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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluva-
paalain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuo-
rotteluvapaalakia siten, että vuorotteluvapaan 
työhistoriaedellytys korotetaan 16 vuoteen ja 
vuorotteluvapaan kesto 100—360 kalenteri-
päivään. Vuorottelijalle säädettäisiin yläikä-
raja, joka vastaa työntekijän eläkelain mu-
kaista vanhuuseläkkeen alaikärajaa vähennet-
tynä kolmella vuodella. Lisäksi lakia ehdote-
taan muutettavaksi niin, että työssäoloaikaan 
lasketaan myös sellainen työssäoloaika tai 
työssäoloaikaan rinnastettava aika, jonka 
henkilö on ollut vakuutettuna Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsissä. 

Samalla ehdotetaan, että vuorotteluvapaa-
jakson ajankohdan muuttaminen olisi mah-
dollista, jos uudesta ajankohdasta sovitaan 
ennen jakson alkamista. Vuorottelukorvausta 
ei maksettaisi siltä vuorotteluvapaan ajalta, 
jolle ei ole palkattu sijaista. Lakia ehdotetaan 
muutettavaksi myös siten, että vuorottelu-
korvaukseen olisi oikeus tilanteessa, jossa 
vuorottelijan työsuhde päättyy vuorottelijasta 
riippumattomasta syystä ennen kuin vuorot-
teluvapaa on kestänyt 100 kalenteripäivää. 

Vuorottelusijaiselle säädettyjä edellytyksiä 
ehdotetaan muutettaviksi. Sijaiseksi olisi 
palkattava työtön työnhakija, joka on ollut 
työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai 
osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotte-
luvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukau-
den aikana. Sijaiseksi voitaisiin kuitenkin 
palkata alle 30-vuotias työtön työnhakija, 
jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon 
suorittamisesta on kulunut enintään vuosi 
taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluva-
paan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-
vuotias. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että vanhen-
tuneet viittaussäännökset työvoimatoimis-
toon muutettaisiin. 

Esitys liittyy hallituksen rakennepoliitti-
seen ohjelmaan talouden kasvuedellytysten 
vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestä-
vyysvajeen umpeen kuromiseksi. Ehdotettu 
laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi-
vänä syyskuuta 2014. Lain mukaista vuorot-
telijan yläikärajaa ei sovellettaisi ennen vuot-
ta 1957 syntyneisiin. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyt i la  

1.1 Vuorotteluvapaajärjestelmän tausta 
ja vapaan käyttö 

Vuorotteluvapaajärjestelmä tuli voimaan 
vuoden 1996 alusta. Vuorotteluvapaakokei-
lusta annettu laki (1663/1995) oli voimassa 
vuoden 2002 loppuun. Voimassa oleva vuo-
rotteluvapaalaki (1305/2002) tuli voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2003 siten, että laki oli 
ensin voimassa vuoden 2007 loppuun, minkä 
jälkeen lain voimassaoloa jatkettiin lailla 
1127/2007 vuoden 2009 loppuun. Vuorotte-
luvapaajärjestelmä säädettiin pysyväksi lailla 
1191/2009 vuoden 2010 alusta lukien. 

Vuorotteluvapaan edellytyksiä on määräai-
kaisten lakien jatkamisen ja vuorotteluvapaa-
järjestelmän vakinaistamisen yhteydessä 
muutettu. Esimerkiksi työhistoriaedellytys 
säädettiin 10 vuoteen vuonna 2003 voimaan 
tulleessa laissa, kun sitä ennen vuorottelijalta 
edellytettiin vain 12 kuukauden työssäolon 
täyttymistä. Toisaalta samassa yhteydessä 
vuorottelukorvauksen taso nostettiin 60 pro-
sentista nykyiselle tasolleen. Sen sijaan esi-
merkiksi vuorotteluvapaan enimmäiskesto on 
ollut sama vuorotteluvapaajärjestelmän alus-
ta lähtien. 

Kansaneläkelaitoksen (Kela) tilastojen mu-
kaan vuorottelukorvausta saaneiden määrä on 
vuosina 2005—2012 vaihdellut 16 800 ja 
22 500 henkilön välillä. Syitä määrän vaihte-
lulle ei ole tutkittu. Voidaan kuitenkin olet-
taa, että esimerkiksi taloudellisen laskusuh-
danteen aikana vuorotteluvapaan käyttö vä-
henee ja taloudellisesti parempina aikoina 
vuorotteluvapaan käyttö vastaavasti lisään-
tyy. Laskusuhdanteessa yritykset eivät to-
dennäköisesti ole yhtä halukkaita sopimaan 
vuorotteluvapaasta varsinkaan, jos yritykses-
sä on vireillä työvoiman vähentämiseen täh-
tääviä toimenpiteitä. Toisaalta taloudellisesti 
epävarmassa tilanteessa työntekijöiden huoli 
työstä ja toimeentulosta voi vähentää kiin-
nostusta vuorotteluvapaan käyttöön. Työttö-
myyden kasvaessa mahdollisia sijaisia kui-
tenkin on enemmän, mikä voi puolestaan 

edesauttaa vapaajärjestelyjä ja vuorotteluva-
paan työllistämistarkoitusta. 

Naiset jäävät selvästi useammin vuorotte-
luvapaalle kuin miehet. Sen sijaan vuorotte-
luvapaalle jääneiden työhistoriasta ei ole saa-
tavilla luotettavaa tietoa. Vuorotteluvapaa on 
yleisintä julkisella sektorilla. Toimialoista 
vuorotteluvapaalle jäädään eniten terveyden- 
ja sairaanhoidossa, sihteeri- ja toimistotyös-
sä, opetusalalla ja sosiaalialalla. Työ- ja elin-
keinoministeriön ylläpitämän työnvälitysti-
laston mukaan vuonna 2012 vuorotteluva-
paalle jäi keskimäärin 1 011 henkilöä tervey-
den- ja sairaanhoitoalalla, 551 henkilöä ope-
tusalalla, 525 henkilöä sihteeri- ja toimisto-
työssä ja 306 henkilöä sosiaalialalla. 

Työnvälitystilaston mukaan valtaosalla 
vuorotteluvapaasijaisista työttömyys on kes-
tänyt alle yhden viikon. Sijaisten suurimmat 
ikäryhmät vuoden 2012 tilastojen mukaan 
olivat 25—29- ja 30—34-vuotiaat. Naiset 
ovat vuorottelusijaisina selvästi miehiä use-
ammin. 

Vuorotteluvapaan kesto jakautuu melko ta-
saisesti. Työnvälitystilaston mukaan kolmen 
kuukauden pituiselle vuorotteluvapaalle jäi 
vuonna 2012 noin 3 100 henkilöä, 3—6 kuu-
kauden pituiselle vuorotteluvapaalle noin 
2 700 henkilöä ja yli kuuden kuukauden pi-
tuiselle vuorotteluvapaalle noin 2 000 henki-
löä (luvut vuosikeskiarvoja). Vuorotteluva-
paa pidetään useimmiten yhdessä jaksossa, ja 
jakson kesto on keskimäärin 105 arkipäivää. 

Vuorotteluvapaalle jääneiden kuukausi-
palkka ennen vuorotteluvapaata oli keski-
määrin 3 107 euroa. Vuorotteluvapaalle jää-
neiden naisten kuukausipalkka oli keskimää-
rin 2 886 euroa ja miesten 3 607 euroa. 
 
1.2 Vuorotteluvapaalaki 

Voimassa olevan vuorotteluvapaalain 1 §:n 
mukaan vuorotteluvapaajärjestelmän tarkoi-
tuksena on edistää lyhytkestoisen työstä 
poissaolon avulla työntekijän työssä jaksa-
mista ja parantaa samalla työttömänä työn-
hakijana olevan henkilön työllistymisedelly-
tyksiä määräaikaisen työkokemuksen avulla. 
Vuorotteluvapaa on 90−359 kalenteripäivää 
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kestävä vapaajakso, joka perustuu vuorotteli-
jan työnantajansa kanssa tekemään vuorotte-
lusopimukseen. Vuorotteluvapaan ajaksi 
työntekijä vapautetaan palvelussuhteeseen 
kuuluvien tehtävien suorittamisesta. Työnan-
taja sitoutuu vuorotteluvapaata vastaavaksi 
ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimis-
tossa työttömyysturvalain (1290/2002) 2 lu-
vun 1 §:ssä tarkoitetun työttömänä työnhaki-
jana olevan.  

Vuorotteluvapaalle voi jäädä kokoaikainen 
työntekijä ja työntekijä, jonka työaika on yli 
75 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän 
työajasta. Vuorotteluvapaalakia sovelletaan 
myös henkilöön, joka on virkasuhteessa tai 
siihen verrattavassa palvelussuhteessa valti-
oon, kuntaan tai muuhun julkisoikeudelliseen 
yhteisöön. Päätoiminen yrittäjä ei voi jäädä 
vuorotteluvapaalle. 

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on lain 
4 §:n mukaan, että henkilö on hankkinut 
työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan al-
kamista vähintään 10 vuotta. Työssäoloaika 
lasketaan työntekijän eläkelain (395/2006) 
3 §:ssä tarkoitettujen työeläkelakien alaisten 
ansioiden perusteella. Neljännes työhistorias-
ta voi olla laissa tarkoitettua työhön rinnas-
tettavaa aikaa. Vuorottelijan on lain 5 §:n 
mukaan tullut olla saman työnantajan palve-
luksessa yhdenjaksoisesti 13 kuukautta ennen 
vuorotteluvapaan alkamista kuitenkin siten, 
että 13 kuukauden aikaan voi sisältyä enin-
tään 30 kalenteripäivää palkatonta vapaata. 

Uuden vuorotteluvapaan edellytyksenä on 
viiden vuoden työhistorian täyttyminen edel-
lisen vuorotteluvapaan päättymisen jälkeen. 

Työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta 
vuorotteluvapaaseen, vaan vuorottelusta on 
sovittava työnantajan kanssa. Vuorottelija ja 
työnantaja sopivat vapaan yksityiskohdista 
kirjallisella vuorottelusopimuksella. Vuorot-
telusopimus sekä selvitys vuorottelusijaisen 
palkkaamisesta on toimitettava ennen vuorot-
teluvapaan alkamista työ- ja elinkeinotoimis-
tolle. 

Vuorotteluvapaa voidaan sopia pidettäväksi 
yhdenjaksoisesti tai jaksoissa. Lain 7 §:n 
mukaan vuorotteluvapaan jaksottamisesta on 
sovittava vuorottelusopimuksessa ennen va-
paan aloittamista. Kunkin vuorotteluvapaa-
jakson vähimmäiskesto on 90 kalenteripäi-
vää. Vuorotteluvapaan pidentämisestä on so-

vittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuo-
rotteluvapaan päättymistä. Vuorotteluvapaa 
on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuo-
den kuluessa sen aloittamisesta, eikä vapaan 
yhteenlaskettu kesto saa ylittää vuorotteluva-
paan enimmäiskestoa. 

