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L a k i

N:o 250

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997)

29 e §, sellaisena kuin se on laissa 419/2003, seuraavasti:

29 e §

Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luo-
vuttamisessa siirtyvä toimintapääoma

Työeläkevakuutusyhtiöstä on luovutettava
osittamatonta lisävakuutusvastuuta määrä,
joka mahdollistaa vastaanottavassa eläkelai-
toksessa sellaisen sijoitusjakauman, joka vas-
taa työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa
harjoittavien eläkelaitosten sijoitusjakaumien
keskimääräistä riskillisyyttä (siirtyvä toimin-
tapääoma).

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
vahvistetaan Vakuutusvalvontaviraston esi-
tyksestä 1 momentissa tarkoitettu määrä
kiinteänä prosenttiosuutena vakavaraisuuslas-
kennassa käytettävästä vastuuvelasta. Pro-
senttiosuus lasketaan siten, että se vastaa
työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa har-

joittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajojen
mediaania kaksinkertaisena.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu asetus
annetaan kaksi kertaa kalenterivuodessa ke-
säkuun ja joulukuun loppuun mennessä tule-
vaksi voimaan lähinnä seuraavan heinäkuun
ja tammikuun alusta lukien. Vakuutusvalvon-
taviraston on kalenterivuosittain huhtikuun ja
lokakuun loppuun mennessä tehtävä sosiaali-
ja terveysministeriölle esitys 2 momentissa
tarkoitetun prosenttiosuuden vahvistamisesta.

Siirtyvän toimintapääoman määränä käy-
tetään sitä 2 momentissa tarkoitetussa ase-
tuksessa säädettyä prosenttiosuutta, joka on
voimassa sinä ajankohtana, kun vakuutuskan-
nan luovuttamista koskeva sopimus on tehty.

Jos 2 momentin mukaisesti määräytyvän
siirtyvän toimintapääoman määrä muodostuu
suuremmaksi kuin luovutettavaa vakuutus-
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kantaa vastaava osuus työeläkevakuutusyh-
tiön toimintapääomasta, työeläkevakuutusyh-
tiöstä luovutetaan luovutettavaa vakuutuskan-
taa vastaava osuus yhtiön toimintapääomasta.
Laskettaessa luovutettavan vakuutuskannan
osuutta työeläkevakuutusyhtiön toimintapää-
omasta on yhtiön toimintapääoman tasoa
määrättäessä otettava huomioon säännökset
vakavaraisuuslaskennassa käytettävän vas-
tuuvelan määrittelystä.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
huhtikuuta 2006.

Tätä lakia sovelletaan niihin vakuutuskan-
nan luovutuksiin, joita koskeva sopimus on
tehty 7 päivänä lokakuuta 2005 tai sen
jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön on 29 e §:n
3 momentista poiketen ensimmäisen kerran
vahvistettava asetuksella mainitussa lainkoh-
dassa tarkoitettu vakuutuskannan luovutuk-
sissa siirtyvän toimintapääoman määrän pro-
senttiosuus tulevaksi voimaan välittömästi
lain voimaantulosta lukien. Vahvistettavan
prosenttiosuuden on perustuttava viimeisim-
piin ennen tämän lain voimaantuloa Vakuu-
tusvalvontavirastolla oleviin tietoihin työnte-
kijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoitta-

vien eläkelaitosten vakavaraisuudesta. Tätä
prosenttiosuutta sovelletaan niihin tämän lain
mukaisiin vakuutuskannan luovutuksiin, elä-
kesäätiölain mukaisiin vakuutustoiminnan
luovutuksiin ja vastaanottamisiin sekä vakuu-
tuskassalain mukaisiin vastuun siirtämisiin ja
vastaanottamisiin, joita koskeva sopimus on
tehty 7 päivänä lokakuuta 2005 tai sen
jälkeen, siihen asti, kunnes seuraava 29 e §:n
2 momentin nojalla säännönmukaisesti annet-
tava asetus tulee voimaan.

Vakuutusvalvontaviraston on ennen tämän
lain voimaantuloa tehtävä sosiaali- ja terveys-
ministeriölle esitys voimaantulosäännöksen 3
momentissa tarkoitetun asetuksen antamista
varten.

Vakuutusvalvontaviraston ennen tämän
lain voimaantuloa antama päätös hakemuk-
seen, joka koskee suostumuksen antamista
vakuutuskannan luovuttamista koskevaan 7
päivänä lokakuuta 2005 tai sen jälkeen
tehtyyn sopimukseen, on annettava päätöksen
antamispäivänä voimassa olleen lain mukai-
sesti. Viraston päätös kuitenkin raukeaa, ellei
vakuutuskannan luovuttamista koskevaa so-
pimusta muuteta tämän lain mukaiseksi kah-
den kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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L a k i

N:o 251

eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 88 §:n 6

momentti ja 100 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 421/2003 seuraavasti:

88 §
— — — — — — — — — — — — —

Ostettaessa B-eläkesäätiölle tai AB-eläke-
säätiön B-osastolle työntekijäin eläkelain mu-
kainen etuus 100 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuissa tilanteissa toimintapääomaa on siirret-
tävä määrä, joka mahdollistaa vastaanotta-
vassa vakuutuslaitoksessa sellaisen sijoitus-
jakautuman, joka vastaa työntekijäin eläke-
lain mukaista toimintaa harjoittavien
eläkelaitosten sijoitusjakaumien keskimää-
räistä riskillisyyttä. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö vahvistaa Vakuutusvalvontaviraston esi-
tyksestä vakuutustoiminnan luovutuksissa
noudatettavan siirtyvän toimintapääoman
prosenttiosuuden siten kuin työeläkevakuu-
tusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 29 e
§:ssä säädetään. Siirtyvän toimintapääoman
määrä määräytyy sen viimeksi mainitun lain-
kohdan 2 momentissa tarkoitetussa asetuk-
sessa säädetyn prosenttiosuuden mukaisesti,
joka on voimassa sinä ajankohtana, kun
vakuutustoiminnan luovuttamista koskeva so-
pimus on tehty. Jos siirtyvän omaisuuden
perusteella laskettu 48 b §:n 1 momentissa
tarkoitetun vakavaraisuusrajan kaksinkertai-
nen määrä on suurempi kuin edellä tämän
momentin mukaisesti määräytyvän siirtyvän
toimintapääoman määrä, eläkesäätiöstä luo-

