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Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaansa 
sisältyneen valtion rahoitusosuutta ansiopäivärahasta koskeneen tarkastuk-
sen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastuksessa antaman ohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskertomuk-
sen, joka lähetetään sosiaali- ja terveysministeriölle, Finanssivalvonnalle, 
Työttömyysvakuutusrahastolle, JATTK työttömyyskassalle, Julkisten ja hy-
vinvointialojen työttömyyskassalle ja YTK työttömyyskassalle sekä tiedoksi 
eduskunnan tarkastusvaliokunnalle ja valtiovarain controller -toiminnolle.
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myyskassalla  on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei kertomukseen sisälly 
asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkastusviraston 
kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen joh-
dosta on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2019.
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Tarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuu-
teen perustuva kannanotto siitä, onko valtion rahoitusosuus ansiopäivä-
rahasta maksettu työttömyyskassalle säädösten mukaisesti. Tarkastuksen 
perusteella todetaan, että valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta on mak-
settu työttömyyskassoille säädösten mukaisesti, lukuun ottamatta lomau-
tusajalta työttömyysturvalain 6 luvun 3 §:n 1 momentin perusteella mak-
settuja ansiopäivärahoja, jotka eivät työttömyysetuuksien rahoituksesta 
annetun lain 2 luvun 4 §:n 2 momentin perusteella kuulu valtion rahoitus-
osuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnon mukaan lomautusajan 
ansiopäivärahoja ei sisällytetä valtion rahoitusosuuteen, joka tullaan vah-
vistamaan syksyllä 2016.

Työttömyysturvalain 6 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan ansiopäivära-
han saajalle, joka ei ole ollut työssä yhteensä vähintään kolmea vuotta en-
nen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista, ansiopäiväraha maksetaan päi-
värahakauden enimmäisajan 100 viimeiseltä päivältä sen suuruisena kuin 
se maksettaisiin peruspäivärahana. Työttömyyskassojen käyttämien mak-
satusjärjestelmien ohjaustietoihin oli virheellisesti määritelty, että lomau-
tusajalta maksettavan työttömyysturvalain 6 luvun 3 §:n 1 momentin suu-
ruinen päiväraha kirjataan valtion osuudeksi.

Tarkastuksen perusteella suositellaan, että kaikissa työttömyyskassois-
sa käydään läpi työttömyysturvalain 6 luvun 3 §:n 1 momentin soveltaminen 
maksatusjärjestelmässä ja korjataan vuoden 2015 osalta rahoitusosuudet se-
kä maksatustilastoihin että lopullisiin rahoitusosuuksiin. Tarkastuskerto-
musluonnoksesta saatujen lausuntojen mukaan rahoitusosuudet on korjat-
tu sekä maksatustilastoihin että lopullisiin rahoitusosuuksiin.

Lisäksi tarkastuksen perusteella suositellaan, että sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön tulisi kiinnittää huomiota työttömyyskassojen maksamien etuuk-
sien toteutumatilastoiden analyysissa erityisesti siihen, ettei sellaisiin eriin, 
joihin ei lainsäädännön tai valtion talousarvion mukaan ole myönnettävissä 
valtionosuutta, sisälly todellisuudessa valtionosuutta. Viranomaisen on hal-
lintolain 31 §:n 1 momentin mukaan huolehdittava asian riittävästä ja asian-
mukaisesta selvittämisestä. Tämä yleinen huolehtimisvelvollisuus merkitsee 
sitä, että viranomaisen on hankittava selvitys ratkaisun kannalta merkityk-
sellisistä tosiseikoista, ellei selvitysvastuun jakautumista koskevista perus-
teista johdu, että vastuu kuuluu muulle taholle.

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli antaa rajattuun varmuuteen perus-
tuva kannanotto siitä, onko ansiopäiväraha maksettu lopulliselle etuuden-
saajalle säädösten mukaisesti. Tarkastuksen perusteella todetaan, että an-
siopäiväraha on maksettu lopulliselle etuudensaajalle säädösten mukaisesti. 

Tarkastuksen kolmantena tavoitteena oli antaa rajattuun varmuuteen 
perustuva kannanotto siitä, onko rahoitusprosessin sisäinen valvonta jär-
jestetty asianmukaisesti. Tarkastuksen tavoitteena oli tältä osin antaa yleis-
kannanotto siitä, onko valtion rahoitusosuuden hallinnoinnissa toimittu 

Työttömyyskassojen käyttämien 
maksatusjärjestelmien määrittely 
johti systemaattiseen virheeseen 

Sosiaali- ja terveysministeriön 
roolia prosessissa tulee vahvistaa
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olennaisilta osin säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksen perus-
teella todetaan, että rahoitusprosessin sisäinen valvonta on järjestetty pää-
osin riittävällä tavalla, mutta sosiaali- ja terveysministeriön roolia proses-
sissa tulee vahvistaa.

Käytännössä valtion rahoitusosuuden määrä perustuu siihen tietoon, 
jonka työttömyyskassojen maksatusjärjestelmät tuottavat kuukausitasol-
la. Maksatusjärjestelmiä toimittaa kaksi eri järjestelmätoimittajaa. Maksa-
tusjärjestelmät ovat pitkälle automatisoituja etuuspäätösten massapäätös-
luonteen vuoksi. Järjestelmätoimittajien ja työttömyyskassojen välisissä 
sopimuksissa on määritelty, että vastuu järjestelmän toiminnasta on järjes-
telmätoimittajalla. Vastuu etuuspäätösten ja järjestelmän tuottaman tie-
don oikeellisuudesta yksittäistapauksessa on kuitenkin työttömyyskassalla. 

Finanssivalvonta ei lähtökohtaisesti tarkasta etuuspäätöksien oikeelli-
suutta eikä maksatusjärjestelmien toimivuutta. Sosiaali- ja terveysminis-
teriöllä ei ole ulkoista valvontavelvollisuutta työttömyyskassoihin nähden, 
koska lainsäädännössä valvonta määritellään Finanssivalvonnan tehtäväk-
si. Ministeriö hyväksyy vuosittain Finanssivalvonnan esityksestä valtion lo-
pullisen rahoitusosuuden ansiosidonnaisesta päivärahasta ja se luottaa pää-
töksenteossaan kassojen maksatusjärjestelmien tuottamiin tietoihin, joita ei 
tarkasteta systemaattisesti. Tämä muodostaa rahoitusosuuden oikeellisuu-
den ja täydellisyyden näkökulmasta olennaisen riskin. Tarkastuksen perus-
teella suositellaan, että ministeriö varmistaa jatkossa säännöllisin väliajoin 
työttömyyskassojen maksatusjärjestelmien riittävän valvonnan ja tarkas-
tuksen erityisesti lainsäädännön muutostilanteissa. 

Tarkastuksen perusteella tuodaan esiin rahoitusprosessiin ja lainsää-
däntöön sisältyvä tarkastus- ja ohjausvaje. Sosiaali- ja terveysministeriöllä 
ei ole todellista ohjausvaltaa eikä vaikutusmahdollisuutta asianmukaisen 
valvonnan järjestämisessä ansiopäivärahaprosessissa. Valvonta on lainsää-
dännössä määrätty valtioneuvoston ulkopuolisen tahon velvollisuudeksi, ei-
kä sosiaali- ja terveysministeriö voi hallintopäätöksen nojalla antaa Finans-
sivalvonnalle tehtäviä tai ohjata sen toimintaa. 

Tarkastusviraston suositukset

1. Tarkastuksen perusteella suositellaan, että selvitettäisiin vaihtoeh-
dot sosiaali- ja terveysministeriön ohjausvallan vahvistamiseksi käy-
tännössä.

2. Kaikissa työttömyyskassoissa tulee käydä läpi työttömyysturvalain 6
luvun 3 §:n 1 momentin soveltaminen maksatusjärjestelmässä ja kor-
jata vuoden 2015 osalta rahoitusosuudet työttömyysetuuksien rahoi-
tuksesta annetun lain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisiksi sekä mak-
satustilastoihin että lopullisiin rahoitusosuuksiin.

Maksatusjärjestelmiä tai 
etuuspäätöksiä ei tarkasteta 
valtion näkökulmasta
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3. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee varmistua siitä, ettei valtion osuut-
ta makseta jatkossa sellaisiin menoihin, joihin ei ole määrätty valtion 
osuutta lainsäädännössä tai valtion talousarviossa. 

4. Erityisesti lainsäädännön muutostilanteessa tulee varmistaa rahoitus-
osuuksien oikeellisuus ja järjestelmätoimittajien ja työttömyyskasso-
jen lainsäädännön soveltaminen ja tulkinta.

5. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee varmistaa jatkossa säännöllisin 
väliajoin työttömyyskassojen maksatusjärjestelmien riittävä valvonta. 

6. Epäselvissä rahoitusosuuksien täsmäytystilanteissa Työttömyysvakuu-
tusrahaston tulee informoida ministeriötä mahdollisimman pian, jotta 
rahoitusosuuksien korjaaminen voidaan tehdä tehokkaasti. Tehdyistä 
korjauksista tulee tehdä ministeriössä erillinen päätös.

7. Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi täsmäyttää yhteistyössä Työttö-
myysvakuutusrahaston kanssa rahoitusosuudet ennen lopullisen vuo-
sittaisen rahoitusosuuden vahvistamista.

8. Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi toimittaa Työttömyysvakuutus-
rahastolle säännöllisesti ajantasaista tietoa rahoitusosuuksista ja ti-
lastoista. 
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1 Mitä tarkastettiin

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelman (2015–2019) mu-
kaan tarkastusviraston tekemän laillisuustarkastuksen tavoitteena on sen toi-
mivaltaan kuuluvissa asioissa tarkastaa, onko toimittu lainsäädännön, muun 
alempitasoisen sääntelyn ja viranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

Laillisuustarkastus pyrkii selvittämään säännösten noudattamisen lisäk-
si, onko toiminta järjestetty talousarvion, hyvän hallinnon periaatteiden, toi-
mintapolitiikan (tavoitteiden) sekä rahoitus- tai sopimusehtojen mukaisesti. 
Tavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille tietoa siitä, onko lakeja ja muita 
säännöksiä sekä hyvän hallinnon periaatteita noudatettu ja onko sääntelyl-
lä saavutettu halutut tulokset.

1.1 Mitä tarkastettiin ja miksi 

Tarkastuksen kohteena oli valtion rahoitusosuus ansiosidonnaisesta työt-
tömyyspäivärahasta. Tarkastuksen pääkysymykset on laadittu tarkastuksen 
tavoitteen mukaisesti. Tarkastuksen tavoitteena oli antaa
1. kohtuulliseen varmuuteen perustuva kannanotto siitä, onko valtion ra-

hoitusosuus ansiopäivärahasta maksettu työttömyyskassalle säädös-
ten mukaisesti

2. rajattuun varmuuteen perustuva kannanotto (rajattu lausuma) siitä, 
onko ansiopäiväraha maksettu lopulliselle etuudensaajalle säädösten 
mukaisesti

3. rajattuun varmuuteen perustuva kannanotto (rajattu lausuma) siitä, 
onko rahoitusprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastuksen tavoitteena oli näiltä osin antaa yleiskannanotto siitä, on-
ko valtion rahoitusosuuden hallinnoinnissa toimittu olennaisilta osin sää-
dösten ja ohjeiden mukaisesti. 

Tarkastus kohdistui vuoden 2015 rahoitusosuuksiin ja vuonna 2015 mak-
settuihin etuuksiin. Vuoden 2015 talousarviossa valtion osuus oli budjetoitu 
momentille 33.20.50 Valtionosuus ansiopäivärahasta. Momentille oli myön-
netty lisätalousarviot huomioiden yhteensä 1,1 miljardia euroa määrärahaa.

Laillisuustarkastuksessa verrataan 
tosiasioita lainsäädäntöön

Sosiaali- ja terveysministeriö 
myöntää rahoitusosuudet

1 200

1 000
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Määräraha valtion talousarviossa

Määrärahan käyttö

Milj. euroa

Kuvio 1: Momentille 33.20.50 Valtionosuus ansiopäivärahasta myönnetyt määrärahat ja 
niiden käyttö vuosina 2010–2015
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1.2 Työttömyysturva perustuu lakiin

Työttömyysturvan rahoitusprosessi, rahoitusosuudet ja lopulliselle etuu-
densaajalle maksettavat päiväraha- ja etuusmäärät on määritelty yksityis-
kohtaisesti lainsäädännössä. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on anta-
nut yleiset soveltamisohjeet yhdenmukaisen käytännön aikaansaamiseksi. 
Finanssivalvonta on valmistellut ohjeistuksen, jonka kattava päivitystyö val-
mistui syksyllä 2015.

Valtion ja muiden osapuolten rahoitusosuudet ansiosidonnaisesta päivä-
rahasta on määritelty laissa työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998, 
jäljempänä työttömyysetuuksien rahoituslaki). Työttömyyskassalaissa 
(603/1984) on säädetty kassan tehtävien lisäksi tarkemmin valtion ja Työt-
tömyysvakuutusrahaston osuuksien ja rahoitusennakoiden maksamises-
ta. Valtioneuvoston asetuksessa työttömyyskassalain täytäntöönpanosta 
(272/2001, jäljempänä työttömyyskassalain täytäntöönpanoasetus) on tar-
kemmat säännökset rahoitusprosessin kulusta, määräajoista ja rahoitus-
osuuksien vahvistamisesta. 

Päätös lopulliselle etuudensaajalle maksettavan ansiosidonnaisen päivä-
rahan määrästä tehdään työttömyyskassassa. Säännökset etuudensaajan oi-
keuksista ja velvollisuuksista, etuuden saamisen edellytyksistä ja hakemises-
ta sekä ansiopäivärahan määrästä ovat työttömyysturvalaissa (1290/2002). 

Valtioneuvoston asetuksessa työttömyysturvalain täytäntöönpanosta 
(1330/2002) säädetään ansiopäivärahan jälkikäteisestä maksamisesta. Valtio-
neuvoston asetukset työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta 
tulosta (1332/2002) ja työttömyyskassalain täytäntöönpanosta (272/2001) 
täydentävät tarkentavin säännöksin työttömyysturvan toimeenpanoa. 

Sisäisen valvonnan säädösperusta on määritelty valtion talousarvios-
ta annetun asetuksen (1243/1992) 69 §:ssä. Säännöksen mukaan viraston ja 
laitoksen johdon on huolehdittava siitä, että virastossa ja laitoksessa toteu-
tetaan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liitty-
viin riskeihin nähden asianmukaiset menettelyt, jotka varmistavat viraston 
ja laitoksen talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, viraston 
ja laitoksen hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen sekä vi-
raston ja laitoksen johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja 
riittävät tiedot sen taloudesta ja toiminnasta. Menettelyiden on myös käsi-
tettävä viraston tai laitoksen vastattavana tai välitettävänä olevien varojen 
hoito sekä ne viraston ja laitoksen toiminnot ja tehtävät, jotka se on antanut 
toisten tehtäväksi tai joista se muuten vastaa. 