Työnantaja sitoutuu vuorottelusopimuksel-
la palkkaamaan vuorottelusijaiseksi työ- ja 
elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakija-
na olevan henkilön. Sijaista ei tarvitse palka-
ta samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on 
tehnyt. Sijaiseksi on palkattava ensisijaisesti 
alle 25-vuotias työtön tai henkilö, joka on ol-
lut yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana 
12 kuukautta taikka korkeakoulu- tai ammat-
titutkinnon äskettäin suorittanut työtön, jos 
henkilön ammattitaito voidaan arvioida riit-
täväksi haettavaan tehtävään. Arvion tekevät 
työnantaja ja työ- ja elinkeinoviranomainen 
yhdessä. Toissijaisesti on palkattava sellai-
nen työtön työnhakija, jonka työnsaannin 
tarve on suurin ja jonka työllistymisedelly-
tysten arvioidaan parantuvan sijaisuuden 
avulla. 

Työntekijällä on oikeus saada vuorottelu-
vapaan ajalta vuorottelukorvausta, jos korva-
uksen saamisen edellytykset täyttyvät. Vuo-
rottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia 
siitä työttömyyspäivärahasta, jonka työnteki-
jä saisi työttömäksi jäädessään. Jos työnteki-
jällä on työhistoriaa vähintään 25 vuotta, 
vuorottelukorvaus on 80 prosenttia työttö-
myyspäivärahasta. 

Vuorotteluvapaan päätyttyä työntekijällä 
on oikeus palata aikaisempaan työhönsä tai 
jos tämä ei ole mahdollista, työnantajan on 
tarjottava vuorotteluvapaalta palaavalle ai-
kaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen 
mukaista taikka muuta sopimuksen mukaista 
työtä. Vuorottelijalla ei ole erityistä irtisano-
missuojaa, vaan vuorotteluvapaalla oleva 
voidaan irtisanoa, jos laissa säädetyt irtisa-
nomisperusteet täyttyvät. 
 
1.3 Vuorotteluvapaan kustannukset 

Vuorotteluvapaajärjestelmä rahoitetaan 
työttömyysvakuutuksesta. Vuorottelukorvaus 
rahoitetaan samassa suhteessa kuin sitä vas-
taava työttömyyspäiväraha. Valtio korvaa 
työttömyyskassalle kustakin ansiopäivärahas-
ta peruspäivärahaa vastaavan määrän. Perus-
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päiväraha puolestaan rahoitetaan valtion va-
roista sekä palkansaajan työttömyysvakuu-
tusmaksun tuotosta. Työttömyyskassan osuus 
vuorottelukorvauksesta on 5,5 prosenttia, ja 
loppuosa rahoitetaan Työttömyysvakuutusra-
hastosta. 

Vuonna 2012 työttömyyskassat maksoivat 
vuorottelukorvauksia noin 120,1 miljoonaa 
euroa, mikä oli yli 30 prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Perusturvassa vuo-
rottelukorvauksia maksettiin vuonna 2012 
noin 0,35 miljoonaa euroa. Vastaavat korva-
ukset vuonna 2011 olivat 91,8 miljoonaa eu-
roa ja 0,35 miljoonaa euroa. Keskimääräinen 
päiväkorvaus ansioturvassa vuonna 2012 oli 
55,76 euroa ja perusturvassa 22,55 euroa. 

Vuodesta 2005 lähtien työeläkejärjestel-
mässä on kompensoitu palkattomia poissa-
oloja. Vuodesta 2010 lukien eläkkeen perus-
teena on 55 prosenttia vuorottelukorvauksen 
perusteena olevasta ansiosta. Vuorotteluva-
paajärjestelmästä aiheutuvat eläkekustannuk-
set vuonna 2012 olivat 31,2 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2012 vuorottelukorvausten brut-
tomenot olivat siten kokonaisuudessaan noin 
151,7 miljoonaa euroa.  

Vuorotteluvapaajärjestelmän täsmällisiä 
nettokustannuksia on vaikea arvioida. Netto-
kustannuksia laskettaessa on otettava huomi-
oon sijaisten työttömyyskorvauksista synty-
vät säästöt, sikäli kun sijainen ei vuorotte-
lusijaisuuden sijasta onnistuisi löytämään 
muuta työtä. Toisaalta laskelmissa on huo-
mioitava muun muassa se, että ansiotuloista 
kertyy valtiolle enemmän verotuloja kuin 
vuorottelukorvauksista. 
 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

Vuorotteluvapaalakia ehdotetaan muutetta-
vaksi työhistoriaedellytystä, vuorotteluvapaa-
jaksojen ajankohtien muuttamista, vuorotte-
lusopimusta ja vuorottelukorvauksen mak-
samista sekä vuorottelusijaista koskevilta 
osin. Lisäksi lakiin ehdotetaan säännöstä 
vuorottelijan yläikärajasta. 

Esitys liittyy pääministeri Jyrki Kataisen 
hallituksen 29.8.2013 päivättyyn rakennepo-
liittiseen ohjelmaan talouden kasvuedellytys-
ten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kes-

tävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Rakenne-
poliittisen ohjelman mukaan vuorotteluva-
paajärjestelmän uudistus valmistellaan siten, 
että järjestelmän käyttöä rajoitetaan muun 
muassa saantiedellytyksiä tiukentamalla. Täl-
lä esityksellä toteutetaan rakennepoliittisen 
ohjelman vuorotteluvapaata koskevat toi-
menpiteet. 

Lisäksi esityksellä saatettaisiin toisessa Eu-
roopan unionin jäsenvaltiossa, Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveit-
sissä vakuutettuna olleet henkilöt yhdenver-
taiseen asemaan Suomessa työskennelleiden 
kanssa vuorotteluvapaan työhistoriaedelly-
tystä laskettaessa. 

Säännökset, joissa viitataan työvoimatoi-
mistoon, muutettaisiin viittaamaan työ- ja 
elinkeinotoimistoon. Tämän vuoksi lain 3 §:n 
1 kohta, 9 §:n 3 momentti, 11 §:n 2 kohta ja 
18 § ehdotetaan muutettavaksi. Kyse on tek-
nisistä muutoksista.    
 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset ja vaiku-
tukset työllisyyteen 

Ehdotuksen taloudellisia sekä työllisyys-
vaikutuksia koskevat laskelmat ovat suuntaa-
antavia. Vuorotteluvapaasta ei ole tarkkoja ti-
lastoja esimerkiksi vuorottelijoiden työhisto-
riasta, uusijoiden määrästä ja vuorottelusijai-
sista. Laskelmien pohjana on käytetty Kelan 
tilastoja vuorottelukorvauksen maksamisesta 
sekä työnvälitystilastoa, jossa on tietoa muun 
muassa vuorotteluvapaalle jääneistä ja vuo-
rottelusijaisista. 

Vuorottelukorvausta sai vuonna 2012 noin 
20 000 henkilöä (Kela, 2012). Työnvälitysti-
laston mukaan vuorotteluvapaalle vuonna 
2012 jäi noin 16 000 henkilöä, ja keskimää-
räinen vapaan kesto oli noin 28 viikkoa. 

Ehdotuksen taloudellisia vaikutuksia kos-
kevat laskelmat pohjautuvat suurelta osin 
vuorotteluvapaan käyttäjien ikäjakaumiin. 
Vaikutuksissa tulee olemaan koulutustasojen 
välillä eroja, joita ei ole laskelmissa kuiten-
kaan pystytty tarkasti määrittelemään. 

Vuorottelukorvausta saaneiden ikäjakauma 
on seuraava: alle 30-vuotiaat 0,1 %, 30–39-
vuotiaat 12 %, 40–49-vuotiaat 30 %, 50–59-
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vuotiaat 51 % ja yli 60-vuotiaat 6 % (Kela, 
2012). Vuorotteluvapaan käyttö painottuu 
vanhempiin ikäluokkiin. Lisäksi suurimmalle 
osalle vuorotteluvapaata käyttäneistä voi olla 
mahdollista jäädä uudelle vuorotteluvapaalle 
työuransa aikana. 

Vuorottelijoita koskevat muutosehdotukset 
vähentäisivät erityisesti alle 40-vuotiaiden ja 
toisaalta yli 60-vuotiaiden vuorotteluvapaan 
käyttöä. Alle 40-vuotiaiden osalta työllisten 
määrä voisi lisääntyä vuositasolla noin 550 
henkilötyövuodella. Arvio perustuu oletta-
maan, että sijaiset työllistyisivät muihin töi-
hin. Tilastojen mukaan suurin osa sijaisista 
on ollut vain vähän aikaa työttömänä ennen 
vuorotteluvapaasijaisuutta. Oletuksena lisäk-
si on, että vuorotteluvapaan käytössä ei muu-
ten tapahdu muutosta. Yläikärajan säätämi-
nen estäisi yli 60-vuotiailta vuorotteluvapaan 
käytön. Työllisyys voisi lisääntyä vuositasol-
la 650 henkilötyövuodella. Toimenpiteiden 
vaikutuksia 40—60-vuotiaiden osalta ei ole 
pystytty täsmällisesti arvioimaan. Karkean 
arvion mukaan toimenpiteet lisäisivät työlli-
syyttä vuositasolla vähintään 1 200 henkilö-
työvuodella. 

Vuorotteluvapaasijaista koskevien ehtojen 
muuttaminen puolestaan vähentäisi vuorotte-
luvapaan käyttöä aloilla, joilla on vähän pit-
käaikaistyöttömyyttä. Tällaisia aloja ovat 
esimerkiksi opetusala sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoala. Kuitenkin mahdollisuus ot-
taa sijaiseksi alle 30-vuotias vastavalmistunut 
taikka alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias työ-
tön työnhakija vähentäisi sijaisen 90 kalente-
ripäivän työttömyyden kestolle asetetun eh-
don vaikutuksia. Karkean arvion mukaan si-
jaista koskevien ehtojen muutos lisäisi työlli-
syyttä noin 600 henkilötyövuodella. 

Yhteensä ehdotetut vuorotteluvapaata kos-
kevat muutokset lisäisivät työllisyyttä vähin-
tään 1 800 henkilötyövuodella. 

Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset on ar-
vioitu vuoden 2012 tilastojen mukaan. Jos 
vapaan käyttö vähenisi 1 800 henkilötyövuo-
della, vuorottelukorvausmenot pienenisivät 
noin 20 prosentilla. Valtion budjettisäästönä 
tämä merkitsisi vuositasolla 10—12 miljoo-
naa euroa ja kokonaissäästönä 22—26 mil-
joonaa euroa. 
 

