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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuorotteluva-
paalain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuo-
rotteluvapaalakia siten, että vuorottelukorva-
us alenisi nykyisestä 70 ja 80 prosentista 60 
prosenttiin valtion maksuosuuden vähentä-
miseksi. Samalla pienenisivät myös Työttö-
myysvakuutusrahaston sekä työttömyyskas-
sojen maksuosuudet. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että eräät 
vanhentuneet viittaussäännökset työvoima-
toimistoon muutettaisiin. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan vuoden 2012 alusta. 

 
————— 

 
PERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjel-
man menosäästöjä koskevassa liiteosassa to-
detaan, että vuorotteluvapaan korvaustasoa 
lasketaan siten, että valtion rahoitusosuus 
vuositasolla pienenee 7,5 miljoonaa euroa. 

Voimassa olevan vuorotteluvapaalain 
(1305/2002) 15 §:n mukaan vuorottelukor-
vauksen täysi määrä on 70 prosenttia siitä 
työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä oli-
si työttömänä olleessaan oikeus työttömyys-
turvalain (1290/2002) 5 luvun 2—5 §:n sekä 
6 luvun 1 §:n 1 momentin, 2 §:n 1 momentin 
ja 4 §:n perusteella. Vuorottelukorvaus on 
80 prosenttia, jos vuorottelijalla on vähintään 
25 vuotta 4 §:ssä tarkoitettua työhistoriaa en-
nen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorottelu-
korvausta määriteltäessä ei työttömyysturva-
lain 6 luvun 6 §:ssä tarkoitettua lapsikorotus-
ta oteta huomioon. Korvauksen suuruuteen ei 
myöskään vaikuta työttömyysturvalaissa tar-
koitettu korotettu ansio-osa. 

Kun vuorotteluvapaakokeilusta annettu laki 
(1663/1995) tuli voimaan vuoden 1996 alus-
ta, korvauksen suuruus oli 60 prosenttia ja se 
oli enintään 4 500 markkaa (noin 757 euroa) 
kuukaudessa. Vuoden 1998 alusta korvaus 
nostettiin 70 prosenttiin ja sen enimmäismää-
rä poistettiin. Vuoden 2002 alusta, jolloin 
säädettiin uusi vuorotteluvapaalaki, korvaus 
korotettiin 80 prosenttiin niille, joilla on vä-
hintään 25 vuotta työhistoriaa. Käytännössä 

korvausta, joka määräytyy työttömyysturva-
lain mukaan, ovat aina korottaneet myös 
eräät työttömyysturvalainsäädäntöön tehdyt 
muutokset, kuten peruspäivärahan tasokoro-
tus ja ansiopäivärahan ansio-osan nosto 
42 prosentista 45 prosenttiin.  

Jotta hallitusohjelmassa sovittuun tavoit-
teeseen päästäisiin, ehdotetaan, että vuorotte-
lukorvaus alennettaisiin 60 prosenttiin sekä 
70 prosentista että 80 prosentista. Muutos 
edellyttää lain 15 §:n 1 momentin muuttamis-
ta. Korvaustason alentaminen merkitsee 
myös Työttömyysvakuutusrahaston ja työt-
tömyyskassojen maksuosuuden alentumista. 

Vuonna 2009 vuorottelukorvauksia mak-
settiin yhteensä noin 83,2 miljoonaa euroa 
lähes 18 400 henkilölle. Näistä perusturvan 
piirissä oli vain 174 henkilöä. Vuonna 2010 
korvaussumma oli kokonaisuudessaan noin 
85,7 miljoonaa euroa ja korvauksen saajia 
vähän alle 17 300. Heistä perusturvaa sai 
157 henkilöä ja muut ansioturvaa. Vuonna 
2010 vuorotteluvapaan aloitti lähes 12 600 
henkilöä. Vuorottelukorvauksen saajista lä-
hes 60 prosentilla korvauksen suuruus päi-
vässä oli 40—55 euroa. Korvauksen saajista 
lähes 60 prosenttia sai korvausta 80 prosentin 
mukaan ja runsas 40 prosenttia 70 prosentin 
mukaan. 

