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Miksi ihmeessä? 

 Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai 
omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin... 

 

 Työttömälle sijaiselle määräaikainen palvelusuhde, 
mahdollisuus kehittää työtaitoja, parantaa 
sijoittumista työmarkkinoille...  

 

 Työnantajalle kanava uusien työntekijöiden 
rekrytoimiseen, uutta osaamista työyhteisöön... 
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Vuorotteluvapaan edellytykset 

 Vuorotteluvapaaalaki tuli pysyväksi 1.1.2010. 
 

 Harkinnanvarainen virka-/työvapaa 
 
 10 vuotta eläkkeeseen oikeuttavaa työtä 

• kaikki työ, josta on karttunut eläkettä,  

• ei kuitenkaan alle 18-vuotiaana tehty työ 

• yrittäjänä tehty työ 

• varusmiespalvelus ja perhevapaat  

• 10 vuoden vähimmäiskestosta enintään 2½ vuotta 

 

 

 

 



Vuorotteluvapaan edellytykset jatkuu 

 Vähintään 13 kk samalla työnantajalla   
• sallitaan enintään 30 kalenteripäivän palkaton poissaolo 

• sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo 

rinnastetaan työssäoloon 

 

 Työaika yli 75 % kokonaistyöajasta 
•  opetusvelvollisuustuntimäärä vastaa täyttä työaikaa 

 

• tuntiopettajalla työmäärä voi jäädä alle vaaditun 
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Vuorotteluvapaan edellytykset jatkuu 

 Vuorottelija ei työllisty omassa tai perheenjäsenen 
yrityksessä  
• Selvitä itse työvoimatoimistosta! 

 

 Edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä on 
vähintään 5 v. 

 

 Työhistoria selvitettävä työttömyyskassan tai KELAn 
kanssa 
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Vuorotteluvapaan kesto 

 Vapaan kesto on vähintään 90 ja enintään 359 
päivää. 

 

 Helsingissä opettajilla oma käytäntö (RK 54/2012) 

• Vapaan kesto sidoksissa koulun jaksoihin 

• Vapaata ei voi katkaista 

• Ei virkavapaata ennen eikä jälkeen 

• Vapaata ei voi pidentää 

 

 Opettajien vuorotteluvapaan myöntämisen 
periaatteet taulukossa 
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Opettajien vuorotteluvapaan anominen Helsingin opetusvirastossa 2012  
 RK 54 (1.6.2012) 

  Ei jaksojärjestelmää Jaksojärjestelmät 
    4- jaksojärjestelmä  5- ja 6- jaksojärjestelmät 
koko vuosi 8.8. – 31.7. 8.8. – 31.7. 8.8. – 31.7. 

  

syyslukukausi 1.8. – joululoman loppuun 1.8. – joululoman loppuun 1.8. – joululoman jälkeen päättyvän jakson 

loppuun 

  

kevätlukukausi 1.1., 2.1. tai 3.1. – 30.6. 

  

1) 1.1., 2.1. tai 3.1. – 30.6. 

  

2) joululoman jälkeen alkavan jakson 

alusta - 30.6, jos jakso vaihtuu 

myöhemmin kuin ensimmäisenä 

joululoman jälkeisenä koulupäivänä, 

sisältäen talviloman 

  

1) joululoman sisältävän jakson alusta – 

30.6. 

  

1) 1.1., 2.1. tai 3.1. alkaen 30.6. saakka, jos 

jakso vaihtuu tammikuussa ennen koulun 

alkua /heti joululoman jälkeisenä ensimm. 

työpäivänä  

  

1) joululoman jälkeen alkavan jakson alusta 

– 30.6 (jos jakso vaihtuu myöhemmin kuin 

ensimmäisenä joululoman jälkeisenä 

työpäivänä, sisältäen talviloman) 

  

keskellä vuotta 3 kk (ei täysiä kalenterikuukausia) 

  

1) vähintään 90 

kalenteripäivää sisältäen 

syys- ja joululoman 

  

1) vähintään 90 

kalenteripäivää sisältäen 

joulu- ja talviloman 

  

ei mahdollista pitää 1) syysloman sisältävän jakson alusta 

joululoman sisältävän jakson loppuun 

(väh. 90 kalenteripäivää) 

  

1) joululoman sisältävän jakson alusta 

talviloman sisältävän jakson loppuun 

(väh. 90 kalenteripäivää) 

  

+ seuraava tai edellinen jakso mikäli 90 

kalenteripäivää ei täyty 
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Vuorotteluvapaan keskeytyminen 

 Vapaa keskeytyy automaattisesti, jos perhe-
etuutta saadaan enintään 18 päivää (esim. isyysraha), 
mutta vapaa kuluu tuonakin aikana ja jatkuu sitten 
vuorottelusopimuksen mukaisesti. 
 

