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Äitiysrahan määräytyminen 
 
Kysymys:  
Minulla olisi kysyttävää äitiysrahan määräytymisestä: työskentelen praktikkoeläinlääkärinä kunnan 
palveluksessa.  
 
Jonkin aikaa sitten sain ilokseni tietää, että odotan esikoistamme. Kelassa asioidessani kyselin 
virkailijalta saman tien, minkä suuruista äitiysrahaa voisin odottaa aikanaan saavani.   
Kelasta kerrottiin, että normaalisti äitiysraha määräytyy yrittäjälle YEL-vakuutuksen työtulon 
mukaan. Totesin, että moista vakuutusta minulla ei ole, kun en edes ole yrittäjä, vaan 
kunnaneläinlääkäri. Virkailija väitti, että koska saan toimenpidepalkkioita suoraan asiakkailta, niin 
totta kai toimin yrittäjän asemassa. Hän tuntui olevan vakuuttunut asiasta. Poistuin 
hämmentyneenä konttorista eikä minulle lopultakaan tullut selväksi, minkä verran äitiysrahaa 
minulle maksetaan ja millä perusteella. Pitäisikö minulla olla tuollainen YEL-vakuutus? Ei kai tässä 
käy niin, että äitiysrahani määräytyvät pelkän kunnan maksaman peruspalkan mukaan? 

 
Vastaus:  
Hei kunnaneläinlääkäripraktikko, ei ihme, että olet hämmentynyt käymästäsi keskustelusta.  
Äitiysrahan määrä lasketaan samoin perustein kuin sairauspäivärahan ja muiden 
vanhempainpäivärahojen määrä. Pääsääntöisesti äitiysraha määräytyy työntekijälle 
äitiysrahaoikeuden alkamista edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa todettujen työtulojen 
perusteella, siis kuluvana vuonna ne määräytyvät vuoden 2008 verotustietojen mukaan.  
Yrittäjän äitiysraha määräytyy yleensä YEL-vakuutuksen työtulon mukaan. Päiväraha voidaan 
laskea myös verotustietoja tuoreempien työtulojen perusteella, jos tulosi ovat kasvaneet 
merkittävästi. Päivärahaa voi myös saada edellisen äitiysrahan perustana olleen työtulon mukaan, 
mikäli saisit kaksi lasta perättäin kolmen vuoden sisällä. 
Kunnan palveluksessa olevan eläinlääkärin palkkaus poikkeaa muiden kuntien palveluksessa 
olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkauksesta, mikä toisinaan aiheuttaa sekaannusta eri 
viranomaisten kanssa asioitaessa. Kunnaneläinlääkäreiden tulo muodostuu sekä kunnan 
maksamasta palkasta ja päivystyskorvauksista että toimen hoitamiseen liittyvistä eläinten 
omistajilta perittävistä käynti- ja toimenpidepalkkioista. Vaikka osa kunnaneläinlääkärin ansioista 
tulee suoraan asiakkailta, ei kunnaneläinlääkäri kuitenkaan ole yrittäjän asemassa. Palkkiot ovat 
palkkaan rinnastettavaa tuloa. Historiallisesti järjestelmään on päädytty kuntien toiveesta. 
Mikäli hoidat vain kunnan niin sanottua virkapraktiikkaa eikä sinulla ole omaa praktiikkaa, et 
tarvitse YEL-vakuutusta. Kelan tulee kohdella sekä kunnalta saamaasi palkkaa että asiakkailta 
saamiasi toimenpidepalkkioita työtuloina ja ottaa molemmat erät huomioon päättäessään 
äitiysrahasi suuruutta. 

 
Maria Jokela 
Julkisen sektorin asiamies, OTM 


