
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



2 
 

Sisällys 
 

1 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2019 ....................................................................................... 3 
1.1 Kassan toiminta ..................................................................................................................... 3 
1.2 Jäsenmäärän kehitys ............................................................................................................. 5 
1.3 Jäsenmaksut ......................................................................................................................... 5 
1.4 Oikeustapaukset, valitukset ja tutkintapyynnöt ....................................................................... 5 
1.5 Yhteistyö ja edustukset eri yhteisöissä .................................................................................. 6 
1.6 Koulutus ................................................................................................................................ 6 
1.7 Tiedotus ................................................................................................................................ 6 
1.8 Kassan ulkoinen tarkastus ..................................................................................................... 7 
1.9 Kassan sisäinen tarkastus ..................................................................................................... 7 
1.10 Viranomaisvalvonta ............................................................................................................. 7 
1.11 Ulkopuolisten palveluiden osto ............................................................................................ 7 
1.12 Kassan toimisto ................................................................................................................... 7 
1.13 Kassan talous ...................................................................................................................... 8 

2 Kassan hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi .......................................... 8 
3 Hallinto ja henkilöstö .................................................................................................................... 9 

3.1 Kassan kokous ...................................................................................................................... 9 
3.2 Hallitus .................................................................................................................................. 9 
3.3 Kassan toimihenkilöt ............................................................................................................ 10 
3.4 Alueorganisaatio .................................................................................................................. 10 

4 Arvio tulevasta kehityksestä ....................................................................................................... 10 
 

 
  



3 
 

1 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2019 
 

Työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2019 työ- ja elinkeinoministeriön tilaston mukaan keskimäärin 
240 400 henkilöä, joka on 15 500 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työnhakijoista oli 
kokoaikaisesti lomautettuja 21 700. Ulkomaiden kansalaisia työttömistä oli 27 300. 

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysasteen trendiluku vuoden 2019 joulukuussa oli 6,7 %. 
Vuonna 2019 työllisyysaste oli 72,6 %, kun se vuonna 2018 oli 71,7 %. Ammattiryhmittäin 
tarkasteltuna työttömyys laski eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ryhmissä. 

 

1.1 Kassan toiminta 
 

Vuosi 2019 oli Palvelualojen työttömyyskassan yhdeksästoista toimintavuosi. Työttömyyskassa 
maksoi etuuksia 26 429 jäsenelle, mikä on 3 700 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.  
Ansiopäivärahansaajia oli keskimäärin 12 366 kuukaudessa eli noin 9,2 prosenttia jäsenistä.  

 
Etuusmenot vähenivät 14,4 % vuoteen 2018 verrattuna. 
 

Saajien lukumäärä etuuksittain 2019 2018 Muutos % 

Ansiopäivärahat 24 908 28 397 -12,2 % 
- lomautus 1 617 1 666 -2,9 % 
- lisäpäivät 1 098 1 493 -26,5 % 
- sovitellut 13 625 15 158 -10,1 % 
Koulutusajan ansiopäivärahat 3 273 3 994 -18,1 % 
Vuorottelukorvaukset 210 202 -4,0 % 

Taulukko 1 Etuuden saajien lukumäärä etuuksittain vuosina 2018 ja 2019 

 

Vuonna 2019 hakemuksia saapui työttömyyskassalle yhteensä 216 696 kappaletta. Sähköisiä 
hakemuksia saapui 177 065 kappaletta ja niiden osuus kaikista hakemuksista oli 81,7 %. Vuonna 
2018 sähköisiä hakemuksia saapui vastaavasti 197 787 kpl ja niiden prosentuaalinen osuus oli 
79,0 %. 

 

HAKEMUKSET KPL 2019 2018 
Ensimmäiset hakemukset 18 230 19 970 
Sovitellun päivärahan hakemukset 98 275 104 855 
Jatkohakemukset 100 000 125 415 
Vuorottelukorvaushakemukset 191 158 
YHTEENSÄ 216 696 250 398 

Taulukko 2 Hakemukset tyypeittäin vuosina 2019 ja 2018 
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Työttömyyskassa antoi vuonna 2019 yhteensä 166 328 päätöstä, joista 119 549 oli myönteisiä ja 
loput kielteisiä päätöksiä. Päätöksiä annettiin 8497 vähemmän kuin edellisenä tilikautena. 

