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Sisäministeriön asetus
rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen 

korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti 
kumotaan rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedus-

tuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen (776/2008) liite, sellaisena
kuin se on asetuksessa 971/2019, sekä

muutetaan 1, 3, 5, 6, 8 ja 9 §, 10 §:n 4 momentti, 13 a §, 16 §:n 1 momentti ja 19 §, sel-
laisina kuin niistä ovat 3 ja 5 § sekä 16 §:n 1 momentti asetuksessa 639/2011 sekä 6 ja 8 §,
10 §:n 4 momentti ja 13 a § asetuksessa 971/2019, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan rajavalvonta-asiantuntijan tehtävään sekä vastaavaan kansain-
väliseen asiantuntijatehtävään määrättyyn, Rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa ole-
vaan virkamieheen.

3 §

Paikalliskorotus

Paikalliskorotuksen perusarvoon sovelletaan, mitä ulkomaanedustuksen korvauksista
annetun ulkoasiainministeriön asetuksen (1048/2010) liitteessä 1 säädetään rajavalvonta-
asiantuntijasta.

Asemapaikkojen kalleuskertoimiin sovelletaan, mitä ulkomaanedustuksen korvauksis-
ta annetussa ulkoasiainministeriön asetuksen liitteessä 3 säädetään.

5 §

Paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksen maksaminen

Paikalliskorotus maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta sen 15 päivänä. Jos paikallis-
korotus maksetaan vajaalta kalenterikuukaudelta, lasketaan kalenteripäivän paikalliskoro-
tus jakamalla kuukauden paikalliskorotus kyseisen kuukauden kalenteripäivien lukumää-
rällä.

Puoliso- tai lapsikorotus maksetaan siitä lukien, kun puoliso tai lapsi on virkamiehen
toimikauden alkaessa tai sen jälkeen saapunut asemapaikalle.

Jos puoliso tai lapsi muuttaa pois asemapaikalta, lopetetaan puoliso- tai lapsikorotuksen
maksaminen muuttoa seuraavan kuukauden alusta.

Jos puolisot muuttavat asumaan erilleen, lopetetaan puolisokorotuksen maksaminen
muuttoa seuraavan kuukauden alusta.
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6 §

Varustautumiskorvaus

Varustautumiskorvaus maksetaan täysimääräisenä, jos toimikauden pituus on vähin-
tään 18 kuukautta ja

1) virkamies määrätään ulkomaanedustukseen ensimmäisen kerran, tai
2) edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään kymme-

nen vuotta.
Varustautumiskorvaukseen sovelletaan, mitä ulkomaanedustuksen korvauksista anne-

tun ulkoasianministeriön asetuksen liitteessä 4 säädetään rajavalvonta-asiantuntijasta.
Virkamiehelle maksettavaan varustautumiskorvaukseen vaikuttaa edellisestä korvauk-
seen oikeuttaneesta siirtopäivästä kulunut aika liitteessä 4 säädetyllä tavalla.

Edellä 1 ja 2 momentin mukaisesti määräytyvästä korvauksesta vähennetään 50 pro-
senttia, jos virkamiehen toimikauden pituus on vähemmän kuin 18 kuukautta. Jos varus-
tautumiskorvaus on maksettu tämän momentin mukaisesti alennettuna, se otetaan huo-
mioon myöhempien korvausten määräytymisessä vain vastaavalta osalta.

Edellä 1–3 momentissa säädettyä korvausta korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seu-
raa mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Korotus makse-
taan, jos perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapaikalle kuuden kuukauden kuluessa
virkamiehen toimikauden alkamisesta ja asuu samassa taloudessa virkamiehen kanssa vä-
hintään yksitoista kuukautta.