Työttömyyskassojen sisäisestä valvonnasta on säädetty työttömyyskas-
salain (603/1984) 12 a §:ssä. Sen mukaan työttömyyskassan hallituksen tu-
lee huolehtia, että työttömyyskassalla on sen toiminnan laatuun ja laajuu-
teen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät.
 

Yksityiskohtainen lainsäädäntö 
varmistaa yhdenvertaisuuden

Sisäisen valvonnan säädökset 
ovat valtion talousarviosta 
annetussa asetuksessa ja 
työttömyyskassalaissa 
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2 Onko valtion rahoitusosuus 
ansiopäivärahasta maksettu 
työttömyyskassalle säädösten 
mukaisesti?

Tarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuu-
teen perustuva kannanotto siitä, onko valtion rahoitusosuus ansiopäivära-
hasta maksettu työttömyyskassalle säädösten mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että valtion rahoitusosuus ansiopäi-
värahasta on maksettu työttömyyskassoille säädösten mukaisesti, lukuun 
ottamatta lomautusajalta työttömyysturvalain 6 luvun 3 §:n 1 momentin 
perusteella maksettuja ansiopäivärahoja, jotka eivät työttömyysetuuksien 
rahoituslain 2 luvun 4 §:n 2 momentin perusteella kuulu valtion osuuteen.

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnon mukaan lomautusajalta mak-
settuja ansiopäivärahoja ei sisällytetä lopulliseen valtion rahoitusosuuteen, 
joka vahvistetaan syksyllä 2016. Yhden työttömyyskassan lausunnon mu-
kaan järjestelmätoimittajat ovat korjanneet virheelliset määrittelyt mak-
satusjärjestelmissä.

Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä 
ja suosituksina todetaan seuraavaa.

2.1 Valtion rahoitusosuus on pääosin 
maksettu säädösten mukaisesti

Ansiopäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edis-
tävien palvelujen ajalta. Ansiopäivärahan rahoittavat valtio, Työttömyys-
vakuutusrahasto ja työttömyyskassat. Valtio rahoittaa ansiopäivärahas-
ta peruspäivärahaa vastaavan osuuden, kassat rahoittavat 5,5 prosenttia ja 
Työttömyysvakuutusrahasto loppuosan. Valtio ei osallistu lomautusajalta 
eikä ns. lisäpäiviltä maksettavien päivärahojen eikä myöskään lapsikorotus-
ten rahoitukseen. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajal-
ta maksettavat kulukorvaukset.

Rahoitusprosessi etenee vuosittain lainsäädännön mukaisesti

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee kalenterivuosittain päätöksen valtion 
lopullisesta rahoitusosuudesta Finanssivalvonnan esityksestä. Valtion lo-
pullisen rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden ennakot maksaa työt-
tömyyskassoille Työttömyysvakuutusrahasto, jolle valtio maksaa valtion ra-
hoitusosuuden hallintokuluosuuksineen. Valtion rahoitusosuus maksetaan 
aluksi ennakkona, ja lopullinen määrä vahvistetaan viimeistään seuraavan 
vuoden joulukuun ensimmäisenä päivänä.

Tarkastuksessa läpikäyty ja vuosittain toistuva rahoitusprosessi alkaa, 
kun Työttömyysvakuutusrahasto toimittaa ministeriölle työttömyysetuuk-
sien rahoituslain 18 §:n 7 momentin mukaisesti arvion seuraavan vuoden an-
sioturvamenoista, valtion rahoitusosuuden määrästä sekä seuraavan vuo-
den maksuprosenteista. 

Valtion rahoitusosuus on 
maksettu työttömyyskassoille 
pääsääntöisesti säädösten 
mukaisesti

Sosiaali- ja terveysministeriö 
tekee kalenterivuosittain 
päätöksen valtion lopullisesta 
rahoitusosuudesta 
Finanssivalvonnan esityksestä
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Työttömyyskassat toimittavat Työttömyysvakuutusrahastolle perustel-
lun arvion kassoille seuraavana vuonna maksettavista rahoitusosuuksista, 
työttömyyskassan seuraavaa vuotta koskevan talousarvion sekä muut Työt-
tömyysvakuutusrahaston määräämät selvitykset. Tarkastuksessa todettiin, 
että yhtä lukuun ottamatta (1/29) kaikki kassat toimittivat arviot seuraavan 
vuoden rahoitusosuuksista selvityksineen määräaikaan mennessä. 

Työttömyyskassalain täytäntöönpanoasetuksen 6 §:n mukaisesti Työttö-
myysvakuutusrahaston tulee toimittaa ministeriölle arvio työttömyyskas-
soille seuraavana vuonna maksettavista valtionosuuksista. Tämän jälkeen 
ministeriön tulee vahvistaa seuraavana vuonna maksettavat ennakot rahas-
ton arvion perusteella enintään valtion talousarviossa sanottuihin tarkoi-
tuksiin osoitettujen määrärahojen suuruisina. Työttömyysvakuutusrahasto 
toimitti ministeriölle esityksen valtionosuuksista 3.11.2014, ja ministeriö vah-
visti 27.11.2014 tekemällään päätöksellä ennakkojen määräksi 1 007 miljoo-
naa euroa. Tämä summa oli budjetoitu arviomäärärahana valtion varsinai-
sessa talousarviossa momentille 33.20.50 Valtionosuus ansiopäivärahasta. 
Työttömyysvakuutusrahaston esitys valtionosuudesta oli ansiopäivärahan 
osalta 1 044 miljoonaa euroa, ja se perustui työttömyyskassojen omaan ar-
vioon tulevan vuoden valtionosuuksista. Vuoden 2015 aikana momentille 
budjetoitiin lisää yhteensä 93 miljoonaa euroa. Täten momentille myönnet-
tiin vuonna 2015 määrärahaa yhteensä 1 100 miljoonaa euroa.

Ministeriö vahvistaa aina vuoden lopussa seuraavan vuoden rahoitus-
ennakot, ja samalla vahvistetaan arvio kulumassa olevan vuoden valtion lo-
pullisen suorituksen määrästä. Arvion ja kulumassa olevalle vuodelle vah-
vistettujen valtionosuuksien ennakoiden erotus otetaan huomioon vuoden 
viimeisen ennakkoerän maksamisen yhteydessä tai kulumassa olevan vuo-
den loppuun mennessä. Ministeriö on vahvistanut seuraavan vuoden rahoi-
tusennakot asianmukaisesti. 

Työttömyysvakuutusrahaston maksatusseuranta toimii

Työttömyyskassalain täytäntöönpanoasetuksen mukaan sosiaali- ja terveys-
ministeriö maksaa Työttömyysvakuutusrahastolle ennakkoa kuukausittain 
tasasuuruisin erin, jollei rahaston esityksestä muuta johdu. Työttömyyskas-
salain täytäntöönpanoasetuksen 3 §:n mukaisesti Työttömyysvakuutusra-
hastolla on oikeus tarkistaa ennakoita, jos niiden perusteet ovat muuttu-
neet tai ennakoissa on tapahtunut olennainen muutos. Ministeriö voi myös 
omasta aloitteestaan tarkistaa Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavaa 
ennakkoa, jos valtionosuuden ennakon maksamisen perusteet ovat olennai-
sesti muuttuneet. Vuoden 2015 rahoitusennakoita tarkistettiin kolme kertaa: 
kerran ministeriön aloitteesta ja kaksi kertaa rahaston aloitteesta. Sosiaa-
li- ja terveysministeriö teki päätökset tarkistuksista kolmesti vuoden aika-
na. Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan muutostarve on ollut olen-
nainen kaikissa tapauksissa.

Käytännössä ministeriön vahvistamien ennakoiden määrät eivät ole kas-
sakohtaisesti aina riittäneet, vaan Työttömyysvakuutusrahasto on maksanut 
valtion puolesta valtion rahoitusosuutena sekä omana osuutenaan kassoille 
kuukausittain todellisen tarpeen mukaisesti. Tarkastuksessa verrattiin tou-
kokuun todellisia maksatuksia vahvistettuihin ennakoihin ja varmennettiin, 
että Työttömyysvakuutusrahaston maksatusseuranta täsmää eri toimijoiden 
rahoitusosuuksien osalta työttömyyskassojen ja rahaston omiin tiliotteisiin. 

Valtion rahoitusosuuteen 
on lisätty lisäbudjeteilla 93 
miljoonaa euroa vuonna 2015

Rahoitusennakoita korotettiin 
kolme kertaa vuoden aikana
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Tarkastukseen valittujen kolmen työttömyyskassan osalta toukokuun en-
nakkomaksut oli maksettu kassoille Työttömyysvakuutusrahaston ylläpitä-
män seurannan mukaisesti ja lainsäädännössä edellytettyinä ajankohtina. 
Toukokuun maksatukset olivat valtion rahoitusosuuden vahvistettuja en-
nakoita huomattavasti suuremmat yhdessä kassassa kolmesta. Käytännössä 
Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa valtion puolesta työttömyyskassoja, 
ja rahoitusosuuksia täsmäytetään säädösten edellyttämiin rahoitussuhtei-
siin myöhemmässä vaiheessa (viimeistään vuoden rahoitusosuuksien vah-
vistamisvaiheessa seuraavan vuoden syksyllä).

Työttömyysvakuutusrahasto on maksanut kuukausittaiset ennakot työt-
tömyyskassoille työttömyyskassalain täytäntöönpanoasetuksen 2 §:n mukai-
sesti siten, että valtion rahoitusosuus ja kolmasosa Työttömyysvakuutusra-
haston osuudesta maksetaan viimeistään kunkin kuukauden ensimmäisenä 
pankkipäivänä ja kaksi kolmasosaa Työttömyysvakuutusrahaston osuudes-
ta maksetaan viimeistään kunkin kuukauden 15. päivänä. 

Työttömyyskassalain mukaan työttömyyskassojen tulee toimittaa kulta-
kin kalenterivuodelta rahoitusosuuksia koskeva hakemuksensa Finanssival-
vonnalle. Lain mukaan hakemukseen on liitettävä työttömyyskassan halli-
tuksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä 
muut Finanssivalvonnan määräämät selvitykset. Tarkastuksessa havaittiin, 
että kaikki tarkastukseen sisältyneet työttömyyskassat olivat toimittaneet 
Finanssivalvonnan vaatimat selvitykset määräajassa.

Työttömyyskassalain 27 §:n mukaan päätökset työttömyyskassoille myön-
nettävistä valtion ja Työttömyysvakuutusrahaston rahoitusosuuksista tekee 
sosiaali- ja terveysministeriö Finanssivalvonnan esityksestä. Finanssival-
vonta antoi 8.6.2015 kassakohtaisen esityksensä ministeriölle. Finanssival-
vonnan esityksen pohjalta ministeriö tekee kassakohtaiset päätökset päätty-
neen vuoden rahoitusosuuksista. Kassakohtaiset päätökset tehtiin 17.6.2015, 
ja joidenkin kassojen osalta päätöksiä korjattiin 14.7.2015. Korjaukset kos-
kivat hallintokuluosuuksia, jotka tulee maksaa keskimääräisen jäsenmää-
rän perusteella.

Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön tulee vahvistaa lopullisen 
valtionosuuden määrä viipymättä, kun työttömyyskassojen rahoitusosuuk-
sia koskevat päätökset on toimitettu tiedoksi Työttömyysvakuutusrahas-
tolle. Työttömyysvakuutusrahastolle maksetun valtionosuuden ennakon 
ja vahvistetun valtionosuuden erotus tulee maksaa tai palauttaa vahvista-
mista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Se, että ministe-
riö vahvistaa lopullisen valtion rahoitusosuuden määrän, on prosessin vii-
meinen rahoitusosuuden määrää koskeva päätös.

Tarkastuksessa käytiin läpi vuoden 2014 lopullisen rahoitusosuuden 
vahvistamisprosessi, koska vuoden 2015 lopulliset osuudet vahvistetaan 
aikaisintaan loppukesällä 2016 tarkastuksen päätyttyä. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö vahvisti vuoden 2014 lopullisen valtionosuuden 20.8.2015. Pää-
tös valtion rahoitusosuuden vahvistamisesta perustuu osittain Finanssi-
valvonnan 8.6.2015 päivättyyn esitykseen rahoitusosuuksista. Päätöksessä 
on otettu huomioon 14.7.2015 tehdyt korjaukset, jotka koskevat hallintoku-
luosuuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnon mukaan korjaukset 
otettiin asianmukaisesti huomioon uudessa päätöksessä, mutta asiasta ei 
tehty uutta esitystä.

Työttömyyskassojen 
selvitykset on tehty ajallaan

Finanssivalvonnan esityksen 
pohjalta ministeriö tekee 
kassakohtaiset päätökset 
päättyneen vuoden 
rahoitusosuuksista
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Syyskuun 2015 ennakoiden maksussa on otettu huomioon vuoden 2014 
lopullisen rahoitusosuuden vahvistamisen aiheuttama maksuosuuden li-
säys ennakon ja vahvistetun erotuksen mukaan.

Seuraavassa kuviossa on esitetty valtion rahoitusosuusprosessin tarkas-
tetut vaiheet lainsäädännössä edellytettyjen määräaikojen ja toteutuneiden 
päivämäärien mukaisesti.
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TVR:n arvio STM:lle vuoden 2015 ansioturvamenoista, valtion 
rahoitusosuuden määrästä sekä maksuprosenteista. 

STM tarkistaa rahoitusennakoiden määrää vuodelta 2014.

Työttömyyskassat hakevat ennakoita vuodelle 2015 TVR:lta. 15.10.

TVR toimittaa STM:lle arvion työttömyyskassoille seuraavana 
vuonna maksettavista ennakoista. 10.11.

STM vahvistaa TVR:lle maksettavan valtionosuuden ennakon 
määrän vuodelle 2015 ja arvion kulumassa olevan vuoden valtion 
lopullisen suorituksen määrästä. 

1.12. 27.11.2014

STM tarkistaa vuoden 2015 ennakoiden määrää oma- 
aloitteisesti. 19.12.2014

Työttömyyskassan rahoitusosuuksia 2014 koskeva hakemus 
FV:lle. 30.4. 30.4.2015

TVR:n arvio STM:lle vuoden 2016 ansioturvamenoista, valtion 
rahoitusosuuden määrästä sekä maksuprosenteista. 15.5. 8.5.2015

TVR pyytää ennakoiden tarkistamista STM:ltä. 27.5.2015

FV esittää työttömyyskassojen vuoden 2014 lopullisen rahoitus-
osuuksien määrät STM:lle. 8.6.2015

STM:n päätös vuoden 2015 ennakoiden tarkistamisesta. 9.6.2015

TVR = Työttömyysvakuutusrahasto, STM = Sosiaali- ja terveysministeriö, FV = Finanssivalvonta

Määräaika Toteutunut

STM vahvistaa työttömyyskassoille maksettavat rahoitusosuudet 
FV:n esityksestä. 17.6.2015

STM korjaa 14.7.2015 osaa työttömyyskassojen rahoitusosuus-
päätöksistä vuodelle 2014.

