Instruktion

Ansökan
Särskild ersättning till make till tjänsteman
inom utrikesrepresentationen

Ifylls av utrikesministeriet / pensionsanstalten
Mottagits
(datum och plats)

Ersättning
söks
Uppgifter
om den
sökande

Fr.o.m., datum
På basis av ålder
Efternamn
Personbeteckning

På basis av arbetsoförmåga
Förnamn
Medborgarskap

Datum då äktenskap eller registrerat partnerskap ingåtts

Datum då samboförhållande inletts

Näradress
Postnummer

Betalningsadress

Telefon

Postkontor

IBAN-kontonummer
BIC-kod

Uppgifter
om maken

KEVA 9802VK 03.2020

Arbete
utomlands

Efternamn

Förnamn

Personbeteckning

Medborgarskap

Makens arbetsperioder utomlands

Stationeringsland

Perioder då den sökande bott med maken i stationeringslandet

Stationeringsland

Perioder då den sökande bott i stationeringslandet och samtidigt haft en heltidstjänst
inom utrikesrepresentationen

Stationeringsland

Ansökan tillställs Keva via utrikesministeriet.
Utrikesministeriet, Administrativa tjänster, Familjeombudsman, PB 455, 00023 Statsrådet
Underskrift

Datum

Underskrift

Postadress: 00087 KEVA, telefon 020 614 21, www.keva.fi, FO-nummer 0119343-0

Skriv ut blanketten

Töm blanketten

Till början av blanketten

Skriv ut blanketten

Ansökan om särskild ersättning till make/maka till tjänstemän inom utrikesrepresentationen
Till maken till en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som följer med tjänstemannen till stationeringslandet betalas under vissa
förutsättningar en särskild ersättning. Utbetalningen av ersättningen bygger på lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman
inom utrikesrepresentationen (657/1989) samt ändringarna av denna lag (1384/1991 och 925/2010). Syftet med ersättningen är
att komplettera arbetspensionen som på grund av uteblivna förvärvsinkomster blivit mindre. Ersättningens storlek bestäms enligt
den tid som maken bor utomlands tillsammans med tjänstemannen inom utrikesförvaltningen som make eller under äktenskapsliknande
förhållande som sambo. Med make avses i denna lag tjänstemannens make eller maka eller tjänstemannens sambo som lever
med tjänstemannen under äktenskapsliknande förhållanden, om de samboende bevisligen har bott tillsammans minst två år eller
har eller har haft ett gemensamt barn.
Ersättningen beviljas och betalas av Keva. Ersättningsbeloppet är 38,76 euro per år för varje månad som berättigar till ersättning
(enligt nivån år 2020). Beloppet för den månatliga ersättningen justeras årligen med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen
om pension för arbetstagare (395/2006). Beloppet av den specialersättning som utbetalas justeras på samma sätt som det bestäms
om justering av pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare.
Ersättningen börjar utbetalas tidigast från den månad då den sökande fyller 63 eller före vilken den sökande enligt någon
arbetspensionslag eller folkpensionslagen (568/2007) konstaterats vara arbetsoförmögen. Utan giltigt skäl kan ersättningen betalas
ut retroaktivt för högst de tre månader som föregår ansökningsmånaden för ersättningen. Ersättningen är beskattningsbar inkomst.
Efter den första ansökningen om ersättning tillväxer för maken en ny specialersättning för tiden efter fyllda 63 år tills 68 års
åldern uppnås. För denna nya tid som berättigar till specialersättning föreligger rätt till specialersättning tidigast från början av
den månad då personen fyller 68 år. Den nya ersättningen ska sökas separat.
Ersättningen söks på en blankett som Keva har fastställt. Om maken eller makan inom beskickningen utomlands varit anställd
hos utrikesministeriet, tillställs ansökan Keva via utrikesministeriet, där till ansökan fogas en av lagen förutsatt utredning om
boendet utomlands. I övriga fall skickas ansökan direkt till Keva.
Villkor för att få ersättning:
Villkor för att få särskild ersättning är från och med on 1.1.2011 att
• maken har fyllt 63 år eller får invalidpension enligt någon arbetspensionslag eller folkpensionslagen (568/2007)
• maken före fyllda 68 år har bott i stationeringslandet tillsammans med sin tjänstemannamake utan avbrott minst 6 månader
och att
• makarna har varit gifta eller levat i äktenskapsliknande förhållande som sambor under den tid de bott i stationeringslandet.
Om någon som hör till beskickningens personal är anställd i tjänsteförhållande, är maken eller makan berättigad till specialersättning
om de övriga villkoren för att få specialersättning uppfylls.
Om maken samtidigt som sin tjänstemannamake haft en heldagsanställning inom utrikesrepresentationen, beaktas denna tid inte
då ersättningen beviljas.
Rätten till ersättning består också om äktenskapet har upphört. Det är således möjligt att både den tidigare och den nuvarande
maken till en tjänsteman samtidigt kan vara berättigade till ersättning.
Även andra än en make eller maka till tjänstemän som varit anställda hos utrikesministeriet, är berättigade till specialersättning
om tjänstemannen arbetat inom Finlands beskickning utomlands. Sådana tjänstemän är t.ex. försvarsministeriet underställda
militärattachéer, marin- och flygattacher samt representanter för militären inom försvarsmakten. Dessutom kan till personalen
inom beskickningen höra domare och åklagare för uppdrag inom den internationella rättsvården, tjänstemän hos Utlänningsverket
för uppdrag inom utlänningsförvaltningen, tjänstemän hos polisförvaltningen för uppdrag inom det internationella polisväsendet,
tjänstemän inom gränsbevakningsväsendet för internationella uppdrag som hör till gränsbevakningsväsendets verksamhetsområde,
tjänstemän inom tullväsendet för uppdrag inom den internationella tullverksamheten och personalen inom utlandsenheten vid
utvecklingscentralen för teknologi (industrisekreterarna).

