si/
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puolison poissaolo yksittäisen kuukauden aikana voi ylittää 10 vuorokautta, mutta koko 

oleskelujakson aikana yhteenlaskettu poissaolo ei saa ylittää kymmentä vuorokautta kerrottuna 

oleskelukuukausien määrällä. 

5 §. Edustuston päällikön sijaisen paikalliskorotus. Edustuston päällikön sijaiseksi tai 

väliaikaiseksi edustuston johtavaksi virkamieheksi määrätyllä virkamiehellä on nykyisenkin sääntelyn 

mukaan oikeus saada tietyin edellytyksin paikalliskorotukseensa lisäys. Valiokunta ehdottaa, että 

lakiehdotusta täydennetään tätä koskevilla säännöksillä ja että säännökset sijoitetaan lakiehdotuksen 

S §:ään. Tässä tarkoitetun lisäyksen laskemisessa käytettävästä prosenttiluvusta ja tehtäväluokasta 

säädettäisiin ulkoasiainministeri- 

X— ______________11_ 

vu asciu&Bciia. 

6 §. Varustautumiskorvaus. Valiokunta ehdottaa, että varustautumiskorvausta koskevaa säännöstä 

täydennetään varustautumiskorvauksen saamisen edellytyksiä ja korvauksen määräytymisperusteita 

koskevilla säännöksillä ja että säännökset sisällytetään lakiehdotuksen 6 §:ään. 

7 §. Muuttokorvaus. Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen 7 §:ään kootaan säännökset 

virkamiehen oikeudesta saada muuttokorvausta sekä korvauksen suuruuden määräytymisestä eri 

tilanteissa. Tehtäväluokkien mukaisesti korvattavien muuttokuutioiden määristä säädettäisiin 

ulkoasiainministeriön asetuksella. Alle vuoden kestävän toimikauden muuttokorvauksesta 

säädettäisiin ulkoasiainministeriön asetuksella. 

8 §. Asuntokorvaus. Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen 8 §:äan sisällytetään säännökset 

virkamiehen oikeudesta saada korvaus asemapaikalla asumisesta aiheutuvista kohtuullisista 

kustannuksista sekä kustannusten kohtuullisuutta harkittaessa huomioon otettavista seikoista. 

Asuntokorvauksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista säädettäisiin 

ulkoasiainministeriön asetuksella. 

9 §. Koulutuskorvaus. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 9 §:ään otettavaksi säännökset 

virkamiehelle maksettavasta lapsen koulutuskorvauksesta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 

virkamiehen mukana seuraavan lapsen koulutuskorvauksesta. 
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Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi seikoista, jotka otetaan huomioon korvattavien 

kustannusten kohtuullisuutta harkittaessa. 

Pykälän 3 momentin perusteella virkamiehellä olisi oikeus saada 1 momentissa tarkoitettu 

koulutuskorvaus myös kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen osalta. Oikeus 

koulutuskorvaukseen olisi koulun lukuvuoden ajalta. Pykälän 1 momentissa lueteltujen kustannusten 

lisäksi korvausta voisi saada myös lapsen sisäoppilaitosmaksusta. Koulutuskorvauksen 

enimmäismäärästä säädettäisiin ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Suomessa koulua käyvän lapsen koulutuskorvauksesta. 

Ehdotettavan säännöksen mukaan, jos lapsi asuu ulkoasiainministeriön hyväksymässä asuntolassa, 

koulutuskorvauksena suoritettaisiin 85 prosenttia asuntolapal-velusta maksettavasta määrästä. Jos 

lapsi asuu oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa, koulutuskorvauksena suoritettaisiin 

asuntolan täysihoitomaksu. Ulkoasiainministeriön asetuksella säädettäisiin koulutuskorvauksen 

enimmäismääristä. 

10 §. Matkakorvaukset. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 10 §:ään otettavaksi sään- 

nökset virkamiehen oikeudesta saada korvauksia virkamiehen ja hänen mukanaan seu- 

raavan perheenjäsenen muuttomatkoista, kotilomamatkoista Suomeen, tapaamismat- 

koista perheenjäsenen asuessa asemamaan ulkopuolella, sukulaisen kuolemantapauksen 

johdosta tehdyistä matkoista Suomeen sekä kotiapulaisen matkoista aiheutuvista kustannuksista. 

Asiassa noudatettaisiin soveltuvin osin valtion virkaehtosopimuksen määräyksiä virkamatkoista. 

Tarkemmat säännökset tässä tarkoitetuista korvauksista annettaisiin lakiehdotuksen 25 §:n nojalla 

ulkoasiainministeriön asetuksella. 

11 §. Edustuskorvaus. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 11 §:ään otetaan säännökset 

virkamiehen oikeudesta saada korvausta virkatehtäviin liittyvästä edustustyöstä aiheutuvista 

kustannuksista. Edustuskorvaus määräytyisi tosiasiallisten kustannusten tai yksikköhintojen 

perusteella. Tarkemmat säännökset edustuskorvauksen määräytymisestä ja yksikköhinnoista 

annettaisiin ulkoasiainministeriön asetuksella. 

12 §. Olosuhdekorvaus. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 12 §:äan sisällytettäväksi säännökset 

virkamiehen oikeudesta saada korvaus asemapaikan etäisyyteen, terveyteen, turvallisuuteen ja 
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viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista olosuhteista. Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 

korotettuna, jos puoliso tai lapsi seuraavat mukana asemapaikalle. Korvauksen suuruudesta 

ehdotetaan säädettäväksi ulkoasiainministeriön asetuksella. 

13 §. Vakuutusta täydentävä korvaus. Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen 13 §:ssä 

säädettäisiin virkamiehen oikeudesta saada korvaus virkamiehen tai hänen mukanaan seuraavan 

perheenjäsenen omaisuudelle asemapaikalla muuten kuin virkatehtävää hoidettaessa sattuneesta 

vahingosta, jota ei ole voitu kattaa vakuutuksesta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin korvauksen 

saamisen edellytyksistä ja 2 momentissa korvauksen suuruuden määräytymisperusteista. Pykälän 3 

momentissa ehdotetaan säädettävän tilanteesta, jossa korvauksen määrää voidaan alentaa tai korvaus 

jättää kokonaan maksamatta virkamiehen tai hänen perheenjäsenensä myötävaikutuksen vuoksi. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin korvausta koskevan oikeuden siirtymisestä korvauksen mak-

sajalle eli Suomen valtiolle. 

14 §. Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille, Valiokunta ehdottaa 

lakiin lisättäväksi säännökset korvausten maksamisesta tilanteessa, jossa ulkoasiainhal- 

linnon virkamiehenä tai lähetettynä työsopimussuhteisena työntekijänä työskentelevät 

puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan. Tällaisessa tilanteessa kummallakaan puo- 

lisoista ei olisi oikeutta puolisokorotukseen. Kummallakin puolisoista olisi oikeus saa- 

da paikalliskorotus ja olosuhdekorvaus alennettuna tietyllä prosenttiosuudella, josta 

säädettäisiin ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Oikeus saada paikalliskorotuksen ja olosuhdekorvauksen lapsikorotus, koulutuskorvaus ja 

tapaamismatkakorvaus olisi koko perheen osalta, mutta vain toisella puolisoista. Tämä tarkoittaisi 

sitä, että puolisoiden kesken jää sovittavaksi, kummalle korvaus maksetaan. Näiden korvausten 

suuruus ei riipu virkamiehen tehtävästä eikä virkanimikkeestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan oikeus varustautumis-, muutto- ja asuntokorvauk-seen olisi vain 

toisella 1 momentissa tarkoitetuista puolisoista. Koska oikeus näihin korvauksiin voi määräytyä eri 

perustein, esimerkiksi virkamiehen tehtävästä riippuen, eh- 
 
 

remmaksi. 
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15 §. Korvaukset puolison saadessa muita tuloja tai korvauksia (Uusi). Valiokunta ehdottaa 

pykälässä säädettäväksi virkamiehen oikeudesta saada puolisokorotusta ja muita tässä laissa 

säädettäviä, perheenjäsenen perusteella maksettavia korvauksia ja korotuksia silloin, kun 

virkamiehen mukana seuraavalla puolisolla on muita kuin lakiehdotuksen 14 §:ssä säädettyjä työ- tai 

ansiotuloja. 

16 §. Korvaukset virkamiehen vuosiloman, virkamatkan ja lomautuksen aikana (Uusi). 

Selvyyden vuoksi valiokunta ehdottaa, että laissa säädettäisiin myös virkamiehen oikeudesta 

korvauksiin vuosiloman ja virkamatkan aikana. Jos virkamatka ei kuuluisi edusruston 

tavanomaiseen toimintaan, ulkoasiainministeriö päättäisi virkamatkapäätöksen yhteydessä erikseen, 

maksetaanko virkamiehelle virkamatkan ajalta korvauksia ja min-käsuuruisina ne maksetaan. 

Jos virkamies lomautetaan, hänellä olisi lomautusaikana oikeus asuntokorvauk-seen ja 

koulutuskorvaukseen samoin perustein kuin virantoimituksen aikana. Muita tässä laissa säädettyjä 

korvauksia ei virkamiehelle lomautuksen aikana maksettaisi. 

17 §. Korvaukset virkamiehen virkavapauden aikana (Uusi). Valiokunta ehdottaa lain 17 §:ään 

sisällytettäväksi säännökset virkamiehen oikeudesta tässä laissa säädettäviin korvauksiin hänen 

virkavapautensa aikana. Oikeus korvauksiin olisi vastaavilla perusteilla ja vastaavassa suhteessa kuin 

valtion virkaehtosopimuksessa on sovittu virkamiehelle virkavapauden aikana maksettavasta 

palkkauksesta. Ulkomaanedustuksen virkamiehellä olisi kuitenkin oikeus saada asuntokorvaus ja 

lasten koulutuskorvaus täysimääräisinä. Hänellä olisi oikeus tässä tarkoitetmihin korvauksiin myös 

palkattoman isyys-vapaan ajalta. 

I S §. Korvaukset evakuointimääräyksen aikana (Uusi). Valiokunta ehdottaa lakiehdotukseen 

uutta 18 §:ää, jossa säädettäisiin virkamiehen oikeudesta tässä laissa säädettyihin korvauksiin 

evakuointimääräyksen aikana. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin pai-kalliskorotuksen ja 

olosuhdekorvauksen määräytymisestä. Pykälän 3 momentti koskisi koulutuskorvausta. Pykälän 4 

momentissa säädettäisiin kotiloma- ja tapaamismatkasta sekä matkasta kuolemantapauksen johdosta 

aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Siinä tapauksessa, että evakuointipaikaksi on määrätty 

Suomi, oikeus korvauksiin olisi vain rajoitetusti. 
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19 §. Evakuointimatkasta aiheutuvat kustannukset ja päiväraha (Uusi). Valiokunta ehdottaa 

lakiehdotuksen 19 §:ssä säädettäväksi virkamiehen oikeudesta saada korvaus evakuointimatkasta 

aiheutuvista kustannuksista. Pykälässä säädettäisiin myös oikeudesta päivärahaan. Säännöksen 

mukaan virkamiehellä tai puolisolla on oikeus päivärahaan, joka määräytyy evakuointipaikan 

mukaan. Säännöksellä tarkoitetaan, että evakuoitaessa sekä virkamies että hänen puolisonsa, oikeus 

päivärahaan on vain toisella heistä. Oikeutta päivärahaan ei kuitenkaan ole, jos evakuointipaikaksi 

määrätään Suomi ja henkilö asuu omassa asunnossaan. Omalla asunnolla tarkoitetaan tässä henkilön 

omana asuntonaan käyttämää asuntoa riippumatta sen omistus- tai hallintasuhteesta. Tässä pykälässä 

tarkoitetun korvauksen ja päivärahan maksamisessa noudatettaisiin soveltuvin osin valtion 

virkamiesten matkustussääntöä. 

20 §. Korvaukset kuolemantapauksen yhteydessä (Uusi). Valiokunta ehdottaa lakiin 20 §:ää, jossa 

säädettäisiin korvauksista virkamiehen ja mukana seuranneen perheenjäsenen kuolemantapauksen 

yhteydessä. Pykälän 1 momentti koskee paikalliskorotuksen, olosuhdekorvauksen, 

koulutuskorvauksen ja asuntokorvauksen maksamista tilanteessa, jossa virkamies on kuollut 

toimikautensa aikana, (erityinen syy) Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mukana seuranneen 

perheenjäsenen perusteella maksettavista korvauksista tilanteessa, jossa perheenjäsen on kuollut. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi vainajan kuljettamisesta aiheutuvien kustannusten 

korvaamisesta. 

21 §. Korvaukset määräaikaisessa virkasuhteessa (Uusi). Valiokunta ehdottaa, että lakiin lisätään 

uusi 21 §, jossa säädettäisiin ulkoasiainhallinnon määräaikaisessa virkasuhteessa o?svan 

ulkomaanedustukseen määrätyn virkamiehen oikeudesta tässä laissa säädettyihin korvauksiin. 

23 § (8). Muut korvaukset. Säännöksen täsmentämiseksi ja ottaen huomioon lakiehdotukseen 

lisättävien pykälien määrän valiokunta ehdottaa pykälää muutettavaksi muotoon: "Yksittäisessä 

tapauksessa voidaan erityisestä syystä korvata myös sellaisia 1 §:ssä tarkoitettuja menoja, joita 

tässä luvussa säädetyt korvaukset eivät kata." Valiokunnan ehdottama muotoilu vastaa asiallisesti 

ja tarkoitukseltaan hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 8 §:n säännöstä. 

24 §. Korvausten hakeminen (Uusi). Tässä laissa säädetyt korvaukset maksetaan asun-tokorvausta 

lukuun ottamatta hakemuksesta. Valiokunta ehdottaa lakiin lisättäväksi perussäännökset korvausten 
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hakemisesta sekä korvaushakemusta ja korvauspäätöstä koskevista määräajoista. Asuntokorvaus 

maksetaan suoraan vuokranantajalle. 
 
 
3 luku. Erinäiset säännökset 

26 §. Ulkomaanedustuksen korvauslautakunta (Uusi). Perustuslakivaliokunnan lausuntoon 

viitaten hallintovaliokunta ehdottaa lisättäväksi uuden 25 §:n, jossa säädettäisiin yleiset säännökset 

ulkomaanedustuksen korvauslautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä sekä 

korvausperusteiden käsittelyssä noudatettavasta menettelystä. Lautakunnan kokoonpanosta, kuten 

esimerkiksi jäsenten lukumäärästä, mahdollisista varajäsenistä ja asiantuntijoista sekä muusta 

organisoinnista, sekä lautakunnan toiniin-nasta säädettäisiin tarkemmin ulkoasiainrnimsteriön 

asetuksella. 

27 (10) §. Takaisinperintä. Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten hallintovaliokunta 

ehdottaa aiheettomasti maksetun korvauksen takaisinperintää koskevaan säännökseen lisättäväksi 

viittauksen myös valtion virkamieslain (750/1994) 61 §:ään. 
 
 

4 luku. Voimaantulosäännökset 

30 (13) §. Voimaantulo. Valiokunta ehdottaa pykälän ensimmäiseen momenttiin korjattavaksi 

vuosiluvun. 

31 (14) §. Siirtymäsäännös. Valiokunta ehdottaa siirtymäsäännöstä muutettavaksi siten, ettei 

säännös rajautuisi virkamiehen Suomeen paluun yhteydessä vain niihin tilan- 

 

teisiin, joissa hän palaa ulkoasiainministeriöön. Lisäksi valiokunta ehdottaa lain voi-

maantulosäännökseen ehdotetun muutoksen vuoksi, että siirtymäkauden viimeinen päivämäärä olisi 

31 päivä joulukuuta 2007. 
 
 
Säätämisjärjestys 
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Hallintovaliokunta on ottanut perustuslakivaliokunnan tekemät, hallituksen esitykseen sisältyvän 

lakiehdotuksen S ja 9 §:ää koskevat valtiosääntöoikeudelliset huomautukset asianmukaisesti 

huomioon, minkä vuoksi lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Va-

liokunnan muutosehdotukset) ja 

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan 

lausumaehdotus). 
 
 
 
Valiokunnan muutosehdotukset 

 
 
 

Laki 
ulkomaanedustuksen korvauksista 

 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku Yleiset 

säännökset 
 

1 §  

(Kuten HE) 
 
 

2 §  
 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
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1) puolisolla virkamiehen aviopuolisoa tai virkamiehen kanssa avioliitonomaisissa 

olosuhteissa elävää avopuolisoa, jos avopuolisot ovat todistettavasti asuneet yhdessä vähintään 

kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi; 

2) lapsella: 

(a —d alakohta kuten HE) 

e) samassa taloudessa virkamiehen kanssa asuvaa virkamiehen tai puolison 18 vuotta 

täyttänyttä lasta, jonka huoltaja virkamies tai puoliso oli ennen kuin lapsi täytti 18 vuotta ja joka 

sairauden, vian tai vamman vuoksi ei kykene elättämään itseään omalla työllään; 

3) mukana seuraavalla perheenjäsenellä puolisoa tai lasta, joka pysyvästi, vä- 

hintään kuuden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti oleskelee asemapaikassa ja asuu samas- 

sa taloudessa virkamiehen kanssa; 

(4—7 kohta kuten HE) 
3 §  

 

Ratkaisuvalta 

Tässä laissa säädettyjen korvausten myöntämisestä päättää ulkoasiainministeriö, jollei 

ulkoasiainministeriön asetuksella ratkaisuvaltaa anneta edustustolle. 
 

2 luku 

Korvaukset 
 

4 §  
 

Paikalliskorotus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus ulkomailla suoritetusta työstäjä paikallisista 

olosuhteista johtuvista erityisistä menoista (paikalliskorotus) siltä ajalta, jolloin virkamiehen 

virkapaikkana on ulkomaanedustuksen asemapaikka. Ulkomaanedustukseen siirryttäessä 

paikalliskorotusta maksetaan siitä lukien, kun virkamies on toimikau- 

J__ „n ________ _„________ * ___________L~:t ________________..;_J-„*„L<^...^ 
uc/i umucssu suuj/umu uzcrrtujL/utrwuz nvuuntuun virruitcntuviuun. 
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Paikalliskorotuksen suuruus määräytyy siten, että virkamiehen virkanimikkeen tai 

tehtävän vaatimusten sekä virkamiehen perheellisyyden perusteella määritelty paikal-

liskorotuksen perusarvo kerrotaan asemapaikan hintatasoon perustuvalla kalleusker-toimella 

ja valuuttakertoimella. (Uusi 2 mom.) 

Paikalliskor otuksen perusarvoista, kalleuskertoimista ja virkanimikkeiden rin-

nastuksista säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. Valuuttakerroin määräytyy ul-

koasiainministeriön vahvistaman tilikurssin mukaan. (Uusi 3 mom.) 

Virkamiehellä on oikeus saada paikalliskorotukseen korotus hänen mukanaan seuraavan 

puolison (puolisokorotus) ja lapsen (lapsikorotus) perusteella. Oikeus lapsikorotukseen on 

kuitenkin vain opintotukilain (65/1994) nojalla myönnetyn opintorahan määrän ylittävältä 

osalta. (Uusi 4 mom.) 

Virkamiehellä on oikeus puolisokorotukseen myös siltä ajalta, jonka puoliso on 

väliaikaisesti poissa asemapaikalta, jos puolison väliaikainen poissaolo kestää enintään 120 

vuorokautta vuodessa tai, jos puoliso oleskelee asemapaikalla yhteensä alle vuoden, enintään 

10 vuorokautta kuukaudessa. (Uusi 5 mom.) 
 
 
 
 

Edustuston päällikön sijaisen paikalliskorotus 

Kun virkamies on määrätty edustuston päällikön sijaiseksi tai väliaikaiseksi edustuston 

johtavaksi virkamieheksi yli viideksi arkipäiväksi tai yli seitsemäksi kalenteripäiväksi, on 

hänellä tältä ajalta oikeus saada paikalliskorotukseensa lisäys, jos edustuston päällikkö on 

estynyt hoitamasta tehtäviään vuosiloman, lomarahavapaan, virkavapauden, asemamaan 

ulkopuolelle suuntautuvan virkamatkan tai myönnettyjen virkapäivien vuoksi taikka jos 

edustusto on ilman vakinaista päällikköä. Oikeus lisäykseen viimeksi mainitussa tapauksessa 

on siihen saakka, kunnes uudeksi edustuston päälliköksi määrätty virkamies on ryhtynyt 

tehtäväänsä. Lisäys lasketaan prosenttiosuutena asemapaikalla maksettavasta 

ulkoasiainministeriön asetuksella säädettävän tehtäväluokan mukaisesta 

paikalliskorotuksesta. 
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6 §  

 

Varustautumiskorvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus ulkomaanedustukseen siirtymisestä johtuvia 

välttämättömiä hankintoja varten (varustautumiskorvaus), jos virkamies siirron yhteydessä 

muuttaa asemapaikalle asemamaan ulkopuolelta ja hänen toimikautensa asemapaikalla 

jatkuu vähintään yhden vuoden. 

Varustautumiskorvauksen suuruus määräytyy virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän 

vaatimusten sekä virkamiehen perheellisyyden ja sen mukaan, kuinka pitkä aika edellisestä 

korvaukseen oikeuttaneesta siirrosta on kulunut. 
 
 

7 §  
 

Muuttokorvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus ulkomaanedustuksen asemapaikalle siir-

tymisestä johtuvista henkilökohtaisen matkatavaran ja koti-irtaimiston pakkaamis-, kuljetus-, 

purkamis-, välivarastointi- ja vakuutuskustannuksista (muuttokorvaus), jos virkamiehen 

toimikausi asemapaikalla jatkuu vähintään yhden vuoden. Virkamiehellä on oikeus saada 

muuttokorvaus ta myös hänen mukanaan seuraavan perheenjäsenen siirtymisestä johtuvista 

kustannuksista, jos virkamiehen toimikausi asemapaikalla jatkuu vähintään yhden vuoden. 

Virkamiehellä on lisäksi oikeus muuttokorvaukseen hänen toimikautensa päättyessä, jos 

virkamies tai hänen mukanaan seuraava perheenjäsen muuttaa asemapaikalta kolmen 

kuukauden kuluessa toimikauden päättymisestä taikka, jos perheenjäsen on lapsi, välittömästi 

sen lukukauden päätyttyä, jonka kuluessa virkamiehen toimikausi päättyi. 

