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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaanedus-
tuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta sekä val-
tion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulko-
mailla annetun lain kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Laki valtion virkamiehen ja työntekijän 
terveydenhuollosta ulkomailla ehdotetaan 
kumottavaksi ja vastaavat säännökset lisättä-
väksi ulkomaanedustuksen korvauksista an-
nettuun lakiin. Tarkoituksena säädösten yh-
distämisessä on luoda yhtenäinen ja kattava 
ulkomaan työskentelyn korvausjärjestelmä. 
Uudistuksella selkiytettäisiin lainsäädännön 
rakennetta. 

Nykyinen terveydenhuollon korvausjärjes-
telmä säilyisi pääosin ennallaan. Terveyden-
huollon korvausten soveltamisala laajenisi 

puolison ja lapsen osalta vastaamaan ulko-
maanedustuksen korvauksista annetun lain 
soveltamisalaa. 

Samalla ulkomaanedustuksen korvauksista 
annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi kor-
vausjärjestelmän kehittämiseksi tarpeellisia 
muutoksia ja säädösteknisiä tarkistuksia. 
Korvausjärjestelmän hallinnointia pyritään 
edelleen keventämään. 

 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 

päivänä tammikuuta 2015. 
————— 
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YLEISPERUSTELUT

1  Nykyt i la  

Ulkomaanedustuksen korvauksista annetun 
lain (596/2006) hyväksymisen yhteydessä 
annetussa lausumassa eduskunta edellytti 
hallituksen tarkkaan seuraavan ja arvioivan 
ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän 
toimivuutta sekä ryhtyvän seurannan ja arvi-
oinnin perusteella, tarvittaessa nopeastikin, 
tarpeellisiin lainsäädäntö- tai muihin toimen-
piteisiin. Järjestelmää on viimeksi uudistettu 
vuonna 2010 lakiin ja asetukseen tehdyillä 
muutoksilla (786/2010 ja 1048/2010). Kor-
vausmääriä tarkistetaan vuosittain.  

Ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmä 
on pääpiirteissään toimiva eikä siihen ole 
tarvetta tehdä laajoja rakenteellisia muutok-
sia. Järjestelmässä on kuitenkin todettu joita-
kin muutostarpeita, joiden laajuus vaihtelee 
yksittäisistä säädösteknisistä yksityiskohdista 
hieman laajempiin kokonaisuuksiin 

Valtion virkamiehen ja työntekijän tervey-
denhuollosta ulkomailla annetun lain 
(176/1987) soveltamisalan piiriin kuuluvat 
kaikki ulkomailla työskentelevät valtion vir-
kamiehet ja työntekijät. Lain mukaan ulko-
asiainministeriöllä on velvollisuus huolehtia 
myös muiden kuin oman henkilöstönsä ter-
veydenhuollon järjestämisestä. Muut virastot 
käyttävät lain edellyttämää järjestelyä vähän 
ja se on lisäksi vaikeasti toteutettavissa var-
sinkin niissä maissa ja kaupungeissa, joissa 
Suomella ei ole ulkomaanedustustoa.  

Vuonna 2012 ulkoasiainministeriössä käsi-
teltiin yhteensä 2073 korvaushakemusta, 
joista 68 hakemuksessa oli kyse muun viras-
ton henkilöstön terveydenhuollosta. Virastot 
ovat ilmaisseet halunsa ja valmiutensa järjes-
tää itse henkilöstönsä terveydenhuolto myös 
ulkomailla. Järjestelmän hallinnointi on koet-
tu raskaaksi. 

Vaikka säännökset terveydenhuollosta ul-
komailla ja ulkomaanedustuksen korvauksis-
ta ovat kahdessa eri laissa, työnantajan ja 
henkilöstön näkökulmasta ne muodostavat 
kokonaisuuden. Tältä kannalta muun muassa 
erilaiset edunsaajien määritelmät lasten osal-
ta on koettu ongelmalliseksi. Ulkoasiainmi-

nisteriö ja valtiovarainministeriö ovat pääty-
neet yhteisymmärrykseen siitä, että säädökset 
on syytä yhdistää lakiin ulkomaanedustuksen 
korvauksista, jonka valmisteluvastuu on ul-
koasiainministeriöllä.  
 
 
2  Esityksen vaikutukset  

2.1 Taloudelliset vaikutukset 

Lakien tarkoituksen kannalta esitys ei sisäl-
lä olennaisia muutoksia korvauskokonaisuu-
den nykytilaan. Ehdotetut muutokset toteu-
tettaisiin kustannusneutraalisti. Korvauksiin 
oikeutetun henkilöpiirin laajentumisesta ai-
heutuvia vähäisiä lisäkustannuksia katetaan 
säädettäväksi ehdotetulla terveydenhuolto-
korvauksen vähimmäismäärällä. 
 
2.2 Henkilöstövaikutukset 

Esityksen lähtökohtana on hyvän henkilös-
töpolitiikan edistäminen. Pyrkimyksenä on 
myös säännösten selkiyttäminen tulkintaon-
gelmien välttämiseksi. Lisäksi uudistuksella 
kevennettäisiin järjestelmän hallintoa, mikä 
olisi sekä työnantajan että henkilöstön etu. 

 
3  Asian valmiste lu 

Ulkoasiainministeriö asetti 29.8.2013 
hankkeen ulkomaanedustuksen korvausjär-
jestelmän kehittämiseksi ja ulkomaan tervey-
denhuollon lainsäädännön uudistamiseksi. 
Hallituksen esitys valmisteltiin virkatyönä 
ministeriön hallintopalveluissa. Valmistelun 
tueksi asetettiin työryhmä, jossa oli mukana 
valtiovarainministeriön ja henkilöstöjärjestö-
jen edustus. 

Ulkoasiainministeriö pyysi lausunnot mi-
nisteriöiltä, Ulkoasiainhallinnon virkailijayh-
distys Uhvy ry:ltä, Palkansaajajärjestö Pardia 
ry:ltä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujär-
jestö JUKO ry:ltä ja ulkomaanedustustoilta. 
Lausuntopalautteen perusteella esityksen jat-
kovalmistelussa lakiehdotusta on täsmennet-
ty ja siihen on tehty joitakin muutoksia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki ulkomaanedustuksen korvauk-
sista 

2 §. Määritelmät. Puolisoa koskevaan mää-
ritelmään ehdotettavalla muutoksella ulko-
maanedustuksen korvausjärjestelmässä sa-
maa sukupuolta olevat avopuolisot saatetaan 
samaan asemaan eri sukupuolta olevien avo-
puolisoiden kanssa. Muutos vastaa muun 
lainsäädännön ja oikeuskäytännön kehitystä, 
jolla samaa sukupuolta olevat avoparit perus-
tellusti on pyritty saattamaan yhdenvertai-
seen asemaan eri sukupuolta olevien avopa-
rien kanssa. 