 

 Tilapäisestä työhön paluusta on sovittava 
työnantajan ja vuorottelijan välillä, mutta vapaa 
kuluu tuonakin aikana ja jatkuu sitten 
vuorottelusopimuksen mukaisti. 
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Vuorottelusopimus 

 Perustuu vapaaehtoisuuteen 

 

 Sopimuslomakkeita saa TE-keskuksista, opettajien 
työttömyyskassan sivuilta  www. opetk.fi tai 
www.mol.fi  tai www.suomi.fi 

 

 Sopimuksen voi toimittaa heti työvoimatoimistoon 
vuorottelijan edellytysten tarkistamiseksi. 
• oma tai perheenjäsenen yritystoiminta 

 

 Tee virkavapaa-anomus vasta kun 
vuorottelusijaiselle tehdään viranhoitomääräys. 
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Sijainen  
 Työnantajan tulee palkata työtön työnhakija 

vähintään vuorotteluvapaan ajaksi. Rehtori voi 
varmistaa asian työ- ja elinkeinotoimistosta: puh. 
010 19 4100 
 

 vuorottelukorvausta ei makseta, jos sijainen ei ole 
työtön työnhakija 
 

 voi palkata myös eri tehtävään 
• kysy rehtorilta tai henkilöstösuunnittelijalta 

 

 ei opiskelija 
 

 ensisijaisesti alle 25-vuotias työtön tai 
vastavalmistunut, mieluiten helsinkiläinen 
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Miten toimitaan? 

 Yhdessä:  
• Tehdään vuorottelusopimus kolmena kappaleena 

• Virkavapaushakemus 

 

 Rehtori: 
• Palkkaa työttömän työnhakijan sijaiseksi 

• Toimittaa TE-toimistoon vuorottelusopimuksen ja sijaisen 
määräyskirjan 

 

 Vapaalle jäävä: 
• Toimita omaan TE-toimistoon jäljennös vapaata edeltävän 

52 viikon palkkatuloista ja 13 kk:n palkattomista 
poissaoloista (omalta palkkasihteeriltä) 
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Palkkatodistus 

 Palkkatodistukseen on merkittävä erikseen 
lomaraha tai lomaltapaluuraha ja 
vuosilomakorvaus, lisäksi todistukseen on 
merkittävä palkattomat poissaolot. 
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Vuorottelukorvauksen hakeminen 

 Vuorotelukorvaushakemuksen saa TE-toimistosta 
ja työttömyyskassan sivuilta (www.opetk.fi) 

 

 Hae omasta työttömyyskassasta jos jäsenyyttä yli 
10 kk. 

 

 Muuten korvausta haetaan Kelasta. 
• Korvaus lasketaan peruspäivärahasta. 

 

 Mukaan alkuperäinen palkkatodistus edeltävän 52 
viikon palkasta ja jäljennös 
vuorottelusopimuksesta. 
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…jatkoa Vuorottelukorvauksen hakeminen 

 Sovi liitteiden toimittamisesta myöhemmin, jos et 
saa niitä hakemuksen lähettämispäivään 
mennessä. 

 

 Hakemuksen tulee olla työttömyyskassassa/ 
KELAssa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
siitä ajankohdasta, josta lukien 
vuorottelukorvausta haetaan. 
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Vuorottelukorvaus 

 Korvaus on 70 % henkilön laskennallisesta 
työttömyyspäivärahasta ja se on veronalaista tuloa. 

 

• yli 25 v. työhistorialla korvaus on 80 % 
työttömyyspäivärahasta 

 

Esimerkkejä vuorottelukorvauksen tasosta (e/kk) 

Palkka   Korvaus (10v)   Korvaus (25v) 

2500   972      1111 

3000   1088      1244 

3500   1156      1321 
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Työhistoria 

 Opettajien työttömyyskassa hankkii työhistoriaa 
koskevat tiedot Eläketurva-keskuksesta ja ottaa 
tarvittaessa yhteyttä sinuun tietojen 
täydentämiseksi. 
• Jos olet epävarma 10 vuoden työhistoriastasi, selvitä 

työhistoriaedellytyksen täyttyminen työttömyyskassasta, 
tai jos et ole kassan jäsen, Eläketurvakeskuksesta tai 
omasta eläkelaitoksestasi, ennen vuorottelusopimuksen 
tekemistä. 

 

 Jos haet vuorottelukorvausta 
Kansaneläkelaitokselta, hanki ansiotyöluettelo itse. 
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Vapaan aikana 

 Saa opiskella, matkustella vapaasti sekä tehdä työtä 
muulle työnantajalle, tai toimia sivutoimisena yrittäjänä. 

• Ei voi työskennellä Helsingin kaupungilla 

• TE-toimisto arvioi pää- tai sivutoimisuuden 

 

 Työnteko on ristiriidassa järjestelmän tarkoituksen kanssa. 

 

 Vapaan aikana saadut etuudet ja tulot on ilmoitettava 
työttömyyskassalle. 

 

  Tekijänoikeuspalkkiot ja yritystoiminnan tulot pienentävät 
korvausta. 
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Lisätietoja 

• Työttömyyskassan vihkonen OAJ:n kalenterin välissä 
 

• Opettajien työttömyyskassa  www.opetk.fi/fi/Etuudet 
 

• www.mol.fi (Vuorotteluvapaa –esite) 

• Opettajien työttömyyskassa: ma - to klo 9-15, p. 09 2294 

4100 

• Työnhakijan työlinja 010194904 ma-pe klo 8–18 (pvm, 

mpm) 

• Helsingin työvoimatoimisto: 010 19 4100 

• Kuntien eläkevakuutus 020 614 2837 

• Eläketurvakeskus 010 751 4201 (www.etk.fi) 

• Helmi-intra: Ryhmäkirjeet (RK 54/2012) 

 
 

 
 
 
 
 