vutettava toimintapääoma määritetään tämän
momentin mukaan ja eroavan työnantajan on
täydennettävä siirtyvä toimintapääoma siten,
että se vastaa siirtyvän omaisuuden perus-
teella laskettua 48 b §:n 1 momentissa
tarkoitettua vakavaraisuusrajan kaksinker-
taista määrää. Jos tämän momentin mukaan
määrätyn toimintapääoman määrä muodostuu
suuremmaksi kuin luovutettavaa vakuutustoi-
mintaa vastaava osuus toimintapääomasta,
eläkesäätiöstä luovutetaan luovutettavaa va-
kuutustoimintaa vastaava osuus toimintapää-
omasta, ja eroavan työnantajan on täydennet-
tävä luovutettavaa toimintapääomaa siten,
että se vastaa tässä momentissa säädettyä
määrää. Laskettaessa luovutettavan vakuutus-
toiminnan osuutta eläkesäätiön toimintapää-
omasta on eläkesäätiön toimintapääoman ta-
soa määrättäessä otettava huomioon säännök-
set vakavaraisuuslaskennassa käytettävän elä-
kevastuun määrittelystä.
— — — — — — — — — — — — —

100 a §
— — — — — — — — — — — — —

Vastaanotettaessa 1 momentissa tarkoitet-
tua työntekijäin eläkelain mukaista vakuutus-
toimintaa, vastuuta ja vakuutuskantaa tulee
vastaanotettavaa toimintapääomaa olla vähin-
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tään 88 §:n 6 momentissa säädetty määrä tai
vastaanotettavan omaisuuden perusteella las-
ketun 48 b §:n 1 momentissa tarkoitetun
vakavaraisuusrajan kaksinkertaista määrää
vastaava määrä, jos tämä on suurempi. Jos
luovuttavasta eläkelaitoksesta siirtyvä lisäva-
kuutusvastuu on pienempi kuin edellä tarkoi-
tettu määrä, liittyvän työnantajan on täyden-
nettävä toimintapääoma edellä tarkoitettuun
määrään saakka.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
huhtikuuta 2006.

Tätä lakia sovelletaan niihin vakuutustoi-
minnan luovutuksiin ja vastaanottamisiin
sekä vastuun ja vakuutuskannan vastaanotta-

misiin, joita koskeva sopimus on tehty 7
päivänä lokakuuta 2005 tai sen jälkeen.

Vakuutusvalvontaviraston ennen tämän
lain voimaantuloa antama päätös hakemuk-
seen, joka koskee suostumuksen antamista
vakuutustoiminnan luovutusta ja vastaanotta-
mista tai vastuun ja vakuutuskannan vastaan-
ottamista 7 päivänä lokakuuta 2005 tai sen
jälkeen tehtyyn sopimukseen, on annettava
päätöksen antamispäivänä voimassa olleen
lain mukaisesti. Viraston päätös kuitenkin
raukeaa, ellei vakuutustoiminnan luovutusta
ja vastaanottamista tai vastuun ja vakuutus-
kannan vastaanottamista koskevaa sopimusta
muuteta tämän lain mukaiseksi kahden kuu-
kauden kuluessa lain voimaantulosta.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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L a k i

N:o 252

vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 132 §:n 2

ja 3 momentti sekä 134 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 420/2003 seuraavasti:

132 §
— — — — — — — — — — — — —

Siirrettäessä 111 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetussa tilanteessa työntekijäin eläkelain mu-
kaisia eläkkeitä ja muita etuuksia vastaavaa
vastuuta vastaanottavaan vakuutuslaitokseen
83 b §:ssä tarkoitettua toimintapääomaa on
siirrettävä vähintään 83 c §:n 1 momentissa
tarkoitettua vakavaraisuusrajaa vastaava
määrä. Jos eläkekassan toimintapääoma on
suurempi kuin vakavaraisuusrajaa vastaava
määrä, toimintapääoma siirretään kokonaan,
kuitenkin enintään vakavaraisuusrajan kak-
sinkertainen määrä tai 3 momentissa säädetty
määrä, sen mukaan, kumpi näistä määristä on
suurempi. Muu osa toimintapääomasta voi-
daan palauttaa osakkaalle siten kuin 83 a §:n
4 momentissa säädetään.

Siirrettäessä 111 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetussa tilanteessa työntekijäin eläkelain mu-
kaisia eläkkeitä ja muita etuuksia vastaavaa
vastuuta vastaanottavaan vakuutuslaitokseen
toimintapääomaa on siirrettävä määrä, joka
mahdollistaa vastaanottavassa vakuutuslai-
toksessa sellaisen sijoitusjakautuman, joka
vastaa työntekijäin eläkelain mukaista toimin-
taa harjoittavien eläkelaitosten sijoitusja-
kaumien keskimääräistä riskillisyyttä. Sosi-
aali- ja terveysministeriö vahvistaa Vakuu-

