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AIKATAULU ESIT YSLISTA

SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL:N 21. EDUSTAJAKOKOUS

SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN TYÖTTÖMYYSKASSAN 21. EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA: 20 .–22 .5 .2022

PAIKKA: Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1, Lappeenranta

AIKATAULU ON OHJEELLINEN, MUUTOKSET OVAT MAHDOLLISIA.

PERJANTAINA 20.5.2022

7 .00–10 .30 Aamiainen

9 .00–10 .50 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus

10 .00  Kokoussalin ovet avautuvat

11 .00 Edustajakokouksen avaus

13 .00–14 .00 Lounas

14 .00 Kokous jatkuu

18 .00  Kokous keskeytetään

18 .00–19 .30 Ryhmäkokoukset

19 .30  Päivällinen

L AUANTAINA 21.5.2022

7 .00–8 .50 Aamiainen

8 .00–8 .50  Ilmoittautuminen valtakirjantarkastajille

9 .00 Kokous jatkuu

12 .00–13 .00  Lounas

13 .00 Kokous jatkuu

14 .30 Kokous päättyy

14 .30–16 .00 Työttömyyskassan edustajiston kokous

16 .00 Kaikkien kokousedustajien, uuden liittohallituksen,  
 liittovaltuuston ja työttömyyskassan hallituksen ryhmäkuvaus

16 .30–20 .00 Vapaata virkistäytymisaikaa

20 .00 Juhlaillallinen

SUNNUNTAINA 22.5.2022

7 .00–10 .30  Aamiainen

KIITOS KAIKILLE KOKOUKSIIN OSALLISTUNEILLE!  
HY VÄÄ JA TURVALLISTA KOTIMATKAA!

SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN TYÖTTÖMYYSKASSAN 

21. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

AIKA:  20 .–22 .5 .2022

PAIKKA: Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1, Lappeenranta

1 . Kokouksen avaaminen

2 . Kokouksen äänivaltaisten edustajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3 . Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen
 3 .1 Puheenjohtaja(t)
 3 .2 Sihteeri(t)
 3 .3 Pöytäkirjantarkastajat
 3 .4 Ääntenlaskijat

4 . Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5 . Selostus työttömyyskassan toiminnasta ja taloudesta vuosilta 2017–2021

6 . Asiamiespiirien aloitteiden käsitteleminen

7 . Hallituksen sääntömuutosesitysten käsitteleminen

8 . Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien  
 palkkioiden perusteista päättäminen

9 . Jäsenmaksun perusteista päättäminen

10 . Työttömyyskassan toiminta-alueen jaosta vaali- ja asiamiespiireihin päättäminen

11 . Sijoitustoiminnan periaatteista päättäminen

12 . Valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien sekä varsinaisten jäsenten ja  
 varajäsenten valitseminen

13 . Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitseminen

14 . Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

15 . Muut esille tulevat asiat

16 . Kokouksen päättäminen
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KOKOUSEDUSTAJAT

