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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen 
virkamiesten palkkauksesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki 
ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauksesta. 
Voimassa olevan ulkomaanedustuksen viran ja 
toimen haltijain palkkauksesta annetun lain eräät 
säännökset ovat ristiriidassa vuoden 1988 alusta 
voimaan tulevan valtion virkamieslain säännösten 

kanssa ja eräät säännökset vaativat tarkistuksia 
uudistettavan ulkoasiainhallintolainsäädännön 
vuoksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistet
tu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Säännökset ulkomaanedustuksen viran ja toi
men haitijoille maksettavista palkkauksesta ja 
korvauksista ovat ulkomaanedustuksen viran ja 
toimen haltijan palkkauksesta annetussa laissa 
(317/76). Vuoden 1988 alusta tulee voimaan 
uusi valtion virkamieslainsäädäntö. Siihen sisälty
vässä valtion virkamieslaissa (7 55 1 86) on valtioon 
virkasuhteessa olevan henkilöstön asemaa yhden
mukaistettu ja käsitteistä viran ja pysyväisen 
toimen haltija, ylimääräinen toimenhaltija ja 
tilapäinen toimihenkilö on luovuttu. Valtion 
virkamieslain mukaan virkamies on joko vakinai
nen, koeaikainen, virkaa toimittava tai tilapäinen 
virkamies. Tämän vuoksi ulkomaanedustuksen 
virkamiesten palkkausta koskeviin säännöksiin 
ehdotetaan tehtäviksi vastaavat muutokset. Käsit
teet "virka tai toimi" ja "viran tai toimen 
haltija" korvattaisiin sanoilla "virka" ja "virka
mies". 

Uudessa virkamieslainsäädännössä on myös 
säännökset virkamiesten palkkauksen suorittamis
ajankohdasta. Sen vuoksi ulkomaanedustuksen 
virkamiesten varsinaisen palkkauksen suorittamis-
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ajankohtaa koskevat säännökset ehdotetaan pois
tettaviksi laista. 

Voimassa olevassa laissa on säännös, joka kos
kee edustuston päällikön tehtäviä hoitavan oi
keutta viranhoitopalkkioon, kun edustuston 
päällikkö on asetettu ulkoasiainministerin käytet
täväksi ( disponibiliteettiin). Koska valtion virka
mieslakiin on otettu säännökset virkamiehen 
asettamisesta valtioneuvoston käytettäväksi, on 
valtion virkamieslain voimaanpanolailla (7 561 86) 
kumottu ulkoasiainhallinnosta annetun lain 
(1129/77) 13 ja 14 §, jotka koskevat ulkoasiain
hallinnon viran haltijan asettamista ulkoasiainmi
nisterin käytettäväksi. Tämän vuoksi ulkomaan
edustuksen virkamiesten palkkausta koskevissa 
säännöksissä viitattaisiin ulkoasiainministerin ase
mesta valtioneuvoston käytettäväksi asettami
seen. 

Edellä selostettujen muutosten lisäksi ehdote
taan, että säännös, joka koskee ulkomaanedus
tuksen virkamiehen oikeutta vapaaseen asun
toon, muutettaisiin käsitteistöitään vastaamaan 
ulkoasiainhallinnosta annettua asetusta ( 10691 
86). Käsitteet lähettiläs, lähetetty pääkonsuli ja 
sellainen viranhaltija, jolle tasavallan presidentti 
on antanut suurlähetystön tai lähetystön päälli-
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kön tehtävät ja aseman, muutettaisiin suurlähe
tystön, pysyvän edustuston, erityisedustuston, lä
hetystön sekä lähetetyn pääkonsulinviraston pääl
liköksi. 

Ehdotus toteutettaisiin kumoamaHa nykyinen 
ulkomaanedustuksen viran ja toimen haltijain 
palkkauksesta annettu laki ja säätämällä laki 
ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauksesta. 

2. Asian valmistelu 

Lakiehdotus on valmisteltu ulkoasiainministe
riässä virkatyönä. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä et ole taloudellisia vaikutuksia. 