tusvalvontaviraston esityksestä vastuun siir-
tämisissä noudatettavan siirtyvän toiminta-
pääoman prosenttiosuuden siten kuin työelä-
kevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997)
29 e §:ssä säädetään. Siirtyvän toimintapää-
oman määrä määräytyy sen viimeksi mainitun
lainkohdan 2 momentissa tarkoitetussa ase-
tuksessa säädetyn prosenttiosuuden mukai-
sesti, joka on voimassa sinä ajankohtana, kun
vastuun siirtämistä koskeva sopimus on tehty.
Jos siirtyvän omaisuuden perusteella laskettu
83 c §:n 1 momentissa tarkoitetun vakava-
raisuusrajan kaksinkertainen määrä on suu-
rempi kuin edellä tämän momentin mukaisesti
määräytyvän siirtyvän toimintapääoman
määrä, eläkekassasta luovutettava toiminta-
pääoma määritetään tämän momentin mu-
kaan, ja siirtyvää toimintapääomaa on täy-
dennettävä siten, että se vastaa siirtyvän
omaisuuden perusteella laskettua 83 c §:n 1
momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan
kaksinkertaista määrää. Jos tämän momentin
mukaisesti määrätyn toimintapääoman määrä
muodostuu suuremmaksi kuin luovutettavaa
vastuuta vastaava osuus eläkekassan toimin-
tapääomasta, eläkekassasta luovutetaan luo-
vutettavaa vastuuta vastaava osuus toiminta-
pääomasta ja luovutettua toimintapääomaa on
täydennettävä siten, että se vastaa tässä
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momentissa säädettyä määrää. Laskettaessa
luovutettavan vastuun osuutta eläkekassan
toimintapääomasta on eläkekassan toiminta-
pääoman tasoa määrättäessä otettava huo-
mioon säännökset vakavaraisuuslaskennassa
käytettävän vastuuvelan määrittelystä. Muu
osa toimintapääomasta voidaan palauttaa
osakkaille siten kuin 83 a §:n 4 momentissa
säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

134 §
— — — — — — — — — — — — —

Vastaanotettaessa 1 momentissa tarkoitet-
tua työnantajakohtaista vakuutuskantaa,
132 §:n 1 momentissa tarkoitettua osakaskoh-
taista vastuuta tai työntekijäin eläkelain mu-
kaista vakuutustoimintaa tulee vastaanotetta-
vaa toimintapääomaa olla vähintään 132 §:n 3
momentissa säädetty määrä tai vastaanotetta-
van omaisuuden perusteella lasketun 83 c §:n
1 momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan
kaksinkertaista määrää vastaava määrä, jos
tämä on suurempi. Jos tällöin luovuttavasta
eläkelaitoksesta siirtyvä lisävakuutusvastuu
on pienempi kuin edellä tarkoitettu määrä,

liittyvän osakkaan on täydennettävä toimin-
tapääoma edellä tarkoitettuun määrään
saakka.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
huhtikuuta 2006.

Tätä lakia sovelletaan niihin vastuun siir-
tämisiin ja vastaanottamisiin sekä vakuutus-
toiminnan ja vakuutuskannan vastaanottami-
siin, joita koskeva sopimus on tehty 7 päivänä
lokakuuta 2005 tai sen jälkeen.

Vakuutusvalvontaviraston ennen tämän
lain voimaantuloa antama päätös hakemuk-
seen, joka koskee suostumuksen antamista
vastuun siirtämistä ja vastaanottamista tai
vakuutustoiminnan ja vakuutuskannan vas-
taanottamista 7 päivänä lokakuuta 2005 tai
sen jälkeen tehtyyn sopimukseen, on annet-
tava päätöksen antamispäivänä voimassa ol-
leen lain mukaisesti. Viraston päätös kuiten-
kin raukeaa, ellei vastuun siirtämistä ja
vastaanottamista tai vakuutustoiminnan ja
vakuutuskannan vastaanottamista koskevaa
sopimusta muuteta tämän lain mukaiseksi
kahden kuukauden kuluessa lain voimaantu-
losta.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 253

puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,
muutetaan puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista 14 päivänä helmikuuta 1997

annetun asetuksen (136/1997) 2 § seuraavasti:

2 §
Tätä asetusta sovelletaan myös sotilaalli-

sesta kriisinhallinnasta annetun lain
(211/2006) 5 §:ssä tarkoitetussa kriisinhallin-
taorganisaatiossa palvelevaan.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
huhtikuuta 2006.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2006

Puolustusministeri Seppo Kääriäinen

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen
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Puolustusministeriön asetus

N:o 254

sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2006

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sotilaallisesta kriisinhallinnasta 31
päivänä maaliskuuta 2006 annetun lain (211/2006) nojalla:

1 §

Yleistä

Tässä asetuksessa säädetään sotilaallisesta
kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006)
7 §:ssä tarkoitetun sotilaallisen kriisinhallin-
tahenkilöstön (kriisinhallintahenkilöstö) päte-
vyysvaatimuksista sekä palkkauksesta ja pal-
velussuhteen ehdoista. Tämä asetus koskee
myös sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun
lain 6 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa ole-
via.

Kriisinhallintahenkilöstön neuvottelu- ja
osallistumisjärjestelmän tarkoituksena on an-
taa puolustusvoimien henkilöstöjärjestöille
todellinen vaikutusmahdollisuus kriisinhallin-
tahenkilöstön palvelusolosuhteita ja palvelus-
suhteen ehtoja koskevaa päätöksentekoa val-
misteltaessa ja toteutettaessa. Kriisinhallinta-
henkilöstön neuvottelu- ja osallistumisjärjes-
telmästä on voimassa, mitä siitä on osapuol-
ten välillä tarkemmin sovittu.

2 §

Kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuk-
set

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun
lain 7 §:n 3 momentissa säädetyn Suomen
kansalaisuuden lisäksi kriisinhallintahenki-
löstön yleiset pätevyysvaatimukset ovat:

1) hyvä terveys ja hyvä fyysinen kunto;
2) hyvin suoritettu varusmiespalvelus tai

naisten vapaaehtoinen asepalvelus;
3) moitteettomat elämäntavat;
4) riittävä kielitaito; sekä
5) sopivuus tehtävään.
Upseerin tehtäviin määrättävältä vaaditaan

tehtävän edellyttämä ammattitaito sekä vä-
hintään reservin upseerin tai muu Pääesikun-
nan vahvistama koulutus.

Sotilastarkkailijatehtäviin määrättävältä
vaaditaan aiempaa palvelusta sotilaallisissa
kriisinhallintatehtävissä, sotilastarkkailija-
kurssin suorittaminen sekä vähintään luutnan-
tin sotilasarvo. Upseerin tutkinnon suoritta-
neelta ei kuitenkaan vaadita aikaisempaa
palvelusta sotilaallisissa kriisinhallintatehtä-
vissä.

Kriisinhallintaorganisaatioon voidaan eri-
tyisestä syystä ottaa palvelukseen myös hen-
kilöitä, jotka eivät ole suorittaneet varusmies-
palvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalve-
lusta, jos heillä on tehtävän edellyttämä
koulutus ja he täyttävät muut 1 momentissa
säädetyt pätevyysvaatimukset.

