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Puolustusministeriön asetus

41/2011

asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa
laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa an-

netussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen (1444/2007) 2,
3 ja 5—7 §, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 1073/2008, seuraavasti:

2 §

Päiväraha

Varusmiespalveluksessa olevalle asevel-
volliselle sekä vapaaehtoista asepalvelusta
suorittavalle naiselle maksetaan päivärahaa
kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä
kalenterivuorokaudelta 4,70 euroa. Päiväraha
on 180 päivää ylittävältä ajalta 8,00 euroa ja
270 päivää ylittävältä ajalta 11,20 euroa.

Reservin kertausharjoituksessa olevalle
asevelvolliselle maksetaan päivärahaa 4,70
euroa kultakin palvelusajaksi laskettavalta
täydeltä kalenterivuorokaudelta.

Ulkomaanpalveluksen ajalta 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitettua päivärahaa korotetaan
11 eurolla kultakin palvelusajaksi lasketta-
valta täydeltä ulkomaankoulutusvuorokau-
delta.

Päiväraha maksetaan jälkikäteen vähintään
kerran kuukaudessa.

3 §

Vastuu- ja vaararaha

Vaativien palvelusolosuhteiden perusteella

asevelvolliselle ja vapaaehtoista asepalve-
lusta suorittavalle naiselle maksetaan vastuu-
ja vaararahaa seuraavasti:

1) hyppyperuskoulutuskurssin oppilaalle
kertakaikkisena laskuvarjohyppylisänä kurs-
silta 110,00 euroa;

2) hyppyperuskoulutuskurssin suoritta-
neelle asevelvolliselle kultakin koulutukseen
liittyvältä ja valvotulta laskuvarjohypyltä 22
euroa laskuvarjohyppylisää, kuitenkin enin-
tään 20 hypyltä;

3) sukeltajakurssin oppilaana olevalle ase-
velvolliselle kurssiaikana sukellusrahaa 13,50
euroa sukelluspäivältä; sukellusrahaa makse-
taan asevelvolliselle myös joukko-osastossa
tapahtuvaan jatkokoulutukseen liittyvältä
koulutussukelluspäivältä;

4) ensimmäisen yksinlentonsa suoritta-
neelle, asevelvollisena palvelevalle ohjaaja-
oppilaalle ja alkeiskurssin päätettyään ensim-
mäisen tähystäjätehtävän itsenäisesti suoritta-
neelle, asevelvollisena palvelevalle tähystäjä-
oppilaalle lentolisää 182,56 euroa kuukau-
dessa.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu
lentolisä maksetaan jokaiselta kalenterikuu-
kaudelta, jonka aikana ohjaaja- tai tähystäjä-



oppilas tai reserviläinen on suorittanut vähin-
tään yhden lentotehtävän.

5 §

Ruokaraha

Asevelvolliselle maksetaan ruokarahaa ko-
mennusmatkasta, jonka aikana puolustusvoi-
mat ei järjestä asevelvollisuuslain 100 §:ssä
tarkoitettua muonitusta.

Ruokarahaa maksetaan kultakin komen-
nusmatkan alkamishetkestä lasketulta vuoro-
kaudelta 7,50 euroa, kun matkaan on käytetty
yli kuusi tuntia, ja 13,50 euroa, kun matkaan
on käytetty yli kahdeksan tuntia.

Jos komennusmatka on kestänyt enemmän
kuin yhden 2 momentissa tarkoitetun matka-
vuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika
ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kah-
della tunnilla, maksetaan lisäksi 7,50 euroa.

Komennusmatkasta ulkomaille maksetaan
28 euroa kultakin matkan alkamishetkestä
lasketulta vuorokaudelta, josta matkaan on
käytetty yli kahdeksan tuntia. Jos komennus-
matka on kestänyt enemmän kuin yhden mat-
kavuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika
ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kah-
della tunnilla, maksetaan lisäksi 15 euroa.

Pääesikunta voi erityisestä syystä hyväk-
syä korvattavaksi kustannukset, jotka ylittä-
vät edellä tarkoitetut määrät.

6 §

Majoitusraha

Asevelvolliselle maksetaan majoitusrahaa
komennusmatkalta, jonka aikana puolustus-
voimat ei järjestä asevelvollisuuslain
100 §:ssä tarkoitettua majoitusta.

Majoitusrahaa maksetaan 55 euroa kulta-
kin komennusmatkaan käytetyltä vuorokau-
delta, josta kello 21:n ja 6:n välisenä aikana
on vähintään neljä tuntia sellaista aikaa, jota
ei ole käytetty matkustamiseen. Ulkomaanko-
mennukselta majoitusrahan määrä on 100 eu-
roa.

Pääesikunta voi erityisestä syystä hyväk-
syä korvattavaksi kustannukset, jotka ylittä-
vät 2 momentissa tarkoitetut määrät.

7 §

Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla
olevalle kotihoidon ajalta maksettava

ruokaraha

Puolustusvoimien terveydenhuoltovas-
tuulla olevalle maksetaan kotihoidon ajalta
ruokarahaa 13,50 euroa vuorokaudelta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Hallitusneuvos Timo Turkki
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