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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedus-
tuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskor-
vauksesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi ulko-
maanedustuksen virkamiesten puolisoille 
maksettavasta erityiskorvauksesta annettuun 
lakiin eräitä säädösteknisiä ja muita vastaavia 
muutoksia, joita on tehty työeläkejärjestel-
mään.  

Lisäksi ehdotetaan, että oikeus erityiskor-
vaukseen olisi aviopuolison ja rekisteröidystä 

parisuhteesta annetussa laissa tarkoitetun 
puolison lisäksi avioliitonomaisessa parisuh-
teessa elävällä avopuolisolla tietyin laissa 
säädetyin edellytyksin.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2011. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten 
puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta 
(657/1989) tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 
1989. Ulkomaanedustuksen virkamiesten 
puolisoiden erityiskorvausjärjestelmä on luo-
tu täydentämään puolisoiden ansiotulojen 
poisjäämisen vuoksi pieneksi jäävää työelä-
kettä heidän asuessaan virkamiespuolisonsa 
työn vuoksi ulkomailla. Erityiskorvaus ei ole 
työeläkettä, vaikka siinä on eräitä työeläke-
järjestelmän piirteitä. Lakia on muutettu 
vuonna 1991 annetulla lailla (1384/1991), 
jolloin järjestelmään tehtiin eräitä etuuksiin 
liittyviä tarkistuksia. 

Ulkomaanedustuksen virkamiesten puo-
lisoille maksettavasta erityiskorvauksesta an-
netun lain 1 §:n mukaan oikeus erityiskorva-
ukseen on henkilöllä, joka ennen 65 vuoden 
iän täyttämistä on asunut avioliitossa ulko-
mailla siellä virantoimituksessa olevan ulko-
asiainhallinnon virkamiehen kanssa vähin-
tään yhden kuukauden ajan. Valtion virka-
mieslakiin vuoden 2005 alusta voimaan tul-
leen muutoksen mukaan virkamiesten ylei-
seksi eroamisiäksi on säädetty 68 vuotta. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että oikeus eri-
tyiskorvaukseen olisi puolisolla, joka ennen 
68 vuoden iän täyttämistä on asunut ulko-
mailla siellä virantoimituksessa olevan ulko-
asiainhallinnon virkamiehen kanssa. Lisäksi 
erityiskorvausjärjestelmää ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että puolison on tullut asua 
ulkomailla yhdenjaksoisesti vähintään kuu-
den kuukauden ajan, jotta hän pääsisi erityis-
korvausjärjestelmän piiriin. Ehdotettu muu-
tos vastaisi niitä asemapaikassa asumiselle 
asetettuja edellytyksiä, jotka on asetettu mu-
kana seuraavalle perheenjäsenelle, puolisolle 
tai lapselle laissa ulkomaanedustuksen kor-
vauksista (596/2006). 

Erityiskorvausjärjestelmä on luotu kor-
vaamaan menetettyjä eläketuloja eivätkä lä-
hetetyn virkamiehen mukana seuraavan puo-
lison menetykset ole sidoksissa siviilisää-
tyyn. Voimassa olevassa laissa korvauksen 
piiriin kuuluu aviopuoliso sekä rekisteröidys-
tä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) 

tarkoitettu puoliso. Järjestelmän piiriin ehdo-
tetaan nyt otettavaksi edellä mainittujen puo-
lisoiden lisäksi avioliitonomaisessa parisuh-
teessa elävä puoliso tietyin edellytyksin. 

Erityiskorvauksen määrä vuoden 2010 ta-
sossa on 29,67 euroa kuukaudessa jokaiselta 
korvaukseen oikeuttavalta vuodelta. Vuoden 
2004 loppuun saakka sovelletusta niin sano-
tusta puoliväli-indeksistä johtuen määrä on 
jonkin verran jäänyt jälkeen yleisestä ansio-
tason muutoksesta. Erityiskorvauksen uudek-
si määräksi ehdotetaan lain 4 §:n 2 momentin 
mukaan 33 euroa kuukaudessa.  

Ulkomaanedustuksen virkamiesten puo-
lisoille maksettavasta erityiskorvauksesta an-
netun lain 6 §:n mukaan erityiskorvausta 
maksetaan aikaisintaan sen kalenterikuukau-
den alusta, jonka aikana puoliso täyttää 65 
vuotta tai jolta hänelle sitä ennen maksetaan 
työkyvyttömyyseläkettä kansaneläkelain 22 
§:n nojalla. Koska työeläkejärjestelmään teh-
tiin vuonna 2005 kokonaisuudistus, jonka yh-
teydessä muutettiin eläkelakeja niin, että 
työntekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläk-
keelle 63–68 iän täyttämistä seuraavan kalen-
terikuukauden alusta, ehdotetaan puolison 
ikärajaa alennettavaksi tässä yhteydessä 63 
vuoden ikään. 