4. Voimaantulo 

Esitys liittyy vuoden 1988 alussa voimaan tule
vaan valtion virkamieslainsäädännön uudistuk
seen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että laki tulee 
voimaan heti sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



1987 vp. - HE n:o 216 3 

Laki 
ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauk

sesta on voimassa mitä valtion virkamiesten palk
kauksesta on säädetty tai määrätty taikka valtion 
virkaehtosopimuslain ( 664170) nojalla sovittu, 
jollei tässä laissa toisin säädetä. 

2 § 
Ulkomaanedustuksen virkamiehelle voidaan 

varsinaisen palkkauksen lisäksi suorittaa paikallis
korotusta. 

Paikalliskorotuksen suoritusperusteet määrää 
valtioneuvosto tulo- ja menoarvion rajoissa ottaen 
huomioon virkamiehen virka-aseman, tehtävän 
vastuullisuuden, perheellisyyden sekä asema
maassa vallitsevien olosuhteiden hänen palkkauk
selleen asettamat erikoisvaatimukset. 

3 § 
Ulkomaanedustuksen virkamiehelle voidaan 

suorittaa varustautumiskorvausta ja asettautumis
kustannusten korvausta, asuntokorvausta, koulu
tuskorvausta hänen huollettavanaan olevan lap
sen koulutuskustannuksista, edustuskorvausta ja 
muuttokustannusten korvausta sekä korvausta 
muista kustannuksista sen mukaan kuin asetuk
sella tarkemmin säädetään. 

Suurlähetystön, pysyvän edustuston, erityise
dustuston, lähetystön sekä lähetetyn pääkonsu
linviraston päällikkö on oikeutettu saamaan va
paan asunnon. 

4 § 
Jos kaksi samassa asemapaikassa palvelevaa vir

kamiestä on keskenään avioliitossa, valtioneuvos
to päättää, missä määrin toiselle puolisoista suo
ritetaan paikalliskorotusta. Varustautumiskor
vaus, asettautumiskustannusten korvaus, asunto
korvaus ja koulutuskorvaus suoritetaan ainoas
taan toiselle heistä, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu. 

5 § 
Virkamies saa paikalliskorotusta ja 3 §:ssä mai

nittuja korvauksia siltä ajalta, jona hän hoitaa 
asemamaassa virkaansa taikka on vuosilomalla tai 
oman edustustoosa toimialaan kuuluvalla virka
matkalla. Asemamaasta toiseen tapahtuvan virka
siirron yhteydessä pidettävän vuosiloman ajalta 

suoritetaan paikalliskorotus kuitenkin sen viran 
mukaan, johon virkamies on ennen siirtoa nimi
tetty. 

Virkamiehen ollessa virkamatkalla, joka ei 
kuulu hänen oman edustustoosa toimialaan, tai 
virkasiirtoon kuuluvalla muuttomatkalla asema
maasta toiseen, on ulkoasiainministeriöllä oikeus 
päättää, saako hän paikalliskorotusta ja miten 
suurena se maksetaan. 

6 § 
Virkamiehen oikeus paikalliskorotukseen alkaa 

siitä päivästä, jona hän on ryhtynyt asemamaa
han saavuttuaan hoitamaan virkaansa. 

7 § 
Paikalliskorotus ja asuntokorvaus suoritetaan 

kalenterikuukausittain etukäteen kuukauden en
simmäisenä arkipäivänä. Jos kuukauden ensim
mäinen arkipäivä on arkilauantai, voidaan pai
kalliskorotus ja asuntokorvaus suorittaa kuukau
den toisena arkipäivänä. 

Ulkoasiainministeriö määrää, minkä maan va
luuttana ja minkä valuuttakurssin mukaan pai
kalliskorotus kulloinkin suoritetaan. 

8 § 
Jos virkamiehelle on myönnetty virkavapautta 

sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvan työky
vyttömyyden vuoksi, hän saa paikalliskorotusta ja 
3 §:ssä mainittuja korvauksia kalenterivuosittain 
yhteensä enintään 60 virkavapauspäivältä. 

Jos virkavapaus kalenterivuoden aikana kestää 
yhteensä yli 60 päivää, ulkoasiainministeriöllä on 
oikeus päättää, saako virkamies edelleen paikal
liskorotusta ja 3 §:ssä mainittuja korvauksia ja 
miten suurina ne maksetaan. Maksettavan paikal
liskorotuksen osuus täydestä paikalliskorotuksesta 
saa kuitenkin olla enintään sen prosenttiosuuden 
suuruinen, jonka mukaisesti virkamiehelle suori
tetaan palkkausta. 

