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Ulkomaanedustuksen virkamiehen puolisolle maksettavan erityiskorvauksen hakeminen
Ulkoasiainhallinnon virkamiehen mukana asemamaahan seuraavalle puolisolle maksetaan tietyin edellytyksin erityiskorvausta.
Korvauksen maksaminen perustuu lakiin ulkomaanedustuksen virkamiehen puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta
(657/1989) sekä lainmuutoksiin (1384/1991 ja 925/2010). Korvauksen tarkoituksena on täydentää ansiotulojen poisjäämisen
vuoksi pienemmäksi jäävää työeläkettä. Korvauksen suuruus määräytyy sen ajan mukaan, jonka puoliso asuu yhdessä ulkoasiainhallinnon virkamiehen kanssa aviopuolisona tai avioliiton omaisissa olosuhteissa avopuolisona ulkomailla. Tässä laissa
puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää avopuolisoa, jos avopuolisot ovat todistettavasti
asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.
Korvauksen myöntää ja maksaa Keva. Erityiskorvauksen määrä on vuoden 2020 tasossa 38,76 euroa vuodessa jokaiselta
korvaukseen oikeuttavalta kuukaudelta. Kuukausikorvauksen määrä tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelaissa 96 §:ssä
tarkoitetulla palkkakertoimella (395/2006). Maksussa olevan erityiskorvauksen määrä tarkistetaan samalla tavoin kuin työntekijän
eläkelain mukaisten eläkkeiden tarkistuksesta säädetään.
Korvauksen maksaminen alkaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakija täyttää 63 vuotta tai jota ennen hänet on jonkin
työeläkelain tai kansaneläkelain (568/2007) mukaan todettu työkyvyttömäksi. Ilman pätevää syytä korvausta voidaan maksaa
takautuvasti enintään korvauksen hakemiskuukautta edeltäneeltä kolmelta kuukaudelta. Korvaus on verotettavaa tuloa.
Korvauksen ensikertaisen hakemisen jälkeen puolisolle karttuu uutta erityiskorvausta 63 vuoden iän jälkeisestä ajasta 68 vuoden
iän täyttämiseen asti. Tästä uudesta erityiskorvaukseen oikeuttavasta ajasta on oikeus erityiskorvaukseen aikaisintaan 68 vuoden
iän täyttämiskuukauden alusta. Uutta korvausta tulee hakea erikseen.
Korvausta haetaan Kevan vahvistamalla lomakkeella. Jos ulkomaanedustuksessa työskennellyt puoliso on ollut ulkoasianministeriön
palveluksessa, hakemus toimitetaan Kevaan ulkoasiainministeriön kautta, jossa siihen liitetään lain edellyttämä selvitys ulkomailla
asumisesta. Muissa tapauksissa hakemus lähetetään suoraan Kevaan.
Korvauksen saamisen edellytykset:
Erityiskorvauksen saamisen edellytyksenä on 1.1.2011 lukien, että
• puoliso on täyttänyt 63 vuotta tai että hänelle maksetaan jonkin työeläkelain tai kansaneläkelain (568/2007) mukaista
työkyvyttömyyseläkettä
• puoliso on asunut asemamaassa yhdessä siellä virantoimituksessa olevan ulkoasiainhallinnon virkamiehen kanssa
yhdenjaksoisesti vähintään 6 kuukautta alle 68-vuotiaana ja että
• puolisot ovat olleet avioliitossa tai eläneet avioliitonomaisissa olosuhteissa avopuolisoina asemamaassa asumisen aikana.
Jos edustuston henkilökuntaan kuuluva on virkasuhteessa, hänen puolisollaan on oikeus erityiskorvaukseen, mikäli erityiskorvauksen
saamista koskevat muut edellytykset täyttyvät.
Jos puoliso on ollut ulkomaanedustuksessa päätoimisessa palveluksessa samanaikaisesti virkamiespuolisonsa kanssa, tätä aikaa
ei oteta huomioon korvausta myönnettäessä.
Oikeus korvaukseen säilyy, vaikka puolisoiden avioliitto olisi päättynyt. On siten mahdollista, että sekä virkamiehen entinen että
nykyinen puoliso ovat oikeutettuja korvaukseen samanaikaisesti.
Erityiskorvaukseen oikeutetuiksi katsotaan myös muut kuin ulkoasiainministeriön palveluksessa olevien virkamiesten puolisot,
jos virkamies on työskennellyt Suomen edustustossa ulkomailla. Tällaisia virkamiehiä ovat esimerkiksi puolustusministeriön
alaisuudessa olevat sotilas-, laivasto- ja ilmailuasiamiehet sekä sotilasedustajat. Lisäksi edustuston henkilökuntaan voi kuulua
tuomareita ja syyttäjiä kansainvälisissä oikeudenhoidon tehtävissä, Maahanmuuttoviraston virkamiehiä ulkomaalaishallinnon
tehtävissä, poliisihallinnon virkamiehiä kansainvälisen poliisitoimen tehtävissä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä rajavartiolaitoksen
toimialaan kuuluvissa kansainvälisissä tehtävissä, tullilaitoksen virkamiehiä kansainvälisissä tullitoimen tehtävissä ja teknologian
kehittämiskeskuksen ulkomaanyksikön henkilöstöä (teollisuussihteerit).