Vuorottelijoista 12,3 prosenttia oli 30—39-
vuotiaita, 31,8 prosenttia 40—49-vuotiaita ja 
50,6 prosenttia 50—59-vuotiaita. Vuonna 
2005 valmistuneen tutkimuksen mukaan kes-
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keisimmät syyt vuorotteluvapaan käyttöön 
olivat lepo ja latautuminen (28 prosenttia), 
matkustelu, harrastukset ja virkistäytyminen 
(19 prosenttia), lastenhoito (20 prosenttia), 
rakentaminen ja remontointi (9 prosenttia) 
sekä ammatillinen koulutus (5 prosenttia). 

Sijaiset ovat vuorottelijoita nuorempia. 
Vuonna 2010 heistä 37,5 prosenttia oli 20—
29-vuotiaita, 25,1 prosenttia 30—39-
vuotiaita, 21,1 prosenttia 40—49-vuotiaita ja 
17,6 prosenttia 50—59-vuotiaita. Sijaisten 
työttömyyden kesto oli kohtuullisen lyhyt 
ennen sijaisuuden alkamista. Sijaisista 41,6 
prosentilla työttömyys oli kestänyt alle vii-
kon ennen sijaisuuden alkamista, 16,9 pro-
sentilla 1—2 viikkoa, 8,1 prosentilla 3—4 
viikkoa, 9,7 prosentilla 5—8 viikkoa ja 5,9 
prosentilla 9—12 viikkoa. 

Vuorottelukorvauksen rahoituksessa nou-
datetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta 
annetun lain (555/1998) 6 §:n mukaan sovel-
tuvin osin, mitä työttömyyspäivärahasta sää-
detään. Ansioturvan rahoitusosuudet jakau-
tuivat vuonna 2010 siten, että valtion osuus 
oli 33,35 miljoonaa euroa (39,1 prosenttia), 
Työttömyysvakuutusrahaston osuus 47,31 
miljoonaa euroa (55,4 prosenttia) ja työttö-
myyskassojen osuus 4,69 miljoonaa euroa 
(5,5 prosenttia). Työttömyysvakuutusrahas-
ton määrärahat kerätään työnantajilta ja pal-
kansaajilta. Esimerkiksi vuonna 2011 pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,60 
prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyys-
vakuutusmaksu on porrastettu työnantajan 
maksaman palkkasumman mukaan siten, että 
se on 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 
1 879 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 
3,20 prosenttia palkasta. Valtio rahoittaa ko-
konaan peruspäivärahan. 

Vuoden 2012 alusta on tarkoitus nostaa pe-
ruspäivärahaa 100 eurolla kuukaudessa ja se 
nostaisi automaattisesti myös vuorottelukor-
vauksen tasoa. Peruspäivärahan korotus mer-
kitsisi ansioturvassa esimerkiksi 2 000 euroa 
kuukaudessa saavien osalta vuorottelukor-
vaukseen korotusta 70 tai 80 prosentin sään-
nön mukaan 1,79 euroa tai 2,05 euroa päi-
vässä ja vastaavasti 4 000 euroa ansaitsevien 
osalta 5,76 euron tai 6,58 euron korotusta. 
Tämä peruspäivärahan nosto lieventää kor-
vaustason alenemisen vaikutuksia. 

Lisäksi ne lakiin sisältyvät säännökset, 
joissa viitataan työvoimatoimistoon, muutet-
taisiin viittaamaan työ- ja elinkeinotoimis-
toon. Kysymys on näiltä osin teknisistä muu-
toksista. Tämän vuoksi lain 3 §:n 1 kohta, 8 
ja 9 §, 11 §:n 2 kohta ja 18 § ehdotetaan 
muutettaviksi. 

Hallitusohjelmassa todetaan lisäksi, että 
selvitetään vuorotteluvapaajärjestelmän jat-
kamista siten, että valtion rahoitusosuus voi 
vähentyä. Jatkotyössä on edelleen selvitettä-
vä, miten mainittu selvitys voidaan toteuttaa 
erikseen. 
 
