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Laki
ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 9 b §:n 1 mo-

mentti sekä 10 ja 17 §, sellaisina kuin ne ovat, 9 b §:n 1 momentti ja 10 § laissa 382/2014
ja 17 § laissa 786/2010, seuraavasti:

9 b §

Terveydenhuoltokorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus omasta ja mukanaan seuraavien perheenjäsen-
tensä terveydenhuollosta asemamaassa aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (tervey-
denhuoltokorvaus). Oikeus terveydenhuoltokorvaukseen on myös erityisistä syistä
muualla ulkomailla.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 §

Matkakorvaukset

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

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

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asemapaikan ulkopuolella asuvien perheenjä-
senten edestakaisesta tapaamismatkasta perheenjäsenen pysyvältä asuinpaikalta virka-
miehen 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.
HE 126/2017
HaVM 22/2017
EV 119/2017
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Edustuston päälliköllä on oikeus saada korvaus turvallisuussyistä, paikallisista olosuh-
teista ja edustuston päällikön asemasta johtuvasta virka-auton yksityiskäytöstä aiheutuvis-
ta kohtuullisista kustannuksista (virka-autokorvaus). Lisäksi edustusto voi turvallisuus-
syiden perusteella järjestää virkamiehille kuljetuspalvelun. Tarkemmat säännökset kulje-
tuspalvelun järjestämisestä annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella. 

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus lähisukulaisen kuolemantapauksen johdosta
tehdystä omasta ja mukana seuraavien perheenjäsenten edestakaisesta matkasta aiheutu-
vista kohtuullisista kustannuksista (hautajaismatkakorvaus). 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. Korvauksen saajalla on oikeus korvaukseen saman
kuolemantapauksen johdosta enintään yhdestä edestakaisesta matkasta.

Ulkoasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1–6 momentissa
tarkoitettujen matkojen määristä, korvattavien kustannusten määräytymisperusteista ja
korvausten suuruudesta.

17 §

Korvaukset virkamiehen virkavapauden aikana

Virkamiehellä on virkavapauden aikana oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin
vastaavilla perusteilla ja vastaavassa suhteessa kuin valtion virkaehtosopimuksessa on so-
vittu virkamiehelle virkavapauden aikana maksettavasta palkkauksesta. Virkamiehellä on
kuitenkin oikeus saada asuntokorvaus, koulutuskorvaus ja terveydenhuoltokorvaus täysi-
määräisinä.

Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin myös siltä ajalta, jonka
hän valtion virkaehtosopimuksessa sovitun äitiysvapaan palkallisena aikana on palkatto-
malla isyysvapaalla.

Edellä tässä pykälässä säädettyjen korvausten maksamisen edellytyksenä on, että vir-
kamies asuu virkavapauden aikana asemapaikalla.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ulkoasiainministeri Timo Soini
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