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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskas-
salain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassala-

kiin lisättäväksi säännökset, jotka koskevat 
työttömyyskassan sisäistä valvontaa, riskien-
hallintaa, varojen sijoittamista ja sijoitus-
suunnitelmaa.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2009. 

 
 

————— 
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PERUSTELUT 

 
1.  Nykyti la  

Työttömyyskassoista säädetään työttö-
myyskassalaissa (603/1984). Työttömyys-
kassa on keskinäisen vastuun perusteella 
toimiva yhteisö, jonka jäseninä on joko palk-
katyöntekijöitä (palkansaajakassa) tai yrittä-
jiä (yrittäjäkassa). Sen tarkoituksena on työt-
tömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
(1295/2002) mukaisen ansiotuen ja siihen 
liittyvien muiden opintososiaalisten etuuksi-
en järjestäminen jäsenilleen. Työttömyyskas-
sa ei saa harjoittaa muuta kuin työttömyys-
kassalaissa tarkoitettua toimintaa eikä se 
myöskään saa olla sellaisessa yhteydessä 
muunlaista toimintaa harjoittavaan yhdistyk-
seen, järjestöön tai muuhun yhteenliittymään, 
jossa kassan itsenäisyys tulisi rajoitetuksi. 
Työttömyyskassan varoja ei saa käyttää mui-
hin tarkoituksiin kuin työttömyyskassan 
maksettaviksi säädettyjen etuuksien sekä 
kassan tarpeellisten hallintokulujen suoritta-
miseen. Työttömyyskassat myös rahoittavat 
jäsenmaksuillaan työttömyyskassan etuus-
menoja. 

Vakuutusvalvontavirasto toimii työttö-
myyskassojen valvontaviranomaisena. Va-
kuutusvalvontavirasto ohjaa ja valvoo työt-
tömyyskassoja ja niiden taloutta, hallintoa ja 
soveltamiskäytäntöä. Ohjauksen ja valvon-
nan tarkoituksena on varmistaa, että työttö-
myyskassat noudattavat toiminnassaan annet-
tuja normeja ja että ne kykenevät vastaamaan 
sitoumuksistaan eli pystyvät kaikissa olosuh-
teissa maksamaan lainmukaiset etuudet jäse-
nilleen. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, 
että työttömyyskassat noudattavat hyvän hal-
linnon vaatimuksia ja että kassan jäsenten 
yhdenvertainen kohtelu ja oikeusturvan ta-
keet tulevat otetuiksi huomioon.  

Työttömyyskassalain 20 §:n mukaan työt-
tömyyskassalla tulee olla tasoitusrahasto, jo-
hon vuotuinen ylijäämä siirretään. Tasoitus-
rahastossa tulee olla työttömyyskassan rahoi-
tuksen ja maksuvalmiuden turvaamiseksi 
Vakuutusvalvontaviraston vahvistama vä-
himmäismäärä. Taloudellisista suhdanteista 

johtuvien jäsenmaksuvaihteluiden tasaami-
seksi työttömyyskassa voi lisäksi kerätä ta-
soitusrahastoa enintään vakuutusvalvontavi-
raston vahvistamaan enimmäismäärään. Ta-
soitusrahastosta säädetään erikseen asetuk-
sella.  

Työttömyyskassalain täytäntöönpanosta 
annetun valtioneuvoston asetuksen 
(272/2001) 10 §:n mukaan Vakuutusvalvon-
tavirasto määrää työttömyyskassan tasoitus-
rahaston vähimmäis- ja enimmäismäärän 
suuruuden ottaen huomioon työttömyyskas-
san omalla vastuulla olevat etuusmenot ja 
hallintokustannukset. Vakuutusvalvontavi-
rasto vahvisti tasoitusrahaston vähimmäis-
määräksi vuoden 2002 alusta 100 prosenttia 
kassan omalla vastuulla olevista menoista ja 
tasoitusrahaston enimmäismääräksi 400 pro-
senttia. Yrittäjäkassoilla rahaston enimmäis-
määrä voi olla niiden rahoituksesta johtuen 
edellä todettua korkeampi.  

