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Inrikesministeriets förordning
om ändring av inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepre-
sentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet

I enlighet med inrikesministeriets beslut
ändras i inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet (776/2008) 6, 8, 10,
12, 13 a, 14, 15 och 20 § samt bilagan, av dem 6, 10, 12, 13 a, 14 och 15 § sådana de lyder
i förordning 639/2011, den finska språkdräkten i 8 § sådan den lyder delvis ändrad i för-
ordning 262/2012 och bilagan sådan den lyder i förordning 262/2012, som följer:

6 §

Utrustningsersättning

Utrustningsersättningens belopp framgår av bilagan. Av beloppet betalas ersättning till
1) 100 procent, om tjänstemannen för första gången förordnas till utrikesrepresentatio-

nen eller det har gått minst tio år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till
ersättning,

2) 90 procent, om det har gått minst nio år sedan föregående förflyttningsdag som be-
rättigade till ersättning,

3) 80 procent, om det har gått minst åtta år sedan föregående förflyttningsdag som be-
rättigade till ersättning,

4) 70 procent, om det har gått minst sju år sedan föregående förflyttningsdag som be-
rättigade till ersättning,

5) 60 procent, om det har gått minst sex år sedan föregående förflyttningsdag som be-
rättigade till ersättning,

6) 50 procent, om det har gått minst fem år sedan föregående förflyttningsdag som be-
rättigade till ersättning,

7) 40 procent, om det har gått minst fyra år sedan föregående förflyttningsdag som be-
rättigade till ersättning,

8) 30 procent, om det har gått minst tre år sedan föregående förflyttningsdag som be-
rättigade till ersättning.

Från ersättningen enligt 1 mom. dras det av 50 procent, om tjänstemannens tjänstgö-
ringsperiod är kortare än 18 månader. Om utrustningsersättningen har betalats nedsatt i en-
lighet med detta moment, beaktas den vid bestämningen av senare ersättningar endast i
motsvarande mån.

Ersättningen enligt 1 och 2 mom. höjs med 20 procent för medföljande make och med
10 procent för varje medföljande barn. Förhöjningen betalas om en familjemedlem flyttar
till tjänstemannens stationeringsort inom sex månader från ingången av tjänstemannens
tjänstgöringsperiod och bor i samma hushåll som tjänstemannen i minst elva månader.
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8 §

Flyttersättning

Flyttersättningen samt tilläggen för make och barn framgår av bilagan. Staben för
Gränsbevakningsväsendet beslutar dock om flyttersättningen, om tjänstemannen flyttar

1) till en möblerad bostad,
2) inom stationeringsorten,
3) från annan plats än Helsingfors.

10 §

Bostadsersättning och inredning av bostaden

I bostadsersättning betalas hyra för bostaden, avgifter för värme, vatten, gas, elektricitet
och bilplats samt övriga nödvändiga, skäliga kostnader som direkt anknyter till tjänste-
mannens boende.

I bostadsersättning betalas även de flyttkostnader som ett bostadsbyte föranleder.
Om tjänstemannens tjänstgöringsperiod vid en beskickning är minst 18 månader, anvi-

sas tjänstemannen en omöblerad bostad. För en tjänstgöringsperiod under 18 månader an-
visas tjänstemannen en möblerad bostad. Staben för Gränsbevakningsväsendet kan dock
besluta om undantag till den föreskrivna huvudregeln, om det är befogat på grund av till-
gången på bostäder eller av andra särskilda skäl.

På maximibeloppen för hyror som betalas i bostadsersättning (hyrestak) per statione-
ringsort tillämpas vad som i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikes-
representationen föreskrivs om hyrestak utan representation i hemmet. Avgiften för en
eventuell bilplats ingår i hyrestaket.

12 §

Utbildningsersättning

I utbildningsersättning betalas de inskrivnings-, termins-, elevförsäkrings- och skol-
transportavgifter som skolan tar ut samt andra nödvändiga kostnader.

Dessutom betalas utgifterna för skolbespisningen, om de inte ingår i terminsavgiften,
dock högst 1 050 euro per barn och läsår. Om barnet inte deltar i skolbespisningen, betalas
525 euro per läsår i bidrag för måltidskostnader. Om ersättningen endast omfattar en del
av läsåret, är beloppet motsvarande andel av ersättningen för hela läsåret.