Ulkoasiainhallintolain (204/2000) ja ulko-
asiainhallinnosta annetun valtioneuvoston 
asetuksen (256/2000) mukaan ulkoasiainhal-
linnon muodostavat ulkoasiainministeriö ja 
ulkomaanedustukseen kuuluvat edustustot. 
Edustustojen henkilökuntaan on voinut kuu-
lua muitakin kuin ulkoasiainministeriön vir-
kamiehiä, mm. puolustusvoimien sotilas-
asiamiehiä. Näiden muiden Suomen ulko-
maanedustustojen virkamiesten puolisoiden 
oikeus erityiskorvaukseen perustuu ulkoasi-
ainhallintolakiin, jossa ulkoasiainhallinnon 
virkamiehet on määritelty. 

Laissa ulkomaanedustuksen korvauksista 
(596/2006) säädetään muutoin korvauksista, 
joita maksetaan ulkomaanedustukseen mää-
rätyn ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulko-
mailla suorittamasta työstä ja paikallisista 
olosuhteista johtuvien erityisten menojen kat-
tamiseksi.  
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2  Esityksen vaikutukset  

Erityiskorvauksen rahamäärä on vuoden 
2010 tasossa 29,67 euroa kuukaudessa jokai-
selta korvaukseen oikeutettavalta vuodelta. 
Tämän mukaan esimerkiksi kymmenen vuot-
ta ulkomaanedustuksessa mukana seurannut 
virkamiehen puoliso saisi 296,70 euroa eri-
tyiskorvausta kuukaudessa sen saamiseksi 
asetettujen edellytysten täyttyessä. Vuonna 
2009 pienin maksettu korvaus on ollut 23,70 
ja suurin 874,32 euroa kuukaudessa. Makset-
tu korvaus on ollut keskimäärin 302 euroa 
kuukaudessa. Korvausmeno vuonna 2009 on 
ollut 930 270 euroa ja korvauksen piirissä on 
ollut 263 puolisoa.  

Uudeksi erityiskorvauksen määräksi ehdo-
tetaan vuodesta 2011 lähtien 33 euroa kuu-
kaudelta. Tämän tasonnoston taloudellinen 
vaikutus on vähäinen lähivuosina, sillä kor-
vauksen saa korotettuna vasta 1.1.2011 ja sen 
jälkeen ulkomailla oleskelusta. Vuonna 2020 
erityiskorvauksen ehdotetun muutosvaiku-
tuksen taloudellinen vaikutus olisi noin 
200 000–300 000 euroa vuositasolla. On ole-
tettu, että vuonna 2020 erityiskorvauksen pii-
riin siirtyisi 80 henkilöä. 

Esityksellä ei ole merkittäviä henkilöstö-
vaikutuksia eikä vaikutuksia viranomaisten 
toimintaan. 

Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisot 
ovat pääsääntöisesti naisia. Näin ollen esityk-
sen vaikutukset kohdistuvat pääosin naisiin. 
Järjestelmän piiriin tulevat esityksen mukaan 
kuulumaan myös avioliitonomaisessa pa-
risuhteessa elävät puolisot.  
 
3  Asian valmistelu 

Hallituksen esitys on valmisteltu valtiova-
rainministeriössä yhteistyössä ulkoasiainmi-
nisteriön ja Valtiokonttorin kanssa. Työryh-
mä on kuullut Ulkoasiainministeriön puo-
lisoyhdistys Ulpu ry:tä. 

Esitysluonnoksesta on pyydetty ja saatu 
lausunnot ulkoasiainministeriöltä, puolus-
tusministeriöltä sekä ulkoasiainministeriön 
puolisoyhdistys Ulpu ry:ltä ja ulkoasiainhal-
linnossa toimivilta henkilöstöjärjestöiltä. Ku-
kaan lausunnonantajista ei vastustanut esitys-
tä. Ulkoasiainministeriön puolisoyhdistys 
Ulpu ry ja ulkoasiainhallinnossa toimivat 
henkilöstöjärjestöt ovat esittäneet korvauksen 
tason suurempaa korottamista.    
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Pykälässä säädetään erityiskorvauk-
seen oikeutetusta henkilöstä. Säännöksen ny-
kyisen sisällön mukaan oikeus erityiskorva-
ukseen on henkilöllä, joka ennen 65 vuoden 
iän täyttämistä on asunut avioliitossa ulko-
mailla siellä virantoimituksessa olevan ulko-
asiainhallinnon virkamiehen kanssa vähin-
tään yhden kuukauden ajan.   

