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Vuorotteluvapaan edellytykset kiristymässä 

 
Viimeisen seitsemän kalenterivuoden aikana noin sata liiton jäsentä on ollut vuorotteluvapaalla. 
Keskimääräinen vuorotteluvapaan päiväraha vuonna 2012 oli noin 82 euroa. Työttömyyspäivärahan 
saajien lukumäärä, keskimääräinen päiväraha ja kokonaiskustannus kassalle ovat olleet samaa 
kokoluokkaa vuodesta 2006. 

 
Lääkärien työttömyyskassa maksaa vuorottelukorvausta vain kassan jäsenille. Kassaan kuulumattomat 
voivat hakea perusturvan tasoista vuorottelukorvausta Kelasta. Kelan maksama vuorottelukorvaus on 
22,72 e/pv tai 25,97 e/pv (yli 25 vuoden työhistorialla). Kassan jäsenyys siis lähes nelinkertaistaa 
keskimääräisen päivärahan määrän. 

Eläinlääkäreistä lääkärien työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä työntekijä tai virkamies, joka 
työskentelee eläinlääkärin koulutusta vaativissa tehtävissä. Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksu on 
edullinen: 21 euroa vuonna 2013 ja 23 euroa vuonna 2014. Jäsenmaksu on verotuksessa 
vähennyskelpoinen. 

Tällä hetkellä vuorotteluvapaapäivärahan edellytyksenä on vähintään kymmenen vuoden työhistoria. 
Vuorottelijan on tullut olla kokoaikatyössä saman työnantajan palveluksessa vähintään 13 kuukautta, eikä 
tuohon ajanjaksoon saa sisältyä yli 30 päivää palkatonta aikaa. Vuorotteluvapaan kesto on 90–359 
kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi jaksoissa. Kunkin jakson tulee olla vähintään 90 
päivän mittainen ja kaikki jaksot tulee pitää kahden vuoden sisällä ensimmäisen jakson alkamisesta. 
Työnantajan tulee ottaa vastaavaksi ajaksi palvelukseen työtön työnhakija. 

Eläinlääkärien palkanmääritykseen liittyy eräs poikkeus muihin palkansaajiin verrattuna. Sosiaali- ja 
terveysministeriö on antanut luvan huomioida kunnan- ja kaupungineläinlääkärien palkanmäärityksessä 
myös eläkkeen perusteena olevien praktiikkatulojen osuus, mikäli niistä on maksettu 
työttömyysvakuutusmaksut. Kuntaliitto on lähettänyt suosituksen kunnille ja kuntayhtymille syyskuussa 
1999.  Vuorottelukorvauksen ja työttömyyspäivärahan tasoon vaikuttaa varsin paljon se, määritelläänkö 
etuus vain kunnan maksamasta palkasta vai myös praktiikkatuloista. Kaikki kunnat eivät maksa 
työttömyysvakuutusmaksuja praktiikkatuloista eli näiden jäsenten osalta praktiikkatuloja ei huomioida 
palkanmäärityksessä. 

Näillä näkymin uuden, nykyistä kireämmän vuorotteluvapaalain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2014. 
Vielä ei ole tietoa lain sisällöstä tai siirtymäsäännöksistä. Mikäli haluaa pelata varman päälle ja on siihen 
mahdollisuus, kannattaa vuorotteluvapaa aloittaa ennen muutosten voimaan tuloa puolella. Silloin siihen 
ainakin sovelletaan voimassa olevaa lakia.  
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