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L a g

Nr 250

om ändring av 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 29 e §,

sådan den lyder i lag 419/2003, som följer:

29 e §

Verksamhetskapital som överförs vid överlå-
telse av ett arbetsgivarspecifikt försäkrings-

bestånd

Arbetspensionsförsäkringsbolaget skall
överlåta ofördelat tilläggsförsäkringsansvar
till ett belopp som i den övertagande pen-
sionsanstalten möjliggör en sådan placerings-
fördelning som motsvarar den genomsnittliga
riskbenägenheten för placeringsfördelning-
arna för pensionsanstalter som bedriver verk-
samhet i enlighet med lagen om pension för
arbetstagare (verksamhetskapital som över-
förs).

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet fastställs det belopp som
avses i 1 mom. på framställning av Försäk-
ringsinspektionen som en fast procentandel av
den ansvarsskuld som skall användas vid

beräkningen av solvensen. Procentandelen
beräknas så att den motsvarar det dubbla
beloppet av medianen för solvensgränserna
för pensionsanstalter som bedriver verksam-
het i enlighet med lagen om pension för
arbetstagare.

Den förordning som avses i 2 mom.
utfärdas två gånger i kalenderåret före ut-
gången av juni och december för att träda i
kraft vid ingången av närmast följande juli
och januari månad. Försäkringsinspektionen
skall kalenderårsvis före utgången av april
och oktober göra en framställning till social-
och hälsovårdsministeriet om fastställande av
den procentandel som avses i 2 mom.

Som beloppet av det verksamhetskapital
som överförs används den procentandel som
fastställts genom förordningen enligt 2 mom.
och som gäller vid den tidpunkt då avtalet om
överlåtelse av försäkringsbeståndet ingås.

Om beloppet av det verksamhetskapital
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som överförs och som fastställts i enlighet
med 2 mom. blir större än den andel av
arbetspensionsförsäkringsbolagets verksam-
hetskapital som motsvarar det försäkringsbe-
stånd som överlåts, skall ur arbetspensions-
försäkringsbolaget överlåtas en andel av
bolagets verksamhetskapital som motsvarar
det försäkringsbestånd som överlåts. Vid
beräkningen av den andel som det försäk-
ringsbestånd som överlåts utgör av arbets-
pensionsförsäkringsbolagets verksamhetska-
pital skall bestämmelserna om fastställande
av den ansvarsskuld som används vid beräk-
ning av solvensen beaktas vid fastställandet
av nivån på bolagets verksamhetskapital.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.
Lagen tillämpas på sådana överlåtelser av

försäkringsbestånd i fråga om vilka avtalet
har ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter.

Med avvikelse från 29 e § 3 mom. skall
social- och hälsovårdsministeriet genom för-
ordning första gången fastställa den i det
nämnda lagrummet avsedda procentandelen
för beloppet av det verksamhetskapital som
överförs vid överlåtelser av försäkringsbe-
ståndet så att den träder i kraft omedelbart vid
lagens ikraftträdande. Den procentandel som
fastställs skall basera sig på de senaste
uppgifter som före lagens ikraftträdande finns
vid Försäkringsinspektionen och som gäller

solvensen för pensionsanstalter som bedriver
verksamhet i enlighet med lagen om pension
för arbetstagare. Denna procentandel skall
tillämpas på sådana överlåtelser av försäk-
ringsbestånd enligt denna lag, sådana över-
låtelser och övertaganden av försäkringsverk-
samhet enligt lagen om pensionsstiftelser
samt sådana överföringar och övertaganden
av ansvar enligt lagen om försäkringskassor
i fråga om vilka avtalet har ingåtts den 7
oktober 2005 eller därefter, till dess att nästa
lagenliga förordning enligt 29 e § 2 mom.
träder i kraft.

Innan denna lag träder i kraft skall För-
säkringsinspektionen göra en framställning
till social- och hälsovårdsministeriet för ut-
färdande av den förordning som avses i 3
mom.

Ett beslut som Försäkringsinspektionen
meddelat före denna lags ikraftträdande med
anledning av ansökan om samtycke till sådant
avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd
som ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter
skall meddelas i enlighet med den lag som är
i kraft den dag beslutet meddelas. Försäk-
ringsinspektionens beslut förfaller emellertid,
om inte avtalet om överlåtelse av försäkrings-
bestånd ändras så att det överensstämmer med
denna lag inom två månader från lagens
ikraftträdande.

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen
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L a g

Nr 251

om ändring av 88 och 100 a § i lagen om pensionsstiftelser

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 88 § 6 mom.

och 100 a § 2 mom., sådana de lyder i lag 421/2003, som följer:

88 §
— — — — — — — — — — — — —

Vid köp av en förmån som baserar sig på
lagen om pension för arbetstagare till en
B-pensionsstiftelse eller till en AB-pensions-
stiftelses B-avdelning i de situationer som
avses i 100 § 1 mom., skall verksamhetska-
pital överföras till ett belopp som i den
övertagande försäkringsanstalten möjliggör
en sådan placeringsfördelning som motsvarar
den genomsnittliga riskbenägenheten för pla-
ceringsfördelningarna för pensionsanstalter
som bedriver verksamhet i enlighet med lagen
om pension för arbetstagare. Social- och
hälsovårdsministeriet fastställer i enlighet
med 29 e § i lagen om arbetspensionsför-
säkringsbolag (354/1997) på framställning av
Försäkringsinspektionen den procentandel för
det verksamhetskapital som överförs vilken
skall iakttas vid överlåtelser av försäkrings-
verksamhet. Beloppet av det verksamhetska-
pital som överförs fastställs i enlighet med
den procentandel som fastställts genom för-
ordningen enligt 2 mom. i det sistnämnda
lagrummet och som gäller vid den tidpunkt då
avtalet om överlåtelse av försäkringsverksam-
heten ingås. Om det dubbla beloppet av
solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som räknats
ut på basis av de tillgångar som överförs är