KOKOUKSEEN ON VALIT TU 81 ÄÄNIVALTAISTA KOKOUSEDUSTAJAA

ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN VAALILIIT TO

1 . Ahonlinna Aki  Itäinen vaalipiiri
2 . Anttonen Pirjo-Riitta  Läntinen vaalipiiri
3 . Collan Henna  Läntinen vaalipiiri
4 . Eronen Jari  Itäinen vaalipiiri
5 . Frisk Marko   Läntinen vaalipiiri
6 . Hamutta Toni  Itäinen vaalipiiri
7 . Hanhela Marko  Pohjoinen vaalipiiri
8 . Heiskanen Jari   Itäinen vaalipiiri
9 . Helkiö Janne  Läntinen vaalipiiri
10 . Hirvonen Riikka  Läntinen vaalipiiri
11 . Holkeri Elina  Läntinen vaalipiiri
12 . Kerttula Jani   Pohjoinen vaalipiiri
13 . Kivimäki Mikko   Läntinen vaalipiiri
14 . Koivikko Niina   Itäinen vaalipiiri
15 . Koivisto Janne  Läntinen vaalipiiri
16 . Koivula Mika  Läntinen vaalipiiri
17 . Kortelainen Eija  Itäinen vaalipiiri
18 . Kuparinen Paula  Itäinen vaalipiiri
19 . Lahtelin Toni  Itäinen vaalipiiri
20 . Levo Maria  Läntinen vaalipiiri
21 . Lyhtelä Jarno   Läntinen vaalipiiri
22 . Markkanen Jenna  Itäinen vaalipiiri
23 . Mäkinen Ilari   Itäinen vaalipiiri
24 . Niskanen Jari  Itäinen vaalipiiri
25 . Patja Markus   Läntinen vaalipiiri
26 . Pietiläinen Olli  Läntinen vaalipiiri
27 . Raivio Sanna   Pohjoinen vaalipiiri
28 . Sallinen Tanja   Itäinen vaalipiiri
29 . Salmela Jukka  Pohjoinen vaalipiiri
30 . Salminen Päivi  Läntinen vaalipiiri
31 . Saresvaara Maiju  Läntinen vaalipiiri
32 . Shepherdson Krista  Itäinen vaalipiiri
33 . Sievänen Pasi   Läntinen vaalipiiri
34 . Siira Hannu  Itäinen vaalipiiri
35 . Silvonen Jukka  Läntinen vaalipiiri
36 . Stålnacke-Inkala Maarit  Pohjoinen vaalipiiri
37 . Sulisalo Juha  Itäinen vaalipiiri
38 . Tuominen Joni   Pohjoinen vaalipiiri
39 . Turpeinen Jarmo   Itäinen vaalipiiri

40 . Turunen Eeva-Maria   Itäinen vaalipiiri
41 . Uljas Sami   Läntinen vaalipiiri
42 . Uppin Andrus   Pohjoinen vaalipiiri
43 . Vaajala Sari   Pohjoinen vaalipiiri
44 . Vaara Marja  Pohjoinen vaalipiiri
45 . Vaittinen Tuomas  Läntinen vaalipiiri
46 . Villgren Antti   Läntinen vaalipiiri
47 . Vuorio Tuire  Läntinen vaalipiiri
48 . Wallenius Anu  Itäinen vaalipiiri
49 . Will Andreas  Itäinen vaalipiiri

UUDISTAVAT ELINTARVIKET YÖL ÄISET -VAALILIIT TO

1 . Fossi Jaana   Pohjoinen vaalipiiri
2 . Heino Petri   Läntinen vaalipiiri
3 . Hietanen Tarja  Läntinen vaalipiiri
4 . Jafili Ibrahim   Itäinen vaalipiiri
5 . Kaarlenpoika Kaarina  Itäinen vaalipiiri
6 . Karjanlahti Satu   Pohjoinen vaalipiiri
7 . Laiho Heli  Läntinen vaalipiiri
8 . Laukkanen Katja   Läntinen vaalipiiri
9 . Lehtinen Esa  Läntinen vaalipiiri
10 . Lempinen Päivi  Pohjoinen vaalipiiri
11 . Lindroos Sari  Läntinen vaalipiiri
12 . Mansikkamäki Tero  Pohjoinen vaalipiiri
13 . Noon Thomas  Pohjoinen vaalipiiri
14 . Oksanen Jyrki   Itäinen vaalipiiri
15 . Paksu Miia  Itäinen vaalipiiri
16 . Palmros Taina  Itäinen vaalipiiri
17 . Parkkonen Mikko  Itäinen vaalipiiri
18 . Piepponen Taru  Itäinen vaalipiiri
19 . Ratia Saija  Itäinen vaalipiiri
20 . Ryhänen Juha  Itäinen vaalipiiri
21 . Sipilä Ville  Itäinen vaalipiiri
22 . Särkkä Kari  Läntinen vaalipiiri
23 . Takalo Heidi  Pohjoinen vaalipiiri
24 . Tamminen Riku-Veikka  Läntinen vaalipiiri
25 . Taskinen Irmeli   Pohjoinen vaalipiiri
26 . Tiainen Tomi  Pohjoinen vaalipiiri
27 . Tuomari Juha  Pohjoinen vaalipiiri
28 . Vallius Riitta  Itäinen vaalipiiri
29 . Värtö Marja  Itäinen vaalipiiri
30 . Ylinen Ari  Pohjoinen vaalipiiri
31 . Åkerblom Staffan   Itäinen vaalipiiri
32 . Äimänen Emma   Läntinen vaalipiiri
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Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan  21. varsinainen edustajiston 
kokous pidetään 20.–22.5.2022 Holiday Club Saimaalla  

Lappeenrannassa, osoitteessa Rauhanrinne 1.