Valtion virkamieslakiin vuoden 2005 alusta 
voimaan tulleen muutoksen mukaan virka-
miesten yleiseksi eroamisiäksi on säädetty 68 
vuotta. Tämän vuoksi 1 §:n 1 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi, että oikeus erityis-
korvaukseen on henkilöllä, joka siirtyessään 
ulkomaille ulkomaanedustukseen lähetetyn 
virkamiespuolisonsa kanssa ei ole vielä täyt-
tänyt 68 vuoden ikää. Lisäksi pykälän 1 mo-
mentissa ehdotetaan säädettäväksi, että puo-
lison on tullut asua ulkomailla siellä viran-
toimituksessa olevan ulkoasiainhallinnon 
virkamiehen kanssa samassa taloudessa yh-
denjaksoisesti vähintään kuuden kuukauden 
ajan, jotta hän pääsisi erityiskorvauslain pii-
riin. Kuuden kuukauden yhdenjaksoinen 
asumisedellytys vastaisi ulkomaanedustuksen 
korvauksista annetun lain (596/2006) 2 §:ssä 
säädettyä vastaavaa edellytystä. Ulkoasiain-
ministeriö hankkisi asumista koskevan selvi-
tyksen ja toimittaisi sen eläkelaitokselle. 

 Erityiskorvausjärjestelmä on luotu kor-
vaamaan menetettyjä eläketuloja eivätkä lä-
hetetyn virkamiehen mukana seuraavan puo-
lison menetykset ole sidoksissa siviilisää-
tyyn. Sen vuoksi pykälään ehdotetaan uutta 2 
momentin säännöstä, jonka mukaan aviopuo-
lison ja rekisteröidystä parisuhteesta annetus-
sa laissa (950/2001) tarkoitettujen puolisoi-
den lisäksi avioliitonomaisessa parisuhteessa 
elävä puoliso eli avopuoliso otettaisiin eri-
tyiskorvauslain piiriin. Pykälän 2 momentin 
määritelmän mukaan 1 momentissa mainitul-
la puolisolla tarkoitettaisiin aviopuolisoa tai 
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää avo-
puolisoa, jos avopuolisot ovat todistettavasti 
asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai 
heillä on tai on ollut yhteinen lapsi. Tämä 
vastaisi ulkomaanedustuksen korvauksista 

annetun lain 2 §:ssä olevaa vastaavaa määrit-
telyä. 

4 §. Pykälässä säädetään erityiskorvauksen 
laskenta-ajasta ja määrästä. Korvauksen las-
kenta-aikaa tarkennettaisiin siten, että se olisi 
yhdenmukainen ulkomaanedustuksen korva-
uksista annetun lain 4 §:n mukaisesti määräy-
tyvän puolisokorotuksen perusteiden kanssa. 
Erityiskorvauksen karttuma laskettaisiin sa-
malta ajalta kuin puolisokorotusta makse-
taan. Tämä olisi johdonmukaista korvauspe-
rusteen kannalta ja myös hallinnollisesti sel-
keä ratkaisu. Tästä säädettäisiin pykälän 1 
momentissa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin erityis-
korvauksen määrästä. Erityiskorvauksen ra-
hamäärä on vuoden 2010 tasossa 29,67 euroa 
kuukaudessa jokaiselta korvaukseen oikeut-
tavalta vuodelta. Tämän mukaan esimerkiksi 
kymmenen vuotta ulkomaanedustuksessa 
mukana seurannut virkamiehen puoliso saisi 
296,70 euroa erityiskorvausta kuukaudessa. 
Erityiskorvauksen määrää on lain voimaantu-
losta vuodesta 1989 alkaen vuoden 2004 lop-
puun korotettu niin sanotulla puoliväli-
indeksillä, jossa ansiotason muutoksen pai-
nokerroin indeksissä on 50 prosenttia ja hin-
tatason muutoksen painokerroin 50 prosent-
tia. Korvauksen määrää on korotettu palkka-
kertoimella, jossa ansiotason muutoksen pai-
nokerroin on 80 ja hintojen muutoksen pai-
nokerroin 20 prosenttia, vasta vuodesta 2005 
eteenpäin. Puoliväli-indeksistä johtuen eri-
tyiskorvauksen määrän taso on jäänyt jonkin 
verran jälkeen yleisestä ansiokehityksestä. 
Ansiotasoindeksillä korotettuna lain säätämi-
sestä vuodesta 1989 vuoteen 2010 erityiskor-
vauksen määräksi saadaan noin 33 euroa. 
Tämä määrä kompensoisi huonomman in-
deksin eli puoliväli-indeksin vaikutuksen, jo-
ten erityiskorvauksen uudeksi määräksi eh-
dotetaan 33 euroa.  