2  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä saavutetaan hallitusohjelman 
tavoite siitä, että vuorotteluvapaakorvausten 
valtion osuus alenee 7,5 miljoonalla eurolla 
vuodessa. Tämä menosäästö saavutetaan, kun 
vuorottelukorvausten taso alennetaan 60 pro-
senttiin nykyisistä 70 ja 80 prosentista. Sa-
manaikaisesti toteutetaan peruspäivärahan 
korottaminen 100 eurolla kuukaudessa.  

Koska valtio rahoittaa ansiopäivärahoissa 
peruspäivärahaa vastaavan osuuden, valtion 
osuus nousee peruspäivärahan korotuksen 
verran. Valtion osuus ansioturvan vuorotte-
lukorvauksesta lasketaan sen suhdeluvun pe-
rusteella, joka on peruspäivärahan suhde 
henkilön täydestä työttömyyspäivärahasta. 
Valtion osuus vuorottelukorvauksessa on jo-
ko 70 tai 80 prosenttia peruspäivärahasta. 

Peruspäivärahan tasokorotus 100 eurolla 
merkitsee peruspäivärahassa 4,65 euron ko-
rotusta päivää kohti. Vuoden 2011 peruspäi-
väraha 25,74 euroa nousee tasokorotuksen 
vaikutuksesta 30,39 euroon vuoden 2012 
alusta. Lisäksi indeksikorotus nostaa perus-
päivärahan määrän 31,39 euroon.  

Kokonaisuutena peruspäivärahan tasokoro-
tuksen vaikutukset vuorottelukorvauksien 
bruttomenoissa olisivat noin 5,5 miljoonaa 
euroa, jos vuorotteluvapaan käyttömäärä py-
syy vuosien 2009 ja 2010 tasolla eli korvaus-
päiviä olisi noin 1,75 miljoonaa. Rahoitus-
osuudet jakautuisivat siten, että valtion osuus 
kasvaisi 6 miljoonaa euroa ja työttömyyskas-
sojen 0,3 miljoonaa euroa, kun taas Työttö-
myysvakuutusrahaston osuus vähenisi mil-
joona euroa.  
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Vuorottelukorvauksen tason alentaminen 
60 prosenttiin vähentäisi vuorottelukorvaus-
menoja yhteensä 19,2 miljoonaa euroa, joka 
jakautuisi siten, että valtion säästöosuus olisi 
noin 7,5 miljoonaa euroa hallitusohjelman 
mukaisesti, Työttömyysvakuutusrahaston 
10,8 miljoonaa euroa ja työttömyyskassojen 
miljoona euroa.  

Peruspäivärahan indeksikorotuksesta ja ta-
sokorotuksesta sekä vuorottelukorvauksen 
tason alentamisesta aiheutuvat yhteisvaiku-
tukset ovat siten kokonaisuudessaan 13,8 
miljoonaa euroa. Valtion osuus vähensi 1,5 
miljoonaa euroa, Työttömyysvakuutusrahas-
ton 11,6 miljoonaa euroa ja työttömyyskasso-
jen 0,7 miljoonaa euroa.  

Vaikutukset valtion menoihin olisivat kui-
tenkin noin miljoona euroa lain ensimmäise-
nä voimassaolovuonna, koska osa vuorotteli-
joista saisi edelleen suurempaa korvausta 
aloitettuaan vapaan jo ennen vuotta 2012.  

Perusturvan tason korottamisesta johtuen 
vuorottelukorvauksen tason alentaminen ei 
vaikuta vuorottelijan korvauksen määrään 
täysimääräisesti. 