9 § 
Virkamies, jolle on myönnetty virkavapautta 

raskauden ja synnytyksen vuoksi, saa paikallisko
rotusta ja 3 § :ssä mainittuja korvauksia siltä ajal
ta, jolta hän saa palkkausta. Tämän ylittävältä 
virkavapausajalta ulkoasiainministeriöllä on oi
keus päättää, saako virkamies edelleen paikallis-
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korotusta ja 3 §:ssä mainittuja korvauksia ja mi
ten suurina ne maksetaan. Paikalliskorotuksen 
määrä saa tällöin olla kuitenkin enintään puolet 
täysimääräisestä paikalliskorotuksesta. 

10§ 
Edustuston päällikön tehtäviä hoitaneella sa

massa edustustossa palvelevalla virkamiehellä on 
oikeus saada päällikön poissaoloajalta seuraavissa 
tapauksissa paikalliskorotukseensa lisäys (viran
hoitopalkkio), jonka suuruus on 25 prosenttia 
edustuston päällikön paikalliskorotuksesta: 

1) edustuston päällikön sairausajalta, joka yh
täjaksoisesti kestää yli kolme viikkoa; 

2) edustuston päällikön yhteensä 30 vuoro
kautta kalenterivuoden aikana ylittävältä sairaus
ajalta, jota laskettaessa ei 1 kohdassa säädettyä 
sairausaikaa oteta huomioon; 

3) edustuston päällikön ollessa asemamaan 
ulkopuolella oman edustuston toimialaan kuulu
valla virkamatkalla, joka kestää vähintään 10 
vuorokautta, taikka muulla virkamatkalla asema
maan ulkopuolella; ja 

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1988 

4) edustuston päällikön ollessa vuosilomalla. 
Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan 

myös silloin, kun edustuston päällikkö on kuol
lut taikka eronnut tai kun hänet on nimitetty 
uuteen virkaan tai asetettu valtioneuvoston käy
tettäväksi, kunnes uusi edustuston päällikkö on 
nimitetty ja hän on asemamaassa ryhtynyt hoita
maan virkaansa. 

11§ 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön

panosta annetaan asetuksella. 

12 § 
Tämä laki tulee v01maan 

kuuta 198 . 
päivänä 

Tätä lakia sovelletaan palkkaukseen, paikallis
korotukseen ja korvaukseen, joka on suoritettava 
1 päivänä tammikuuta 1988 tai sen jälkeen. 

Tällä lailla kumotaan ulkomaanedustuksen vi
ran ja toimen haltijain palkkauksesta 9 päivänä 
huhtikuuta 1976 annettu laki (317 /76) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ulkoasiainministeri Kalevi Sorsa 
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Liite 

Laki 
ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

Laki ulkomaanedustuksen viran ja toimen 
haltijan palkkauksesta 

1 § 
Ulkomaanedustuksen viran ja toimen haltijain 

palkkauksesta on voimassa, mitä valtion viran ja 
toimen haltijain palkkauksesta on säädetty tai 
määrätty taikka valtion virkaehtosopimuslain 
(664/70) nojalla sovittu, jollei tässä laissa toisin 
säädetä. 

2 § 
Ulkomaanedustuksen viran tai toimen haltijal

le voidaan varsinaisen palkkauksen lisäksi suorit
taa paikalliskorotusta. 

Paikalliskorotuksen suoritusperusteet määrää 
valtioneuvosto tulo- ja menoarvion rajoissa ottaen 
huomioon viran tai toimen haltijan virka-ase
man, tehtävän vastuullisuuden, perheellisyyden 
sekä asemamaassa vallitsevien olosuhteiden hä
nen palkkaukselleen asettamat erikoisvaatimuk
set. 