14.7.2015

STM vahvistaa lopullisen valtion rahoitusosuuden vuodelle 2014. 20.8.2015

STM:n päätös vuoden 2015 ennakoiden tarkistamisesta. 7.11.2015

3.11.2014

14.10.2014

16.5.2014

14.5.201415.5.

Kuvio 2: Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta, vuosittainen prosessi lainsäädännön mukaisesti 
määräaikoineen
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Valtion rahoitusosuuden määrä perustuu työttömyyskassojen 
maksatuksiin

Tarkastuksen tavoitteena oli valtion rahoitusosuusprosessin säädöstenmu-
kaisuuden lisäksi rahoitusosuuden määrän oikeellisuuden varmistaminen. 
Tarkastuksen aikana käytiin kolmessa työttömyyskassassa tarkastamassa 
yksittäisten etuuspäätösten oikeellisuutta ja myönnetyn etuuden määrän 
laskemista. Yksittäisten etuuspäätösten tarkastustuloksista on raportoitu 
yksityiskohtaisemmin pääluvussa 3. Kassakohtaisissa tarkastuksissa ei ha-
vaittu, että rahoitusosuudet olisivat säädösten vastaisia. Tässä luvussa kes-
kitytään valtion rahoitusosuuden määrän oikeellisuuteen kokonaisuutena. 

Tarkastuksessa selvitettiin, onko asianmukaisesti varmistettu, että valti-
onosuutena työttömyyskassalle maksetaan työttömyysetuuksien rahoitus-
lain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti kustakin ansiopäivärahasta työt-
tömyysturvalain 6 luvun 1 §:n mukaista peruspäivärahaa vastaava määrä. 
Lisäksi tarkastettiin, ettei valtion rahoitusosuuteen sisälly sellaisia eriä, jot-
ka eivät lainsäädännön tai valtion talousarvion mukaan kuulu valtiolle. Tä-
män selvittämiseksi tarkastettiin, onko asianmukaisesti varmistettu, että 
valtionosuutta ei suoriteta lomautusajalta maksettuihin ansiopäivärahoi-
hin, sääesteen ja lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta maksettuihin an-
siopäivärahoihin ja lisäpäiviin.

Kun sosiaali- ja terveysministeriö päättää valtion lopullisesta rahoitus-
osuudesta tai sitä ennen rahoitusennakoiden määrästä, se joutuu pääosin 
turvautumaan sille ulkopuolelta tuotettavaan tietoon ilman resursseja tai 
keinoja itse tarkistaa tiedon oikeellisuutta tai selvittää sen perusteita. Fi-
nanssivalvonta tuottaa ministeriölle tilastotietoa, joka on johdettu työttö-
myyskassojen maksujärjestelmien toteutumatiedoista. Finanssivalvonta 
toimittaa ministeriölle kassojen maksamista etuuksista tiedot kuukausi- ja 
vuositasolla. Lisäksi ministeriö saa tietoa työ- ja elinkeinoministeriöstä ja 
valtiovarainministeriöstä. Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun lausunnon 
mukaan ministeriö seuraa vuoden aikana rahoitusosuuksia maksettujen päi-
vien perusteella ja vasta lopullisista rahoitusosuuksista päätettäessä minis-
teriö käyttää tarkempia etuuslajikohtaisia euromääräisiä tietoja hyväkseen.

Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan tietoja analysoidaan minis-
teriössä lähinnä etuudensaajien määrän ja volyymien perusteella. Ministe-
riön tärkein käytettävissä oleva tieto työttömyysetuuksien maksatuksesta 
johdetaan työttömyyskassojen maksatusjärjestelmistä, ja se kerätään jär-
jestelmistä tilastoajojen avulla. Tietoja käsitellään Finanssivalvonnassa.

Valtio ei rahoita lomautusajalta maksettavia korvauksia 

Työttömyysturvalain 6 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan ansiopäivärahan 
saajalle, joka ei ole ollut työssä yhteensä vähintään kolmea vuotta ennen 
työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista, ansiopäiväraha maksetaan päi-
värahakauden enimmäisajan 100 viimeiseltä päivältä sen suuruisena kuin 
se maksettaisiin peruspäivärahana. Säännös tuli voimaan 1.1.2014, ja sitä so-
velletaan työnhakijaan, jonka päivärahakauden enimmäisaika alkaa sään-
nöksen voimaantulon jälkeen. 

Tarkastuksen aikana ilmeni, että työttömyyskassojen käyttämissä mak-
satusjärjestelmissä on määrittely, joka ohjaa edellä mainitut peruspäivära-
han suuruiset ansiopäivärahat lomautusajalta automaattisesti valtion ra-

Tärkein käytettävissä oleva tieto 
johdetaan työttömyyskassojen 
maksatusjärjestelmistä
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hoitusosuuteen vastoin työttömyysetuuksien rahoituslain 2 luvun 4 §:n 2 
momenttia. Työttömyyskassoista saadun tiedon mukaan näitä virheitä on 
alkanut syntyä vasta vuoden 2015 aikana, sillä korvauspäiviä on keskimää-
rin 258 vuodessa eikä 400 päivän raja ole voinut täyttyä vuoden 2014 aikana.  

Tarkastuksen aikana eräässä työttömyyskassassa havaittiin, että vuo-
den 2015 elokuun maksatuksen yhteenvetotilaston mukaan lomautusajan 
ansiopäivärahoihin sisältyi valtion rahoitusosuutta. Osuus sisälsi nimen-
omaisesti edellä mainittuja työttömyysturvalain 6 luvun 3 §:n 1 momentin 
mukaisia lomautusajan ansiopäivärahoja. Kaikkia työttömyyskassoja kos-
kevassa vuoden 2015 maksatusaineistossa valtion rahoitusosuuteen sisäl-
tyy lomautusajalta maksettuja ansiopäivärahoja yhteensä 839 132 euroa ja 
lisäpäiviltä 107 732 euroa. 

Työttömyysetuuksien rahoituslain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan 
valtio ei osallistu lomautuksen eikä lisäpäivien ajalta maksettavan päivära-
han rahoitukseen. Finanssivalvonnan ja sosiaali- ja terveysministeriön tul-
kinnan mukaisesti tämä koskee myös perusosan suuruista ansiopäivärahaa, 
jonka rahoittaa Työttömyysvakuutusrahasto (94,5 prosenttia) ja työttömyys-
kassat (5,5 prosenttia). Havaittu virhe rahoitusosuuksissa on järjestelmäpe-
rusteinen ja systemaattisesti toistuva. 

Molempien järjestelmätoimittajien työttömyyskassoille toimittami-
en maksatusjärjestelmien parametreihin on virheellisesti määritelty, että 
työttömyysturvalain 6 luvun 3 §:n 1 momentin mukainen etuus lomautus-
ajalta rahoitetaan valtion varoista. Molemmat järjestelmätoimittajat ovat 
ilmoittaneet korjaavansa virheen viimeistään seuraavassa maksatusjärjes-
telmäversiossa. Yhdestä työttömyyskassasta saadun tiedon mukaan järjes-
telmätoimittajat ovat korjanneet kevään 2016 aikana maksatusjärjestelmiin 
virheellisen määrittelyn. Kaksi kolmesta tarkastukseen sisältyneistä työttö-
myyskassoista on ilmoittanut, että vuoden 2015 lopullisiin valtion rahoitus-
osuuksiin ei sisälly lomautusajan osuuksia. Tarkastuksen perusteella suosi-
tellaan, että kaikissa työttömyyskassoissa käydään läpi työttömyysturvalain 
6 luvun 3 §:n 1 momentin soveltaminen maksatusjärjestelmässä ja korjataan 
vuoden 2015 osalta rahoitusosuudet sekä maksatustilastoihin että lopulli-
siin rahoitusosuuksiin.

Toteutumatilaston tiedot päätöksenteossa

Finanssivalvonnan keräämässä toteutumatilastossa valtion rahoitusosuu-
teen kuuluvat lomautusajan kulukorvaukset on esitetty siten, että ne sisälty-
vät sekä lomautusajan ansiopäivärahat -tietoon että valtion osuus -tietoon. 
Loogisesti ajateltuna kulukorvausten pitäisi olla samat molemmissa koh-
dissa, jos lomautusajan ansiopäivärahojen osuus olisi kokonaan vain kulu-
korvausta. Tarkastuksessa havaittiin, että lomautusajan ansiopäivärahoihin 
sisältyvät kulukorvaukset ovat toisinaan suuremmat ja toisinaan pienem-
mät kuin valtion osuuden kulukorvaukset. Finanssivalvonnasta saadun tie-
don mukaan lomautusajan ansiopäivärahojen valtionosuuksien pitäisi olla 
aina kulukorvauksia tai korjauksia. Se ei kuitenkaan selitä tapauksia, joissa 
kulukorvauksia on raportoitu todellisuudessa valtionosuudessa enemmän 
kuin niitä on esitetty työttömyyskassojen maksatuksen toteutumatilastoissa. 

Finanssivalvonnasta saadun lausunnon mukaan työttömyyskassojen 
maksamat etuudet ja kulukorvaukset saattavat takautuvasti muuttua sen 
jälkeen kun tilinpäätös on tehty ja rahoitusosuudet on vahvistettu. Tarkas-

Virhe rahoitusosuuksissa oli 
järjestelmäperusteinen, mutta 
selvityksen mukaan se on korjattu
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tusvirasto katsoo, että erityisesti muutosten takia olisi toteutumatilastois-
sa erotettava toisistaan kuluneen vuoden tilastot ja aikaisempien vuosien 
korjaukset. Muutoin toteutumatilastoa on mahdotonta käyttää hyväksi ra-
hoitusosuuksien valvonnassa.

Finanssivalvonta ei tarkasta lähtökohtaisesti ilman erillistä syytä työttö-
myyskassoissa etuuspäätöksiä eikä maksatusjärjestelmiä. Finanssivalvon-
nasta saadun lausunnon mukaan se tarkastaa aika ajoin läpi yksittäisiä etuus-
päätöksiä tarkastusten yhteydessä silloin, kun se on tarkastuksen kannalta 
perusteltua. Tarkastusten pääasiallisena tavoitteena ei ole valtion rahoitus-
osuuksien oikeellisuuden selvittäminen, mutta teemasta riippuen tarkastus 
saattaa vaikuttaa niihinkin. Tämän vuoksi kenelläkään keskeisellä rahoitus-
prosessin toimijalla työttömyyskassoja lukuun ottamatta ei ole tarkkaa kä-
sitystä siitä, mitä lomautusajan ansiopäivärahan valtionosuuteen sisältyy. 

Tarkastuksen perusteella pidetään hyvänä Finanssivalvonnan ja minis-
teriön suunnitelmia siitä, että työttömyyskassojen toteutumatilastot tulisi-
vat jatkossa suoraan ministeriön käyttöön ja mahdollisimman nopeasti myös 
Työttömyysvakuutusrahaston käyttöön. Tarkastuksen perusteella suositel-
laan, että sosiaali- ja terveysministeriön tulisi kiinnittää huomiota työttö-
myyskassojen maksamien etuuksien toteutumatilastoiden analyysissa eri-
tyisesti siihen, ettei lomautusajan ansiopäivärahaeriin tai muihin sellaisiin 
eriin, joihin ei lainsäädännön tai valtion talousarvion mukaan ole myönnet-
tävissä valtionosuutta, sisälly todellisuudessa valtionosuutta. 

Työttömyysvakuutusrahastossa täsmäytetään rahoitusosuuksia kuukau-
sitasolla. Tarkastuksessa selvitettiin, miten rahoitusprosessi toimii Työt-
tömyysvakuutusrahastossa ja miten maksatus on käytännössä toteutunut. 
Rahoitusprosessi on hoidettu rahastossa asianmukaisesti ja maksut on to-
teutettu lainsäädännön edellyttämänä aikana. Työttömyysvakuutusrahasto 
seuraa kassojen rahoitustilannetta, maksaa ennakoita ja lisäennakoita sekä 
välittää tietoa ministeriölle, jos rahoitusosuudet eivät ole riittäviä. Työttö-
myysvakuutusrahastossa rahoitusosuuslaskelmia ja kassojen ja Finanssival-
vonnan toimittamia lopullisia toteutumatietoja ei saatu täsmäämään vuo-
den 2014 lopullisen rahoitusosuuden osalta. Tästä informoitiin ministeriötä 
helmikuussa 2016 ja asiassa tehtiin uusi päätös. Jatkossa suositellaan, että 
epäselvissä tilanteissa ministeriötä informoidaan mahdollisimman pian, jot-
ta rahoitusosuuksia voidaan vielä korjata. Jos korjattavaa löytyy, tulee kor- 
jauksista tehdä aina erillinen päätös.

Työttömyyskassalain 27 §:n mukaan valtionosuus, Työttömyysvakuu-
tusrahaston osuus ja hallintokuluihin kohdistuvat osuudet maksetaan kul-
takin kalenterivuodelta, ja päätökset tekee sosiaali- ja terveysministeriö Fi-
nanssivalvonnan esityksestä. Ministeriössä rahoitusosuuden varmistaminen 
perustuu Finanssivalvonnan toimittamiin toteutumatietoihin ja Finanssi-
valvonnan esitykseen valtionosuuden määrästä. Toteutumatiedot toimite-
taan ministeriölle kuukausi- ja vuositasolla. Ministeriöstä saadun tiedon 
mukaan se ei selvitä osuuksien oikeellisuutta, koska työttömyyskassalain 
58 §:n mukaan kassojen valvontatehtävä on säädetty Finanssivalvonnal-
le. Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan vuoden lopullisen rahoitus-
osuuden maksuprosessiin liittyy riskejä. Näitä riskejä käsitellään yksityis-
kohtaisemmin luvussa 4.

Lomautusajan etuuksia, 
kulukorvauksia sekä aikaisempien 
vuosien korjauksia ei ole 
ilmoitettu yksiselitteisesti

Finanssivalvonnan esitys perustuu 
kassojen maksatustietoihin
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Tarkastuksessa havaittiin, että vuoden 2014 lopullisen rahoitusosuuden 
määrään liittyy pientä epätarkkuutta. Työttömyysvakuutusrahastolle toi-
mitetussa Finanssivalvonnan toteutumatilastoissa oli kaavavirhe. Kaavas-
sa EU/ETA-maissa maksettujen työttömyyspäivärahojen nettosummat on 
lisätty valtionosuuteen, vaikka ne pitäisi vähentää nettosummasta. Sosiaa-
li- ja terveysministeriöstä saadun lausunnon mukaan kaavavirhe on korjat-
tu ja epätarkkuudet on asianmukaisesti selvitetty.