3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-
taan 

Viranomaisten tehtävät vuorotteluvapaajär-
jestelmässä on jaettu siten, että työ- ja elin-
keinotoimisto antaa Kansaneläkelaitosta ja 
työttömyyskassaa sitovan työvoimapoliittisen 
lausunnon vuorottelukorvauksen laissa erik-
seen luetelluista edellytyksistä, ja Kansan-
eläkelaitos ja työttömyyskassat vastaavat 
vuorottelukorvauksen maksamisesta. Vuorot-
teluvapaajärjestelmän toimeenpanoa johtaa, 
ohjaa ja kehittää puolestaan työ- ja elinkei-
noministeriö. 

Esityksellä on vähäisiä vaikutuksia työ- ja 
elinkeinotoimiston sekä työttömyyskassojen 
ja Kansaneläkelaitoksen tehtäviin. 

Osana työvoimapoliittista lausuntoa työ- ja 
elinkeinotoimiston tulee lakiehdotuksen mu-
kaan selvittää, täyttyykö 5 a §:n mukainen 
vuorottelijan yläikärajaa koskeva edellytys. 
Tämän selvittäminen ei kuitenkaan lisää työ- 
ja elinkeinotoimiston työmäärää, sillä vuorot-
telija ilmoittaa syntymäaikansa vuorotteluso-
pimuksessa. Myös yläikäraja voidaan laskea 
helposti. 

Vuorotteluvapaajaksojen ajankohtien 
muuttamista koskeva ehdotus ei myöskään 
lisää työ- ja elinkeinotoimistojen työmäärää. 
Päinvastoin on arvioitu, että lain täsmentä-
minen tältä osin vähentää työ- ja elinkeino-
toimistojen neuvontatyötä, sillä vuorottelu-
vapaan jaksottamisesta ja jaksojen ajankohti-
en siirtämisestä tiedustellaan työ- ja elinkei-
notoimistoilta usein. 

Vuorotteluvapaasijaista koskevat ehdotuk-
set lisäävät työ- ja elinkeinotoimistojen työtä 
vähäisessä määrin. Voimassa olevan lain 
mukaan työ- ja elinkeinotoimiston tulee an-
taa Kansaneläkelaitosta ja työttömyyskassaa 
sitova lausunto muun muassa lain 9 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitetuista sijaista koskevista 
edellytyksistä. Lausunnon antamiseksi tarvit-
tavien selvitysten hankkimista ei ole käytän-
nössä pidetty työläänä. 

Ehdotuksen mukaan työ- ja elinkeinotoi-
misto antaisi lausunnon myös siitä, täyttyykö 
sijaisen työttömyydelle asetettu 90 kalenteri-
päivän vähimmäiskesto ja toisaalta siitä, on-
ko kyseessä ehdotetun 9 §:n 2 momentin 
mukainen tilanne, jossa työttömyysedellytyk-
sestä voidaan poiketa. Sijaisen työttömyyden 
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kesto voidaan selvittää työ- ja elinkeinotoi-
mistoissa käytössä olevasta URA-
järjestelmästä. Sijaiseksi palkattavan iän sel-
vittäminen ei myöskään edellytä uusien jär-
jestelmien käyttöön ottoa. Selvityksen am-
matti- tai korkeakoulututkinnon suorittami-
sesta toimittaisi työ- ja elinkeinotoimistolle 
sijaiseksi palkattava henkilö. 

Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan 
tulee vuorottelijan hakemuksen mukaan arvi-
oida, missä määrin ulkomailla tehtyä työtä 
voidaan pitää 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu-
na työhön rinnastettavana aikana. On arvioi-
tu, että näitä hakemuksia on käytännössä 
vain muutamia vuodessa. Näin ollen ehdotus 
ei merkittävästi lisää Kansaneläkelaitoksen ja 
työttömyyskassojen tehtäviä. 
 
3.3 Vaikutukset vuorottelijan kannalta 

Vuorotteluvapaan on koettu edistävän työs-
sä jaksamista ja pysymistä työssä pidempään. 
Toisaalta objektiivista näyttöä ei ole siitä, et-
tä pidetyt vuorotteluvapaat pidentäisivät työ-
uraa. Huolimatta julkisessa keskustelussa 
vuorotteluvapaaseen yhdistetyistä positiivi-
sista, työhyvinvointia ja työntekijöiden jak-
samista edistävistä vaikutuksista ja mieliku-
vista, vuorotteluvapaa ei vuonna 2009 toteu-
tetun tutkimuksen (Junka ym.: Vuorotteluva-
paan työllisyysvaikutukset. Työ- ja elinkei-
noministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 
36/2009) mukaan ole lisännyt vapaalla ollei-
den myöhempää työllisyyttä. Tutkimuksen 
kohteena olivat 1996—2003 vuorotteluva-
paalla olleet henkilöt sekä heille tutkimuk-
sessa tarkemmin määritellyin tavoin valikoitu 
verrokkiryhmä. Tutkimuksen mukaan vielä 
kahdeksan vuotta vuorotteluvapaan jälkeen 
vuorotteluvapaalla olleiden työllisyysaste oli 
noin kuusi prosenttiyksikköä pienempi kuin 
vertailuryhmällä. Näin ollen vuorotteluva-
paajärjestelmä ei tämän tutkimuksen mukaan 
ole täyttänyt kaikkia sille asetettuja tavoittei-
ta. 

Esityksellä tiukennetaan vuorotteluvapaalle 
jäämisen ehtoja. Näin ollen vuorotteluvapaan 
käyttö tulee vähenemään nykyisestä. Noin 70 
prosenttia vuorotteluvapaan käyttäjistä on 
naisia, ja vuorotteluvapaata käytetään eniten 
naisvaltaisilla aloilla, kuten terveyden- ja sai-
raanhoitoalalla, opetusalalla, sihteeri- ja toi-

mistotyössä sekä sosiaalialalla. Vuorottelu-
vapaan ehtojen tiukentaminen vähentää siten 
erityisesti naisten suosiman järjestelmän 
käyttöä. 

Vuorotteluvapaan ehdot ovat samat kaikilla 
toimialoilla. On kuitenkin mahdollista, että 
vuorotteluvapaan käyttö vähenee joillakin 
aloilla enemmän kuin toisilla. Vaikutukset 
riippuvat ennen muuta siitä, onko alalla vuo-
rottelusijaiselle säädetyt edellytykset täyttä-
viä työttömiä työnhakijoita. On arvioitu, että 
esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitoalalla 
sekä opetusalalla vuorotteluvapaan käyttö tu-
lee vähenemään, jos vuorottelusijaiselle ase-
tettuja edellytyksiä tiukennetaan. 

Ehdotuksen mukaan 90 kalenteripäivän 
työttömyysedellytys laskettaisiin vuorottelu-
vapaata edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. 
Lisäksi työttömyysedellytystä koskevan eh-
don estämättä sijaiseksi voidaan palkata alle 
30-vuotias vastavalmistunut, alle 25-vuotias 
tai yli 55-vuotias työtön työnhakija. Arvioi-
den mukaan mainitut säännökset mahdollis-
tavat vuorotteluvapaan joustavan käytön 
myös aloilla, joilla työttömyys on pääsään-
töisesti lyhytaikaisempaa tai kohdentuu tiet-
tyihin vuodenaikoihin. 
 
3.4 Vaikutukset työnantajien kannalta 

Vuorotteluvapaan käyttö edellyttää vuorot-
telijan ja työnantajan välistä sopimusta vuo-
rotteluvapaalle jäämisestä. Vuorotteluvapaal-
le jäädään lähes yhtä usein kuntasektorin ja 
yksityisten yritysten palveluksesta. Vuonna 
2012 kuntasektorilta vuorotteluvapaalle jäi 
keskimäärin 3 600 henkilöä ja yritysten pal-
veluksesta keskimäärin 3 000 henkilöä. 

Ehdotus ei lisää työnantajille aiheutuvia 
kustannuksia. Lisäksi on arvioitu, että vuo-
rotteluvapaan käytön vähentyessä työnantaji-
en tarve sijaisuusjärjestelyihin vähenee. 
 
3.5 Vaikutukset sijaisen kannalta 

Vuorotteluvapaasijaisen tilannetta on selvi-
tetty vuonna 2005 tehdyssä tutkimuksessa 
(Nätti ym.: Vuorotellen virkeäksi. Vuorotte-
luvapaan seurantatutkimus. Työpoliittinen 
tutkimus. Työministeriö. Helsinki 2005), 
jonka mukaan 62 prosenttia sijaisista oli ollut 
useamman kerran työttömänä viimeisen vii-
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den vuoden aikana. Lähes puolet sijaisista ei 
ollut koskaan työskennellyt vakituisessa pal-
velussuhteessa. 

Vuorotteluvapaajärjestelmällä on vuonna 
2009 tehdyn tutkimuksen mukaan myönteisiä 
vaikutuksia sijaisten työllistymiseen. Tutki-
muksen kohteena olivat vuosina 1996—2003 
vuorottelusijaisina olleet henkilöt sekä heille 
sekä tutkimuksessa tarkemmin määritellyin 
tavoin valikoitu verrokkiryhmä. Tutkimuksen 
mukaan vuorottelusijaisten työllisyysaste oli 
10 prosenttiyksikköä vertailuryhmän työlli-
syysastetta korkeampi vielä kahdeksan vuotta 
sijaisuuden jälkeen. Tutkimuksessa sijaisia 
koskeva analyysi rajattiin henkilöihin, joiden 
työttömyys oli kestänyt vähintään kaksi viik-
koa otantahetkeen mennessä. 

Esityksellä tiukennetaan vuorottelusijaisel-
le säädettyjä edellytyksiä. Tavoitteena on, et-
tä vuorotteluvapaajärjestelmällä parannettai-
siin pidempään työttömänä olleiden henki-
löiden työllistymisedellytyksiä. Toisaalta eh-
dotuksen mukaiset mahdollisuudet poiketa 
90 kalenteripäivän työttömyysedellytyksestä 
kannustavat työnantajia palkkaamaan sijai-
seksi vastavalmistuneita nuoria sekä alle 25-
vuotiaita ja yli 55-vuotiaita työttömiä työn-
hakijoita. 

Vuorotteluvapaasijaisista lähes 70 prosent-
tia on naisia, ja sijaiset ovat yleisimmin 25—
34-vuotiaita. Näin ollen sijaiselle säädettyjä 
edellytyksiä koskeva ehdotus saattaa heiken-
tää nuorten naisten mahdollisuuksia työllis-
tyä vuorotteluvapaasijaisuuksien avulla. 
 
3.6 Esityksen vaikutusten seuranta 

Esityksen vaikutuksia ja tavoitteiden toteu-
tumista arvioidaan kahden vuoden kuluttua 
lain voimaantulosta. Arvioinnissa otetaan 
huomioon myös vuorotteluvapaajärjestelmän 
tavoitteet. Arviointi tehdään kolmikantaises-
ti. 
 