större än det enligt detta moment fastställda
belopp av det verksamhetskapital som över-
förs, skall det verksamhetskapital som över-
låts ur pensionsstiftelsen fastställas enligt
detta moment, och den utträdande arbetsgi-
varen skall komplettera det verksamhetska-
pital som överförs så att det motsvarar det
dubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b §
1 mom. som räknats ut på basis av de
tillgångar som överförs. Om beloppet av det
verksamhetskapital som fastställts enligt detta
moment blir större än den andel av verksam-
hetskapitalet som motsvarar den försäkrings-
verksamhet som överlåts, skall ur pensions-
stiftelsen överlåtas den andel av verksam-
hetskapitalet som motsvarar den försäkrings-
verksamhet som överlåts, och den utträdande
arbetsgivaren skall komplettera det verksam-
hetskapital som överlåts så att det motsvarar
det belopp som fastställts i detta moment. Vid
beräkningen av den andel som den försäk-
ringsverksamhet som överlåts utgör av pen-
sionsstiftelsens verksamhetskapital skall be-
stämmelserna om fastställande av det pen-
sionsansvar som skall användas vid beräk-
ningen av solvensen beaktas vid fastställandet
av nivån på pensionsstiftelsens verksamhets-
kapital.
— — — — — — — — — — — — —
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100 a §
— — — — — — — — — — — — —

Vid övertagande av den försäkringsverk-
samhet, det ansvar och det försäkringsbestånd
som baserar sig på lagen om pension för
arbetstagare och som avses i 1 mom., skall det
verksamhetskapital som övertas uppgå till
minst det belopp som fastställs i 88 § 6 mom.
eller det belopp som motsvarar det dubbla
beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom.
som räknas ut på basis av de tillgångar som
övertas, om detta är störst. Om det tilläggs-
försäkringsansvar som överförs från den
överlåtande pensionsanstalten är mindre än
det ovan nämnda beloppet, skall den anslu-
tande arbetsgivaren komplettera verksamhets-
kapitalet upp till det belopp som avses ovan.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.
Lagen tillämpas på sådana överlåtelser och

övertaganden av försäkringsverksamhet samt
sådana övertaganden av ansvar och försäk-
ringsbestånd i fråga om vilka avtalet har
ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter.

Ett beslut som Försäkringsinspektionen
meddelat före denna lags ikraftträdande med
anledning av ansökan om samtycke till sådant
avtal om överlåtelse och övertagande av
försäkringsverksamhet eller övertagande av
ansvar och försäkringsbestånd som ingåtts
den 7 oktober 2005 eller därefter skall
meddelas i enlighet med den lag som är i kraft
den dag beslutet meddelas. Försäkringsin-
spektionens beslut förfaller emellertid, om
inte avtalet om överlåtelse och övertagande av
försäkringsverksamhet eller övertagande av
ansvar och försäkringsbestånd ändras så att
det överensstämmer med denna lag inom två
månader från lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen

760 Nr 251



L a g

Nr 252

om ändring av 132 och 134 § i lagen om försäkringskassor

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 132 § 2 och

3 mom. samt 134 § 2 mom., sådana de lyder i lag 420/2003, som följer:

132 §
— — — — — — — — — — — — —

När ansvar som motsvarar pensioner och
andra förmåner som baserar sig på lagen om
pension för arbetstagare överförs till en
övertagande försäkringsanstalt i en situation
som avses i 111 § 1 mom., skall sådant
verksamhetskapital som avses i 83 b §
överföras till minst ett belopp som motsvarar
solvensgränsen i 83 c § 1 mom. Om
pensionskassans verksamhetskapital är större
än det belopp som motsvarar solvensgränsen,
överförs verksamhetskapitalet i sin helhet,
dock högst till solvensgränsens dubbla belopp
eller ett belopp som fastställs i 3 mom.,
beroende på vilket av dessa belopp som är
störst. Verksamhetskapitalet kan till övriga
delar återbetalas till delägarna så som bestäms
i 83 a § 4 mom.

När ansvar som motsvarar pensioner och
andra förmåner som baserar sig på lagen om
pension för arbetstagare överförs till en
övertagande försäkringsanstalt i en situation
som avses i 111 § 3 mom., skall verksam-
hetskapital överföras till ett belopp som i den
övertagande försäkringsanstalten möjliggör
en sådan placeringsfördelning som motsvarar
den genomsnittliga riskbenägenheten för pla-
ceringsfördelningarna för pensionsanstalter

som bedriver verksamhet i enlighet med lagen
om pension för arbetstagare. Social- och
hälsovårdsministeriet fastställer i enlighet
med 29 e § i lagen om arbetspensionsför-
säkringsbolag (354/1997) på framställning av
Försäkringsinspektionen den procentandel för
det verksamhetskapital som överförs vilken
skall iakttas vid överföringar av ansvar.
Beloppet av det verksamhetskapital som
överförs fastställs i enlighet med den procen-
tandel som fastställts genom förordningen
enligt 2 mom. i det sistnämnda lagrummet
och som gäller vid den tidpunkt då avtalet om
överföring av ansvaret ingås. Om det dubbla
beloppet av solvensgränsen i 83 c § 1 mom.
som räknats ut på basis av de tillgångar som
överförs är större än det enligt detta moment
fastställda belopp av det verksamhetskapital
som överförs, skall det verksamhetskapital
som överlåts ur pensionskassan fastställas
enligt detta moment, och det verksamhetska-
pital som överförs skall kompletteras så att
det motsvarar det dubbla beloppet av sol-
vensgränsen i 83 c § 1 mom. som räknats ut
på basis av de tillgångar som överförs. Om
beloppet av det verksamhetskapital som fast-
ställts enligt detta moment blir större än den
andel av pensionskassans verksamhetskapital
som motsvarar det ansvar som överlåts, skall
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ur pensionskassan överlåtas den andel av
verksamhetskapitalet som motsvarar det an-
svar som överlåts, och det överlåtna verk-
samhetskapitalet skall kompletteras så att det
motsvarar det belopp som fastställts i detta
moment. Vid beräkningen av den andel som
det ansvar som överlåts utgör av pensions-
kassans verksamhetskapital skall bestämmel-
serna om fastställande av den ansvarsskuld
som skall användas vid beräkningen av
solvensen beaktas vid fastställandet av nivån
på pensionskassans verksamhetskapital.
Verksamhetskapitalet kan till övriga delar
återbetalas till delägarna så som bestäms i
83 a § 4 mom.
— — — — — — — — — — — — —

