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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 

PL 1119 

00101 HELSINKI 

 

LAUSUNTO LUONNOKSESTA LAILLISUUSTARKASTUSKERTOMUKSEKSI (Dnro 184/52/2015)  

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa esittää lausuntonaan 

laillisuustarkastuskertomusluonnoksesta ”Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta” 

kunnioittaen seuraavaa.  

Luonnoksessa laillisuustarkastuskertomukseksi todetaan ”Tarkastusviraston kannanotot” 

otsikon alla, että työttömyyskassojen käyttämien maksatusjärjestelmien ohjaustietoihin on 

virheellisesti määritelty, että lomautusajalta maksettavan työttömyysturvalain 6 luvun 3 §:n 

1 momentin suuruinen päiväraha kirjataan valtion osuudeksi. Samaisen otsikon alla 

tarkastusviraston suositukset kohdassa 2. todetaan kuinka tilanne tulisi käydä läpi ja korjata.  

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa toteaa, että maksatusjärjestelmä on muutettu 

toimimaan oikein siten, ettei valtionosuutta tule kyseisissä tapauksissa. Selvityksemme 

mukaan Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassassa asia koskee vain muutamaa 

tapausta ja eikä ole rahalliselta määrältään olennainen.  

Tarkastusviraston suositukset kohdassa 9. todetaan, että TE-toimistoja tulisi informoida 

alustavan esteettömyyspäivämäärän täsmällisyyden tarpeesta, jolloin etuuden 

myöntöprosessia saataisiin tehostettua työttömyyskassoissa. Suosituksen taustoja 

selvitetään otsikon ”3.1 Työttömyyskassat ovat maksaneet ansiopäivärahan etuudensaajalle 

oikein” alla. Selostuksesta huolimatta jää epäselväksi mitä suosituksella tarkoitetaan ja mihin 

tilanteisiin epäkohta liittyy. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa pitää tärkeänä 

asian selventämistä ymmärrettäväksi lopullisessa laillisuustarkastuskertomuksessa.  

Otsikon ”2.2 Rahoitusprosessissa on monta toimijaa” alla on todettu Vakuutusväen 

työttömyyskassan sulautuneen Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassaan 1.1.2016. 

Näin ei ole tapahtunut. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan tiedon mukaan 

sulautuminen tapahtui JATTK työttömyyskassaan.  

Otsikon ”3.2 Työttömyyskassojen yleiset toimintapuitteet” alla käsitellään kassan sääntöjen 

sisältöä. Niiltä osin todetaan, että sääntöjä tulisi kuitenkin tarkentaa erityisesti 

tasoitusrahaston käytöstä ja sijoittamisesta. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 

toteaa, että mainittu toteamus on avoin eikä siinä oteta kantaa miltä osin sääntöjä tulisi 

tarkentaa.  
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Tasoitusrahaston käytöstä säädetään Työttömyyskassalaissa (24.8.1984/603). 

Työttömyyskassalain 20 §:ssä ja 22 §:n 1 momentissa todetaan: 

20 § (24.7.1998/556) 

Tasoitusrahasto 

Työttömyyskassalla tulee olla tasoitusrahasto, johon vuotuinen ylijäämä siirretään. 

Kassan rahoituksen ja maksuvalmiuden turvaamiseksi tasoitusrahastossa tulee olla 

Vakuutusvalvontaviraston vahvistama vähimmäismäärä. (3.11.2000/913) 

 

Taloudellisista suhdanteista johtuvien jäsenmaksuvaihteluiden tasaamiseksi 

työttömyyskassa voi lisäksi kerätä tasoitusrahastoa enintään Vakuutusvalvontaviraston 

vahvistamaan enimmäismäärään.(3.11.2000/913) 

 

Tasoitusrahastosta säädetään erikseen asetuksella. 

22 § 

Kassan vajauksen täyttäminen 

Jos työttömyyskassan tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen 

tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia. 

Yllä mainituista lainkohdista käy ilmi tasoitusrahaston tehtävä työttömyyskassan 

maksuvalmiuden takaajana ja se kuinka sitä käytetään. Tasoitusrahaston suuruudella on 

merkitystä myös työttömyyskassan tehdessä jäsenmaksuesityksensä Finanssivalvonnalle. 