Työttömyyskassan tasoitusrahasto kertyy 
kassan toiminnan vuotuisesta ylijäämästä se-
kä sijoitustuotoista. Käytännössä tasoitusra-
hastoa voidaan tarkastella kassan omina va-
roina, mikä merkitsee, että työttömyyskassa 
voi omilla päätöksillään kerätä tai purkaa ta-
soitusrahastoa ja siten tasata suhdannevaihte-
luista johtuvia jäsenmaksutason muutoksia.  

Voimassa olevassa työttömyyskassalaissa 
ei ole lainkaan työttömyyskassan sisäistä 
valvontaa eikä riskien hallintaa koskevia 
säännöksiä. Sisäisestä valvonnasta on säädet-
ty esimerkiksi vakuutusyhtiölain (521/2008) 
6 luvun 9 §:ssä, jonka mukaan vakuutusyhti-
öllä ja vakuutusomistusyhteisöllä on oltava 
yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen näh-
den riittävä sisäinen valvonta ja riittävät ris-
kienhallintajärjestelmät. Vastaavat säännök-
set eläkesäätiöiden osalta eläkesäätiölain 
(1774/1995) 25 §:ssä ja eläkekassojen osalta 
vakuutuskassalain (1164/1992) 33 §:ssä ovat 
tulleet voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006. 
Ne perustuvat hallituksen esitykseen edus-
kunnalle laeiksi eläkesäätiölain, vakuutus-
kassalain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 
annetun lain muuttamisesta (HE 156/2005 
vp), jonka mukaan vaatimus riittävien sisäi-
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sen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
sestä koskee lisäeläketoiminnan lisäksi myös 
työntekijän eläkelain mukaista toimintaa. 
Tässä esityksessä ehdotettu vastaa pääosin si-
tä, mitä eläkesäätiölain ja eläkekassan osalta 
edellä mainitussa esityksessä ehdotettiin. 
Tässä esityksessä ehdotetaan työttömyyskas-
sojen osalta vastaavasti, että laissa säädettäi-
siin myös työttömyyskassan sisäisestä val-
vonnasta ja riskienhallintajärjestelmistä. 
Työttömyyskassan sisäisestä valvonnasta ja  
riskien hallinnasta lain tasolla säätäminen on 
perusteltua, koska työttömyyskassa hoitaa 
julkista tehtävää ja koska työttömyyskassalla 
on oltava asianmukainen hallinto- ja kirjanpi-
tojärjestelmä.  

Työttömyyskassalaista puuttuvat myös 
säännökset työttömyyskassan varojen sijoit-
tamisesta ja kassalle siitä aiheutuvista vel-
voitteista. Työttömyyskassalaissa on säädetty 
vain siitä, että tasoitusrahaston tarkoituksena 
on kassan rahoituksen ja maksuvalmiuden 
turvaaminen. Työttömyyskassalakiin ehdote-
taankin lisättäväksi sijoitustoimintaa ja sijoi-
tussuunnitelmaa koskevat säännökset. Näistä 
säätäminen on tärkeää, koska työttömyyskas-
san varat ovat  luonteeltaan julkisia varoja ja 
asia liittyy olennaisesti työttömyyskassan 
maksuvalmiuden turvaamiseen. Esitetyillä 
ehdotuksilla pyritään siihen, että työttömyys-
kassat pystyvät varmistamaan toimintansa 
vakauden ja voivat kaikissa tilanteissa täyttää 
velvoitteensa joutumatta maksuvalmiuson-
gelmiin.  
 
2.  Ehdotetut  muutokset  

Työttömyyskassalakiin ehdotetaan lisättä-
väksi uudet 12 a ja 23 a §, jotka sisältäisivät 
säännökset työttömyyskassan sisäisestä val-
vonnasta, riskienhallinnasta, varojen sijoit-
tamisesta ja velvollisuudesta laatia varojen 
sijoittamista koskeva sijoitussuunnitelma.  