134 §
— — — — — — — — — — — — —

Vid övertagande av ett arbetsgivarspecifikt
försäkringsbestånd som avses i 1 mom., ett
delägarspecifikt ansvar som avses i 132 § 1
mom. eller försäkringsverksamhet enligt la-
gen om pension för arbetstagare, skall det
verksamhetskapital som övertas uppgå till
minst det belopp som fastställs i 132 § 3
mom. eller det belopp som motsvarar det
dubbla beloppet av solvensgränsen i 83 c §
1 mom. som räknas ut på basis av de

tillgångar som övertas, om detta är störst. Om
det tilläggsförsäkringsansvar som härvid
överförs från den överlåtande pensionsanstal-
ten är mindre än det ovan nämnda beloppet,
skall den anslutande delägaren komplettera
verksamhetskapitalet upp till det belopp som
avses ovan.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.
Lagen tillämpas på sådana överföringar och

övertaganden av ansvar samt sådana överta-
ganden av försäkringsverksamhet och försäk-
ringsbestånd i fråga om vilka avtalet har
ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter.

Ett beslut som Försäkringsinspektionen
meddelat före denna lags ikraftträdande med
anledning av ansökan om samtycke till sådant
avtal om överföring och övertagande av
ansvar eller övertagande av försäkringsverk-
samhet och försäkringsbestånd som ingåtts
den 7 oktober 2005 eller därefter skall
meddelas i enlighet med den lag som är i kraft
den dag beslutet meddelas. Försäkringsin-
spektionens beslut förfaller emellertid, om
inte avtalet om överföring och övertagande av
ansvar eller övertagande av försäkringsverk-
samhet och försäkringsbestånd ändras så att
det överensstämmer med denna lag inom två
månader från lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen
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Statsrådets förordning

Nr 253

om ändring av 2 § i förordningen om försvarsmaktens militärdräkter och uniformer

Given i Helsingfors den 6 april 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,
ändras i förordningen av den 14 februari 1997 om försvarsmaktens militärdräkter och

uniformer (136/1997) 2 § som följer:

2 §
Denna förordning tillämpas också på per-

soner som tjänstgör vid den krishanterings-
organisation som avses i 5 § i lagen om
militär krishantering (211/2006).

Denna förordning träder i kraft den 15 april
2006.

Helsingfors den 6 april 2006

Försvarsminister Seppo Kääriäinen

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör Seppo Kipinoinen
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Försvarsministeriets förordning

Nr 254

om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringsperso-
nalen

Given i Helsingfors den 4 april 2006

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den 31 mars
2006 om militär krishantering (211/2006):

1 §

Allmänt

I denna förordning föreskrivs om behörig-
hetsvillkoren samt lönen och anställningsvill-
koren för den militära krishanteringspersonal
som avses i 7 § i lagen om militär krishan-
tering (211/2006) (krishanteringspersonalen).
Denna förordning gäller också dem som
deltar i utbildning enligt 6 § i lagen om militär
krishantering.

Syftet med krishanteringspersonalens för-
handlings- och deltagandesystem är att ge
försvarsmaktens personalorganisationer en
faktisk möjlighet att påverka när beslutsfat-
tandet om krishanteringspersonalens tjänst-
göringsförhållanden och anställningsvillkor
bereds och genomförs. I fråga om kris-
hanteringspersonalens förhandlings- och del-
tagandesystem gäller vad som närmare över-
enskommits mellan parterna.

2 §

Krishanteringspersonalens behörighets-
villkor

De allmänna behörighetsvillkoren för kris-
hanteringspersonalen är, utöver finskt med-
borgarskap enligt 7 § 3 mom. i lagen om
militär krishantering

1) god hälsa och god fysisk kondition,
2) väl fullgjord beväringstjänst eller frivil-

lig militärtjänst för kvinnor,
3) klanderfria levnadsvanor,
4) tillräckliga språkkunskaper,
5) lämplighet för uppgiften.
Av den som förordnas till en officersupp-

gift krävs sådan yrkeskunskap som uppgiften
förutsätter samt minst reservofficersutbild-
ning eller annan utbildning som fastställs av
Huvudstaben.

Av den som förordnas till uppgiften som
militärobservatör krävs tidigare tjänstgöring i
militära krishanteringsuppgifter, fullgjord mi-
litärobservatörskurs samt minst löjtnants mi-
litära grad. Av den som avlagt officersexamen
krävs dock inte tidigare tjänstgöring i militära
krishanteringsuppgifter.

Vid krishanteringsorganisationen kan av
särskilda skäl anställas också personer som
inte har fullgjort beväringstjänst eller frivillig
militärtjänst för kvinnor, om personerna i
fråga har sådan utbildning som uppgiften
förutsätter och uppfyller de övriga behörig-
hetsvillkoren enligt 1 mom.