Muuttokorvauksen suuruus määräytyy virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän 

vaatimusten samoin kuin virkamiehen mukana seuraavien perheenjäsenten lukumäärän sekä 

muutettavan matkan perusteella. Tehtäväluokkien mukaisesti korvattavien muutto-kuutioiden 

määristä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Jos asemapaikalle muutetaan muualta kuin Suomesta tai virkamiehen edellisestä 

asemapaikasta.muuttokorvauksen suuruus määräytyy muutettavan matkan perusteella siten, 
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että muuttokorvaus on enintään Suomen ja asemapaikan välisestä muutosta suoritettavan 

muuttokorvauksen suuruinen. 

Virkamiehen ulkoasiainhallinnon toimikauden päättyessä suoritettava muuttokor-vaus 

määräytyy muutettavan matkan perusteella siten, että korvaus on enintään Suomeen 

muuttamisesta suoritettavan muuttokorvauksen suuruinen. 

Alle vuoden kestävän toimikauden muuttokorvauksesta säädetään ulkoasiainmi-

nisteriön asetuksella. 
 
 

8 §  
 

Asuntokorvaus 

Ulkomaanedustuksen tehtävään määrätyllä virkamiehellä on oikeus saada korvaus 

asemapaikalla asumisesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (asuntokorvaus). 

Asumiskustannusten kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon asemapaikan olosuhteet, 

virkamiehen virkanimike tai tehtävän vaatimukset sekä virkamiehen perheellisyys. 

Asuntokorvauksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista säädetään 

ulkoasiainministeriön asetuksella. 
 
 

9 §  
 

Koulutuskorvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus hänen mukanaan seuraavan lapsen esi-, perus-

, lukio- ja ammatillis?z*a perusopetuksesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos 

virkamiehen toimikausi kestää vähintään yhden vuoden (koulutuskorvaus). Virkamiehellä on 

oikeus saada korvaus esiopetuskustannuksista kuitenkin vain, jos opetusta saava lapsi on 

täyttänyt viisi vuotta ja kysymys on ensimmäiselle varsinaista koululuokkaa välittömästi 

edeltävälle luokalle annettavasta sellaisesta opetuksesta, jonka saaminen on lapsen 

koulunkäynnin kannalta perusteltua. Oikeus koulutuskorvauksen saamiseen päättyy sen 

lukukauden lopussa, jonka aikana lapsi täyttää 20 vuotta. 
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Korvattavien kustannusten kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon asema-

paikan erityiset olosuhteet, opetuksen taso ja sisältö sekä opetuskielen ja koulujärjestelmän 

tarkoituksenmukaisuus lapsen aikaisemman koulunkäynnin ja jatkokoulutus-

mahdollisuuksien kannalta. Oppimateriaalin hankinnasta aiheutuvien kustannusten 

korvauksen enimmäismäärästä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Virkamiehellä on oikeus saada 1 momentissa tarkoitettu koulutuskorvaus myös 

kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen osalta koulun lukuvuoden ajalta. Koulutus-

korvauksen perusteena oleviin kustannuksiin luetaan mukaan myös sisäoppilaitosmak-sut. 

Koulutuskorvauksen enimmäismäärästä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Suomessa koulua käyvän ulkoasiainministeriön hyväksymässä asuntolassa asuvan 

lapsen koulutuskorvauksena maksetaan 85 prosenttia asuntolapalvelusta maksettavasta 

määrästä, kuitenkin enintään ulkoasiainministeriön asetuksella säädettävä enimmäismäärä. 

Suomessa sijaitsevan oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa asuvan lapsen 

koulutuskorvauksena maksetaan asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin enintään 

ulkoasiainministeriön asetuksella säädettävä enimmäismäärä. 

, 10 § 

Matkakorvaukset 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus muuttomatkoista, kotilomamatkoista Suomeen, 

tapaamismatkoista perheenjäsenen asuessa asemamaan ulkopuolella, sukulaisen 

kuolemantapauksen johdosta tehdyistä matkoista Suomeen ja kotiapulaisen matkoista 

aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (matkakorvaus) noudattaen soveltuvin osin valtion 

virkaehtosopimuksen määrävksiä virkamatkoista. 
A- tr 

 

n§  
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Edustuskorvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus virkatehtäviin liittyvien edustustilaisuuksien 

järjestämisestä aiheutuvista ja muista edustamiseen liittyvistä kustannuksista 

(edustuskorvaus). Edustuskorvaus määräytyy tosiasiallisten kustannusten tai yksikköhintojen 

perusteella. Tarkemmat säännökset edustuskorvauksen määräytymisestä ja yksikköhinnoista 

annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella. 
 
 

12 § 
 

Olosuhdekorvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asemapaikan etäisyyteen, terveyteen, tur-

vallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista olosuhteista (olosuhdekorvaus). 

Olosuhdekorvausmyönnetään korotettuna, jos puoliso tai lapsi seuraavat mukana 

asemapaikalle. 

Korvauksen suuruudesta säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. 
 
 

13 § 
 

Vakuutusta täydentävä korvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus virkamiehen tai mukana seuraavan per-

heenjäsenen omaisuudelle asemapaikalla muuten kuin virkatehtävää hoidettaessa sattuneesta 

vahingosta, jota ei ole voitu kattaa vakuutuksella (vakuutusta täydentävä korvaus), 

l) jos virkamies tai mukana seuraava perheenjäsen ei saa korvausta vahingon ai-

heuttajalta tai muulta korvausvelvolliselta, 

2) jos vakuutusyhtiö edustuston sijaintipaikan erikoisolosuhteiden perusteella 

kieltäytyy vakuutussopimuksesta tai vakuutuskorvauksesta taikka 

3) jos korvausasian käsittely vakuutusyhtiössä viivästyy kohtuuttomasti. 

Vakuutusta täydentävän korvauksen suuruus määräytyy virkamiehen tai mukana 

seuraavaan perheenjäsenen omaisuuden vakuutussopimuksen korvausehtojen perusteella. 
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Vakuutusta täydentävän korvauksen määrää voidaan alentaa tai korvaus jättää 

kokonaan maksamatta, jos virkamies tai hänen mukanaan seuraava perheenjäsen on 

myötävaikuttanut omaisuuden vahingoittumiseen. 

Kun vakuutusta täydentävä korvaus on maksettu virkamiehelle, siirtyy oikeus vir-

kamiehen tai hänen mukanaan seuraavan perheenjäsenen vahingoittuneeseen omaisuuteen 

tai siitä saatavaan korvaukseen Suomen valtiolle virkamiehelle maksettua korvausta 

vastaavaan määrään. 
 
 

14 § 
 

Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille 

Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehenä tai lähetettynä työsopimussuhteisena työn-

tekijänä työskentelevät puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan, kummallakaan heistä ei 

ole oikeutta saada paikalliskorotuksen puolisokorotusta. Kummallakin heistä on oikeus saada 

paikalliskorotus ja olosuhdekorvaus ulkoasiainministeriön asetuksella säädettävällä 

prosenttiosuudella alennettuna. Paikalliskorotuksen ja olosuhdekorva.uk-sen lapsikorotus, 

koulutuskorvaus sekä tapaamismatkakorvaus maksetaan koko perheen osalta vain toiselle 

puolisoista. 

Oikeus varustautumis-, muutto-ja asuntokorvaukseen on vain toisella 1 momentissa 

tarkoitetuista puolisoista. Jos heidän oikeutensa näihin korvauksiin määräytyy eri perustein, 

on oikeus korvaukseen sillä, jonka korvaus määräytyy korkeammaksi. 
15 § (Uusi) 

 

Korvaukset puolison saadessa muita tuloja tai korvauksia 

Virkamiehen puolisokorotusta alennetaan, jos hänen mukana seuraavan puolisonsa 

muut kuin 14 §:ssä tarkoitetut työ- tai ansiotulot ylittävät työttömyysturvalaissa (1290/2002) 

tarkoitetun peruspäivärahan 25-kertaisen määrän kuukaudessa. Puolisokorotusta alennetaan 

puolella siitä tulojen määrästä, joka ylittää peruspäivärahan edellä sanotun määrän 

kuukaudessa. Virkamiehellä on oikeus saada muut tässä laissa säädetyt perheenjäsenen 

http://olosuhdekorva.uk-/
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perusteella maksettavat korvaukset ja korotukset vain siltä osin kuin puolison muu työnantaja 

ei niitä maksa. 
 

16 § (Uusi) 
 

Korvaukset virkamiehen vuosiloman, virkamatkan ja lomautuksen aikana 

Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin myös vuosiloman ja 

virkamatkan aikana. Jos virkamatka ei kuitenkaan kuulu edustuston tavanomaiseen toi-

mintaan, ulkoasiainministeriö päättää virkamatkapäätöksen yhteydessä erikseen, maksetaanko 

virkamatkan ajalta korvauksia ja minkäsuuruisina ne maksetaan. 

Jos virkamies lomautetaan, hänellä on lomautusaikana oikeus asuntokorvaukseen ja 

koulutuskorvaukseen samoin perustein kuin virantoimituksen aikana. 
 

17 § (Uusi) 
 

Korvaukset virkamiehen virkavapauden aikana 

Virkamiehellä on virkavapauden aikana oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin 

vastaavilla perusteilla ja vastaavassa suhteessa kuin valtion virkaehtosopimuksessa on sovittu 

virkamiehen virkavapauden aikana virkamiehelle maksettavasta palkkauksesta. Virkamiehellä 

on kuitenkin oikeus saada asuntokorvaus ja lasten koulutuskorvaus täysimääräisinä. 

Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin myös siltä ajalta, jonka 

hän valtion virkaehtosopimuksessa sovitun äitiysvapaan palkallisena aikana on palkattomalla 

isyysvapaalla. 

18 § (Uusi) Korvaukset evakuointimääräyksen 

aikana 

Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin myös evakuointi-

määräyksen aikana siten kuin jäljempänä tässä pykälässä säädetään. 

Paikalliskorotus ja olosuhdekorvaus määräytyvät sen asemapaikan perusteella, johon 

virkamies oli määrätty ennen evakuointia. Jos virkamiehen evakuointipaikaksi on määrätty 
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Suomi, virkamiehellä on oikeus paikalliskorotukseen enintään kolmen kuukauden ajalta 

evakuointimääräyksen antamisesta. 

Koulutuskorvaus määräytyy evakuointipaikalla samoin perustein kuin asemapaikalla, 

johon virkamies oli määrätty ennen evakuointia. Jos evakuointipaikaksi on määrätty Suomi, 

virkamiehellä on oikeus saada korvaus lapsen koulunkäynnistä muussa kuin julkisessa 

koulussa vain, 

1) jos lapsi on lukion viimeisellä luokalla; 

2) lapselle ei ole paikkaa julkisessa koulussa; 

3) evakuointimääräys on lyhytaikainen; ja 

4) virkamiehen toimikausi ulkomaanedustuksessa jatkuu. 

Korvaus kotiloma- ja tapaamismatkasta sekä matkasta kuolemantapauksen johdosta 

aiheutuvista kustannuksista määräytyy siten, että matkan lähtö- ja päätepaikkana pidetään 

evakuointipaikkaa. Jos virkamiehen evakuointipaikaksi on määrätty Suomi, ei oikeutta 

korvaukseen kuitenkaan ole. 
19§ (Uusi) 

 

Evakuointimatkasta aiheutuvat kustannukset ja päiväraha 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus kustannuksista, jotka aiheutuvat virkamiehen 

omasta, mukana seuraavan perheenjäsenen sekä kotiapulaisen evakuointimatkasta 

asemamaan ulkopuolelle. Virkamiehellä tai puolisolla on lisäksi oikeus päivärahaan, joka 

määräytyy evakuointipaikan mukaan. Oikeutta päivärahaan ei kuitenkaan ole, jos 

evakuointipaikaksi määrätään Suomi ja henkilö asuu omassa asunnossaan. Tässä pykälässä 

tarkoitetun korvauksen ja päivärahan maksamisessa noudatetaan soveltuvin osin valtion 

virkamiesten matkustussääntöä. 

20 § (Uusi) 

Korvaukset kuolemantapauksen yhteydessä 

Jos ulkomaanedustukseen määrätty virkamies kuolee toimikautensa aikana, oikeus 

saada paikalliskorotus, olosuhdekorvaus, koulutuskorvaus ja asuntokorvaus jatkuu sen 
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kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana virkamies kuoli. Ulkoasiainministeriö voi 

erityisestä syystä päättää, että oikeus asuntokorvauksen ja koulutuskorvauksen saamiseen 

jatkuu kauemminkin. 

Virkamiehellä on oikeus saada mukana seuranneen perheenjäsenen perusteella 

maksettavat korvaukset sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana perheenjäsen kuoli. 

Muuttokorvaus maksetaan virkamiehen toimikauden päättyessä virkamiehen 

muuttokorvauksen yhteydessä. 

Jos virkamies tai hänen perheenjäsenensä kuolee ulkomailla virkamiehen toimikauden 

aikana, korvataan vainajan Suomeen kuljettamisesta ja kuljettamisen edellyttämästä 

varustamisesta aiheutuvat välttämättömät kustannukset, jos korvausta ei voida saada 

vakuutuksen perusteella. Jos vainaja kuljetetaan muualle kuin Suomeen, korvataan enintään 

Suomeen kuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava määrä. 

21 § (Uusi) Korvaukset määräaikaisessa 

virkasuhteessa 

Ulkoasiainhallinnon määräaikaisessa virkasuhteessa olevalla ulkomaanedustukseen 

määrätyllä virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin. Hänelle maksettavan 

varustautumiskorvauksen määrä on kuitenkin 50 prosenttia 6 §:ssä tarkoitetun 

varustautumiskorvauksen määrästä. 

Mitä 1 momentissa on säädetty varustautumiskorvauksesta, ei sovelleta määräaikaiseen 

avustajaan. 
 

22 (7) § 

(Kuten HE) 

23 (8) § 

Muut korvaukset 

Yksittäisessä tapauksessa voidaan erityisestä syystä korvata myös sellaisia 1 §:ssä 

tarkoitettuja menoja, joita tässä luvussa säädetyt korvaukset eivät kata. 
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24 § (Uusi) 
 

Korvausten hakeminen 

Tässä laissa säädetyt korvaukset asuntokorvausta lukuun ottamatta maksetaan 

hakemuksesta. Virkamiehen on ilmoitettava viipymättä 3 §:ssä tarkoitetulle korvauksen 

myöntämisestä päättävälle viranomaiselle korvauksen maksamisperusteisiin vaikuttavasta 

olosuhteen muutoksesta. Korvaushakemus on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden 

kuluessa siitä päivästä, jolloin oikeus korvaukseen alkoi. Korvauspäätös on tehtävä 

viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. 
 

25 (9) § 
 

Tarkemmat säännökset korvauksista 

(poist.) Tarkemmat säännökset tässä laissa säädetyistä korvauksista ja korvausmääristä 

sekä menettelystä korvausten hakemisessa, myöntämisessä ja maksamisessa säädetään 

ulkoasiainministeriön asetuksessa. 
 

3 luku Erinäiset säännökset 26 § (Uusi) 

Ulkomaanedustuksen korvauslautakunta 

Ulkoasiainministeriön yhteydessä on ulkomaanedustuksen korvauslautakunta 

(lautakunta), jonka ulkoasiainministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan 

kokoonpanossa ovat jäseninä edustettuina ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö sekä 

ulkoasiainministeriön henkilöstö. 

Lautakunnan tehtävänä on käsitellä ulkomaanedustuksen virkamiehille maksettavien 

korvausten perusteita koskevat ja muut periaatteellisesti merkittävät asiat sekä antaa niistä 

lausunto samoin kuin suorittaa ne muutkin tästä laista johtuvat tehtävät, jotka 

ulkoasiainministeriö sille antaa. 

Korvausten perusteista on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto, 

jos valtiovarainministeriötä edustava jäsen ei ole puoltanut lausuntoa. 
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Lautakunnan kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään tarkemmin ulkoasiainmi-

nisteriön asetuksella. 

27 (10) § 

Takaisinperintä 

Aiheettomasti maksettu korvaus voidaan periä takaisin siten kuin valtion virkamieslain 

(750/1994) 60ja 61 §:ssä säädetään. 
 

28ja 29 (Ilja 12) § 

(Kuten HE) 
 

4 luku 

Voimaantulosäännökset 

30 (13) § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 2006. (2 ja 3 mom. 

kuten HE) 

31 (14) § 

Siirtymäsäännös 

Jos virkamies siirtyy ulkomaanedustuksessa asemapaikasta toiseen asemapaikkaan taikka 

Suomeen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007, hänelle maksetaan asettautumiskorvaus ja 

hänelle voidaan maksaa muuttokustannusten korvaus niiden säännösten mukaisesti, jotka olivat 

voimassa tämän lain voimaan tullessa. 
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Päätösehdotus 
Valiokunnan lausuntoehdotus  

 

Eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan 

ja arvioivan ulkomaanedustuksen kor-

vausjärjestelmää koskevan lainsäädännön toi-

mivuutta sekä ryhtyvän seurannan ja arvioinnin 

perusteella, tarvittaessa nopeastikin, tarpeellisiin 

lainsäädäntötoimenpiteisiin. 



 

 

HE 50/2005 
 
ULKOASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 
Hallinnollinen osasto 23.2.2006 
 
 
 
 
 
 
 
ULKOMAANEDUSTUKSEN KORVAUSLAINSÄÄDANNON UUDISTAMINEN; Ulkoasiamministeriön huomiot 
UUcoasiamministeriön puolisoyhdistys ULPU ry:n 14.2.2006 päivättyyn lausuntoon 
 
 

ULPU ry:n lausunnossa on otettu kantaa lakiehdotukseen eräiden pykälittäin. NäiMn kannanottoihin 
ulkoasiainministeriö toteaa seuraavaa: 
 
2 § 1) Rekisteröity kumppani on lainsäädännössä aviopuolisoon rinnastettava ja kuuluu 

korvausten piiriin. 
 
Avopuolison ottamista korvausten piiriin vastusti valtiovarairrniinisteriö lausunnossaan. 
Valtiovarainministeriön perusteena on, että valtion henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen 
ehdoissa ja muissa säännöksissä ja määräyksissä ei avopuolisoa ole pääsääntöisesti rinnastettu 
aviopuolisoon etujen myöntämisen perusteena. 

 
2 § 2) b ja d Mainittu lisäehto koskee sellaisia puolison lapsia, jotka eivät ole koskaan asuneet virkamiehen kanssa 

samassa taloudessa, ja joilla ei ole tarkoituksenakaan muuttaa asemapaikalle vhkamiehen talouteen. 
Heidän muuttaessa virkamiehen kanssa samaan talouteen, he tulevat korvausten piiriin. 

 
5 § VarastautxuTiiskorvauksella katetaan useimmiten Suomesta suoritettujen hankintojen 

kuluja. 
 
Virka-asunnon varusteisiin liittyviä puutteita voidaan ottaa huomioon muuttokorvauksen suuruutta 
määritettäessä. Toisin sanoen voidaan hyvin varustetrailiin vkka-asuntoihin muutettaessa ottaa 
huomioon kalusteet muutto-oikeutta vähentävänä tekijänä. 
 
Paikalliskorotuksella on tarkoitus tasoittaa asemapaikan olosuhteista ja hintatasosta johtuvat erot. 

 
6 § Mainitut poikkeukset sisältyvät lain henkeen eli ei liene tarpeellista kirjata varsinaiseen 

lakitekstiin. Sairaus yms. syyt eivät ole nykyjärjestelmässäkään aiheuttaneet takaisinperintää, 
vaikkei tästä ole erikseen säädetty. Nykykäytäntö perustuu ulkomaanedustuksen 
korvauslautakunnan kantaan, joten riittänee, että asiasta on maininta uuden korvausjärjestelmän 
soveltamisohjeessa. 

 
8 § 8 § 1 mom on kirjattu "Koulutuskorvauksena maksetaan mukana seuraavan lapsen esi-, 

perus-, lukio- ja ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.", mikä 
sisältää esiopetuksen, perasopetuksen, lukio-opetuksen ja ammatillisen perasopetuksen. 

Nykyjärjestelmässälrin voidaan ottaa ja on otetta huomioon poikkeukselliset syyt toimikauden 
alituksille. 
 



 

 

Korvausjärjestelmä lähtee siitä, että korvataan Helsingin oloista poikkeavat olosuhteet ja 
kustannukset. Suomesta poispäin suuntautuneet hautajaismatkat eivät näin ollen kuulu 
korvattaviin eriin. 

Eduskunnan hallintovaliokimnalle 21.2.2006 
Eduskunta 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIA HE 50/2005 koskeva UM:n asetusluonnos 
Ulkoasiainministeriön puolisoyhdistys ULPU ry:n lausunto 

 
 
 
 
 

Ulkoasiainministeriön puolisoyhdistys ULPU ry esittää lausuntonaan ulkoasiainniinisteriön 
asetusluonnoksesta, joka koskee ulkomaanedustuksen korvauksia ja liittyy HE 50/2005 
lakiluonnokseen, seuraavaa: 
 
Tässä lausunnossa esitetyt kannanotot ovat yleispiirteisiä ja suuntaa-antavia, koska 
ulkomaanedustuksen korvauksia koskeva laki saattaa vielä muuttua eduskuntakäsittelyssä. 
Puolisoyhdistys toivoo, että asetusluonnoksen yksityiskohtiin voidaan vielä palata 
ulkoasiamniinisteriön valmistelun yhteydessä ja yhdistystä kuullaan ennen asetuksen lopullista 
käsittelyä. Tämä on tarpeen siitäkin syystä, että puolisoyhdistys ei ole saanut nähtäväkseen ko. 
asetusluonnokseen liittyviä liitteitä. 
 
Kannanotto lakiehdotukseen pykälittäin: 
 
2 § 2) Paikalliskorotukseen liittyvän lapsikorotuksen ja opintotuen ei tule olla toisiaan 

poissulkevia. Lapsikorotus maksetaan virkamiehelle korvaamaan niitä 
lisäkustannuksia, joita asemaassa asuminen tuo mukanaan lapsen osalta. 
Lapsikorotus tulee maksaa, vaikka lapsi on oikeutettu opintotukeen. Opintotuki 
maksetaan lapselle ja se on tarkoitettu korvaamaan henkilökohtaisia opiskeluun 
liittyviä menoja. 