6 §. Pykälässä säädetään siitä, että erityis-
korvaus voidaan maksaa aikaisintaan sen ka-
lenterikuukauden alusta, jonka aikana puoli-
so on täyttänyt 65 vuotta tai jolta hänelle sitä 
ennen maksetaan työkyvyttömyyseläkettä 
kansaneläkelain 22 §:n nojalla. Lisäksi pykä-
lässä säädetään, että korvausta ei ilman päte-
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vää syytä makseta pitemmältä kuin vuoden 
ajalta ennen sen hakemista. Säännöstä ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että erityiskorvaus 
voitaisiin maksaa sen kalenterikuukauden 
alusta, jonka aikana puoliso täyttää 63 vuotta. 
Tämä vastaisi yleisten eläkelakien mukaista 
vanhuuseläkeikää. Lisäksi puolisolla olisi jo 
tätä ennen oikeus erityiskorvaukseen, jos hä-
net on todettu ennen 63 vuoden ikää jonkin 
työeläkelain tai kansaneläkelain mukaan työ-
kyvyttömäksi. Työeläkelakeja koskeva luet-
telo on työntekijän eläkelain (395/2006) 
3 §:ssä, joten työeläkelaeilla tarkoitettaisiin 
viimeksi mainitussa säännöksessä lueteltuja 
työeläkelakeja. Koska työntekijän eläkelain 
mukaan vanhuuseläke voidaan myöntää ta-
kautuvasti enintään eläkkeen hakemiskuu-
kautta edeltäneiltä kolmelta kuukaudelta, py-
kälää ehdotetaan vastaavasti muutettavaksi 
siten, että erityiskorvausta ei myönnetä ta-
kautuvasti pidemmältä ajalta kuin korvauk-
sen hakemiskuukautta edeltäneiltä kolmelta 
kuukaudelta. Lisäksi säännöksessä oleva viit-
taus kansaneläkelain 22 §:n nojalla myönnet-
tyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen ehdotetaan 
tarpeettomana poistettavaksi. 

 Pykälän uudeksi 2 momentiksi ehdotetaan 
säännöstä, jonka mukaan erityiskorvaus voi-
taisiin maksaa kertasuorituksena samalla ta-
voin kuin työntekijän eläkelain mukaisten 
eläkkeiden kertasuorittamisesta säädetään. 
Kertasuorituksesta työntekijän eläkelain mu-
kaisten eläkkeiden osalta säädetään työnteki-
jän eläkelain 114 §:ssä. Siten, jos erityiskor-
vauksen määrä on pienempi kuin 20 euroa 
kuukaudessa, eläkelaitos voisi maksaa eri-
tyiskorvauksen kertasuorituksena. Jos eri-
tyiskorvauksen määrä on vähintään 20 euroa, 
mutta enintään 50 euroa kuukaudessa, eläke-
laitos voisi maksaa erityiskorvauksen kerta-
suorituksena, jos erityiskorvauksen saajalle 
on ilmoitettu erityiskorvauksen maksamises-
ta kertasuorituksena eikä hän ole vastustanut 
sitä eläkelaitoksen ilmoittamassa kohtuulli-
sessa ajassa. Edellä mainitut rahamäärät on 
ilmoitettu vuoden 2004 tasossa.    

Pykälän uudeksi 3 momentiksi ehdotetaan 
säännöstä, jonka mukaan erityiskorvaukseen 
sovellettaisiin työntekijän eläkelain mukaista 
elinaikakerrointa. Tämä tarkoittaisi sitä, että 
erityiskorvaus tarkistettaisiin puolison 62 
vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistetulla 

elinaikakertoimella erityiskorvauksen alkaes-
sa. 

Työkyvyttömyystapauksessa erityiskorvaus 
tarkistettaisiin työkyvyttömyyden alkamis-
vuoden elinaikakertoimella erityiskorvauksen 
alkaessa. Elinaikakertoimesta säädetään 
työntekijän eläkelain 82 §:ssä. 

