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Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 9. päivänä huhtikuuta 2013
Rajavartiolaitoksen esikunnan sekä Julkisalan
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä Rajavartiolaitoksen virkamiesten muutto- ja siirtokustannusten korvaamisesta

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA
KOSKEVA SOPIMUS

1 § Soveltamisala
Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan valtiovarainministeriön ja pääsopijajärjestöjen sopimien muuttokustannusten korvausmääräysten asemesta rajavartiolaitoksen virkamiehiin.
Näitä määräyksiä sovelletaan 1.3.2009 lukien rajavartiolaitoksen virkamiesten kotimaassa tapahtuneiden siirtojen perusteella tehdyistä muutoista suoritettaviin korvauksiin.
Muutolla tarkoitetaan virkamiehen pysyväisluonteista siirtymistä toiselle
paikkakunnalle, johon tulee liittyä vakituisena asuntona olevan kodin tai
muun asuintilan muuttuminen.
Muutto- ja siirtokustannukset korvataan tämän sopimuksen mukaisesti virkamiehelle, joka rajavartiolaitoksen rauhanajan organisaation uudelleen järjestelyn taikka siirtymävelvollisuuteen perustuvan siirron takia joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle.
Tämän sopimuksen mukaisesti korvataan myös muuttokustannukset tapauksissa, joissa virkamies ei siirron johdosta muuta sekä määräaikaiset siirrot.
Sopimuksen mukaisia korvauksia ei kuitenkaan suoriteta 2 §:n 3 ) kohdassa tarkoitettuja korvauksia lukuun ottamatta, mikäli kyseessä on siirto työmatkojen suhteen yhtenäisen työssäkäyntialueen sisällä.
2 § Yleistä
Muutto- ja siirtokustannuksina suoritetaan:
1) virkamiehen ja hänen perheenjäsentensä matkustamiskustannukset
muuttomatkalta matkakustannusten korvaamisesta sovittujen määräysten
mukaisesti,
2) päiväraha virkamiehelle muuttoon käytetyltä ajalta matkakustannusten
korvaamista koskevien sopimusmääräysten mukaisesti

3) tavanomaisen koti-irtaimiston kuljetuksesta aiheutuneet välttämättömät, kohtuulliset ja kuljetukseen välittömästi liittyvät kustannukset sopimuksen
9 - 10 §:n mukaisesti,
4) muuttoraha korvauksena muista tarpeellisista muutosta aiheutuvista kustannuksista sopimuksen 3 §:n mukaisesti,
5) majoittumiskorvausta erityisistä asumiskustannuksista sopimuksen 4 §:n
mukaisesti,
6) perheellisille virkamiehille erillään asumiskorvausta sopimuksen 5 §:n
mukaisesti
7) uuden asunnon hallintakustannuskorvausta sopimuksen 7 §:n mukaisesti.