Kun vuorottelukorvaus alennetaan 60 pro-
senttiin työttömyyspäivärahasta, se vaikuttaa 
kuitenkin enemmän kuin peruspäivärahan 
korottaminen. Niinpä vuorottelukorvauksen 
taso lähes kaikilla palkkatasoilla laskisi. 
Esimerkiksi bruttopalkan ollessa 2 000 euroa 
kuukaudessa alenisi aiemman 70 prosentin 
mukaan määräytyvä korvaus 3,58 euroa päi-
vässä ja 77 euroa kuukaudessa ja 80 prosen-
tin mukaan määräytyvä korvaus 9,03 euroa 
päivässä ja 194 euroa kuukaudessa. 3 000 eu-
ron kuukausipalkassa alenema olisi 4,08 eu-
roa päivässä ja 88 euroa kuukaudessa tai 
11,33 euroa päivässä ja 244 euroa kuukau-
dessa ja 4 000 euron kuukausipalkassa 
alenema olisi 2,15 euroa päivässä ja 46 euroa 
kuukaudessa tai 10,29 euroa päivässä ja 221 
euroa kuukaudessa ja 5 000 euron kuukausi-
palkassa alenema olisi 3,05 euroa päivässä ja 
65 euroa kuukaudessa tai 12,08 euroa päiväs-
sä ja 260 euroa kuukaudessa. Edellä mainit-
tujen ansioiden perusteella vuorottelukor-
vaukset olisivat 34,55 euroa päivässä ja 743 
euroa kuukaudessa, 46,65 euroa päivässä ja 
1 003 euroa kuukaudessa, 54,85 euroa päi-
vässä ja 1 179 euroa kuukaudessa sekä 60,23 
euroa päivässä ja 1 295 euroa kuukaudessa.  

Edellä mainitut laskelmat on tehty aikai-
sempien vuorotteluvapaata käyttäneiden 
määrän pohjalta. Sitä, kuinka paljon korvaus-
tason alentaminen vaikuttaa vuorotteluva-
paan käyttömäärään, ei ole pystytty arvioi-
maan. Oletuksena on, että sen käyttö ainakin 
jossain määrin vähenee.  
 
3  Asian valmistelu 

Lakiehdotus on valmisteltu työ- ja elinkei-
noministeriössä yhteistyössä sosiaali- ja ter-
veysministeriön kanssa. Esitys on käsitelty 
palkansaajia edustavien Suomen Ammattiliit-
tojen Keskusjärjestö SAK ry:n, Toimihenki-
lökeskusjärjestö STTK ry:n ja Akava ry:n 
sekä työnantajapuolta edustavien Elinkei-
noelämän keskusliitto EK:n, Suomen Yrittä-
jät ry:n, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja 
Valtion työmarkkinalaitoksen edustajien 
kanssa.  

Palkansaajia edustavat järjestöt vastustivat 
ehdotettua muutosta. Työnantajia edustavat 
järjestöt pitivät ehdotusta tarkoituksenmukai-
sena.  
 
4  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Vuorottelukorvauksen alentamisessa ja sen 
uuden tason määrittämisessä on otettu huo-
mioon, että työttömyysturvan peruspäivära-
haa ja työmarkkinatukea korotetaan 100 eu-
rolla kuukaudessa. Hallituksen on tarkoitus 
antaa eduskunnalle asiaa koskeva esitys, joka 
myös liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioesitykseen.  
 
5  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2012. 

Vuorottelukorvauksen tasoa ehdotetaan 
alennettavaksi vuoden 2012 alusta. On mah-
dollista, että työntekijä on jo aloittanut vuo-
rotteluvapaan ennen lain voimaantuloa tai 
sopinut vuorotteluvapaan alkavaksi lain tul-
tua voimaan. Heidän asemansa turvaamiseksi 
ehdotetaan, että ennen lain voimaantuloa al-
kaneisiin vuorotteluvapaisiin sovellettaisiin 
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nykyisin voimassa olevia säännöksiä ehdote-
tun lain tultua voimaan. Jos vuorottelusopi-
mus on tehty viimeistään 30 päivänä marras-
kuuta 2011 ja sopimuksen mukainen vuorot-
teluvapaa alkaa 1 päivän tammikuuta ja 30 
päivän huhtikuuta 2012 välisenä aikana, 
myös näihin vuorottelukorvauksiin sovellet-
taisiin nykyisiä säännöksiä. Vuorottelukor-
vausten määrä ei muuttuisi heidän kohdal-
laan, vaan vuorottelukorvausta maksettaisiin 
samansuuruisena kuin sitä on tai olisi mak-
settu vuonna 2011. Vuorottelukorvauksen 
laskusäännön muutokset, indeksikorotus ja 
perusturvan korotus eivät siten vaikuttaisi 
maksettavan vuorottelukorvauksen määrään. 