 7 §. Säännöksen 1 momentin nykyisen sa-
namuodon mukaan 4 §:n 2 momentissa tar-
koitettu rahamäärä tarkistetaan vuosittain 
työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun 
palkkaindeksiluvun mukaan. Nykyisen työn-
tekijän eläkelain mukaan laissa ilmoitetut ra-
hamäärät on sidottu palkkakertoimeen. Palk-
kakertoimesta säädetään työntekijän eläke-
lain 96, 97 ja 100 §:ssä. Tämän johdosta 1 
momentin säännöstä ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että 4 §:n 2 momentin rahamäärä 
tarkistettaisiin vuosittain edellä tarkoitetulla 
työntekijän eläkelain mukaisella palkkaker-
toimella.  

Säännöksen 2 momentissa säädetään, että 
erityiskorvauksen määrä tarkistetaan samalla 
tavoin kuin työntekijäin eläkelain mukaisesta 
tarkistuksesta on säädetty. Momentin van-
hentunut sanamuoto ehdotetaan tarkistetta-
vaksi uudistunutta työeläkelainsäädäntöä 
vastaavaksi.   

8 §. Pykälässä säädetään erityiskorvauksen 
myöntäjäksi ja maksajaksi Valtiokonttori. 
Koska valtion eläkejärjestelmän toimeenpa-
notehtävät siirretään vuoden 2011 alusta kun-
nalliselle eläkelaitokselle, pykälän sanamuo-
toa ehdotetaan muutettavaksi siten, että eri-
tyiskorvauksen myöntäisi ja maksaisi kunnal-
linen eläkelaitos ja että erityiskorvausta kos-
kevaan hakemukseen tulisi liittää kunnallisen 
eläkelaitoksen määräämä selvitys.  

9 §. Pykälässä säädetään Valtiokonttorin 
antaman erityiskorvausta koskevan päätök-
sen muutoksenhausta. Koska valtion eläke-
järjestelmän toimeenpanotehtävät siirretään 
vuoden 2011 alusta kunnalliselle eläkelaitok-
selle, pykälän sanamuotoa ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että muutoksenhakuoikeus 
olisi kunnallisen eläkelaitoksen antamaan 
päätökseen. Säännöksessä oleva maininta va-
littamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetun 
lain (154/1950) mukaisesti ehdotetaan samal-
la korjattavaksi siten, että valittamiseen so-
vellettaisiin nykyisin voimassa olevaa hallin-



 HE 119/2010 vp  
  

 

7

tolainkäyttölakia, joka on kumonnut muutok-
senhausta hallintoasioissa annetun lain.   

10 §. Pykälässä säädetään Valtiokonttorin 
tekemästä esityksestä lainvoimaisen päätök-
sen purkamiseksi. Koska valtion eläkejärjes-
telmän toimeenpanotehtävät siirretään vuo-
den 2011 alusta kunnalliselle eläkelaitoksel-
le, pykälän sanamuotoa ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että esityksen erityiskorvausta 
koskevan lainvoimaisen päätöksen poistami-
sesta tekee kunnallinen eläkelaitos.  

13 §. Pykälän 2 momentissa säädetään, että 
4 §:ssä säädetty rahamäärä vastaa vuodelle 
1988 säädettyä palkkaindeksilukua. Koska 
työeläkejärjestelmässä on nykyisin käytössä 
palkkakerroin, momenttia ehdotetaan tästä 
johtuen tarkistettavaksi. Pykälän 2 momen-
tissa säädettäisiin siten, että 4 §:n 2 momen-
tissa ilmoitettu rahamäärä vastaisi palkkaker-
toimen arvoa 1,231 vuonna 2010.   

 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2011. 

Voimaantulosäännöksen 2 momentin mu-
kaan lain 4 §:n 2 momentissa säädettyä uutta 
erityiskorvauksen määrää sovellettaisiin tä-

män lain voimaantulon jälkeiseen aikaan 
henkilölle, joka kyseisenä aikana on puoliso-
na asunut ulkomailla siellä virantoimitukses-
sa olevan ulkoasiainhallinnon virkamiehen 
kanssa samassa taloudessa ja jolta ajalta edel-
lä tarkoitetulle virkamiehelle on maksettu ul-
komaanedustuksen korvausjärjestelmän mu-
kaista puolisokorotusta. Siten ennen lain 
voimaantuloa olleelta ajalta karttuneen eri-
tyiskorvauksen laskentaan sovelletaan eri-
tyiskorvauksen nykyistä määrää 29,67 euroa 
(vuoden 2010 indeksitasossa). 