3 § 
Ulkomaanedustuksen viran tai toimen haltijal

le voidaan suorittaa varustautumiskorvausta ja 
asettautumiskustannusten korvausta, asuntokor
vausta, koulutuskorvausta hänen huollettavanaan 
olevan lapsen koulutuskustannuksista, edustus
korvausta ja muuttokustannusten korvausta sekä 
korvausta muista kustannuksista sen mukaan 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Lähettiläs, lähetetty pääkonsuli ja sellainen 
viranhaltija, jolle tasavallan presidentti on anta
nut suurlähetystön tai lähetystön päällikön tehtä
vät ja aseman, on oikeutettu saamaan vapaan 
asunnon. 

Ehdotus 

1 § 
Ulkomaanedustuksen virkamiesten palkkauk

sesta on voimassa mitä valtion virkamiesten palk
kauksesta on säädetty tai määrätty taikka valtion 
virkaehtosopimuslain (664/70) nojalla sovittu, 
jollei tässä laissa toisin säädetä. 

2 § 
Ulkomaanedustuksen virkamiehelle voidaan 

varsinaisen palkkauksen lisäksi suorittaa paikallis
korotusta. 

Paikalliskorotuksen suoritusperusteet määrää 
valtioneuvosto tulo- ja menoarvion rajoissa ottaen 
huomioon virkamiehen virka-aseman, tehtävän 
vastuullisuuden, perheellisyyden sekä asema
maassa vallitsevien olosuhteiden hänen palkkauk
selleen asettamat erikoisvaatimukset. 

3 § 
Ulkomaanedustuksen virkamiehelle voidaan 

suorittaa varustautumiskorvausta ja asettautumis
kustannusten korvausta, asuntokorvausta, koulu
tuskorvausta hänen huollettavanaan olevan lap
sen koulutuskustannuksista, edustuskorvausta ja 
muuttokustannusten korvausta sekä korvausta 
muista kustannuksista sen mukaan kuin asetuk
sella tarkemmin säädetään. 

Suurlähetystön, pysyvän edustuston, erityise
dustuston, lähetystön sekä lähetetyn pääkonsu
linviraston päällzkkö on oikeutettu saamaan va
paan asunnon. 
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Voimassa oleva laki 

4 § 
Jos kaksi samassa asemapaikassa palvelevaa vi

ran tai toimen haltijaa on keskenään avioliitossa, 
valtioneuvosto päättää, missä määrin toiselle 
puolisoista suoritetaan paikalliskorotusta. Varus
tautumiskorvaus ja asettautumiskustannusten 
korvaus, asuntokorvaus sekä koulutuskorvaus 
suoritetaan ainoastaan toiselle heistä, jollei erityi
sistä syistä muuta johdu. 

5 § 
Viran tai toimen haltija saa paikalliskorotusta 

ja edellä 3 §:ssä mainittuja korvauksia siltä ajalta, 
jona hän hoitaa asemamaassa virkaansa tai toin
taosa taikka on vuosilomalla tai oman edustus
toosa toimialaan kuuluvalla virkamatkalla. Ase
mamaasta toiseen tapahtuvan virkasiirron yhtey
dessä pidettävän vuosiloman ajalta suoritetaan 
paikalliskorotus kuitenkin sen viran tai toimen 
mukaan, johon viran tai toimen haltija on ennen 
siirtoa nimitetty. 

Viran tai toimen haltijan ollessa virkamatkalla, 
joka ei kuulu hänen oman edustustoosa toimi
alaan, tai virkasiirtoon kuuluvalla muuttomatkal
la asemamaasta toiseen, on ulkoasiainministeriöl
lä oikeus päättää, saako hän paikalliskorotusta ja 
miten suurena se maksetaan. 

6 § 
Virkaan tai toimeen nimitetyn oikeus varsinai

seen palkkaukseen alkaa kuukauden alusta, jos 
hän silloin ryhtyy hoitamaan virkaansa tai toin
tansa, ja muussa tapauksessa sitä kuukautta seu
raavan kuukauden alusta, jonka aikana hän on 
ryhtynyt hoitamaan virkaansa tai tointansa. 

Viran tai toimen haltijan oikeus paikalliskoro
tukseen alkaa siitä päivästä, jona hän on ryhtynyt 
asemamaahan saavuttuaan hoitamaan virkaansa 
tai tointansa. 