 
4 § Paikalliskorotusta laskettaessa puolison oikeus olla poissa asemapaikalta tulee 
laskea 

vajaan vuoden osalta samassa suhteessa kuin koko vuoden osalta. Ehto "enintään 
kymmenen vuorokautta kalenterikuukaudessa" voidaan lukea kuukausikohtaiseksi 
määräykseksi, jolloin puoliso ei voi poissaolopäiviä yhdistämällä liikkua 
todellisten tarpeidensa mukaisesti. Mm. puolison etätyömahdollisuus voi vaatia 
joustavuutta poissaolopäivien laskentaan. 
 
Puolison virkamatkoiksi tulee hyväksyä kaikki valtio/julkisen sektori -työnantajan 
matkat. Joustavuus tässä määräyksessä antaa osalle puolisoista mahdollisuuden 
säilyttää ammattitaitonsa ja jatkaa esim. osa-aikaista työsuhdetta, josta 
valtio/julkinen sektori myös hyötyy. 

 



 

 

5 § Muuttokorvauksen laskentaan liittyvä määräys muuttokuutioiden 
enimmäismääristä 

ovat liian alhaiset puolison ja erityisesti lasten osalta. Asiantuntijat korostavat, että 
lapsen elämä tulisi mahdollisimman vähän muuttua muuton yhteydessä, jotta 
perasturvallisuus säilyy. Oma sänky, tutut tavarat, urheiluvälineet, polkupyörä jne. 
ovat tärkeitä uudessa paikassa. 
 
Jos muutto tapahtuu suoraan asemamaasta toiseen, on ehdoksi asetettu, että 
muuttokorvaus määräytyy 'Tcuitenkin enintään Suomen ja asemapaikan välisen 
muuton kustannusten suuruisena". Lisäehto on kohtuuton eikä kohtele 
tasapuolisesti virkamiestä, jonka muuttomatka asemamaasta toiseen on erityisen 
pitkä. Sääntö "muuttokorvaus määräytyy muutettavan matkan mukaan" riittää - 
muita ehtoja ei tarvita. 
 
Muuttokorvauksen maksamiselle on asetettu myös ehto, että "mukana seuraava 
perheenjäsen muuttaa kolmen kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden 
päättymisestä". Asetusluonnoksen mukaan lapsella on kuitenkin oikeus saattaa 
koululukukautensa päätökseen. Entä, jos lapsi ei voi jäädä yksin asumaan koulun 
takia asemamaahan? Aikaraja tulee muuttaa pidemmäksi, ehkä puoleksi vuodeksi. 
Tämä antaisi puolisolle ja lapselle mahdollisuuden jatkaa asumista asemamaassa 
lapsen koulun tai puolison työn, opiskelun tai muun syyn takia. 

 
10 § Kotilomatkakorvaus on joka vuosi yhtä tarpeellinen kaikille ulkomaanedustuksessa 

oleville perheille sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Tässä asiassa ei tule 
kohdella eriarvoisesti eurooppalaista edustustoväkeä. 

 
11 § Perheenjäsenen tapaamismatkakorvausta "maksetaan enintään kahdesta 
edestakaisesta 

matkasta vuodessa". Matkaoikeus tulee laskea 12 kuukauden jaksoissa, joita ei 
sidota kalenterivuoteen. Tätä oikeutta on lisäksi vähentämässä ehto, joka estää 
siirtämästä oikeutta yhdeltä perheenjäseneltä toiselle. Perhesiteiden ylläpitämiseksi 
on tärkeätä, että perhe saa itse päättää, kuka matkustaa kenen luokse. Korvattavia 
matkoja ei saa vähentää se, että matkaoikeus keskitetään esim. yhdelle 
perheenjäsenelle. Virkamiehen perhe voi joutua jäämään Suomeen puolison työn 
takia. Erillään asuminen rasittaa perhettä ja tapaamismatkat ovat niille tärkeitä. Jos 
perheessä on kaksi ulkoasiainhallinnon virkamiestä, heillä kummallakin tulee olla 
sama oikeus korvattaviin matkoihin varsinkin, jos he ovat eri asemapaikoissa. 
 
Sinä vuonna, jolloin "virkamies muuttaa Suomesta tai Suomeen taikka 
perheenjäsen asemapaikalle tai asemapaikalta" korvataan asetusluonnoksen 
mukaan enintään yksi edestakainen matka. Tämän momentin tulee koskea vain 
tapauksia, jossa asianomainen on ehtinyt olla alle puoli vuotta Suomessa tai 
asemamaassa. 

 
12 § Läheisen omaisen kuoleman johdosta maksettava matkakorvaus tulee maksaa koko 

asemamaassa asuvalle perheelle eikä vain esim. lapsen huoltajalle. Jos virkamies ja 
puoliso lähtevät hautajaisiin Suomeen, ei lapsia voida jättää keskenään 
asemamaahan. Hautaustilaisuus on Suomessa koko sukua koskeva tärkeä 
tapahtuma, johon lähtevää, surevaa perhettä ei saa ahtaalla korvauskäytännöllä 
jakaa. Kuolemantapauksen johdosta maksettava matkakorvaus tulee maksaa 
tarvittaessa myös kolmanteen maahan tehtävästä matkasta. 

 



 

 

16 § Myös lapsen päivähoitomaksu tulee korvata siltä osin kun se ylittää 
päivähoitomaksun 

Helsingissä, jos virkamies on yksinhuoltaja. 
Asetuksesta tulee poistaa lause: '^kkamieheltä peritään omavastuuna 200 euroa 
lukuvuodessa, jos opp&irjat sisältyvät oppilaitoksen lukukausimaksuun." Tämä ei 
ole johdonmukaista, kun vertaa määräystä saman pykälän 4 momentin tekstiin.- 
 
Tämän pykälän lopussa olevat momentit 6-8 muodostavat sekavan ja vaikeasti 
perusteltavan kokonaisuuden, joka tulisi sovittaa yhteen. Joissakin tapauksissa, kun 
siirrytään asemamaasta toiseen, lapsi voi jäädä kolmanteen maahan 
sisäoppilaitokseen. Hänen kulunsa tulee rinnastaa muihin 
koulutuskorvaustapauksiin. Korvausten kattosummia tulee välttää, koska ne jäävät 
asetuksen voimaantultua helposti jälkeen todellisista kustannuksista. 
Koulutuskustannukset tulee korvata Suomen tilannetta vastaavalle tasolle laskua 
vastaan. 

 
22 § Jos perhe on evakuoinnin aikana vain tilapäisesti Suomessa tai kolmannessa 
maassa ja 

lapsi on oikeutettu koulutuskorvaukseen asemamaassa, tulee lapsen koulunkäynti 
evakuoinnin aikana korvata siinä koulussa, jonka perhe hänelle valitsee. Perheen 
tulee voida päättää lapsen koulupaikasta ja saada siihen tarvittaessa asianmukainen 
korvaus ilman tämän pykälän 3 momentissa lueteltuja lisäehtoja 1) - 3). 
 
Evakuoinnin aikana tarvittavat asumiskustannukset, kotiloma- ja tapaamismatkat 
sekä matkat kuolemantapauksen johdosta tulee myös korvata todellisten 
kustannusten mukaan, kuten aikaisemmin on säädetty. Osa perheestä voi asua eri 
maassa evakuoinnin aikana esim. koulusyistä. Kustannuksia laskettaessa ei pidä 
käyttää asemamaata teoreettisena lähtö- tai päätepaikkana. Jos Suomeen 
evakuoidulla perheellä ei ole asuntoa käytettävissä Suomessa, asumiskustannukset 
tulee korvata. Evakuointi on virkamiehelle ja koko perheelle raskas toimenpide. 
Perheen tilannetta ei tule hankaloittaa keksimällä korvausjärjestelmään 
ylimääräisiä lisäehtoja, joita on vaikea perustella. 

 
23 § Jos virkamies kuolee asemapaikalla, tulee puolison voida päättää lasten 
koulutuksen 

jatkumisesta lukukauden loppuun asemamaassa. Pahimmassa tapauksessa lapsi voi 
menettää koko kouluvuoden, jos hänet pakotetaan kesken lukukauden 
muuttamaan. Korvausjärjestelmää ei voi vetää pois kuolinkuukauden päättyessä. 
Puolisolle tulee antaa vähintään 1-3 kuukautta aikaa tehdä tarvittavat järjestelyt ja 
ulkoasiainministeriön tulee humaanilla tavalla ottaa vastuu lopusta perheestä, jota 
suru on kohdannut. Tilapäinen asumiskorvaus voi olla paikallaan Suomessa niissä 
tapauksissa, joissa perhe ei heti pääse takaisin vuokrattuun kotiinsa. 
 
Jos vainaja halutaan haudata kolmanteen maahan, kuljetuskulut tulee korvata 
täysmääräisinä eikä verrata Suomeen kuljetuksen kustannuksiin. 

 
24 § Tulisiko säädös sisältää ehdon, kuinka pitkä määräaikainen siirto saa tässä 
tapauksessa 

olla? 
 
27 § Ulkoasiainministeriön puolisoyhdistys ULPU ry haluaa nimetä oman edustajansa 



 

 

korvauslautakuntaan. Puolisoyhdistyksen edustaja toisi lautakuntaan 
perhenäKÖkulman ja kokemuksen ulkomaansiirtojen sekä ulkomailla asumisen 
todellisuudesta. Puolisoyhdistys toimii etujärjestönä, jonka asema ja asiantuntemus 
tulee tässä yhteydessä tunnustaa. Jäsenyys lautakunnassa vähentää ristiriitoja ja 
erillistä kuulemisen tarvetta. 
Pitäisikö tässä pykälässä mainita, miten päällikköä ja hänen perhettään koskevat 
päätökset tehdään? 

 
 

Uudesta ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmästä on poistettu kotimaahan paluuta helpottava 
asettautumiskorvaus. Asettautumiskorvaus on edelleen tarpeellinen erityisesti niille perheille, 
joilla yllättävän siirron jälkeen ei ole mahdollista päästä omaan asuntoonsa asumaan vuokralaisten 
takia. 

Puheenjohtaja Eva Leino 
puh. 050.583 9234 
eva.leino@suomiforum.com 

 
Hallituksen j äsen Ulla Blomberg 

puh. 040.506 4618 
ulla.blomberg@pronto.fi 
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HE 50/2005 vp 
 
LAKI ULKOMAANEDUSTUKSEN KORVAUKSIKSI 

 
Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella tehdyt muutokset lakiesitykseen ovat 
täsmentäneet lain sisältöä ja ovat perusteltuja. 
 
Yleisenä havaintoja voisi todeta sen, että henkilöstön kannalta ei ole kovin nykyaikaista 
se, että tämän tyyppisistä korvauksista tai lisistä määrätään yksipuolisesti. 
 
Korvauslautakunnan kokoonpanossa olisi syytä harkita henkilöstön määrän lisäämistä ja 
mainintaa siitä, että ratkaisuissa pyritään yhteisymmärryspäätöksiin. 
 
Periaatteessa tulisi jatkossa sopia näistäkin asioista virkaehtosopimuksin ja käyttäen 
tarvittaessa jatkuvan neuvottelun periaatteita UM:n erityispiirteet huomioiden. Tässäkin 
suhteessa perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyyn on helppo yhtyä. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 14.2.2006 
Eduskunta 
 
 
 
 

ASIA HE 50/2005 
Ulkoasiainministeriön puolisoyhdistys ULPU ry:n lausunto 

 
 

Ulkoasiairtministeriön puolisoyhdistys ULPU ry esittää lausuntonaan lakiehdotuksesta 
ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005) seuraavaa: 
 
Käsittelyssä oleva lakiehdotus korvaa 12-16 vuotta vanhaa lainsäädäntöä. Tilanne ulkomaanedustuksessa on tänä 
aikana muuttunut. Puolisoiden tiukka työmarkkinatilanne, korkea koulutustaso, lasten koulutustarpeet ja 
asemamaan mahdolliset turvaongelmat asettavat haasteita ulkomaanedustuksessa palveleville virkamiehille ja 
heidän perheilleen. Työmarkkinoiden kansainvälistyminen tarjoaa virkamiehelle uravaihtoehtoja, joiden suhteen 
ulkoasianministeriön tulee olla kilpailukykyinen. Puolisoyhdistys toivoo, että uuden lain perusteella luotava 
korvausjärjestelmä on sekä riittävän kattava ja joustava että ottaa huomioon eri tilanteet ja erilaiset perheet. 
Tällainen järjestelmä tukee virkamiehen työtä asemaassa. 
 
Kannanotto lakiehdotukseen pykälittäin: 
 
2 § 1) Hallintovaliokunnan tulee harkita, onko rekisteröity kumppani myöskin laissa 

tarkoitettu puoliso. Ko. lakiehdotusta edelsi aikaisempi luonnos, jossa puolisolla tarkoitettiin myös 
"virkamiehen kanssa avioliitonomaisessa suhteessa elävää avopuolisoa, jos avopuolisot ovat 
todistettavasti asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi". 
Puolisoyhdistys pitää hyvänä laajentaa laki koskemaan myös näitä puoiisoryhmiä. 

 
2 § 2) b ja d Lisäehto "joka asuu tai on asunut samassa taloudessa virkamiehen kanssa" tulee jättää kokonaan pois. 

Lisäehto voi olla kohtuuton joissakin perhetilanteissa, jos esim. puolisolla on lapsi edellisestä 
avioliitosta, joka ei ole vielä asunut virkamiehen kanssa, mutta lähtee muuttuneessa tilanteessa 
mukaan ulkomaille puolison (äitinsä/isänsä) kanssa. 

 
5 § Varustautumiskorvauksen laskennallinen suuruus tulee määräytyä siten, että se ottaa 

huomioon myös asemamaan erityisolosuhteet. Tällaisia olosuhteita voivat olla esim. virka-asunnon 
puutteellisuus, virka-auton puuttuminen ja korotetut yksityiset vakuutusmaksut (esim. joissakin 
maissa, kuten Virossa ja Venäjällä, auton vakuuttaminen on määritelty suomalaisen vakuutusyhtiön 
toimesta erittäin riskialttiiksi ja huomattavasti Suomea kalliimmaksi). 

 
6 § Ehto "Edellytyksenä muuttokorvauksen maksamiselle on, että virkamiehen toimikausi *** 

asemapaikalla jatkuu vähintään yhden vuoden." tulee muuttaa muotoon: "Edellytyksenä 
virkamiehen muuttokorvauksen maksamiselle on, että virkamies ei lopeta toimikauttaan omasta 
aloitteestaan ilman pätevää syytä ensimmäisen vuoden aikana." Tämä ehto koskisi vain 
virkamiestä. Paluumuutto Suomeen tulee aina maksaa asemamaahan muuttaneelle perheenjäsenelle 
ja ns. mukana seuraavalle 

mailto:f5mamn.efternamn@paniia.fi
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http://www.pairiia.fi/


 

 

perheenjäsenelle (kuten vanhus), jos paluu käynnistyy pätevästä syystä, kuten koulutus, asumus- 
tai avioero, kuolemantapaus, sairauden hoito, asemamaan turvattomuus tms. 

 
8 § "perusopetuksesta" tulee korvata sanalla "opetuksesta", koska osa korvattavista 

kustannuksista ei koske perusopetusta. 
 
Ehto "Korvaus maksetaan, jos virkamiehen toimikausi jatkuu vähintään yhden vuoden." tulee 
muuttaa muotoon: "Korvausta ei makseta, jos virkamiehen toimikausi jää alle vuoden mittaiseksi 
virkamiehen omasta aloitteesta ja ilman pätevää syytä". Mukana seuranneen lapsen 
koulutuskorvaus tulee yleensä aina maksaa. Toimikausi voi keskeytyä virkamiehestä 
riippumattomista syistä. 

 
9 § "..sukulaisen kuolemantapauksen johdosta tehdyistä matkoista Suomeen.." tulee 

korjata muotoon: "..sukulaisen kuolemantapauksen johdosta tehdyistä matkoista Suomeen ja 
lähisukulaisen kuolemantapauksen johdosta kolmanteen maahan..". Ulkomaanedustuksessa on 
useita ei-suomalaisia puolisoita, joille on myös tärkeätä päästä lähiomaisen hautajaisiin. 

 
Puolisoyhdistys toivoo, että sitä kuullaan, kun käsillä olevaa korvauslakiehdotusta tarkentavaa asetusta laaditaan. 
 
Puolisoyhdistys korostaa, että ko. lakiehdotuksella saadaan ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmä ajan tasalle, 
mutta laki ei korvaa puolison ulkomaankausien vaikeimpia menetyksiä. Näitä ovat oman uran katkeaminen, 
ansiotulojen menetys ja siitä seuraavat eläkemenetykset. Puolisoiden työttömyysturvan puutteet tulee saattaa ajan 
tasalle ja eläkemenetyksiä korvaava erityiskorvaus vastaamaan todellisia eläkemenetyksiä. Toivomme eduskunnan 
kiinnittävän näihin asioihin huomiota seuraavaksi. Tällä hetkellä eläkeiässä olevat ja pitkään ulkomailla 
virkamiehen mukana edustustyötä tehneet puolisot saavat erittäin alhaista erityiskorvausta, vajaa 25 euroa 
jokaisesta ulkomaan vuodesta. Todellinen työeläkemenetys on vähintään kaksinkertainen, akateemisilla puolisoilla 
yli kolminkertainen. Puolisoyhdistys on valmis tuottamaan lisää tietoja asiasta tarvittaessa. 
 
 
 

Puheenjohtaja Eva Leino 
puh. 050.583 9234 
eva.leino@suomiforum.com 

Hallituksen jäsen Ulla Blomberg 
puh. 040.506 4618 

uUa.blomberg@pronto.fi 
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VALTIOVARAINMINISTERIÖ 14.2.2006 HE 50/2005 vp 
Henkilöstöosasto 

 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAANEDUSTUKSEN 
KORVAUKSISTA 
 
 

Hallintovaliokunta on pyytänyt valtiovarainministeriön lausuntoa perustuslakivaliokunnan 
lausunnon (PeVL 41/2005) johdosta korjatusta esityksestä laiksi ulkomaanedustuksen 
korvauksista. Valtiovarainministeriö pitää kannatettavana ja mahdollisena lakiehdotuksen 
korjaamista perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla siten, että kunkin korvauksen saamisen 
edellytyksistä ja korvauksen suuruuden määräytymisperusteista säädettäisiin hallituksen 
esityksessä ehdotettua täsmällisernrnin. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että 
korvausjärjestelmän käytännön soveltaminen edellyttäisi jatkuvia lainmuutoksia toimiakseen 
tarkoitetulla tavalla. Ehdotetut muutokset alkuperäiseen lakiehdotukseen ovat 
valtiovarainministeriön mielestä asianmukaisia. 
 
Perustuslakivaliokunta esittää lausunnossaan, että hallintovaliokunta arvioisi, olisiko ul-
komaanedustuksen korvauksiin liittyvät seikat asianmukaisinta siirtää virkaehtosopimuksella 
sovittaviksi. Valtiovarainministeriö toteaa tämän johdosta seuraavaa. 
 
Ulkomaanedustuksen korvaukset ovat korvauksia ulkomailla työskentelystä aiheutuvista erityisistä 
kustannuksista. Niiden suuruus pyritään siltä osin kuin se on mahdollista määrittelemään 
vastaamaan todellisia kustannuksia muun muassa käyttämällä eri maista koottavaa tutkimustietoa 
ja vastaavia objektiivisia selvityksiä korvausten mitoituksen ja niiden muutosten pohjana. Näin 
saatavat tiedot ja muut muutokset edellyttävät, että eräitä korvauksia joudutaan tarkistamaan melko 
usein, jotta ne mahdollisimman hyvin vastaisivat olosuhteita. Korvauksia joudutaan toisinaan 
tarkistamaan myös alaspäin joidenkin asemamaiden osalta. 
 
Korvaukset eivät siis luonteensa ja vaihtelevuutensa puolesta sovellu edunvalvonnan kohteiksi. 
Myös sopimusten saavuttaminen niistä voisi olla vaikeaa ja joka tapauksessa se olisi jo tarkistusten 
lukumääränkin takia työlästä. Mikäli sopimuksia ei saavutettaisi, korvaukset pysyisivät pitkään 
ennallaan, jolloin välttämättömiäkään tarkistuksia ei voitaisi tehdä. 
 
Korvausten perusteiden vaihtelu johtaa myös siihen, että niiden tarkistuksista aiheutuu usein myös 
välittömiä lisäkustannuksia. Perustuslain 89 §:n mukaan eduskunnan valtiovarainvaliokunta 
hyväksyy valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtoja koskeva sopimuksen siltä osin kuin 
eduskunnan suostumus on tarpeen. Valtion virkaehtosopimuslain 4 §:n 3 momentin mukaan, mikäli 
virkaehtosopimuksesta aiheutuu valtiolle sellaisia lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan 
eduskunnan päätös, se on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Mikäli 
ulkomaanedustuksen kustannuksen korvauksista sovittaisiin virkaehtosopimuksilla, jouduttaisiin 
useimmat niistä siis alistamaan eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. 
 

Jos ulkomaanedustuksen korvauksista käynnistettäisiin virkaehtosopimustoiminta, valtion 
virkaehtosopimuslain 3 §:n mukaisesti valtion puolesta neuvottelu- ja sopimusviranomaisena 
toimisi valtiovarainministeriö. Ulkoasiainministeriö ei voisi toimia neuvotteluja sopijaosapuolena, 
koska kyse ei olisi tarkentavasta virkaehtosopimuksesta. 

 
Tuloverolain 76 §:n nojalla korvaukset ovat verovapaita. Kuten edellä on todettu, niiden suuruus saattaisi 
virkaehtosopimusten kautta etääntyä todellisista, ulkomaantyön aiheuttamista kustannuksista. Näin ollen 



 

 

tällaisessa järjestelmässä tulisi verottajalle luoda mahdollisuus harkita, mitkä korvauksista tai mikä osa 
korvauksista voisi olla verovapaata ja mikä pitäisi katsoa verotettavaksi tuloksi. Tällainen menettely 
monimutkaistaisi verotusta ja lisäisi hallinnollista työtä. 
 
Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että virkaehtosopimuslaissa so-pimiskielto ulkomaantyön 
korvauksista koskee vain ulkomaanedustuksen virkamiehiä. Valtiovarainministeriö toteaa, että kyseisen 
lainkohdan säätämisaikoihin ulkomaanedustuksen virkamiehet olivat lähes ainoa valtion virkamiesryhmä, joka 
työskenteli yhdenjaksoisesti pitkiä aikoja ulkomailla. Näiden virkamiesten ulkomaantyön korvauksista oli jo 
pitkään ennen valtion virkaehtosopimusjärjestelmääkin ollut oma erityislakinsa. Ulkomaanedustuksen virkamiehet 
ovat edelleen merkittävin ulkomailla työskentelevä virkamiesryhmä. Myöskään muiden valtion virkamiesten 
ulkomaantyön kustannusten korvauksista ei ole sovittu virkaehtosopimuksella. 
 