4  Asian valmiste lu 

Lakiehdotus on valmisteltu työ- ja elinkei-
noministeriön työryhmässä, jossa olivat 
edustettuina työ- ja elinkeinoministeriön li-
säksi sosiaali- ja terveysministeriö, valtiova-

rainministeriö, Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskus-
järjestö STTK ry, Akava ry, Elinkeinoelämän 
Keskusliitto EK, Valtion työmarkkinalaitos, 
KT Kuntatyönantajat, Kirkon työmarkkina-
laitos, Suomen Yrittäjät ry, Uudenmaan työ- 
ja elinkeinotoimisto sekä Työttömyyskasso-
jen Yhteisjärjestö TYJ ry. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen 
29.8.2013 päivätyssä rakennepoliittisessa oh-
jelmassa talouden kasvuedellytysten vahvis-
tamiseksi ja julkisen talouden kestävyysva-
jeen umpeen kuromiseksi todetaan, että vuo-
rotteluvapaajärjestelmän uudistus valmistel-
laan siten, että järjestelmän käyttöä rajoite-
taan muun muassa saantiedellytyksiä tiuken-
tamalla. 

Kolmikantainen työryhmä antoi marras-
kuussa 2013 hallitukselle esityksen vuorotte-
luvapaajärjestelmän uudistamiseksi. Työ-
ryhmä ehdotti vuorotteluvapaalakiin muutok-
sia muun muassa siltä osin kuin kyse on työ-
historiaedellytyksestä, toisessa EU- tai ETA-
maassa tehdystä työstä, vuorotteluvapaan 
kestosta, vuorotteluvapaasopimuksessa sovit-
tujen jaksojen ajankohtien muuttamisesta ja 
työsuhteen päättymisen vaikutuksista vuorot-
telukorvauksen maksamiseen. Lisäksi työ-
ryhmä esitti säädettäväksi yläikärajan vuorot-
telijalle. 

Hallituksen 29.11.2013 päivätyssä päätök-
sessä rakennepoliittisen ohjelman toimeen-
panosta todetaan, että vuorotteluvapaauudis-
tus toteutetaan kolmikantaisen esityksen ja 
hallituksen linjauksen pohjalta. Erityisesti 
tarkastellaan sijaisuuden ehtojen tiukentamis-
ta. 

Kirjauksen perusteella vuorotteluvapaalain 
uudistusta valmistellut kolmikantainen työ-
ryhmä esitti vuorotteluvapaalain muuttamista 
aikaisemmin tekemänsä ehdotuksen mukai-
sesti kuitenkin niin, että työhistoriaedellytys 
olisi 16 vuotta ja lisäksi säädettäisiin vuorot-
telusijaiselle 90 kalenteripäivän työttömyys-
edellytys. Työttömyysedellytyksestä voitai-
siin kuitenkin poiketa tietyissä laissa sääde-
tyissä tilanteissa, kuten silloin, kun sijaiseksi 
valittaisiin vastikään ammatti- tai korkeakou-
lututkinnon suorittanut nuori, alle 25-vuotias 
tai yli 55-vuotias henkilö. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

4 §. Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys. 
Pykälän 1 momentti ehdotetaan muutettavak-
si. Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytykse-
nä olisi, että vuorottelija on hankkinut työs-
säoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista 
vähintään 16 vuotta. Työssäoloaika laskettai-
siin edelleen työntekijän eläkelain 
(395/2006) 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkela-
kien alaisten ansioiden perusteella. Muutok-
sella rajoitettaisiin vuorotteluvapaan käyttöä. 

4 a §. Ulkomaantyön huomioiminen. Lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä ulko-
maantyön laskemisesta työhistoriaan. 

Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytykseen 
laskettaisiin mukaan myös työssäoloaika tai 
työssäoloaikaan rinnastettava aika, jonka 
henkilö on ollut vakuutettuna Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsissä. 
Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 
perusteella Euroopan unionin jäsenmaiden li-
säksi myös Norjassa, Islannissa tai Liechten-
steinissa tehty työ tai työhön rinnastettava ai-
ka laskettaisiin mukaan työssäoloaikaan. 

Näyttövelvollisuus tehdystä työstä tai ajas-
ta, joka rinnastetaan työssäoloaikaan, olisi 
vuorottelijalla. Selvitettäessä työssäoloaikaa 
ja aikaa, joka rinnastetaan työssäoloaikaan, 
voitaisiin soveltuvin osin hyödyntää esimer-
kiksi Euroopan unionin sosiaaliturvajärjes-
telmien yhteensovittamisen puitteissa Euroo-
pan komission hyväksymiä lomakkeita. 

Työhistorian laskemisessa voitaisiin hy-
väksyä muukin selvitys kuin työtodistukset 
tai viranomaisen antamat todistukset. Esi-
merkiksi henkilön selvitys palkkatuloista 
voidaan hyväksyä työssäoloajaksi samalla 
tavoin kuin Suomessa, jos palkkamäärä suh-
teessa ansaintamaan yleiseen palkkatasoon 
vastaa sitä, mitä edellytetään Suomessa teh-
dyn työn laskemisessa työssäoloehtoon. 

Vuorottelijan olisi niin ikään esitettävä sel-
vitys työssäoloaikaan rinnastettavasta ajasta 
ulkomailla. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi 
selvitys ulkomailla maksetusta äitiys-, isyys- 
tai vanhempainrahasta taikka ulkomaisen 

työnantajan selvitys kyseisen maan lakiin tai 
työ- tai virkaehtosopimukseen perustuvalla 
hoitovapaalla olosta. Vastaavasti työssäolo-
aikaan rinnastettavaa aikaa koskevana selvi-
tyksenä voitaisiin hyväksyä esimerkiksi to-
distus varusmies- tai siviilipalveluksen suo-
rittamisesta ulkomailla. 

Annettujen selvitysten perusteella Kansan-
eläkelaitos tai työttömyyskassa arvioisi vuo-
rottelukorvauksen maksajana, missä määrin 
aikaa ulkomailla voidaan pitää lain 4 §:n 3 
momentissa tarkoitettuna työhön rinnastetta-
vana aikana. 

5 a §. Vuorottelijan yläikäraja. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi vuorottelijan yläikärajaa 
koskeva pykälä. 

Jotkut vuorottelijat aikaistavat työelämästä 
poistumista ennen vanhuuseläkkeen alkamis-
ta olemalla välittömästi ennen eläkkeen al-
kamista vuorotteluvapaalla. Koska yksi vuo-
rotteluvapaan tarkoituksista on lain 1 §:n 
mukaan tukea työntekijän työssä jaksamista, 
vuorotteluvapaan käyttö välittömästi ennen 
vanhuuseläkkeelle siirtymistä on ristiriidassa 
tarkoituksen kanssa. 

Ottaen lisäksi huomioon työurien pidentä-
mistä koskevat tavoitteet lakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että vuorotteluvapaalle 
jäävälle säädettäisiin yläikäraja, jonka täytet-
tyään henkilö ei enää voisi jäädä vuorottelu-
vapaalle. Ikäraja laskettaisiin työntekijän 
eläkelain mukaisesta vanhuuseläkkeen 
alaikärajasta. Vuorotteluvapaata ei voisi 
aloittaa sen kalenterikuukauden päättymisen 
jälkeen, jonka aikana vuorottelija täyttää iän, 
joka vastaa työntekijän eläkelain mukaista 
vanhuuseläkkeen alkamisen alaikärajaa vä-
hennettynä kolmella vuodella. 

Yläikäraja olisi sama kaikille riippumatta 
siitä, minkä eläkejärjestelmän piiriin henkilö 
kuuluu. Näin ollen sama yläikäraja tulisi so-
vellettavaksi paitsi yksityisellä sektorilla 
myös julkisella sektorilla työskentelevien 
osalta. Tällä hetkellä voimassa olevan työn-
tekijän eläkelain mukaan laskettuna yläikära-
ja vuorotteluvapaalle jäävälle olisi 60 vuotta 
(työntekijän eläkelain mukainen vanhuus-
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eläkkeen alaikäraja 63 vuotta vähennettynä 
kolmella vuodella). 

Työmarkkinoilla on vielä henkilöitä, jotka 
voivat siirtyä vanhuuseläkkeelle niin sanotun 
ammatillisen eläkejärjestelmän tai lisäeläke-
järjestelmän perusteella jo ennen kuin työn-
tekijän eläkelain mukainen vanhuuseläkkeen 
alaikäraja täyttyy. Näiden henkilöiden eläke-
ikä on siten alempi kuin voimassa olevan 
työntekijän eläkelain mukainen vanhuuselä-
keiän alaraja. Kun ehdotettu yläikäraja vuo-
rotteluvapaalle jäävälle laskettaisiin työnteki-
jän eläkelain mukaan, henkilö, jonka eläke-
ikä on esimerkiksi ammatillisen eläkejärjes-
telmän tai lisäeläkejärjestelmän ehtojen mu-
kaan alempi kuin työntekijän eläkelain mu-
kainen vanhuuseläkkeen alaikäraja, voisi 
jäädä vanhuuseläkkeelle suoraan vuorottelu-
vapaalta. 

Yläikärajaa sovellettaisiin sekä yhdenjak-
soisissa että jaksotetuissa vuorotteluvapaissa. 
Jaksotetussa vuorotteluvapaassa ensimmäi-
nen jakso tulisi aloittaa samalla tavalla kuin 
yhdenjaksoisessa vuorotteluvapaassa.  Jakso-
tetun vuorotteluvapaan myöhemmät vapaa-
jaksot voitaisiin pitää yläikärajan täyttymi-
sestä huolimatta kuitenkin niin, että vuorotte-
luvapaa tulisi lain 7 §:n mukaan pitää koko-
naisuudessaan kahden vuoden kuluessa va-
paan alkamisesta. 

6 §. Vuorotteluvapaan kesto. Pykälää ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että vuorotteluva-
paan kesto olisi vähintään 100 kalenteripäi-
vää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 
360 kalenteripäivää. 

Vuorotteluvapaan vähimmäiskeston piden-
tämisellä 90 kalenteripäivästä 100 kalenteri-
päivään parannettaisiin vuorottelusijaisen 
työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla si-
jaiselle pidempiä yhdenjaksoisia työkoke-
muksia. Lisäksi vuorotteluvapaan vähim-
mäiskeston muuttaminen 100 kalenteripäi-
vään helpottaisi vuorotteluvapaasta aiheutu-
via sijaisjärjestelyjä työpaikoilla. 

Vuorotteluvapaan enimmäiskeston nosta-
misella lähimpään tasakymmenlukuun eli 
360 kalenteripäivään yksinkertaistettaisiin 
lakia. Voimassa olevan lain mukainen vuo-
rotteluvapaan enimmäiskesto on perustunut 
sittemmin muutettuun eläkelainsäädäntöön. 

7 §. Vuorotteluvapaan jaksottaminen ja so-
vitun vuorotteluvapaan pidentäminen. Pykä-

län 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että vuorotteluvapaata jaksotettaessa 
kunkin jakson vähimmäispituus olisi 100 ka-
lenteripäivää. Jakson vähimmäispituus vas-
taisi lain 6 §:n mukaista vuorotteluvapaan 
vähimmäiskestoa. Vuorotteluvapaa voitaisiin 
näin ollen pitää enintään kolmessa jaksossa. 

