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Inrikesministeriets förordning
om ändring av inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepre-
sentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet

I enlighet med inrikesministeriets beslut 
upphävs bilagan till inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepre-

sentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet
(776/2008), sådan bilagan lyder i förordning 971/2019, och 

ändras i förordningen 1, 3, 5, 6, 8 och 9 §, 10 § 4 mom., 13 a §, 16 § 1 mom. och 19 §,
av dem 3 och 5 § och 16 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 639/2011 samt 6 och 8 §,
10 § 4 mom. och 13 a § sådana de lyder i förordning 971/2019, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på tjänstemän i anställningsförhållande till Gränsbevak-
ningsväsendet som har förordnats att genomföra ett uppdrag som expert inom gränsbevak-
ning eller ett motsvarande internationellt uppdrag som expert.

3 §

Ortstillägg

På ortstilläggets grundvärden tillämpas vad som i bilaga 1 till utrikesministeriets för-
ordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) föreskrivs om gräns-
bevakningsspecialister.

På dyrortskoefficienterna för stationeringsorterna tillämpas vad som föreskrivs i bi-
laga 3 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen.

5 §

Betalning av ortstillägg, maketillägg och barntillägg

Ortstillägg betalas den 15 varje kalendermånad. Om ortstillägg betalas för en del av en
kalendermånad beräknas ortstillägget per kalenderdag genom att ortstillägget för månaden
divideras med antalet kalenderdagar i den aktuella månaden.

Maketillägg eller barntillägg betalas från och med det att maken eller barnet vid tjänst-
göringsperiodens början eller därefter har anlänt till stationeringsorten.

Om maken eller barnet flyttar från stationeringsorten, upphör utbetalningen av make-
tillägget eller barntillägget från ingången av den månad som följer på flyttningen.

Om makarna flyttar isär, upphör betalningen av maketillägget vid ingången av den må-
nad som följer på flyttningen.
1



837/2022  
6 §

Utrustningsersättning

Utrustningsersättning betalas till fullt belopp om tjänstgöringsperioden är minst 18 må-
nader och

1) tjänstemannen första gången förordnas till utrikesrepresentationen, eller
2) minst tio år har förflutit från föregående förflyttningsdag som berättigat till ersätt-

ning.
På utrustningsersättning tillämpas vad som i bilaga 4 till utrikesministeriets förordning

om ersättningar inom utrikesrepresentationen föreskrivs om sakkunniga i gränsbevak-
ningsfrågor. På den utrustningsersättning som betalas till en tjänsteman inverkar den tid
som förflutit från föregående förflyttningsdag som berättigat till ersättning på det sätt som
föreskrivs i bilaga 4.

Från ersättningen enligt 1 och 2 mom. dras det av 50 procent, om tjänstemannens tjänst-
göringsperiod är kortare än 18 månader. Om utrustningsersättningen har betalats nedsatt i
enlighet med detta moment, beaktas den vid bestämningen av senare ersättningar endast i
motsvarande mån.

Ersättningen enligt 1–3 mom. höjs med 20 procent för medföljande make och med
10 procent för varje medföljande barn. Förhöjningen betalas om en familjemedlem flyttar
till tjänstemannens stationeringsort inom sex månader efter ingången av tjänstemannens
tjänstgöringsperiod och bor i samma hushåll som tjänstemannen i minst elva månader.

8 §

Flyttersättning

På det kalkylerade antal kubikmeter flyttgods som ligger till grund för ersättningen vid
flyttning till en oinredd bostad tillämpas vad som i bilaga 5 till utrikesministeriets för-
ordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen föreskrivs om gränsbevaknings-
specialister. Medföljande make höjer antalet kubikmeter med 7 och varje medföljande
barn med 5.

Om bostaden på stationeringsorten är inredd, kalkyleras det 5 kubikmeter flyttgods för
en tjänsteman, dock 10 kubikmeter på stationeringsorter utanför Europa. I de fall som av-
ses i detta moment höjer första medföljande familjemedlem antalet kubikmeter med 5 och
övriga med 3.

Om en familjemedlem flyttar separat, betalas i flyttersättning familjemedlemmens an-
del av den totala ersättningen.

På flyttersättningarnas belopp enligt kubikmeter och flyttrutt tillämpas vad som före-
skrivs i bilaga 6 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresen-
tationen.

Om flyttersättningen inte räcker till för att täcka de verkliga flyttkostnaderna, får staben
för Gränsbevakningsväsendet av särskilda skäl bevilja en högre flyttersättning än vad som
bestäms enligt denna paragraf.

9 §

Betalning av flyttersättning

Flyttersättning betalas tidigast fyra månader före förflyttningsdagen. Makens eller bar-
nets andel av flyttersättningen betalas dock tidigast fyra månader innan maken eller barnet
flyttar till eller från stationeringsorten.
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10 §

Bostadsersättning och inredning av bostaden

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
På maximibeloppen för hyror som betalas i bostadsersättning (hyrestak) per statione-

ringsort tillämpas vad som i bilaga 9 till utrikesministeriets förordning om ersättningar
inom utrikesrepresentationen föreskrivs om hyrestak utan representation i hemmet. Hyra
för bostad och eventuell avgift för bilplats ingår i hyrestaket. Avgifter för värme, vatten,
gas och elektricitet samt övriga skäliga boendekostnader i direkt anslutning till boendet
betalas utöver hyrestaket som bostadsersättning enligt 1 mom.

13 a §

Dagvårdsersättning

På dagvårdsersättningen tillämpas vad som föreskrivs i 15 § i utrikesministeriets för-
ordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen.

16 §

Ersättning för besöksresa

Ersättning för besöksresa betalas för högst två besöksresor tur och retur per full ettårs-
period från tjänstgöringsperiodens början och för ytterligare en resa om tjänstgöringsperi-
oden överskrider ettårsperioderna med minst sex månader. På varandra följande tjänstgö-
ringsperioder vid olika beskickningar räknas samman.

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

19 §

Ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden

Ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden betalas på stationeringsorter för vilka
fastställts klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp enligt bilaga 8 till utrikes-
ministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen. Ersättningen höjs
med 50 procent om maken följer med och med 25 procent för varje medföljande barn.

Ersättningen på grund av ogynnsamma förhållanden inbegriper kalkylmässigt ersätt-
ning för behövliga underhållsresor som krävs för nödvändiga anskaffningar, underhåll och
rekreation.

Vid betalning av ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden iakttas i tillämpliga
delar vad som föreskrivs i denna förordning om betalning av ortstillägg.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022. Denna förordning tillämpas också

på utlandsanställningar som inletts före ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 28 september 2022

Inrikesminister Krista Mikkonen

Överinspektör Noora Märijärvi
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