7 § 
Varsinainen palkkaus, paikalliskorotus ja 

asuntokorvaus suoritetaan kalenterikuukausittain 
etukäteen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. 
Jos kuukauden ensimmäinen arkipäivä on arki
lauantai, voidaan varsinainen palkkaus, paikallis
korotus ja asuntokorvaus suorittaa kuukauden 
toisena arkipäivänä. 

Ehdotus 

4 § 
Jos kaksi samassa asemapaikassa palvelevaa vir

kamiestä on keskenään avioliitossa, valtioneuvos
to päättää, missä määrin toiselle puolisoista suo
ritetaan paikalliskorotusta. Varustautumiskor
vaus, asettautumiskustannusten korvaus, asunto
korvaus ja koulutuskorvaus suoritetaan ainoas
taan toiselle heistä, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu. 

5 § 
Virkamies saa paikalliskorotusta ja 3 §:ssä mai

nittuja korvauksia siltä ajalta, jona hän hoitaa 
asemamaassa virkaansa taikka on vuosilomalla tai 
oman edustustoosa toimialaan kuuluvalla virka
matkalla. Asemamaasta toiseen tapahtuvan virka
siirron yhteydessä pidettävän vuosiloman ajalta 
suoritetaan paikalliskorotus kuitenkin sen viran 
mukaan, johon virkamies on ennen siirtoa nimi
tetty. 

Virkamiehen ollessa virkamatkalla, joka e1 
kuulu hänen oman edustustonsa toimialaan, tai 
virkasiirtoon kuuluvalla muuttomatkalla asema
maasta toiseen, on ulkoasiainministeriöllä oikeus 
päättää, saako hän paikalliskorotusta ja miten 
suurena se maksetaan. 

6 § 

Virkamiehen oikeus paikalliskorotukseen alkaa 
siitä päivästä, jona hän on ryhtynyt asemamaa
han saavuttuaan hoitamaan virkaansa. 

7 § 
Paikalliskorotus ja asuntokorvaus suoritetaan 

kalenterikuukausittain etukäteen kuukauden en
simmäisenä arkipäivänä. Jos kuukauden ensim
mäinen arkipäivä on arkilauantai, voidaan pai
kalliskorotus ja asuntokorvaus suorittaa kuukau
den toisena arkipäivänä. 

Ulkoasiainministeriö määrää, minkä maan va
luuttana ja minkä valuuttakurssin mukaan pai
kalliskorotus kulloinkin suoritetaan. 
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Voimassa oleva laki 

8 § 
Jos viran tai toimen haltijalle on myönnetty 

virkavapautta sairaudesta, viasta tai vammasta 
johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi, hän saa pai
kalliskorotusta ja 3 § :ssä mainittuja korvauksia 
kalenterivuosittain yhteensä 60 virkavapauspäi
vältä. 

Jos virkavapaus kalenterivuoden aikana kestää 
yhteensä yli 60 päivää, ulkoasiainministeriöllä on 
oikeus päättää, saako viran tai toimen haltija 
edelleen paikalliskorotusta ja 3 § :ssä mainittuja 
korvauksia ja miten suurena ne maksetaan. Mak
settavan paikalliskorotuksen osuus täydestä pai
kalliskorotuksesta saa kuitenkin olla enintään sen 
prosenttiosuuden suuruinen, jonka mukaisesti 
virkamiehelle suoritetaan palkkausta. 

8 a § 
Naispuolinen viran tai toimen haltija, jolle on 

myönnetty virkavapautta raskauden ja synnytyk
sen vuoksi, saa paikalliskorotusta ja 3 §:ssä mai
nittuja korvauksia siltä ajalta, jolta hän saa palk
kausta. Tämän ylittävältä virkavapausajalta ulko
asiainministeriöllä on oikeus päättää, saako viran 
tai toimen haltija edelleen paikalliskorotusta ja 
3 §:ssä mainittuja korvauksia ja miten suurena ne 
maksetaan. Paikalliskorotuksen määrä saa tällöin 
olla kuitenkin enintään puolet täysimääräisestä 
paikalliskorotuksesta. 