Lasta koskevasta määritelmästä ehdotetaan 
poistettavaksi edellytys, että 3 kohdan c ala-
kohdassa tarkoitetun lapsen olisi asuttava 
samassa taloudessa virkamiehen tai puolison 
kanssa. Määritelmään ehdotetaan lisäksi lisä-
ystä, jonka mukaisesti lapsella tarkoitetaan 
myös virkamiehen tai puolison 20 vuotta 
täyttänyttä lasta, jonka edunvalvoja virka-
mies tai puoliso on. Lisäys on tarpeellinen 
siksi, että erityishoitoa vaativien lasten van-
hemmat saattavat olla lapsen edunvalvojia 
vielä sen jälkeen kun lapsi on tullut täysi-
ikäiseksi. Muutoksen johdosta lain 10 § 3 
momenttia (tapaamismatkat) sovellettaisiin 
tasapuolisesti perheen kaikkien lasten koh-
dalla. Ulkomaanedustuksen korvausjärjes-
telmän muihin korvauksiin muutoksella ei 
olisi vaikutuksia. 

5 §. Edustuston päällikön sijaisen paikal-
liskorotus. Pykälä kumottaisiin. Virkamiehel-
le maksetaan erillinen lisäkorvaus, jos hän yli 
viideksi arkipäiväksi tai yli seitsemäksi ka-
lenteripäiväksi on määrätty edustuston pääl-
likön sijaiseksi. Lisäkorvaus on suuruudel-
taan 25 prosenttia edustuston päällikölle 
maksettavasta paikalliskorotuksesta. Koro-
tuksen suuruus lasketaan sijaisuuden päivien 
lukumäärän perusteella. Korvausperusteiden 
selvittely ja korvaushakemusten käsittely on 
hallinnollisesti työlästä ja kallista suhteessa 
maksettavien korvausten suuruuteen ja koko-
naislukumäärään. Sijaisuuden korvaus kyt-
keytyy perusteeltaan palkkaukseen. Korvaus-
laji ehdotetaan poistettavaksi ulkomaanedus-

tuksen korvausjärjestelmästä. Edustuston 
päällikön sijaisuus on tarkoitus korvata palk-
kausjärjestelmässä.  

7 §. Muuttokorvaus. Nykyisen sääntelyn 
mukaan virkamiehelle voidaan maksaa aino-
astaan perheenjäseniin perustuva osuus muu-
ton kokonaiskorvauksesta, jos perhe muuttaa 
ennen virkamiestä. Ensimmäisessä muutossa 
kuljetetaan usein pääosa kodin irtaimistosta, 
jolloin virkamiehen perheenjäsenten osuus 
kokonaiskorvauksesta ei kata todellisia muut-
tokustannuksia.  Muuttokorvauksesta ja sen 
maksamisesta esitetyt muutokset antaisivat 
mahdollisuuden virkamiehelle hakea ja ulko-
asiainministeriölle maksaa muuttokorvaukset 
todellisia muuttokustannuksia vastaavasti. 
Virkamiehelle muutos antaisi mahdollisuu-
den joustavaan ja taloudellisesti tarkoituk-
senmukaiseen muuttosuunnitteluun. Ulkoasi-
ainministeriölle muutoksella ei olisi merki-
tystä, sillä korvauksen ja sen maksamisen 
kokonaiskustannukset eivät muutu sen joh-
dosta, missä järjestyksessä muuttokorvauk-
sen osakorvaukset maksetaan. Muutoksesta 
ei seuraa erityistä vaaraa korvausten hakemi-
sen väärinkäyttömahdollisuuksille, sillä mak-
settu korvaus voidaan periä lain mukaan ta-
kaisin, jos korvauksen saamisen edellytys ei 
täyty. 

9 b §. Terveydenhuoltokorvaus. Ulkomaan 
terveydenhuollosta maksettavia korvauksia 
koskevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi 
ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun 
lakiin. Tarkoituksena säädösten yhdistämi-
sessä on luoda yhtenäinen ja kattava ulko-
maan työskentelyn korvausjärjestelmä. Uu-
distuksella myös selkiytettäisiin lainsäädän-
nön rakennetta. Ehdotetut terveydenhuollon 
korvauksia koskevat säännökset vastaavat si-
sällöltään suurelta osin nykyisen terveyden-
huollosta ulkomailla annetun lain (176/1987) 
säännöksiä. 

Ehdotuksen mukaan korvauksia maksetaan 
ulkoasiainhallinnon virkasuhteen perusteella. 
Valtion muut virastot voivat oman lainsää-
däntönsä viittaussäännöksillä ottaa käyttöön-
sä ehdotetun terveydenhuoltokorvauksen. Jos 
virastossa viittaussäännöksin jo on käytössä 
ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmä, ter-
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veydenhuoltokorvaus tulee käytettäväksi jo 
olemassa olevan viittaussäännöksen nojalla. 

Virkamiehellä on ehdotuksen mukaan oi-
keus terveydenhuoltokorvaukseen, kun hän 
on määrätty hoitamaan tehtävää Suomen ul-
komaanedustustossa. Tämän ulkomaantyön 
toimikauden aikana virkamiehellä on oikeus 
saada korvaus sekä oman että mukana seu-
raavan perheenjäsenen ja kotiapulaisen ter-
veydenhuollosta ulkomailla syntyvistä kus-
tannuksista. 