Vuorotteluvapaan pidentämistä koskevan 2 
momentin mukaan vuorotteluvapaan piden-
tämisestä olisi jatkossakin sovittava kaksi 
kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan 
päättymistä.  

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan säännöstä 
vuorotteluvapaajakson ajankohdan muutta-
misesta. 

Voimassa olevan lain mukaan vuorottelu-
vapaan jaksottamisesta on sovittava vuorotte-
lusopimuksessa ennen vapaan aloittamista. 
Vuorottelusopimuksessa sovittujen vuorotte-
luvapaajaksojen ajankohtaa ei voida muuttaa 
enää sen jälkeen, kun ensimmäinen vuorotte-
luvapaajakso on alkanut. Ajankohdan muut-
taminen ei ole mahdollista siinäkään tilan-
teessa, että vuorottelija ja työnantaja ovat 
muuttamisesta yhtä mieltä. 

Voimassa oleva säännös on käytännön ti-
lanteissa aiheuttanut tulkintaepäselvyyksiä, 
kuten kysymyksiä siitä, voidaanko vuorotte-
luvapaajakson ajankohtaa muuttaa vuorotteli-
jan sairastumisen tai työnantajan toimintaan 
liittyvien painavien syiden perusteella. Vuo-
rotteluvapaan jaksottamista koskevaa sään-
nöstä on myös pidetty jäykkänä. On kuiten-
kin tilanteita, joissa jaksojen ajankohtien 
muuttaminen olisi sekä vuorottelijan että 
työnantajan kannalta tarkoituksenmukaista. 

Vuorotteluvapaan käytön joustavoittami-
seksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että vuorotteluvapaan jaksottamisesta olisi 
edelleen sovittava vuorottelusopimuksessa 
ennen vuorotteluvapaan alkamista, mutta 
vuorottelija ja työnantaja voisivat sopia vuo-
rotteluvapaajakson ajankohdan muuttamises-
ta myös vuorotteluvapaan aloittamisen jäl-
keen, kuitenkin ennen kyseessä olevan va-
paajakson alkamista. 

Myös erimittaisten vuorotteluvapaajakso-
jen keskinäisen järjestyksen muuttaminen 
olisi mahdollista. Vuorotteluvapaan kestoa 
koskevista säännöksistä seuraa, että vuorotte-
luvapaa voitaisiin pitää enintään kolmessa 
jaksossa. Näin ollen jaksojen keskinäisen jär-
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jestyksen muuttaminen vuorotteluvapaan al-
kamisen jälkeen voisi käytännössä koskea 
järjestyksessä toista ja kolmatta jaksoa. Jos 
vuorotteluvapaa pidetään kolmessa jaksossa, 
toisen ja kolmannen jakson pitämisjärjestyk-
sen muuttamisesta olisi sovittava ennen toi-
sen vapaajakson alkamista. 

Mahdollisuus sopia vuorotteluvapaajakson 
ajankohdan muuttamisesta koskisi vain jak-
sotettua vuorotteluvapaata. Jos vuorotteluva-
paa on vuorottelusopimuksessa sovittu pidet-
täväksi yhdenjaksoisena, vuorottelija ja työn-
antaja eivät voisi enää vapaan alkamisen jäl-
keen jaksottaa sovittua vapaata. Vuorottelu-
vapaan ennenaikaisesta päättymisestä ja tila-
päisestä työhön paluusta säädetään voimassa 
olevan lain 10 §:ssä. 

Jakson ajankohdan muuttamiselle ei sää-
dettäisi syyperustetta, vaan jakson muuttami-
nen perustuisi vuorottelijan ja hänen työnan-
tajansa väliseen sopimukseen. Vuorotteluva-
paajakson ajankohtaa ei voisi muuttaa yksi-
puolisesti. Jos vuorottelija ja työnantaja eivät 
pääsisi ajankohdasta sopimukseen, vuorotte-
luvapaajaksot tulisi pitää alkuperäisen sopi-
muksen mukaisesti. 

Vuorottelijan ja työnantajan välinen vuo-
rotteluvapaajakson ajankohdan muuttamista 
koskeva sopimus olisi toimitettava työ- ja 
elinkeinotoimistolle ennen kyseessä olevan 
vapaajakson alkamista. Työ- ja elinkeinotoi-
mistolle olisi toimitettava myös selvitys siitä, 
että vuorotteluvapaajakson ajaksi on palkattu 
sijainen. Työ- ja elinkeinotoimisto tutkisi, 
täyttyykö oikeus korvaukseen vapaan ajan-
kohdan muuttamisen jälkeenkin ja antaisi 
vapaan ajankohdan muuttamisesta työvoima-
poliittisen lausunnon siten kuin lain 17 §:ssä 
säädetään. 

Voimassa olevaa 3 momenttia ehdotetaan 4 
momentiksi sellaisenaan. Näin ollen myös 
vuorotteluvapaajakson ajankohtaa muutetta-
essa vuorotteluvapaa olisi kuitenkin pidettävä 
kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa 
sen alkamisesta eikä vapaan yhteenlaskettu 
kesto saisi ylittää vuorotteluvapaan enim-
mäiskestoa. 

8 §. Vuorottelusopimus. Voimassa olevan 
lain mukaan vuorottelusopimus ja työsopi-
mus tai muu luotettava selvitys sijaisen palk-
kaamisesta on toimitettava työ- ja elinkeino-
toimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamis-

ta. Oikeuskäytännössä (ks. esim. TTLK 
7.2.2007, 5677/6/V ja TTLK 14.3.2007, 
6346/6/V) on katsottu, että työ- ja elinkeino-
toimisto voi antaa 17 §:n mukaisen työvoi-
mapoliittisen lausunnon vuorotteluvapaalle 
jäävälle aikaisintaan siitä ajankohdasta luki-
en, kun mainitut asiakirjat on toimitettu työ- 
ja elinkeinotoimistolle. Myös oikeus vuorot-
telukorvaukseen alkaa vasta siitä, kun asia-
kirjat on toimitettu työ- ja elinkeinotoimistol-
le. 

Ottaen huomioon, että vuorottelijalla ei 
yleensä ole oikeutta saada haltuunsa sijaisen 
työsopimusta eikä työvoimapoliittisen lau-
sunnon antamisen ajankohta tältä osin ole 
vuorottelijan vaikutuspiirissä, pykälää ehdo-
tetaan muutettavaksi siltä osin kuin kyse on 
työsopimuksen tai sijaisen palkkaamista kos-
kevan muun luotettavan selvityksen toimit-
tamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle. 

Ehdotuksen mukaan vuorottelusopimus 
olisi toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle 
aina ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sen 
sijaan sijaisen työsopimus tai muu luotettava 
selvitys sijaisen palkkaamisesta vuorottelu-
vapaan ajaksi olisi toimitettava ennen vuorot-
teluvapaan alkamista tai viipymättä vuorotte-
luvapaan alkamisen jälkeen. Työsopimuksen 
tai muun luotettavan selvityksen sijaisen 
palkkaamisesta katsottaisiin toimitetun vii-
pymättä, jos vuorotteluvapaan alkamisesta 
olisi kulunut noin viikko. 

Oikeudesta vuorottelukorvaukseen säädet-
täisiin 13 §:ssä. 

9 §. Sijainen. Voimassa olevan lain mu-
kaan vuorotteluvapaan sijaiseksi on palkatta-
va työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:ssä tar-
koitettu työtön työnhakija, jota ei kuitenkaan 
pidetä työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:ssä 
tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana. Etu-
sija on annettava sellaiselle työ- ja elinkeino-
toimistossa työttömänä työnhakijana olevalle 
alle 25-vuotiaalle tai henkilölle, joka on ollut 
yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä 
työnhakijana taikka korkeakoulu- tai ammat-
titutkinnon äskettäin suorittaneelle, jonka 
ammattitaito arvioidaan riittäväksi haettuun 
tehtävään. Arvioinnin suorittavat työ- ja elin-
keinoviranomainen ja työnantaja yhdessä. 

Tilastojen mukaan vuorotteluvapaan sijai-
sista yli puolet on ollut alle kaksi viikkoa ja 
yli 80 prosenttia enintään kolme kuukautta 
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työttömänä työnhakijana ennen vuorottelu-
vapaan alkamista. Sijaisen valinnassa nouda-
tettavasta etusijasäännöksestä huolimatta 
vuorotteluvapaan sijaisiksi ei siten ole käy-
tännössä palkattu pitkään työttöminä olleita. 

Jotta vuorotteluvapaajärjestelmä parantaisi 
pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työl-
listymisedellytyksiä, vuorotteluvapaasijaisel-
le säädettyjä edellytyksiä ehdotetaan muutet-
tavaksi. Ehdotuksen mukaan voimassa ole-
vasta etusijasäännöksestä luovuttaisiin ja si-
jaisen työttömyyden kestolle säädettyä edel-
lytystä tiukennettaisiin. Lisäksi ehdotetaan, 
että työttömyyden kestolle säädetystä edelly-
tyksestä voitaisiin poiketa kolmessa tilan-
teessa. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan vuorottelu-
vapaan sijaiseksi voitaisiin valita sellainen 
työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä 
työnhakijana oleva, joka on ollut työttömyys-
turvalain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna työt-
tömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai 
osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotte-
luvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukau-
den aikana. 

Työttömyyden kestoon laskettaisiin vuorot-
teluvapaan alkamista edeltäneiltä 14 kuukau-
delta kaikki ne kalenteripäivät, jolloin henki-
lö on ollut työ- ja elinkeinotoimistossa työt-
tömänä työnhakijana. Työttömyyden kestoa 
laskettaessa huomioitaisiin siten sekä yksit-
täiset työttömyyspäivät että pidempikestoiset 
työttömyysjaksot vuorotteluvapaan alkamista 
edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Sijaiseksi 
voitaisiin tällöin valita henkilö, jolla työttö-
myyspäiviä on vuorotteluvapaan alkamista 
edeltäneiden 14 kuukauden aikana ollut vä-
hintään 90 kalenteripäivää. 

Työttömyyden vähimmäiskestolle säädetyn 
edellytyksen lisäksi sijaiseksi palkattavan 
olisi oltava työ- ja elinkeinotoimistossa työt-
tömänä työnhakijana välittömästi ennen vuo-
rotteluvapaan alkamista. 

Laissa ei enää säädettäisi etusijajärjestyk-
sestä sijaisen palkkaamisesta tilanteessa, jos-
sa mahdollisia sijaisia on useampia. Päätök-
sen sijaisen valinnasta tekisi viime kädessä 
työnantaja sijaiselle säädetyt edellytykset 
huomioon ottaen. 