Edellä olevan perusteella valtiovarainministeriö ei pidä tarkoituksenmukaisena eikä mahdollisena 
ulkomaanedustuksen korvauksista sopimista virkaehtosopimuksella. 

Hallitusneuvos Tuija Wilska 
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HE 50/2005 

Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee ulkoasiainministeriön ehdottamia 

muutoksia hallituksen esitykseen 50/2005 vp sisältyvään ehdotukseen laiksi 

ulkomaanedustuksen korvauksista. 
 

Muutosehdotusten taustalla on perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 41/2005 hallituksen 

esitykseen kohdistama arvostelu. Perustuslakivaliokunta totesi, että sääntely muodostuisi   

ehdotuksen   perusteella   lain   tasolla   huomattavan   yleispiirteiseksi. 

Lakiehdotus sisälsi valiokunnan mukaan "asiallisesti säännöksiä vain korvauslajeista ja eri 

korvausten nimikkeistä samoin kuin mainintoja kunkin korvauksen aiheena olevista seikoista", 

minkä lisäksi lakiehdotuksessa oli "hyvin yleisluonteinen säännös korvausten yleisistä 

määräytymisperusteista". Laista ei sen sijaan ilmennyt, "millä edellytyksillä virkamiehellä on 

oikeus saada kutakin korvausta ja millä perusteilla kunkin korvauksen suuruus määräytyy". Näin 

ollen "virkamiehen oikeusaseman kannalta keskeinen sääntely jää lakiehdotuksen 5 ja 9 §:n 

avointen valtuuksien nojalla käytännössä kokonaan annettavaksi ulkoasiainministeriön 

asetuksella". Valiokunnan mukaan sääntely ei täyttänyt "perustuslain 80 §:n 1 momentista 

johtuvaa vaatimusta virkamiehen oikeusaseman perusteiden säätämisestä lailla". Valiokunta piti 

tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä lakiehdotuksen täydentämistä 

"ehdotettua täsmällisemmillä säännöksillä kunkin korvauksen saamisen edellytyksistä ja 

korvauksen suuruuden määräytymisperusteista". 
 

Ulkoasiainministeriön muutosehdotuksessa yleislinjana on ollut siirtää säännökset kunkin 

korvauslajin saamisedellytyksistä ja korvauksien suuruuden määräämisperusteista hallituksen 

liitteenä olleesta asetusluonnoksesta lain tasolle. Nyt lakiin ehdotetut säännökset täyttävät 

nähdäkseni perustuslakivaliokunnan lausunnossa näiltä osin esitetyt tavallisen 



 

 

lainsäätämisjärjestyksen käyttämisen edellytykset. Pidän kuitenkin ongelmana edelleen sitä, että 

perussäännöksiä niistä korvauksien suuruuteen vaikuttavista seikoista, joista ehdotetaan 

säädettäväksi asetusluonnoksen 6 luvussa (Erinäiset säännökset), ei ole ehdotettu otettavaksi 

lakiin. Näissäkin seikoissa on kyse sellaisista korvauksien suuruuden määräytymisperusteista, 

joita ei nähdäkseni perustuslain 80 §:n 1 momentin vuoksi voida jättää pelkästään asetustasoisen 

sääntelyn varaan. 
 

Ulkoasiainministeriö ehdotuksen mukaan laissa annettaisiin perussäännökset myös 

ulkomaanedustuksen korvauslautakunnasta (16 §). Ehdotus vastaa perustuslakivaliokunnan 

lausunnossaan esittämää kantaa, jonka mukaan lautakunnan "yleisistä perusteista on toimielimen 

tosiasiallisen merkityksen vuoksi asianmukaista säätää lailla". Takaisinperintää koskevassa 17 

§:ssä ehdotetaan viitattavaksi myös valtion virkamieslain 61 §:ään, mikä niin ikään vastaa 

perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyä kantaa. 
 

Lopuksi on syytä huomauttaa, että perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan 

hallintovaliokunnan olisi "aiheellista arvioida, onko valtion virkaehtosopimuslaissa säädetty, 

vain ulkomaanedustuksen virkamiehiä koskeva sopimiskielto nykyisin enää lainkaan 

tarpeellinen, ja olisiko nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä tarkoitettuihin korvauksiin liittyvät 

seikat asianmukaisinta siirtää virkaehtosopimuksella sovittaviksi". 
 
 
 

Helsingissä 15.2.2006 

Professori 
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Olli Mäenpää 
15.2.2006 
 
 
Hallintovaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005 vp)/Korjattu 
hallituksen esitys ja asetusluonnos 

 
 
Perustuslakivaliokunta arvioi hallituksen alkuperäistä esitystä koskevassa lausunnossaan 
41/2005 vp, että virkamiehen oikeusaseman kannalta keskeinen sääntely jää lakiehdotuksen 5 
ja 9 §:n avointen valtuuksien nojalla käytännössä kokonaan annettavaksi ulkoasiainministeriön 
asetuksella, koska ehdotetuista lain säännöksistä ei ilmene, millä edellytyksillä virkamiehellä on 
oikeus saada kutakin korvausta ja millä perusteilla kunkin korvauksen suuruus määräytyy. 
Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta totesi yleisenä valtiosääntöoikeudellisena arvionaan, että 
lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan tekemät 
huomautukset ehdotuksen 5 ja 9 §:stä otetaan asianmukaisesti huomioon. 
 
Perustuslakivaliokunta edellytti konkreettisessa arviossaan, että lakiehdotusta täydennetään 
ehdotettua täsmällisemmillä säännöksillä kunkin korvauksen saamisen edellytyksistä ja 
korvauksen suuruuden määräytymisperusteista. Tämän lisäksi perustuslakivaliokunta arvioi 
hallintovaliokunnan olevan aiheellista arvioida, onko valtion virkaehtosopimuslaissa säädetty, 
vain ulkomaanedustuksen virkamiehiä koskeva sopimiskielto nykyisin enää lainkaan 
tarpeellinen, ja olisiko nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä tarkoitettuihin korvauksiin 
liittyvät seikat asianmukaisinta siirtää virkaehtosopimuksella sovittaviksi. 
 
Korjatun hallituksen esityksen tarkoituksena on ottaa huomioon perustuslakivaliokunnan 
lausunnon sisältämät näkökohdat. Korjatussa ehdotuksessa on lausunnon edellyttämällä tavalla 
muotoiltu tarkemmat, laintasoiset säännökset, joista käyvät ilmi sekä korvauksen saamisen 
edellytykset että korvauksen suuruuden määräytymisperusteet. Lakiehdotukseen sisältyvien 
säännösten muotoiluun ei nyt ole huomauttamista perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 
esittämien näkökohtien kannalta. 
 
Luonnos ulkoministeriön asetukseksi ulkomaanedustuksen korvauksista sisältää säännökset, 
joiden perusteet on riittävän täsmällisesti määritelty laissa. Myös tältä kannalta arvioituna 
perustuslakivaliokunnan esittämät huomautukset lain ja asetuksen välisestä suhteesta on 
toteutettu asianmukaisesti. 
 
Hallituksen korjattu esitys perustuu edelleen lähtökohtaan, jonka mukaan ulkomaanedustuksen 
korvauksista säädetään lailla eikä näitä asioita siirretä sovittaviksi virkaehtosopimuksella. 
Tällainen lakiin perustuva korvausten määrittely on edelleen mahdollinen, eikä perustuslaki 
myöskään estä korvausperusteiden lakiperustaista sääntelyä. 

 
Perustuslakivaliokunnan tarkoittamassa aiheellisuusarvioinnissa on lisäksi syytä ottaa huomioon, että 
valtion virkaehtosopimuslain 2 §:n 3 momentin 1 kohdan sisältämä sopimiskielto on säädetty 
olennaisesti toisenlaisissa olosuhteissa. Nykyään on täysin vakiintunut käytäntö, että virkamiehille 
maksettavista paikallisista ja muista erikoisolosuhteista aiheutuvista lisistä ja korvauksista sovitaan 
virkaehtosopimuksella. Mitään erityisen painavaa muutakaan syytä ei ole säilyttää 
virkaehtosopimuslaissa oleva sopimiskielto, joka koskee vain ulkomaanedustuksen virkamiehiä. Lailla 
säätäminen on kuitenkin myös edelleen mahdollinen vaihtoehto. Sikäli kuin valtion on tarkoitus antaa 



 

 

virkaehtosopimuksella muuten sovittavissa olevista seikoista oikeussääntöjä, niistä on säädettävä 
lailla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asia: HE 50/2005 vp asiantuntijakuuleminen. UHVY r>':n lausunto 15.2.2006 
 
 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta ulkoministeriön esittämät muutokset UE-korvauslaki-esitykseen 
eivät UHVY.n näkemyksen mukaan muuttaneet lain sisältöä miltään osin oleellisesti. Eräiden aikaisemman 
lakiluonnoksen asetustekstissä olleiden osuuksien siirtäminen lakitekstiin (viite: perustuslakivaliokunnan 
lausunto) jämäköitti kuitenkin lakiesitystä. UE-korvauslain asetuksessa määriteltyjen korvausmäärien 
päivittäminen tulee jatkossakin olemaan mahdollista UE-korvauslautakunnan harkinnan pohjalta. 
 
Pardia esittää omassa lausunnossaan UE-korvausasioiden siirtämistä jatkossa virkaehtosopimusmenet-telyn 
piiriin käyttäen jatkuvan neuvottelun periaatetta. UHVY ry, johon ulkoministeriön henkilöstöstä kuuluu 70%, ei 
voi yhtyä tähän näkemykseen. UE-korvausten sitominen VES-menettelyyn rinnastaisi kyseenalaisella tavalla 
UE-korvaukset normaaliin veronalaiseen palkkatuloon, mikä vääristäisi UE-korvausten lähtöperiaatteen. UE-
korvausten sitominen VES-menettelyyn saattaisi myös muuttaa arvaamattomalla tavalla UE-korvauskäytäntöä 
kesken virkamiehen ulkomaankomennusta. Toisin sanoen uloslähtiessä ei ole varmuutta ehdoista, joiden 
puitteissa joutuu siirtymään seuraavaan palveluspaikkaan tai palaamaan Suomeen. Ulkoministeriön 
palveluksessa olevat edustavat verrattain pientä henkilöstömäärää ay-kentässä. Ministeriön erityispiirteistä 
suhteessa muuhun valtionhallintoon seuraa riski, jossa pienen ammattiryhmän asema ja tilanne unohtuvat VES-
neuvotteluissa suurempien jäsen- tai ammattiryhmien etuja ajettaessa. 
 
Avopuolisoiden jättäminen UE-korvauslain ulkopuolelle on UHVY:n mielestä ymmärrettävää lähtien siitä, että 
ehjä perhe on edelleenkin parhaiten "toimiva osaelementti" UE-palveluksessa. Avopuolisoiden rinnastamisella 
aviopuolisoihin on lisäksi seurausvaikutuksia, jotka eivät kaikilta osin ole myönteisiä. Yhteiskunnallinen 
kehitys näyttää kuitenkin kulkevan siihen suuntaan, että kysymys avopuolisoista nousee esille myöhemmin, 
jolloin siihen tulee suhtautua varteenotettavana osatekijänä. 
 
 

Helsingissä 15. helmikuuta 2006 
 
 

Pentti Vanamo 
UHVY ry. 
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Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä 
kirjallista asiantuntijalausuntoa koskien hallituksen esitystä laiksi 
ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005vp). Sosiaali- ja terve-
ysministeriö toteaa kunnioittavasti seuraavaa. 
 
Hallituksen esityksellä ei ole nähtävissä välitöntä yhtymäkohtaa Suomen 
sosiaaliturvalainsäädäntöön. Sosiaali-ja terveysministeriön vakuutusosasto 
toteaa, että ulkomaanedustukseen määrätty virkamies saa merkittävän osan 
toimeentulostaan erilaisina verottomina korvauksina. Työkyvyttömyys- tai 
sairaustilanteessa annettavan etuuden perusteena on verotettava palkkatulo ja 
myös virkamiehelle kertyvän vanhuuseläkkeen määrän perusteena on 
verotettava palkkatulo. Tämä tilanne vastaa nykyistä lainsäädäntöä. 
 
 
 
 

Apulaisosastopäällikkö, 
hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen 
 
 
 
 

Ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri 
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ULKOMAANEDUSTUKSEN KORVAUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 
 
 

1. Muutokset alkuperäiseen lakiin HE 50/2005 
 
1.1. Esityksen käsittely perustuslakivaliokunnassa, ulkoasiainvaliokunnassa ja 
hallintovaliokunnassa 
 
Hallintovaliokunta käsitteli esitystä 10.6.2005. Ulkoasiainvaliokunta antoi lausunnon esityksestä 9.9.2005 ja 
perustuslakivaliokunta 26.10.2005. Mainittujen lausuntojen ja käsittelyjen pohjalta muutetussa lakiehdotuksessa 
korvausten maksamisen edellytykset ja korvauksen suuruuden määräytymisperusteet on tarkemmin määritelty 
kutakin korvausta koskevassa lain säännöksessä. Käytännössä muutos on toteutettu siirtämällä HE 50/2005 
asetukseen ehdotettua sääntelyä lakiin. 
 
1.2. Yksittäiset muutokset 

• Muutosten johdosta HE 50/2005 lakiehdotuksen 6 § "Korvausten yleiset määräytymisperusteet" on 
poistettu, koska asetuksenantovaltuutus on sisällytetty kutakin korvauslajia käsittelevään säännökseen. 

• Paikalliskorotuksen (4 §) laskentaperuste siirretty asetuksesta lakiin. 
• HE 50/2005 lakiehdotuksen 5 §:ssä lueteltujen erityiskorvausten sisältö ja määärytmisperusteet on 

tarkemmin määritelty uusissa 5-12 §:ssä. 
• Lisäksi nyt ehdotettuun muutettuun lakiehdotukseen on lisätty säännös (16 §) 

"Ulkomaanedustuksen korvauslautakunnasta", joka oli asetuksessa HE 50/2005. 
 

2. Esityksen HE 50/2005 tavoitteet ja sisältö 

2.1. Uudistuksen tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on uudistaa ulkomaanedustuksen korvauslainsäädäntö perustuslain asettamien vaatimusten 
mukaisesti siten, että korvausten yleiset perusteet määritellään laissa ja yksityiskohtaiset säännökset annetaan 
asetuksella. Tavoitteena on myös selkeyttää korvausjärjestelmää ja tehdä siitä hallinnollisesti kevyempi, sekä antaa 
virkamiehelle nykyistä enemmän päätösvaltaa korvauserien käytössä. 
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Urkoasiamhaliinnossa käyttöön otettu tehtävien vaativuuteen perustuva uusi palkkausjärjestelmä (UPJ) edellyttää 
muutoksia nykyjärjestelmässä virkarumikkeiden ja A-palkkaluokkien pohjalta vahvistettuihin korvauserien 
määräytymisperusteisiin. 
 
Ulkoasiainhallinnon toiminnan kannalta välttämättömän siirtymävalmiuden turvaaminen edellyttää riittävän 
kilpailukykyisen, joustavan ja erilaisiin perhetilanteisiin nykyista paremmin soveltuvan korvausj ärj estelmän. 
2.2. Keskeiset muutokset nykyjärjestelmään 

• Paikalliskorotukset, joilla katetaan ulkomailla työskentelystä aiheutuvat lisäkustannukset, säilyttävät 
nykyisen rakenteensa, mutta perusarvot ryhmitellään osittain uudelleen vastaamaan tehtävien asettamia 
vaatimuksia. 

• Vuokranvastikkeesta luovutaan ja vuokranvastiketta vastaava vähennys tehdään 
paikaliiskorotuksiin. 

• Uusi olosuhdekorvaus, joka on korvaus asemapaikalla vallitsevista terveyteen, turvallisuuteen ja 
viihtyvyyteen vaikuttavien olosuhteiden lievittämisestä aiheutuvista lisäkustannuksista, kattaa 
nykyjärjestelmän olosuhdehaittakorvauksen ja huoltomatkat sekä sisältää uuden etäisyystekijän, jolla on 
tarkoitus korvata yhteydenpidosta Suomeen aiheutuvia lisäkustannuksia. 

• Perheenjäsenten tapaamismatkoja lisätään nykyisestä yhdestä vuotuisesta matkasta kahteen matkaan 
vuodessa. Uutena asiana on myös matkan ns. kääntömahdollisuus eli virkamiehen on mahdollista 
vaihtoehtoisesti saada korvausta kahdesta matkasta perheen luo. 

• Muuttokorvaus maksetaan kiinteänä korvauksena, joka määräytyy virkamiehen tehtävien tai 
virkanimikkeen ja perheellisyyden mukaan vahvistettujen kuutiomäärien ja muutettavan reitin perusteella. 
Tämä korvaus tulee nykyisen tositteita vastaan korvattavan muuttorahdin pakkaamiskuluineen, 
vakuutuksen ja varastoinnin tilalle. 

• Varustautumiskorvauksiin tehdään inflaatiokorotuksia. 
• Asettautumiskorvauksesta luovutaan. 
• Puolisokorotuksen määräytymisperusteita puolison työskennellessä selkeytetään eli puolison ansiot tulevat 

vaikuttamaan puolisokorotuksen maksamiseen työajan sijasta. 
• Koulutuskorvauksena maksetaan lukukausi- yms. maksujen lisäksi kiinteä 200 euron korvaus vuodessa 

sellaisesta oppimateriaalista, jota nykyjärjestelmässä korvataan kuitteja vastaan virkamiehille. 
• Ulkoasiainhallinnon määräaikaisessa virkasuhteessa ulkomaanedustukseen määrätyille virkamiehille 

maksetaan varustautumiskorvaus 50 %:lla alennettuna 
 
2.3. Uudistuksen vaikutukset 
 
Kokonaiskustannuksiltaan esitys merkitsee noin 415 000 euron lisäystä vuodessa, joka on tarkoitus kattaa 
menokehysten puitteissa. Yksittäisille virkamiehille esitys toisi paikalliskorotukseen lisäystä noin 50 - 100 euroa 
kuukaudessa. Lisäksi puoliskorotus nousisi 10-60 euroaja lapsikorotus noin 10 euroa kuukaudessa. 
 
Budjettitilanteesta johtuen esityksessä on päädytty kompromissiratkaisuun. Järjestelmän sisältöön ja 
korvausmääriin tehdyt tarkistukset ovat vähäisiä. UPJ:n periaatteita ei myöskään ole voitu täysin ottaa huomioon 
ja järjestelmää tuleekin lähivuosina kehittää siten, että UPJ ja tehtävien asettamat vaatimukset otetaan paremmin 
huomioon ulkomaanedustuksen korvauksien määräytymisperusteissa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1.    

Lakiehdotusten perustelut 1. Luku    Yleiset säännökset 
 
 

2. Luku    Korvaukset 

Ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän voidaan katsoa jakautuvan rakenteellisesti kahteen 
osaan, yleisenä ulkomaankorvauksena maksettavaan paikalliskorotukseen ja sitä täydentäviin 



 

 

erityiskorvauksiin. Paikalliskorotusta maksetaan yleiskorvauksena ulkomaantyön aiheuttamista 
lisäkustannuksista, mutta muita korvauksia vain, jos niitä koskevat erityiset edellytykset 
täyttyvät. 

Lähtökohtana pn, että paikalliskorotus ja sitä täydentävät erityiskorvaukset eivät ole perus-
teiltaan päällekkäisiä. 

Asetuksenantovaltuudesta tarkempien säännösten antamiseksi ulkoasiainministeriön asetuk-
sella säädettäisiin kunkin korvauksen osalta erikseen. Ehdotuksessa on otettu huomioon perus-
tuslain 80 §, jonka mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista. Korvaussäädösten rakenne esitetään uudistettavaksi kaksiportaiseksi. Nykyisin UE-
korvausasetuksessa ja -päätöksessä määritellyt korvausperusteet nostettaisiin lain tasolle siten, 
että korvausten perusteet määriteltäisiin laissa. 

4 §. Paikalliskorotus. Paikalliskorotus on korvaus, jota maksetaan ulkomailla työskentelystä 
ja oleskelusta johtuvien lisäkustannusten kattamiseksi. Lisäkustannukset voivat aiheutua esi-
merkiksi yksittäisten kulutuserien kotimaata korkeammista hinnoista tai kotimaasta poikkea-
vasta kulutustarpeesta. Korvauksen perusteissa otetaan huomioon edustuston sijaintialueella 
vallitsevat olosuhteet. 

Ehdotettu säännös vastaa sisällöltään nykyistä ue-korvausasetuksessa olevaa säännöstä. Pai-
kalliskorotuksen yksityiskohtaisista laskentaperusteista ja määristä säädettäisiin ulkoasiainmi-
nisteriön asetuksella. 

Kysymys on yleiskorvauksesta, jonka perusteena eivät ole tietyt todelliset kulut, vaan las-
kennalliset kustannustekijät. Tämän tyyppisen korvauksen määräytymisperusteita olisi käy-
tännössä mahdotonta määritellä ehdottoman tarkasti. Käytössä olevan korvausjärjestelmän 
taustaksi kuitenkin hankitaan jatkuvasti tilastotietoja hinnoista, kulutustottumuksista ja muista 
vastaavista tekijöistä. 

Nykyisin paikalliskorotus muodostuu virkanimikkeen ja palkkausluokan mukaisesta perus-
arvosta, joka kerrotaan asemapaikan hintatasoon perustuvalla kalleuskertoimella ja valuutta-
kurssit huomioon ottavalla valuuttakertoimella. Paikalliskorotuksessa huomioidaan perheelli-
syys siten, että lapsista maksetaan lapsikorotusta ja mukana seuraavasta puolisosta puo-
lisokorotusta. 

Uudistetussa järjestelmässä paikalliskorotus määräytyisi virkanimikkeen sekä tehtävän aset-
tamien erityisten vaatimusten mukaisesti. Paikalliskorotukseen on tarkoitus laskennallisesti si-
sällyttää asettautumiskorvaus, joka siis poistuisi erillisenä korvauslajina. Asettautumiskorva-
uksella katetaan nykyisin siirtymiseen liittyviä muita kustannuksia kuin suoranaisia muuttota-
varan käsittely-ja matkakustannuksia. 