Vuorottelukorvausta ei määritellä uudel-
leen, vaikka vuorotteluvapaa pidetään jak-

soina. Säännöksessä tarkoitettujen vuorotteli-
joiden vuorottelukorvauksen määrä ei muut-
tuisi myöskään sellaisen vuorotteluvapaan 
aikana, joka olisi jaksotettu.  

Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on 
toisaalta turvata vuorottelun aloittaneiden ja 
ennen hallituksen esityksen antamista vuorot-
telusopimuksen tehneiden asema ja toisaalta 
välttää se, että lainmuutos johtaisi vuorotte-
lusopimusten voimakkaaseen kasvuun lain-
muutoksen yhteydessä. 

 
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, 8 ja 9 §, 11 §:n 2 kohta, 15 §:n 1 

momentti sekä 18 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 kohta sekä 8 ja 9 § laissa 1127/2007 sekä 15 §:n 1 mo-

mentti laissa 1191/2009, 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;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

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 työ- ja elinkeinotoi-
mistolle. Vastaavat tarvittavat selvitykset on 
toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle jak-
sotettaessa tai pidennettäessä vuorotteluva-
paata 7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla. 
 
 

9 §  

Sijainen 

Sijaista palkattaessa on etusija annettava 
sellaiselle työ- ja elinkeinotoimistossa työt-
tömänä työnhakijana olevalle julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 
1 luvun 7 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoi-
tetulle nuorelle tai 1 luvun 7 §:n 1 momentin 
5 kohdassa tarkoitetulle pitkäaikaistyöttömäl-
le taikka korkeakoulu- tai ammattitutkinnon 
äskettäin suorittaneelle, jonka ammattitaito 
arvioidaan riittäväksi haettuun tehtävään. 
Työvoimaviranomaisen ja työnantajan on 
suoritettava arviointi yhteistyössä. Jos haet-
tuun tehtävään ei ole sopivaa edellä tarkoitet-
tua työtöntä työnhakijaa, vuorotteluva-
paasijaiseksi 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 
pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 6 ja 
7 §:ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelija-
na. 

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-
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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: 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

15 § 

Vuorottelukorvauksen suuruus 

Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 60 
prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, jo-
hon henkilöllä olisi työttömänä olleessaan 
oikeus työttömyysturvalain 5 luvun 2—5 §:n 
sekä 6 luvun 1 §:n 1 momentin, 2 §:n 1 mo-
mentin ja 4 §:n perusteella. Vuorottelukorva-
usta määriteltäessä ei työttömyysturvalain 

6 luvun 6 §:ssä tarkoitettua lapsikorotusta 
oteta huomioon. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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  . 
Jos vuorottelija on aloittanut vuorotteluva-

paan tai sen jakson ennen tämän lain voi-
maantuloa, vuorottelukorvaukseen sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Jos vuorottelija on tehnyt vuorottelusopi-
muksen viimeistään 30 päivänä marraskuuta 
2011 ja aloittaa vuorotteluvapaan 1 päivän 
tammikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2012 vä-
lisenä aikana, vuorottelukorvaukseen sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
 

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2011 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Työministeri Lauri Ihalainen 
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 Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

vuorotteluvapaalain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vuorotteluvapaalain (1305/2002) 3 §:n 1 kohta, 8 ja 9 §, 11 §:n 2 kohta, 15 §:n 

1 momentti sekä 18 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 kohta sekä 8 ja 9 § laissa 1127/2007 sekä 15 §:n 1 mo-

mentti laissa 1191/2009, 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; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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. 