Försvarsministeriet kan i enskilda fall göra
undantag från behörighetsvillkoren enligt 2-4
mom.

3 §

Tjänstgöringsförbindelsen och ersättande av
utbildningskostnaderna

Formuläret för den tjänstgöringsförbin-
delse som avses i 8 § i lagen om militär
krishantering fastställs av Huvudstaben.

Om den som ingått tjänstgöringsförbin-
delse underlåter att inställa sig till utbildning
eller tjänstgöring utan giltigt skäl efter att ha
fått kallelse eller om utbildningen eller
anställningsförhållandet avslutas till följd av
att personen i fråga inte fullgjort sina skyl-
digheter eller handlat i strid med dem, kan
han eller hon förpliktas att i ersätta staten med
ett belopp som uppgår till
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1) 650 euro för dem som slutfört grund-
utbildning,

2) 900 euro för specialutbildade,
3) 1 050 euro för dem som i krishanter-

ingsuppdrag verkar i officersuppgifter,
4) 1 750 euro för militärobservatörer,
5) 3 500 euro för dem som genomgått

beredskapsenhetsutbildning.
Ersättningen enligt 2 mom. får dock inte

överstiga maximibeloppet av ersättning enligt
10 § 5 mom. i lagen om militär krishantering.

Om avslutandet av anställningsförhållandet
med stöd av 10 § 4 mom. i lagen om militär
krishantering beror på sjukdom, kroppsskada,
en nära anhörigs död, havandeskap eller andra
särskilt vägande familjeskäl, uppkommer inte
ersättningsskyldighet för personen i fråga.
Ersättningsskyldighet uppkommer inte heller
om en person underlåter att infinna sig till
tjänstgöring eller utbildning.

Om den som ingått tjänstgöringsförbin-
delse bryter mot förbindelsen, fattar den
behöriga myndigheten vid försvarsmakten
beslut om ersättandet av utbildningskostna-
derna. Ersättningsbeloppet förfaller till betal-
ning en månad efter delfåendet av beslutet om
ersättande av utbildningskostnaderna.

I ett beslut som avses i 5 mom. får ändring
sökas enligt 37 § i lagen om militär krishan-
tering.

4 §

Förordnande till uppgiften

De som tjänstgör med överstes eller kom-
modors tjänstgöringsgrad förordnas till sina
uppgifter av försvarsministeriet, frånsett dem
som med stöd av 9 § 1 mom. i lagen om
militär krishantering förordnas av republikens
president.

Annan än i 1 mom. avsedd personal
förordnas till sina uppgifter av en myndighet
som förordnar till en uppgift inom försvars-
makten och som bestäms enligt personens i
fråga militära grad eller tjänstgöringsgrad
eller uppgift enligt vad som bestäms i
förordningen om försvarsmakten (667/1992).

Medan anställningsförhållandet varar för-
ordnas personal som står i tjänste- eller
arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten,
frånsett dem som avses i 1 mom., till en annan

uppgift av Huvudstaben samt den övriga
personalen av kommendören för krishanter-
ingsstyrkan. En militärobservatör som hör till
reserven förordnas dock medan anställnings-
förhållandet varar till en annan uppgift av
chefen för Försvarsmaktens Internationella
Center.

Den myndighet som förordnar till uppgif-
ten kan med samtycke av den som saken
gäller förflytta en person som hör till kris-
hanteringspersonalen till tjänstgöring i en
annan krishanteringsoperation än den till
vilken personen i fråga enligt 9 § i lagen om
militär krishantering har förordnats.

5 §

Tjänstgöringsförhållandets början för perso-
nalen vid beredskapsenheten

Sådan personal vid en beredskapsenhet
som rekryteras utanför försvarsmakten kan
enligt 9 § 2 mom. i lagen om militär
krishantering som berednings- och bered-
skapsåtgärd för operationen anställas i kris-
hanteringsanställningsförhållande för den tid
det nationella utbildningsskedet, det gemen-
samma internationella utbildningsavsnittet
och beredskapsavsnittet varar. Anställningen
i kris-hanteringsanställningsförhållande förut-
sätter, att berednings- och beredskapsåtgär-
derna har behandlats enligt 2 § i lagen om
militär krishantering.

Sådan personal vid en beredskapsenhet
som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhål-
lande till försvarsmakten står under den tid
det nationella utbildningsskedet, det gemen-
samma internationella utbildningsavsnittet
och beredskapsavsnittet varar i tjänste- eller
arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten,
om det inte på grund av att operationen inletts
eller det tidsbundna anställningsförhållandet
avslutats är av behovet påkallat att anställa
personalen i fråga i krishanteringsanställ-
ningsförhållande.

6 §

Lönen för personalen vid beredskapsenheten

Lönen för sådan personal vid en bered-
skapsenhet som rekryteras utanför försvars-
makten bestäms under den tid det internatio-
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nella utbildningsskedet, det gemensamma
internationella utbildningsavsnittet och bered-
skapsavsnittet varar enligt systemen för be-
dömning av svårighetsgraden för uppgifterna
inom försvarsmakten som följer:

1) i fråga om uppgifter som sköts av
manskap och underofficerare tillämpas be-
dömningssystemet för uppgifter som sköts av
militär specialpersonal,

2) i fråga om uppgifter som sköts av vice
plutonchef, plutonchef, enhetsofficer, fält-
tygsofficer, pansarmästare samt underhålls-
och ekonomiofficer tillämpas bedömnings-
systemet för uppgifter som sköts av institut-
officerare,

3) i fråga om andra officersuppgifter,
frånsett specialofficersuppgifter, tillämpas be-
dömningssystemet för lednings-, planerings-
och expertuppgifter,

4) i fråga om sådana specialofficers- och
specialuppgifter som fastställs av huvudsta-
ben tillämpas bedömningssystemet för spe-
cialofficerare samt för lednings- och expert-
uppgifter som sköts av civila.