 

PÄÄTÖKSET KPL 2019 2018 

Myönteiset 119 549 125 640 

Kielteiset 46 779 49 185 

YHTEENSÄ 166 328 174 825 
Taulukko 3 Hakemuksista annetut päätökset vuosina 2019 ja 2018 

 

Alla olevasta taulukoista käy ilmi maksettujen etuuspäivien lukumäärät etuuslajeittain. Etuuspäiviä 
maksettiin yhteensä 3 281 763 kappaletta vuonna 2019. 

 

ETUUSPÄIVÄT KPL 2019 2018 
Kaikki ansiopäivärahat 3 263 675 3 832 357 
- lomautus 69 344 74 956 
- lisäpäivät 161 161 217 010 
- sovitellut 1 352 956 1 525 345 
Vuorottelukorvaukset 18 088 16 434 
YHTEENSÄ 3 281 763 3 848 791 

Taulukko 4 Etuuspäivien lukumäärä tyypeittäin vuosina 2019 ja 2018 

 

Vuonna 2019 maksettiin yhteensä 155 423 261 euroa ansiopäivärahoja ja vuorottelukorvauksia. 
Alla olevaan taulukkoon on laskettu myös päivärahan suuruus keskimäärin eri etuuslajeittain. 

 

Maksetut etuudet 2019 Yhteensä € Päiväraha keskimäärin € 
Kaikki ansiopäivärahat 154 612 039,36 47,37 
-        lomautus 4 080 392,74 58,84 
-        lisäpäivät 8 736 087,51 54,21 
-        sovitellut 41 958 706,66 31,01 
Vuorottelukorvaukset 811 221,42 44,85 
YHTEENSÄ 155 423 260,78  

Taulukko 5 Maksetut etuudet 2019 
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Ansioturvahakemusten keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2019 oli 15,1 päivää. Vuonna 2018 
vastaava aika oli 11,8 päivää.  

Työttömyysjakson keskimääräinen kesto vuonna 2019 oli 131 päivää eli hieman yli 6 kuukautta. 

 
Kaavio 1 Hakemusten käsittelyajat 2018-2019 Finanssivalvonnan tilastoista 

 

1.2 Jäsenmäärän kehitys 
 

Vuoden alussa jäsenmäärä oli 141 908, joista yksilöjäseniä oli 754. Työttömyyskassan jäsenmäärä 
31.12.2019 oli 134 793 jäsentä, joista ammattiliittoon kuulumattomia yksilöjäseniä oli 759.  
 

1.3 Jäsenmaksut 
 

Finanssivalvonta vahvisti kassan vuoden 2019 jäsenmaksuksi 0,55 % jäsenen veron ennakon-
pidätyksen alaisesta palkkatulosta sekä kassan maksamista veronalaisista etuuksista.  
 
Jäsenmaksutuloja kertyi yhteensä 15 346 055,18 euroa. 
 
1.4 Oikeustapaukset, valitukset ja tutkintapyynnöt 
 

Etuuksien saajat valittivat yhteensä 703 kassan päätöksestä. Muutoksenhakulautakunta ratkaisi 
504 ja vakuutusoikeus 24 tapausta. 
 
Työttömyyskassa teki yhteensä 44 tutkintapyyntöä epäillyn vilpin vuoksi. Vuoden aikana 
syyttämättä tai tuomitsematta jättämispäätöksiä tehtiin yksi. Petoksesta tuomittiin toimintavuoden 
aikana 34 jäsentä. Vuoden aikana tehtiin takaisinperintäpäätöksiä 2 069 kappaletta ja perittävä 
määrä oli yhteensä 2 747 642,00 euroa. 
 
Kalenterivuoden aikana saatiin takaisinperittyä yhteensä 1 448 313,69 euroa. Työttömyyskassan 
hallitus erotti 22 jäsentä kassan jäsenyydestä. 
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1.5 Yhteistyö ja edustukset eri yhteisöissä 
 

Työttömyyskassojen tukikassa 
 Hallitus: Ilkka Nissilä, varsinainen jäsen 
 Edustajisto: Carita Wasenius, varsinainen edustaja 

 
Työttömyyskassojen tukisäätiö 
 Hallintoneuvosto: Marika Peltomäki, jäsen 

 
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö 
 Hallitus: Ilkka Nissilä, varapuheenjohtaja 
 Työvaliokunta: Ilkka Nissilä, varapuheenjohtaja 

 
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Ohjetyöryhmä 
 Nina Sundqvist, jäsen 

 
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Päätöstyöryhmä 
 Carita Wasenius, jäsen 

 
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Tulorekisterityöryhmä 
 Tomi-Pekka Auranen, jäsen 

 

1.6 Koulutus 
 

Henkilöstölle tarjottiin vuoden aikana monipuolisesti koulutusta työn sisältöön liittyen. 
Etuuskäsittelijät osallistuivat lukuisiin TYJ:n tarjoamiin verkkokoulutuksiin (mm. Lakimuutokset, 
Päivärahan määrä ja kesto ja Soviteltu päiväraha). Lisäksi käsittelijät osallistuivat useampaan 
lakimuutoksiin ja tulorekisteriin liittyvään ulkoiseen sekä sisäiseen koulutukseen. Kaikille yhteisiä 
lyhyempiä ohjeistuspalavereja pidettiin säännöllisesti. 
 