Virkamiehen ennaltaehkäisevästä työter-
veydenhuollosta huolehtii ministeriön työter-
veyspalvelujen tuottaja. Mukana seuraavan 
perheenjäsenen ja kotiapulaisen terveyden-
huollosta ennen virkamiehen ulkomaantyön 
toimikauden alkamista ja sen jälkeen vastaisi 
Suomen perusterveydenhuolto. Ulkoasiain-
ministeriö voisi kuitenkin päättää edelleen 
tarjota mukana seuraavan perheenjäsenen ja 
kotiapulaisen käyttämään rajoitetusti ministe-
riön työterveyspalvelujen tuottajaa välittö-
mästi ennen siirtoa ulkomaanedustukseen ja 
välittömästi kotimaahan paluun jälkeen (siir-
to- ja paluutarkastukset). Tarkastusten sisältö 
määriteltäisiin työterveyspalvelujen tuottajan 
kanssa tehdyssä palvelusopimuksessa. Siirto-
tarkastuksissa kartoitetaan ne asemamaan 
terveydelliset olosuhteet, jotka antaisivat ai-
heen erityiseen ohjaukseen, neuvontaan tai 
terveydellisiin tutkimuksiin. Paluutarkastuk-
sessa todetaan terveydentila ulkomaan toimi-
kauden jälkeen, mukaan lukien siitä mahdol-
liset aiheutuneet terveysvaikutukset. Korvat-
tavia rokotuksia olisivat ainoastaan puuttuvat 
Suomen kansallisen rokotusohjelman mukai-
set ja asemamaan tautikirjon edellyttämät ro-
kotukset. 

Työsopimussuhteessa valtioon olevat työn-
tekijät jäävät säädösten yhtenäistämisen seu-
rauksena suoran soveltamisen ulkopuolelle. 
Terveydenhuollon korvausten käytöstä työn-
tekijän ulkomaan työn aikana sovitaan tarvit-
taessa työsopimuksessa. Vastaavalla tavalla 
työsopimuksissa on sovittu ulkomaanedus-
tuksen korvausjärjestelmän korvausten käy-
töstä. Työsuhteista lähetettyä henkilöstöä on 
edustustoissa erittäin vähän, vain muutamia 
henkilöitä. 

Työterveyshuoltolakia (1383/2001) sovel-
letaan työhön, jossa työnantaja on velvolli-
nen soveltamaan työturvallisuuslakia 

(738/2002). Työturvallisuuslakia ei sovelleta 
ulkomailla tehtävään työhön. Työturvalli-
suuslakia sovelletaan kuitenkin Suomen ul-
komaanedustustoissa tehtävään työhön, vaik-
kakin paikallisista olosuhteista saattaa joissa-
kin tapauksissa aiheutua soveltamisongelmia. 
Koska työterveyshuoltolakia on sovellettava 
myös lähetettyjen virkamiesten työskente-
lyyn edustustoissa, ovat nykyiseen lakiin si-
sältyvät suosituksen luonteiset säännökset 
edustustojen osalta tarpeettomia. Tämän joh-
dosta säännökset työterveyshuollosta ehdote-
taan jätettäväksi pois säädösrakenteen sel-
keyttämiseksi. 

Nykyisessä asetustasoisessa sääntelyssä 
mainittua ulkomaan terveydenhuoltolauta-
kuntaa ei ole asetettu. Lautakuntaa tai sitä 
koskevaa sääntelyä ei pidetä tarpeellisena. 

Pykälän 1 momentin mukaan virkamiehellä 
olisi oikeus saada kohtuullinen korvaus ter-
veydenhuollosta aiheutuvista kustannuksista. 
Ehdotettu säännös vastaa sisällöltään nykyi-
sen sääntelyn mukaista käytäntöä. 

Virkamiehellä olisi oikeus korvaukseen, 
kun kustannukset syntyvät virkamiehen ase-
mamaassa annettavasta terveydenhuollosta. 
Asemamaan ulkopuolella ulkomailla annet-
tavasta terveydenhuollosta syntyvät kustan-
nukset voidaan korvata erityisistä syistä. Eri-
tyisiä syitä, joiden perusteella terveydenhuol-
topalvelujen käyttöä asemamaan ulkopuolel-
la voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ja 
kohtuullisena, olisivat muun muassa asema-
maassa tarjolla olevien terveydenhuoltopal-
velujen riittämätön kattavuus tai hoidon 
puutteellinen laatu taikka hoidosta asema-
maassa aiheutuvat huomattavasti korkeam-
mat kustannukset. Oikeus korvaukseen ase-
mamaan ulkopuolella saadusta terveyden-
huollosta on myös ulkomaan virkamatkalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan korvauksen 
edellytyksenä olisi ulkoasiainministeriön hy-
väksymien terveydenhuollon palvelujen 
käyttäminen. Terveydenhuollon palvelujen 
hyväksynnässä otetaan huomioon ministeriön 
työterveyspalvelujen tuottajan palveluksessa 
toimivan lääkärin lausunto. Palvelujen tuotta-
ja toimii, mikäli mahdollista, virkamiehen 
asemamaassa ja asemapaikalla. 

Niissä tilanteissa, joissa henkilö esimerkik-
si virkamatkan, onnettomuuden tai sairaus-
kohtauksen vuoksi ei voi käyttää etukäteen 
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hyväksyttyä palvelujen tuottajaa, ulkoasi-
ainministeriö voisi korvata muun palvelujen 
tuottajan antamasta välttämättömästä hoidos-
ta aiheutuneet kustannukset. 

Mikäli terveydenhuolto voidaan järjestää 
tarkoituksenmukaisimmin Suomessa, ulko-
asiainministeriö voisi pykälän 3 momentin 
nojalla rajoittaa korvauksen maksamisen ul-
komailla päättymään siihen ajankohtaan, jo-
hon asti hoidon järjestämistä ulkomailla on 
ollut pidettävä perusteltuna. Tällöin korvat-
taisiin enintään kustannukset, jotka henkilön 
hoidosta ulkomailla aiheutuvat ennen hänen 
siirtämistään Suomeen käyttämään Suomen 
perusterveydenhuollon palveluja (kotiuttami-
nen). 

Kotiuttamista pidetään perusteltuna silloin, 
kun sairauden hoito lääkärin arvion mukaan 
aiheuttaisi huomattavan pitkäaikaisia poissa-
oloja työtehtävistä ja kun sairaanhoitokus-
tannukset ulkomailla olisivat huomattavan 
korkeat tai hoidon järjestäminen Suomessa 
olisi terveydellisistä syistä perusteltua esi-
merkiksi paikallisten olosuhteiden vuoksi. 
Ulkoasiainministeriö korvaisi kotiuttamisesta 
aiheutuvat kustannukset (ks. jäljempänä 10 § 
matkakustannusten korvaamisesta). Jos hen-
kilö jäisi ulkomaille hoitamaan sairauttaan, 
ulkoasiainministeriö korvaisi sairaanhoidon 
kustannukset ulkomailla enintään siihen 
ajankohtaan asti, jolloin henkilö olisi kotiu-
tettu ottaen huomioon hoitavan lääkärin lau-
sunto. 