5 §. Varustautumiskorvaus. Varustautumiskorvausta koskeva säännös vastaisi nykyistä ue-
korvausasetuksessa olevaa säännöstä. Varustautumiskorvausta maksetaan välttämättömiä han-
kintoja varten siirryttäessä ministeriöstä ulkomaanedustukseen tai asemamaasta toiseen. 

Varustautumiskorvaus on tarkoitettu käytettäväksi sellaisiin ulkomailla asumisesta ja ulko-
maanedustuksessa työskentelystä johtuviin siirtymisvaiheessa tehtäviin hankintoihin kuten 
esimerkiksi auto, huonekalut, astiastot sekä muu kodin sisustus ja varustus. 

Auton käyttö on välttämätöntä useimmilla asemapaikalla joko viran hoitoon liittyen tai pai-
kallisista olosuhteista johtuen. Lisäkustannuksia aiheutuu asuntoon hankitusta sisustuksesta ja 
kotitalouskoneista, joita ei mahdollisesti voida siirtää seuraavaan asemapaikkaan ta? laitteita ei 
voi erilaisista käyttöjärjestelmistä johtuen siellä käyttää. Usein toistuvat muutot kuluttavat koti-
irtaimistoa normaalia enemmän. Myös edustusvelvollisuus luo tarvetta lisähankintoihin ko-
timaahan verrattuna. 

6 §. Muuttokorvaus. Muutosta aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva säännös 
vastaa nykyistä ue-korvausasetuksessa olevaa säännöstä. Lähtökohtana on, että virkamies voi 
kuljettaa asemapaikalle henkilökohtaista matkatavaraa ja koti-irtaimistoa sillä asunnot vuokra-
taan pääsääntöisesti kalustamattomina. Muuttokorvauksella on tarkoitettu katettavaksi kaikki 
muuttoon liittyvät kulut, kuten tavaran pakkaus ja suojaus, lyhytaikainen varastointi, kuljetta-
minen, aukipurkaminen ja vakuuttaminen. 

7 §. Asuntokorvaus. Asuntokorvauksena maksettaisiin korvausta virkamiehen ja mukana 
seuraavien perheenjäsenten asumisesta asemapaikalla aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista. 
Asumiskustannusten korvausperusteet olisivat samat kuin nykyisin. 

Tarkoituksena on turvata virkamiehelle perheineen kaikissa asemapaikoissa kohtuullinen 
asumistaso, ottaen huomioon tehtävän asettamat vaatimukset, kuten mahdollinen edustusvel-
vollisuus. Virkamieheltä peritään voimassa olevassa ue-korvausjärjestelmässä omavastuu-
osuutena asumiskuluista vuokranvastike, joka määräytyy kaavamaisesti prosenttiosuutena vir-
kamiehelle maksettavasta palkasta ja paikalliskorotuksesta (12,5 % kiinteästä palkasta ja 20 % 
paikalliskorotuksesta). 

Vuokranvastikkeesta luovutaan niin, että paikalliskorotusta määriteltäessä alentavana tekijänä 
huomioidaan nykyinen omavastuuosuus eli peruspalkasta ja paikalliskorotuksesta vuokran-
vastikkeena perityt lisääntyneet kustannukset, joiden on voitu katsoa vastaavan asuntoedun 
arvoa. 



 

 

8 §. Koulutuskorvaus. Ehdotettu säännös lapsen koulutuksesta aiheutuvien kustannusten 
korvaamisesta vastaa nykyistä säännöstä. 

Virkamiehen työhyvinvoinnin kannalta on toivottavaa, että perhe seuraisi hänen mukanaan 
asemapaikalle ja että lasten koulunkäynti vieraassa kulttuurissa ja kieliympäristössä olisi mah-
dollisimman sujuvaa. Koulutuskustannukset ovat useissa asemapaikoissa niin korkeat, ettei 
mukanaseuraamiselle olisi teoreettisiakaan mahdollisuuksia, ellei koulutus olisi työnantajan 
kustantamaa. 

Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on perusopetuslain (628/1998) mukaan oppivelvollinen. 
Virkamiehen mukana seuraavalle lapselle kustannetaan suomalaista koulujärjestelmää mah-
dollisimman hyvin vastaava perus-ja lukiotason opetus tai ammatillinen peruskoulutus. Kou-
lutuskorvauksella katetaan esikoulu-, peruskoulu- ja lukio-opetuksen tai ammatillisen perus-
opetuksen kohtuulliset kustannukset. 

9 §. Matkakorvaukset. Matkakorvausta koskevat säännökset vastaisivat nykyisiä ue-
korvausasetuksessa olevia säännöksiä. Korvaus kattaa muuttomatkat, kotilomamatkoja Suo-
meen, tapaamismatkoja perheen asuessa asemamaan ulkopuolella, sukulaisen kuolemantapa-
uksen sattuessa Suomeen tehtävät matkat sekä virkamiehen palkkaaman kotiapulaisen matkoja- 

10 §. Edustuskorvaus. Edustuskorvauksia koskeva säännös vastaisi nykyistä ue- 
korvausasetuksen säännöstä. Edustustyö on oleellinen osa virkamiehen ulkomaantyötä. Sen 
kautta vahvistetut kontaktit ja myönteinen yhteistyöilmapiiri ovat arvokkaita työvälineitä. 

11 §. Olosuhdekorvaus. Olosuhdekorvaus on korvaus asemapaikalla vallitsevista terveyteen, 
turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavien olosuhteiden lievittämisestä aiheutuvia lisäkus- 
tannuksia. Olosuhdekorvausta suoritetaan vain osassa edustustoja voimassa olevan olosuhde- 
luokituksen mukaisesti. Ehdotettu säännös vastaa sisällöltään nykyistä ue-korvausasetuksessa 
olevaa säännöstä. 

Nykyjärjestelmään kuuluvat matkakorvauksella katettavat huoltomatkat on tarkoitus poistaa 
erillisenä korvauslajina ja sisällyttää olosuhdekorvaukseen, johon ne perusteeltaan kytkeytyvät 
(matkakorvauksista ks. ed. 9 pykälä). Huoltomatkojen tarkoituksena on ollut lieventää asema-
paikan olosuhteita mahdollistamalla virkamiehen ja hänen mukana seuraavien perheenjäsen-
tensä matkustaminen lähimpään sellaiseen kohteeseen, jossa olosuhteet ovat paremmat joko 
ilmansaasteiden, tavaroiden saatavuuden, turvallisuuden tms. kannalta. 

12 §. Vakuutusta täydentävä korvaus. Säännös vakuutusta täydentävästä korvauksesta ehdo-
tetaan sisällytettäväksi uuteen lakiin, jossa se muodostaisi yhden erityiskorvauslajin osana yh-
tenäistä korvausjärjestelmää. Sisällöltään korvausta koskeva säännös pysyisi ennallaan. Ue-
korvauslain nojalla annetulla asetuksella on nykyisin erikseen säädetty ulkomaanedustuksen 
virkamiehen omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamisesta tapauksissa, joissa vahinkoa ei 
ole voitu kattaa vakuutuksin. Korvausten maksaminen on käytännössä poikkeuksellista. 

13 §. Edunsaaja. Pykälässä säädettäisiin siitä, kuka on edunsaajana oikeutettu tässä laissa 
säädettyihin korvauksiin. Vastaavaa selkeää säännöstä edunsaajasta ei nykyisin ole. Ehdotetun 
säännöksen sisältö vastaa noudatettua käytäntöä. 

Korvaukset maksettaisiin 1 momentissa olevan pääsäännön mukaan asianomaiselle virka-
miehelle. Myös perheellisyyteen perustuvat korvaukset maksettaisiin virkamiehelle. 

Tarvittaessa korvaukset voitaisiin kuitenkin maksaa suoraan palvelun tuottajalle. Esimerkiksi 
asuntokorvaus suoritetaan yleensä siten, että edustusto maksaa vuokran asunnon vuokranan-
tajalle. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin avioero- ja kuolemantapauksia koskevista poikkeuksista. 
Perheenjäsenten muuttokorvaus ja muuttomatkakorvaus voidaan maksaa näille itselleen, jos 
puolisot ovat eronneet tai virkamies kuolee ulkomaantoimikauden aikana. 

14 §. Muut korvaukset. Lähtökohtana on, että ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmä kattaa 
yksityiskohdissaan kaikki tapaukset, joissa korvauksia on tarkoitus maksaa. Poikkeustilanteita 
varten on kuitenkin tarpeellista antaa ulkoasiainministeriölle mahdollisuus yksittäisissä 
tapauksissa maksaa täydentäviä korvauksia. Vastaava säännös on nykyisin ue-
korvausasetuksessa. Sen soveltaminen on ollut erittäin poikkeuksellista. 

15 § Tarkemmat säännökset korvauksista poikkeustilanteissa. Lain 15 §:ssä ehdotetaan an-
nettavaksi asetuksenantovaltuus tarkempien säännösten antamiseksi 4 - 12 §:ssä säädetyistä 
korvauksista silloin, kun korvauksia maksetaan poikkeustilanteissa. Tällaisia poikkeustilanteita 
ovat esimerkiksi, kun 
 

1) puolisot on määrätty samaan edustustoon; 
2) virkamiehen mukana seuranneella puolisolla on omia tuloja tai hän saa muita korvauksia; 
3) virkamies on virkavapaalla; 
4) ministeriö antaa evakuointimääräyksen; 
5) korvauksiin oikeutettu kuolee; tai 
6) korvauksia maksetaan määräaikaisessa virkasuhteessa olevalle virkamiehelle. 
 

3. luku     Erinäiset säännökset 



 

 

16 §. Ulkomaanedustuksen korvauslautakunta. Pykälässä säädettäisiin lautakunnasta, joka 
käsittelee ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvät, 
periaatteellisesti tärkeät ja laaja-alaiset asiat. Ehdotettu säännös vastaa nykyistä säännöstä ue-
korvausasetuksessa. 

17 §. Takaisinperintä. Pykälässä säädettäisiin työnantajan oikeudesta periä aiheettomasti 
maksettu korvaus takaisin valtion virkamieslain 60 ja 61 §:n mukaisesti. Sääntely vastaa ny-
kyistä sääntelyä. 

18 §. Muutoksenhaku. Ehdotettu pykälä sisältää säännökset muutoksenhausta. Korvauksia 
koskevaan päätökseen saisi hakea oikaisua virkamieslaissa säädetyllä tavalla ja oikaisuvaati-
mukseen annettuun päätökseen saisi hakea muutosta hallintolainkäyttölaissa säädetyllä tavalla. 

Vastaava säännös on nykyisen ue-korvauslain 6 §:ssä. Erona on se, että nykyisen ue-
korvauslain mukaan edustuston päätöksestä valitetaan ulkoasiainministeriöön, mutta ehdotuksen 
mukaan edustuston päätökseen haettaisiin oikaisua ulkoasiainministeriöltä. Tämä olisi yh-
denmukaista nykyisen hallintolainkäyttöä koskevan sääntelyn kanssa. 

19 §. Tarkemmat säännökset. Pykälä sisältäisi valtuutuksen tarkempien säännösten antami-
seksi lain täytäntöönpanosta sekä korvausten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta ul-
koasiainministeriön asetuksella. Edellä selostettujen perusteiden mukaisesti säädösrakentee-seen 
kuuluisi laki ja ministeriön asetus. 

20 §. Voimaantulo. Pykälä sisältäisi tavanomaisen voimaantulosäännöksen ja ue-korvauslain 
sekä ulkomaanedustuksen virkamiehen omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamisesta 
annetun asetuksen (416/1989) kumoamissäännöksen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä lokakuuta 2005. 

21 §. Siirtymäsäännös. Muutoksena korvausjärjestelmän yksityiskohtiin lain tasolla ehdote-
taan asettautumiskorvauksen poistamista erillisenä korvauslajina. Uudistetussa järjestelmässä 
vastaavat kustannukset katettaisiin laskennallisena osana paikalliskorotuksessa. 

Siirtymävaiheessa on tarpeen maksaa asettautumiskorvausta ulkomaanedustustosta toiseen 
siirtyville ja ministeriöön palaaville virkamiehille, koska nämä eivät ole ehtineet saada vastaa-
vaa korvausta osana paikalliskorotusta. Tämän johdosta ehdotetaan säädettäväksi 19 §:ssä 
olevassa siirtymäsäännöksessä, että asettautumiskorvausta maksetaan niille, jotka siirtyvät ul-
komaanedustuksesta toiseen asemapaikkaan tai ulkoasiainministeriöön viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2006. 

Vastaavan siirtymäkauden ajan voidaan muuttokorvauksen sijasta korvata virkamiehelle 
muutto nykyjärjestelmän mukaisesti laskua vastaan. 

2.    Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Ulkomaanedustuksen korvaussäädösten rakenne ehdotetaan uudistettavaksi kaksiportaiseksi. 
Uusi laki ulkomaanedustuksen korvauksista ja sen nojalla annettava ulkoasiainministeriön 
asetus korvaisivat aiemman lain, asetuksen ja ulkoasiainministeriön päätöksen. 

Ehdotetussa laissa säädettäisiin perustuslain 80 § huomioiden, että ulkoasiainministeriön 
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset laissa säädettyjen korvausten maksamisen edelly-
tyksistä, korvausten määräytymisperusteista, korvausmääristä sekä menettelystä korvausten 
hakemisessa, myöntämisessä ja maksamisessa. 
 

PERUSTELUT EHDOTETUILLE MUUTOKSILLE: 

Muutokset perustuvat perustuslakivaliokunnan 26.10.2005 antamaan lausuntoon sekä hallinto-
valiokunnan 10.6.2005 käsittelyyn ja esitettyihin asiantuntijalausuntoihin. 

Muutetussa lakiehdotuksessa korvausten maksamisen edellytykset ja korvauksen suuruuden 
määräytymisperusteet on tarkemmin määritelty kutakin korvausta koskevassa lain säännöksessä. 
Käytännössä muutos on toteutettu siirtämällä HE 50/2005 asetukseen ehdotettua sääntelyä 
lakiin. 

Muutosten johdosta HE 50/2005 lakiehdotuksen 6 § "Korvausten yleiset määräytymisperusteet" 
on poistettu, koska asetuksenantovaltuutus on sisällytetty kutakin korvauslajia käsittelevään 
säännökseen. Lisäksi nyt ehdotettuun muutettuun lakiehdotukseen on lisätty säännös (16 §) 
"Ulkomaanedustuksen korvauslautakunnasta", joka oli asetuksessa HE 50/2005. 

Lakiehdotus 
Laki 

ulkomaanedustuksen korvauksista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
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1 luku Yleiset 

säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään korvauksista, joita 
maksetaan ulkomaanedustukseen määrätyn 
ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulkomailla 
suorittamasta työstä ja paikallisista olosuh-
teista johtuvien erityisten menojen kattami-
seksi. 

2 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) puolisolla virkamiehen aviopuolisoa; 
2) lapsella: 
 

a) virkamiehen alle 18-vuotiasta lasta, jonka 
huoltaja virkamies on ja joka ei ansaitse 
elatustaan omalla työllään; 

b) puolison alle 18-vuotiasta lasta, jonka 
huoltaja puoliso on, joka ei ansaitse elatustaan 
omalla työllään ja joka asuu tai on asunut 
samassa taloudessa virkamiehen kanssa; 

c) virkamiehen alle 20-vuotiasta lasta, jonka 
huoltaja virkamies oli ennen kuin lapsi täytti 
18 vuotta, joka ei ansaitse elatustaan omalla 
työllään ja joka päätoimisesti opiskelee 
lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa; 

d) puolison alle 20-vuotiasta lasta, jonka 
huoltaja puoliso oli ennen kuin lapsi täytti 18 
vuotta, joka ei ansaitse elatustaan omalla 
työllään, joka päätoimisesti opiskelee lukiossa 
tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja joka asuu 
tai on asunut samassa taloudessa virkamiehen 
kanssa; tai 

e) samassa taloudessa virkamiehen kanssa 
asuvaa virkamiehen tai puolison 18 vuotta 
täyttänyttä lasta, jonka huoltaja virkamies tai 
puoliso on ja joka sairauden, vian tai vamman 
vuoksi ei kykene elättämään itseään omalla 
työllään; 
3) perheenjäsenellä puolisoa tai lasta; 

4) mukana seuraavalla perheenjäsentä, joka 
pysyvästi, vähintään kuuden kuukauden ajan 
yhtäjaksoisesti oleskelee asemapaikassa ja 
asuu samassa taloudessa virkamiehen kanssa; 

5) kotiapulaisella kotitaloustyöntekijän 
työsuhteesta annetussa laissa (951/1977) tar- 
koitettua työntekijää, joka on työsopimussuh- 
teessa virkamieheen ja joka välittömästi en- 
nen palvelussuhteen alkamista asui Suomes- 
sa; 

6) asemapaikalla edustuston sijaintipaik- 
kaa; ja 
7) asemamaalla edustuston sijaintivaltiota. 

3 §  

Ratkaisuvalta 

Tässä laissa säädettyjen korvausten myön-
tämisestä päättää ulkoasiainministeriö, jollei 
ulkoasiainministeriön asetuksella ratkaisuval-
taa ole annettu edustustolle. 

 

2 luku 

Korvaukse

t 

4 §  

Paikalliskorotus 

Ulkomailla suoritetusta työstä ja paikalli-
sista olosuhteista johtuvien erityisten menojen 
kattamiseksi virkamiehelle maksetaan 
paikalliskorotusta kuukausittain palkanmak-
sun yhteydessä. 

Paikalliskorotuksen laskennallinen suuruus 
määräytyy siten, että virkamiehen vir-
kanimikkeen tai tehtävän asettamien vaati-
musten sekä virkamiehen perheellisyyden pe-
rusteella määritelty paikalliskorotuksen pe-
rusarvo kerrotaan asemapaikan hintatasoon 
perustuvalla kalleuskertoimella ja valuutta-
kertoimella. 

Paikalliskorotuksen perusarvo ja kalleus-
kerroin vahvistetaan ulkoasiainministeriön 
asetuksella. Valuuttakerroin määräytyy ulko-
asiainministeriön vahvistaman tilikurssin 
mukaan. 

5 §  

Varustautumiskorvaus 

Varustautumiskorvaus maksetaan ulko-
maanedustukseen siirtymisen edellyttämiä 
välttämättömiä hankintoja varten. 

Varustautumiskorvausta maksetaan, jos 
virkamies siirron yhteydessä muuttaa ase-
mamaahan asemamaan ulkopuolelta ja jos 
virkamiehen toimikausi asemapaikalla jatkuu 
vähintään yhden vuoden. 

Varustautumiskorvauksen laskennallinen 
suuruus määräytyy virkamiehen virkanimik-
keen tai tehtävän asettamien vaatimusten sekä 
virkamiehen perheellisyyden ja sen mukaan, 
kuinka pitkä aika edellisestä siirrosta on 
kulunut siten kuin ulkoasiainministeriön 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

6 §  

Muuttokorvaus 

Muuttokorvauksena maksetaan kuljetuskus-
tannusten, pakkauksen, purkauksen, vakuu-
tuksen ja välivarastoinnin aiheuttamat kus-
tannukset. 

Muuttokorvauksen laskennallinen suuruus 
määräytyy virkamiehen virkanimikkeen tai 
tehtävän asettamien vaatimusten sekä virka-
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miehen mukana seuraavien perheenjäsenten 
ja muutettavan matkan perusteella siten kuin 
ulkoasiainministeriön asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

Muuttokorvaus maksetaan virkamiehen ja 
mukana seuraavan perheenjäsenen muutta-
essa Suomesta tai muualta asemamaahan, 
asemamaasta toiseen ja asemamaasta Suo-
meen. Edellytyksenä muuttokorvauksen mak-
samiselle on, että virkamiehen toimikausi 
asemapaikalla jatkuu vähintään yhden vuo-
den. 

7 §  

Asuntokorvaus 

Asuntokorvauksena maksetaan tositteita 
vastaan asemapaikalla olevasta asunnosta 
aiheutuvat kohtuulliset asumiskustannukset 
sinä aikana, jolloin virkamies on määrätty 
ulkomaanedustuksen tehtävään. Asumiskus-
tannusten kohtuullisuutta harkittaessa otetaan 
huomioon asemapaikan olosuhteet, vir-
kamiehen virkanimike tai tehtävän asettamat 
vaatimukset sekä virkamiehen perheellisyys. 

 

8 §  

Koulutuskorvaus 

Koulutuskorvauksena maksetaan mukana 
seuraavan lapsen esi-, perus-, lukio- ja am-
matillisesta perusopetuksesta aiheutuvat koh-
tuulliset kustannukset. 

Korvattavien kustannusten kohtuullisuutta 
harkittaessa otetaan huomioon asemapaikan 
erityiset olosuhteet, opetuksen taso ja sisältö, 
opetuskielen ja koulujärjestelmän tarkoituk-
senmukaisuus ottaen huomioon lapsen aikai-
sempi koulunkäynti sekä jatkokoulutusmah-
dollisuudet. 

Korvaus maksetaan, jos virkamiehen toi-
mikausi jatkuu vähintään yhden vuoden. 

Korvaukset maksetaan esitettyjä tositteita 
vastaan lukwn ottamatta perusopetukseen 
tarvittavan oppimateriaalin hankintaan, jonka 
laskennallinen suuruus vahvistetaan ulko-
asiainministeriön asetuksella. 

 

9 §  

Matkakorvaukset 

Matkakorvauksena maksetaan esitettyjä to-
sitteita vastaan muuttomatkoista, kotiloma-
matkoista Suomeen, tapaamismatkoista per-
heenjäsenten asuessa asemamaan ulkopuolel-
la, sukulaisen kuolemantapauksen johdosta 
tehdyistä matkoista Suomeen ja kotiapulaisen 
matkoista aiheutuvista kohtuullisista kustan-
nuksista virkamiehelle korvaus noudattaen 
soveltuvin osin virkamatkoista voimassa ole-
van valtion virkaehtosopimuksen määräyksiä 

siten kuin ulkoasiainministeriön asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

10 § 

Edustuskorvaus 

Edustuskorvausta maksetaan virkatehtäviin 
liittyvien edustustilaisuuksien järjestämisestä 
aiheutuvista ja muista edustamiseen liittyvistä 
kustannuksista. 