Uudessa 12 a §:ssä säädettäisiin, että työt-
tömyyskassan hallituksen olisi huolehdittava 
siitä, että työttömyyskassalla on työttömyys-
kassan toiminnan laatuun ja laajuuteen näh-
den riittävä sisäinen valvonta sekä riittävät 
riskien hallintajärjestelmät. Niiden järjestä-
misestä vastaisi työttömyyskassan hallitus, 
joka muutoinkin viime kädessä vastaa työt-
tömyyskassan koko toiminnasta.  

Työttömyyskassan sisäisen valvonnan tuli-
si olla sen toiminnan laajuuteen ja laatuun 
nähden riittävä ja asianmukaisesti järjestetty. 
Sisäisen valvonnan piirissä olisi työttömyys-
kassan toiminta kokonaisuudessaan riippu-
matta esimerkiksi toimeenpantavasta etuu-
desta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitettaisiin 
muun muassa kaikkea etuuksien toimeenpa-
noa koskevaa työttömyyskassan sisäistä tar-
kastusta, kaikkia sisäisiä toimintaohjeita, 
henkilöstön ammattitaitoa, organisaation 
toimivuutta ja oikeaa tehtävien jakoa, pää-
töksentekojärjestelmien toimivuutta sekä 
työttömyyskassan tehtävien ulkoistamista 
koskevaa seurantaa ja kassan ulkoistamia 
tehtäviä koskevaa valvontaa. 

Tehokas sisäinen valvonta edellyttää, että 
ne merkittävät sekä ulkoiset että sisäiset ris-
kit, jotka voivat haitallisesti vaikuttaa työt-
tömyyskassan lainmukaisten tehtävien hoi-
toon, tunnistetaan ja niitä arvioidaan jatku-
vasti. Riskienhallinnalla osana sisäistä val-
vontaa tarkoitettaisiin toimintaan liittyvien 
riskien tunnistamista, arviointia, rajoittamista 
ja valvontaa.  

Vakuutusyhtiölain 6 luvun 10 §:n 3 koh-
dan, eläkesäätiölain 25 §:n ja vakuutuskassa-
lain 33 §:n mukaan Vakuutusvalvontavirasto 
antaa tarkemmat määräykset sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Halli-
tus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi 
Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi (HE 66/2008 vp). Esityksessä 
ehdotetaan perustettavaksi uusi yhdistetty ra-
hoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, 
Finanssivalvonta. Finanssivalvonta jatkaa 
Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontavi-
raston toimintaa, ja sille ehdotetaan siirty-
väksi  pääosin nykyisen Rahoitustarkastuk-
sen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtävät. 
Myös työttömyyskassojen valvonta siirtyy 
kuuluvaksi Finanssivalvonnalle. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että Finanssivalvonta voi-
si edellä mainituissa lainkohdissa säädettyä 
vastaavasti antaa tarkemmat määräykset si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
tämisestä.  