Uudet työntekijät osallistuivat myös TYJ:n tarjoamille peruskursseille sekä liiton järjestämään 
Työpaikkana PAM -kurssille. 
 
Yhteensä koulutuspäiviä oli vuonna 2019 yhteensä 259,77 työpäivää (koulutuspäivän kesto 6 h = 1 
pv).  
 

1.7 Tiedotus 
 

Työttömyyskassan julkisilla nettisivuilla ja PAM.fi -lehdessä on tiedotettu jäsenille ja sidosryhmille 
työttömyysturvassa tapahtuneista muutoksista sekä kassan sisäisistä maksatukseen liittyvistä 
muutoksista. Lisäksi samoista asioista on tiedotettu jäsenistöä verkkopalvelussa. 
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön etuusoppaita tilattiin jaettavaksi jäsenille aluetoimistoissa sekä 
koulutus- ja infotilaisuuksissa. Kassa lähetti työttömäksi joutuneille infopaketin, jossa kerrotaan, 
miten ansioturvan päivärahaa haetaan. 
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1.8 Kassan ulkoinen tarkastus 
 

Kassan tilintarkastajina toimivat Tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy, päävastuullisena 
tilintarkastajana Lotta Kauppila, KHT ja Kai Salmivuori, HT, varalla Virve Tamminen, KHT. 
 

1.9 Kassan sisäinen tarkastus 
 

Toimintavuoden aikana tarkastettiin kassan jäsenyyden alkamispäivien oikeellisuutta jäsen-
rekisteriin merkitsemisessä. Edelleen jatkettiin yli 3 500 euron perustepalkkapäätösten tar-
kastamista. Lisäksi tarkastettiin lyhennetylle työviikolle lomautettujen tapauksia, sekä 
liikkuvuusavustuspäätöksiä. Erityiskäsittelijät jatkoivat palkanmäärittelyjen tarkastamista sovitellun 
päivärahan takaisinperintätapauksissa. 
 
1.10 Viranomaisvalvonta 
 

Finanssivalvonnan tarkastusprosessia uudistettiin vuoden 2019 alusta lukien. Uudessa 
tarkastusprosessissa ja- raportissa käsitellään tarkastushavaintoja ja havaintojen merkittävyyttä. 
Havaintojen johdosta annettava kehotukset ja suositukset ja niiden seuranta on siirretty osaksi 
jatkuvaa valvontaa.  
 
Vuonna 2019 tarkastettiin 10 työttömyyskassaa samalla teemalla kuin edellisenä vuotena, eli 
kohteena oli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila, hallituksen toiminta, prosessikuvaukset ja 
ohjeistus, sisäinen tarkastus, vuosien 2010-2017 tarkastusten seurantaa ja toimenpiteet EU:n 
tietosuoja-asetuksen voimaantulon johdosta. Palvelualojen työttömyyskassaan tehtiin 
tarkastuskäynti kyseisellä teemalla jo 20.8.2018, joten vuonna 2019 tarkastuskäyntiä ei ollut. 
 
1.11 Ulkopuolisten palveluiden osto 
 

Työttömyyskassa on ostanut Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:ltä henkilöstö-, it-, jäsenrekisteri- ja 
muita hallintopalveluita.  
 
Lisäksi kassa on ostanut maksatusjärjestelmään liittyviä ylläpito-, kehitys- ja asiantuntijapalveluita 
Digia Finland Oy:ltä sekä asianhallintaan liittyviä vastaavia palveluita CGI Suomi Oy:ltä.  
 
Teknisen puhelinpalvelutoiminnan ylläpidosta on vastannut Provad Oy. 
 