Pykälän 4 momentin mukaan ulkoasiainmi-
nisteriö korvaisi virkamiehelle vain sen osan 
terveydenhuollon kustannuksista, joista vir-
kamies ei saa korvausta muun lain nojalla. 
Laki olisi siten toissijainen suhteessa mah-
dollisiin muun lainsäädännön perusteella 
maksettaviin korvauksiin. Tämä on johdon-
mukaista myös siltä kannalta, että virkamie-
het voivat ulkomaankomennuksen aikanakin 
käyttää kotimaassa ollessaan Suomen perus-
terveydenhuollon palveluita. 

Pykälän 5 momentin mukaan maksettaville 
korvauksille säädettäisiin euromääräinen vä-
himmäismäärä. Korvaukset maksettaisiin, 
kun hakemuskohtainen vähimmäismäärä ylit-
tyisi. Vähimmäismäärän ylittyessä korvattai-
siin kaikki hakemuksessa haetut kulut. Kor-
vausten vähimmäismäärä edistäisi järjestel-
män hallinnoinnin tehokkuutta rajaamalla 

korvausjärjestelmän ulkopuolelle vähäiset 
terveydenhuollon kulut, joiden korvaamises-
sa hallintokustannukset usein ylittävät kor-
vattavan määrän. 

Muutos kannustaisi varsinkin useissa 
EU/ETA-maissa olevan julkisen tai muuten 
paikallisesti korvattavan terveydenhuoltojär-
jestelmän tehokkaaseen ja tarkoituksenmu-
kaiseen käyttöön. 

Nykyisen lain säätämisen jälkeen Suomen 
perusterveydenhuollon kustannuksista on 
käyttäjän maksettavaksi säädetty omavastuu-
osuus. Säädettäväksi ehdotettava vähim-
mäismäärä olisi sikäli erilainen kuin omavas-
tuuosuus, että vähimmäismäärän ylittyessä 
korvattaisiin kaikki kustannukset eikä haki-
jan maksettavaksi jäisi omavastuuosuutta. 

Pykälän 6 momentin mukaan tarkemmat 
säännökset terveydenhuoltokorvauksena kor-
vattavista kustannuksista annettaisiin ulko-
asiainministeriön asetuksella. Asetustason 
sääntelyllä voidaan lakitasoa tarkoituksen-
mukaisemmin ja joustavammin ottaa huomi-
oon terveydenhuollon välttämättömät muu-
tokset ja kehittäminen. Nykyisen sääntelyn 
sisältöinen terveydenhuoltopalvelujen kus-
tannusten korvauskokonaisuus on tarkoitus 
siirtää ulkomaanedustuksen korvauksista an-
nettuun ulkoasiainministeriön asetukseen 
(1048/2010). Asetuksessa tulisi myös täs-
mennettäväksi, että terveydenhuoltokorvauk-
sena korvataan välttämättömästä sairaankul-
jetuksesta, esimerkiksi ambulanssilennosta, 
aiheutuneet kustannukset. Korvauksen mak-
samisen edellytyksenä olevan sairaankulje-
tuksen välttämättömyyden toteaa tarvittaessa 
lääkäri. 

Lisäksi ulkoasiainministeriön asetuksella 
voitaisiin säätää suoritettavan korvauksen 
vähimmäismäärä. Vähimmäismäärä olisi tar-
koitus määritellä siten, että se olisi suuruu-
deltaan joitakin kymmeniä euroja ja kohdis-
tuisi jokaiseen hakemukseen. Vähimmäis-
määrän kohtuullinen taso varmistettaisiin 
määrittelemällä, että se on suuruudeltaan 
enintään 70 euroa 

10 §. Matkakorvaukset. Ulkomaan tervey-
denhuoltoon liittyvien matkakustannusten 
korvausten sääntely ehdotetaan siirrettäväksi 
lain 10 §:ään, jossa ovat muutkin matkakor-
vaukset. Matkakustannuksia korvattaisiin 
nykyisen sääntelyn mukaisesti. Korvauksen 
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suorittamisen edellytyksenä olisi, että matka 
tehdään edellä 9 b §:ssä säännellyn tervey-
denhuollon saamiseksi asemamaan ulkopuo-
lelle. Tarkemmat säännökset terveydenhuol-
tomatkakorvauksesta ehdotetaan annettavaksi 
asetustason sääntelyssä.  

Ehdotettu 10 §:n säännös sisältäisi sään-
nökset terveydenhuoltomatkakorvauksesta, 
joka kattaisi matkakustannuksia virkamiehen 
matkustaessa virkamatkaan rinnastettavalla 
tavalla omatoimisesti. Sen sijaan potilaan sai-
raankuljetuksesta aiheutuvat kulut korvattai-
siin terveydenhuoltokorvauksena 9 b §:n no-
jalla. 

Matkakorvauksiin lisättäisiin uutena kor-
vauslajina myös virka-autokorvaus, jolla 
korvattaisiin edustuston päällikölle turvalli-
suussyistä, paikallisista olosuhteista ja edus-
tuston päällikön asemasta johtuvasta virka-
auton yksityiskäytöstä aiheutuvat kohtuulli-
set kustannukset. Tarkemmat säännökset an-
nettaisiin ulkoasiainministeriön asetuksella. 
Käytännössä kysymys olisi virka-auton rajoi-
tetusta käyttämisestä maksutta yksityisajoon.  

Nykyisin ulkomaanedustustojen päälliköil-
le on myönnetty valtionhallinnon yleisten 
linjausten mukaisesti halutessaan veronalai-
nen autoetu. Kotimaan olosuhteisiin suunni-
teltu autoetujärjestelmä ei kuitenkaan sovellu 
ulkomaanedustustojen olosuhteisiin ja tarpei-
siin. Täysi autoetu ei ole tarkoituksenmukai-
nen, koska virka-autot ovat ensisijaisesti vir-
ka-ajoa varten. Toisaalta autoedun merkittä-
vä rajoittaminen johtaa epätarkoituksenmu-
kaisiin veroseuraamuksiin suhteessa edun 
laajuuteen.  

Tämän johdosta on todettu tarpeelliseksi 
lakkauttaa autoetujärjestelmä ja luoda sen ti-
lalle ulkomaanedustukseen soveltuva rajoi-
tettu virka-auton yksityiskäytön järjestely 
osana ulkomaanedustuksen korvausjärjestel-
mää. Asetustason sääntelyssä on tarkoitus ot-
taa huomioon edustustojen olosuhteiden eri-
laisuus olosuhdeluokituksen kautta. Kor-
keimmissa olosuhdeluokissa edustuston pääl-

liköiden on turvallisuussyistä välttämätöntä 
liikkua lähes pelkästään virka-autolla. 