Korvaus vahvistettavan laskennallisen yk-
sikköhinnan perusteella tai esitettyjä tositteita 
vastaan siten kuin ulkoasiainministeriön 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

11 § 

Olosuhdekorvaus 

Olosuhdekorvausta maksetaan asemapaikan 
etäisyyteen, terveyteen, turvallisuuteen ja 
viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista olo-
suhteista. 

Korvausta korotetaan, jos puoliso tai lapsi 
seuraavat mukana asemapaikalle. 

Korvauksen laskennallinen suuruus vahvis-
tetaan ulkoasiainministeriön asetuksella ja se 
maksetaan kuukausittain palkanmaksun yh-
teydessä. 

12 § 

Vakuutusta täydentävä korvaus 

Korvausta maksetaan esitettyjä tositteita 
vastaan virkamiehen tai mukana seuraavan 
perheenjäsenen omaisuudelle asemapaikalla 
muuten kuin virkatehtävää hoidettaessa sat-
tuneesta vahingosta, jota ei ole voitu kattaa 
vakuutuksella. 

Korvauksen suuruus määräytyy virkamiehen 
tai mukana seuraavaan perheenjäsenen 
omaisuuden vakuutussopimuksen korvauseh-
tojen perusteella. 

Korvaus maksetaan, jos virkamies tai mu-
kana seuraava perheenjäsen ei saa korvausta 
vahingon aiheuttajalta tai muulta korvaus-
velvolliselta, jos vakuutusyhtiö edustuston si-
jaintipaikan erikoisolosuhteiden perusteella 
kieltäytyy vakuutussopimuksesta tai vakuu-
tuskorvauksesta tai jos korvausasian käsittely 
vakuutusyhtiössä viivästyy kohtuuttomasti. 

Korvauksen määrää voidaan alentaa tai 
korvaus jättää kokonaan maksamatta, jos 
virkamies tai mukana seuraava perheenjäsen 
on myötävaikuttanut omaisuuden vahingoit-
tumiseen. 

Oikeus virkamiehen tai mukana seuraavan 
perheenjäsenen vahingoittuneeseen omaisuu-
teen tai siitä saatavaan korvaukseen siirtyy 
Suomen valtiolle virkamiehelle maksettua 
korvausta vastaavaan määrään. 
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13 § 

Edunsaaj

a 

Tässä laissa tarkoitetut korvaukset makse-
taan korvaukseen oikeutetulle virkamiehelle 
tai suoraan virkamiehen vastaanottaman pal-
velun tuottajalle. 

Muutto- ja muuttomatkakorvaus voidaan 
maksaa virkamiehen mukana seuranneelle 
perheenjäsenelle, jos virkamies on kuollut tai 
puolisot ovat eronneet. 

14 § 

Muut korvaukset 

Yksittäisessä tapauksessa voidaan erityi-
sestä syystä maksaa korvausta sellaisista tä-
män lain soveltamisalaan kuuluvista menoista, 
joita 4 — 12 §:ssä säädettyjen korvausten ei 
katsota kattavan. 

15 § 

Tarkemmat säännökset korvauksista 

Ulkoasiainministeriön asetuksella annetaan 
tarkemmat säännökset tässä laissa säädettyjen 
korvausten maksamisen edellytyksistä, 
korvausten määräytymisperusteista, korva-
usmääristä sekä menettelystä korvausten ha-
kemisessa, myöntämisessä ja maksamisessa. 

 

3 luku 
saa hakea muutosta hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetyllä tavalla. 

Erinäiset säännökset 

16 § 

Ulkomaanedustuksen korvauslautakunta 

Ulkoasiainministeriön yhteydessä on ulko-
maanedustuksen korvauslautakunta, jonka 
ulkoasiainministeriö asettaa kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan. 

Ulkomaanedustuksen korvauslautakunnan 
tehtävänä on käsitellä ulkomaanedustuksen 
virkamiehille maksettavien korvausten perus-
teita koskevat ja muut periaatteellisesti mer-
kittävät asiat sekä antaa niistä lausunto sa-
moin kuin suorittaa ne muutkin tehtävät, jotka 
ulkoasiainministeriö sille antaa. 

Korvausten perusteista on hankittava val-
tioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausun-
to, jos valtiovarainministeriötä edustava jäsen 
ei ole puoltanut lausuntoa. 

Lautakunnan toiminnasta säädetään tar-
kemmin ulkoasiainministeriön asetuksella. 

17 § 

Takaisinperintä 

Aiheettomasti maksettu korvaus voidaan 
periä takaisin siten kuin valtion virkamieslain 
(750/1994) 60ja 61 §:ssä säädetään. 

18 § 

Muutoksenhaku 

Tässä laissa säädettyjä korvauksia koske-
vaan päätökseen saa hakea oikaisua valtion 
virkamieslaissa säädetyllä tavalla. Edustuston 
päätökseen haetaan oikaisua ulkoasiainminis-
teriöltä. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 

19 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta voidaan antaa ulkoasiainministe-
riön asetuksella. 

4 luku 

Voimaantulosäännöks

et 

20 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 2005. 

Tällä lailla kumotaan ulkomaanedustuksen 
virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden 
perusteella suoritettavista korvauksista sekä 
muista etuuksista annettu laki (651/1993) ja 
ulkomaanedustuksen virkamiehen omaisuu-
delle aiheutuneen vahingon korvaamisesta 
annettu asetus (416/1989). 



 

 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

21 § 

Siirtymäsäännös 

Jos virkamies siirtyy ulkomaanedustuksessa 
asemapaikasta toiseen tai ulkoasiainminis-
teriöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2006, hänelle maksetaan asettautumiskorvaus 
ja hänelle voidaan maksaa muuttokustannus-
ten korvaus niiden säännösten mukaisesti, 
jotka olivat voimassa tämän lain voimaan tul-
lessa. 
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HE 50/2005 vp 

Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 
 
 

Hall intovaliokunnal le 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi 

ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005 vp). 
 

Pääsääntönä on, että valtion virkamiesten palvelussuhteen ehdoista määrätään valtion 

virkaehtosopimuslain (664/1970) mukaisella virkaehtosopimuksella. Virkaehtosopimuslain 2.3 

§:n 1 kohdan mukaan ulkomaanedustuksen virkamiehille maksettavista paikallisista 

erikoisolosuhteista aiheutuvista lisistä ja korvauksista ei kuitenkaan voida sopia. Nykyisin on 

noudatettavana vuonna 1993 annettu laki ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten 

erityisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista (651/ 1993), 

asetus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erityisolosuhteiden perusteella 

maksettavista korvauksista ja ulkoasiainministeriön päätös ulkomaanedustuksen virkamiehille 

paikallisten erityisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista. 
 

Nykyisin voimassa oleva laki on varsin niukka eikä pääsäännön mukaan sisällä korvauksia ja 

muita etuuksia koskevia aineellisia säännöksiä. Laki perustuu delegoinnille. Sen 2 §:n mukaan 

"tässä laissa tarkoitetuista korvauksista määrätään asetuksella säädettyjen yleisten perusteiden 

mukaisesti ulkoasiainministeriön päätöksellä". 
 

Korvauksia ja muita etuuksia koskevien säännösten antamistasoa sääntelee nykyisin 

perustuslain 80 §. Sen 1 momentin mukaan lailla säädetään yksilön oikeuksien ja 

velvollisuuksien perusteista. Perustuslain esitöissä korostettiin, että säännös koskee myös 

virkamiesten oikeusaseman perusteita (HE 1/1998 vp, s. 131). On selvää, että lakitasoisen 

sääntelyn jättäminen pelkästään nykyisen  lain 2  §:n kaltaisen delegointisäännöksen varaan ei 

vastaa perustuslain 80.1 §:n asettamia vaatimuksia. Lain tasolla on annettava säännökset 

korvausoikeuden perusteista. 
 



 

 

Nyt käsiteltävään lakiehdotukseen on sisällytetty säännökset siitä, minkälaisia korvauksia 

ulkoasiainhallinnon virkamiehille maksetaan näiden ulkomailla suorittamasta työstä ja 

paikallisista olosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi (4-5 §), samoin säännös 

korvausten yleisistä määräytymisperusteista. Ulkoasiainministeriön asetuksella annettaisiin sen 

sijaan tarkemmat säännökset laissa edellytettyjen korvausten maksamisen edellytyksistä, 

korvausten määräytymisperusteista, korvausmääristä sekä menettelystä korvausten 

hakemisessa, myöntämisessä ja maksamisessa (9 §). Lakiesityksen liitteeksi on otettu luonnos 

valtuutussäännöksen nojalla annettavaksi asetukseksi. 
 
o- 

Olennainen kysymys lakiehdotuksen valtiosääntöisessä arvioinnissa on, sisältääkö laki 

perustuslain 80 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla säännökset asianomaisten virkamiesten 

korvausoikeuden perusteista. Hallituksen uutta perustuslakia koskevan esityksen perusteluissa 

todetaan, että "kaikki yksilön oikeusasemaan vaikuttavat keskeiset säännökset tulisi antaa lailla" 

ja että "asetuksen antaja voitaisiin ... lailla valtuuttaa antamaan tarkempia säännöksiä yksilön 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä vähäisistä yksityiskohdista". Nähdäkseni on vaikea 

katsoa, että asetusluonnoksen säännökset rajoittuisivat sääntelemään vain korvausoikeutta 

koskevia "vähäisiä yksityiskohtia". Ehdotetun sääntelykokonaisuuden mukaan 

korvausoikeudesta määrättäisiin olennaisesti asetuksella: laissa olisi vain säännös yleisistä 

määräytymisperusteista, kun taas kunkin korvauslajin perusteista säädettäisiin asetuksella. 

Perustuslain 80.1 §:n voidaan katsoa edellyttävän, että myös korvauslajikohtaiset 

saamisedellytykset säännellään lailla. Tätä kantaa seurattaessa suurin osa nyt asetukseen 

ehdotetuista säännöksistä tulisi nostaa lain tasolle. 
 

Lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden arviointi kuuluu valiokuntien välisessä työnjaossa 

perustuslakivaliokunnalle. Katsonkin, että nyt käsiteltävästä hallituksen esityksestä tulisi pyytää 

perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 
 

Heimolassa 1.6.2005 

Kaarlo Tuori 

 
Olli Mäenpää 
1.6.2005 
 
 
Hallintovaliokunnalle 
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Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005 
vp) 

 
 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten 
kuuluvat lain alaan. Perustuslakia koskevan hallituksen esityksen perustelujen 
mukaan tämä lause kattaa myös virkamiesten oikeusaseman perusteet (HE 1/1998 
vpr s. 131). Perustuslakivaliokunta on myös vahvistanut tämän lähtökohdan (PeVL 
3/2000 vp, s. 3). 
 
Myös virkaehtosopimuksella voidaan puuttua yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 
Perustuslakivaliokunnan arvion mukaan perustuslain 80 § sääntelee lain 
säätämistä, asetuksen antamista ja lainsäädäntövallan siirtämistä eikä säännös 
sellaisenaan määrittele sitä, mistä työelämän kysymyksistä voidaan sopia virka- tai 
työehtosopimuksella. Virkaehtosopimus on siten tästä näkökulmasta arvioituna 
sellainen sääntelykeino, jota perustuslain 80 § ei suoranaisesti sääntele. Tämä 
perustuslainkohta määrittelee toisin sanoen vain lainsäädäntövallan käyttämistä. 
Perustus- 
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antaa oikeussääntöjä vastaavanlaisista seikoista, joista muuten sovitaan 
virkaehtosopimuksella, niistä on säädettävä lailla. (PeVL 1/2005 vp). 
 
Valtion virkaehtosopimuslain 2 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan 
virkaehtosopimuksin ei saa sopia muun muassa "ulkomaanedustuksen 
virkamiehille maksettavista paikallisista erikoisolosuhteista aiheutuvista lisistä ja 
korvauksista". Näin ollen ainoa tapa määritellä korvaukset on säätää niistä lailla. 
Ainakin virkamiehen korvauksien perusteista on säädettävä lailla, kun otetaan 
huomioon perustuslain 80 §:n 1 momentin säännös. 
 
Tältä kannalta arvioituna voidaan todeta, että lakiehdotus ulkomaanedustuksen 
korvauksista kylläkin määrittelee erilaisten korvausten nimikkeet. Korvauksia 
"maksetaan" virkamiehelle (1 §), ja niiden "myöntämisestä" päättää 
ulkoasiainministeriö (3 §), mutta varsinaisesta oikeudesta korvauksen saamiseen 
ei laissa ole säädetty.   Sääntelyn tarkoituksena näyttäisi kuitenkin olevan, että 
korvaus ei ole harkinnanvarainen. 

 
Korvauksia ovat lakiehdotuksen mukaan paikalliskorotus (4 §) ja erityiskorvaukset (5 §). 
Korvausten yleiset määräytymisperusteet määritellään lakiehdotuksen 6 §:ssä. Säännös 
on erittäin väljä, yleisluonteinen ja sanonnallisesi vain esimerkinluonteinen. Korvauksien 
perusteet eivät käy selvästi ilmi tästä säännöksestä. Lisäksi lakiehdotuksen 6 §:n mukaan 
ilmeisesti muitakin määräytymisperusteita voisi olla käytössä. Lakiehdotuksen liitteenä 
olevasta asetusluonnoksesta käy ilmi, että ulkomaanedustuksen korvausten perusteista 
olisi sisällöllisesti tarkoitus säätää asetuksen tasoisesti. 
 
Perustuslain 80 §:n 1 momentin kriteerien kannalta on ilmeistä, että ehdotettu 
laintasoinen sääntely on liian ylimalkainen, koska siitä eivät riittävän yksiselitteisesti käy 
ilmi perusteet, joilla oikeus ulkomaanedustuksen korvauksiin määräytyy. Lain tasolla ei 
ehkä ole välttämätöntä säätää kaikista asetusluonnoksessa olevista yksityiskohdista, 



 

 

mutta ainakin korvausten määräytymisen täsmälliset yleisperusteet on säädettävä lailla. 
Asetusluonnoksen säännökset sisältävät tällaiselle laintasoiselle sääntelylle riittävän 
perustan. Laista tulisi lisäksi käydä yksiselitteisesti ilmi, mihin korvauksiin 
ulkomaanedustuksen virkamies on oikeutettu ja mitkä korvaukset mahdollisesti ovat 
harkinnanvaraisia. 
 
Luontevinta olisi tosin sopia korvauksista virkaehtosopimuksella. Tämä on kuitenkin 
mahdollista vain, mikäli virkamiehelle maksettavia korvauksia koskeva sopimusvapauden 
rajoitus valtion virkaehtosopimuslain 2 §:ssä kumotaan. Tällaiselle sopimusvapauden 
rajoitukselle ei todennäköisesti ole enää samanlaisia perusteita, kuin sille ehkä oli 
vuonna 1970 kyseistä lakia säädettäessä. 
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Hallintovaliokunnalle 

HE laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005 vp) Johdannoksi 

Lakiehdotuksen mukaisen korvausjärjestelmän tarkoituksena on ulkoasiainhallinnon 
ulkomailla työskentelevien virkamiesten lisäkustannusten kattaminen. Esityksen tavoitteena on 
muun muassa korvausjärjestelmää koskevan lainsäädännön uudistaminen siten, että se täyttäisi 
perustuslain vaatimukset. Korvausten yleiset perusteet määriteltäisiin laissa ja yksityiskohtaiset 
säännökset korvauksista annettaisiin ulkoasiainministeriön asetuksella lakiin otettavien valtuuksien 
nojalla. Näin ollen nykyisin asetuksessa määriteltyjä korvausperusteita nostettaisiin lain tasolle. 
Oikeusministeriö pitää esityksen tavoitteita ja lähtökohtia oikeina ja kannatettavina. Ministeriön 
käsityksen mukaan lakiehdotuksen korvausperusteita koskevat säännökset eivät kuitenkaan kaikilta 
osin ole riittävän tarkasti muotoiltu. 

Valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:n 2 momentin mukaan virasto ei voi tehdä virkamiehen 
kanssa sopimusta palvelussuhteessa noudatettavista ehdoista asiasta, josta valtion 
virkaehtosopimuslain (664/1970) mukaan ei saa sopia. Virkaehtosopimuslain 2 §:n 3 momentin 1 
kohdan mukaan ulkomaanedustuksen virkamiehille maksettavista paikallisista erikoisolosuhteista 
aiheutuvista lisistä ja korvauksista ei saa määrätä virkaehtosopimuksilla. Näin ollen näistä lisistä ja 
korvauksista on säädettävä lailla (vrt. virkaehtosopimuslain 2 §:n 5 momentti). 
 
Säädöstaso 

 
Esityksen lähtökohtana on perustuslain 80 §, jonka 1 momentin mukaan yksilön oikeuksien ja 

velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla. Lähtökohta on oikea, koska perustuslain 
perustelujen mukaan tämä säännös kattaa myös virkamiesten oikeusaseman perusteet (HE 1/1998 
vp s. 131/11). Perustuslakivaliokunta on myös vahvistanut tämän (esim. PevL 3/2000 vp. s. 3/1, 
PeVL 19/2001 s. 2/1 jaPeVL 1/2005 vp. s. 3/1). 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö 
voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Jos asetuksen 
antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa valtioneuvosto. Käsiteltävänä olevassa 
esityksessä ehdotetaan, että tarkempia säännöksiä ulkomaanedustuksen korvauksista annettaisiin 
ulkoasiainministeriön asetuksella. Perustuslain 80 §:n 1 momentin lähtökohtana on, että asetukset 
antaa valtioneuvosto. Ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa 
sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa (HE 1/1998 vp, s. 
132/11, PeVL 34/2000 vp, s. 3-4). 

Oikeusmirjisteriön käsityksen mukaan ulkoasiainministeriölle voidaan antaa valtuus säätää 
ulkomaanedustuksen korvauksista edellyttäen, että lain valtuutussäännös on riit- 
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täsmällinen ja tarkkarajainen. Lakiehdotuksen 9 
ja 5 ja 6 § näyttävät tältä kannalta liian väljiltä 
(vrt. PevL 33/2004 s. 6/1). Lain 
valtuussäännöksiä olisi sen vuoksi täsmennettävä, 
jotta asetuksenantovalta voitaisiin 
valtioneuvoston sijasta antaa ministeriölle. 



 

 

Lakiehdotuksen valtuussäännökset 

9,5 ja 6% 
Ehdotuksen 9 §:n mukaan "tarkemmat säännökset" laissa säädettyjen korvausten maksamisen edellytyksistä, 

korvausten määräysperusteista, korvausmääristä sekä menettelystä korvausten hakemisessa, myöntämisessä ja 
maksamisessa annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella. Lakiehdotuksen 6 §:n mukaan korvausten yleisiä 
määräytymisperusteita ovat korvauslajin mukaiset todelliset tai laskennalliset menot, virkamiehen tehtävän 
asettamat vaatimukset, toimikauden pituus, virkamiehen perheellisyys ja asemapaikan olosuhteet. 
Lakiehdotuksesta ei kuitenkaan tarkemmin ilmene, milloin on tarkoitus korvata todelliset kustannukset ja milloin 
korvaus on laskennallinen. 

Ehdotetun lain 5 §:stä ilmenee välillisesti, että joidenkin kustannusten osalta korvaus maksetaan 
"kohtuullisista" kustannuksista (asumiskustannukset, lasten koulutuskustannukset ja matkakustannukset). Saman 
pykälän mukaan varustautumiskorvaus maksettaisiin "välttämättömiä" hankintoja varten. Sen sijaan 
muuttokorvauksen, edustuskorvauksen ja olosuhdekorvauksen maksamiselle ei 5 §:ssä aseteta rajoituksia. Laista 
ei myöskään käy ilmi, missä määrin korvausten enimmäismääristä on mahdollista säätää asetuksella. Ehdotetun 5 
§:n mukaan erityiskorvauksia maksetaan "siten kuin" ulkoasiaiimTinisteriön asetuksella tarkemmin säädetään. Ilmaisu 
on liian väliä, koska se antaa ministeriölle oikeuden säätää asioista, jotka kuuluvat lain alaan (vrt. PevL 13/2000).  

Oikeusministeriön käsityksen mukaan ehdotuksen 5 ja 6 §:n säännöksiä tulisi täsmentää siten, että niistä 
selkeämmin ilmenisivät asetuksenantajan harkintavallan rajat. Esimerkkinä voidaan mainita muuttomatkakorvaus. 
Lakiehdotuksen 5 §:n 5 kohdan mukaan korvausta muuttomatkoista maksetaan siten kuin ulkoasiainministeriön 
asetuksella tarkemmin säädetään. Laista ei kuitenkaan ilmene, onko tarkoituksena että korvaus kattaisi todelliset 
vai laskennalliset menot. Asetusluonnoksessa korvauksen määrä kytkettäisiin soveltuvin osin voimassa olevaan 
virkaehtosopimukseen (12 §). 

Ehdotetun 9 §:n mukaan ulkoasiaimTjinisteriön asetuksella annettaisiin "tarkemmat säännökset" korvausmääristä. 
Korvausmääristä ei kuitenkaan säädettäisi ollenkaan laissa, joten ilmaisu on hieman harhaanjohtava. Valtuutus 
olisi kirjoitettava siihen muotoon, että asetuksella säädetään korvausmääristä laissa säädettyjen perusteiden 
mukaisesti. 

12% 
Pykälän mukaan tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta voitaisiin antaa ulkoasiainministeriön 

asetuksella. Perustuslakivaliokunta on useassa lausunnossa torjunut käsityksen, jonka mukaan tällaisen 
täytäntöönpanovaltuuden nojalla olisi mahdollista antaa asetuksella säännöksiä mistä tahansa lain sääntelyalaan 
kuuluvasta asiasta, ja todennut perustuslain 80 §:stä johtuvan, että täytäntöönpanosäännösten antamiseen oikeutta-
vaa valtuutusta on tulkittava supistavasti. Tällaisen valtuuden nojalla voidaan valiokunnan kannan mukaan antaa 
esimerkiksi lain voimaantullessa välttämättömiä säännöksiä viranomaistoiminnan ohjaamisesta. 
Täytäntöönpanovaltuuden käyttöala jää siten verraten vähäiseksi. (PeVL 7/2005 vp, s. 1071, PeVL 40/2002 vp, s. 
7/1, PeVL 29/2004 vp, s. 3/II.) 
Voimaantulosäännökset 

 
Ehdotetun lain 13 §:n mukaan lailla kumottaisiin ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten 

erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista annettu laki (651/1993). Lisäksi 
esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen 32 §:n mukaan annettavalla asetuksella kumottaisiin 1) 
ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annettu 
asetus (652/1993) ja 2) ulkomaanedustuksen virkamiehen omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamisesta 
annettu asetus (416/1989). 