Ottaen huomioon muun muassa työllisyys-
tilanne eri toimialoilla ehdotetaan 2 momen-
tiksi säännöstä poikkeuksista, joissa 90 ka-

lenteripäivän työttömyysedellytystä ei sovel-
lettaisi. 

Sijaiseksi voitaisiin 90 kalenteripäivän 
työttömyysedellytyksen estämättä palkata 
ensinnäkin alle 30-vuotias työtön työnhakija, 
jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon 
suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuo-
si. Poikkeuksen tarkoituksena on voimassa 
olevan lain tavoin edistää nuorten vastaval-
mistuneiden työllistymistä. Sijaiseksi palkat-
tavan olisi esitettävä työ- ja elinkeinotoimis-
tolle selvitys ammatti- tai korkeakoulututkin-
non suorittamisesta. 

Lisäksi 90 kalenteripäivän työttömyysedel-
lytystä ei sovellettaisi, jos sijaiseksi valitaan 
alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias työtön työn-
hakija. Tutkimusten mukaan koulutusta vail-
la olevien nuorten ja toisaalta yli 55-
vuotiaiden henkilöiden työllistyminen on 
vaikeaa. Ehdotuksella edistetään yhtäältä 
nuorten asemaa työmarkkinoilla ja toisaalta 
ikääntyvien uudelleentyöllistymistä muun 
muassa tilanteessa, jossa henkilö on jäänyt 
työttömäksi yrityksen vähentäessä työvoimaa 
tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. 

Myös poikkeuksia koskevissa tilanteissa si-
jaiseksi valittavan olisi oltava työ- ja elinkei-
notoimistossa työttömänä työnhakijana välit-
tömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.  

Voimassa olevaa 2 ja 3 momenttia ehdote-
taan 3 ja 4 momentiksi. 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa lain 17 §:n 
mukaan työvoimapoliittisen lausunnon muun 
muassa lain 9 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoite-
tuista vuorottelukorvauksen edellytyksistä. 
Jatkossa työ- ja elinkeinotoimisto tutkisi 
mainittujen seikkojen lisäksi myös sen, täyt-
tyvätkö 9 §:n 1 momentin mukaiselle sijaisen 
työttömyyden kestolle tai siitä 9 §:n 2 mo-
mentin mukaiselle poikkeamiselle säädetyt 
edellytykset. 

13 §. Oikeus vuorottelukorvaukseen. Pykä-
län 1 momenttia ei ehdoteta muutettavaksi. 
Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan säännöstä 
sijaisen palkkaamisen vaikutuksesta vuorot-
telijan oikeuteen saada vuorottelukorvausta. 

Lain soveltamisessa on toisinaan syntynyt 
tilanteita, joissa työsopimus tai muu luotetta-
va selvitys sijaisen palkkaamisesta on toimi-
tettu työ- ja elinkeinotoimistolle vasta vuo-
rotteluvapaan alkamisen jälkeen, vaikka si-
jaisen työsuhde on alkanut samaan aikaan 
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vuorotteluvapaan alkamisen kanssa. Usein 
syynä työsopimuksen tai sijaisen palkkaamis-
ta koskevan muun luotettavan selvityksen 
myöhäiselle toimittamiselle on ollut se, että 
työnantaja on tehnyt päätöksen sijaisen palk-
kaamisesta vasta muutamia päiviä ennen 
vuorotteluvapaan alkamista. 

Voimassa olevan lain mukaan vuorottelu-
korvausta maksetaan aikaisintaan siitä luki-
en, kun vuorottelusopimus sekä työsopimus 
tai muu luotettava selvitys sijaisen palkkaa-
misesta on toimitettu työ- ja elinkeinotoimis-
tolle. Näin ollen vuorottelukorvauksen mak-
saminen on saattanut alkaa vasta muutamia 
päiviä tai viikkoja vuorotteluvapaan alkami-
sen jälkeen. 

Vuorottelijalla ei myöskään ole yleensä oi-
keutta saada haltuunsa sijaisen työsopimusta 
eikä vuorottelukorvauksen alkamisajankohta 
tältä osin ole vuorottelijan vaikutuspiirissä. 
Sen vuoksi lakia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, ettei työsopimuksen tai sijaisen palk-
kaamista koskevan muun luotettavan selvi-
tyksen toimittaminen viipymättä vuorottelu-
vapaan alkamisen jälkeen estäisi vuorottelu-
korvauksen maksamista. Vuorottelukorvaus-
ta ei kuitenkaan maksettaisi siltä vuorottelu-
vapaasopimuksen mukaiselta vuorotteluva-
paan ajalta, jolle ei ole palkattu sijaista. 

Lain 8 §:n mukaan vuorottelusopimus olisi 
toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle en-
nen vuorotteluvapaan alkamista ja työsopi-
mus tai muu luotettava selvitys sijaisen palk-
kaamisesta ennen vuorotteluvapaan alkamis-
ta tai viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen 
jälkeen. Työ- ja elinkeinotoimisto antaisi 
voimassa olevan lain 17 §:n mukaisen työ-
voimapoliittisen lausunnon vuorottelukorva-
uksen edellytyksistä vasta tarvittavat asiakir-
jat saatuaan. Oikeudesta vuorottelukorvauk-
seen voitaisiin kuitenkin lausua takautuvasti 
siten, että oikeus vuorottelukorvaukseen olisi 
siltä vuorottelusopimuksen mukaisen vuorot-
teluvapaan ajalta, jolle on palkattu sijainen. 

Sen sijaan siltä vuorotteluvapaan ajalta, jol-
le ei ole palkattu sijaista, vuorottelukorvausta 
ei maksettaisi. 

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan voimassa 
olevaa 2 momenttia, joka koskee oikeutta 
vuorottelukorvaukseen sijaisen palvelussuh-
teen päättyessä.   

Pykälän 4 momentiksi ehdotetaan säännöstä 
oikeudesta vuorottelukorvaukseen niissä ti-
lanteissa, joissa vuorottelijan työsuhde päät-
tyy vuorottelijasta riippumattomasta syystä 
ennen kuin vuorotteluvapaalle säädetty vä-
himmäiskesto täyttyy. Muutoksella turvattai-
siin vuorottelijan asema tilanteissa, joissa 
vuorotteluvapaa ei vuorottelijasta riippumat-
tomista syistä toteudu työsuhteen päättymi-
sen takia vuorottelusopimuksessa sovitulla 
tavalla. 

Voimassa olevan lain 19 §:ssä säädetään 
vuorottelukorvauksen takaisinperinnästä. Py-
kälää voidaan soveltaa muun muassa tilan-
teessa, jossa työsuhde päättyy ennen kuin 
vuorotteluvapaalle säädetty vähimmäiskesto 
täyttyy. Kohtuullista ei kuitenkaan ole, että 
vuorottelijalta peritään takaisin vuorottelu-
korvaus silloin, kun vuorottelija ei ole itse 
voinut vaikuttaa työsuhteensa päättymiseen. 
Tämän vuoksi oikeutta vuorottelukorvauk-
seen ehdotetaan täsmennettäväksi.  

Momenttia sovellettaisiin muun muassa sil-
loin, kun vuorottelijan työsuhde päättyy 
työnantajan konkurssiin taikka tuotannollisil-
la ja taloudellisilla perusteilla tapahtuvaan ir-
tisanomiseen. Kyseeseen voisivat tulla myös 
muut tilanteet, joissa työsuhteen päättyminen 
ei johdu vuorottelijasta. 

Jos työsuhde päättyisi vuorottelijasta riip-
pumattomasta syystä ennen kuin vuorottelu-
vapaa on kestänyt 100 kalenteripäivää, vuo-
rottelukorvausta maksettaisiin työsuhteen 
päättymiseen asti. 

Jos työsuhteen päättymistä ja työvuorotte-
lua koskevan järjestelyn tarkoituksena olisi 
kuitenkin ollut osapuolten yhteisymmärryk-
seen perustuen siirtää työvoiman vähentämi-
sestä aiheutuvia kustannuksia vuorottelukor-
vauksella katettavaksi, vuorottelukorvauksen 
takaisinperintä voisi tulla voimassa olevan 
lain 19 §:n mukaan harkittavaksi. 

Ehdotuksella ei muutettaisi säännöksiä, 
jotka koskevat sijaisen palvelussuhteen päät-
tymisen vaikutuksia vuorotteluvapaaseen. 
Näin ollen sijaisen palvelussuhteen päättymi-
sen vaikutukset vuorotteluvapaaseen määräy-
tyisivät voimassa olevan lain 11 §:n mukaan. 

17 §. Työvoimapoliittinen lausunto. Pykä-
län 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että työ- ja elinkeinotoimisto antaisi 
Kansaneläkelaitosta ja työttömyyskassaa si-
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tovan lausunnon kaikista 9 §:ssä säädetyistä 
vuorottelusijaiselle säädetyistä edellytyksistä. 
Ehdotettu 9 §:n 1 momentti koskisi sijaisen 
työttömyydelle asetettua 90 kalenteripäivän 
vähimmäiskestoa, 2 momentti tilanteita, jois-
sa työttömyyden kestosta voitaisiin poiketa, 3 
momentti rajausta, jonka mukaan sijaiseksi ei 
voida valita päätoimista opiskelijaa ja 4 mo-
mentti sijaisen työajalle säädettyjä edellytyk-
siä. 

Lisäksi 1 momentista ehdotetaan poistetta-
vaksi viittaus lain 11 §:ään. Voimassa olevan 
lain 11 § koskee sijaisen palvelussuhteen 
päättymisen vaikutuksia. Lain sanamuodosta 
huolimatta työ- ja elinkeinotoimisto ei anna 
työvoimapoliittista lausuntoa 11 §:ssä tarkoi-
tetussa tilanteessa.  

Pykälän 2 momenttia, joka koskee työvoi-
mapoliittiseen lausuntoon sovellettavaa lakia, 
ei ehdoteta muutettavaksi. 
 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä syyskuuta 2014. 

Lain 5 a §:n mukaista yläikärajaa ei sovel-
lettaisi ennen vuotta 1957 syntyneisiin. Näin 
ollen lain voimaan tullessa niiden vuorotteli-
joiden, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai 
sen jälkeen, tulisi täyttää yläikärajaa koskeva 
edellytys. 

On mahdollista, että työntekijä on jo aloit-
tanut vuorotteluvapaan ennen lain voimaan-
tuloa tai sopinut vuorotteluvapaan alkavaksi 
lain tultua voimaan. Tällaisia tilanteita varten 
ehdotetaan, että ennen lain voimaantuloa al-
kaneisiin vuorotteluvapaisiin sovellettaisiin 
nykyisin voimassa olevia säännöksiä myös 
ehdotetun lain tultua voimaan. 