För anskaffning av läromedel som behövs inom den grundläggande utbildningen beta-
las till tjänstemannen 370 euro per barn och läsår, om läromedelskostnaderna inte ingår i
terminsavgiften.

Kostnader som föranleds av gymnasieutbildning eller grundläggande yrkesutbildning
betalas, om barnet inte har fullgjort lärokursen för gymnasiet eller en yrkesläroanstalt en-
ligt det finländska skolsystemet.

13 a §

Dagvårdsersättning

I dagvårdsersättning betalas dagvårdsplatsens vårdavgifter och motsvarande nödvändi-
ga avgifter upp till ersättningens maximibelopp till den del de överskrider självkostnads-
andelen.

Dagvårdsersättningens självkostnadsandel är 3 100 euro om året och ersättningens
maximibelopp för den del som överskrider självkostnadsandelen 7 400 euro om året, räk-
nat från det vården inleddes.
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Dagvårdsersättning betalas också för dagvård av barn under tre år. Ersättning betalas
dock inte för dagvård av barn under tre år, om tjänstemannen eller maken har rätt till hem-
vårdsstöd för barnet i fråga.

När barnet flyttar bort från stationeringsorten eller övergår till att omfattas av utbild-
ningsersättningen beräknas självkostnadsandelen och ersättningens maximibelopp för
tidsperioden i fråga som en motsvarande proportionell andel av det årliga beloppet.

14 §

Ersättning för flyttresa

Ersättning för flyttresa inom Europa kan betalas utifrån att den företagits med eget for-
don, även om det inte vore det förmånligaste resesättet. Dagpenningen för flyttresan för
ett barn är 50 procent av det belopp som betalas till tjänstemannen. I övrigt betalas tjäns-
temannens och familjemedlemmarnas flyttersättning i enlighet med statens resereglemen-
te. Vid över 20 timmars flygresor uppkommer dessutom rätt till ersättning för inkvarte-
ringskostnaderna för en övernattning under resan.

15 §

Ersättning för semesterresa hem

Ersättning för semesterresa hem betalas för en resa tur och retur för varje full ettårspe-
riod från tjänstgöringsperiodens början och för ytterligare en resa om tjänstgöringsperio-
den överskrider ettårsperioderna med minst nio månader. På varandra följande tjänstgö-
ringsperioder vid olika beskickningar räknas samman.

I ersättning betalas resekostnaderna tur och retur till Finland i tillämpliga delar i enlig-
het med statens resereglemente, men lokala resekostnader ersätts dock inte. Vid över 20
timmars flygresor uppkommer dessutom rätt till ersättning för inkvarteringskostnaderna
för en övernattning under resan.

20 §

Militärpension

Bestämmelser om militärpension för en sådan tjänsteman i militär tjänst vid Gränsbe-
vakningsväsendet som avses i denna förordning och som har förordnats att genomföra ett
uppdrag som expert inom gränsbevakning vid Gränsbevakningsväsendet eller ett motsva-
rande internationellt expertuppdrag finns i pensionslagen för den offentliga sektorn
(81/2016).

————
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.
På de utlandsanställningar som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tilläm-

pas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Bestämmelserna om flyttersättning
och ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden tillämpas också på utlandsanställ-
ningar som inletts före ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 27 augusti 2019

Inrikesminister Maria Ohisalo

Lagstiftningsråd Jaana Heikkinen
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Bilaga

ORTSTILLÄGGETS GRUNDVÄRDE

Ortstilläggets grundvärde är 18 000 euro per år

UTRUSTNINGSERSÄTTNINGENS BELOPP

Utrustningsersättningen är 9 000 euro

FLYTTERSÄTTNINGSBELOPP

ERSÄTTNING PÅ GRUND AV OGYNNSAMMA FÖRHÅLLANDEN

Stationeringsort Flyttersättning euro Förhöjning för medföljande make och varje 
medföljande barn

Abuja 9 574 1 087

Moskva 7 884 924

New Delhi 7 884 924

Peking 7 884 924

Haag 6 820 815

S:t Petersburg 5 950 706

Riga 4 314 490

Tallinn 4 314 490

Stationeringsort Euro per månad

Abuja 880

Moskva 355

New Delhi 655

Peking 505

S:t Petersburg 280
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