Soveltamisohje:
Virkamiehen perheenjäseniä ovat: virkamiehen aviopuoliso, hänen tai hänen aviopuolisonsa vajaavaltainen lapsi, kasvatti- tai ottolapsi sekä hänen
tai hänen aviopuolisonsa vanhemmat, jotka asuvat samassa taloudessa
virkamiehen kanssa.
3 § muuttoraha
Muuttorahan suuruus määräytyy muutettavien henkilöiden lukumäärän perusteella.
Muutettavien henkilöiden lukumäärän ollessa yksi suoritetaan muuttorahaa
1 700 euroa, sen ollessa kaksi 2 600 euroa ja sen ollessa kolme tai enemmän 3 400 euroa.
Jos siirto kohdistuu kumpaankin puolisoon samanaikaisesti, suoritetaan
muuttoraha vain toiselle. Jos siirtymisajankohtien välinen aika kuitenkin on
vähintään kuusi kuukautta, suoritetaan lisäksi toiselle puolisolle 50 % muuttorahasta.
4 § Majoittumiskorvaus
Siinä tapauksessa, että muutto uudelle sijoituspaikkakunnalle on hyväksyttävän syyn takia tapahtunut ennen varsinaista siirtymisajankohtaa tai varsinaisen siirtymisajankohdan jälkeen, voidaan virkamiehelle suorittaa enintään kuudelta ( 6 ) kuukaudella majoittumiskorvausta yleisten matkakustannusten korvaamista koskevien sopimusmääräysten mukaisesti muuttoajankohdan ja varsinaisen siirtymisajankohdan väliseltä ajalta niistä kustannuksista, jotka hänelle on aiheutunut tilapäisestä asumisesta alkuperäisellä
paikkakunnalla tai uudella sijoituspaikkakunnalla.
Virkamies voi siirtää 1 momentin mukaisesti muuttoa perheeseensä kuuluvien lasten lukuvuosien alkamis- tai päättymishetkien mukaisesti, kuitenkin
enintään kuudella ( 6 ) kuukaudella ja enintään kulumassa olevan lukuvuoden loppuun. Vastaavasti virkamies voi siirtää muuttoa puolison vakinaisen
työpaikan vastaanottamisen tai muun puolison vakinaisesta työpaikasta tai
päätoimisesta opiskelusta johtuvan välttämättömän syyn takia enintään
kuudella ( 6 ) kuukaudella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja majoittumiskorvauksia ei kuitenkaan suoriteta, jos virkamiehelle valtion toimesta tarjotaan tyydyttävä asunto. Tällöin
virkamiehelle korvataan 1 ja 2 momentissa tarkoitetuilta ajoilta suoritettu
asunnon kohtuullinen ja käypä vuokra.
Edellä 1 - 3 momentissa tarkoitettujen tilapäisestä asumisesta aiheutuvien
kustannusten asemesta virkamiehelle voidaan suorittaa yleisten matkakustannusten korvaamista koskevien sopimusmääräysten mukaisesti matkustamiskustannusten korvausta päivittäisistä työpaikan ja kodin välisistä matkoista kuitenkin enintään se asumiskustannusten määrä, mikä 1 - 3 momentin mukaan tulisi valtion maksettavaksi.
5 § Perheellisten virkamiesten erityiskorvaus
Perheelliselle virkamiehelle suoritetaan 36 kuukauden ajan vain niiltä työssäolovuorokausilta, jolloin hän on siirtoon liittyen joutunut asumaan erillään
perheestään 20 prosenttia yleisten matkakustannusten korvaamisesta koskevien sopimusmääräysten mukaisesta päivärahasta. Virkamiehen suostumuksella edellä mainitut etuudet voidaan suorittaa myös 18 kuukauden
ajalta, jolloin virkamiehelle suoritetaan 40 prosenttinen päiväraha.
Lisäksi 1 momentissa tarkoitetulle virkamiehelle suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta enintään 78 edestakaisesta matkasta perheensä
asuinpaikkakunnalle. Nämä matkat tulee tehdä 36 kuukauden aikana siirtohetkestä laskien ja niitä voidaan tehdä enintään yksi viikossa.
6 § Muuttokustannusten korvaaminen tapauksissa, joissa virkamies ei siirron johdosta
muuta sekä määräaikaiset siirrot vartioston sisällä
Tapauksissa, joissa virkamies ei toiselle paikkakunnalle tapahtuvan siirron
johdosta tosiasiassa muuta toiselle paikkakunnalle, virkamiehelle maksetaan siirron johdosta majoittumiskorvauksena 30 prosenttia kokopäivärahasta 30 vuorokauden ajalta.
Vartioston sisällä vartioasemalta toiselle vartioasemalle tapahtuvaan virkamiehen tilapäiseen määräaikaisesta, vähintään yhden ( 1 ) kuukauden ja
enintään kolmen ( 3 ) kuukauden ajan kestävästä siirrosta suoritetaan
muuttokustannusten korvaamista koskevien kaikkien sopimusmääräysten
ja matkakustannusten korvaamista koskevissa sopimusmääräyksissä tarkoitettujen korvausten sijasta vain majoittumiskorvauksena 30 prosenttia
kokopäivärahasta vähintään yhden ( 1 ) kuukauden ja enintään kolmen ( 3 )
kuukauden ajalta.
Poikettaessa edellä 1 tai 2 momenteissa mainituissa tilanteissa virkapaikan
siirtämisen edellyttämästä ennakkoilmoitusajasta, virkamiehellä on lisäksi
enintään 30 vuorokauden ajalta oikeus matkakustannusten korvaamista
koskevien sopimusmääräysten mukaisiin virkamatkaperusteisiin korvauksiin, niiden sopimuksenmukaisten edellytysten täyttyessä.

Siirrosta laivan tukikohtapaikkakunnalla olevaan toiseen laivaan tai tukikohtapaikan merivartioasemalle taikka päinvastoin ei suoriteta erillistä korvausta.

7 § Uuden asunnon hallintakustannukset
Virkamiehelle, joka on ostanut tai vuokrannut asunnon uudelta paikkakunnalta ennen siirtymisajankohtaa, mutta joka hyväksyttävän syyn takia siirtää
muuttoaan tähän asuntoon, voidaan maksaa korvausta uuden asunnon hal
lintakustannuksista asunnon ostamis- tai vuokraamisajankohdan ja siirtymisajankohdan väliseltä ajalta.
8 § Valmistelutoimenpiteet
Virkamiehelle voidaan suorittaa valtion yleisten virkaehtosopimusmääräysten 7 §:n mukainen palkkaus enintään kuudelta ( 6 ) kalenterivuorokaudelta, mikäli hänelle on myönnetty virkavapautta uudelle paikkakunnalle siirtymiseen liittyviä valmistelutoimenpiteitä tai muita siirtoon liittyvien asioiden
hoitoa varten.
Lisäksi virkamiehelle ja yhdelle ( 1 ) hänen perheenjäsenelleen voidaan 1
momentissa tarkoitetulla ajalta suorittaa yleisten matkakustannusten korvaamista koskevien sopimusmääräysten mukaisesti matkustamiskustannusten korvausta enintään kolmelta ( 3 ) edestakaiselta matkalta ja majoittumiskorvausta enintään kolmelta ( 3 ) matkavuorokaudelta.
Myös tilanteissa, joissa virkamies on itse estynyt osallistumasta tutustumismatkaan, korvataan yhden perheenjäsenen yksin tekemästä matkasta
johtuvat matkakustannukset.
9 - 10 § Erityismääräyksiä
9§
Jos valtio järjestää maksuttoman henkilöiden tai koti-irtaimiston kuljetuksen,
on sitä käytettävä, mikäli se muuttotapaan, matkan pituuteen tai muuttoon
käytettävään aikaan nähden täyttää yleiset kohtuulliset vaatimukset.
10 §
Lasku näissä määräyksissä tarkoitetusta korvauksesta on annettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa muutosta tai matkan suorittamisesta
uhalla, että oikeus korvaukseen muutoin menetetään.
Erityisestä syystä voi asianomainen viranomainen määrätä, että korvausta
on haettava edellä mainittua lyhyemmänkin ajan kuluessa.
Asianomainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan korvauksen
maksamiseen, vaikka korvausta ei ole haettu määräajassa.

Laskuun on liitettävä tositteet aiheutuneista kustannuksista silloin kun tosite niistä on saatavilla.
________________________________________________________

