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Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet 3/2021: Yhteenveto ja palaute lausunnoista 

 

 
Viittaus 
 

 
Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen  
muotoiluehdotus) 

 
Finanssivalvonnan vastaus 
 

 
Yleiset kommentit 
 

 
TYJ kiinnittää huomiota siihen, että voimassa olevan 
määräys- ja ohjekokoelman luku ”Raportointi Fi-
nanssivalvonnalle” puuttuu kokonaan uudesta mää-
räys- ja ohjekokoelmasta. Onko raportoinnista tar-
koitus määrätä jatkossa erikseen? 

 
Finanssivalvonta toteaa, että vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen kone-
kielisten valvontatietojen toimittamisesta Finanssivalvonnalle on edelleen voi-
massa määräykset ja ohjeet 1/2011. Myös muiden tietojen toimittaminen Fi-
nanssivalvonnalle säilyy ennallaan, vaikka raportoinnista ei ole enää annettu 
ohjeita uudessa määräys- ja ohjekokoelmassa. Finanssivalvonnan verkkosi-
vuilta kohdasta Raportointi löytyy tarkempaa tietoa työttömyyskassan Finans-
sivalvonnalle toimitettavista tiedoista. 

 
Lukukohtaiset 
kommentit 
 

  

 
Luku 4, kohta 6 

 
TYJ toteaa, että kohdassa (6) todetaan, että ”Fi-
nanssivalvonnan tulkinnan mukaan varojen käyttöä 
koskevista säännöksistä johtuu, että työttömyys-
kassa ei voi järjestää tai rahoittaa esimerkiksi koulu-
tusta tai virkistystoimintaa jäsenilleen eikä rahoittaa 
ulkopuolisen tahon jäsenille järjestämiä oikeudellisia 
tai muita palveluita.” Edellä mainitulla kohdalla ei 
kuitenkaan varmaan ole tarkoitettu, etteikö työttö-
myyskassat voisi edelleen järjestää jäsenilleen 

 
Finanssivalvonta toteaa, että luvun 4 kohtaa 6 on tarkennettu lisäämällä siihen, 
että koulutuksella ei tarkoiteta jäsenten neuvontaa tai tiedottamista kassan teh-
tävistä      eikä edellä todettu estä kassaa osallistumasta tai järjestämästä tilai-
suuksia, joissa se esimerkiksi tiedottaa toiminnastaan tai myöntämiinsä etuuk-
siin liittyvistä asioista. 
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koulutustilaisuuksia, joissa kerrotaan esimerkiksi 
työttömyyskassan maksamien etuuksien saamisen 
edellytyksistä ja etuuksien hakemisesta. Muotoiluksi 
ehdotetaan esimerkiksi seuraavaa: ”työttömyys-
kassa ei voi järjestää tai rahoittaa jäsenilleen esi-
merkiksi virkistystoimintaa tai sen lakisääteiseen toi-
mintaan liittymätöntä koulutusta”. 
 

 
Luku 5, kohdat 25-39 

 
STM esittää pohdittavaksi ohjeisiin (kohdat 25-39) li-
säystä, jonka mukaan kassan olisi tarpeen mukaan 
järjestettävä hallituksen jäsenille koulutusta työttö-
myysvakuutustoimintaan liittyvästä kokonaisuu-
desta sekä hallituskauden alussa että sen aikana. 
 

 
Finanssivalvonta toteaa, että lukuun 5 on lisätty kohta 36, jonka mukaan Fi-
nanssivalvonta suosittaa, että hallituksen jäsenille järjestetään säännöllisesti 
koulutusta työttömyysvakuutustoimintaan ja sijoitustoimintaan liittyvistä asi-
oista. Erityisen tärkeää koulutuksen järjestäminen on esimerkiksi silloin, kun 
hallituksen jäsenten osaamista on tarpeen täydentää tai toimintaympäristöä 
koskeva sääntely muuttuu. 

 
Luku 5, kohta 5 

 
TYJ kiinnittää huomiota siihen, mitä tarkoitetaan 
määräyksellä ”(5) Työttömyyskassan organisaatio ja 
tiedonkulku kassassa on järjestettävä siten, että hal-
litus kykenee tehokkaasti ja riippumattomasti valvo-
maan kassan toimintaa”? 
 

 
Finanssivalvonta toteaa, että tämä ei aiheuta muutoksia määräys- ja ohjeko-
koelmaan. Finanssivalvonta toteaa kuitenkin, että tehokkuudella tarkoitetaan 
esimerkiksi sitä, hallitus saa riittävästi, riittävän tiheästi ja nopeasti tietoa kas-
san toiminnasta. Riippumattomuudella esimerkiksi sitä, että hallitukselle me-
nee oikeaan aikaan ja sisällöltään oikeaa tietoa. Tietoa ei siis "sensuroida" eikä 
raportoiva taho päätä mitä ja missä muodossa tietoa annetaan.  
 