Edustajien valtakirjojen tarkastus alkaa 20 .5 .2022 klo 9 .00 kokouspaikalla . Kassan edustajiston 
kokous alkaa liiton edustajakokouksen päätyttyä .

Edustajiston kokouksessa käsitellään työttömyyskassan sääntöjen 12 §:n määräämät asiat, työt-
tömyyskassan hallituksen valmistelemat sääntömuutos- ja muut esitykset sekä ammattiosas-
tojen esittämät sääntömuutos- ja muut esitykset . Asioista, jotka halutaan edustajiston kokouk-
seen käsiteltäväksi, on lähetettävä kirjalliset esitykset kassan hallitukselle viimeistään neljä (4) 
kuukautta ennen kokousta .

Vaalit edustajien valitsemiseksi järjestetään 3 .1 .–6 .2 .2022 .

Helsingissä 7 .10 .2021 
Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan hallitus

Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassans 21 ordinarie  
representantskapsmöte går av stapeln den 20–22.5.2022 i  

Holiday Club Saimaa i Villmanstrand, adress Rauhanrinne 1.

Granskningen av representanternas fullmakter inleds den 20 .5 .2022 kl 9 .00 på mötesplatsen . 
Kassans representantskapsmöte inleds efter att förbundets kongress har avslutats .

På representantskapsmötet behandlas de ärenden som nämns i § 12 i förbundets stadgar, av 
arbetslöshetkassans styrelsens förberedda stadgeändrings- och andra förslag samt  
fackavdelningarnas stadgeändrings- och andra förslag .

I de ärenden som man vill ta upp till representantskapsmötets behandling, bör skriftliga  
förslag skickas till kassans styrelse senast fyra (4) månader före mötet .

Valet av representanter förrättas 3 .1–6 .2 .2022 .

Helsingfors 7 .10 .2021 
Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassans styrelse

Kutsu työttömyyskassan  
edustajiston kokoukseen

Kallelse till arbetslöshetskassans 
representantskapsmöte

KOKOUSKUTSU

SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN TYÖTTÖMYYSKASSA

ESIT YS KOKOUSPALKKIOKSI 20.–22.5.2022

Kokousedustajille
Valtuuston jäsenille
Hallituksen jäsenille

KOKOUSPALKKIO 380 EUROA

Palkkio sisältää liiton ja työttömyyskassan kokouspalkkiot perjantailta ja lauantailta sekä 
ansionmenetyskorvauksen perjantailta. Työttömyyskassan osuus on 50 % palkkiosta.

Lauantailta ja sunnuntailta mahdollinen ansionmenetys korvataan työnantajan antaman 
ansionmenetystodistuksen mukaisesti.

PÄIVÄRAHAT

Kokopäiväraha   45 euroa Kokopäiväraha -50 %  22,50 euroa
Osapäiväraha   20 euroa Osapäiväraha -50 % 10 euroa

Merkitse matkalaskuusi matkasi alkamisaika ja arvioitu päättymisaika.

Kahdesta ensimmäisestä matkavuorokaudesta maksetaan kokopäiväraha -50 % (kaksi ateriaa molempina 
päivinä).

Kolmannelta matkavuorokaudelta maksetaan osa- tai kokopäiväraha riippuen matkan päättymisajasta.  
Kun matkan kesto ylittää viimeisen matkavuorokauden (24 h) kahdella tunnilla, maksetaan osapäiväraha.  
Jos matkavuorokausi ylittyy yli kuudella tunnilla, maksetaan kokopäiväraha.

MATKAKULUT
 
Matkakulut korvataan matkustusohjesäännön mukaan kuittia vastaan. Omalla autolla kulkeville maksetaan 
0,24 €/km. Jos auton kyydissä on toinen kokousedustaja, maksetaan 0,46 €/km, mutta vain jos toisen 
matkustajan nimi on mainittu matkalaskussa.