Voimaantulosäännöksen 3 momentissa sää-
dettäisiin siitä, että Valtiokonttorin ennen 
tämän lain voimaantuloa antamien erityis-
korvausta koskevien päätösten itseoikaisuis-
ta, päätöksiä koskevista valituksista ja pois-
tohakemuksista huolehtisi kunnallinen eläke-
laitos tämän lain voimaantulosta alkaen. Li-
säksi voimaantulosäännöksen mukaan Val-
tiokonttorin maksettavina olevat erityiskor-
vaukset siirtyisivät kunnallisen eläkelaitok-
sen maksettaviksi tämän lain voimaantulles-
sa. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 

Laki 

ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun 
lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta 

annetun lain (657/1989) 1, 4 ja 6—10 § sekä 13 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1, 
4, 6, 8 ja 13 §:n 2 momentti laissa 1384/1991 sekä 7 § osaksi laissa 1384/1991, seuraavasti: 
 
 

1 § 
Tämän lain mukaiseen erityiskorvaukseen 

on oikeus henkilöllä, joka ennen 68 vuoden 
iän täyttämistä on puolisona asunut ulkomail-
la siellä virantoimituksessa olevan ulkoasi-
ainhallinnon virkamiehen kanssa samassa ta-
loudessa yhdenjaksoisesti vähintään kuuden 
kuukauden ajan. 

Tässä laissa puolisolla tarkoitetaan avio-
puolisoa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa 
elävää avopuolisoa, jos avopuolisot ovat to-
distettavasti asuneet yhdessä vähintään kaksi 
vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi. 
 

4 § 
Erityiskorvaus lasketaan sen ajan perusteel-

la, jolta 1 §:ssä tarkoitetulle virkamiehelle on 
maksettu ulkomaanedustuksen korvausjärjes-
telmän mukaista puolisokorotusta.  

Kuukausikorvauksen määrä on 33 euroa 
vuodelta. 

 
6 § 

Erityiskorvaus maksetaan aikaisintaan sen 
kalenterikuukauden alusta, jonka aikana puo-
liso täyttää 63 vuotta tai jota ennen hänet on 
jonkin työeläkelain tai kansaneläkelain mu-
kaan todettu työkyvyttömäksi. Korvausta 
maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, 
jonka aikana työkyvyttömyyseläkkeen mak-
saminen on lakannut tai puoliso on kuollut. 
Ilman pätevää syytä korvausta ei myönnetä 
takautuvasti pidemmältä ajalta kuin korvauk-
sen hakemiskuukautta edeltäneeltä kolmelta 
kuukaudelta.  

Erityiskorvaus voidaan maksaa kertasuori-
tuksena siten kuin työntekijän eläkelain 

(395/2006) mukaisten eläkkeiden suorittami-
sesta kertasuorituksena säädetään. 

Erityiskorvauksen määrä sopeutetaan elin-
iän odotteen muutokseen vuoden 2009 jäl-
keen sen mukaan kuin työntekijän eläkelain 
mukaisten eläkkeiden muuntamisesta elinai-
kakertoimella säädetään. 
 

7 § 
Edellä 4 §:n 2 momentissa säädetty kuu-

kausikorvauksen määrä tarkistetaan vuosit-
tain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoite-
tulla palkkakertoimella. 

Erityiskorvauksen määrä tarkistetaan sa-
malla tavoin kuin työntekijän eläkelain mu-
kaisten eläkkeiden tarkistuksesta säädetään. 
 

8 § 
Erityiskorvauksen myöntää ja maksaa kun-

nallinen eläkelaitos. Korvaushakemus on teh-
tävä kirjallisesti kunnallisen eläkelaitoksen 
vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. 
Hakemukseen on liitettävä 1 §:ssä tarkoite-
tusta asumisesta ulkoasiainministeriön anta-
ma selvitys ja muu kunnallisen eläkelaitok-
sen määräämä selvitys. Kunnallinen eläkelai-
tos maksaa erityiskorvauksen kuukausittain 
määrääminään maksupäivinä.  
 

9 § 
Kunnallisen eläkelaitoksen päätökseen eri-

tyiskorvausta koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta siten kuin haetaan muutosta kun-
nallisen eläkelaitoksen eläkehakemukseen 
antamasta päätöksestä. Muutoksenhakuun 
annetusta päätöksestä saa edelleen valittaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin 
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hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. 
 

10 § 
Jos kunnallinen eläkelaitos on tehnyt esi-

tyksen erityiskorvausta koskevan lainvoimai-
sen päätöksen poistamisesta, se voi, kunnes 
asia on ratkaistu, keskeyttää erityiskorvauk-
sen maksamisen tai maksaa erityiskorvauk-
sen sen suuruisena kuin poistoesityksen mu-
kaan on pidettävä oikeana. 
 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 4 §:n 2 momentissa säädetty raha-
määrä vastaa työntekijän eläkelain 96 §:ssä 
tarkoitetun palkkakertoimen arvoa 1,231 
vuonna 2010. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Lain 4 §:n 2 momentin mukaista erityis-
korvauksen määrää koskevaa säännöstä so-
velletaan tämän lain voimaantulon jälkeiseen 
1 §:n mukaan erityiskorvaukseen oikeutta-
vaan aikaan. 