Puolustusministeriö voi yksittäistapauk-
sissa poiketa 2—4 momentissa säädetyistä
pätevyysvaatimuksista.

3 §

Palvelussitoumus ja koulutuskustannusten
korvaaminen

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun
lain 8 §:ssä tarkoitetun palvelussitoumuksen
mallin vahvistaa Pääesikunta.

Jos palvelussitoumuksen tehnyt jää kutsun
saatuaan ilman pätevää syytä saapumatta
koulutukseen tai palvelukseen taikka jos
hänen koulutuksensa tai palvelussuhteensa
päätetään sen vuoksi, ettei hän ole täyttänyt
velvollisuuksiaan tai on toiminut vastoin
niitä, hänet voidaan velvoittaa korvaamaan:

1) peruskoulutetut 650 euroa;
2) erikoiskoulutetut 900 euroa;
3) kriisinhallintatehtävissä upseerin tehtä-

vissä toimivat 1 050 euroa;
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4) sotilastarkkailijat 1 750 euroa; ja
5) valmiusosastokoulutuksen saaneet 3 500

euroa.
Edellä 2 momentissa säädetty korvaus ei

kuitenkaan saa ylittää sotilaallisesta kriisin-
hallinnasta annetun lain 10 §:n 5 momentissa
tarkoitetun korvauksen enimmäismäärää.

Jos palvelussuhteen päättäminen sotilaalli-
sesta kriisinhallinnasta annetun lain 10 §:n 4
momentin nojalla johtuu sairaudesta, vam-
masta, lähiomaisen kuolemasta, raskaudesta
tai muusta erityisen painavasta perhesyystä, ei
korvausvelvollisuutta synny. Korvausvelvol-
lisuutta ei myöskään synny palvelukseen tai
koulutukseen saapumatta jäämisen vuoksi.

Jos palvelussitoumuksen tehnyt rikkoo pal-
velussitoumuksen, toimivaltainen puolustus-
voimien viranomainen tekee päätöksen kou-
lutuskustannusten korvaamisesta. Korvaus-
määrä erääntyy maksettavaksi kuukauden
kuluttua koulutuskustannusten korvaamista
koskevan päätöksen tiedoksisaannista.

Edellä 5 momentissa tarkoitettuun päätök-
seen saa hakea muutosta siten kuin sotilaal-
lisesta kriisinhallinnasta annetun lain 37 §:ssä
säädetään.

4 §

Tehtävään määrääminen

Puolustusministeriö määrää tehtävään
everstin tai kommodorin palvelusarvossa pal-
velevat lukuun ottamatta niitä, jotka tasaval-
lan presidentti määrää tehtävään sotilaalli-
sesta kriisinhallinnasta annetun lain 9 §:n 1
momentin nojalla.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun hen-
kilöstön määrää tehtävään asianomaisen so-
tilas- tai palvelusarvon tai tehtävän mukaisesti
määräytyvä puolustusvoimien tehtävään mää-
räävä viranomainen siten kuin puolustusvoi-
mista annetussa asetuksessa (667/1992) sää-
detään.

Palvelussuhteen kestäessä puolustusvoi-
miin virka- tai työsuhteessa olevan henkilös-
tön, lukuun ottamatta 1 momentissa tarkoi-
tettuja, määrää toiseen tehtävään Pääesikunta
sekä muun henkilöstön kriisinhallintajoukon
komentaja. Reserviin kuuluvan sotilastarkkai-
lijan määrää kuitenkin palvelussuhteen kes-
täessä toiseen tehtävään Puolustusvoimien
Kansainvälisen Keskuksen johtaja.

Tehtävään määräävä viranomainen voi
asianomaisen suostumuksella siirtää kriisin-
hallintahenkilöstöön kuuluvan palvelemaan
muussa kuin siinä kriisinhallintaoperaatiossa,
johon hänet on sotilaallisesta kriisinhallin-
nasta annetun lain 9 §:n mukaisesti määrätty.

5 §

Valmiusosastohenkilöstön palvelussuhteen
alkaminen

Puolustusvoimien ulkopuolelta palkattava
valmiusosastohenkilöstö voidaan ottaa soti-
laallisesta kriisinhallinnasta annetun lain
9 §:n 2 momentin mukaisesti operaation
valmistelu- ja varautumistoimenpiteenä krii-
sinhallintapalvelussuhteeseen kansallisen
koulutusvaiheen, kansainvälisen yhteiskoulu-
tusjakson ja valmiusjakson ajaksi. Kriisinhal-
lintapalvelussuhteeseen ottaminen edellyttää,
että valmistelu- ja varautumistoimenpidettä
on käsitelty sotilaallisesta kriisinhallinnasta
annetun lain 2 §:n mukaisesti.

Puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa
oleva valmiusosastohenkilöstö on kansallisen
koulutusvaiheen, kansainvälisen yhteiskoulu-
tusjakson ja valmiusjakson ajan virka- tai
työsuhteessa puolustusvoimiin, ellei henki-
löstöä jo operaation käynnistymisen tai mää-
räaikaisen palvelussuhteen päättymisen
vuoksi ole tarpeen ottaa kriisinhallintapalve-
lussuhteeseen.

6 §

Valmiusosastohenkilöstön palkkaus

Puolustusvoimien ulkopuolelta palkatun
valmiusosastohenkilöstön palkkaus määräy-
tyy kansallisen koulutusvaiheen, kansainvä-
lisen yhteiskoulutusjakson ja valmiusjakson
aikana puolustusvoimien tehtävien vaativuu-
denarviointijärjestelmien mukaisesti seuraa-
vasti:

1) miehistö- ja aliupseeritehtävissä sovel-
letaan sotilasammattihenkilöiden tehtävien ar-
viointijärjestelmää;

2) joukkueen varajohtajan, joukkueen joh-
tajan, yksikköupseerin, taisteluvälineupsee-
rin, panssarivaunumestarin sekä huolto- ja
talousupseerin tehtävissä sovelletaan opis-
toupseerien tehtävien arviointijärjestelmää;
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3) muissa upseerintehtävissä, lukuunotta-
matta erikoisupseerin tehtäviä, sovelletaan
johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävien
arviointijärjestelmää; sekä

4) Pääesikunnan määräämissä erikoisup-
seerin ja erikoistehtävissä sovelletaan erikoi-
supseerien sekä siviilien johto- ja asiantun-
tijatehtävien arviointijärjestelmää.