14 §. Korvaukset samaan asemapaikkaan 
määrätyille puolisoille. Suomen ulko-
maanedustustoissa työskentelee ministeriöön 
virkasuhteessa olevia lähetettyjä virkamiehiä 
ja edustustoon työsopimussuhteessa olevia 
paikalta palkattuja työntekijöitä. Pykälästä 
ehdotetaan poistettavaksi lähinnä teknisluon-
toisena päivityksenä maininta työsopimus-
suhteisista työntekijöistä. Mikäli samaan 
asemapaikkaan lähetettäisiin virkamies ja 
poikkeuksellisesti työsopimussuhteinen työn-
tekijä, olisi työsopimussuhteiselle työnteki-
jälle maksettavista korvauksista mahdollista 
sopia työsopimuksessa. 

Säännöksestä ehdotetaan poistettavaksi ra-
joitus, jonka mukaan olosuhdekorvaus mak-
setaan ulkoasiainministeriön asetuksella sää-
dettävällä prosenttiosuudella alennettuna. 
Korvausta ei ole paikalliskorotuksen tavoin 
tarkoitettu kattamaan sellaisia paikallisista 
olosuhteista johtuvia kustannuksia, jotka 
puolisot voivat keskenään jakaa. 

Pykälässä säädetyt muut korvaukset tulee 
maksaa virkamiehille puoliksi, sillä ulko-
maanedustuksen korvaukset maksetaan jo-
kaiselle lähetetylle virkamiehelle laissa sää-
detyin edellytyksin ja rajoituksin siitä riip-
pumatta onko virkamiehen puoliso myös ul-
koasiainhallinnon samaan asemapaikkaan 
määrätty virkamies. Muutos koskettaa vuosi-
tasolla harvaa virkamiestä mutta muutos on 
tarpeellinen virkamiesten saattamiseksi kes-
kenään yhdenvertaiseen asemaan. 
 
 
2  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1. päi-
vänä tammikuuta 2015. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 5 §, 
muutetaan 2 §:n 2 kohta ja 3 kohdan c alakohta, 7 §:n 1 momentti sekä 10 ja 14 § sellaisina 

kuin niistä ovat 2 §:n 2 kohta ja 3 kohdan c alakohta, 7 §:n 1 momentti ja 10 § laissa 
786/2010, sekä 

lisätään lakiin uusi 9 b § seuraavasti: 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) puolisolla virkamiehen aviopuolisoa tai 
virkamiehen kanssa elävää avopuolisoa, jos 
avopuolisot ovat todistettavasti asuneet yh-
dessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai 
on ollut yhteinen lapsi; 

3) lapsella: 
— — — — — — — — — — — — — —  

c) virkamiehen tai puolison 20 vuotta täyt-
tänyttä lasta, jonka edunvalvoja virkamies tai 
puoliso on ja joka sairauden, vian tai vam-
man vuoksi ei kykene elättämään itseään 
omalla työllään; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Muuttokorvaus 

Toimikauden alkamisen ja päättymisen yh-
teydessä virkamiehellä on oikeus saada kor-
vaus asemapaikalle ja asemapaikalta pois 
siirtymisen johdosta tapahtuvasta virkamie-
hen ja mukana seuraavien perheenjäsenten 
asuinpaikan muuttamisesta aiheutuvista kus-
tannuksista (muuttokorvaus). Virkamiehen ja 
mukana seuraavan perheenjäsenen muuttoon 
kohdistuva osuus muuttokorvauksesta voi-
daan hakemuksesta myöntää erikseen. Jos 
virkamies toimikauden päättyessä jää virka-
vapaalle ja asuu edelleen asemapaikalla, 

muuttokorvaus voidaan myöntää virkava-
pauden päättyessä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

9 b § 

Terveydenhuoltokorvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
oman, mukanaan seuraavien perheenjäsen-
tensä ja kotiapulaisensa terveydenhuollosta 
asemamaassa aiheutuvista kohtuullisista kus-
tannuksista (terveydenhuoltokorvaus). Oike-
us terveydenhuoltokorvaukseen on myös vir-
kamatkalla asemamaan ulkopuolella sekä eri-
tyisistä syistä muualla ulkomailla. 

Terveydenhuoltokorvauksen saamisen 
edellytyksenä on, että hoidon antaa ulkoasi-
ainministeriön hyväksymä terveydenhuolto-
palvelujen tuottaja. Ulkoasiainministeriö voi 
kuitenkin korvata muun kuin etukäteen hy-
väksymänsä palvelujen tuottajan käytöstä ul-
komailla aiheutuneet kustannukset, jos se on 
perusteltua terveydellisistä tai muista erityi-
sistä syistä. 

Jos terveydenhuolto voidaan järjestää tar-
koituksenmukaisimmin Suomessa, tervey-
denhuoltokorvaus maksetaan vain niistä kus-
tannuksista, jotka ovat syntyneet aikana, jona 
hoidon järjestämistä ulkomailla on ollut pi-
dettävä perusteltuna. Tällöin otetaan huomi-
oon sairauden laatu ja hoidosta aiheutuneet 
kokonaiskustannukset. 

Terveydenhuoltokorvaus maksetaan niistä 
kustannuksista, joita ei korvata muun lain no-
jalla. 
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Terveydenhuoltokorvausta virkamiehelle ei 
kuitenkaan makseta, jos hakemuskohtaiset 
kustannukset jäävät alle vähimmäismäärän, 
joka voi olla enintään 70 euroa. 

Tarkemmat säännökset terveydenhuolto-
korvauksena korvattavista kustannuksista ja 
5 momentissa tarkoitetusta korvauksen vä-
himmäismäärästä annetaan ulkoasiainminis-
teriön asetuksella. 
 

