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Utrikesministeriets förordning

1020/2014

om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentatio-
nen

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2014.

I enlighet med utrikesministeriets beslut
upphävs i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

(1048/2010) 3 §, samt
fogas till förordningen ett nytt 6 a kap. och nya 15 a–15 c §, till 7 kap. nya 18 a och 18 b §

samt till 26 § 1 mom. en ny 5 punkt som följer:

6 a kap.

Hälso- och sjukvårdsersättning

15 a §

Hälso- och sjukvårdsersättning

I hälso- och sjukvårdsersättning betalas
skäliga kostnader för följande åtgärder:

1) behandling av en läkare eller behand-
ling som ordinerats av en läkare i anknytning
till sjukdom eller misstanke om sjukdom,

2) laboratorieundersökningar och bilddi-
agnostik som föreskrivits av en läkare,

3) vård och behandling orsakad av gravi-
ditet och förlossning,

4) sjukhusvård som ordinerats av en lä-
kare,

5) för behandling av en annan sjukdom
nödvändig behandling av tandsjukdom som
ordinerats av en läkare,

6) undersökning och vård av barns tänder
i den omfattning som motsvarande tandvård i
Finland är avgiftsfri för minderåriga,

7) vaccinering och andra motsvarande
sjukdomsförebyggande åtgärder, och

8) lokal patienttransport som den sjukdom
som ersätts kräver.

Vidare betalas för upprätthållande eller
återställande av en tjänstemans arbetsför-
måga nödvändig rehabilitering som motsva-
rar den rehabilitering som för tjänstemän i
Finland ordnas i form av företagshälsovård.

15 b §

Minimibelopp för hälso- och
sjukvårdsersättning

Hälso- och sjukvårdsersättningens minimi-
belopp per ansökan är 30 euro.

15 c §

Betalningsförbindelse

En tjänsteman kan på förhand ansöka om
ett beslut av utrikesministeriet om kostnader
som betalas i hälso- och sjukvårdsersättning,
om tillhandahållaren av hälso- och sjukvårds-
tjänsterna är någon annan än en av arbetsgi-
varen godkänd producent eller om hälso- och
sjukvårdskostnaderna är betydande.



18 a §

Ersättning för hälso- och sjukvårdsresa

I ersättning för hälso- och sjukvårdsresa
betalas resekostnaderna i tillämpliga delar i
enlighet med statens resereglemente, dock
inte lokala resekostnader. Vid över 20 tim-
mars flygresor uppkommer dessutom rätt till
ersättning för inkvarteringskostnaderna för en
övernattning under resan.

18 b §

Ersättning för användning av tjänstebil

Till kostnaderna som ersättningen för an-
vändning av tjänstebil grundar sig på räknas
kapital- och driftskostnaderna för privat an-
vändning av tjänstebil. Ersättningen sker ge-
nom att beskickningens tjänstebil i enlighet
med de begränsningar som bestäms närmare i
denna förordning avgiftsfritt anvisas för pri-
vat användning av beskickningschefen. Pri-
vat användning ska registreras i körjournalen.

En tjänstebil är primärt avsedd för skötseln
av tjänsteuppgifter och följaktligen ska den
privata användningen anpassas så att den inte
är till förfång för skötseln av beskickningens
tjänsteuppgifter. Privat användning är tillåten

på de grunder som anges i 10 § 5 mom. i
lagen om ersättningar inom utrikesrepresen-
tationen med följande begräsningar:

1) för resor mellan tjänstebostaden och
beskickningskansliet är användning tillåten
utan begränsningar,

2) i beskickningar där förhållandena är i
klasserna 6–15 är det dessutom tillåtet med
privata körningar upp till 10 000 km om året,
och

3) i övriga beskickningar är det dessutom
tillåtet med privata körningar upp till 4 000
km om året.

26 §

Beslutanderätt

Beskickningen beslutar om beviljande av
— — — — — — — — — — — — —

5) ersättning för hälso- och sjukvård när
det gäller läkarmottagning, vaccinering, labo-
ratorieundersökningar och bilddiagnostik, om
maximibeloppet per ansökan inte överskrider
100 euro.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015.

Helsingfors den 5 december 2014

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör Ari Rouhe
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