Epätarkkuudet rahoitusosuuksissa eivät olleet euromäärältään olennai-
sia. Jatkossa suositellaan ministeriölle aktiivisempaa roolia laskelmien tar-
kastamisessa, vaikka Finanssivalvonnalla onkin esittelytehtävä rahoitus-
osuuksien vahvistamisprosessissa.

2.2 Rahoitusprosessissa on monta toimijaa 

Ansiosidonnaisen työttömyysetuuden rahoitusprosessissa sosiaali- ja ter-
veysministeriön lisäksi keskeisiä toimijoita ovat Työttömyysvakuutusra-
hasto, Finanssivalvonta, työttömyyskassat ja työttömyyskassoille palvelui-
ta tuottavat maksatusjärjestelmien toimittajat. Järjestelmätoimittajilla ei 
ole lainsäädäntöön suoraan kirjattuja velvoitteita, mutta käytännössä ko-
ko etuuksien myöntöprosessi keskittyy käytössä olevaan maksatusjärjes-
telmään ja sen oikeellisuuteen ja toimivuuteen etuuspäätösten massapää-
tösluonteen vuoksi. 

Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää sosiaali- ja 
terveysministeriö. Ministeriölle kuuluvat valtion rahoitusosuuden näkö-
kulmasta merkittävimmät tehtävät eli päätöksenteko ennakoiden vahvista-
misesta ja lopullisista valtion rahoitusosuuksista. Lisäksi ministeriö päättää 
työttömyysetuuksien yleisistä soveltamisohjeista.

Työttömyysvakuutusrahasto aloitti toimintansa vuonna 1999. Se on työ-
markkinaosapuolten hallinnoima julkisoikeudellinen laitos, jonka päätehtä-
vänä on työttömyysetuuksien rahoittaminen. Työttömyysvakuutusrahasto 
määrää ja perii palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksut ja 
työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksun sekä valvoo työttömyys-
vakuutusmaksuihin liittyvien velvoitteiden täyttämistä. Työttömyysvakuu-
tusrahasto maksaa työttömyyskassoille kuukausittain rahoitusosuuksien 
ennakkoa sille osoitettujen hakemusten perusteella. Työttömyysvakuu-
tusrahasto käsittelee ja maksaa myös työttömyyskassojen valtionosuuksi-
en ennakot. Työttömyysvakuutusrahaston toiminta perustuu lakiin työttö-
myysetuuksien rahoituksesta (555/1998), asetukseen työttömyysetuuksien 
rahoituksesta (1176/1998) ja Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä 
annettuun asetukseen (862/1998).

Työttömyyskassoja oli vuonna 2015 toiminnassa yhteensä 29. Vakuutus-
väen työttömyyskassa sulautui JATTK työttömyyskassaan 1.1.2016, jonka 
jälkeen kassoja on yhteensä 28. Kassoista 26 on palkansaajien ja kaksi yrit-
täjien työttömyyskassoja. Työttömyyskassat ovat keskinäisen vastuun pe-
rusteella toimivia yhteisöjä, joiden tehtävänä on maksaa jäsenilleen ansio-
turvaa työttömyyden aikana. Työttömyyskassoja valvoo Finanssivalvonta, 
ja valtion rahoitusosuus perustuu työttömyyskassojen maksamien etuuksi-
en toteutumatietoihin, jotka toimitetaan Finanssivalvonnalle.

Epätarkkuudet eivät olleet 
euromääräisesti olennaisia

Työttömyysvakuutusrahasto 
maksaa työttömyyskassoille 
ennakot
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Kuvio 3: Ansiopäivärahaprosessin toimijat

Finanssivalvonta perustettiin vuonna 2009, jolloin Vakuutusvalvontavi-
raston ja Rahoitustarkastuksen toiminnot yhdistettiin. Hallinnollisesti toi-
minta on järjestetty Suomen Pankin yhteyteen. Finanssivalvonta on päätök-
senteossa itsenäinen viranomainen, ja sen toiminnan tehokkuutta valvoo 
eduskunnan pankkivaltuusto. Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan liit-
tyen Finanssivalvonnalle kuuluu lainsäädännön mukaan merkittäviä teh-
täviä, joita ovat esimerkiksi

 – työttömyyskassojen valvontatehtävä
 – Työttömyysvakuutusrahaston valvontatehtävä
 – työttömyysetuuksien yleisten soveltamisohjeiden valmistelu
 – määräysten antaminen työttömyyskassojen sisäisen valvonnan ja ris-

kienhallinnan järjestämisestä
 – työttömyyskassarekisterin ylläpitäminen
 – eräissä tapauksissa valtionosuuden epääminen työttömyyskassoilta
 – eräissä tapauksissa työttömyyskassojen purkamisesta päättäminen
 – esittämistehtävä valtionosuuden, Työttömyysvakuutusrahaston 

osuuden ja hallintokuluihin kohdistuvien osuuksien määrästä sosiaa-
li- ja terveysministeriölle

 – esittämistehtävä työttömyyskassan oikeudesta saada valtionosuus, 
vaikka kassan jäsenmäärä alittaisi laissa säädetyn vähimmäismäärän

 – työttömyyskassojen tasoitusrahastojen vähimmäismäärän vahvista-
minen

 – työttömyyskassojen sääntöjen vahvistaminen.

Tarkastusviraston tarkastusoikeutta valtion rahoitusosuuden myöntä-
misen, maksamisen ja prosessin säädöstenmukaisuuden arvioimisessa ko-
konaisuutena rajoittaa se, että tässä prosessissa Finanssivalvonta on keskei-
nen toimija. Finanssivalvonnan toimintaa valvoo eduskunta.

Valvonta on ministeriön ohjausvallan ulkopuolella

Ennen Vakuutusvalvontaviraston perustamista työttömyyskassojen val-
vontatehtävät kuuluivat sosiaali- ja terveysministeriölle. Tällöin ministe-
riö valtion rahoitusosuuden myöntävänä viranomaisena myös vastasi työt-
tömyyskassojen valvonnasta. Valvonnan kohdentamisesta, toimeenpanosta 
ja raportoinnista vastasi sama organisaatio, joka teki lopullisen päätöksen 

Keskeisimmät valvontatehtävät 
on säädetty Finanssivalvonnalle
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valtion rahoitusosuudesta. Vuonna 1999 valvontavastuu siirtyi ministeriön 
oman hallinnonalan virastolle, Vakuutusvalvontavirastolle.

Hallituksen esityksessä (163/1998 vp) ministeriön valvontatehtävien siir-
tämistä sen alaiseen hallintoon perusteltiin valtiovarainministeriön asetta-
man Keskushallintotyöryhmän muistion (valtiovarainministeriön työryhmä-
muistioita 25/97) ehdotuksilla, joiden tavoitteena oli kehittää ministeriöitä 
ja niiden alaisen keskushallinnon toimintajärjestelmiä ja rakenteita nykyistä 
toiminnallisemmaksi kokonaisuudeksi. Hallituksen esityksen mukaan työ-
ryhmä ehdotti ministeriöiden roolia vahvistettavaksi hallituksen esikuntana 
ja hallinnonalansa johtajana. Tämän johdosta suositeltiin, että sellaiset ope-
ratiiviset tehtävät, jotka eivät kuulu ministeriön esikunta- ja hallinnonalan 
johtotehtäviin, siirretään ministeriöstä sen alaiseen hallintoon tai kootaan 
ministeriöstä erilliseksi yksiköksi. Työryhmä ehdotti sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön tehtävien karsimista siten, että vakuutuslaitosten operatiiviset val-
vontatehtävät siirretään ministeriöstä sen alaiseen hallintoon.

Sosiaali- ja terveysministeriölle kuului vuosina 1999–2008 Vakuutusval-
vontaviraston toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta niiden yleisten periaat-
teiden mukaisesti, joita yleisesti sovelletaan ministeriöiden alaisen hallin-
non ohjaukseen ja valvontaan.

Vuonna 2009 Vakuutusvalvontaviraston tehtävät siirrettiin Finanssival-
vonnalle lailla Finanssivalvonnasta (878/2008 vp). Finanssivalvonta toimii 
Suomen Pankin yhteydessä, ja valtioneuvostossa sitä koskevien asioiden kä-
sittely on säädetty valtiovarainministeriön tehtäväksi. Hallituksen esityk-
sessä (66/2008 vp) laiksi Finanssivalvonnasta ja eräistä siihen liittyvistä 
laeiksi esitettiin vaihtoehtoina Finanssivalvonnan sijoittamista joko valtio-
neuvoston alaisuuteen tai Suomen Pankin yhteyteen. Hallituksen esityksen 
mukaan sijoittamista Suomen Pankin yhteyteen puolsi rahoitusmarkkinoi-
den häiriöttömän toiminnan turvaamisen näkökohdat. Lisäksi sitä perustel-
tiin valvontaviranomaisen henkilöstön riittävän ammattitaidon turvaami-
sella ja toteutuksen nopeudella. Valtioneuvoston alaisuuteen sijoittamista 
puolsi ensisijaisesti se, että perustuslain mukaan yleinen toimeenpanoval-
ta kuuluu valtioneuvostolle. Tätä näkökulmaa korostettiin myös perustus-
lakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 28/2008 vp). 

Hallituksen esityksessä (66/2008 vp) laiksi Finanssivalvonnasta tuotiin 
esiin Suomen Pankin yhteyteen sijoittamisen osalta perustuslainmukaisuu-
den selvittämistarve siltä osin kuin uudelle valvontaviranomaiselle kuului-
si sellaisia esimerkiksi sosiaaliturvan toimeenpanon valvontaan liittyviä 
tehtäviä, jotka eivät kuulu keskuspankin tehtäviin. Hallituksen esityksessä 
tuotiin esiin myös tarve harkita, tulisiko lainsäädäntöteitse tai muuten var-
mistaa, että uuden valvontaviranomaisen tarvitsemat palvelut voidaan tar-
vittaessa kilpailuttaa riittävästi valvontaviranomaisen kustannustehokkuu-
den varmistamiseksi. Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan (PeVL 
28/2008 vp), että sellaiset valvontaviranomaistehtävät, jotka eivät kuulu 
keskuspankin yhteyteen, tulisi siirtää pois Finanssivalvonnalta. Tällaisi-
na viranomaistehtävinä voitaisiin pitää hallituksen esityksen (66/2008 vp) 
mukaan sellaisten sosiaalivakuutusta harjoittavien laitosten valvontaa, joilla 
ei ole merkittävää riskipitoista sijoitustoimintaa, kuten työttömyyskassoja.

Pohdittavana oli lain valmisteluvaiheessa myös se, että valvontaviran-
omaisen ja sosiaali- ja terveysministeriön työnjakoa voisi olla tarpeen tar-
kistaa joidenkin Vakuutusvalvontaviraston nykyisten valvottavien osalta, 
jos vakuutusvalvonta siirtyy pois sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudes-
ta. Koska Vakuutusvalvontaviraston tehtävät ansiopäivärahan toimijoiden 

Valvonta on haasteellista 
toimijoiden ollessa valtion 
keskushallinnon ulkopuolella

Perustuslakivaliokunta käsitteli 
valvonnan järjestämistä



26

valvontaan liittyen siirrettiin kokonaisuutena Finanssivalvonnalle, ei sosi-
aali- ja terveysministeriöllä ole oikeutta antaa tehtäviä Finanssivalvonnal-
le ministeriön hallintopäätöksellä, kuten aikaisemmin tapahtui eräiltä osin 
Vakuutusvalvontaviraston osalta.

Hallituksen esityksessä tuotiin lisäksi esiin työttömyyskassoihin liitty-
en, että sellaisten sosiaalivakuutusta harjoittavien laitosten valvonta, joil-
la ei ole merkittävää riskipitoista sijoitustoimintaa, ei luontevasti kuulu fi-
nanssivalvonnasta vastaavalle viranomaiselle. Tällaisten laitosten valvonnan 
säilyttämistä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla suositeltiin sen 
vuoksi harkittavaksi. 

Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan ansiopäivärahaprosessin 
valvontatehtävät ovat nykyisin sosiaali- ja terveysministeriön ohjausvallan 
ulottumattomissa. Ansiopäivärahan rahoitusprosessin keskeiset toimijat 
ovat valtion keskushallinnon ja ohjausvallan ulkopuolella, eikä ministeriö 
voi hallintopäätöksellä antaa esimerkiksi valvontaan liittyviä määräyksiä 
Finanssivalvonnalle. 

2.3 Ministeriön päätöksentekovastuu

Työttömyyskassalain täytäntöönpanoasetuksen 4 luvun 2 §:n mukaan sosiaa-
li- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyyskassoille maksettavat rahoitus-
osuudet Finanssivalvonnan esityksestä. Ministeriö toimittaa rahoitusosuuk-
sien määriä koskevat päätöksensä tiedoksi Työttömyysvakuutusrahastolle, 
jonka tulee ottaa päätökset huomioon työttömyyskassoille maksettavissa 
ennakoissa.

Ministeriön rahoituspäätös on hallintopäätös

Sosiaali- ja terveysministeriön kullekin työttömyyskassalle vuosittain osoit-
tama päätös valtion rahoitusosuuden vahvistamisesta on hallintopäätös. 
Se täyttää hallintopäätökseen oikeuskirjallisuudessa liitetyt tunnusmerkit 
sekä sisältönsä että muodollisten tunnusmerkkien puolesta.1 Sisällöllises-
ti valtion rahoitusosuuden vahvistamispäätöksessä yhdistyvät taloudelli-
sen edun myöntäminen ja rahoitusosuuden vahvistaminen valvonnalliseen 
näkökulmaan. Valtion rahoitusosuuspäätöksessä vahvistetaan lopullisesti 
osuuden määrä, mutta samalla siinä verrataan ennakkona maksettua mää-
rää toteutuneeseen määrään. Ulkoisesti se on tyypillinen hallintopäätös, 
joka on tehty esittelystä ministeriössä ja jossa sekä esittelijä että ratkaisija 
ovat ministeriön palveluksessa. Se sisältää lain soveltamista viittauksineen 
sovellettuihin lainkohtiin, ja se on valituskelpoinen, minkä osoittaa liittee-
nä oleva valitusosoitus.