Tehtäväkohtainen palkanosa ja henkilö-
kohtainen palkanosa maksetaan koko edellä
tarkoitettuna aikana ilman henkilökohtaisen
työsuorituksen arviointia siten kuin uuden
henkilön palkkauksesta arviointijärjestel-
missä on sovittu. Tehtävän vaativuusluokan
määrää palvelussuhteen alkaessa Pääesikunta.

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun
lain 25 §:n 1 momentin mukaisesti puolus-
tusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevat ovat
virkavapaina tai työstä vapautettuina kansal-
lisen koulutusvaiheen ja kansainvälisen yh-
teiskoulutusjakson ajan. Sotilaallisesta krii-
sinhallinnasta annetun lain 8 §:n 3 momentin
mukaisesti sotilaalliseen kriisinhallintahenki-
löstöön kuulumatonta puolustusvoimien vir-
kasuhteista henkilöstöä voidaan määrätä vir-
katehtävänä osallistumaan koulutukseen liit-
tyviin tehtäviin.

Puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa
olevalle maksetaan koulutusajalta kyseiseen
henkilöön sovellettavan puolustusvoimien
tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän
mukaista palkkausta, kuitenkin vähintään val-
tion yleisen virka- ja työehtosopimuksen
8 §:n mukaista palkkausta. Puolustusvoimiin
virka- tai työsuhteessa olevalle maksetaan
kansallisen koulutusvaiheen ja kansainvälisen
yhteiskoulutusjakson ajalta virkaehtosopi-
muksen mukaisia lisäpalkkioita. Puolustus-
voimien sotilasvirassa olevalle maksetaan
kansallisen koulutusvaiheen ja kansainvälisen
yhteiskoulutusjakson ajalta koulutuskor-
vausta, joka on suuruudeltaan kolme prosent-
tia 7 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuukau-
sipalkkauksesta, kuitenkin vähintään 100 eu-
roa kuukaudessa.

Puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa
olevan valmiusosastohenkilöstön valmiusajan
palkkauksesta ja palvelussuhteen ehdoista on
voimassa, mitä niistä on virkaehtosopimuksin
sovittu.

7 §

Palkkaus operaation aikana

Kriisinhallintahenkilöstön palkkauksesta
on voimassa, mitä jäljempänä säädetään.
Tehtävän vaati-
vuusluokka Palkkaus

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

Valmiusosastohenkilöstön palkkaus kan-
sallisen koulutusvaiheen, kansainvälisen yh-
teiskoulutusjakson ja valmiusjakson aikana
määräytyy 6 §:n mukaisesti.

Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalle,
jonka tehtävä on määrätty vaativuusluokkaan
8 B–9 A ja joka palvelee Kosovossa suoma-
laisen kriisinhallintajoukon ulkopuolella si-
joitettuna monikansalliseen esikuntaan tai
vastaavaan organisaatioon, maksetaan lisä-
palkkiona 100 euroa kuukaudessa.

Tehtävän vaativuusluokan määrää palve-
lussuhteen alkaessa Puolustusvoimien Kan-
sainvälinen Keskus, puolustusvoimiin virka-
tai työsuhteessa olevan henkilöstön osalta
kuitenkin Pääesikunta. Tehtävän vaihtuessa
palvelussuhteen aikana kriisinhallintaorgani-
saatiossa vaativuusluokan määrää kriisinhal-
lintajoukon komentaja, puolustusvoimiin
virka- tai työsuhteessa olevan henkilöstön
osalta kuitenkin Pääesikunta ja reserviin
kuuluvien sotilastarkkailijoiden osalta Puo-
lustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen
johtaja. Puolustusministeriö määrää tehtävien
palkkauksen vaativuusluokassa 10 ja muissa
erityistehtävissä, joihin tehtävään määräävä
viranomainen on tasavallan presidentti tai
puolustusministeriö, sekä lääkärintehtävissä.
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Valmiusosastohenkilöstön vaativuusluokan
määräytymisestä 5 §:ssä tarkoitettuna aikana
on voimassa mitä 6 §:ssä säädetään.

Yksittäisissä tapauksissa vaativuusluokan
perusteella määräytyvää muuta kuin 6 §:ssä
tarkoitettua palkkausta voidaan tarkistaa poik-
keuksellisen hyvän henkilökohtaisen palve-
luksen perusteella. Henkilökohtainen lisä on
euromääräinen, ja se voi olla enintään vaa-
tivuusluokan ja sitä seuraavan ylemmän vaa-
tivuusluokan mukaisen palkkauksen erotus.
Päätöksen maksamisesta tekee kriisinhallin-
tajoukon komentaja. Kriisinhallintajoukon
komentajan myöntämien henkilökohtaisten
lisien määrä saa olla enintään 0,6 prosenttia
kyseisen joukon palkkausmenoista.

Vaativuusluokan perusteella määräytyvää
palkkausta voidaan tarkistaa yksittäisissä ta-
pauksissa myös henkilöstön saamiseksi krii-
sinhallintapalvelukseen. Henkilökohtainen
lisä on euromääräinen. Päätöksen lisän mak-
samisesta tekee puolustusministeriö, jos lisä
on enemmän kuin vaativuusluokan ja sitä
seuraavan ylemmän vaativuusluokan mukai-
sen palkkauksen erotus. Muussa tapauksessa
päätöksen maksamisesta tekee tehtävään mää-
räävä viranomainen ja valmiusosastohenki-
löstön osalta 5 §:ssä tarkoitettuna aikana
Pääesikunta.