10 § 

Matkakorvaukset 

Edellä 7 §:ssä tarkoitetun muuton yhtey-
dessä virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
oman ja mukana seuraavien perheenjäsenten 
muuttomatkan kustannuksista (muuttomatka-
korvaus). Korvaus maksetaan muuttoreitin 
mukaisesti. Jos virkamies toimikauden päät-
tyessä jää virkavapaalle ulkoasiainhallinnon 
palveluksesta ja asuu edelleen asemapaikalla, 
muuttomatkakorvaus voidaan virkamiehen 
hakemuksesta myöntää virkavapauden päät-
tymisen yhteydessä. Muualta kuin Suomesta 
tai asemapaikalta sekä muualle kuin Suo-
meen tai asemapaikalle muutettaessa muut-
tomatkakorvaus maksetaan enintään sen suu-
ruisena, mitä asemapaikan ja Suomen väli-
sestä muuttomatkasta olisi maksettu. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
omasta ja mukana seuraavien perheenjäsen-
ten edestakaisesta matkasta asemapaikalta 
Suomeen aiheutuneista kohtuullisista kustan-
nuksista (kotilomamatkakorvaus) vähintään 
kerran kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa koh-
den toimikauden alkamisesta lukien. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
asemapaikan ulkopuolella asuvien perheen-
jäsenten edestakaisesta tapaamismatkasta 
perheenjäsenen pysyvältä asuinpaikalta vir-
kamiehen asemapaikalle tai Helsinkiin taikka 
virkamiehen tai puolison matkasta asemapai-
kalta perheenjäsenen pysyvälle asuinpaikalle 
(tapaamismatkakorvaus) vähintään kerran 
kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden 
toimikauden alkamisesta lukien. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
omasta ja mukana seuraavan perheenjäsenen 
terveydenhuollosta aiheutuvasta matkasta 
(terveydenhuoltomatkakorvaus), kun tervey-
denhuolto järjestetään 9 b §:n mukaisesti 

asemamaan ulkopuolella. Korvaus maksetaan 
myös välttämättömistä lääkärin ja saattajan 
matkustamiskustannuksista. 

Edustuston päälliköllä on oikeus saada 
korvaus turvallisuussyistä, paikallisista olo-
suhteista ja edustuston päällikön asemasta 
johtuvasta virka-auton yksityiskäytöstä ai-
heutuvista kohtuullisista kustannuksista (vir-
ka-autokorvaus). 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus lä-
hisukulaisen kuolemantapauksen johdosta 
tehdystä omasta ja mukana seuraavien per-
heenjäsenten edestakaisesta matkasta aiheu-
tuvista kohtuullisista kustannuksista (hauta-
jaismatkakorvaus). Lähisukulaisella tarkoite-
taan perheenjäsentä, virkamiehen ja hänen 
puolisonsa vanhempaa sekä virkamiehen tai 
hänen puolisonsa huollettavana ollutta muuta 
kuin 2 §:n perusteella perheenjäseneksi kat-
sottavaa lasta. Oikeus matkakorvaukseen 
virkamiehen kuolemantapauksen johdosta on 
mukana seuranneilla perheenjäsenillä. Kor-
vauksen saajalla on oikeus korvaukseen sa-
man kuolemantapauksen johdosta enintään 
yhdestä edestakaisesta matkasta. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
myös kotiapulaisen muuttomatkasta, kotilo-
mamatkasta ja terveydenhuoltomatkasta. 
Muuttomatkakorvauksen edellytyksenä on, 
että kotiapulaisen palvelussuhde kestää vä-
hintään yhdeksän kuukautta. Matkakorvausta 
voidaan maksaa kalenterivuoden aikana enin-
tään yhdestä kotiapulaisesta. Muutoin koti-
apulaisen matkakorvauksiin sovelletaan, mitä 
1, 2 ja 4 momentissa säädetään. 

Ulkoasiainministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä 1–7 momentissa 
tarkoitettujen matkojen määristä, korvattavi-
en kustannusten määräytymisperusteista ja 
korvausten suuruudesta. 
 

14 § 

Korvaukset samaan asemapaikkaan määrä-
tyille puolisoille 

Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehenä 
työskentelevät puolisot on määrätty samaan 
asemapaikkaan, molempien paikalliskorotus-
ta alennetaan eikä kummallakaan heistä ole 
oikeutta saada paikalliskorotuksen eikä olo-
suhdekorvauksen puolisokorotusta. Ulkoasi-
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ainministeriön asetuksella säädetään paikal-
liskorotuksen alennuksen prosentuaalinen 
suuruus. 

Paikalliskorotuksen ja olosuhdekorvauksen 
lapsikorotus, koulutuskorvaus sekä varustau-
tumis-, muutto- ja asuntokorvaus maksetaan 
koko perheen osalta puolisoille puoliksi. Jos 

heidän oikeutensa näihin korvauksiin mää-
räytyy eri perustein, maksetaan korvaus sen 
puolison mukaan, jonka korvaus on suurem-
pi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20   . 
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2. 

Laki 

valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain kumoamises-
ta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
1 § 

Tällä lailla kumotaan laki valtion virka-
miehen ja työntekijän terveydenhuollosta ul-
komailla (176/1987). 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       

kuuta 20    . 

 

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2014 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 5 §, 
muutetaan 2 §:n 2 kohta ja 3 kohdan c alakohta, 7 §:n 1 momentti sekä 10 ja 14 § sellaisina 

kuin niistä ovat 2 §:n 2 kohta ja 3 kohdan c alakohta, 7 §:n 1 momentti ja 10 § laissa 
786/2010, sekä 

lisätään lakiin uusi 9 b § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki 

 
Ehdotus 

 
2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) puolisolla virkamiehen aviopuolisoa tai 
virkamiehen kanssa avioliitonomaisissa olo-
suhteissa elävää avopuolisoa, jos avopuolisot 
ovat todistettavasti asuneet yhdessä vähintään 
kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen 
lapsi; 

3) lapsella: 
— — — — — — — — — — — — — —  

c) samassa taloudessa virkamiehen kanssa 
asuvaa tai puolison 20 vuotta täyttänyttä las-
ta, jonka huoltaja virkamies tai puoliso oli 
ennen kuin lapsi täytti 18 vuotta ja joka sai-
rauden, vian tai vamman vuoksi ei kykene 
elättämään itseään omalla työllään; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) puolisolla virkamiehen aviopuolisoa tai 
virkamiehen kanssa elävää avopuolisoa, jos 
avopuolisot ovat todistettavasti asuneet yh-
dessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai 
on ollut yhteinen lapsi; 

 
3) lapsella: 

— — — — — — — — — — — — — —  
c) virkamiehen tai puolison 20 vuotta täyt-

tänyttä lasta, jonka edunvalvoja virkamies tai 
puoliso on ja joka sairauden, vian tai vamman 
vuoksi ei kykene elättämään itseään omalla 
työllään; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 § 