Työttömyyskassalain täytäntöönpano asetuksen 4 §:n 2 momentin mu-
kaan sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyyskassoille maksetta-
vat rahoitusosuudet Finanssivalvonnan esityksestä. Esityksen käsitettä ei 
tule sekoittaa esittelyn käsitteeseen. Sekä Finanssivalvonnan esitys työttö-
myyskassoille maksettaviksi rahoitusosuuksiksi että sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön päätös valtion rahoitusosuuden vahvistamisesta ovat molemmat 
itsenäisiä hallintopäätöksiä. Kummankin päätöksen on tehnyt viranomai-
nen aivan normaalisti esittelijän esittelystä ja ratkaisijan päätöksellä. Kum-
massakin tapauksessa sekä esittelijä että ratkaisija vastaavat omasta päätök-

Ministeriö ei voi ohjata 
Finanssivalvonnan toimintaa

Sosiaali- ja terveysministeriön 
päätös valtion rahoitusosuuden 
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Esittelijä ja ratkaisija eivät voi 
siirtää vastuutaan muille
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sestään yhdessä perustuslain 118 §:n mukaisesti, jos esittelijä ei ole jättänyt 
eriävää mielipidettä. Siten kumpaankin päätökseen tulevat sovellettaviksi 
hallintolain vaatimukset itsenäisesti. Esittelijän ja ratkaisijan vastuuta hal-
lintopäätöksestä ei voi myöskään vähentää tai siirtää muulle taholle esimer-
kiksi ostamalla päätöksen valmisteluun ja asian selvittämiseen liittyvää työtä 
ostopalvelun tuottajalta. Vastuun päätöksestä ja sen oikeellisuudesta kanta-
vat tällöinkin esittelijä ja ratkaisija yhdessä täysimääräisesti.

Työttömyyskassan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksami-
seen saaman valtionosuuden määrän vahvistaminen on hallintopäätöksen 
tekemistä, ja tämän vuoksi sitä koskee hallintolain 6 luvun 31 §:ssä säädet-
ty selvittämisvelvollisuus. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä 
ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tar-
peelliset tiedot sekä selvitykset. 

Selvittämisvelvollisuus hallintopäätöksessä

Tarkastuksen kohteena olevassa rahoitusprosessissa selvittämisvelvol-
linen viranomainen on sosiaali- ja terveysministeriö, joka on toteuttanut 
selvitysvelvollisuuttaan hankkimalla toiselta viranomaiselta eli Finanssi-
valvonnalta selvityksen eli esityksen työttömyyskassojen vuosittaisiksi ra-
hoitusosuuksiksi.

Hallintoasian käsittelyn ensisijaisena tavoitteena on lainmukainen ja 
sisällöllisesti oikea ratkaisu. Oikean ratkaisun muodolliset vähimmäise-
dellytykset ovat riittävä informaatio ratkaisun perusteena ja lainmukainen 
päätöksenteko. Lainmukaisuus edellyttää lakisääteisten menettelyvaati-
muksien noudattamisen lisäksi oikeaa lainsoveltamista sekä laissa määri-
teltyjen edellytysten ja vaatimusten huomioon ottamista. Sisällöllisesti oi-
kea ratkaisu puolestaan edellyttää oikean lainsoveltamisen lisäksi riittävää 
tosiasiatietoa, jonka perusteella päätös tehdään. Vasta tällaisen tosiasiatie-
don perusteella voidaan varmistaa asiaan soveltuva lainsäädäntö ja sovelta-
misessa huomioon otettavat seikat. Sisällöllisesti oikea ratkaisu on siis mah-
dollinen vain, jos hallintoasian käsittely ja siinä tehtävät ratkaisut perustuvat 
luotettavaan, riittävään ja mahdollisimman objektiiviseen informaatioon.2  

Viranomaisen on hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan huolehdittava 
asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Tämä yleinen huoleh-
timisvelvollisuus merkitsee sitä, että viranomaisen on hankittava selvitys 
ratkaisun kannalta merkityksellisistä tosiseikoista, ellei selvitysvastuun ja-
kautumista koskevista perusteista johdu, että vastuu kuuluu asianosaisel-
le tai muulle taholle. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi viranomainen 
voi laatia selvityksiä itse tai hankkia niitä toisilta viranomaisilta. Selvitystä 
voidaan pyytää myös asianosaiselta tai luotettavalta ulkopuoliselta taholta.

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö nojaa työttömyyskassojen valtionosuuksien vahvistamispäätök-
sen valmisteluun liittyvässä tiedonhankinnassa pääosin Finanssivalvonnan 
toimittamaan valtionosuusesitykseen. Se ei itse juurikaan arvioi saamansa 
selvityksen oikeellisuutta. Käytännössähän tämä edellyttäisi viime kädessä 
saatujen lukujen takana olevien päivärahapäätösten oikeellisuudesta var-
mistumista jollakin tavalla, esimerkiksi otannalla toteutettujen tarkastus-
ten avulla. Ministeriön suorittaman arvioinnin vähäisyyteen vaikuttanei-
ta syitä ovat ministeriön tähän tehtävään käytettävissä olevien resurssien 
niukkuus sekä se, että työttömyyskassojen valvontatehtävä on säädetty Fi-
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nanssivalvonnalle. Finanssivalvonta ei kuulu ministeriön hallinnonalaan ja 
siten sen ohjauksessa ja valvonnassa oleviin viranomaisiin. Tarkastukses-
sa on havaittu, että valtion rahoitusosuutta on käytetty jonkin verran lain-
säädännön vastaisesti sellaistenkin työttömyysturvan osien rahoittamiseen, 
johon sitä ei kuuluisi käyttää. Tällä perusteella vaikuttaa siltä, että valtion-
osuuden määrää koskevien päätösten perusteena olevien tietojen oikeelli-
suutta ei ole aina selvitetty siinä määrin kuin hallintolain 31 § edellyttäisi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tuonut lausunnossaan esille, että vas-
taava menettelytapa selvittämisvelvollisuuden toteutumisessa koskee kaik-
kia sen hallinnonalalla maksettavia valtion rahoitusosuuksia, jota makse-
taan Työttömyysvakuutusrahaston ohella muille valtionosuuksia saaville 
tahoille kuten esimerkiksi Kelalle.

2.4 Määrärahaa on käytetty pääosin 
talousarvion mukaisesti

Ministeriössä seurataan momentin 33.20.50 Valtionosuus ansiopäivärahas-
ta määrärahatilannetta sekä vakuutusosastolla että talousosastolla. Sosiaa-
li- ja terveysministeri tekee päätökset rahoitusosuuksista, ja ministeriön ta-
loussäännön perusteella talousyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä 
henkilö panee ministerin maksupäätöksen maksuun. Ministerin rahoitus-
osuuspäätöksissä on ollut asianmukaisesti kaikki menojen maksamiseen ja 
kirjanpidon tiliöintiin vaadittavat tiedot. 

Päätös valtion seuraavan vuoden rahoitusosuudesta tehdään joulukuus-
sa, jolloin vahvistetaan koko seuraavan vuoden maksettava rahoitusennak-
ko. Kaikki vuoden maksuerät päätetään käytännössä silloin. Ennakon maksu 
on aina kyseisen kuukauden 1. päivä. Ministeri allekirjoittaa uuden päätök-
sen, jos ennakoita muokataan joko ministeriön tai muun toimijan tekemästä 
aloitteesta. Rahakas-järjestelmään tulee ilmoitus euromäärästä, joten poik-
keama euromäärässä huomattaisiin välittömästi. Ministeriössä tarkastetaan, 
että päätös summan muutoksesta on tehty. Täten maksua ei voida ministe-
riön mukaan käytännössä tehdä erisuuruisena kuin päätös. 

Koko vuoden määrärahaennakko päätetään ministeriössä yhdellä ker-
ralla valtion talousarviossa momentille 33.20.50 Valtionosuus ansiopäivära-
hasta myönnetyn määrärahan suuruisena. Käytännössä vuoden 2015 alus-
sa kuitenkin tiedettiin, että rahoitusosuus ei tule riittämään koko vuodelle. 
Alkuvuoden ennakoita jouduttiin kasvattamaan siten, että loppuvuodelle 
ei enää riittänyt ennakoita myönnetyn määrärahan puitteissa. Tästä johtu-
en vuoden 2015 aikana pyydettiin arviomäärärahan ylityslupaa ja lisäbud-
jetin kautta lisärahoitusta valtion rahoitusosuuteen.

Tarkastuksessa käytiin läpi vuonna 2015 tammikuussa ja toukokuussa 
tehdyt maksut ministeriön kirjanpidosta ja tiliotteista. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön maksamat valtion rahoitusosuudet eli ansiopäivärahojen enna-
kot vastaavat ministeriön päätöksiä, ja ne on maksettu kuukausittain pää-
tösten mukaisesti. 

Aikaisemmin luvussa 2.1 todettujen havaintojen perusteella todetaan, 
että momentin 33.20.50 Valtionosuus ansiopäivärahasta määrärahaa on 
käytetty euromääräisesti pieneltä osin työttömyysetuuksien rahoituslain 2 
luvun 4 §:n 2 momentin ja sen päätösosan vastaisesti lomautusajan ja lisä-
päivien ansiopäivärahojen maksuun. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee 

Ministeriön rahoituspäätökset 
on tehty ajallaan

Määrärahaa on käytetty vähäisessä 
määrin talousarvion vastaisesti
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varmistaa, että momenttia 33.20.50 Valtionosuus ansiopäivärahasta oikais-
taan vuonna 2016 asianmukaisesti. Tarkastuksessa ei ole pystytty varmis-
tamaan virheen tarkkaa euromäärää. Lomautusajan ja lisäpäivien ajalta on 
kirjattu momentille 33.20.50 Valtionosuus ansiopäivärahasta maksuaineis-
ton mukaan yhteensä 946 865 euroa, mutta tämä euromäärä sisältää kulu-
korvauksia sekä mahdollisia muista virheistä johtuvia korjauksia. Asiaa on 
käsitelty tarkemmin luvussa 2.1.

Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräys-
ten mukaan menojen ja tulojen kohdentamisessa varainhoitovuoteen kuulu-
viksi on huomioitava se, että määrärahaa saa käyttää vain momentille sovel-
lettavan kohdentamisperusteen mukaan varainhoitovuoteen kohdentuviin 
menoihin. Jos asianomaisen momentin perusteluiden päätösosassa ei ole 
toisin määrätty, on määrärahat ja tuloarviot kohdennettu talousarviossa va-
rainhoitovuoteen kuuluviksi valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a ja 
5 b §:ssä säädetyillä perusteilla. Valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 
a §:n mukaan silloin, kun oikeus saada valtionapu tai muu suoritus perustuu 
lakiin ja siirtomenon myönnettävästä ja maksettavasta määrästä säädetään 
yksityiskohtaisesti laissa tai maksettavaksi tuleva määrä määräytyy yksi-
tyiskohtaisesti lain nojalla (lakisääteinen siirtomeno), kohdentamisperus-
teena on kuitenkin menon maksettavaksi tulevan määrän yksityiskohtais-
ta vahvistamista koskevan päätöksen tekeminen (maksatuspäätösperuste). 

Tarkastuksen perusteella todetaan, että valtion rahoitusosuus ansiopäi-
värahasta on kohdennettu edellä mainitun säännöksen mukaisesti maksa-
tuspäätösperusteella. Valtion lopullinen rahoitusosuus kalenterivuodelta 
maksetaan seuraavan vuoden syksyllä, joten menon kohdentaminen olisi 
mahdotonta muulla perusteella. Jos valtiolle peritään rahoitusosuutta ta-
kaisin, se on kirjattava hallinnonalan yleiselle tulomomentille, osastoon 12, 
mutta vakiintuneesti liikaa maksettu osuus vähennetään seuraavan vuoden 
ennakoiden maksusta tai lisätään seuraavan vuoden ennakoihin.

Lakisääteinen siirtomeno 
on kohdennettava 
maksatuspäätösperusteella
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3 Onko ansiopäiväraha maksettu 
lopulliselle etuudensaajalle säädösten 
mukaisesti?

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli antaa rajattuun varmuuteen perustu-
va kannanotto (rajattu lausuma) siitä, onko ansiopäiväraha maksettu lopul-
liselle etuudensaajalle säädösten mukaisesti. 
Tarkastuksen perusteella todetaan, että ansiopäiväraha on maksettu lopul-
liselle etuudensaajalle säädösten mukaisesti tarkastukseen sisältyneissä ta-
pauksissa. Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopää-
töksinä ja suosituksina todetaan seuraavaa.

3.1 Työttömyyskassat ovat maksaneet 
ansiopäivärahan etuudensaajalle oikein

Työttömyysturvan tavoitteeksi on asetettu kohtuullisen taloudellisen toi-
meentulon takaaminen kaikille työttömille. Kohtuullinen toimeentulo mää-
ritellään toisaalta vähimmäistoimeentulona mutta toisaalta myös suhtees-
sa aikaisempiin tuloihin. 

Työttömyyspäiväraha maksetaan työttömyyskassalaissa tarkoitetussa 
työttömyyskassassa vakuutettuina oleville ansiopäivärahana ja muille pe-
ruspäivärahana. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha muodostuu pe-
ruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja hakijan palkan mukaan määräy-
tyvästä ansio-osasta. 

Työttömyyskassat ovat keskiössä ansiopäivärahan myöntämisessä sää-
dösten mukaisesti lopulliselle etuudensaajalle. 

Ansiopäivärahan maksamisprosessi työttömyyskassoissa toimii hyvin

Tarkastuksessa käytiin läpi 23 satunnaisesti valittua ansiopäivärahapäätöstä 
kolmessa eri työttömyyskassassa ja tarkastettiin, onko ansiopäivärahapää-
tökset tehty lainsäädännön mukaisesti. 

Ansiopäivärahan saamiseksi edellytetään, että työtön työnhakija on il-
moittautunut TE-toimistossa työttömäksi. Ilmoittautumista ei voi tehdä ta-
kautuvasti. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, 
täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapo-
liittiset edellytykset ansiopäivärahan hakijan osalta. Työttömyyskassa voi 
maksaa ansiopäivärahaa vain, jos TE-toimiston lausunto on esteetön. Jos ha-
kija on esimerkiksi päätoiminen opiskelija tai päätoiminen yrittäjä, oikeut-
ta ansiopäivärahaan ei ole. Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan TE-toi-
misto lähettää sitovan lausunnon työvoimapoliittisista edellytyksistä vain 
yhteen työttömyyskassaan, joten työttömyysetuuksien saaminen kahdesta 
kassasta ei ole käytännössä mahdollista.

Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan TE-toimistojen lähettämis-
sä työvoimapoliittisissa lausunnoissa määritelty esteettömyysaika vaihte-
lee alustavan ja lopullisen päätöksen välillä. Aikaisemmin alustavan ja lo-
pullisen lausunnon välillä ei ollut pääsääntöisesti eroja. Nyt esteellisyysajan 

Ansiosidonnainen 
työttömyyspäiväraha muodostuu 
perusosasta ja ansio-osasta

Esteellisyysaikojen muutokset 
työllistävät työttömyyskassoja
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muutokset lausuntojen välillä työllistävät kassojen henkilöstöä enemmän, 
koska uudet aikaisemmat päätökset pitää korjata tietojen vaihtuessa. Tar-
kastuksen perusteella suositeltiin, että TE-toimistoja informoitaisiin alus-
tavan esteettömyyspäivämäärän täsmällisyyden tarpeesta, jolloin etuuden 
myöntöprosessia saataisiin tehostettua työttömyyskassoissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lausunnossaan, että ELY-keskusten 
ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus on muuttanut TE-toimis-
tojen asiakastietojärjestelmää 25.4.2016 alkaen siten, että määräajaksi, jona 
työnhakijan on ilmoitettava TE-toimistolle työpaikan hakemisesta, asete-
taan kyseessä olevan työpaikan viimeinen hakupäivä eikä täten työttömyys-
etuutta makseta aiheetta, eikä siten etuudenmyöntäjätaho joudu tekemään 
korjaavaa päätöstä ja perimään liikaa maksettua etuutta takaisin. Tässä ta-
pauksessa esteellisyysajat eivät muutu.

Työnhakijan tulee hakea ansiopäivärahaa joko sähköisesti tai paperiha-
kemuksella kassasta. Hakijan tulee olla kassan jäsen. Kaikissa tarkastetuissa 
kassoissa etuuskäsittelijät käsittelivät hakemuksia niiden saapumisjärjes-
tyksessä. Missään kassassa käsittelijä ei voinut itse valita käsiteltäväkseen 
tulevia hakemuksia, vaan ne jakautuvat satunnaisesti käsittelyjonosta. Ku-
kaan ei myöskään voinut käsitellä saman henkilön hakemuksia jokaisella 
hakukerralla. Tätä voidaan pitää yhtenä prosessin pääkontrollina, jolla es-
tetään mahdollisuus puolueelliseen käsittelyyn työttömyyskassassa. Tar-
kastuksen perusteella voidaan todeta kontrollin toimivan asianmukaisesti.

Tarkastuksessa havaittiin, että kaikki tarkastetut hakemukset oli tehty 
kirjallisesti työttömyyskassalle ja etuutta oli haettu jälkikäteen siltä työt-
tömyyskassalta, jonka jäseniä hakijat olivat. Ensihakemukset eli ne, joiden 
perusteella haetaan ensimmäistä kertaa ansiopäivärahaa, käsitellään aina 
manuaalisesti, koska käsittelyyn liittyy monta erilaista tarkistuskohtaa, mää-
rittelyä ja tietojen tarkistusta. Ne jatkohakemukset, jotka ovat aikaisempien 
määrittelyiden avulla tehtäviä eivätkä sisällä mitään poikkeamia, voidaan 
tehdä automaattisesti maksatusjärjestelmässä ilman käsittelijän manuaa-
lityötä. Suuri osa tarkastukseen sisältyneistä jatkohakemuksista oli näitä 
maksatusjärjestelmän automaattikäsittelyjä.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että ansiopäivärahapäätöksen 
tekemiseen liittyy monta yksityiskohtaista määrittelyä ja tarkastusta, jotka 
saattavat olla hakijan työhistoriasta riippuen hyvin monimutkaisia. Käsitte-
lijöillä pitää olla asianmukainen ammattitaito ja perehtyneisyys, jotta moni-
mutkaisimmat tapaukset ratkaistaan oikein. Tarkastuksessa syntyneen ku-
van perusteella työssäoloehdon täyttämisen toteaminen ja palkan määrittely 
ovat käsittelijän työvaiheita, joita ei voida automatisoida. 

Työttömyysturvalain 5 lukuun sisältyy säännökset työttömyyspäivära-
han saamisen edellytyksistä ja työssäoloehdosta. Työssäoloehdon pituus 
on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin 
työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen 
mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan 
oli vuonna 2015 oltava vähintään 1 165 euroa kuukaudessa. Työn ei tarvitse 
olla yhtäjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson ai-
kana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen, ja se lasketaan taakse-
päin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien. Ansiopäivärahaa 
voidaan maksaa vain, jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jä-
senyysaikaa on siten oltava vähintään 26 viikkoa.

Käsittelijä ei voi itse 
valita käsiteltäväkseen 
tulevia hakemuksia

Työssäoloehdon on täytyttävä 
etuuden saamiseksi
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Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää muun 
muassa sairauden, asevelvollisuuden, vuorotteluvapaan, apurahakauden, 
lapsen syntymän ja alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai TE-toimiston kanssa 
sovitun työllistymistä edistävän palvelun perusteella. Työssäoloehdon voi-
massaolo päättyy, jos henkilö on poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukaut-
ta ilman hyväksyttävää syytä tai toimii palkansaajakassan jäsenyysaikana 
päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta. Tällöin työttömyyskassa voi mak-
saa ansiopäivärahaa vasta, kun työssäoloehto on täyttynyt uudelleen. Työs-
säoloehdon kertymisessä on poikkeuksia muun muassa silloin, jos henkilö 
työskentelee työaikajärjestelyiltään poikkeavalla alalla (esimerkiksi opetus-
työssä oppilaitoksessa tai luovassa työssä) tai jos työtä tehdessä maksetaan 
osasairauspäivärahaa. Työssäoloehdon täyttämisessä tai sen määrittelys-
sä ei havaittu virheitä tarkastetuissa tapauksissa. Maksatusjärjestelmiin oli 
asianmukaisesti arkistoitu kaikki työssäoloehdon määrittelyssä ja lasken-
nassa tarvittavat dokumentit.

Ansiopäivärahan taso määritellään työttömyyttä edeltävien tulojen pe-
rusteella. Ansiopäiväraha muodostui vuonna 2015 perusosasta (32,80 eu-
roa) ja ansio-osasta. Ansio-osa määritellään hakijan palkkatulojen perus-
teella. Työttömyyskassa määrittelee palkkatulojen perusteella päiväpalkan. 
Palkkatulot voidaan huomioida määrittelyissä vain siinä tapauksessa, että 
ne on saatu sellaisesta työskentelystä, joka kerryttää työssäoloehtoa. Kä-
sittelijä varmistaa palkkatulot aina palkkatodistuksesta. Ansiopäivärahan 
suuruus määritellään uudelleen uuden päivärahan enimmäisajan alkaessa, 
jos hakija on täyttänyt jälleen 26 viikon työssäoloehdon. Tämä voidaan teh-
dä kerran vuodessa. Ansiopäivärahan perusosa tarkistetaan vuosittain kan-
saneläkeindeksillä. Kansaneläkelaitos vahvistaa seuraavan kalenterivuoden 
kansaneläkeindeksin pisteluvun kunkin vuoden lokakuun loppuun mennes-
sä. Vuonna 2016 pisteluku on poikkeuksellisesti pienentynyt.

1 508 1 565 1 609 1 630 1 637  1 631

Kansaneläkeindeksin pisteluku

2011 2013 2014 2015 20162012

Kuvio 4: Kansaneläkeindeksin pisteluvun kehitys vuosina 2011–2016
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Työttömyysetuuksien rahoituslain 2 luvun 4 §:n 1 momentissa todetaan, 
että jos ansiopäiväraha maksetaan työttömyysturvalain 4 luvun mukaises-
ti soviteltuna tai vähennettynä, valtionosuutena maksetaan se määrä, joka 
vastaa peruspäivärahan suhteellista osuutta kustakin täydestä työttömyys-
turvalain 6 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan määräytyvästä ansiopäivära-
hasta. Työttömyysturvalain 6 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan ansio-osa on 
45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka on kuu-
kaudessa suurempi kuin 95-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän ra-
jan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia. Ansiopäiväraha lapsikoro-
tuksineen on enintään 90 prosenttia ansiopäivärahan perusteena olevasta 
päiväpalkasta, kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella koro-
tetun perusosan suuruinen. Tarkastuksessa varmistettiin sekä laskemalla 
että järjestelmästä, että soviteltujen ansiopäivärahojen määrä on määritel-
ty ja laskettu oikein. Tarkastuksen perusteella etuuspäätösten maksumää-
rissä ei havaittu virheitä.

Etuuspäätökset tehdään takautuvasti

Tarkastuksessa havaittiin, että etuuksia oli myönnetty työttömyysturvalain 
mukaisesti vain takautuvasti ja etuuspäätös oli tehty kaikissa tapauksissa 30 
vuorokauden kuluessa päätöksentekoon tarvittavien selvitysten saapumises-
ta kassaan tai 14. kalenteripäivänä siitä, kun työttömyyskassalla oli tarvittavat 
tiedot käytettävissään. Työttömyysturvalain 11 luvun mukaan työttömyyskas-
san tulee antaa työttömyysetuuden myöntämistä, epäämistä, tarkistamista, 
lakkauttamista ja takaisinperintää koskevassa asiassa hakijalle kirjallinen 
päätös. Päätöstä ei anneta, jos etuuden tarkistaminen johtuu yksinomaan 
indeksitarkistuksesta tai muusta vastaavasta lain tai asetuksen nojalla suo-
raan määräytyvästä perusteesta, ellei hakija tätä päätöstä erikseen vaadi. 

Eräässä työttömyyskassassa etuuspäätökset allekirjoitti säännönmu-
kaisesti ainoastaan etuuskäsittelijä. Muissa tarkastetuissa kassoissa etuus-
päätöksen allekirjoittivat yhdessä sekä etuuskäsittelijä että kassanjohtaja. 
Työttömyyskassalain täytäntöönpanoasetuksen 19 §:n mukaisesti työttö-
myyskassan päätös on allekirjoitettava kassan hallituksen määräämällä ta-
valla. Jos päätös annetaan automaattista tietojenkäsittelyä tai muutoin aina-
kin osittain painomenetelmää käyttäen aikaan saatuna asiakirjana, voidaan 
allekirjoitus merkitä siihen koneellisesti. Kassojen säännöissä on määritel-
ty ne henkilöt, joilla on kassan nimenkirjoitusoikeus. Etuuskäsittelijöitä ei 
ole mainittu erikseen kassojen säännöissä tai kassan hallituksen toimesta al-
lekirjoittajina. Tarkastuksen aikana saatiin tieto, että jatkossa vuonna 2016 
kaikissa tarkastukseen sisältyneissä työttömyyskassoissa etuuspäätöksen 
allekirjoittaa käsittelijän lisäksi myös kassanjohtaja.

Finanssivalvonta pitää lausunnossaan säännösten ja tosiasiallisen pää-
töksenteon kannalta tarkoituksenmukaisena, että päätökseen merkittäi-
siin vain sen tosiasiassa tehneen henkilön koneellinen allekirjoitus ja hal-
lintolain edellyttämät tiedot. Tarkastusvirasto katsoo, että etuuspäätös on 
oikeustoimi, joka luo kassaa sitovan velvoitteen ja johon sisältyy julkisen 
vallan käyttämistä.  Sen antamiseksi henkilöllä pitää olla riittävä toimivalta 
tai valtuutus ja jos niitä ei ole, olisi kassanjohtajan nimi oltava päätöksessä 
etuuskäsittelijän nimen lisäksi. Kassanjohtajan ja etuuskäsittelijän nimien 
ei katsota poissulkevan toisiaan ja etuuspäätökseen tulee kirjata selkeäs-
ti lisätietojen antajan yhteystiedot. Hoitaessaan lakisääteistä tehtäväänsä 

Ansiopäivärahapäätöksissä 
euromäärät on laskettu oikein

Etuuspäätökset oli 
tehty takautuvasti

Etuuspäätökset on 
allekirjoitettava kassan 
hallituksen määräämällä tavalla
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työttömyyskassat käyttävät julkista valtaa ja hoitavat julkista tehtävää, mi-
hin liittyy myös perustuslain 118 §:n 3 momentissa säädetty julkista tehtävää 
hoitavan vahingonkorvausvastuun periaate. Tästä syystä päätöksensaajan 
on tärkeää tietää, kuka on vastuussa päätöksestä ja kuka on asianmukainen 
henkilö oikeustoimen tekemään.

Tarkastuksessa havaittiin, että ansiopäiväraha oli pääosin maksettu päi-
värahakauden alkamisesta lukien jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden 
maksukausittain työttömyysturvalain täytäntöönpanoasetuksen 1 §:n mu-
kaisesti. Joitakin perusteltuja poikkeuksia lyhyemmästä jaksosta havait-
tiin esimerkiksi sen vuoksi, että henkilö työllistyi ja etuusjakso jäi työhön 
paluun takia alle neljän viikon. Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan 
työttömyyskassojen maksatusjärjestelmät tuottivat tarkastettujen tapaus-
ten osalta etuuspäätökset oikeanmääräisinä ja rahoitusosuudet vastasivat 
lainsäädäntöä. Ansiopäiväraha oli muodostettu peruspäivärahan suuruises-
ta perusosasta ja ansio-osasta.

3.2 Työttömyyskassojen yleinen 
toimintaympäristö

Työttömyyskassalain mukaan Finanssivalvonta ylläpitää työttömyyskassa-
rekisteriä. Kun työttömyyskassan säännöt on vahvistettu, työttömyyskassa 
tulee ilmoittaa viipymättä rekisteriin merkittäväksi. Ilmoitus työttömyyskas-
sarekisteriin on tehtävä Finanssivalvonnan vahvistaman kaavan mukaisella 
lomakkeella. Rekisteriin ilmoittamisen myötä työttömyyskassasta tulee oi-
keustoimikelpoinen. Jos Finanssivalvonta katsoo, ettei rekisteröimistä lain 
mukaan voida toimittaa, eikä rekisteröinnin estettä poisteta, on asiasta an-
nettava perusteltu päätös. Kaikki tarkastetut työttömyyskassat olivat asian-
mukaisesti Finanssivalvonnan ylläpitämässä työttömyyskassarekisterissä.

Kaikilla tarkastetuilla työttömyyskassoilla oli oikeus saada valtionosuus 
ja Työttömyysvakuutusrahaston osuus, sillä niiden jäsenmäärä ylitti 8 000 
jäsentä ja kassan säännöt oli vahvistettu.

Kassojen säännöt

Kassojen toimintatavat vaihtelevat jonkin verran, mikä heijastuu kassojen 
sääntöihin. Työttömyyskassalain 2 §:n mukaan Finanssivalvonta vahvistaa 
kassojen säännöt. Tarkastuksessa käytiin läpi kassojen sääntöjä ja verrattiin 
niitä lainsäädännössä edellytettyihin sääntöjen vähimmäisvaatimuksiin.