TÄY TÄTHÄN HUOLELLISESTI KAIKKI KOHDAT MATKAL ASKUSTASI!

KOKOUSPALKKIOT
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SELOSTUS KASSAN TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 2017–2021

T YÖT TÖMY YSKASSAN JOHTAJA JENNI KORKEAOJA 21.5.2022

Hyvät työttömyyskassan edustajiston kokouksen kokousedustajat, hyvät kutsuvieraat,

Tulemme muistamaan päättyneen edustajistokauden COVID-19-viruksen eli koronaviruksen aiheuttamasta 
maailmanlaajuisesta pandemiasta, joka saapuessaan Suomeen maaliskuussa 2020 muutti kertarysäyksellä 
suomalaista työelämää ja asetti Suomen turvaverkot koetukselle. Työttömyyskassojen tärkeimmäksi tehtä-
väksi tuli nopeassa aikataulussa tehostaa toimintaansa ja osallistua aktiivisesti työttömyysturvajärjestelmän 
kehittämiseen siten, että mahdollisimman moni työttömyyskassan jäsen saisi nopeasti ja luotettavasti työttö-
myyden tai lomautuksen aikana turvaa kassastaan.

Edustajistokausi voidaan jakaa kahtia: aikaan ennen ja jälkeen koronan. Suomen talous kasvoi maltillisesti 
vuodesta 2017 ja vuonna 2018 työllisyysluvut paranivat merkittävästi.  Työttömien kassan jäsenten määrä 
jatkoi laskuaan koko vuoden 2018 ajan.

Elintarvikealan näkymät vaikuttivat hyviltä kevääseen 2020 asti, kun kuluttajien luottamus talouden kehityk-
seen parani ja ostokyky kasvoi maltillisten palkankorotusten ansiosta inflaation pysyessä yhdessä prosentis-
sa. Elintarvikeala on vahva kotimarkkina-ala, johon eniten vaikuttaa juuri kotimaisten kuluttajien kyky ja ha-
lu käyttää rahaa elintarvikkeisiin. Vuosi 2019 päätettiin positiivissa tunnelmissa, kun kesäkuusta 2019 alkaen 
kassan jäsenten työttömyys laski alle 10 prosentin.

Positiivisen odottavat tunnelmat vaihtuivat kertarysäyksellä mustien pilvien varjostamaan suureen tietä-
mättömyyteen, kun korona sulki Suomen maaliskuussa 2020. Lomautettujen määrä lähti voimakkaaseen 
kasvuun heti koronakriisin puhjettua. Lomautettujen määrä oli suurimmillaan huhtikuussa 2020, kun 
kokoaikaisesti lomautettuja oli kaikkiaan 164 000. Tämän jälkeen lomautettujen määrä aleni voimakkaasti 
ja tasaantui elokuussa 2020 noin 60 000 lomautetun tasolle, jolla se pysyi joulukuuhun 2020 asti. Tuolloin lo-
mautettujen määrä kasvoi tilapäisesti 77 800 henkilöön. Vuoden 2021 aikana lomautettujen määrät laskivat, 
nousten tilapäisesti sulkutoimien ansiosta. 

Koko maassa oli lomautettuna tammikuun lopussa 37 900 henkilöä, mikä on 37 200 vähemmän kuin edellise-
nä vuonna vastaavaan aikaan.  Vaikka tartuntaluvut ovat edelleen korkeita, oletettavaa on, ettei laajamittaisia 
sulkutoimia enää tulla näkemään, ja siten koronan suorat vaikutukset työttömyyslukuihin tulevat jäämään 
tulevaisuudessa vähäisiksi.

Elintarvikeala selvisi moneen muuhun alaan verrattuna huomattavasti pienemmillä taloudellisilla tappioilla 
ja lomautuksilla, mutta siitä huolimatta monet alan yritykset joutuivat lomauttamaan, irtisanomaan tai ko-
konaan lakkauttamaan toimintansa. Eniten työttömyyskassan jäseniä lomautettiin toukokuussa 2020, jolloin 
lomautettujen määrä oli 754 henkilöä.