Jos vuorottelusopimus on tehty ennen eh-
dotetun lain voimaantuloa ja sopimuksen 
mukainen vuorotteluvapaa alkaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014, vuorotteluva-
paaseen sovellettaisiin nykyisiä säännöksiä. 
Nykyisiä säännöksiä sovellettaisiin myös 
mainituilla ajanjaksoilla sovittuihin jaksotet-
tuihin vuorotteluvapaisiin. Näin ollen esi-
merkiksi vuorotteluvapaajaksojen ajankohtia 
ei voisi näissä vuorotteluvapaissa muuttaa, 
koska ehdotettuja säännöksiä jaksojen ajan-
kohtien muuttamisesta ei sovellettaisi kysei-
siin vuorotteluvapaisiin. 

Voimaantuloa koskevan säännöksen tarkoi-
tuksena on turvata vuorotteluvapaan aloitta-
neiden ja ennen lain voimaantuloa vuorotte-
lusopimuksen tehneiden asema ja toisaalta 
välttää se, että vuorottelusopimusten määrä 
kasvaisi voimakkaasti välittömästi ennen lain 
voimaantuloa. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:  
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Lakiehdotus 

 
 
 

Laki 

vuorotteluvapaalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vuorotteluvapaalain (1305/2002) 3 §:n 1 kohta, 4 §:n 1 momentti, 6—9, 11, 13, 

17 ja 18 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 kohta sekä 7 ja 8 § laissa 1127/2007, 4 §:n 1 momentti 

laissa 1254/2006, 9 § laeissa 1127/2007, 925/2012 ja 1002/2012 sekä 17 § laeissa 1127/2007 
ja 1054/2008, sekä  

lisätään lakiin uusi 4 a ja 5 a § seuraavasti: 
 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) vuorotteluvapaalla järjestelyä, jossa 

työntekijä työnantajansa kanssa tekemän 
vuorottelusopimuksen mukaisesti määräai-
kaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuu-
luvien tehtävien suorittamisesta ja jossa 
työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajak-
si palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa 
työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:ssä tarkoite-
tun työttömänä työnhakijana olevan;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

4 § 

Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys 

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että 
henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen 
vuorotteluvapaan alkamista vähintään 16 
vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuo-
rottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava 
vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluva-
paan päättymisestä. Työssäoloaika lasketaan 
työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä tar-
koitettujen työeläkelakien alaisten ansioiden 
perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 a § 

Ulkomaantyön huomioiminen 

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuun työssäoloai-
kaan lasketaan myös sellainen työssäoloaika 
tai työssäoloaikaan rinnastettava aika, jonka 
henkilö on ollut vakuutettuna Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsissä, jos 
henkilö esittää työskentelystään tai työhön 
rinnastettavasta ajasta riittävän ja luotettavan 
selvityksen. 
 

5 a § 

Vuorottelijan yläikäraja 

Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen kalen-
terikuukauden päättymisen jälkeen, jonka ai-
kana vuorottelija täyttää iän, joka vastaa 
työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläk-
keen alkamisen alaikärajaa vähennettynä 
kolmella vuodella. 
 

6 § 

Vuorotteluvapaan kesto 

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 
kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä 
enintään 360 kalenteripäivää. 
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7 § 

Vuorotteluvapaan jaksottaminen ja sovitun 
vuorotteluvapaan pidentäminen 

Vuorotteluvapaan jaksottamisesta on sovit-
tava vuorottelusopimuksessa ennen vapaan 
aloittamista. Vuorotteluvapaata jaksotettaes-
sa kunkin jakson vähimmäispituus on 100 
kalenteripäivää. 

Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovit-
tava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotte-
luvapaan päättymistä. 

Vuorotteluvapaajakson ajankohtaa voidaan 
siirtää sopimalla uudesta ajankohdasta ennen 
jakson alkamista. 

Vuorotteluvapaa on kuitenkin pidettävä 
kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa 
sen alkamisesta eikä sen yhteenlaskettu kesto 
saa ylittää vuorotteluvapaan enimmäiskestoa. 
 

8 § 

Vuorottelusopimus 

Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kans-
sa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työn-
antaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Vuo-
rottelusopimus on toimitettava työ- ja elin-
keinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan al-
kamista. Lisäksi työsopimus tai muu luotet-
tava selvitys siitä, että sijainen on palkattu 
vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava työ- 
ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluva-
paan alkamista tai viipymättä vuorotteluva-
paan alkamisen jälkeen. Vastaavat tarvittavat 
selvitykset on toimitettava työ- ja elinkeino-
toimistolle jaksotettaessa tai pidennettäessä 
vuorotteluvapaata 7 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. 
 

9 § 

Sijainen 

Sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja 
elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakija-
na oleva, joka on ollut työttömänä työnhaki-
jana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 
kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista 
edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi 
palkattavan on oltava työttömänä työnhakija-

na välittömästi ennen vuorotteluvapaan al-
kamista. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, sijaiseksi voidaan palkata alle 30-
vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttö-
mänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai 
korkeakoulututkinnon suorittamisesta on ku-
lunut enintään yksi vuosi taikka työtön työn-
hakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on al-
le 25-vuotias tai yli 55-vuotias. 

Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota 
pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 
10 §:ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskeli-
jana. 

Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuo-
rottelijan säännöllisen työajan pituinen. Jos 
työnantajan palveluksessa oleva osa-aikainen 
työntekijä on työttömänä kokoaikatyön haki-
jana työ- ja elinkeinotoimistossa ja hänet 
palkataan vuorotteluvapaan johdosta vapaak-
si tulleeseen työhön, voidaan vuorotteluva-
paa toteuttaa ottamalla näin vapaaksi jäävään 
työhön työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittau-
tunut työtön työnhakija työsopimuslain 2 lu-
vun 5 §:n estämättä. Tällöin näiden työnteki-
jöiden yhteisen työajan lisäyksen tulee olla 
vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan 
pituinen. 
 

11 § 

Sijaisen palvelussuhteen päättymisen vaiku-
tukset 

Jos sijaisen palvelussuhde päättyy ennen 
vuorotteluvapaan päättymistä, palvelussuh-
teen päättymistä ei ole pidettävä vuorottelu-
sopimuksen vastaisena, jos: 

1) työnantaja viivytyksettä ja viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa sijaisen palve-
lussuhteen päättymisestä palkkaa tilalle 
9 §:ssä tarkoitetun sijaisen; tai  

2) työ- ja elinkeinotoimisto ei voi osoittaa 
soveltuvaa henkilöä aikaisemman tilalle. 
 

13 § 

Oikeus vuorottelukorvaukseen 

Vuorotteluvapaan ajalta vuorottelijalla on 
oikeus vuorottelukorvaukseen. 



 HE 36/2014 vp  
  

 

17

Vuorottelukorvausta ei makseta siltä vuo-
rotteluvapaasopimuksen mukaiselta vuorotte-
luvapaan ajalta, jolle ei ole palkattu sijaista. 

Oikeus vuorottelukorvaukseen jatkuu kui-
tenkin sopimuksen mukaisesti, jos vuorotte-
luvapaan ajaksi palkatun sijaisen palvelus-
suhde päättyy ennen vuorotteluvapaan päät-
tymistä.  

Jos vuorottelijan työsuhde päättyy vuorot-
telijasta riippumattomasta syystä ennen kuin 
vuorotteluvapaa on kestänyt 100 kalenteri-
päivää, vuorottelijalla on oikeus vuorottelu-
korvaukseen työsuhteen päättymiseen asti. 
 

17 § 

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa Kansanelä-
kelaitosta ja työttömyyskassaa sitovan lau-
sunnon vuorottelukorvauksen 5−9 §:ssä ja 
14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista 
edellytyksistä sekä 19 §:n 1 momentissa tar-
koitetuista takaisinperinnän edellytyksistä. 

Työvoimapoliittiseen lausuntoon sovelle-
taan, mitä työttömyysturvalaissa ja sen nojal-
la säädetään, jollei tästä laista muuta johdu.  

 
18 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava 
työ- ja elinkeinotoimistolle sijaisen palkkaa-
misesta vuorotteluvapaan ajaksi sekä tämän 
palvelussuhteen olennaisista muutoksista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  .  Mitä lain 5 a §:ssä säädetään, ei sovel-
leta ennen vuotta 1957 syntyneisiin. 

Jos vuorottelija on aloittanut vuorotteluva-
paan tai sen jakson ennen tämän lain voi-
maantuloa, mutta vuorotteluvapaata ei ole 
pidetty kokonaan tämän lain voimaan tulles-
sa, vuorotteluvapaaseen sovelletaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä. 

Jos vuorottelija on tehnyt vuorottelusopi-
muksen ennen tämän lain voimaantuloa ja 
aloittaa vuorotteluvapaan viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2014, vuorotteluvapaaseen 
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 

————— 
 

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014 

 
Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 
 

Työministeri Lauri Ihalainen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

vuorotteluvapaalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vuorotteluvapaalain (1305/2002) 3 §:n 1 kohta, 4 §:n 1 momentti, 6—9, 11, 13, 

17 ja 18 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 kohta sekä 7 ja 8 § laissa 1127/2007, 4 §:n 1 momentti 

laissa 1254/2006, 9 § laeissa 1127/2007, 925/2012 ja 1002/2012 sekä 17 § laeissa 1127/2007 
ja 1054/2008, sekä  

lisätään lakiin uusi 4 a ja 5 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) vuorotteluvapaalla järjestelyä, jossa 

työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuo-
rottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti 
vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien 
tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja 
samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaa-
maan työvoimatoimistossa työttömyysturva-
lain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetun työttömänä 
työnhakijana olevan; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  

Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys 

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että 
henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen 
vuorotteluvapaan alkamista vähintään 10 
vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuo-
rottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava 
vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluva-
paan päättymisestä. Työssäoloaika lasketaan 
työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä tar-
koitettujen työeläkelakien alaisten ansioiden 
perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) vuorotteluvapaalla järjestelyä, jossa 

työntekijä työnantajansa kanssa tekemän 
vuorottelusopimuksen mukaisesti määräai-
kaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuu-
luvien tehtävien suorittamisesta ja jossa 
työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajak-
si palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa 
työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:ssä tarkoite-
tun työttömänä työnhakijana olevan;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys 

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että 
henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen 
vuorotteluvapaan alkamista vähintään 16 
vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuo-
rottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava 
vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluva-
paan päättymisestä. Työssäoloaika lasketaan 
työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä tar-
koitettujen työeläkelakien alaisten ansioiden 
perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 4 a § 

Ulkomaantyön huomioiminen 

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuun työssäoloai-
kaan lasketaan myös sellainen työssäoloaika 
tai työssäoloaikaan rinnastettava aika, jonka 
henkilö on ollut vakuutettuna Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsissä, jos 
henkilö esittää työskentelystään tai työhön 
rinnastettavasta ajasta riittävän ja luotetta-
van selvityksen. 
 

5 a § 

Vuorottelijan yläikäraja 

Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen ka-
lenterikuukauden päättymisen jälkeen, jonka 
aikana vuorottelija täyttää iän, joka vastaa 
työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläk-
keen alkamisen alaikärajaa vähennettynä 
kolmella vuodella. 