9 § 
Edustuston päällikön tehtäviä hoitaneella sa

massa edustustossa palvelevalla viran tai toimen 
haltijalla on oikeus saada päällikön poissaoloajal
ta seuraavissa tapauksissa paikalliskorotukseensa 
lisäys (viranhoitopalkkio), jonka suuruus on 25 
prosenttia edustuston päällikön paikalliskorotuk-
sesta: 

Ehdotus 

8 § 
Jos virkamiehelle on myönnetty virkavapautta 

sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvan työky
vyttömyyden vuoksi, hän saa paikalliskorotusta ja 
3 §:ssä mainittuja korvauksia kalenterivuosittain 
yhteensä enintään 60 virkavapauspäivältä. 

Jos virkavapaus kalenterivuoden aikana kestää 
yhteensä yli 60 päivää, ulkoasiainministeriöllä on 
oikeus päättää, saako virkamies edelleen paikal
liskorotusta ja 3 §:ssä mainittuja korvauksia ja 
miten suurina ne maksetaan. Maksettavan paikal
liskorotuksen osuus täydestä paikalliskorotuksesta 
saa kuitenkin olla enintään sen prosenttiosuuden 
suuruinen, jonka mukaisesti virkamiehelle suori
tetaan palkkausta. 

9 § 
Virkamies, jolle on myönnetty virkavapautta 

raskauden ja synnytyksen vuoksi, saa paikallisko
rotusta ja 3 §:ssä mainittuja korvauksia siltä ajal
ta, jolta hän saa palkkausta. Tämän ylittävältä 
virkavapausajalta ulkoasiainministeriöllä on oi
keus päättää, saako virkamies edelleen paikallis
korotusta ja 3 §:ssä mainittuja korvauksia ja mi
ten suurina ne maksetaan. Paikalliskorotuksen 
määrä saa tällöin olla kuitenkin enintään puolet 
tä ysimääräisestä paikalliskorotuksesta. 

10 § 
Edustuston päällikön tehtäviä hoitaneella sa

massa edustustossa palvelevalla virkamiehellä on 
oikeus saada päällikön poissaoloajalta seuraavissa 
tapauksissa paikalliskorotukseensa lisäys (viran
hoitopalkkio ), jonka suuruus on 25 prosenttia 
edustuston päällikön paikalliskorotuksesta: 

1) edustuston päällikön sairausajalta, joka yh
täjaksoisesti kestää yli kolme viikkoa; 

2) edustuston päällikön yhteensä 30 vuoro
kautta kalenterivuoden aikana ylittävältä sairaus
ajalta, jota laskettaessa ei 1 kohdassa säädettyä 
sairausaikaa oteta huomioon; 

3) edustuston päällikön ollessa asemamaan 
ulkopuolella oman edustuston toimialaan kuulu
valla virkamatkalla, joka kestää vähintään 10 
vuorokautta, taikka muulla virkamatkalla asema
maan ulkopuolella; ja 

4) edustuston päällikön ollessa vuosilomalla. 
Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan 

myös silloin, kun edustuston päällikkö on kuol- myös silloin, kun edustuston päällikkö on kuol-
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Voimassa oleva laki 

lut taikka eronnut tai kun hänet on mmttetty 
uuteen virkaan tai toimeen taikka asetettu ulko
astatnmtmsterin käytettäväksi ( disponibiliteet
tzi'n), kunnes uusi edustuston päällikkö on nimi
tetty ja hän on asemamaassa ryhtynyt hoitamaan 
virkaansa tai tointansa. 

Ehdotus 

lut taikka eronnut tai kun hänet on mmttetty 
uuteen virkaan tai asetettu valtioneuvoston käy
tettäväksi, kunnes uusi edustuston päällikkö on 
nimitetty ja hän on asemamaassa ryhtynyt hoita
maan virkaansa. 

10§ 11§ 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön

panosta annetaan asetuksella. 

12 § 
Tämä laki tulee vozmaan 

kuuta 198 . 
päivänä 

Tätä lakia sovelletaan palkkaukseen, paikallis
korotukseen ja korvaukseen, joka on suoritettava 
1 päivänä tammikuuta 1988 tai sen jälkeen. 

Tällä lazila kumotaan ulkomaanedustuksen vi
ran ja toimen haltzjain palkkauksesta 9 päivänä 
huhtikuuta 1976 annettu laki (317176) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 