Työttömyyskassan etuuskäsittely on hoidettu pääasiassa työskennellen etänä siten kuin vuonna 2020 valmis-
tellussa varautumissuunnitelmassa oli hahmoteltu. Kesän 2021 koronaluvut olivat sellaisia, että kassa ehti 
muutaman viikon ajan testata hybridimallia, jossa etänä oltiin neljä päivää viikossa ja yhteinen toimistopäivä 
oli kerran viikossa. Kokeilu keskeytyi kuitenkin koronatartuntojen lähtiessä nopeaan kasvuun ja kassa palasi 
pääsääntöisesti etätyöhön. Kassan toiminta mukautui erinomaisesti etätyöhön.

T YÖT TÖMY YSTURVAJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET

Edustajistokausi on ollut täynnä työttömyysturvaan ja työttömien elämään vaikuttavia muutoksia. Suurta 
vastustusta herättänyt työttömyysturvan aktiivimalli astui voimaan 1.1.2018. Aktiivimalli leikkasi 4,65 pro-
sentilla hakijan työttömyyspäivärahaa, jos hakija ei pystynyt täyttämään aktiivisuuden kriteerejä 65 maksu-
päivän aikana. Aktiivisuuden seuraaminen oli työttömyyskassan tehtävä, eikä malli juuri jättänyt kassoille 
harkinnan varaa. Aktiivimalli leikkasi työttömyyskassan maksamia päivärahoja merkittävästi. Vuonna 2018 
aktiivimalli leikkasi 1 185 kassan jäsenen päivärahaa. Pahiten aktiivimalli leikkasi lisäpäivillä olevien etuu-
densaajien päivärahoja kassassa, kun 251 lisäpäivärahaa saaneista jäsenistä 186 jäsenen päivärahaa leikattiin 
aktiivimallin vuoksi. Aktiivimallista luovuttiin vuoden 2019 lopussa.

Työttömyysturvajärjestelmään kohdistuu aina muutospaineita, kun poliittiset päättäjät etsivät tapoja paran-
taa työllisyyttä ja vahvistaa valtion taloutta. Suurimpia muutoksia työttömyysturvaan toi sovitellun päivära-

han siirtyminen maksuperusteiseksi ansioperusteisesta mallista. Uudessa mallissa pyrittiin helpottamaan 
lyhytaikaisten ja osa-aikaisten töiden vastaanottoa ilman, että työttömyysturvan maksatus keskeytyisi koh-
tuuttoman pitkäksi ajaksi. Uudistuksen jälkeen työnteko vaikuttaa työttömyysetuuden määrään vasta sitten, 
kun palkka työstä on maksettu.

Edustajistokauden aikana työttömyyskassat ovat ottaneet käyttöön kansallisen tulorekisterin, joka on säh-
köinen tietokanta, jonne työnantajat ja muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot maksetuista palkoista, 
eläkkeistä ja etuuksista. Palkat tulivat pakollisiksi ilmoitettaviksi tiedoiksi vuonna 2020, etuudet ilmoitettiin 
tulorekisteriin vuoden 2021 alusta alkaen. Tulorekisteriin ei kuitenkaan ole pakollista ilmoittaa yksityiskoh-
taisia tietoja palkkatuloista, jolloin tietojen käyttö työttömyyskassojen etuuskäsittelyssä on jäänyt toivottua 
vähäisemmäksi. Tulorekisterin oletetaan tulevaisuudessa kuitenkin helpottavan sosiaaliturvan digitalisoimis-
ta.

Digitalisaatio on vaatinut työttömyyskassoja kehittämään myös käyttämiensä maksujärjestelmien ja mui-
den tietojärjestelmien tietoturvaa. Edustajistokauden aikana kassojen toimintaa tuli ohjaamaan myös EU:n 
tietosuoja-asetus, jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa keväällä 2018. Kyseessä on henkilötietojen käsitte-
lyä sääntelevä laki, jonka tarkoituksena on antaa parempi suoja henkilötiedoille ja enemmän keinoja hallita 
tietojen käsittelyä. Lain myötä kassassa muutettiin toimintojen prosesseja, siirryttiin vuosittaiseen tietoti-
linpäätökseen, lisättiin henkilöstön ja hallituksen koulutusta sekä ostettiin ulkoistettuna palveluna kassan 
tietosuojavastaavan palvelut.