8 §

Muuttokorvaus

Muuttokorvauksen perusteena oleviin laskennallisten muuttokuutioiden määriin kalus-
tamattomaan asuntoon muutettaessa sovelletaan, mitä ulkomaanedustuksen korvauksista
annetun ulkoasiainministeriön asetuksen liitteessä 5 säädetään rajavalvonta-asiantuntijas-
ta. Mukana seuraava puoliso korottaa muuttokuutioiden määrää 7 kuutiometrillä ja jokai-
nen mukana seuraava lapsi 5 kuutiometrillä.

Jos asemapaikalla oleva asunto on kalustettu, virkamiehen laskennallisten muuttokuu-
tioiden määrä on 5 kuutiometriä, Euroopan ulkopuolella sijaitsevissa asemapaikoissa kui-
tenkin 10 kuutiometriä. Tässä momentissa tarkoitetuissa tapauksissa yksi mukana seuraa-
va perheenjäsen korottaa muuttokuutioiden määrää 5 kuutiometrillä ja muut 3 kuutiomet-
rillä.

Jos perheenjäsen muuttaa erikseen, muuttokorvauksena maksetaan perheenjäseneen
kohdistuva osuus korvauksen kokonaismäärästä.

Muuttokuutioiden ja -reitin mukaisiin muuttokorvausmääriin sovelletaan, mitä ulko-
maanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen liitteessä 6 sääde-
tään.

Jos muuttokorvaus ei riittäisi kattamaan todellisia muutosta aiheutuvia kustannuksia,
Rajavartiolaitoksen esikunta voi erityisistä syistä myöntää tässä pykälässä määriteltyä
suuremman muuttokorvauksen.

9 §

Muuttokorvauksen maksaminen

Muuttokorvaus maksetaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen siirtopäivää. Puolison tai
lapsen osuus muuttokorvauksesta maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen
puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle tai asemapaikalta.
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10 §

Asuntokorvaus ja asunnon kalustus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Asuntokorvauksena maksettavien vuokrien enimmäismääriin (vuokrakatto) asema-

paikoittain sovelletaan, mitä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainmi-
nisteriön asetuksen liitteessä 9 säädetään vuokrakatosta ilman kotiedustusta. Asunnon
vuokra ja mahdollinen autopaikan maksu sisältyvät vuokrakattoon. Lämmitys-, vesi-,
kaasu- ja sähkömaksut sekä muut asumiseen välittömästi liittyvät kohtuulliset kustannuk-
set maksetaan vuokrakaton lisäksi edellä 1 momentissa tarkoitettuna asuntokorvauksena.

13 a §

Päivähoitokorvaus

Päivähoitokorvaukseen sovelletaan, mitä ulkomaanedustuksen korvauksista annetussa
ulkoasiainministeriön asetuksen 15 §:ssä säädetään.

16 §

Tapaamismatkakorvaus

Tapaamismatkakorvaus maksetaan enintään kahdesta edestakaisesta tapaamismatkasta
kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien sekä lisäksi yh-
destä matkasta, jos toimikauden pituus ylittää vuoden ajanjaksot vähintään kuudella kuu-
kaudella. Peräkkäiset toimikaudet eri edustustoissa lasketaan yhteen.

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

19 §

Olosuhdekorvaus

Olosuhdekorvausta maksetaan asemapaikoissa, joille on ulkomaanedustuksen korva-
uksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen liitteessä 8 vahvistettu olosuhdeluoki-
tus ja korvausmäärät. Korvausta korotetaan 50 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana ja
25 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta.

Olosuhdekorvaukseen sisältyy laskennallisesti korvaus tarpeellisista huoltomatkoista,
joita välttämättömät hankinnat, huolto ja virkistäytyminen edellyttävät.

Olosuhdekorvauksen maksamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tässä asetukses-
sa säädetään paikalliskorotuksen maksamisesta.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022. Asetusta sovelletaan myös ennen

sen voimaantuloa alkaneisiin ulkomaan palveluksiin.

Helsingissä 28.9.2022

Sisäministeri Krista Mikkonen

Ylitarkastaja Noora Märijärvi
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