Den uppgiftsrelaterade lönedelen och den
personliga lönedelen betalas under hela den
tid som avses ovan utan bedömning av den
personliga arbetsprestationen enligt vad som
i bedömningssystemen överenskommits om
lönen för en ny person. Uppgiftens kravnivå
fastställs av huvudstaben när anställningsför-
hållandet börjar.

Den som står i tjänste- eller arbetsavtals-
förhållande till försvarsmakten enligt 25 § 1
mom. i lagen om militär krishantering är
tjänstledig eller befriad från arbetet under den
tid det nationella utbildningsskedet och det
gemensamma internationella utbildningsav-
snittet varar. Enligt 8 § 3 mom. i lagen om
militär krishantering kan sådan personal som
står i tjänsteförhållande till försvarsmakten
men som inte hör till den militära krishan-
teringspersonalen förordnas att som tjänste-
uppdrag delta i uppgifter som hänför sig till
utbildningen.

Till en person som står i tjänste- eller
arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten
betalas för utbildningstiden lön enligt det
system för bedömning av svårighetsgraden
för försvarsmaktens uppgifter som skall till-
lämpas på personen i fråga, dock minst lönen
enligt 8 § i statens allmänna tjänste- och

arbetskollektivavtal. Till den som står i
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till för-
svarsmakten betalas för den tid under vilken
det nationella utbildningsskedet och det ge-
mensamma internationella utbildningsavsnit-
tet varar tilläggsarvoden enligt tjänstekollek-
tivavtal. Till den som innehar en militär tjänst
vid försvarsmakten betalas för den tid under
vilken det nationella utbildningsskedet och
det gemensamma internationella utbildnings-
avsnittet varar en utbildningsersättning, som
motsvarar tre procent av den månadslön som
avses i 7 § 1 mom., dock minst 100 euro i
månaden.

Angående lönen och anställningsvillkoren
för beredskapstiden när det gäller sådan
personal vid en beredskapsenhet som står i
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till för-
svarsmakten gäller vad som överenskommits
om saken genom tjänstekollektivavtal.

7 §

Lönen för den tid under vilken en operation
pågår

Angående krishanteringspersonalens lön
gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens
kravnivå

Lön

10 fastställs särskilt i varje
enskilt fall

9 A 5 464,42 euro/mån
9 B 4 831,62 euro/mån
8 A 4 643,62 euro/mån
8 B 4 211,31 euro/mån
7 A 3 802,91 euro/mån
7 B 3 398,13 euro/mån
6 3 032,09 euro/mån
5 2 556,75 euro/mån
4 A 2 306,55 euro/mån
4 B 2 123,08 euro/mån
3 1 835,42 euro/mån
2 1 637,44 euro/mån
1 1 565,71 euro/mån

Lönen till personalen vid beredskapsenhe-
ten för den tid under vilken det nationella
utbildningsskedet, det gemensamma interna-
tionella utbildningsavsnittet och beredskaps-
avsnittet varar bestäms enligt 6 §.

Till den som hör till krishanteringsperso-
nalen och vars uppgift har placerats på
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kravnivå 8 B—9 A och som tjänstgör i
Kosovo utanför den finländska krishanter-
ingsstyrkan placerad vid en multinationell
stab eller en motsvarande organisation betalas
som tilläggsarvode 100 euro i månaden.

Uppgiftens kravnivå fastställs av Försvars-
maktens Internationella Center när anställ-
ningsförhållandet börjar, i fråga om personal
som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhål-
lande till försvarsmakten dock av Huvudsta-
ben. Om uppgiften i krishanteringsorganisa-
tionen byts under den tid anställningsförhål-
landet varar fastställs kravnivån av kommen-
dören för krishanteringsstyrkan, för den per-
sonal som står i tjänste- eller arbetsavtals-
förhållande till försvarsmakten dock av
Huvudstaben och för militärobservatörer som
hör till reserven av chefen för Försvarsmak-
tens Internationella Center. Försvarsministe-
riet fastställer lönen för uppgifterna på krav-
nivå 10 och i andra specialuppgifter, i fråga
om vilka republikens president eller försvars-
ministeriet är den myndighet som förordnar
till uppgiften, samt i läkaruppgifter. I fråga
om fastställandet av kravnivån för personalen
vid beredskapsenheten under den tid som
avses i 5 § gäller 6 §.

I enskilda fall kan en annan på basis av
kravnivån fastställd lön än en sådan som
avses i 6 § justeras på grundval av en
osedvanligt väl fullgjord personlig tjänstgö-
ring. Det personliga tillägget betalas i euro
och det kan högst uppgå till skillnaden mellan
lönen enligt kravnivån och den därpå följande
högre kravnivån. Beslutet om utbetalningen
av tillägget fattas av kommendören för
krishanteringsstyrkan. Beloppet av de person-
liga tillägg som beviljas av kommendören för
krishanteringsstyrkan får utgöra högst 0,6
procent av löneutgifterna för styrkan i fråga.

Den på kravnivån baserade lönen kan i
enskilda fall justeras även i syfte att rekrytera
personal för krishanteringstjänstgöring. Det
personliga tillägget betalas i euro. Beslutet
om utbetalning av tillägget fattas av försvars-
ministeriet, om tillägget är större än skillna-
den mellan lönen enligt kravnivån och den
därpå följande högre kravnivån. I annat fall
fattas beslutet om utbetalning av den myn-
dighet som förordnar till uppgiften och i fråga
om personalen vid beredskapsenheten under
den tid som avses i 5 § av Huvudstaben.