Ennen tämän lain voimaantuloa annettuja 
Valtiokonttorin päätöksiä koskeviin muutok-
senhakuihin ja poistohakemuksiin antaa lau-
sunnot sekä muun niitä koskevan valitusme-
nettelyn hoitaa kunnallinen eläkelaitos tämän 
lain voimaantulosta alkaen. Kunnallinen elä-
kelaitos hoitaa myös ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuihin Valtiokonttorin pää-
töksiin perustuvien erityiskorvausten mak-
samisen tämän lain voimaantulosta alkaen. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
 

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2010 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun 
lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta 

annetun lain (657/1989) 1, 4 ja 6—10 § sekä 13 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1, 
4, 6, 8 ja 13 §:n 2 momentti laissa 1384/1991 sekä 7 § osaksi laissa 1384/1991, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

1 § 
Tämän lain mukaiseen erityiskorvaukseen 

on oikeus henkilöllä, joka ennen 65 vuoden 
iän täyttämistä on asunut avioliitossa ulko-
mailla siellä virantoimituksessa olevan ulko-
asiainhallinnon virkamiehen kanssa vähintään 
yhden kuukauden ajan. 
 
 
 
 
 
 
 

4 § 
Erityiskorvaus lasketaan 1 §:ssä tarkoitetun 

ajan perusteella. Korvauksen määrä on jokai-
selta tällaiselta kuukaudelta 86 markkaa vuo-
dessa. 
 
 
 

6 § 
Erityiskorvaus maksetaan aikaisintaan sen 

kalenterikuukauden alusta, jonka aikana puo-
liso täyttää 65 vuotta tai jolta hänelle sitä en-
nen maksetaan työkyvyttömyyseläkettä kan-
saneläkelain 22 §:n nojalla. Korvausta makse-
taan sen kalenterikuukauden loppuun, jonka 
aikana edellä tarkoitetun eläkkeen maksami-
nen on lakannut tai puoliso on kuollut. Ilman 
pätevää syytä korvausta ei makseta pitemmäl-
tä kuin vuoden ajalta ennen sen hakemista. 
 
 

Ehdotus 
 

1 § 
Tämän lain mukaiseen erityiskorvaukseen 

on oikeus henkilöllä, joka ennen 68 vuoden 
iän täyttämistä on puolisona asunut ulko-
mailla siellä virantoimituksessa olevan ulko-
asiainhallinnon virkamiehen kanssa samassa 
taloudessa yhdenjaksoisesti vähintään kuu-
den kuukauden ajan. 

Tässä laissa puolisolla tarkoitetaan avio-
puolisoa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa 
elävää avopuolisoa, jos avopuolisot ovat to-
distettavasti asuneet yhdessä vähintään kaksi 
vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.
 

4 § 
Erityiskorvaus lasketaan sen ajan perus-

teella, jolta 1 §:ssä tarkoitetulle virkamiehel-
le on maksettu ulkomaanedustuksen korvaus-
järjestelmän mukaista puolisokorotusta.  

Kuukausikorvauksen määrä on 33 euroa 
vuodelta. 

 
6 § 

Erityiskorvaus maksetaan aikaisintaan sen 
kalenterikuukauden alusta, jonka aikana puo-
liso täyttää 63 vuotta tai jota ennen hänet on 
jonkin työeläkelain tai kansaneläkelain mu-
kaan todettu työkyvyttömäksi. Korvausta 
maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, 
jonka aikana työkyvyttömyyseläkkeen mak-
saminen on lakannut tai puoliso on kuollut. 
Ilman pätevää syytä korvausta ei myönnetä 
takautuvasti pidemmältä ajalta kuin korvauk-
sen hakemiskuukautta edeltäneeltä kolmelta 
kuukaudelta.  
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7 § 
Edellä 4 §:ssä mainittu markkamäärä tarkis-

tetaan vuosittain työntekijäin eläkelain 9 §:ssä 
tarkoitetun palkkaindeksiluvun mukaan. 

Erityiskorvauksen määrä tarkistetaan sa-
malla tavoin kuin on säädetty työntekijäin 
eläkelain mukaisten eläkkeiden tarkistukses-
ta. 
 