 
6 § 

Vuorotteluvapaan kesto 

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 ka-
lenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä 
enintään 359 kalenteripäivää. 
 
 

7 §  

Vuorotteluvapaan jaksottaminen ja sovitun 
vuorotteluvapaan pidentäminen 

Vuorotteluvapaan jaksottamisesta on sovit-
tava vuorottelusopimuksessa ennen vapaan 
aloittamista. Vuorotteluvapaata jaksotettaessa 
kunkin jakson vähimmäispituus on 90 kalen-
teripäivää. 

Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovit-
tava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotte-
luvapaan päättymistä. 

 
 
 
Vuorotteluvapaa on kuitenkin pidettävä ko-

konaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen 

6 § 

Vuorotteluvapaan kesto 

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 
kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä 
enintään 360 kalenteripäivää. 
 
 

7 § 

Vuorotteluvapaan jaksottaminen ja sovitun 
vuorotteluvapaan pidentäminen 

Vuorotteluvapaan jaksottamisesta on sovit-
tava vuorottelusopimuksessa ennen vapaan 
aloittamista. Vuorotteluvapaata jaksotettaessa 
kunkin jakson vähimmäispituus on 100 ka-
lenteripäivää. 

Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovit-
tava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotte-
luvapaan päättymistä. 

Vuorotteluvapaajakson ajankohtaa voi-
daan siirtää sopimalla uudesta ajankohdasta 
ennen jakson alkamista. 

Vuorotteluvapaa on kuitenkin pidettävä 
kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa 
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alkamisesta eikä sen yhteenlaskettu kesto saa 
ylittää vuorotteluvapaan enimmäiskestoa. 
 
 

8 §  

Vuorottelusopimus 

Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kans-
sa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työn-
antaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Tämä 
sopimus sekä työsopimus tai muu luotettava 
selvitys siitä, että sijainen on palkattu vuorot-
teluvapaan ajaksi, on toimitettava ennen vuo-
rotteluvapaan alkamista työvoimatoimistolle. 
Vastaavat tarvittavat selvitykset on toimitet-
tava työvoimatoimistolle jaksotettaessa tai 
pidennettäessä vuorotteluvapaata 7 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla. 
 
 
 
 
 
 

9 §  

Sijainen 

Sijaista palkattaessa on etusija annettava 
sellaiselle työ- ja elinkeinotoimistossa työt-
tömänä työnhakijana olevalle alle 25-
vuotiaalle tai henkilölle, joka on ollut yhtä-
jaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhaki-
jana taikka korkeakoulu- tai ammattitutkin-
non äskettäin suorittaneelle, jonka ammatti-
taito arvioidaan riittäväksi haettuun tehtä-
vään. Työ- ja elinkeinoviranomaisen ja työn-
antajan on suoritettava arviointi yhteistyössä. 
Jos haettuun tehtävään ei ole sopivaa edellä 
tarkoitettua työtöntä työnhakijaa, vuorottelu-
vapaasijaiseksi on mahdollisuuksien mukaan 
palkattava sijainen, jonka työnsaannin tarve 
on suurin ja jonka työllistymisedellytyksien 
voidaan arvioida parantuvan määräaikaisen 
työn avulla.  

Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pi-
detään työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:ssä 
tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.  

 
Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorot-

telijan säännöllisen työajan pituinen. Jos 

sen alkamisesta eikä sen yhteenlaskettu kesto 
saa ylittää vuorotteluvapaan enimmäiskestoa. 
 
 

8 § 

Vuorottelusopimus 

Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kans-
sa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työn-
antaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Vuorot-
telusopimus on toimitettava työ- ja elinkeino-
toimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamis-
ta. Lisäksi työsopimus tai muu luotettava 
selvitys siitä, että sijainen on palkattu vuorot-
teluvapaan ajaksi, on toimitettava työ- ja 
elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan 
alkamista tai viipymättä vuorotteluvapaan 
alkamisen jälkeen. Vastaavat tarvittavat sel-
vitykset on toimitettava työ- ja elinkeinotoi-
mistolle jaksotettaessa tai pidennettäessä 
vuorotteluvapaata 7 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. 
 
 

9 § 

Sijainen 

Sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja 
elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakija-
na oleva, joka on ollut työttömänä työnhaki-
jana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 
kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista 
edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi 
palkattavan on oltava työttömänä työnhaki-
jana välittömästi ennen vuorotteluvapaan al-
kamista. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, sijaiseksi voidaan palkata alle 30-
vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttö-
mänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai 
korkeakoulututkinnon suorittamisesta on ku-
lunut enintään yksi vuosi taikka työtön työn-
hakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on 
alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. 

Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota 
pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 
10 §:ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskeli-
jana. 

Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuo-
rottelijan säännöllisen työajan pituinen. Jos 
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työnantajan palveluksessa oleva osa-aikainen 
työntekijä on työttömänä kokoaikatyön haki-
jana työvoimatoimistossa ja hänet palkataan 
vuorotteluvapaan johdosta vapaaksi tullee-
seen työhön, voidaan vuorotteluvapaa toteut-
taa ottamalla näin vapaaksi jäävään työhön 
työvoimatoimistoon ilmoittautunut työtön 
työnhakija työsopimuslain 2 luvun 5 §:n es-
tämättä. Tällöin näiden työntekijöiden yhtei-
sen työajan lisäyksen tulee olla vähintään 
vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. 
 
 
 

11 § 

Sijaisen palvelussuhteen päättymisen vaiku-
tukset 

Jos sijaisen palvelussuhde päättyy ennen 
vuorotteluvapaan päättymistä, palvelussuh-
teen päättymistä ei ole pidettävä vuorottelu-
sopimuksen vastaisena, jos: 

1) työnantaja viivytyksettä ja viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa sijaisen palvelus-
suhteen päättymisestä palkkaa tilalle 9 §:ssä 
tarkoitetun sijaisen; tai 

2) työvoimatoimisto ei voi osoittaa sijaisek-
si soveltuvaa henkilöä aikaisemman tilalle. 
 
 

13 § 

Oikeus vuorottelukorvaukseen 

Vuorotteluvapaan ajalta vuorottelijalla on 
oikeus vuorottelukorvaukseen. 

 
 
 
Oikeus vuorottelukorvaukseen jatkuu sopi-

muksen mukaisesti silloinkin, kun vuorotte-
luvapaan ajaksi palkatun sijaisen palvelus-
suhde päättyy ennen vuorotteluvapaan päät-
tymistä. 
 
 
 
 
 
 
 

työnantajan palveluksessa oleva osa-aikainen 
työntekijä on työttömänä kokoaikatyön haki-
jana työ- ja elinkeinotoimistossa ja hänet pal-
kataan vuorotteluvapaan johdosta vapaaksi 
tulleeseen työhön, voidaan vuorotteluvapaa 
toteuttaa ottamalla näin vapaaksi jäävään 
työhön työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittau-
tunut työtön työnhakija työsopimuslain 2 lu-
vun 5 §:n estämättä. Tällöin näiden työnteki-
jöiden yhteisen työajan lisäyksen tulee olla 
vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan 
pituinen. 
 
 

11 § 

Sijaisen palvelussuhteen päättymisen vaiku-
tukset 

Jos sijaisen palvelussuhde päättyy ennen 
vuorotteluvapaan päättymistä, palvelussuh-
teen päättymistä ei ole pidettävä vuorottelu-
sopimuksen vastaisena, jos: 

1) työnantaja viivytyksettä ja viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa sijaisen palve-
lussuhteen päättymisestä palkkaa tilalle 
9 §:ssä tarkoitetun sijaisen; tai  

2) työ- ja elinkeinotoimisto ei voi osoittaa 
soveltuvaa henkilöä aikaisemman tilalle. 
 
 

13 § 

Oikeus vuorottelukorvaukseen 

Vuorotteluvapaan ajalta vuorottelijalla on 
oikeus vuorottelukorvaukseen. 

Vuorottelukorvausta ei makseta siltä vuo-
rotteluvapaasopimuksen mukaiselta vuorotte-
luvapaan ajalta, jolle ei ole palkattu sijaista. 

Oikeus vuorottelukorvaukseen jatkuu kui-
tenkin sopimuksen mukaisesti, jos vuorotte-
luvapaan ajaksi palkatun sijaisen palvelus-
suhde päättyy ennen vuorotteluvapaan päät-
tymistä.  

Jos vuorottelijan työsuhde päättyy vuorot-
telijasta riippumattomasta syystä ennen kuin 
vuorotteluvapaa on kestänyt 100 kalenteri-
päivää, vuorottelijalla on oikeus vuorottelu-
korvaukseen työsuhteen päättymiseen asti. 
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17 §  

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa Kansanelä-
kelaitosta ja työttömyyskassaa sitovan lau-
sunnon vuorottelukorvauksen 5–8 §:ssä, 9 §:n 
2 ja 3 momentissa, 11 §:ssä ja 14 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitetuista edellytyksis-
tä sekä 19 §:n 1 momentissa tarkoitetuista ta-
kaisinperinnän edellytyksistä.  

Työvoimapoliittiseen lausuntoon sovelle-
taan, mitä työttömyysturvalaissa ja sen nojal-
la säädetään, jollei tästä laista muuta johdu. 
 

18 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava 
työvoimatoimistolle sijaisen palkkaamisesta 
vuorotteluvapaan ajaksi sekä tämän palvelus-
suhteen olennaisista muutoksista. 

17 § 

Työvoimapoliittinen lausunto 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa Kansanelä-
kelaitosta ja työttömyyskassaa sitovan lau-
sunnon vuorottelukorvauksen 5−9 §:ssä ja 
14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista 
edellytyksistä sekä 19 §:n 1 momentissa tar-
koitetuista takaisinperinnän edellytyksistä. 

 
Työvoimapoliittiseen lausuntoon sovelle-

taan, mitä työttömyysturvalaissa ja sen nojal-
la säädetään, jollei tästä laista muuta johdu.  
 

18 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava 
työ- ja elinkeinotoimistolle sijaisen palkkaa-
misesta vuorotteluvapaan ajaksi sekä tämän 
palvelussuhteen olennaisista muutoksista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  .  Mitä lain 5 a §:ssä säädetään, ei sovel-
leta ennen vuotta 1957 syntyneisiin. 

Jos vuorottelija on aloittanut vuorotteluva-
paan tai sen jakson ennen tämän lain voi-
maantuloa, mutta vuorotteluvapaata ei ole 
pidetty kokonaan tämän lain voimaan tulles-
sa, vuorotteluvapaaseen sovelletaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä. 

Jos vuorottelija on tehnyt vuorottelusopi-
muksen ennen tämän lain voimaantuloa ja 
aloittaa vuorotteluvapaan viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2014, vuorotteluvapaa-
seen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. 

——— 
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