8 §

Koulutusajan etuudet

Puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa
olevat saavat koulutusajalta kultakin palve-
luspäivältä kotimaan kokopäivärahan suu-
ruista kriisinhallintapäivärahaa ja valtion ylei-
sen virka- ja työehtosopimuksen 8 §:n mu-
kaista palkkausta. Puolustusvoimien ulkopuo-
lelta palkatuille koulutuksessa oleville suori-
tetaan työansion menetyksen korvauksena
päivärahaa, joka on kolme neljäsosaa koti-
maan kokopäivärahan määrästä. Lisäksi näi-
den maksuttomaan majoitukseen, muonituk-
seen, vaatetukseen ja terveydenhuoltoon so-
velletaan mitä niistä asevelvollisuuslain
(452/1950) nojalla säädetään. Mitä tässä
momentissa säädetään, ei koske valmiusosas-
tohenkilöstöä, jolle suoritetaan kriisinhallin-
tapäivärahaa 2 ja 3 momentissa säädetyillä
tavoilla.

Puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa
olevalle valmiusosastohenkilöstölle suorite-
taan kultakin palveluspäivältä kansallisen
koulutusvaiheen ja kansainvälisen yhteiskou-
lutusjakson ajalta 30 euroa kriisinhallintapäi-
värahana 6 §:n mukaisen palkkauksen ohella.
Palveluspäiviltä ulkomailla suoritetaan kui-
tenkin 40 euroa kriisinhallintapäivärahana
6 §:n mukaisen palkkauksen ohella.

Puolustusvoimien ulkopuolelta palkatulle
valmiusosastohenkilöstölle suoritetaan kulta-
kin palveluspäivältä kansallisen koulutusvai-
heen ja kansainvälisen yhteiskoulutusjakson
ajalta 25 euroa kriisinhallintapäivärahana
6 §:n mukaisen palkkauksen ohella. Palve-
luspäiviltä ulkomailla suoritetaan kuitenkin
35 euroa kriisinhallintapäivärahana 6 §:n mu-
kaisen palkkauksen ohella.

Matkasta kotipaikkakunnalta koulutuspaik-
kaan koulutuksen alkaessa ja takaisin koti-
paikkakunnalle koulutuksen päättyessä mak-
setaan päivärahaa sekä matkustamiskustan-
nusten korvausta kuten valtion virkamiehelle.
Tämä koskee myös valmiusosastohenkilön
matkoja 5 §:ssä tarkoitetun palveluksen alka-
essa ja päättyessä.

Koulutuksen aikana ja valmiusosastohen-
kilöstölle 5 §:ssä tarkoitettuna aikana suori-
tetusta kotimaan ja ulkomaan matkasta pal-
velustehtävässä maksetaan matkustamiskus-
tannusten korvausta kuten valtion virkamie-
helle.

Valmiusosastohenkilöstön kotonakäynti-
matkojen matkustamiskustannusten korvaa-
misesta kansallisen koulutusvaiheen ja kan-
sainvälisen yhteiskoulutusjakson aikana on
voimassa, mitä 10 §:n 3 momentissa sääde-
tään.

9 §

Valmiusosastohenkilöstön varallaolo- ja val-
miusosastokorvaukset

Valmiusosastohenkilöstöön kuuluvalle
maksetaan varallaolokorvausta, jos hänet voi-
daan antamansa palvelussitoumuksen perus-
teella asettaa viiden päivän lähtövalmiuteen
sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain
2 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkean val-
miuden aikana.

Varallaolokorvausta maksetaan kansallisen
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koulutusvaiheen ja kansainvälisen yhteiskou-
lutusjakson jälkeen varsinaiselta valmius-
ajalta. Korvaus on puolustusvoimien virka-
tai työsuhteessa olevilla 6,5 prosenttia 7 §:n 1
momentissa tarkoitetusta kuukausipalkkauk-
sesta, kuitenkin vähintään 200 euroa kuukau-
dessa. Puolustusvoimien ulkopuolelta palka-
tuilla varallaolokorvaus varsinaiselta valmi-
usajalta on 150 euroa kuukaudessa.

Operaation käynnistyessä valmiusosasto-
henkilöstölle maksettu varallaolokorvaus
muuttuu valmiusosastokorvaukseksi, joka
on 7,5 prosenttia 7 §:n 1 momentissa tar-
koitetusta kuukausipalkkauksesta, kuitenkin
vähintään 200 euroa kuukaudessa.

Valmiusajalta maksetaan puolustusvoimien
ulkopuolelta palkatulle kriisinhallintapalve-
lussuhteessa olevalle valmiusosastohenkilös-
tölle 25 euron kriisinhallintapäivärahaa. Pal-
veluspäiviltä ulkomailla suoritetaan kuitenkin
35 euroa kriisinhallintapäivärahana. Puolus-
tusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevan
valmiusosastohenkilöstön päivärahan maksa-
misesta valmiusaikana on voimassa, mitä siitä
on matkakustannusten korvaamista koske-
vassa virkaehtosopimuksessa sovittu.

10 §

Valmiusosastohenkilöstön eräät palvelussuh-
teen ehdot

Valmiusosastohenkilöstön työajan lasken-
nasta ja työaikakorvauksista kansallisen kou-
lutusvaiheen ja kansainvälisen yhteiskoulu-
tusjakson aikana on voimassa mitä koulutus-
ajasta on puolustusvoimien työaikasopimuk-
sessa määrätty. Kultakin täydeltä koulutus-
vuorokaudelta laskennalliseksi työajaksi mer-
kitään 7 tuntia 39 minuuttia. Tältä ajalta ei
makseta ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaityö-
korvauksia eikä aattopäivälisää. Edellä mai-
nittuun työajaksi luettavaan aikaan sisältyy
kaikki koulutukseen kuuluva työ. Kurssiin
sisältyviltä vapaapäiviltä ei lasketa työaikaa.
Kansallisen koulutusvaiheen ja kansainväli-
sen yhteiskoulutusjakson aikana sotilaallisen
harjoituksen korvaukset maksetaan kuten sel-
laisessa sotilaallisessa harjoituksessa, jonka
tarkoituksena on kouluttaa ainoastaan puo-
lustusvoimien palkattua henkilöstöä. Harjoi-
tusajalta ei makseta harjoituspäivärahaa.