 

8 § 
Erityiskorvauksen myöntää ja maksaa val-

tiokonttori. Korvaushakemus on tehtävä kir-
jallisesti valtiokonttorin vahvistaman kaavan 
mukaisella lomakkeella. Hakemukseen on lii-
tettävä 1 §:ssä tarkoitetusta asumisesta ulko-
asiainministeriön antama selvitys ja muu val-
tiokonttorin määräämä selvitys. Valtiokontto-
ri maksaa erityiskorvauksen kuukausittain 
määrääminään maksupäivinä. 
 
 

9 § 
Valtiokonttorin päätökseen erityskorvausta 

koskevassa asiassa saadaan hakea muutosta 
siten kuin haetaan muutosta valtiokonttorin 
eläkehakemukseen antamasta päätöksestä. 
Muutoksenhakuun annetusta päätöksestä saa-
daan edelleen valittaa korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen siten kuin on säädetty muutoksen-
hausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/50). 
 

10 § 
Jos valtiokonttori on tehnyt esityksen eri-

tyiskorvausta koskevan lainvoimaisen pää-
töksen purkamisesta, se voi, kunnes asia on 
ratkaistu, keskeyttää erityiskorvauksen mak-
samisen tai maksaa erityiskorvauksen sen 
suuruisena kuin purkuesityksen mukaan on 
pidettävä oikeana. 
 

Erityiskorvaus voidaan maksaa kertasuori-
tuksena siten kuin työntekijän eläkelain 
(395/2006) mukaisten eläkkeiden suorittami-
sesta kertasuorituksena säädetään. 

Erityiskorvauksen määrä sopeutetaan elin-
iän odotteen muutokseen vuoden 2009 jäl-
keen sen mukaan kuin työntekijän eläkelain 
mukaisten eläkkeiden muuntamisesta elinai-
kakertoimella säädetään. 
 

7 § 
Edellä 4 §:n 2 momentissa säädetty kuu-

kausikorvauksen määrä tarkistetaan vuosit-
tain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoite-
tulla palkkakertoimella. 

Erityiskorvauksen määrä tarkistetaan sa-
malla tavoin kuin työntekijän eläkelain mu-
kaisten eläkkeiden tarkistuksesta säädetään. 
 
 

8 § 
Erityiskorvauksen myöntää ja maksaa kun-

nallinen eläkelaitos. Korvaushakemus on 
tehtävä kirjallisesti kunnallisen eläkelaitok-
sen vahvistaman kaavan mukaisella lomak-
keella. Hakemukseen on liitettävä 1 §:ssä 
tarkoitetusta asumisesta ulkoasiainministeri-
ön antama selvitys ja muu kunnallisen eläke-
laitoksen määräämä selvitys. Kunnallinen 
eläkelaitos maksaa erityiskorvauksen kuu-
kausittain määrääminään maksupäivinä.  
 

9 § 
Kunnallisen eläkelaitoksen päätökseen eri-

tyiskorvausta koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta siten kuin haetaan muutosta kun-
nallisen eläkelaitoksen eläkehakemukseen 
antamasta päätöksestä. Muutoksenhakuun 
annetusta päätöksestä saa edelleen valittaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. 
 

10 § 
Jos kunnallinen eläkelaitos on tehnyt esi-

tyksen erityiskorvausta koskevan lainvoimai-
sen päätöksen poistamisesta, se voi, kunnes 
asia on ratkaistu, keskeyttää erityiskorvauk-
sen maksamisen tai maksaa erityiskorvauk-
sen sen suuruisena kuin poistoesityksen mu-
kaan on pidettävä oikeana. 
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13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lain 4 §:ssä säädetty markkamäärä vastaa 
vuodelle 1988 säädettyä palkkaindeksilukua. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 4 §:n 2 momentissa säädetty raha-
määrä vastaa työntekijän eläkelain 96 §:ssä 
tarkoitetun palkkakertoimen arvoa 1,231 
vuonna 2010. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 
20  . 

Lain 4 §:n 2 momentin mukaista erityiskor-
vauksen määrää koskevaa säännöstä sovelle-
taan tämän lain voimaantulon jälkeiseen 1 
§:n mukaan erityiskorvaukseen oikeuttavaan 
aikaan. 

Ennen tämän lain voimaantuloa annettuja 
Valtiokonttorin päätöksiä koskeviin muutok-
senhakuihin ja poistohakemuksiin antaa lau-
sunnot sekä muun niitä koskevan valitusme-
nettelyn hoitaa kunnallinen eläkelaitos tämän 
lain voimaantulosta alkaen. Kunnallinen elä-
kelaitos hoitaa myös ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuihin Valtiokonttorin pää-
töksiin perustuvien erityiskorvausten maksa-
misen tämän lain voimaantulosta alkaen. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

——— 
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