1.12 Kassan toimisto 
 

Kassan keskustoimiston toimitilat sijaitsevat Siltasaarenkatu 18 – 20 A, 7. krs, 00530 Helsinki. 
Toimitilat on vuokrattu. Lisäksi kassa on vuokrannut varastotilaa samasta kiinteistöstä. Helsingin, 
Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun aluetoimispisteiden tilat ovat myös vuokratilat. 
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1.13 Kassan talous 
 

Palvelualojen työllisyyskehitys oli selvästi talousarviossa ennakoitua parempi toimintavuoden 
aikana. Työttömyys väheni ja etuusmenot olivat noin 17,4 prosenttia ennakoitua pienemmät. Näin 
ollen kassan maksuvalmius oli koko toimintavuoden hyvä. Työllisyysrahastolta haettujen ja 
rahaston maksamien ennakoiden seuranta oli aktiivista ja reaaliaikaista. Talousarvioon perustuvien 
ennakoiden määrää pienennettiin tilikauden aikana, kun etuusmaksatuksen kehitys tarkentui 
ennakoitua vähäisemmäksi. Maksuvalmius ei vaarantunut tilikauden aikana. 
 
Kassan omalla vastuulla olevat etuusmenot alittivat budjetoidun määrän 1 744 939 eurolla, eli 17,4 
%. Toimialojen työttömyystilanne parani selvästi edelliseen toimikauteen verrattuna. Etuusmenot 
jäivät yhteensä 26 341 569 euroa edellistä tilikautta pienemmiksi. 
 
Kassan maksavien jäsenten määrä väheni 7 115 henkilöllä. Tilikauden jäsenmaksutuottojen 
budjetointi osoittautui liian optimistiseksi. Jäsenmäärän kehityksen ennakointi osoittautui 
haasteelliseksi, vaikka työmarkkinoiden palkkakehityksen arviointi onnistuikin odotetusti. 
Jäsenmaksutuotto jäi tästä johtuen 2,9 prosenttia alle budjetoidun. Hallintoavustuksia saatiin 15,9 
prosenttia alle budjetoidun, mikä johtuu voimakkaasti laskeneesta etuusmaksatuksesta. Yhteen-
lasketut tuotot jäivät 4,1 prosenttia alle budjetoidun määrän. 
 
Kassan hallintokulut alittivat budjetoidun määrän 206 910 eurolla ja olivat 271 881 euroa 
pienemmät kuin edellisellä tilikaudella. Kustannusten pieneneminen johtui pääasiassa ennakoitua 
vähäisemmistä henkilöstö- ja toimitilakuluista. 
 
Sijoitustoiminnan tulokseksi kirjattiin 471 667 euroa. Koska sijoitus- ja rahoitustoiminnasta ei ollut 
budjetoitu lainkaan tuloja, ylitti tulos asetetun tavoitteen selvästi.  
 
Kassa haki ja sai Työttömyyskassojen tukisäätiöltä hankeavustusta integraatioväylän 
rakentamiseksi kansallisen tulorekisterin ja kassan käyttämän maksatusjärjestelmän välille. 
Avustus oli 25 160 euroa. Työllisyysrahasto ei jakanut jäsenmaksun tasausta vuonna 2019.  
 
Kassan omalla vastuulla olevat etuus- ja hallintomenot olivat yhteensä 15 165 436 euroa. Tuotot 
olivat jäsenmaksut, hallintoavustukset, sijoitustoiminta ja satunnaiset erät huomioiden yhteensä 
17 207 270 euroa. Näin ollen tilikauden tulos on selvästi ylijäämäinen. 
 

2 Kassan hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi 
toimenpiteiksi 
 

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 2 041 833,59 euroa. 
 

Hallitus esittää kassan kokoukselle, että tilikauden ylijäämä 2 041 833,59 euroa siirretään 
sääntöjen 22 §:n mukaisesti tasoitusrahastoon. Siirron jälkeen tasoitusrahasto on suuruudeltaan 
33 556 930,54 euroa. 

 
Työttömyyskassan oma pääoma on 243,15 prosenttia kassan omalla vastuulla olevista korvaus-
kuluista ja hallintokuluista. 
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3 Hallinto ja henkilöstö 
 

3.1 Kassan kokous 
 

Kassan jäsenten varsinainen kokous pidettiin 6.6.2019 Helsingin messukeskuksessa, os. 
Messuaukio 1, Helsinki. Kokouksessa oli läsnä 258 kassan jäsentä. Kokouksen avasi kassan 
hallituksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Steven Frostdahl. 
 

3.2 Hallitus 
 

Kassan hallitus piti vuoden aikana 12 kokousta. 
 