8 §

Utbildningstidens förmåner

Den som står i tjänste- eller arbetsavtals-
förhållande till försvarsmakten får under
utbildningstiden för varje tjänstgöringsdag ett
krishanteringsdagtraktamente som motsvarar
heldagtraktamentet i hemlandet och lön enligt
8 § i statens allmänna tjänste- och arbetskol-
lektivavtal. Till dem som rekryteras utanför
försvarsmakten och som genomgår utbildning
betalas som ersättning för förlorad arbetsför-
tjänst ett dagtraktamente som utgör tre fjär-
dedelar av beloppet av heldagtraktamentet i
hemlandet. Dessutom tillämpas på den av-
giftsfria inkvarteringen, förplägnaden, be-
klädnaden och hälsovården för dessa personer
vad som bestäms med stöd av värnpliktslagen
(452/1950). Det som sägs i detta moment
gäller inte sådan personal vid beredskapsen-
heten till vilken betalas krishanteringsdag-
traktamente så som anges i 2 och 3 mom.

Till sådan personal vid en beredskapsenhet
som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhål-
lande till försvarsmakten betalas för varje
tjänstgöringsdag under den tid det nationella
utbildningsskedet och det gemensamma in-
ternationella utbildningsavsnittet varar 30
euro i krishanteringsdagtraktamente utöver
lönen enligt 6 §. För tjänstgöringsdagar ut-
omlands betalas dock 40 euro i krishante-
ringsdagtraktamente utöver lönen enligt 6 §.

Till sådan personal vid en beredskapsenhet
som rekryterats utanför försvarsmakten beta-
las för varje tjänstgöringsdag under den tid
det nationella utbildningsskedet och det ge-
mensamma internationella utbildningssnittet
varar 25 euro i krishanteringsdagtraktamente
utöver lönen enligt 6 §. För tjänstgöringsda-
gar utomlands betalas dock 35 euro i kris-
hanteringsdagtraktamente utöver lönen enligt
6 §.

För resan från hemorten till utbildnings-
platsen när utbildningen inleds och tillbaka
till hemorten efter avslutad utbildning betalas
dagtraktamente samt ersättning för resekost-
naderna enligt samma grunder som för
statstjänstemän. Detta gäller också resor som
företas av personalen vid en beredskapsenhet
när tjänstgöring enligt 5 § börjar och avslutas.

För resor i hemlandet och utrikesresor som
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företas i ett tjänstgöringsuppdrag under den
tid utbildningen pågår och i fråga om
personalen vid en beredskapsenhet under den
tid som avses i 5 § betalas ersättning för
resekostnaderna enligt samma grunder som
för statstjänstemän.

I fråga om ersättningarna för resekostna-
derna när det gäller sådana hemresor som
personalen vid beredskapsenheten företar un-
der det nationella utbildningsskedet och det
gemensamma internationella utbildningsav-
snittet gäller 10 § 3 mom.

9 §

Beredskaps- och beredskapsenhetsersätt-
ningar till personalen vid en beredskapsenhet

Till den som hör till personalen vid en
beredskapsenhet betalas beredskapsersätt-
ning, om personen i fråga på grundval av den
tjänstgöringsförbindelse som han eller hon
avgett kan försättas i fem dagars startbered-
skap under den tid hög beredskap enligt 2 §
1 mom. i lagen om militär krishantering varar.

Beredskapsersättning betalas efter det na-
tionella utbildningsskedet och det gemen-
samma internationella utbildningsavsnittet för
den egentliga beredskapstiden. Ersättningen
är för dem som står i tjänste- eller arbetsav-
talsförhållande till försvarsmakten 6,5 procent
av den månadslön som avses i 7 § 1 mom.,
dock minst 200 euro i månaden. För dem som
rekryteras utanför försvarsmakten är bered-
skapsersättningen för den faktiska bered-
skapstiden 150 euro i månaden.

När operationen inleds blir den beredskaps-
ersättning som betalats till personalen vid
beredskapsenhet en beredskapsenhetsersätt-
ning, som motsvarar 7,5 procent av den
månadslön som avses i 7 § 1 mom., dock
minst 200 euro i månaden.

För beredskapstiden betalas till sådan per-
sonal vid en beredskapsenhet som rekryterats
utanför försvarsmakten och som står i kris-
hanteringsanställningsförhållande ett krishan-
teringsdagtraktamente vars storlek är 25 euro.
För tjänstgöringsdagar utomlands betalas
dock 35 euro i krishanteringsdagtraktamente.
I fråga om utbetalningen av dagtraktamentet
under beredskapstiden för sådan personal vid
en beredskapsenhet som står i tjänste- eller

arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten
gäller vad som överenskommits i tjänstekol-
lektivavtal om ersättning av resekostnader.

10 §

Vissa anställningsvillkor för personalen vid
en beredskapsenhet

I fråga om beräkningen av arbetstiden för
och arbetstidsersättningarna till personalen
vid en beredskapsenhet gäller under den tid
det nationella utbildningsskedet och det ge-
mensamma internationella utbildningsavsnit-
tet varar vad som i försvarsmaktens arbets-
tidsavtal föreskrivs om utbildningstiden. För
varje helt utbildningsdygn antecknas som
beräknad arbetstid 7 timmar och 39 minuter.
För denna tid betalas inte ersättning för
kvälls-, natt-, lördags- eller söndagsarbete,
inte heller helgaftonstillägg. I den ovan
nämnda tid som räknas in i arbetstiden ingår
allt arbete som hör till utbildningen. För de
lediga dagar som ingår i kurserna beräknas
inte arbetstid. Under den tid det nationella
utbildningsskedet och det gemensamma in-
ternationella utbildningsavsnittet varar beta-
las ersättning för militär övning så som vid en
militär övning vars syfte är att utbilda endast
försvarsmaktens avlönade personal. För öv-
ningstiden betalas inte övningsdagtrakta-
mente.