Uudessa 23 a §:ssä säädettäisiin työttö-
myyskassan varojen sijoittamisesta ja velvol-
lisuudesta laatia niitä koskeva sijoitussuunni-
telma. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
työttömyyskassan varojen sijoittamisesta. 
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Sen mukaan työttömyyskassan varat on sijoi-
tettava tuottavasti ja turvaavasti siten, että 
työttömyyskassan maksuvalmius on turvattu. 
Ottaen huomioon työttömyyskassan varojen 
luonne ja työttömyyskassalain mukainen 
käyttötarkoitus kassan varojen sijoittamisen 
painopisteen on oltava turvaavuudessa. Työt-
tömyyskassan varat olisi sijoitettava siten, et-
tä kassan sitoumuksia vastaava maksuvalmi-
us on aina turvattu ottaen huomioon arvio 
työttömyyskassan tulevien menojen kehityk-
sestä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin sijoi-
tussuunnitelmasta. Sen laatimisesta olisi vas-
tuussa työttömyyskassan hallitus. Sijoitus-
suunnitelman tulisi olla työttömyyskassan si-
joitustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden 
riittävä. Sijoitussuunnitelmasta olisi käytävä 
ilmi muuan muassa työttömyyskassan sijoi-
tustoiminnan yleiset tavoitteet, sijoitusten ha-
jautus-, maksuvalmius- ja tuottotavoitteet, si-
joitusten suuntaaminen ja sijoitustoiminnan 
rajoitukset. Kassan vakavaraisuutta turvaa 
kassan oman tasoitusrahaston riittävyys, mi-
hin voidaan ensisijassa vaikuttaa työttö-
myyskassan jäsenmaksun vahvistamisen yh-
teydessä. Tämän vuoksi sijoitussuunnitel-
maan tulisi liittää myös tasoitusrahaston riit-
tävyyttä koskeva riskiarvio. Riskiarviointi 
tehtäisiin arvioimalla muun muassa sijoitus-
ten arvon kehitystä ja likviditeettiä. Tarkem-
pia määräyksiä sijoitussuunnitelmasta voisi 
antaa Finanssivalvonta vastaavasti kuten va-
kuutusyhtiölain 6 luvun 10 §:n 2 kohdassa, 
eläkesäätiölain 47 a §:n 1 momentissa ja va-
kuutuskassalain 83 f §:n 1 momentissa sääde-
tään.  
 
3.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei voida arvioida olevan aina-
kaan välittömiä taloudellisia vaikutuksia.  

Esityksellä työttömyyskassalakia täydenne-
tään sisäistä valvontaa, riskienhallintaa sekä 
sijoitustoimintaa ja sijoitussuunnitelmaa kos-
kevilla säännöksillä. Tämä merkitsee sitä, et-
tä työttömyyskassojen toiminnan turvaami-
sen ja sijoitustoiminnan keskeisestä lähtö-
kohdasta säädetään nyt laissa ja että sijoitus-
toiminnan keskeiset suuntaviivat edellytetään 
määriteltäviksi hallituksen laatimassa sijoi-
tussuunnitelmassa. Esitykseen sisältyvillä 
ehdotuksilla turvataan työttömyyskassan va-
kavaraisuutta ja maksuvalmiutta sekä tehos-
tetaan Finanssivalvonnan mahdollisuuksia 
valvoa työttömyyskassojen  taloutta. Finans-
sivalvonnan valvontatehtävien voidaan olet-
taa lisääntyvän jonkin verran.  
 
4.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä yhteistyössä Vakuutusvalvon-
taviraston kanssa. Valmistelun yhteydessä on 
kuultu keskeisiä työmarkkinajärjestöjä ja 
Työttömyyskassojen Yhteistyöjärjestö ry:tä.  
 
 
5.  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esityksellä on yhteys hallituksen esityk-
seen eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Työttö-
myyskassojen valvontaviranomaisen muutos 
on otettu huomioon tässä esityksessä.  
 
6.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2009. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 

Laki 

työttömyyskassalain  muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annettuun työttömyyskassalakiin (603/1984) uusi 12 a ja 

23 a § seuraavasti: 
 

12 a § 

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 

Työttömyyskassan hallituksen on huoleh-
dittava, että työttömyyskassalla on sen toi-
minnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä 
sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallinta-
järjestelmät. Finanssivalvonta antaa tarkem-
mat määräykset sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan järjestämisestä. 
 

23 a § 

Sijoittaminen ja sijoitussuunnitelma 

Työttömyyskassan varat on sijoitettava 

tuottavasti ja turvaavasti siten, että työttö-
myyskassan maksuvalmius on turvattu. 

Työttömyyskassan hallituksen on laaditta-
va työttömyyskassalle 1 momentissa tarkoi-
tettujen varojen sijoittamista koskeva sijoi-
tussuunnitelma. 

Sijoitussuunnitelman tulee olla työttö-
myyskassan sijoitustoiminnan laatuun ja laa-
juuteen nähden riittävä. Tarkemmat määrä-
ykset sijoitussuunnitelmasta antaa Finanssi-
valvonta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2009. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.  

————— 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2008 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä 