Työttömyyskassalain 2 §:n mukaan työttömyyskassojen säännöissä on 
mainittava ainakin
1. kassan nimi, johon tulee sisältyä sana "työttömyyskassa", ja kunta, jo-

ka on kassan kotipaikka
2. ne ammatit tai työalat, jotka kassan toiminta käsittää
3. jäsenmaksujen laskemisen perusteet ja perimistapa sekä miten jäsen-

maksujen suuruutta muutetaan ja milloin jäsenmaksu on maksettava
4. millä edellytyksillä jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksujen suoritta-

misesta
5. päivärahan saamisen ehdot ja mitä jäsenen tulee päivärahaa hakies-

saan noudattaa

Työttömyyskassoilla on oltava 
kassakohtaiset säännöt



36

6. miten kassan hallinto järjestetään ja miksi ajaksi jäsenet valitaan kas-
san hallintoelimiin sekä mitä asioita hallintoelimet käsittelevät

7. mahdollisesta valtuuskunnasta, sen tehtävistä ja kokoonpanosta
8. kenellä on oikeus kirjoittaa kassan nimi
9. minkä ajan kuluessa tilikauden päätyttyä tilinpäätöksen tulee olla val-

miina, miten kassan hallinto ja tilit tarkastetaan sekä milloin ja miten 
tilinpäätös vahvistetaan

10. milloin kassan varsinainen kokous pidetään ja siellä käsiteltävät asiat
11. millä tavalla kutsu kokoukseen ja muut tiedonannot toimitetaan kas-

san jäsenille
12. miten kassan tasoitusrahasto muodostetaan sekä kuinka se käytetään 

ja sijoitetaan
13. miten kassan varat käytetään, jos kassa puretaan.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että pääosin säännöt vastasi-
vat lainsäädännön minimivaatimuksia. Sääntöjä tulisi kuitenkin tarkentaa 
erityisesti tasoitusrahaston käytön ja sijoittamisen osalta. Tarkastukseen si-
sältyneiden kolmen työttömyyskassan säännöissä oli lähinnä vain määritel-
ty, että hallitus päättää tasoitusrahaston sijoittamisesta. 

Finanssivalvonnan sekä työttömyyskassojen lausunnoissa painotetaan 
sitä, että yleisen tason maininnat tasoitusrahaston käytöstä ja sijoittamisesta 
kassojen säännöissä riittävät täyttämään työttömyyskassalain vaatimukset, 
koska muualla lainsäädännössä ja Finanssivalvonnan määräyksissä sääde-
tään tarkemmin sijoitustoiminnasta ja tasoitusrahastosta. Tarkastusviras-
ton kantana on, että niin kauan kuin työttömyyskassalain 2 §:ssä on selkeä 
vaatimus sääntöjen sisällöstä, tulee säännöissä olla lain edellyttämä mainin-
ta tasoitusrahaston käytöstä ja sijoittamisesta. Tällä ei kuitenkaan tarkoite-
ta yksityiskohtaista sijoitussuunnitelman toistoa säännöissä vaan lyhyttä 
mainintaa esimerkiksi sijoitussuunnitelmasta, siihen liittyvästä päätöksen-
teosta sekä siitä, onko sijoitustoiminnan tarkoitus olla esimerkiksi tuotta-
vaa tai turvaavaa.

Maksatusjärjestelmät ovat prosessin keskiössä

Valtion rahoitusosuuden määrä perustuu siihen tietoon, jonka työttömyys-
kassojen maksatusjärjestelmät tuottavat kuukausitasolla. Maksatusjärjes-
telmiä toimittaa kaksi eri järjestelmätoimittajaa. Etuuksien laskenta on pit-
källe automatisoitu prosessi etuuspäätösten massatuotantoluonteen vuoksi. 

Työttömyyskassoista saadun tiedon mukaan järjestelmätoimittajien ja 
työttömyyskassojen välisissä sopimuksissa on määritelty, että vastuu järjes-
telmän toiminnasta on järjestelmätoimittajalla. Finanssivalvonta ei lähtö-
kohtaisesti tarkasta maksatusjärjestelmien oikeellisuutta tai toimivuutta. 
Ministeriöllä taas ei ole valvontavelvollisuutta työttömyyskassoihin nähden, 
koska lainsäädännössä valvonta määritellään Finanssivalvonnan tehtäväksi.

Ministeriö hyväksyy vuosittain Finanssivalvonnan esityksestä valtion 
lopullisen rahoitusosuuden ansiosidonnaisesta päivärahasta, ja se luottaa 
päätöksenteossaan kassojen maksatusjärjestelmien tuottamiin tietoihin, joi-
ta ei tarkasteta systemaattisesti. Tämä muodostaa rahoitusosuuden oikeel-
lisuuden ja täydellisyyden näkökulmasta merkittävän riskin. Tarkastuksen 
perusteella suositellaan, että ministeriö varmistaa jatkossa työttömyyskas-
sojen maksatusjärjestelmien valvonnan tai tarkastuksen erityisesti lainsää-

Vastuu järjestelmän toiminnasta 
on järjestelmätoimittajalla 
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dännön muutostilanteissa. Vain sosiaali- ja terveysministeriöllä on rahoitus-
prosessissa intressi valvoa valtion etua siten, että valtion rahoitusosuuteen 
ei sisällytetä muiden rahoitusosuuteen kuuluvia eriä.

Maksatusjärjestelmistä tehdään kassoissa kuukausittain tilasto- ja mak-
suaineiston ajot. Maksatusjärjestelmistä kerätään täten tiedot, ja ne luoki-
tellaan Finanssivalvonnan toteuttaman kuukausitilaston tietuekuvauksen 
mukaan. Rahoitusprosessin oikeellisuuden näkökulmasta ratkaisevaa on se, 
miten varmistetaan tiedonsiirron täydellisyys, ja toisaalta se, etteivät tiedot 
ole muuttuneet ajoissa tai tilastojen käsittelyssä siten, että rahoitusosuuksi-
en näkökulmasta tiedot vääristyvät. Tarkastuksessa ei pystytty tarkastamaan 
tietojen käsittelyä Finanssivalvonnassa. Finanssivalvonnasta saadun tiedon 
mukaan jatkossa prosessia muutetaan siten, että sosiaali- ja terveysministe-
riö saa maksatusjärjestelmien toteutumatiedot suoraan työttömyyskassoilta.

Tiedonsiirron täydellisyys 
on tärkeää rahoitusosuuden 
oikeellisuudessa
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4 Onko rahoitusprosessin sisäinen 
valvonta järjestetty asianmukaisesti?

Tarkastuksen kolmantena tavoitteena oli antaa rajattuun varmuuteen pe-
rustuva kannanotto (rajattu lausuma) siitä, onko rahoitusprosessin sisäinen 
valvonta järjestetty asianmukaisesti. Tarkastuksen tavoitteena oli tältä osin 
antaa yleiskannanotto siitä, onko valtion rahoitusosuuden hallinnoinnissa 
toimittu olennaisilta osin säädösten ja ohjeiden mukaisesti. 

Tarkastuksen perusteella todetaan, että rahoitusprosessin sisäinen val-
vonta on järjestetty pääosin riittävällä tavalla, mutta sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön roolia tulee vahvistaa. Valtion rahoitusosuusprosessin sisäisen 
valvonnan asianmukaisuuden arviointi perustuu toisaalta työttömyyskas-
sojen vastuulla olevan sisäisen valvonnan järjestämiseen, mutta toisaalta 
myös sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamaan sisäiseen valvontaan ra-
hoitusprosessissa. 

Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä 
ja suosituksina todetaan seuraavaa.

4.1 Työttömyyskassojen sisäinen valvonta on 
järjestetty pääosin asianmukaisesti

Tarkastukseen sisältyneiden työttömyyskassojen sisäinen valvonta on pää-
osin järjestetty asianmukaisesti. Työttömyyskassojen sisäisestä valvonnas-
ta säädetään työttömyyskassalain 12 a §:ssä. Sen mukaan työttömyyskassan 
hallituksen on huolehdittava, että työttömyyskassalla on sen toiminnan laa-
tuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhal-
lintajärjestelmät. Finanssivalvonta antaa tarkemmat määräykset sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. 

Finanssivalvonta on antanut viimeisimmät työttömyyskassoja koske-
vat määräykset ja ohjeet sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuon-
na 2013 (17/2013, voimassa 1.1.2014 lähtien). Määräyksissä ja ohjeissa kä-
sitellään työttömyyskassan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan lisäksi 
kassan hallintoa, sisäistä tarkastusta, rahoitusta, kirjanpitoa, tehtävien ul-
koistamista, tiedottamista ja raportointia Finanssivalvonnalle. Määräyksiä 
ja ohjeita voidaan pitää varsin kattavina ja selkeinä. 

Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan Finanssivalvonnan määräyk-
set ja ohjeet ovat selkeitä ja työttömyyskassoissa hyvin tunnettuja. Finans-
sivalvontaan on myös toimivat yhteydet, joten tarvittaessa kassat pyytävät 
tulkinta-apua lainsäädännön tai ohjeiden soveltamisongelmiin.

Finanssivalvonnan määräyksen mukaan sisäisen valvonnan tulee kattaa 
etuushakemusten käsittely, kassan kirjanpito, hallinto, varainhoito ja muut 
keskeiset toiminnot ja sen tulee olla oikeassa suhteessa eri toimintojen si-
sältämiin riskeihin. Koska vastuu ulkoistetuista toiminnoista säilyy toimin-
tojen ulkoistajalla, sisäinen valvonta koskee myös soveltuvin osin niitä toi-
mintoja, jotka työttömyyskassa on ulkoistanut.

Työttömyyskassalain 12 a §:n mukaisesti kokonaisvastuu sisäisen valvon-
nan järjestämisestä on työttömyyskassan hallituksella. Finanssivalvonnan 
määräysten mukaisesti hallituksen on määritettävä sisäisen valvonnan si-

Ministeriön tulee vahvistaa 
sisäistä valvontaa

Finanssivalvonnan ohjeita 
noudatetaan työttömyyskassoissa
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sältö ja huolehdittava valvonnan organisoinnista. Hallituksen tulee vuosit-
tain arvioida, onko sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty, ja tarvitta-
essa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Hallituksen ja kassanjohtajan tulee 
luoda sellainen johtamistapa ja valvontakulttuuri, että se edistää sisäisen 
valvonnan toimivuutta. Hallituksen ja kassanjohtajan tulee olla selvillä si-
säisen valvonnan tärkeydestä ja omasta tehtävästään sisäisessä valvonnas-
sa. Samoin kaikkien työttömyyskassan tehtäviä hoitavien henkilöiden tulee 
olla tarpeellisessa laajuudessa tietoisia sisäisen valvonnan menettelytavois-
ta ja tarkoituksesta. Työttömyyskassalla on oltava hallituksen hyväksymät 
kirjalliset toimintaperiaatteet sisäisestä valvonnasta. Toimintaperiaatteis-
sa on selkeästi määriteltävä vastuut, tavoitteet, prosessit ja sovellettavat ra-
portointimenettelyt.

Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan sisäisen valvonnan järjes-
täminen oli erityisesti suurimmassa kassassa kattavasti dokumentoitu ja 
suunnitelmallisesti järjestetty. Käytännön toimissa oli pääosin otettu huo-
mioon Finanssivalvonnan määräyksen edellyttämät periaatteet. Esimerkik-
si sisäisen valvonnan järjestäminen oli suunnitelmallista, ja lisäksi oli luotu 
selkeä ja kattava raportointi, joka tuottaa luotettavaa, olennaista ja ajanta-
saista tietoa. Myös muissa tarkastukseen sisältyneissä kassoissa oli laadittu 
sisäisen valvonnan ohjesääntö, suunnitelmat ja periaatteet käytännön hel-
pottamiseksi. Tarkastukseen sisältyneissä muissa kassoissa suunnitelmien 
toimeenpaneminen asetettujen aikatavoitteiden raameissa ei ollut onnistu-
nut joko resurssipulan tai muiden kiireellisempien toimeksiantojen vuoksi. 
Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen palveluita oli ostettu pääsään-
töisesti ulkopuoliselta palveluntoimittajalta. 

Tarkastettujen työttömyyskassojen työnjaot ja tehtävänkuvat oli määri-
telty resurssit huomioon ottaen niin, ettei kukaan yksin ilman asianmukaista 
valvontaa hoitanut samaa hakijaa koskevia toimenpiteitä läpi koko jäsenyys- 
ja etuuskäsittelyketjun. Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan sisäisen 
valvonnan tuloksista raportoidaan kaikissa kassoissa hallitukselle vuosittain.

Kassojen riskienhallinnassa oli arvioitu hyvin samantyyppisesti toden-
nettuja riskejä, jotka liittyvät henkilöstön riittävään koulutustasoon, etuus-
hakemusten käsittelyn huolellisuuteen ja tietoturvavaatimuksiin. Kaikissa 
tarkastetuissa kassoissa oli laadittu prosessikuvaukset etuuspäätösten kä-
sittelystä. Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan työttömyyskassojen 
johtajat olivat hyvin selvillä sisäisen valvonnan merkityksestä. Tarkastuk-
sen perusteella todetaan, että etuuspäätösten tekemisessä ja työttömyys-
kassojen sisäisessä valvonnassa säädösten monimutkaisuus ja niiden määrä 
muodostavat olennaisen riskin. Työttömyyskassojen sisäisessä valvonnassa 
on jatkuvasti otettava huomioon sekä ulkoisten palveluntuottajien toimitta-
mien järjestelmien toimivuus että oma toiminta suhteessa näihin riskeihin.

4.2 Ministeriön rooli sisäisessä valvonnassa 
on rajattu

Sosiaali- ja terveysministeriön on järjestettävä sisäinen valvonta valtion ta-
lousarviosta annetun asetuksen 69 § mukaisesti. Tarkastuksessa arvioitiin, 
onko ministeriön johto huolehtinut siitä, että ministeriössä toteutetaan sen 
talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin 

Työttömyyskassojen 
prosesseissa on otettu sisäinen 
valvonta huomioon hyvin 
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nähden asianmukaiset menettelyt, jotka varmistavat ministeriön talouden 
ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, sen hallinnassa olevien varo-
jen ja omaisuuden turvaamisen sekä kirjanpitoyksikön johtamisen ja ulkoi-
sen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot sen taloudesta ja toi-
minnasta. Erityisesti tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, ovatko 
menettelyt käsittäneet myös ministeriön vastattavana tai välitettävänä ole-
vien varojen hoidon sekä ne ministeriön toiminnot ja tehtävät, jotka se on 
antanut toisen tehtäväksi tai joista se muuten vastaa.

Ministeriö vastaa ansiopäivärahaprosessissa valtion rahoitusosuuden 
ennakoiden maksamisesta Työttömyysvakuutusrahaston kautta työttö-
myyskassoille sekä työttömyyskassojen rahoitusosuuksien vahvistamises-
ta ja koko valtion lopullisen rahoitusosuuden vahvistamisesta vuosittain. 