Muuttokorvaus 

Toimikauden alkamisen ja päättymisen yh-
teydessä virkamiehellä on oikeus saada kor-
vaus asemapaikalle ja asemapaikalta pois siir-
tymisen johdosta tapahtuvasta virkamiehen ja 
mukana seuraavien perheenjäsenten asuinpai-
kan muuttamisesta aiheutuvista kustannuksis-
ta (muuttokorvaus). Mukana seuraavaan per-
heenjäseneen kohdistuva osuus muuttokorva-
uksesta voidaan hakemuksesta myöntää erik-

 
7 § 

Muuttokorvaus 

Toimikauden alkamisen ja päättymisen yh-
teydessä virkamiehellä on oikeus saada kor-
vaus asemapaikalle ja asemapaikalta pois siir-
tymisen johdosta tapahtuvasta virkamiehen ja 
mukana seuraavien perheenjäsenten asuinpai-
kan muuttamisesta aiheutuvista kustannuksis-
ta (muuttokorvaus). Virkamiehen ja mukana 
seuraavan perheenjäsenen muuttoon kohdis-
tuva osuus muuttokorvauksesta voidaan ha-
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seen. Jos virkamies toimikauden päättyessä 
jää virkavapaalle ja asuu edelleen asemapai-
kalla, muuttokorvaus voidaan myöntää virka-
vapauden päättyessä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

kemuksesta myöntää erikseen. Jos virkamies 
toimikauden päättyessä jää virkavapaalle ja 
asuu edelleen asemapaikalla, muuttokorvaus 
voidaan myöntää virkavapauden päättyessä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
 
 

9 b § 

Terveydenhuoltokorvaus 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
oman, mukanaan seuraavien perheenjäsen-
tensä ja kotiapulaisensa terveydenhuollosta 
asemamaassa aiheutuvista kohtuullisista kus-
tannuksista (terveydenhuoltokorvaus). Oikeus 
terveydenhuoltokorvaukseen on myös virka-
matkalla asemamaan ulkopuolella sekä eri-
tyisistä syistä muualla ulkomailla. 

Terveydenhuoltokorvauksen saamisen edel-
lytyksenä on, että hoidon antaa ulkoasiainmi-
nisteriön hyväksymä terveydenhuoltopalvelu-
jen tuottaja. Ulkoasiainministeriö voi kuiten-
kin korvata muun kuin etukäteen hyväksy-
mänsä palvelujen tuottajan käytöstä ulko-
mailla aiheutuneet kustannukset, jos se on pe-
rusteltua terveydellisistä tai muista erityisistä 
syistä. 

Jos terveydenhuolto voidaan järjestää tar-
koituksenmukaisimmin Suomessa, terveyden-
huoltokorvaus maksetaan vain niistä kustan-
nuksista, jotka ovat syntyneet aikana, jona 
hoidon järjestämistä ulkomailla on ollut pi-
dettävä perusteltuna. Tällöin otetaan huomi-
oon sairauden laatu ja hoidosta aiheutuneet 
kokonaiskustannukset. 

Terveydenhuoltokorvaus maksetaan niistä 
kustannuksista, joita ei korvata muun lain no-
jalla. 

Terveydenhuoltokorvausta virkamiehelle ei 
kuitenkaan makseta, jos hakemuskohtaiset 
kustannukset jäävät alle vähimmäismäärän, 
joka voi olla enintään 70 euroa. 

Tarkemmat säännökset terveydenhuolto-
korvauksena korvattavista kustannuksista ja 5 
momentissa tarkoitetusta korvauksen vähim-
mäismäärästä annetaan ulkoasiainministeri-
ön asetuksella. 
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10 § 

Matkakorvaukset 

Edellä 7 §:ssä tarkoitetun muuton yhteydes-
sä virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
oman ja mukana seuraavien perheenjäsenten 
muuttomatkan kustannuksista (muuttomatka-
korvaus). Korvaus maksetaan muuttoreitin 
mukaisesti. Jos virkamies toimikauden päät-
tyessä jää virkavapaalle ulkoasiainhallinnon 
palveluksesta ja asuu edelleen asemapaikalla, 
muuttomatkakorvaus voidaan virkamiehen 
hakemuksesta myöntää virkavapauden päät-
tymisen yhteydessä. Muualta kuin Suomesta 
tai asemapaikalta sekä muualle kuin Suomeen 
tai asemapaikalle muutettaessa muuttomatka-
korvaus maksetaan enintään sen suuruisena, 
mitä asemapaikan ja Suomen välisestä muut-
tomatkasta olisi maksettu. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
omasta ja mukana seuraavien perheenjäsenten 
edestakaisesta matkasta asemapaikalta Suo-
meen aiheutuneista kohtuullisista kustannuk-
sista (kotilomamatkakorvaus) vähintään ker-
ran kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden 
toimikauden alkamisesta lukien. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
asemapaikan ulkopuolella asuvien perheen-
jäsenten edestakaisesta tapaamismatkasta 
perheenjäsenen pysyvältä asuinpaikalta vir-
kamiehen asemapaikalle tai Helsinkiin taikka 
virkamiehen tai puolison matkasta asemapai-
kalta perheenjäsenen pysyvälle asuinpaikalle 
(tapaamismatkakorvaus) vähintään kerran ku-
takin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimi-
kauden alkamisesta lukien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 § 

Matkakorvaukset 

Edellä 7 §:ssä tarkoitetun muuton yhteydes-
sä virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
oman ja mukana seuraavien perheenjäsenten 
muuttomatkan kustannuksista (muuttomatka-
korvaus). Korvaus maksetaan muuttoreitin 
mukaisesti. Jos virkamies toimikauden päät-
tyessä jää virkavapaalle ulkoasiainhallinnon 
palveluksesta ja asuu edelleen asemapaikalla, 
muuttomatkakorvaus voidaan virkamiehen 
hakemuksesta myöntää virkavapauden päät-
tymisen yhteydessä. Muualta kuin Suomesta 
tai asemapaikalta sekä muualle kuin Suomeen 
tai asemapaikalle muutettaessa muuttomatka-
korvaus maksetaan enintään sen suuruisena, 
mitä asemapaikan ja Suomen välisestä muut-
tomatkasta olisi maksettu. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
omasta ja mukana seuraavien perheenjäsenten 
edestakaisesta matkasta asemapaikalta Suo-
meen aiheutuneista kohtuullisista kustannuk-
sista (kotilomamatkakorvaus) vähintään ker-
ran kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden 
toimikauden alkamisesta lukien. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
asemapaikan ulkopuolella asuvien perheen-
jäsenten edestakaisesta tapaamismatkasta 
perheenjäsenen pysyvältä asuinpaikalta vir-
kamiehen asemapaikalle tai Helsinkiin taikka 
virkamiehen tai puolison matkasta asemapai-
kalta perheenjäsenen pysyvälle asuinpaikalle 
(tapaamismatkakorvaus) vähintään kerran ku-
takin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimi-
kauden alkamisesta lukien. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
omasta ja mukana seuraavan perheenjäsenen 
terveydenhuollosta aiheutuvasta matkasta 
(terveydenhuoltomatkakorvaus), kun tervey-
denhuolto järjestetään 9 b §:n mukaisesti 
asemamaan ulkopuolella. Korvaus maksetaan 
myös välttämättömistä lääkärin ja saattajan 
matkustamiskustannuksista. 