Valmiusjakson aikana valmiusosastohenki-
löstön työajasta on voimassa, mitä siitä
puolustusvoimien työaikasopimuksessa on
sovittu.

Valmiusosastohenkilöstön kotonakäynti-
matkojen matkustamiskustannusten korvauk-
set korvataan kuten valtion virkamiehelle.
Kriisinhallintahenkilöstölle suoritetaan kan-
sallisen koulutusvaiheen, kansainvälisen yh-
teiskoulutusjakson ja valmiusjakson aikana
matkustamiskustannusten korvausta yhdestä
edestakaisesta matkasta kerran kahdessa vii-
kossa asuinpaikkakunnalle ja takaisin. Vaih-
toehtoisesti nämä matkat voidaan jaksottaa
siten, että enintään 24 matkaa tehdään 12
kuukauden aikana. Valmiusosastohenkilöstö
on oikeutettu kotonakäyntimatkaan, jos matka
on palvelustehtävät huomioon ottaen mah-
dollista toteuttaa.

Jos valmiusosastohenkilöstöön kuuluvaa ei
oteta 5 §:ssä tarkoitetuksi ajaksi kriisinhallin-
tapalvelussuhteeseen, voidaan hänelle kulta-
kin työpäivältä maksaa 8 §:n 3 momentin
mukaisen päivärahan ohella erilliskorvausta.
Korvaus on yksi kolmaskymmenesosa 6 §:ssä
tarkoitetusta palkkauksesta.

11 §

Operaation aikainen päiväraha

Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalle, so-
tilastarkkailijaa lukuun ottamatta, maksetaan
operaation aikana kriisinhallintapäivärahaa
27,75 euroa palvelusvuorokaudelta. KFOR-
operaatiossa Kosovossa maksetaan kuitenkin
31,96 euroa palvelusvuorokaudelta sekä
ISAF-operaatiossa Afganistanissa ja UNMIS-
operaatiossa Sudanissa sekä valmiusosastossa
näihin rinnastettavissa palvelusolosuhteissa
toimiville 52,75 euroa palvelusvuorokaudelta.

Suomalaiselle sotilastarkkailijalle makse-
taan kriisinhallintapäivärahaa 30 Yhdysval-
tain dollaria palvelusvuorokaudelta. Yhdisty-
neet Kansakunnat määrää niistä korvauksista,
joita se suorittaa sotilastarkkailijalle majoi-
tuksesta ja muonituksesta.

Jos kriisinhallintaorganisaatioon sijoitettu
palvelee Euroopan unionin alueella esikun-
nassa tai vastaavassa, maksetaan hänelle
kriisinhallintapäivärahan asemesta kohde-
maan päivärahaa samoin perustein kuin val-
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tion virkamiehille. Kohdemaan päiväraha kat-
taa 13 §:n 1 momentin mukaiset muonitus-
kustannukset.

Kriisinhallintapäivärahaa voidaan korottaa
määräajaksi, jos palvelusolosuhteet puhjen-
neen laajan aseellisen selkkauksen tai muun
vastaavan syyn vuoksi ovat poikkeuksellisen
vaikeat.

12 §

Oikeus palkkaukseen ja päivärahaan

Edellä 6 §:n 1 momentissa ja 7 §:ssä
säädetty palkkaus sekä kriisinhallintapäivä-
raha suoritetaan siltä ajalta, kun palvelus-
suhde on voimassa sotilaallisesta kriisinhal-
linnasta annetun lain 9 ja 10 §:n mukaisesti.
Koulutusajan päivärahasta on voimassa, mitä
tämän asetuksen 8 §:ssä säädetään.

Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalla ei
kuitenkaan ole oikeutta palkkaan, päivära-
haan eikä muuhun tämän asetuksen mukai-
seen etuuteen ajalta, jonka hän on ilman
pätevää syytä poissa palveluksesta taikka
pidätettynä tai vangittuna epäiltynä rikok-
sesta, josta hänet sittemmin tuomitaan ran-
gaistukseen, eikä myöskään sairaudesta joh-
tuvan työkyvyttömyyden ajalta, jos hän on
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
olennaisesti myötävaikuttanut sairauden, vian
tai vamman syntymiseen tai parantumisen
estymiseen.

Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvan
päivä- tai äitiysrahaoikeuden siirtymisestä
puolustusvoimille palkallisen sairausloman
tai äitiysvapaan ajalta on voimassa, mitä siitä
valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuk-
sessa on sovittu.

13 §

Majoitus ja muonitus

Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalle, lu-
kuun ottamatta sotilastarkkailijaa, annetaan
vastikkeeton sotilasmajoitus ja muonitus so-
tilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain
6 §:ssä tarkoitetun koulutuksen ajalta sekä 9
ja 10 §:n mukaisen kriisinhallintapalvelussuh-
teen aikana. Kriisinhallintaorganisaatioon si-
joitetulle, joka palvelee Euroopan unionin

alueella esikunnassa tai vastaavassa, makse-
taan majoittumiskorvausta kuten valtion vir-
kamiehelle, jos vastikkeettoman sotilasmajoi-
tuksen järjestäminen ei ole tehtävän ajalta
mahdollista.

Jos kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalle
palvelusalueella tehdyn virkamatkan vuoksi
tai muusta vastaavasta syystä ei ole voitu
antaa vapaata muonitusta, hänelle maksetaan
muonituksesta aiheutuneista ylimääräisistä
kuluista korvausta seuraavasti:

1) jos matka on kestänyt vähintään kuusi
mutta enintään kahdeksan tuntia, 15 euroa;

2) kultakin matkan alkamishetkestä laske-
tulta vuorokaudelta, joka kokonaan tai kah-
deksan tuntia ylittävältä osalta on käytetty
matkaan, 30 euroa; sekä

3) jos matka on kestänyt enemmän kuin
yhden matkavuorokauden ja matkaan käytetty
aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli
kahdella, mutta ei yli kahdeksalla tunnilla, 15
euroa.

Majoituksesta aiheutuneista ylimääräisistä
kuluista suoritetaan korvausta enintään val-
tion virkamiehelle ulkomaan virkamatkasta
maksettavan asianomaisen maan hotellikor-
vauksen määrä.

Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalle ei
järjestetä vastikkeetonta sotilasmajoitusta
eikä muonitusta, jos hän vapautta palveluk-
sesta saaneena oleskelee kriisinhallintaorga-
nisaationsa operatiivisen vastuualueen ulko-
puolella.

14 §

Muut varusteet

Palveluksessa tarvittava vaatetus ja muut
henkilökohtaiset varusteet sekä aseet anne-
taan kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvan
käyttöön vastikkeetta. Palvelussuhteen päät-
tyessä varusteet ja aseet on luovutettava
takaisin. Pääesikunta antaa tarkemmat mää-
räykset materiaalin luovuttamisesta, korvaa-
misesta ja lunastamisesta.

15 §

Terveydenhuolto

Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalle an-
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netaan palvelun alettua sotilaallisesta kriisin-
hallinnasta annetun lain 17 §:n mukaisesti
maksuton terveydenhuolto siten kuin tervey-
denhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa
annetussa laissa (322/1987) on säädetty.
Muualla kuin kriisinhallintaorganisaatiossa
annetusta välttämättömästä terveydenhuol-
losta aiheutuneet kulut korvataan esitettyjen
asianmukaisten kulutositteiden mukaan.
Muusta hoidosta aiheutuneita kuluja ei kor-
vata, jos hoito olisi voitu järjestää kriisinhal-
lintaorganisaatiossa.

16 §

Ryhmätapaturmavakuutus

Puolustusvoimat hankkii kriisinhallintaor-
ganisaatioon kuuluvalle ryhmätapaturmava-
kuutuksen tapaturmaisen kuoleman ja tapa-
turman aiheuttaman pysyvän vian tai haitan
varalta.

17 §

Matkustamiskustannusten korvaukset

Matkasta kotipaikkakunnalta kriisinhallin-
tahenkilöstön kokoamispaikkaan palveluksen
alkaessa ja matkasta varusteiden luovutuspai-
kasta kotipaikkakunnalle palveluksen päätty-
essä suoritetaan matkustamiskustannusten
korvausta kuten valtion virkamiehelle.

Valtio järjestää ja kustantaa kriisinhallin-
tahenkilöstöön kuuluvan, lukuun ottamatta
sotilastarkkailijaa, matkan toimialueelle pal-
veluksen alkaessa sekä matkan toimialueelta
kotiuttamispaikkaan Suomeen palveluksen
päättyessä.

Jos asianomainen Puolustusvoimien Kan-
sainvälisen Keskuksen suostumuksella järjes-
tää matkansa itse, voidaan siitä aiheutuneista
kustannuksista korvata enintään se määrä,
joka matkan järjestämisestä 1 momentin
mukaisesti olisi valtiolle aiheutunut.

Yhdistyneet Kansakunnat määrää niistä
korvauksista, joita se suorittaa sotilastarkkai-
lijalle matkoista.

Jos palvelussuhteen päättyminen johtuu
siitä, että asianomainen ei täytä velvollisuuk-
siaan tai toimii vastoin niitä, taikka jos hänet
muutoin havaitaan sopimattomaksi palveluk-

seen, voidaan hänet määrätä korvaamaan
valtiolle kotiuttamismatkasta aiheutuneet kus-
tannukset.

Matkasta palvelustehtävässä palvelusalu-
een ulkopuolella suoritetaan matkakustannus-
ten korvausta kuten valtion virkamiehelle
virkamatkasta.

Tässä pykälässä tarkoitettua matkakustan-
nusten korvausta ei suoriteta, jos kyseisestä
matkasta maksetaan korvausta muilla perus-
teilla.

18 §

Operaation aikaiset kotilomamatkat

Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalle pal-
velussuhteen aikana järjestettävät kotiloma-
matkat ovat vastikkeettomia, jos ne voidaan
ilman huomattavia lisäkustannuksia toteuttaa
kriisinhallintaorganisaation huoltokuljetusten
yhteydessä.

Jos huoltokuljetuksia ei ole järjestetty,
valtio korvaa yhden kotilomamatkan palve-
lusalueelta Suomeen ja takaisin kutakin
kuutta palveluskuukautta kohti valtiolle edul-
lisinta lentoreittiä käyttäen.

19 §

Perheenjäsenten matkakustannukset eräissä
tapauksissa

Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuk-
sen luvalla palvelusalueella oleskelevien krii-
sinhallintahenkilöstön perheenjäsenten kii-
reellisestä puolustusministeriön toimeenpane-
masta tai hyväksymästä evakuoinnista poik-
keuksellisissa oloissa aiheutuneet välttämät-
tömät matkustamis- ja majoittumiskustannuk-
set voidaan korvata valtion varoista.

20 §

Maksuunpanomääräykset

Palkkaus, päiväraha ja muut tässä asetuk-
sessa säädetyt korvaukset suoritetaan jälki-
käteen kerran kuukaudessa sen viimeisenä
arkipäivänä. Jos kuukauden viimeinen arki-
päivä on lauantai, suoritetaan palkkaus edel-
lisenä arkipäivänä.

Palvelussuhteen päätyttyä palkkaus, päivä-
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raha ja muut tässä asetuksessa säädetyt
korvaukset suoritetaan palvelussuhteen päät-
tymispäivää seuraavan kalenterikuukauden
loppuun mennessä.

21 §

Oikeus sairausloman ajan palkkaukseen sekä
äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaaseen

Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalla on
oikeus sairausloman ajan palkkaukseen siten
kuin asiasta on virkamiesten osalta määrätty
valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuk-
sessa. Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalla
ei kuitenkaan ole oikeutta sairauslomalisään.

Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvan äi-

tiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainva-
paista on voimassa, mitä niistä on valtion
yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa mää-
rätty.

Oikeudesta päättää palvelussuhde, jos hen-
kilön palveluskyky on sairauden, vamman tai
muun syyn vuoksi olennaisesti heikentynyt,
on voimassa, mitä siitä sotilaallisesta kriisin-
hallinnasta annetun lain 10 §:n 4 momentissa
säädetään.

22 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä
huhtikuuta 2006.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2006

Puolustusministeri Seppo Kääriäinen

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana Pasi Lankinen
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