Under den tid beredskapsavsnittet varar
gäller i fråga om arbetstiden för personalen
vid en beredskapsenhet vad som överens-
kommits om det i försvarsmaktens arbets-
tidsavtal.

Ersättningarna för resekostnaderna i fråga
om sådana hemresor som personalen vid en
beredskapsenhet företar utges på samma sätt
som i fråga om statstjänstemän. Till krishan-
teringspersonalen utges under den tid det
nationella utbildningsskedet, det gemen-
samma internationella utbildningsavsnittet
och beredskapsavsnittet varar ersättning för
resekostnader för en resa tur och retur till
boningsorten en gång under en period av två
veckor. Alternativt kan dessa resor periodi-
seras så att högst 24 resor företas under en tid
av 12 månader. Personalen vid beredskaps-
enheten är berättigad till en hemresa, om
resan med beaktande av tjänstgöringsuppgif-
terna kan genomföras.
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Om den som hör till personalen vid en
beredskapsenhet inte anställs i ett krishante-
ringsanställningsförhållande för den tid som
avses i 5 § kan till personen i fråga för varje
arbetsdag som han eller hon arbetat betalas
särskild ersättning utöver dagtraktamentet
enligt 8 § 3 mom . Ersättningen motsvarar en
trettiondel av den lön som aves i 6 §.

11 §

Dagtraktamentet för den tid en operation
pågår

Till dem som hör till krishanteringsperso-
nalen, frånsett militärobservatörerna, betalas
för den tid en operation pågår 27,75 euro per
tjänstgöringsdygn i krishanteringsdagtrakta-
mente. Till dem som deltar i KFOR-opera-
tionen i Kosovo betalas likväl 31,96 euro per
tjänstgöringsdygn samt till dem som deltar i
ISAF-operationen i Afghanistan och till dem
som deltar i UNMIS-operationen i Sudan
samt till dem som verkar i en beredskapsenhet
under därmed jämförbara tjänstgöringsförhål-
landen 52,75 euro per tjänstgöringsdygn.

Till en finländsk militärobservatör betalas
i krishanteringsdagtraktamente 30 USD per
tjänstgöringsdygn. Förenta Nationerna be-
stämmer om de ersättningar som organisa-
tionen utger till militärobservatörerna för
inkvartering och förplägnad.

Om en person som är placerad i krishan-
teringsorganisationen tjänstgör på Europeiska
unionens område vid en stab eller en mot-
svarande enhet betalas till honom eller henne
i stället för krishanteringsdagtraktamente det
dagtraktamente som betalas i landet i fråga
enligt samma grunder som för statstjänste-
män. Dagtraktamentet i landet i fråga skall
täcka de kostnader för förplägnad som avses
i 13 § 1 mom.

Krishanteringsdagtraktamentet kan höjas
för viss tid, om tjänstgöringsförhållandena på
grund av att en omfattande väpnad konflikt
brutit ut är osedvanligt svåra.

12 §

Rätt till lön och dagtraktamente

Lön samt krishanteringsdagtraktamente en-

ligt 6 § 1 mom. och 7 § betalas för den tid
anställningsförhållandet varar enligt 9 och
10 § i lagen om militär krishantering. I fråga
om dagtraktamentet för utbildningstiden
gäller 8 § i denna förordning.

Den som hör till krishanteringspersonalen
har emellertid inte rätt till lön, dagtraktamente
eller andra förmåner enligt denna lag för den
tid han eller hon utan giltigt skäl varit
frånvarande från tjänstgöringen eller varit
anhållen eller häktad såsom misstänkt för ett
brott för vilket han eller hon sedan döms till
straff, och inte heller för den tid han eller hon
varit arbetsoförmögen på grund av sjukdom,
om han eller hon uppsåtligen eller av grov
vårdslöshet väsentligen bidragit till sjukdo-
men, lytet eller kroppsskadan eller till att
tillfrisknandet förhindrats.

I fråga om överföringen till försvarsmakten
av den rätt till dagtraktamente eller moder-
skapspenning som tillkommer den som hör
till krishanteringspersonalen för tiden för
avlönad sjukledighet eller moderskapsledig-
het gäller vad som överenskommits om det i
statens allmänna tjänste- och arbetskollektiv-
avtal.

13 §

Inkvartering och förplägnad

Den som hör till krishanteringspersonalen,
frånsett militärobservatörerna, får fri mili-
tärinkvartering och förplägnad under den tid
utbildning enligt 6 § i lagen om militär
krishantering pågår och för den tid krishan-
teringsanställningsförhållandet enligt 9 och
10 § i lagen varar. Till den som är placerad
i krishanteringsorganisationen och som tjänst-
gör på Europeiska unionens område vid en
stab eller en motsvarande enhet betalas
ersättning för inkvartering på samma sätt som
för statstjänstemän, om fri militärinkvartering
med tanke på tidpunkten för uppdraget inte
kan ordnas.

Om den som hör till krishanteringsperso-
nalen på grund av tjänsteresa på ett tjänst-
göringsområde eller av någon annan motsva-
rande orsak inte har kunnat erbjudas fri
förplägnad, har han eller hon rätt till ersätt-
ning för de extra utgifter som förplägnaden
medför enligt följande
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1) om resan har varat minst sex, men högst
åtta timmar, 15 euro,

2) för varje från resans början räknat dygn
som i sin helhet eller av vilket mer än åtta
timmar har använts för resan, 30 euro, samt

3) om resan har varat mer än ett resedygn
och den tid som använts till resan överskrider
det sista resedygnet med mer än två men inte
mer än åtta timmar, för den överskjutande
delen 15 euro.

För de extra utgifter som inkvarteringen
medför betalas ersättning högst till beloppet
av den hotellersättning som för landet i fråga
betalas till statstjänstemän för tjänsteresor
utomlands.