Edustuston päälliköllä on oikeus saada 
korvaus turvallisuussyistä, paikallisista olo-
suhteista ja edustuston päällikön asemasta 
johtuvasta virka-auton yksityiskäytöstä aiheu-
tuvista kohtuullisista kustannuksista (virka-
autokorvaus). 
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Virkamiehellä on oikeus saada korvaus lä-
hisukulaisen kuolemantapauksen johdosta 
tehdystä omasta ja mukana seuraavien per-
heenjäsenten edestakaisesta matkasta aiheu-
tuvista kohtuullisista kustannuksista (hauta-
jaismatkakorvaus). Lähisukulaisella tarkoite-
taan perheenjäsentä, virkamiehen tai hänen 
puolisonsa vanhempaa taikka virkamiehen tai 
hänen puolisonsa huollettavana ollutta muuta 
kuin 2 §:n perusteella perheenjäseneksi kat-
sottavaa lasta. Oikeus matkakorvaukseen vir-
kamiehen kuolemantapauksen johdosta on 
mukana seuranneilla perheenjäsenillä. Kor-
vauksen saajalla on oikeus korvaukseen sa-
man kuolemantapauksen johdosta enintään 
yhdestä edestakaisesta matkasta. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
myös kotiapulaisen muuttomatkasta ja koti-
lomamatkasta. Muuttomatkakorvauksen edel-
lytyksenä on, että kotiapulaisen palvelussuh-
de kestää vähintään yhdeksän kuukautta. 
Matkakorvausta voidaan maksaa kalenteri-
vuoden aikana enintään yhdestä kotiapulai-
sesta. Muutoin kotiapulaisen matkakorvauk-
siin sovelletaan, mitä 1 ja 2 momentissa sää-
detään. 

Ulkoasiainministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä 1 — 5 momentis-
sa tarkoitettujen matkojen määristä, korvatta-
vien kustannusten määräytymisperusteista ja 
korvausten suuruudesta. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus lä-
hisukulaisen kuolemantapauksen johdosta 
tehdystä omasta ja mukana seuraavien per-
heenjäsenten edestakaisesta matkasta aiheu-
tuvista kohtuullisista kustannuksista (hauta-
jaismatkakorvaus). Lähisukulaisella tarkoite-
taan perheenjäsentä, virkamiehen ja hänen 
puolisonsa vanhempaa sekä virkamiehen tai 
hänen puolisonsa huollettavana ollutta muuta 
kuin 2 §:n perusteella perheenjäseneksi kat-
sottavaa lasta. Oikeus matkakorvaukseen vir-
kamiehen kuolemantapauksen johdosta on 
mukana seuranneilla perheenjäsenillä. Kor-
vauksen saajalla on oikeus korvaukseen sa-
man kuolemantapauksen johdosta enintään 
yhdestä edestakaisesta matkasta. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus 
myös kotiapulaisen muuttomatkasta, kotilo-
mamatkasta ja terveydenhuoltomatkasta. 
Muuttomatkakorvauksen edellytyksenä on, 
että kotiapulaisen palvelussuhde kestää vä-
hintään yhdeksän kuukautta. Matkakorvausta 
voidaan maksaa kalenterivuoden aikana enin-
tään yhdestä kotiapulaisesta. Muutoin koti-
apulaisen matkakorvauksiin sovelletaan, mitä 
1, 2 ja 4 momentissa säädetään. 

Ulkoasiainministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä 1 — 7 momentis-
sa tarkoitettujen matkojen määristä, korvatta-
vien kustannusten määräytymisperusteista ja 
korvausten suuruudesta. 

 
14 § 

Korvaukset samaan asemapaikkaan määrä-
tyille puolisoille: 

Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehenä tai 
lähetettynä työsopimussuhteisena työntekijä-
nä työskentelevät puolisot on määrätty sa-
maan asemapaikkaan, kummallakaan heistä ei 
ole oikeutta saada paikalliskorotuksen eikä 
olosuhdekorvauksen puolisokorotusta. Kum-
mallakin heistä on oikeus saada paikalliskoro-
tus ja olosuhdekorvaus ulkoasiainministeriön 
asetuksella säädettävällä prosenttiosuudella 
alennettuna. Paikalliskorotuksen ja olosuhde-
korvauksen lapsikorotus, koulutuskorvaus se-
kä tapaamismatkakorvaus maksetaan koko 
perheen osalta vain toiselle puolisoista. 

Oikeus varustautumis-, muutto- ja asunto-
korvaukseen on vain toisella 1 momentissa 

 
14 § 

Korvaukset samaan asemapaikkaan määrä-
tyille puolisoille 

Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehenä 
työskentelevät puolisot on määrätty samaan 
asemapaikkaan, molempien paikalliskorotusta 
alennetaan eikä kummallakaan heistä ole oi-
keutta saada paikalliskorotuksen eikä olosuh-
dekorvauksen puolisokorotusta. Ulkoasiain-
ministeriön asetuksella säädetään paikallis-
korotuksen alennuksen prosentuaalinen suu-
ruus. 

Paikalliskorotuksen ja olosuhdekorvauksen 
lapsikorotus, koulutuskorvaus sekä varustau-
tumis-, muutto- ja asuntokorvaus maksetaan 
koko perheen osalta puolisoille puoliksi. Jos 
heidän oikeutensa näihin korvauksiin määräy-
tyy eri perustein, maksetaan korvaus sen puo-



 HE 17/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

15 

tarkoitetuista puolisoista. Jos heidän oikeu-
tensa näihin korvauksiin määräytyy eri perus-
tein, on oikeus korvaukseen sillä, jonka kor-
vaus määräytyy korkeammaksi. 

lison mukaan, jonka korvaus on suurempi. 
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