 

 
Luku 5, hyvämainei-
suus ja ammattipäte-
vyys 

 
TYJ toteaa, että työttömyyskassalain mukaan halli-
tuksen jäsenen ja kassan vastuunalaisen toimihen-
kilön on oltava hyvämaineisia. Määräys- ja ohjeko-
koelmassa on pohdittu ja arvioitu hyvämaineisuuden 
käsitettä. Finanssivalvonta ei ole kuitenkaan ohjeis-
tanut työttömyyskassoja siitä, millä keinoilla hyvä-
maineisuus käytännössä selvitetään. Miltä tahoilta, 

 
Finanssivalvonta toteaa, että sen mahdollisuutta ohjeistaa asiasta rajoittaa se, 
ettei sillä ole määräyksenantovaltuutta tältä osin eikä laissa tai esitöissä käsi-
tellä näitä asioita. TYJin esiin tuomia asioita ja kysymyksiä on käsitelty ja käsi-
tellään koulutustilaisuuksissa.   
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mistä rekistereistä tai miltä viranomaisilta saatavin 
todistuksin hyvämaineisuus voidaan työttömyyskas-
sassa todeta ja vahvistaa luotettavasti. Ohjeissa ei 
myöskään tuoda esiin käytännön kannalta, kuinka 
ammattipätevyyden toteaminen dokumentoidaan tai 
kuinka hyvämaineisuus ja ammattipätevyys toden-
netaan hallituksen valinnan yhteydessä, ehdokkaita 
kassan kokouksessa asetettaessa ja kuinka hallituk-
sen jäseniä kassan kokouksessa valittaessa edellä 
mainitut seikat varmistetaan. Voisiko tältä osin to-
dentamiseen riittää henkilön itsensä antama kirjalli-
nen vakuutus? 
 

 
Luku 6, kohta 8 

 
TYJ kiinnittää huomioita sisäistä valvontaa koske-
van määräyksen kohtaan (8) ja sen kolmanneksi vii-
meisin alakohta: ”Raportoinnin, joka koskee tulosta 
ja olennaisia riskejä, tulee olla riippumaton raportoi-
tavasta toiminnasta”. Selvyyden vuoksi voisi tarken-
taa, että mihin tulokseen tässä viitataan ja tulisiko 
määritellä, että millä tavalla raportoinnin tulee olla 
riippumatonta? 
 

 
Finanssivalvonta toteaa, että tämä ei aiheuta muutoksia määräys- ja ohjeko-
koelmaan. Finanssivalvonta toteaa kuitenkin, että tulos voi tarkoittaa tässä 
sekä mennyttä että tulevaa toiminnan tulosta. Riippumattomuudella tarkoite-
taan esimerkiksi sitä, että hallitukselle menee oikeaan aikaan ja sisällöltään 
oikeaa tietoa. Tietoa ei siis ”sensuroida” eikä raportoiva taho päätä mitä ja 
missä muodossa tietoa annetaan. Riippumattomuusvaatimus voi vaikuttaa 
myös siihen, kenen velvollisuutena on raportoida hallitukselle tai kassanko-
koukselle tulokseen vaikuttavista seikoista.  

 
Luku 7, kohta 15 

 
STM toteaa, että kohdan 14 mukaan tiettyjen asioi-
den käsittelystä sekä asiakaspalvelusta ja neuvon-
nasta tulisi laatia erilliset prosessikuvaukset. Koh-
dan 15 mukaan mainittuja prosessien ohjeiden sisäl-
töä tulee tarkistaa säännöllisesti, erityisesti kun toi-
minnan laajuus ja sisältö muuttuvat tai prosesseihin 
tehdään muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö 
esittää pohdittavaksi, olisiko tarkoituksenmukaista 

 
Finanssivalvonta toteaa, että 7 luvun 15 kohtaa on tarkennettu siten, että kas-
san tulee tarkistaa ohjeidensa sisältöä säännöllisesti, erityisesti kun toiminnan 
laajuus ja sisältö (esimerkiksi etuuslainsäädännön tai muutoksenhakuasteen 
ratkaisun vuoksi) muuttuvat tai prosesseihin tehdään muutoksia. 
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mainita vielä erikseen, että prosessiohjeisiin voi 
mahdollisesti tulla muutostarpeita myös muutoksen-
haun kautta. 

 
Luku 7, kohta 18 

 
TYJ toteaa, että kohdassa (18) todetaan, että ”Pää-
töstarkastuksen tulee kattaa kassan kaikki ydinpro-
sessit mukaan lukien prosessin laatu ja tietojärjes-
telmäavusteinen päätöksenteko”. Tarkoitetaanko 
ydinprosesseilla kohdassa (14) mainittuja proses-
seja? Ydinprosessit olisi hyvä nimetä selvyyden 
vuoksi. 
 

 
Finanssivalvonta toteaa, että 7 luvun 18 kohtaa on muokattu siten, että pää-
töstarkastuksen tulee kattaa kassan kaikki 14 kohdassa mainitut prosessit mu-
kaan lukien prosessin laatu ja tietojärjestelmäavusteinen päätöksenteko. 

 
Luku 9, kohta 5 

 
STM toteaa, että kohdan 5 mukaan Finanssival-
vonta suosittaa, että kassa normaalioloissa pyrkii 
selvästi vähimmäismäärää korkeampaan tasoitusra-
hastoon, jotta sillä voidaan laskusuhdanteissa pa-
remmin taata jäsenmaksukehitystä. STM esittää 
pohdittavaksi, voisiko tässä kohdin täsmentää sitä, 
mitä normaalioloilla tarkoitetaan. 

 
Finanssivalvonta toteaa, että 9 luvun 5 kohtaan on tarkennettu lisäämällä sii-
hen, että olosuhteita voidaan pitää normaaleina, kun taloustilanne on suhteel-
lisen vakaa eikä työttömyyskassan etuusmenoissa tapahdu merkittävää nou-
sua tai jäsenmaksupohjassa merkittävää heikkenemistä. 
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