Näistä ensin mainittu asetus on annettu ehdotetulla lailla kumottavan lain nojalla. Asetus kumoutuu siten 
automaattisesti valtuuttavan lain kumoamisen yhteydessä. Näin ollen sitä ei enää voida kumota annettavalla 
asetuksella. 

Toiseksi mainittu asetus 416/1989 on annettu lain 346/1988 nojalla, joka kumottiin lailla 651/1993. Tämä 
asetus on itse asiassa kumoutunut jo vuonna 1993. Sitä on kuitenkin muutettu vuonna 2001 (1071/2001) ja siten 
ilmeisesti sovellettu kumoutumisesta huolimatta. Näin ollen tämä asetus olisi oikeusvarmuuden kannalta 
kumottava. Selkeyden vuoksi kumoaminen tulisi tehdä lain voimaantulosäännöksellä. 



 

 

HE 50/2005 vp 19.5.2005 
Valtion yhteisjärjestö VTY ry 
 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 
 

Valtion yhteisjärjestö VTY ry:llä ei ole huomauttamista hallituksen 
esityksestä laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista. 
 
 
 
 
 

Heikki Sipiläinen 
lakimies 
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Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 

Asia: HE 50/2005 vp laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista 
Palkansaajajärjestö Pardian lausunto 
 
 
 

Palkansaajajärjestö Pardia esittää lausuntonaan ulkomaanedustuksen korvauslaista seuraavaa. 
 
Ulkomaanedustuksen korvauslain on tarkoitus korvata ulkomaanedustuksessa palveleville siitä 
aiheutuvat henkilökohtaiset taloudelliset rasitteet ja olosuhdehaitat. 
 
Lain tasoisten säännösten tarkoituksena om määritellä korvausjärjestelmän perusteet selkeästi 
ja virkamiehen oikeusturvan kannalta hyväksyttävällä tavalla. Lakiuudistus onkin aikaisempaa 
selkeämpi ja vaikuttaa perustellulta. Laki myös virtaviivaistaa ulkoasiainhallintoa. 
 
Lain tarkoituksena on myös lisätä henkilöstön vastuun ja omatoimisuuden lisäämistä mm. 
muuttojärjestelyissä. Saatujen selvitysten mukaan ulkoministeriön palkkataso on muuta 
valtionhallintoa alhaisempi. Käsiteltävänä oleva lakiesitys nostaa tehtyjen laskelmien mukaan 
kaikkien henkilöstöryhmien ulkomaanedustuksen korvauksia 2-16 %, mutta ei siis poista 
palkkauksen jälkeenjääneisyyttä. 
 
Lakia ulkomaanedustuksen korvauksista tulisi Pardian käsityksen mukaan täsmentää ja 
parantaa käytäntöä vastaamaan. Tavoiteena tulee olla, että järjestelmä on toimiva, 
oikeudenmukainen sekä koko henkilöstön kannalta tasapuolinen. 
 
 
 

Helsingissä, 24.5.2005 
 
 
 

Eila 
Mäittälä 
asiamies 
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ULKOASIAINMINISTERJO 
Hallinnollinen osasto PL 176 
00161 Helsinki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viite: Lausuntopyyntönne HEL1283-144/19.11.2004 
 

Asia: ULKOMINISTERIÖN PUOLISOYHDISTYS ULPU ry:n LAUSUNTO 
KOSKIEN LUONNOSTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI 
ULKOMAANEDUSTUKSEN KORVAUKSISTA 
 
 
 
 
Puolisoyhdistys ULPU ry esittää lausuntopyyntöönne viitaten seuraavaa: 
 
 

Tämän päivän suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu keskeisesti, että perheessä kumpikin 
aviopuoliso on saanut koulutuksen ammattiin ja kumpikin jatkaa työelämässä perheen 
perustamisen jälkeen. Tämän tosiseikan huomioon ottaen ULPU ry yhtyy täysin 
lausuntopyynnön kohteena olevan lakiesityksen yleisperusteluissa esitettyyn näkemykseen 
"Turvatakseen parhaan mahdollisen henkilöstön rekrytoinnin ja pysyvyyden sekä 
ulkoasiainhallinnon toimivuuden kannalta välttämättömän siirtymävalmiuden 
ulkoasiainhallinto tarvitsee aiempaa kilpailukykyisemmän ja erilaisiin yksilöllisiin tarpeisiin ja 
perhetilanteisiin paremmin soveltuvan korvausjärjestelmän. Puolison asema työmarkkinoilla 
ulkomaanedustuksessa ja sen jälkeen kotimaassa on haaste ulkoasiainministeriölle 
työnantajana. Tomen aivan entyyppinen haaste on yleinen turvallisuustilanne maailmassa. 
Virkamiesten ja heidän perheenjäsentensä turvallisuuteen ja viihtyvyyteen on kiinnitettävä 
aiempaa suurempaa huomiota." 

 
 

mailto:etunimi.sukunimi@pardia.fi
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Asetusluonnoksen sisältöön ULPU ry esittää seuraavaa: 
 
Yleisperusteluissa mainitaan, että asettautumiskorvaus poistuu korvaus muotona ja että se 
voitaisiin lisätä laskennallisena eränä paikalliskorotukseen. Ulkomaan edustuksessa tätä 
voidaan toteuttaa, mutta kotimaahan palaavan virkamiehen tähänastinen etuisuus tältä osin 
poistuu. Kotimaahan palattaessa perheen tulot yleensä pienenevät ainakin alkuun 
huomattavasti, mikäli puoliso ei saa heti työpaikkaa. Asettautumiskorvaus on ollut erittäin 
tarpeellinen kattamaan Suomeen muutosta aiheutuvia normaalia suurempia kertakustannuksia, 
kuten perheen talvi vaatetuksen, talviurheiluvälineiden, kodin sähkö-ja elektroniikalaitteiden, 
verhojen jne. hankintaa. 
 
Pykälä 6, liite 3 
 
Muuttokuutioiden enimmäismäärät ovat liian pieniä varsinkin alempien virkamiesten kohdalla. 
Aikaisemman huonekalupaketin poistuessa virkamies joutuu ottamaan mukaansa omat 
huonekalut. Näitä huonekaluja ei useinkaan voida purkaa osiin, joten niiden kuljetus vaatii 
enemmän tilaa kuin "osina tehtaan paketissa" toimitettavien huonekalujen kuljetus. Tämä tulisi 
ottaa huomioon enimmäiskuutiomääriä määrättäessä. 
 
Pykälä 13 
 
Kotilomamatka tulisi maksaa kerran vuodessa myös Euroopassa. Euroopassa on 
maita, joista kotilomamatka tulee kalliimmaksi kuin esim. Yhdysvalloista (esim. 
Islanti). 
 
Pykälä 14 
 
Tapaamismatka maksetaan enintään kahdesta edestakaisesta matkasta kalenterivuotena. ULPU 
katsoo, että tapaamismatkoja tulee olla kaksi 12 kuukauden aikana, eikä niitä sidottaisi 
kalenterivuoteen. 
 
 

Pykälä 15, kohta 3 
 
Kuolemantapauksen johdosta maksettava matkakorvaus. Maksetaan virkamiehen mukana 
seuraavan puolison matkakulut, jos virkamiehen tai puolison vanhempi on kuollut. 
Matkakuluja ei makseta lapsille. Pieniä lapsia ei voi jättää hautajaisten ajaksi yksin 
asemamaahan, joten katsomme, että myös lapset tulee saattaa korvauksen piiriin. 
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Pykälä 27 
 
Asetusluonnoksen mukaan, mikäli virkamies kuolee asemamaassa, paikalliskorotus, lapsen 
koulutuskorvaus ja asuntokorvaus maksetaan vain sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana 
virkamies kuoli. 
 
Tämä on kohtuutonta muutenkin jo surun kohtaamalle perheelle. Yksinomaan käytännön 
järjestelyt vaativat oman aikansa, eikä lapsia voi lyhyellä varoitusajalla ottaa pois koulusta ja 
sijoittaa uuteen kouluun kesken lukukauden. Virkamiehellä ei välttämättä ole omaa asuntoa 
Suomessa tai se on vuokrattuna. Mihin perhe sijoittuu, jos heidät häädetään virka-asunnosta ja 
lapset koulusta pahimmassa tapauksessa vain muutaman päivän päästä virkamiehen kuolemasta? 
ULPU ry pitää tätä pykälää täysin kohtuuttomana perheenjäseniä ajatellen. Perheelle tulee sallia 
olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen (1-3 kk) siirtymäaika asemamaasta kotiin. 
 
Lisäksi ULPU ry katsoo, että perheen lapset tulisi, laissa (pykälä 2. kohdat c ja d) määritellyin 
perustein, säilyä UE sairaskorvausjärjestelmän piirissä. 
 
 

Lopuksi ULPU ry esittää, että sitä kuultaisiin laki-ja asetusesitysten jatkokäsittelyn yhteydessä. 
 
 
 
 

Puheenjohtaja Eva Leino 
 
 
 
 

Hallituksen jäsen Liisa Piitulainen-Numminen 
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Lausuntopyyntö 17.5.2005 

HE 50/2005 

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt kauppa-ja teollisuusministeriöltä lausuntoa 
hallituksen esityksestä laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005). Kauppa-
ja teollisuusministeriö esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
Ministeriön hallinnonalalla olevia virkamiehiä, joita muutoksen kohteena olevat 
säännökset koskevat, on verraten vähän. Niiden virkamiesten työsuhteet, joihin nämä 
säännökset tulisivat sovellettaviksi, ovat pääsääntöisesti määräaikaisia ja useimmiten 
lyhytaikaisia. Ulkoasiainhallinnon korvausjärjestelmää käytetään ministeriön 
hallinnonalalla kuitenkin soveltuvin osin viittaamalla siihen esimerkiksi virastoa tai 
laitosta koskevassa asetuksessa. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää tärkeänä, että ulkomaanedustuksen korvauksia 
koskevat säännökset ovat ajantasaisia ja sopusoinnussa perustuslain kanssa. Ministeriö 
pitää hyvänä, että ulkomaanedustusta koskevat, vuoden 1974 ulkomaanedustuksen 
palkkaustoimikunnan mietintöön pohjautuvat säännökset otetaan tarkasteluun 
säännöllisesti. Säännösten kokoamista yhteen lakiin on pidettävänä korvausmenettelyn 
selkeyden kannalta oikeansuuntaisena kehityksenä. 
 
Yhteiskunnan voimakas kansainvälistyminen ja virkamiesten sijoittuminen eri 
tehtävien hoitamiseksi Suomen rajojen ulkopuolelle edellyttää korvausjärjestelmän 
säännöllistä tarkastelua ja sen sopeuttamista tasapuoliseen ja joustavaan kohteluun eri 
hallinnon haarojen kesken. Erillisenä kysymyksenä on kuitenkin nähtävä 
pitkäkestoinen varsinainen ura ulkoasiainhallinnossa. 

Teija Miller 
Hallitussihteeri 

mailto:kirjaarrto@ktm.fi
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Hallintovaliokunta 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAANEDUSTUKSEN KORVAUKSISTA (HE 
50/2005) 

 
 
Puolustushallinnossa valtaosa ulkomailla työskentelevistä henkilöstöistä on 
rauhanturvaamishenkilöstöä. Sotilaallisen kriisihallintatyön lisäsi ulkomaan työtä on 
toteutettu puolustushallinnossa pääsääntöisesti seuraavasti: 

1. Ulkomaanedustustoissa ja eräissä kansainvälisissä järjestöissä puolustusvoimien 
viroissa sotilasasiamiehen, apulaissotilasasiamiehen, sotilasedustajan tehtävissä 
sekä näihin rinnastettavissa ja näitä avustavissa tehtävissä. 

2. Puolustusvoimien viroissa komermusperusteisesti esimerkiksi rauhan-
kumppanuusohjelmien toteuttamiseen liittyen. 

3. Suomen EU- ja NATO-edustoissa ulkoasiainhallinnon sotilasviroissa. 
 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista koskisi 
kohdissa 1. ja 3. tarkoitettuja virkamiehiä. Näistä kohdassa 1. tarkoitetut virkamiehet 
palvelevat puolustusvoimien viroissa. 
 
Puolustusvoimista annetun lain 8 d §:n mukaan sotilasasiamiehen, apulais-
sotilasasiamiehen ja sotilasedustajan tehtävään sekä näitä vastaavaan kansainväliseen 
tehtävään määrätylle ja näitä avustavalle henkilöstölle paikallisten erikoisolosuhteiden 
perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista taloudellisista etuuksista on 
soveltuvin osin voimassa, mitä ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten 
erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista ja etuuksista annetussa 
laissa (651/1993) säädetään. 
 
Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on 
säädettävä lailla. Tästä seuraa, että korvausjärjestelmän perusteita koskevat säädökset 
on annettava lain tasolla. Kun edellä mainittujen puolustusvoimien virkamiesten 
etuuksista on säädetty puolustusvoimista annetun lain 8 d §:ssä, vastaa säädöstaso 
perusoikeusuudistuksen edellytyksiä. Puolustusministeriön tarkoituksena on päivittää 
puolustusvoimista annetun lain 8 d §:n säännös vastaamaan uutta 
ulkomaanedustuksen korvauksista annettua lakia, kun puolustusvoimista annettu lakia 
uusitaan turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (2004) edellyttämällä tavalla. 

 
 
 
 
 
POSTIOSOITE KÄYNTIOSOITE PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI 
Puolustusministeriö Eteläinen Makasiinikatu 8 A Vaihde Kirjaamo puolustusnunisterio@plm.vn.fi 
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00131 HELSINKI 
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23.5.2005 
 
Puolustusministeriö toteaa, ettei puolustushallinnolla ole ollut rekrytoin-tisyistä 
erityistä toiminnallista tarvetta muuttaa lähinnä sotilasasiamiehiin sovellettavaa 
ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmää. Tämä on johtunut muun muassa siitä, 
että ulkomaantyö on ollut laajenemassa muilla kuin edustuston korvausjärjestelmän 
piirissä olevilla tehtäväaloilla. Puolustusministeriöllä ei kuitenkaan ole 
huomautettavaa ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän uudistukseen. 
Pääesikunnan arvion mukaan uudistuksella ei ole puolustushallinnossa merkittäviä 
taloudellisia vaikutuksia. 
 
 
 
 

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana     Pasi Lankinen 
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UHVYr.y., 18.05.2005 
 
 

Ulkoasiainhallirmon vlrkailijayhdistyksen UHVY r.y:n kuuleminen 
ulkoasiainvaliokunnassa 17.05.2005; yhteenveto pj. Pentti Vanamon esityksestä. 
 
(Yhteenveto perustuu mukana olleisiin muistiinpanoihin sekä tilaisuudessa esille tuotuun, mutta ei ole 
sanatarkka) 
 
 

Ulkoministeriön henkilökunta suhtautuu lakiuudistukseen myönteisesti ja pitää uudistusta monelta osin 
selkeyttävänä ja perusteltuna. Lain rakenne, jota asetus täydentää on hyvä. UE-korvauslaki (-esitys) voitaneen 
rinnastaa "puitelakiin", joka määrittelee korvauslajit ja -perusteet. Laki virtaviivaistaa hallintoa ja siirtää 
(järjestely-) vastuuta ulkomaanedustukseen siirtyville. Laki edellyttää toisaalta henkilöstöltä omatoimisuutta. 
Asetuksessa määrätään korvausten suuruus ja jakaantuminen. Henkilöstöä tulisi kuulla "omassa asiassaan" eli 
aina milloin korvauslajien suuruutta tarkistetaan. Tätä periaatetta ei ole kirjattu minnekään mutta on kuitenkin 
todettu yhteisesti ministeriön johdon ja henkilöstön välisissä keskusteluissa. Tarkistusten tulisi myös tapahtua 
säännönmukaisesti. (Viittaus UHVY:n lausuntoon UE-korvauslaista 24.10.2004, liitteenä). 
 

Ulkomaanedustuksessa palvelevasta henkilöstöstä: 
 
Alla olevan taulukon vahvuuksissa huomioitava: 
- III-ura käsittää myös kyt-uran ja lehdistöuran 
- I/II-ura myös vahti-/virastomestarit 
 

Henkilöstövahvuudet 
henkilöryhmittäin 
UM/UE; huhtikuu 
 

 UM UE yht. 
III-ura 298 273 571 
l/ll-ura 422 295 717 
erityisvirat 182 19 201 
työsopimussuhteiset 65 24 89 
erityisasiantuntijat 0 60 60 
yhteensä 967 671 1638 

- UE:ssä palvelee 41% ministeriön kokonaisvahvuudesta. Tästä henkilöstöstä puolestaan 42% edustaa 
varsinaista III-uraa eli diplomaattikarriääriä. 

- Ulkoasiainhallinnon koko henkilöstöstä 67% kuuluu Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistykseen. UE-

korvausten tarkoituksesta ia taustoista: 



 

 

Ulkomaanedustukseen määrättyjen virkamiesten "kokonaistulo" muodostuu kahdesta osasta: Veronalaisen 
palkan osuus on noin 50 % kokonaistulosta; jäljellejäävä "tulo-osuus" (myös noin 50 %) muodostuu UE-
korvauksista. UE-korvausten tavoitteena on ollut korvata UE:ssa työskenteleville ulkomaankomennukseen 
liittyvät haitat ja varmistaa heille samantasoiset elinolosuhteet, 
palvelut ja sosiaaliturva kuin vastaavasti kotimaassa. - Suomessa kansantulon kehitys ja kokonaisolosuhteiden 
paraneminen ovat olleet nopeampia kuin muissa maissa keskimäärin. Näin ollen "olosuhdekorvaus-vaje" on 
myös vastaavasti kasvanut aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. Saman aikaisesti työhön liittyvät riskit ja 
elinympäristön rapautuminen, etenkin maailman metropoleissa, ovat lisääntyneet. 

Tämän "UE-korvausvajeen" kasvua uusi UE-korvauslaki ei tunnista / tunnusta mitenkään. VM:n 

lausunto "tasa-arvoisti" UE-korvausuudistusta. 

Alkuperäinen, lausunnon kohteena ollut lakiesitys asetti henkilöstön UPJ:n tehtäväluokkien mukaiseen 
paremmuusjärjestykseen. UE-korvausten lisäys jakaantui epätasaisesti, alemmissa tehtäväluokissa korotukset 
olivat tuntuvasti pienemmät kuin ylemmissä tai ylimmissä luokissa. VM:n lausunnon pohjalta 
kustannusvaikutuksia leikattiin 950 000 eurosta alas 415 000 (pudotusta 535 000 euroa eli - 56%). Lopullisessa 
eli korjatussa lakiehdotuksessa jako perustuu nyt - vanhan UE-korvauskäytännön mukaisesti - 
virkanimikkeisiin. Lopullinen lakiehdotus kohtelee henkilöstöä paradoksaalisesti huomattavasti tasa-
arvoisemmin. Kerroin alimpien virkanimikkeiden kohdalla suhteessa ylempiin virkanimikkeisiin on nyt 
puolitoista - kaksinkertainen (vrt. hdlinnollisen osaston taulukko oheisena). Ainoa selkeä poikkeus koskee 
asiainhoitajia ja edustustojen II-virkamiehiä: Viimemainittujen kohdalla kerroin on 2,5-3. Viimemainittu 
selittyy ministeriön hallinnon tavoitteella lisätä ryhmän hakeutumista ulkomaanedustukseen eli ns. 
siirtohalukkuutta. (Edustuston päälliköiden kohdalla on sensijaan pudotusta aikaisempaan korvaustasoon 
nähden.) - UHVY:n havaintojen mukaan siirtohalukkuus on kuitenkin ollut jo pitempään tasaisessa laskussa 
eikä laskeva suuntaus ole suinkaan vain korkeimpia nimikkeitä koskeva. 
 
 

Ulkoministeriön palkkatasosta: 
 
Ministeriön palkkatason todettiin jokunen vuosi sitten olevan noin 14% alhaisempi kuin muualla 
valtionhallinnossa. Henkilöstö odotti UPJ:n korjaavan palkkojen jälkeenjääneisyyttä. UPJ osoittautui 
henkilöstön näkökulmasta palkkapoliittiseksi säästöohjelmaksi eikä korjannut palkkojen jälkeenjääneisyyttä. 
Lisäksi 90-luvun alussa oli kaksi perättäistä devalvaatiota, joiden seurauksena UE-korvausten reaalitaso putosi 
20%. Em. tekijöistä johtuen UE-korvausuudistuksen suhteen ministeriön koko henkilöstöllä oli huomattavat 
odotukset, jotka näyttävät nyt toteutuvan vain pieneltä osin. - Hallinnollisen osaston laskelman mukaan (vrt. 
liitetaulukko) UE-korvausuudistus nostaa lähes kaikkien ryhmien UE-korvauksia 2 - 16%. 
 
 

Muuttokorvauksista: 

- Muuttojen omatoiminen hoitaminen vähentää osaltaa ministeriön hallinnollisen osaston henkilöstötarvetta. 
Vaikka vastuun siirto muuttajalle periaatteessa hyvä, on lisäksi syytä huomata, että muuttojen omatoiminen 
hoitaminen kuormittaa henkilöstöä, joka käytännössä säännönmukaisesti jo nyt ylityöllistetty virkatehtävienkin 
osalta. (Huom. työaikalain rajoitukset eivät koske ulkomaanedustuksessa palvelevia!) 

- Muuttokorvausten suuruus / oikea mitoitus jää nähtäväksi käytännössä. Muuttokustannusten voidaan olettaa 
omaavan eniten kohoamispaineita. Mikäli käytäntö tulee osoittamaan, että UE:een muutetaan hammasharjan 
kanssa ja ostetaan huonekalut Ikeasta, niin miten hallinto / VM tulee reagoimaan todetessaan, että käytännössä 
muuttokulut ovat olennaisesti alhaisemmat kuin lakiesityksen pohjalla olevissa laskelmissa oletetaan? - 
Henkilöstö on havaitsevinaan tässä jo nyt tulevaisuuden leikkauskohteen. 
Lapsikorotus: Kaikille + 8 -12 % (lasketaan avustajan paikalliskorotuksesta, josta otetaan 12%) 



 

 

 
Koulukorvaus: Lukukausimaksujen lisäksi könttäsumma, joka sisältää kynät, kumit ja kirjat = 200 euroa /lapsi 
vuodessa. Tasainen kaikille. 
 