Ministeriön tehtävät edellyttävät rahoitusprosessissa keskeisenä toimi-
jana sitä, että ministeriössä ollaan selvillä, mihin sen myöntämät rahoitus-
osuudet käytetään. Ministeriö saa Finanssivalvonnalta työttömyyskasso-
jen maksatusjärjestelmien toteutumatiedot, joita verrataan muista lähteistä 
saatuihin tietoihin, esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön tuottamiin ti-
lastotietoihin ja ennusteisiin, ja analysoidaan näiden tietojen perusteella. 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole itse mahdollisuutta tuottaa rahoitus-
osuuksien määrään liittyvässä päätöksenteossa tarvittavaa tietoa. Muiden 
tuottamaa tietoa voitaisiin kuitenkin käyttää vuoden aikana nykyistä mo-
nipuolisemmin. Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi toimia aktiivisemmin 
rahoitusosuuksien oikeellisuuden varmistamisessa. 

Tarkastuksen perusteella suositellaan, että lopullisen rahoitusosuuslas-
kelman vahvistamisprosessissa ministeriö varmistaa Työttömyysvakuutusra-
hastolta osuuksien määrät erityisesti kassojen osalta ennen päätöksentekoa. 
Työttömyysvakuutusrahasto välittää vuoden aikana kassoille niiden rahoi-
tusosuudet ja täten pystyy seuraamaan maksettuja todellisia kassakohtaisia 
osuuksia maksatustiedoista eikä pelkästään tilastotiedoista. Näin ministe-
riö pystyisi helposti varmistamaan, että kaikilla osapuolilla on yhteneväiset 
tiedot ja mahdolliset erot pystyttäisiin selvittämään ajoissa. Työttömyysva-
kuutusrahastolle tulisi myös antaa ajantasaisesti riittävät tiedot maksatus-
osuuksista, jotta rahaston tekemä täsmäytys olisi ajantasaista.

Nykyisessä tilanteessa ministeriö on ainoa taho, jolla on intressi varmis-
taa valtion rahoitusosuuden oikeellisuus. Finanssivalvonnan valvonta on vii-
me vuosina kohdistunut lähinnä työttömyyskassojen prosesseihin ja kasso-
jen jäsenten oikeusturvan varmentamiseen.

Tarkastuksen ja luvussa 2.2 esitettyjen tietojen perusteella tuodaan esiin 
rahoitusprosessiin ja lainsäädäntöön sisältyvä tarkastus- ja ohjausvaje. So-
siaali- ja terveysministeriöllä ei ole käytännössä todellista ohjausvaltaa ei-
kä vaikutusmahdollisuuksia asianmukaisen valvonnan järjestämiseksi, kun 
varmistetaan valtion rahoitusosuuden oikeellisuutta ansiopäivärahaproses-
sissa. Valvonta on lainsäädännössä määrätty valtioneuvoston ulkopuolisen 
tahon velvollisuudeksi, eikä sosiaali- ja terveysministeriö voi hallintopää-
töksen nojalla antaa Finanssivalvonnalle tehtäviä tai ohjata sen toimintaa.

Tarkastuksen perusteella suositellaan, että selvitettäisiin vaihtoehdot 
sosiaali- ja terveysministeriön ohjausvallan vahvistamiseksi käytännössä.

Finanssivalvonta painottaa tarkastuskertomusluonnoksesta antamas-
saan lausunnossa, että sosiaali- ja terveysministeriön valvonnan ja ohjaus-
vallan vahvistamista ei tule toteuttaa Finanssivalvonnan tehtäviä lisäämäl-
lä tai siten, että ulkopuoliselle taholle annettaisiin toimivalta päättää siitä, 
mitä asioita Finanssivalvonta valvoo ja tarkastaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön 
tulisi miettiä uusia keinoja sisäisen 
valvonnan tehostamiseksi

Nykyisessä tilanteessa 
vain ministeriöllä on 
intressi varmistaa valtion 
rahoitusosuuden oikeellisuus
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Ohjeilla pyritään yhtenäiseen käytäntöön 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut yhdenmukaisen käytännön aikaan-
saamiseksi yleiset työttömyysetuusohjeet. Ohjeet on valmistellut Finanssi-
valvonta. Mittava ohjeistus uusittiin viimeksi vuoden 2015 syksyllä. Ohjeet 
ovat yksityiskohtaiset, ja niillä pyritään varmistamaan työttömyyskassoissa 
se, että lainsäädäntöä tulkittaisiin ansiopäivärahapäätöksissä yhtenäisellä 
tavalla ja turvattaisiin etuudensaajan oikeus päivärahaan yhdenvertaisesti 
riippumatta siitä, minkä kassan jäsen etuudensaaja on. Ohjeiden antamis-
velvollisuus perustuu työttömyysturvalain 14 luvun 4 §:ään. Tarkastuksessa 
saadun käsityksen mukaan työttömyyskassoissa käytetään ohjeistusta pal-
jon eikä käytännössä usein ole tilanteita, joihin ei löydy ratkaisua ohjeista. 
Tältä osin ministeriön sisäisen valvonnan voidaan katsoa olevan toimivaa.

Valtion rahoitusosuuden maksatusvaiheen prosessissa ei havaittu puut-
teita sisäisessä valvonnassa. Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun tiedon 
mukaan ministeriön maksatusmenettelyt on riskiarvioitu viraston yleisen 
riskiarviointikehyksen mukaisesti. Yleisessä arvioinnissa on arvioitu seu-
raavia pääpiirteitä, jotka toimivat myös kontrollitoimenpiteinä: useita hen-
kilöitä käsittelee aina maksuaineistoa ja maksuaineistoon sisältyy useita 
taulukoita, joiden tietojen tulee täsmätä keskenään ennen maksatusta. Mi-
nisterin päätös on myös aina maksatusaineistossa, joten maksutiedon oi-
keellisuus on tarkistettavissa.

Ministeriön ohjeet ovat kattavat
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Liite: Miten tarkastettiin
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Tarkastuksen tavoite

Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että valtion rahoitusosuus an-
siopäivärahasta on maksettu säädösten mukaisesti ja että työttömyyskassat 
maksavat lopullisille etuudensaajille ansiopäivärahan säädösten mukaises-
ti. Lisäksi arvioitiin sisäisen valvonnan asianmukaisuutta prosessin keskeis-
ten toimijoiden osalta.

Tarkastukseen tehtiin joitakin rajauksia. Työttömyyskassoissa maksa-
tuksen tarkastuksessa verrattiin ainoastaan maksatusjärjestelmän ja hake-
muksen tilinumeroita. Rahoitusosuusprosessin tarkastuksessa ensimmäi-
sen pääkysymyksen yhteydessä tarkastettiin sosiaali- ja terveysministeriön, 
Työttömyysvakuutusrahaston ja asianomaisen kassan väliset maksatukset 
toukokuulta 2015 tiliotetasolla. Tapahtumatarkastuksessa ei tarkastettu työt-
tömyyskassasta toiseen vaihtaneiden henkilöiden tietoja vanhassa kassas-
sa, vaan siirtotodistuksen tietoja pidettiin lähtökohtaisesti oikeina tietoina. 
Tarkastuksessa ei käytetty kriteereinä sosiaali- ja terveysministeriön sovel-
tamisohjeita tai Finanssivalvonnan määräyksiä työttömyyskassoille. Jos yk-
sittäistapaukseen vaikutti jokin edellä mainittu määräys tai ohje, se otettiin 
huomioon tapauksen arvioinnissa.

Tarkastuksen kohde

Tarkastus kohdistui sosiaali- ja terveysministeriöön, Työttömyysvakuutus-
rahastoon sekä työttömyyskassoista Julkisten ja hyvinvointialojen työttö-
myyskassaan, JATTK-työttömyyskassaan sekä Yleiseen työttömyyskassaan 
(YTK). Finanssivalvonnan kanssa järjestettiin tarkastuksen yhteydessä jär-
jestetty yhteistyötapaaminen, ja heiltä saatiin runsaasti tietoa ja materiaali 
tarkastuksessa käytettäväksi. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausuntoja sosiaali- ja ter-
veysministeriöltä, Työttömyysvakuutusrahastolta, Julkisten ja hyvinvoin-
tialojen työttömyyskassalta, JATTK-työttömyyskassalta, Yleiseltä työt-
tömyyskassalta ja Finanssivalvonnalta. Lausunnot saatiin sosiaali- ja 
terveysministeriöltä, Työttömyysvakuutusrahastolta, Julkisten ja hyvin-
vointialojen työttömyyskassalta, Yleiseltä työttömyyskassalta ja Finanssival-
vonnalta määräaikaan mennessä. Lausunnot on otettu huomioon 
kertomuk-sen laadinnassa, ja ne ovat kokonaisuutena Valtiontalouden 
tarkastusviraston nettisivuilta www.vtv.fi/julkaisut.

Tarkastuskysymykset, -kriteerit ja -aineistot

Tarkastuksen pääkysymykset olivat, onko valtion rahoitusosuus ansiopäi-
värahasta maksettu työttömyyskassalle säädösten mukaisesti, onko ansio-
päiväraha maksettu lopulliselle etuudensaajalle säädösten mukaisesti (ra-
jattu lausuma) sekä onko rahoitusprosessin sisäinen valvonta järjestetty 
asianmukaisesti (rajattu lausuma). Tarkastuksen tavoitteena oli näiltä osin 
antaa yleiskannanotto siitä, onko valtion rahoitusosuuden hallinnoinnissa 
toimittu olennaisilta osin säädösten ja ohjeiden mukaisesti.
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Tarkastus on laadittu VTV:n laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen 
ohjeen mukaisesti. Ohje perustuu ISSAI-standardiin 4100. Tarkastuskoh-
teen säädösperustan nojalla on laadittu tarkastuksen tarkemmat kriteerit, 
joihin tarkastuksen perusteella pyritään vastaamaan. Kriteereissä paino-
piste on valtion rahoitusosuuden prosessissa sekä ansiopäivärahan hake-
misessa, myöntämisessä ja maksamisessa työttömyyskassoissa. Kriteereitä 
oli tarkastuksessa yhteensä 92, ja alla on lueteltu ne säädökset, joista kri-
teerit on johdettu.

Tarkastuksen osakysymykset

1.  Onko valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta 
maksettu työttömyyskassalle säädösten mukai-
sesti?

2.  Onko ansiopäiväraha maksettu lopulliselle etuu-
densaajalle säädösten mukaisesti (rajattu lausu-
ma)?

Tarkastuksen kriteerit ja tärkeimmät aineistot

Kriteerit perustuvat seuraaviin säädöksiin:
 – työttömyysturvalaki (1290/2002)
 – työttömyyskassalaki (603/1984) 
 – laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 

(555/1998)
 – valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täy-

täntöönpanosta (272/2001)

Aineistot:
 – maksatusaineiston analyysi 
 – tapahtumatarkastus (valtion rahoitus-osuuteen 

liittyvät päätökset ja maksatukset) ja vastaa-
vuustestit

 – dokumentaatioanalyysi
 – ansiopäivärahan hallinnointiprosessin arviointi 
 – haastattelut

Kriteerit perustuvat seuraaviin säädöksiin:
 – työttömyysturvalaki (1290/2002)
 – työttömyyskassalaki (603/1984) 
 – laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 

(555/1998)
 – valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täy-

täntöönpanosta (272/2001)
 – valtioneuvoston asetus työttömyysetuut-

ta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta 
(1332/2002)

 – valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täy-
täntöönpanosta (1330/2002) 

Aineistot:
 – maksatusaineistojen analyysi
 – tapahtumatarkastus (etuuspäätökset) ja vastaa-

vuustestit
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 – dokumentaatioanalyysi
 – ansiopäivärahan hallinnointiprosessin arviointi 

työttömyyskassassa
 – haastattelut

Kriteerit perustuvat seuraaviin säädöksiin: 
 – valtion talousarviosta annetun asetuksen 

(1243/1992) 69 §
 – työttömyyskassalain (603/1984) 12 a §

Aineistot:
 – maksatusaineistojen analyysi
 – dokumentaatioanalyysi
 – ansiopäivärahan hallinnointiprosessin arviointi 

työttömyyskassassa
 – haastattelut

3. Onko rahoitusprosessin sisäinen valvonta järjes-
tetty asianmukaisesti (rajattu lausuma)?

Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus toteutettiin syyskuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana. Tarkastuskäynnit sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöön, Työttömyysvakuutusrahastoon ja työttömyyskassoihin toteutettiin seuraavasti:

 – sosiaali- ja terveysministeriö 18.8.2015 ja 9.10.2015
 – Työttömyysvakuutusrahasto 5.9.2015 ja 10.9.2015
 – Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 27.–28.10.2015
 – JATTK-työttömyyskassa 17.–18.11.2015
 – Yleinen työttömyyskassa 26.–27.1.2016

Tarkastuksen aikana järjestettiin Finanssivalvonnan kanssa yhteistyötapaaminen 31.8.2015, ja heiltä saatiin 
tarkastuksen aikana paljon materiaalia tarkastuksen avuksi.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekijät olivat johtava tilintarkastaja, JHTT Tea Grönlund, johtava tilintarkastaja Aila Aalto-Setä-
lä, johtava tilintarkastaja Antti Hieta, johtava lainsäädäntöasiantuntija Kaj von Hertzen ja johtava tilintarkasta-
ja, JHTT Jenni Leppälahti. 

Vastuutarkastajana toimi Jenni Leppälahti. Tarkastusta ohjasivat ja valvoivat tilintarkastuspäällikkö, JHTT 
Sami Kummila ja tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski.
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1 Matti Niemivuo, Marietta Keravuori: Hallintolaki, 2003, WSOY Lakitieto 

2 Olli Mäenpää: Hallinto-oikeus, 1. painos, 2013, Sanoma Pro Oy 



Kertomus sisältää iStockin valokuvia.



valtiontalouden tarkastusvirasto
antinkatu 1, pl 1119, 00101 helsinki

puh. 09 4321, www.vtv.fi

isbn 978-952-499-346-3 (pdf)


	Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta
	Tarkastusviraston kannanotot
	Sisällys
	1	Mitä tarkastettiin
	1.1	Mitä tarkastettiin ja miksi 
	1.2	Työttömyysturva perustuu lakiin

	2	Onko valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta maksettu työttömyyskassalle säädösten mukaisesti?
	2.1	Valtion rahoitusosuus on pääosin maksettu säädösten mukaisesti
	2.2	Rahoitusprosessissa on monta toimijaa 
	2.3	Ministeriön päätöksentekovastuu
	2.4	Määrärahaa on käytetty pääosin talousarvion mukaisesti

	3	Onko ansiopäiväraha maksettu lopulliselle etuudensaajalle säädösten mukaisesti?
	3.1	Työttömyyskassat ovat maksaneet ansiopäivärahan etuudensaajalle oikein
	3.2	Työttömyyskassojen yleinen toimintaympäristö

	4	Onko rahoitusprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti?
	4.1	Työttömyyskassojen sisäinen valvonta on järjestetty pääosin asianmukaisesti
	4.2	Ministeriön rooli sisäisessä valvonnassa on rajattu

	Liite: Miten tarkastettiin
	Viitteet