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;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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 työ- ja elinkeinotoi-
mistolle. Vastaavat tarvittavat selvitykset on 
toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle jak-
sotettaessa tai pidennettäessä vuorotteluva-
paata 7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla. 
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9 § 

Sijainen 

Sijaista palkattaessa on etusija annettava 
sellaiselle työvoimatoimistossa työttömänä 
työnhakijana olevalle julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain (1295/2002) 1 luvun 
7 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulle 
nuorelle tai 1 luvun 7 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitetulle pitkäaikaistyöttömälle 
taikka korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äs-
kettäin suorittaneelle, jonka ammattitaito ar-
vioidaan riittäväksi haettuun tehtävään. Työ-
voimaviranomaisen ja työnantajan on suori-
tettava arviointi yhteistyössä. Jos haettuun 
tehtävään ei ole sopivaa edellä tarkoitettua 
työtöntä työnhakijaa, vuorotteluvapaasijai-
seksi on mahdollisuuksien mukaan palkattava 
sijainen, jonka työnsaannin tarve on suurin ja 
jonka työllistymisedellytyksien voidaan arvi-
oida parantuvan määräaikaisen työn avulla. 

 
Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pi-

detään työttömyysturvalain 2 luvun 6 ja 
7 §:ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelija-
na. 

Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorot-
telijan säännöllisen työajan pituinen. Jos 
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. 
 

9 §  

Sijainen 

Sijaista palkattaessa on etusija annettava 
sellaiselle työ- ja elinkeinotoimistossa työt-
tömänä työnhakijana olevalle julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 
1 luvun 7 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoi-
tetulle nuorelle tai 1 luvun 7 §:n 1 momentin 
5 kohdassa tarkoitetulle pitkäaikaistyöttömäl-
le taikka korkeakoulu- tai ammattitutkinnon 
äskettäin suorittaneelle, jonka ammattitaito 
arvioidaan riittäväksi haettuun tehtävään. 
Työvoimaviranomaisen ja työnantajan on 
suoritettava arviointi yhteistyössä. Jos haet-
tuun tehtävään ei ole sopivaa edellä tarkoitet-
tua työtöntä työnhakijaa, vuorotteluva-
paasijaiseksi 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 
pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 6 ja 
7 §:ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelija-
na. 

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 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-

11 §

Sijaisen palvelussuhteen päättymisen vaiku-
tukset 

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

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

 
15 §  

Vuorottelukorvauksen suuruus 

Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 
prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon 
henkilöllä olisi työttömänä ollessaan oikeus 
työttömyysturvalain 5 luvun 2—5 §:n sekä 
6 luvun 1 §:n 1 momentin, 2 §:n 1 momentin 
ja 4 §:n perusteella. Vuorottelukorvaus on 
80 prosenttia, jos vuorottelijalla on vähintään 
25 vuotta 4 §:ssä tarkoitettua työhistoriaa 
ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorotte-
lukorvausta määriteltäessä ei työttömyystur-
valain 6 luvun 6 §:ssä tarkoitettua lapsikoro-
tusta oteta huomioon.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 §  

Ilmoitusvelvollisuus 

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

sopimuksen vastaisena, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

15 § 

Vuorottelukorvauksen suuruus 

Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 60 
prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, jo-
hon henkilöllä olisi työttömänä olleessaan 
oikeus työttömyysturvalain 5 luvun 2—5 §:n 
sekä 6 luvun 1 §:n 1 momentin, 2 §:n 1 mo-
mentin ja 4 §:n perusteella. Vuorottelukorva-
usta määriteltäessä ei työttömyysturvalain 
6 luvun 6 §:ssä tarkoitettua lapsikorotusta 
oteta huomioon. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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 

2012. 
Jos vuorottelija on aloittanut vuorotteluva-

paan tai sen jakson ennen tämän lain voi-
maantuloa, vuorottelukorvaukseen sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Jos vuorottelija on tehnyt vuorottelusopi-
muksen viimeistään 30 päivänä marraskuuta 
2011 ja aloittaa vuorotteluvapaan 1 päivän 
tammikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2012 vä-
lisenä aikana, vuorottelukorvaukseen sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