 

UE-korvauslain kustannusvaikutukset. 
 
Aikaisempaan UE-korvauskäytäntöön verrattuna seuraavat menoerät jäävät kokonaan pois uudessa laissa. 
Kertyvät säästöt ovat ryhmittäin: 
 
Varastointikustannukset: 
- Ministeriö lakkautti kesällä 2004 muuttokorvausten osana olleen varastointikäytännön. (Varastointi perustui 
ajatukseen, jonka mukaan valtio säästi muuttokustannuksissa myöntämällä UE:een siirtyville varastointitukea 
irtaimiston sille osalle, jota asianomainen ei halunnut viedä mukanaan). 
[Varastoinnista aiheutuneet kustannukset v. 2003 olivat 430 714 euroa, ja koski lähes 400 ue:ssä palvelevaa. - 
Joulukuussa 2003 varastossa oli yhteensä 3391 m3, jonka kokonaiskulut olivat 28 258,25 euroa. - Lokakuussa 
2004 varastossa yhteensä 2571 m3, 288 henkilöltä, varastoitu kuutiomäärä ka. 9,08, kokonaiskustannukset 21 
295,36 euroa.] 

- Varastointikustannukset pois, säästö noin 450 000 euroa 
- Kalustepakettien poistaminen: 

Kalustepakettien osuus 2003 oli vähintäin 73 000 euroa. 
- Asettautumiskorvausten poisto, säästö noin 700 000 euroa 

 
Säästöt yhteensä   1,203 000 euroa 

 
UE-korvauslain mukaan (min:n hall.osaston ilmoitus) paikalliskorotusten yhteenlaskettu korotus noin 800 000 
- 1 000 000 euroa. - Ulkoministeriön UE-korvauslaista aiheutuu kustannusvaikutus, joka ylittää 415 000 
eurolla menokehyksen. 

Kuulemistilaisuuden päätteeksi esitetyt kysymykset: 
 
1. VM:n lausunto ja avopuolisot: 

Korvauserä Nykytilanne Esitys Erotus 
Paikalliskorotus    
Puolisokorotus    
Lapsikorotus    
Vuokranvastike palkasta    
Vuokranvastike 14 900 000 16 100 000 1 200 000 
paikalliskorotuksesta 
Olosuhdekorvaus 

590 000 1 360 000 770 000 

Huoltomatkat 470 000 0 -470 000 
Asettkorv. 730 000 0 -730 000 
Varustkorv. 900 000 1 015 000 115 000 
Muutot 1 500 000 1 900 000 400 000 
Vakuutukset 50 000 0 -50 000 
Varastot 430 000 0 -430 000 
Autotallivuokrien omavastuu -60 000 -120000 -60 000 
Isyysvapaa 0 20 000 20 000 
Tapaamismatkat 50 000 100 000 50 000 
Kalusteet 400 000 0 -400 000 
Yhteensä 19 960 000 20 375000 415 000 

Ue-korvausuudistuksen kustannusvaikutus 



 

 

UHVY kanta on, että avopuolisot olisi laissa tullut rinnastaa aviopuolisoihin. Tämä olisi ollut nyky-
yhteiskunnan normien ja ns. yleisen asennoitumisen mukaista. 

2. Lapsi- /koulukorvausten riittävyys: Lasten asema ja erityisesti kouluasioiden järjestäminen koetaan 
käytännössä edelleenkin ongelmallisiksi henkilöstön piirissä. Tilanteeseen vaikuttavat valtion alituiset 
säästöpaineet, joista johtuen kouluasioita ei pystytä luontevasti järjestämään varmempien toivomalla tavalla. 
Vaatii ylimääräistä vääntöä ministeriön hallinnon kanssa, mikä puolestaan koetaan demoti voi vana j a 
siirtohalukkuutta vähentävänä. .../... 

3. EU ja uudet jäsenmaat, EU:n työllistävät vaikutukset. 
 
Suomen edustautumisessa ulkomailla ja erityisesti uusien jäsenmaiden kohdalla ristiriitaa, kun toisaalta 
huomioidaan edustustoverkoston ylivertainen merkitys ulkoasiainhallinnolle ja toisaalta valtion TTS 2005 - 
2011 edellyttämät säästötavoitteet, edustustoverkon supistaminen sekä henkilöstöleikkaukset (noin 250 - 300 
henkeä). 
EU-jäsenyys sinänsä on lisännyt työtä kaikissa edustustoissa eikä vain EUE:ssä /Brysseli. EU-maiden 
keskinäisen koordinaation tarve ja yhteinen uiko- ja turvallisuuspolitiikka ovat lisänneet selvästi työpaineita 
myös Suomen edustustoissa unioniin kuulumattomissa maissa. 
 
 
 

Liite 1. 
 
Hallinnollisen osaston laskelma 17.05. 2005 korotuksista virkanimikkeittäin: 

 

Virkamies Puoliso Yhteensä perhe Nimike 
muutos € muutos-% muutos € muutos-% muutos € muutos-% 

Edustuston päällikkö -100-200 -2-5 10-30 0 - 5  -100-250 -1-5 
Va.as.hoitaja, ll-mies 500 - 600 15 100 25 400 - 500 13-16 
Lähetystöneuvos 120-220 3 - 6  120-180 26-32 200 - 300 6 - 7  
Ulkoasiainsihteeri 100-150 2 - 5  130-180 30 100-350 2 - 7  
Avustaja 60-100 2 - 4  160-300 60 60 - 300 2-10 
Hallinnollinen uas 85-150 3 - 4  150 30 85 - 200 3 - 4  
Hallinnollinen avustaja 86-150 3-4,5 150 30 80 - 300 3 - 5  
Osastosihteeri 100-120 4 - 6  100-120 40 100-250 5-10 
Toimistosihteeri 100-120 4 - 6  100-120 40 100-250 5-10 
Virastomestari 100-120 4 - 6  100-120 40 100-250 5-10 
Erityisasiantuntija 60-130 2 - 4  100-160 30 70 - 300 4 - 6  

Lapsikorotus nousee kaikilla 10-20 €/kk. 

PaiJfajjieknrntiieton HTIUUtOkSSt nÍíT!Íkk9!tÍaÍP. 



 

 

 
 
 
 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 
Hallinnollinen osasto 
 
 
 

Asia: UHVY:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ulkomaanedustuksen 
korvauksista 

 
 
 

UE-korvausjärjestelmä muodostaa käytännössä ulkomaanedustuksessa palvelevien työehtosopimuksen. 
Järjestely on valtionhallinnossamme ainutlaatuinen ja sen tarkoituksena on korvata henkilöstölle ue-
palveluksesta aiheutuvat henkilökohtaiset taloudelliset rasitteet ja olosuhdehaitat. UE-korvausjärjestelmän 
uudistaminen tuli välttämättömäksi uuteen alkkausjärjestelmään siirtymisen myötä. UE-korvauslaki tähtää 
henkilöstön omatoimisuuden ja vastuun lisäämiseen UE-palveluun liittyvissä asunto-ja 
muuttojärjestelyissä. Kuten UHVY on aikaisemmin todennut tämä periaatelinjaus on henkilöstön mielestä 
myönteinen ja lisää mahdollisuuksia järjestää ja hoitaa UE-siirtoon liittyvät käytännön asiat jokaisen 
parhaaksi katsomalla tavalla. 
 
Myös asuntoasioiden hoidossa vastuu siirtyy käytännössä kokonaisuudessaan edustustoille ja 
henkilökunnalle. Samalla kun omatoimisuutta palkitaan siirretään osa ministeriön aiemmin hallinnoimasta 
työstä henkilöstölle, mikä tulee rajoittamaan UE:ssa toimivien mahdollisuuksia hoitaa virkatehtäviään. 
Henkilöstöresurssien supistuessa muistakin syistä tulee uuteen korvausjärjestelmään siirtyminen tulee 
entisestään lisäämään työn kuormittavuutta, mikä UHVYn mielestä tulee ottaa huomioon 
henkilöstöpoliittisena tosiasiana tulevaisuudessa. 
 
Uuteen palkkausjärjestelmään rinnastaen laki ulkomaanedustuksen korvauksista muodostaa 
korvausjärjestelmän periaatelinjauksen, jota tullaan muokkaamaan ja täsmentämään ajan mukana 
paremmin todellisuutta ja käytäntöä vastaavaksi lakiin liittyvän asetuksen kehittämisen kautta. 
Tavoitteena tulee tällöin olla UE-korvausjärjestelmän toimivuus, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus. 
 
UHVY lähtee siitä, että henkilöstön tulee jatkossakin voida osallistua tähän työhön, ei ainoastaan UE-
korvauslautakunnan kautta, vaan aina silloin, kun ilmenee tarve tarkentaa UE-korvaus-asetuksen 
korvausten tasoa tai määriä. UHVY esittää, että tämä tarkistaminen suoritettaisiin säännönmukaisissa 
tarkistusneuvotteluissa ministeriön kanssa vuosittain, esimerkiksi tammikuussa. 
 
Lakiehdotukseen lisätystä siirtymäsäännöksiä täsmentävästä §14:stä UHVY ilmaisee erityisen 
tyytyväisyytensä. 

Asetuksessa ulkomaanedustuksen korvauksista, 5. luku, Muut korvaukset, §17 varustautumiskorvausten 
alentamisperusteissa kohdissa 2,3 ja 4, käytetään muotoilua "jos edellisestä siirtopäivästä on kulunutUHVY:n 
mielestä varastoulumiskorvauksen henkeä vastaisi paremmin vanhasta korvausjärjestelmästä tuttu muotoilu 
"edellisestä varustautumis-korvaukseen oikeuttaneesta siirrosta". 
 
Saman 5. luvun §18 lyhentää varustautumiskorvauksen maksuun ennen siirtoa oikeuttavaa aikaa kahdella 
kuukaudella. Aikaraamien tiukentaminen hankaloittaa muuttojärjestelyitä etenkin kesäaikana. UHVY 
toivookin aikaisemman neljän kuukauden ennakkomaksatusajan palauttamista. 
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Asetuksen 2. luvun, Muuttokorvaukset, §6, Muuttokorvausten suuruus, liitteestä 4. tulisi ilmetä muutto-
oikeuden ja muuttoreitin mukaiset muuttokorvausten enimäismäärät. Kyseinen liite on kuitenkin otsikoita 
lukuunottamatta tyhjä joten muuttokorvauksista on mahdotonta muodostaa käsitystä. 
 
Ministeriö on hallinnollisella päätöksellä lakkauttanut 1.2.2005 alkaen muuttokorvausjärjestel-män osana 
aikaisemmin olleen välivarastointijärjestelmän. Hallintopäätös tehtiin henkilöstöä kuulematta taloudellisin 
perustein jo ennen uuteen UE-korvausjärjestelmään siirtymistä, mikä on herättänyt henkilöstön piirissä 
hämmennystä ja ärtymystä. Vaikka varastointikäytännön poistaminen ei suoranaisesti liity lausuntopyynnön 
kohteena olevaan lakiesitykseen UHVY haluaa mainita asian UE-korvausjärjestelmän uusimiseen liittyvänä 
ongelmana ja taloudellisena lisärasitteena niille, jotka siirtyivät UE-palvelukseen vanhan korvausjärjestelmän 
mukaisesti. Kompensaatiomahdollisuuksien selvittämiseksi UHVY pyytää neuvotteluita ministeriön kanssa. 
 
 
 

Helsingissä 10 joulukuuta 2004 

Pentti Vanamo UHVY:n 
puheenjohtaja 
Riitta Korpivaara 
UHVY:n edustaja UE-
korvaus lautakunnassa 



 

 

VALTIOVARAINMINISTERIÖ 
Henkilöstöosasto 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAANEDUSTUKSEN 
KORVAUKSISTA 
 
 

Hallituksen esityksessä laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista ehdotetaan säädettäväksi uusi laki 
ulkomaanedustuksen korvauksista sekä muista etuuksista, joita maksetaan ulkomaanedustukseen 
määrätyn ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulkomailla suorittamasta työstäjä paikallisista 
erikoisolosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi. Uudessa laissa otettaisiin huomioon 
perustuslain säädöstasolle asettamat vaatimukset sekä tehtäisiin uuden palkkausjärjestelmän 
edellyttämät ja eräitä muita muutoksia korvausperusteisiin. 
 
Ehdotetun lain nojalla annettavassa asetuksessa, josta on luonnos hallituksen esityksen liitteenä, 
tarkistettaisiin myös korvausmääriä siten, että siitä aiheutuisi noin 415 000 euron kustannuslisäys 
vuositasolla. Kustannuslisäykset on esityksen mukaan tarkoitus kattaa menokehysten puitteissa 
asuntomenoja ja muita pienempiä kustannuseriä alentamalla. 
 
Valtiovarainministeriön mielestä toteutettavien korvausmäärien tarkistusten tulee olla valtiolla 
noudatettavan maltillisen henkilöstö- ja palkkapolitiikan mukaisia ja kustannusvaikutuksiltaan 
sopia nykyiseen tilanteeseen, jossa muun muassa ulkoasiainhallinnon uuden palkkausjärjestelmän 
toteutus on kesken ja edustustojen päälliköiden palkkausuudistus vielä tekemättä. 
 
Asetusluonnoksessa suunnitellut tarkistukset ovat edellä edellytetyn mukaisia, mikäli niiden 
aiheuttamat kustannuslisäykset pystytään kattamaan vastaavilla säästöillä. Valtiovarainministeriö 
korostaakin toimimista valtiontalouden kehysten puitteissa aiheuttamatta niihin kasvupaineita, joten 
ulkoasiainministeriön tulisi toiminnassaan konkretisoida aiotut menosäästöt ja huolehtia niiden 
toteutumisesta myös pidemmällä aikavälillä. 
 
Muun muassa säädöstasojen muutokset edellyttivät, että ulkomaanedustuksen korvauksista 
ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi laki. Ehdotetussa laissa korvausjärjestelmä säilyisi 
kuitenkin sisällöltään pääpiirteissään samanlaisena kuin nykyisin. Eräitä korvaus-lajeja ja 
menettelyjä muutettaisiin ja järjestelmää yksinkertaistavilla muutoksilla sanotaan jatkossa 
saavutettavan henkilöstösäästöjä. Valtiovarainministeriö pitää tärkeänä korvausjärjestelmän 
selkiyttämistä ja yksikertaistamista sekä sen toimivuuden lisäämistä, jolloin myös hallinnollisen 
työn tulisi vähentyä. Tämän vuoksi valtiovarainrninisteriö korostaa, että tähän johtavan 
kehittämistyön tulisi edelleen jatkua. 
 
 
 
 

Hallitusneuvos 
 
 
SISÄASIAINMINISTERIÖ 
Kansainvälisten turvallisuusasiain ryhmä 

Pelttari 23.5.2005 
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HE EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAANEDUSTUKSEN KORVAUKSISTA (HE 50/2005 VP) 
 
 
 

Sisäasiainministeriö ei ole antanut lausuntoa hallituksen esityksestä sen 
valmisteluvaiheessa. Ministeriö on kuitenkin ollut edustettuna työryhmässä, jonka 11 
päivänä kesäkuuta 2004 antaman raportin pohjalta hallituksen esitys on valmisteltu. 
 
Sisäasiainministeriön edustaja edellä mainitussa työryhmässä on yhtynyt työryhmän 
esitykseen. Ministeriöllä ei myöskään ole huomautettavaa lakiehdotuksen sisällön 
suhteen. 
 
Sisäasiainministeriön osalta ulkomaanedustuksen korvaukset koskevat erityisesti 
ulkoasiainministeriön palveluksessa olevia, Suomen pysyvään edustustoon Euroopan 
unionissa sijoitettuja sisäasiaiministeriön hallinnonalan erityisasiantuntijoita sekä 
ulkoasiainministeriön virkamiehinä toimivia poliisin yhdysmiehiä Suomen 
suurlähetystöissä Suomen lähialueilla. Suomella on tällä hetkellä poliisyhdysmiehiä 
Tallinnassa (2), Moskovassa (2) sekä Pietarin pääkonsulaatissa (2). Viron EU-
jäsenyyden myötä on toisen Tallinnassa olevan yhdysmiehen tehtävä tarkoitus poistaa. 
 
Sisäasiainministeriö pitää ulkomaanedustusten korvausten säädöstason nostamista 
perustuslain edellyttämällä tavalla välttämättömänä. Ehdotetun järjestelmän voidaan 
myös ministeriön käsityksen mukaan katsoa selkeyttävän korvausjärjestelmää. 
 
Edellä mainittujen poliisiyhdysmiesten osalta ministeriö selvittää parhaillaan 
mahdollisuutta siirtää nämä hallinnollisesti sisäasiainministeriön ja poliisin ylijohdon 
alaisuuteen sisäasiainhallinnon virkamiehiksi vastaavalla periaatteella kuin tullin 
yhdysmiehet sekä sotilasasiamiehet ovat tällä hetkellä suhteessa omiin 
hallinnonaloihinsa. Siirron myötä paranisivat esimerkiksi yhdysmiesten mahdollisuudet 
käyttää työssään poliisin tietojärjestelmiä. Siirron toteutuminen ei lähtökohtaisesti 
vaikuttaisi poliisiyhdysmiehille maksettaviin ulkomaankorvauksiin. 

 
Lainsäädäntöneuvos 

HE 50/2005 
 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 
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ULKOMAANEDUSTUKSEN KORVAUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 
 
 

Uudistuksen tavoitteet 
 



 

 

Esityksen tavoitteena on uudistaa ulkomaanedustuksen korvauslainsäädäntö perustuslain asettamien vaatimusten 
mukaisesti siten, että korvausten yleiset perusteet määritellään laissa ja yksityiskohtaiset säännökset annetaan 
asetuksella. Tavoitteena on myös selkeyttää korvausjärjestelmää ja tehdä siitä hallinnollisesti kevyempi, sekä antaa 
virkamiehelle nykyistä enemmän päätösvaltaa korvauserien käytössä. 
 
Ulkoasiainhallinnossa käyttöön otettu tehtävien vaativuuteen perustuva uusi palkkausjärjestelmä (UPJ) edellyttää 
muutoksia nykyjärjestelmässä virkanimikkeiden ja A-palkkaluokkien pohjalta vahvistettuihin korvauserien 
määräytymisperusteisiin. 
 
Ulkoasiainhallinnon toiminnan kannalta välttämättömän siirtymävalmiuden turvaaminen edellyttää riittävän 
kilpailukykyisen, joustavan ja erilaisiin perhetilanteisiin nykyista paremmin soveltuvan korvausj ärj estelmän. 
 
 

Keskeiset muutokset nykyjärjestelmään 

• Paikalliskorotukset, joilla katetaan ulkomailla työskentelystä aiheutuvat lisäkustannukset, säilyttävät 
nykyisen rakenteensa, mutta perusarvot ryhmitellään osittain uudelleen vastaamaan tehtävien asettamia 
vaatimuksia. 

• Vuokranvastikkeesta luovutaan ja vuokranvastiketta vastaava vähennys tehdään 
paikalliskorotuksiin. 

• Uusi olosuhdekorvaus, joka on korvaus asemapaikalla vallitsevista terveyteen, turvallisuuteen ja 
viihtyvyyteen vaikuttavien olosuhteiden lievittämisestä aiheutuvista lisäkustannuksista, kattaa 
nykyjärjestelmän olosuhdehaittakorvauksen ja huoltomatkat sekä sisältää uuden etäisyystekijän, jolla on 
tarkoitus korvata yhteydenpidosta Suomeen aiheutuvia lisäkustannuksia. 

• Perheenjäsenten tapaamismatkoja lisätään nykyisestä yhdestä vuotuisesta matkasta kahteen matkaan 
vuodessa. Uutena asiana on myös matkan ns. kääntömahdollisuus eli virkamiehen on mahdollista 
vaihtoehtoisesti saada korvausta kahdesta matkasta perheen luo. 

• Muuttokorvaus maksetaan kiinteänä korvauksena, joka määräytyy virkamiehen tehtävien tai virkanimikkeen 
ja perheellisyyden mukaan vahvistettujen kuutiomäärien ja muutettavan reitin perusteella. Tämä korvaus 
tulee nykyisen tositteita vastaan korvattavan muuttorahdin 
r^qVl^Q^t^i^L-i-ili-i-iritfajar*   Tjalmiifnlfcpn IA VAROCTAINNIN filqllp 
|/UEUVUUJ[iIlCA.UIUlllVVllj   V UAUUIUAOVII ju   vuxuaiuuujuii UIU1IV> 

• Vamstauturmskorvauksiin tehdään inflaatiokorotuksia. 
• Asettautumiskorvauksesta luovutaan. 
• Puolisokorotuksen määräytymisperusteita puolison työskennellessä selkeytetään eli puolison ansiot tulevat 

vaikuttamaan puolisokorotuksen maksamiseen työajan sijasta. 
• Koulutuskorvauksena maksetaan lukukausi- yms. maksujen lisäksi kiinteä 200 euron korvaus vuodessa 

sellaisesta oppimateriaalista, jota nykyjärjestelmässä korvataan kuitteja vastaan virkamiehille. 
•   Ulkoasiainhallinnon määräaikaisessa virkasuhteessa ulkomaanedustukseen määrätyille virkamiehille 

maksetaan varustautumiskorvaus 50 %:lla alennettuna 
 
Uudistuksen vaikutukset 
 

Kokonaiskustannuksiltaan esitys merkitsee noin 415 000 euron lisäystä vuodessa, joka on tarkoitus kattaa 
menokehysten puitteissa. Yksittäisille virkamiehille esitys toisi paikalliskorotukseen lisäystä noin 50-100 euroa 
kuukaudessa. Lisäksi puoliskorotus nousisi 10-60 euroaja lapsikorotus noin 10 euroa kuukaudessa. 
 
Budjettitilanteesta johtuen esityksessä on päädytty kompromissiratkaisuun. Järjestelmän sisältöön ja korvausmääriin 
tehdyt tarkistukset ovat vähäisiä. UPJ:n periaatteita ei myöskään ole voitu täysin ottaa huomioon ja järjestelmää 
tuleekin lähivuosina kehittää siten, että UPJ ja tehtävien asettamat vaatimukset otetaan paremmin huomioon 
ulkomaanedustuksen korvauksien määräytymisperusteissa. 