Suomessa järjestettiin 2017–2018 kaksivuotinen perustulokokeilu. Perustulon saajat olivat tyytyväisempiä 
elämäänsä ja kokivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta kuin vertailuryhmään kuuluneet. He koki-
vat myös taloudellisen hyvinvointinsa paremmaksi. Työllisyyttä perustulokokeilu ei parantanut kokeeseen 
osallistuneiden keskuudessa, mutta kokeilun työllisyysvaikutusten tulkintaa vaikeutti vuonna 2018 käyttöön 
otettu aktiivimalli.  Perustulosta käyty keskustelu nosti esille myös mahdollisuuden kehittää yleisen ansiotur-
van malli, jossa perusajatuksena olisi vakuuttaa kaikki palkansaajat pakollisella ansiosidonnaisella työttö-
myysturvalla. Yleisestä ansioturvasta käyty keskustelu jatkunee myös tulevaisuudessa.

Edustajistokauden alussa työttömyyskassoille kaavailtiin uusia tehtäviä työ- ja elinkeinotoimistoilta, kun 
työttömyyskassoille piti siirtyä palvelu- ja neuvontatehtäviä. Suunnitelmista kuitenkin luovuttiin ja TE-
hallinnossa käynnistettiin niiden sijasta kuntakokeilu. Kuntakokeilussa noin kolmannes TE-toimistojen 
asiakkaista siirtyi kuntien asiakkaiksi. Mukana on 118 kokeilukuntaa, jotka muodostavat 25 kokeilualuetta. 
Kuntakokeilu on käynnissä 1.3.2021–30.6.2023. Kokeilun aikana kunta vastaa suuresta osasta TE-toimistolle 
kuuluvista tehtävistä. Näihin kuuluvat muun muassa työnhakijan palvelut ja työllistymisen edistäminen. 
Kokeilukunnat antavat myös lausuntoja työttömyysturvan maksajille oikeudesta ansiopäivärahaan tai Kelan 
työttömyysturvaan.

Koronakriisin alussa tarvittiin muutoksia myös työttömien ja lomautettujen työttömyysturvaan. Väliaikai-
set muutokset koskivat muun muassa työttömyysturvan omavastuupäiviä, enimmäisaikaa, työssäoloehtoa, 
yrittäjien päivärahaoikeutta sekä oikeutta työttömyysetuuteen opiskelujen ja sivutoimisen yrittämisen aika-
na. Lisäksi korotettiin työttömyysturvan suojaosaa 300 eurosta 500 euroon. Myös mahdollisuuksia maksaa 
ennakkomaksu työttömyyspäivärahansaajalle helpotettiin. Lisäksi aiempaa useampi peruspäivärahan saaja 
saattoi päästä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin.

Väliaikaiset lakimuutokset vaativat nopeita ohjelmistopäivityksiä ja uuden oppimista työttömyyskassojen 
henkilöstöltä. Lisäksi maksujärjestelmiä kehitettiin nopeasti siten, että automaatiota saatiin yhä useammassa 
toiminnossa hyödynnettyä. Samanaikaisesti kassat opettelivat hyödyntämään tulorekisteristä saatavia tietoja 
käsittelytyössään.

Maaliskuussa 2022 käynnistettiin työttömyysturvan työssäoloehdon euroistamista koskevien lakimuutosten 
valmistelu. Muutos koskettaa työttömyysturvan perusrakenteita, joten vaikutukset työttömyysturvajärjes-
telmään voivat olla erittäin suuret. Työtä valmistellaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen sekä etuuden-
maksajien eli Kelan ja työttömyyskassojen kanssa. Lakiuudistus astunee voimaan 1.1.2023. Tarkoituksena 
on muuttaa työssäoloehtoa siten, että se kertyy ansaitun palkan, ei työtuntien perusteella. Muutos heijas-
tuu myös päivärahanmäärittelyyn. Pyrkimyksenä on yksinkertaistaa työttömyysturvaa siten, että etuuksien 
maksatusta voidaan entisestään automatisoida. Samalla syntyy myös säästöjä valtiontaloudelle, kun muutos 
leikkaa jonkin verran työttömyysturvaa.