Esitystä tehdessään työttömyyskassan hallitus arvioi varojen riittävyyttä (jäsenmaksutulot + 

muut tulot + tasoitusrahaston suuruus) vastuiden kattamiseksi.  

Sijoittamisesta todetaan Työttömyyskassalaissa sen 23 a §:ssä seuraavaa.  

23 a § (19.12.2008/1013) 

Sijoittaminen ja sijoitussuunnitelma 

Työttömyyskassan varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti siten, että 

työttömyyskassan maksuvalmius on turvattu. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1984/19840603?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6tt%C3%B6myyskassalaki#a24.7.1998-556
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1984/19840603?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6tt%C3%B6myyskassalaki#a3.11.2000-913
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1984/19840603?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6tt%C3%B6myyskassalaki#a3.11.2000-913
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1984/19840603?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6tt%C3%B6myyskassalaki#a603-1984
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1984/19840603?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6tt%C3%B6myyskassalaki#a19.12.2008-1013
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Työttömyyskassan hallituksen on laadittava työttömyyskassalle 1 momentissa tarkoitettujen 

varojen sijoittamista koskeva sijoitussuunnitelma. 

Sijoitussuunnitelman tulee olla työttömyyskassan sijoitustoiminnan laatuun ja laajuuteen 

nähden riittävä. Tarkemmat määräykset sijoitussuunnitelmasta antaa Finanssivalvonta. 

Koska luonnoksessa esitetystä ei käy ilmi miltä osin sääntöjä olisi tarve täsmentää 

tasoitusrahaston ja sijoittamisen osalta, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa ei voi 

ottaa kantaa asiaan.  Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa pitää nykyisiä lain 

säännöksiä ja niiden perusteella laadittuja sääntöjä riittävinä. Työttömyyskassa laatii myös 

laissa ja säännöissä mainitun sijoitussuunnitelman, joka ohjaa operatiivista sijoitustoimintaa.  

Otsikon ”4.1 Työttömyyskassojen sisäinen valvonta on järjestetty pääosin asianmukaisesti” 

alla on todettu, että tarkastukseen sisältyneissä pienimmissä kassoissa suunnitelmien 

toimenpaneminen asetettujen aikatavoitteiden raameissa oli kuitenkin haastavampaa, koska 

henkilöstöä on vähemmän. Kyseisestä tekstistä välittyy lukijalle harhaanjohtava kuva 

tarkastuksen kohteena olleiden kassojen lukumäärästä (tarkastettu kolme kassaa 28:sta  

kassasta) ja niiden jäsenmääristä suhteessa kaikkiin työttömyyskassoihin. Julkisten ja 

hyvinvointialojen työttömyyskassa on jäsenmäärältään Suomen kolmanneksi suurin 

työttömyyskassa kun kassoja on kaiken kaikkiaan 28. Julkisten ja hyvinvointialojen 

työttömyyskassa on suurin toimialakohtainen työttömyyskassa (jäsenenä voi olla 

palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee valtion, kunnan, 

kuntayhtymän, seura-kunnan, niiden liikelaitoksen tai yhtiön, yleishyödyllisen yhteisön, 

julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa sekä vastaavilla 

toimialoilla työskentelevät). Henkilöstöä kassassa on keskimäärin 65. Se, ettei Julkisten ja 

hyvinvointialojen työttömyyskassan suunnitelmien toimeenpano ole pysynyt kaikilta osin 

asetettujen aikatavoitteiden raameissa, on johtunut suunnitelmien laajuudesta ja siitä että 

toimintavuoden aikana on esiintynyt tarpeita kohdentaa tarkastuksia ilmenneisiin uusiin 

kiireellisiin tarkastuskohteisiin. Tästä syystä suunnitelmissa mainittuja asioita on osin 

siirtynyt suunnitelmia seuranneille vuosille toteutettaviksi. Työttömyyskassa on pahoillaan 

jos tarkastuksen yhteydessä on syntynyt toisenlainen kuva syistä suunnitelmien 

toteutumisen viivästymisen suhteen.   
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Otsikon ”Tarkastuksen toteutusaika” alla on epätarkkuus tarkastuksen toteutusajassa 

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassassa.  

 

Helsingissä 11. päivänä elokuuta 2016 

 

Pasi Koskinen 

kassanjohtaja 

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 
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