Vuorottelukorvauksen määrän laskenta
Vuorottelukorvauksen määrän laskurilla voit selvittää mahdollisuutesi saada
vuorottelukorvausta ja laskea vuorottelukorvauksen suuruuden. Laskurin antama vastaus
on arvio tilanteestasi. Virallisen päätöksen vuorottelukorvauksesta saat, kun haet
vuorottelukorvauksen hakuohjeiden mukaisesti.
Laskurissa sinulle esitetään kysymyksiä, joihin vastaat tai valitset oikean vaihtoehdon. Jos
olet epävarma, löydät lisäohjeita kysymysrivin lopussa olevasta linkistä.
Kun laskuri antaa arvion vuorottelukorvauksen määrästä, voit joko tulostaa vastauksesi tai
palata kysymyksiin, jos haluat muuttaa vastauksiasi. Muuttamalla vastauksiasi voit
esimerkiksi selvittää, miten vuorotteluvapaalla saatu palkka vaikuttaa
vuorottelukorvauksen määrään.
Antamiasi henkilötietoja ei tallenneta Kelassa. Keräämme ainoastaan käyttömääriä ja
niihin liittyviä tietoja, joiden avulla arvioimme palvelun käyttöä ja toimivuutta.
Jotta voit käyttää laskuria, tarvitset selainohjelman, jossa on java-tuki.

Vuorotteluvapaan alkamispäivä. Ilmoita päivä, mistä lukien olet aikeissa jäädä
vuorotteluvapaalle. Päivämäärä voi olla aikaisintaan 1.1.2016.
Vuorotteluvapaasopimus on tehty. Ilmoita päivä, jolloin vuorotteluvapaasopimus on
tehty. Päivämäärä voi olla aikaisintaan 1.1.2016.
Vuorotteluvapaalla saadun oman palkan tai muun työtulon määrä veroja
vähentämättä. Jos sinulla on vuorotteluvapaan aikana omia palkka- tai muita työtuloja,
vuorottelukorvaus voidaan maksaa soviteltuna palkan tai muun työtulon kanssa. Jos
sinulla on rahapalkkaa tai muuta palkkatuloa (esim. palkkio, veronalainen kulukorvaus),
ansiotuloa ammatista, liikkeestä tai maatilataloudesta, kirjoita tulon määrä kuukaudessa
veroja vähentämättä. Palkkatulona ei pidetä luontaisetuja (esim. työsuhdeasunto, autoetu,
puhelinetu), joiden saaminen vuorottelusopimuksen mukaan jatkuu vuorotteluvapaan
aikana.
Omien/puolison sosiaalietuuksien määrä veroja vähentämättä. Jos sinulla on
lakisääteisiä sosiaalietuuksia, joiden määrä vähennetään vuorottelukorvauksesta, kirjoita
vähennettävän sosiaalietuuden määrä kuukaudessa veroja vähentämättä. Jos puolisosi
saa lasten kotihoidontukea, mutta ei hoida lasta itse, tuki voidaan vähentää
vuorottelukorvauksesta. Kirjoita puolison saaman kotihoidontuen määrä. Muut puolison

sosiaalietuudet eivät vaikuta vuorottelukorvauksen määrään. Lisätietoja löydät Kelan
työttömyysturvan kotisivuilta.
Seuraavat sosiaalietuudet eivät vaikuta vuorottelukorvauksen määrään:








lapsilisä
elatusapu tai -tuki
yleinen asumistuki tai eläkkeensaajan asumistuki
toimeentulotuki
perhe-eläke
eläkkeensaajan hoitotuki tai vammaistuki
tapaturmavakuutuslain mukaan maksettu haittaraha, sotilasavustus eikä
sotilasvammalain mukainen elin- tai täydennyskorko.

Minulle on kertynyt työhistoriaa. Valitse sopiva vaihtoehto. Voit saada
vuorottelukorvausta, jos olet ollut ennen vuorotteluvapaan alkamista työssä vähintään 20
vuotta.
"Laske"- painiketta klikkaamalla näytetään annettujen tietojen perusteella laskettu
vuorottelukorvauksen määrä.