 

Työttömyyskassan hallitus 1.1. – 5.6.2019 
 

Puheenjohtaja   Jaana Ylitalo 
 

Varsinaiset jäsenet   Tarja Savolainen varapuheenjohtaja 
  Arja Vakkuri 
 Arto Halonen 
 

Yleisvarajäsenet  Heli Vanha-aho 
  Juri Heikinen 
  Kati Salonen   

 

Työttömyyskassan hallitus 6.6.-31.12.2019 

Puheenjohtaja  Jaana Ylitalo 

Varsinaiset jäsenet  Hannu Oikarinen varapuheenjohtaja 
   Erja Killström 
   Katja Maunula-Sairanen 
 
Yleisvarajäsenet  Merja Lempinen 
   Juri Heikinen 
   Sanna Sipinen 
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3.3 Kassan toimihenkilöt 
 

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä toimi kassanjohtaja Ilkka Nissilä. 
 
Kassan palveluksessa oli toimintavuoden alkaessa 68 toimihenkilöä, joista viisi oli määräaikaisia.  
 
Vuoden aikana yhden vakinaisen toimihenkilön työsuhde päättyi.  
 
Finanssivalvonnan edellyttämän laskentatavan mukainen keskimääräinen henkilötyövuosiluku oli 
tilikaudella yhteensä 70. Kassan oman henkilöstön osuus oli 63 ja ulkopuolelta ostettujen 
henkilöstöpalvelujen osuus oli 7. 
 
Palvelualojen työttömyyskassan henkilökunnan määrä oli tilikauden päättyessä 72 toimihenkilöä, 
joista neljä oli määräaikaisia. 
 

3.4 Alueorganisaatio 
 

Työttömyysturvaetuuksia maksettiin keskustoimiston lisäksi Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen 
ja Turun aluetoimistoissa. Aluetoimistoissa työskenteli toimintavuoden lopussa yhteensä 20 
etuuskäsittelijää. 
 

4 Arvio tulevasta kehityksestä 
 
Tätä kirjoitettaessa Suomi on poikkeustilassa koronavirusepidemiasta johtuen. Kansakunnan 
terveystilanteen ohella myös taloudellinen tilannekuva elää päivittäin. Poikkeustilasta johtuen 
yksityisellä palvelusektorilla, erityisesti majoitus- ja ravintola-alalla, taloudellinen toimeliaisuus on 
kokenut äkkijarrutuksen. Tästä johtuva alan yritysten äkillinen tulovirtojen tyrehtyminen pakottaa 
työnantajat hakemaan säästöjä kaikin mahdollisin keinoin, mukaan lukien henkilöstökulujen 
nopean vähentämisen. Yleensä ensisijainen keino näissä on henkilöstön lomauttaminen ja 
työtuntien vähentäminen, mutta on todennäköistä, että myös muun muassa konkursseista johtuvia 
irtisanomisia tullaan näkemään poikkeuksellisen paljon.  

Työlainsäädäntöön ja työttömyysturvalainsäädäntöön ollaan pikavauhtia laatimassa 
poikkeussäännöksiä, joiden vaikutus toimeenpanoon ja kassan talouteen ovat pitkälti valistuneiden 
arvailujen varassa. Myöskään yritysten henkilöstövähennystarpeista ei mitään varmaa tietoa vielä 
ole, joten tässä vaiheessa ja tilanteessa on täysin turhaa yrittää veikkailla etuusmenojen 
euromääräistä tai prosentuaalista kasvua. Paljon riippuu siitä, kuinka pitkään kansallinen 
poikkeustila kestää ja kuinka kauan kestää, ennen kuin yksityinen kulutus tämän jälkeen jälleen 
lähtee elpymään. On kuitenkin täysin selvää, että viime syksynä laaditut ennusteet ja talousarvio 
eivät tässä tilanteessa enää ole millään muotoa valideja. Lisäksi on täysin mahdollista ja jopa 
todennäköistä, että kuluvan vuoden etuusmenot tulevat olemaan kassan historian suurimmat. 

Kaikesta huolimatta kassan taloustilanne on normaalioloihin nähden hyvällä ja vakaalla pohjalla, 
likviditeetti kunnossa, sekä resurssit hakemusten käsittelykapasiteetin pikaiseen kasvattamiseen 
ovat näissä olosuhteessa erinomaiset. Kaikki mahdollinen ja mahdottomaltakin tuntuva tullaan 
tekemään sen eteen, että kassan jäsenistö saa työttömyysetuutensa mahdollisimman pienellä 
viiveellä myös näinä poikkeuksellisina aikoina.  
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