För en person som hör till krishanterings-
personalen ordnas inte fri militärinkvartering
eller förplägnad, om personen i fråga under
sådan tid när han eller hon är ledig från
tjänstgöringen vistas utanför sin krishante-
ringsorganisations operativa ansvarsområde.

14 §

Övrig utrustning

Den beklädnad som behövs i tjänsten och
annan personlig utrustning samt vapen ställs
vederlagsfritt till förfogande för den som hör
till krishanteringspersonalen. När anställ-
ningsförhållandet upphör skall utrustning och
vapen lämnas tillbaka. Huvudstaben utfärdar
närmare bestämmelser om hur materielen
överlåts, ersätts och löses in.

15 §

Hälsovård

Den som hör till krishanteringspersonalen
ges när tjänstgöringen inletts enligt 17 § i
lagen om militär krishantering avgiftsfri
hälsovård enligt lagen om hälsovården inom
försvarsmakten (322/87). Kostnaderna för
sådan nödvändig hälsovård som ges någon
annanstans än inom krishanteringsorganisa-
tionen ersätts enligt företedda giltiga utgifts-
verifikat. Utgifter för annan vård ersätts inte,
om vården hade kunnat ordnas inom kris-
hanteringsorganisationen.

16 §

Gruppolyksfallsförsäkring

Försvarsmakten tecknar gruppolycksfalls-
försäkring för dem som hör till krishanter-
ingsorganisationen med tanke på dödsfall
genom olyckshändelse och bestående skada
eller men till följd av olyckshändelse.

17 §

Ersättning för resekostnader

För resan från hemorten till krishanterings-
personalens samlingsplats när tjänstgöringen
inleds och för resan till hemorten från den
plats där utrustningen återlämnas när tjänst-
göringen avslutas betalas ersättning för rese-
kostnaderna på samma sätt som för stats-
tjänstemän.

Staten ordnar och bekostar för den som hör
till krishanteringspersonalen, frånsett militär-
observatörerna, resan till aktionsområdet när
tjänstgöringen börjar samt resan från området
till hemförlovningsplatsen i Finland när
tjänstgöringen avslutas.

Om personen i fråga med samtycke av
Försvarsmaktens Internationella Center själv
ordnar sin resa kan kostnaderna för resan
ersättas högst till det belopp som researrange-
manget enligt 1 mom. skulle ha medfört för
staten.

Förenta Nationerna bestämmer om de
ersättningar som organisationen betalar till
militärobservatörerna för resorna.

Om anställningsförhållandet upphör på
grund av att personen i fråga inte uppfyller
sina förpliktelser eller bryter mot dem eller
annars befinns vara olämplig för tjänstgö-
ringen, kan han eller hon förordnas att ersätta
de kostnader som hemförlovningsresan åsam-
kat staten.

För resor i tjänsteuppgifter utanför tjänst-
göringsområdet betalas ersättning för rese-
kostnaderna på samma sätt som för stats-
tjänstemännens tjänsteresor.

Ersättning för resekostnader enligt denna
paragraf betalas inte, om ersättning för resan
i fråga betalas på andra grunder.
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18 §

Permissionsresor under den tid operationen
pågår

Sådana permissionsresor som under den tid
anställningsförhållandet varar ordnas för dem
som hör till krishanteringspersonalen är ved-
erlagsfria, om de utan betydande tilläggskost-
nader kan ordnas i samband med krishante-
ringsorganisationens underhållstransporter.

Om underhållstransporter inte har ordnats,
ersätter staten en permissionsresa från tjänst-
göringsområdet till Finland och tillbaka för
varje period av sex tjänstgöringsmånader med
utnyttjande av den för staten förmånligaste
flygrutten.

19 §

Familjemedlemmars resekostnader i vissa fall

Med tillstånd av Försvarsmaktens Interna-
tionella Center kan av statens medel betalas
ersättning för de nödvändiga rese- och in-
kvarteringskostnader som föranleds av en
sådan brådskande evakuering i exceptionella
förhållanden som gäller krishanteringsperso-
nalens familjemedlemmar vilka vistas på
tjänstgöringsområdet och som verkställs eller
godkänns av försvarsministeriet.

20 §

Bestämmelser om utbetalning

Lön, dagtraktamente och andra ersättningar
enligt denna förordning betalas i efterskott

den sista vardagen i varje månad. Om
månadens sista vardag är en lördag, betalas
lönen föregående vardag.

När anställningsförhållandet upphört beta-
las lön, dagtraktamente och övriga ersätt-
ningar enligt denna förordning före utgången
av den kalendermånad som följer på den dag
då anställningsförhållandet upphörde.

21 §

Rätten till lön för sjukdomstid samt moder-
skaps-, faderskaps- och föräldraledighet

Den som hör till krishanteringspersonalen
har rätt till lön för sjukdomstid enligt vad som
föreskrivs i fråga om tjänstemän i statens
allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal.
Den som hör till krishanteringspersonalen har
dock inte rätt till tillägg för sjukdomstid.

I fråga om moderskaps-, särskild moder-
skaps-, faderskaps- och föräldraledighet för
den som hör till krishanteringspersonalen
gäller vad som bestäms i statens allmänna
tjänste- och arbetskollektivavtal.

I fråga om rätten att avsluta ett anställ-
ningsförhållande när en persons tjänstgö-
ringsförmåga på grund av sjukdom eller
kroppsskada eller av någon annan orsak blivit
väsentligt nedsatt gäller 10 § 4 mom. i lagen
om militär krishantering.

22 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 april
2006.

Helsingfors den 4 april 2006

Försvarsminister Seppo Kääriäinen

Regeringsråd, som personaldirektör Pasi Lankinen
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