Työttömyyskassoihin kohdistuneet tehokkuusvaatimukset, digitalisaatio ja riskienhallinnan tuomat lisä-
tehtävät ovat kasvattaneet merkittävästi kassojen hallinnon tehtäviä edustajistokaudella. Automatisaation 
tuomat vaatimukset maksatus- ja muiden tietojärjestelmien kehittämiselle vaativat kassoilta yhä enemmän 
taloudellisia resursseja ja aivan uutta osaamista. Tämä on johtanut kassojen fuusioihin ja kassojen määrän 
nopeaan laskuun. Edustajistokauden alussa Suomessa oli 28 työttömyyskassaa, kun nyt niitä on enää 18.
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MAKSETUT ETUUDET

Työttömyyden määrien vaihtelut ja ennakoinnin vaikeus leimasivat kulunutta edustajistokautta. Vuonna 
2017 työttömyys jatkoi laskuaan, kohosi maltillisesti vuonna 2018 tipahtaen reippaasti vuonna 2019. Vuosi 
2020 alkoi valoisasti, mutta COVID-19-virus aiheutti pandemian, joka nosti myös elintarviketyöläisten työttö-
myyskassan etuudensaajien määrää. Pandemia vaikutti myös vuoden 2021 työttömyyslukuihin negatiivisesti, 
mutta loppuvuonna lomautettujen ja työttömien määrät lähtivät lupaavasti laskuun. Pandemian vuoksi yhä 
useampi elintarviketyöläinen tutustui lomautusjärjestelmään.

Vuorotteluvapaa on harvan elintarviketyöläisen käytettävissä, joka näkyy vuosittaisissa saajien määrissä. 
Uusi etuus, liikkuvuusavustus, otettiin käyttöön vuonna 2017. Sen käyttö on kuitenkin jäänyt hyvin vähäisek-
si, vaikka työttömyyskassa on markkinoinut etuutta mahdollisuudeksi tasata kauempaa vastaanotetun työn 
aiheuttamia matka- tai muuttokustannuksia.

Etuuksiensaajat henkilöittäin 2017 2018 2019 2020 2021
     

Työttömyyspäivärahan saajia 3 749 3 276 2 757 3 751 3 453

joista lomautettuja 477 444 330 1 447 1057

Vuorottelukorvauksen saajia 145 83 80 95 93

Liikkuvuusavustus 9 12 8 16 13

Kaikki yhteensä 3 899  3 371  2 845 3 910 3 559

T YÖT TÖMY YS- JA VUOROT TELUVAPAA-AJALTA MAKSET TUJEN PÄIVIEN MÄÄRÄ TARKASTELUVUOSINA:

Päivien määrä 2017 2018 2019 2020 2021

Työttömyyspäivärahan saajia 432 016 367 985 295 060 362 395 371 336

joista lomautettuja 11 682 14 328 12 456 50 357 29 879

Vuorottelukorvauksen saajia 11 961 7 522 6 636 8 616 8 457

Liikkuvuusavustus 219 312 289 565 643

Kaikki yhteensä 443 977  375 507  301 696  371 011  379 793

Päivien lukumäärissä näkyy työttömyyden kasvut ja laskut sekä vuorottelukorvauksen saajien väheneminen 
tarkasteluvuosina. Liikkuvuusavustus on etuus, jota voi saada vastaanottaessaan työn kaukaa kotipaikkakun-
naltaan.

KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIT TAIN ETUUT TA SAANEIDEN MÄÄRÄ TARKASTELUVUOSINA:

Saajien määrät/ka. kk 2017 2018 2019 2020 2021

Työttömyyspäiväraha, etuudensaajat 1 946 1 657,17 1 353,6 1 664,25 1 648,6

Vuorottelukorvauksensaajat 52,5 31,82 28,67 36 34,7

Kaikki yhteensä 1 998,2 1 689 1 382 1 700 1 683,3

Eniten etuutta saaneita on vuosittain ollut yleensä helmi-maaliskuussa ja vähiten kesäkuukausina.

Etuusmenot ovat kasvaneet vuoden 2016 maaliskuuhun saakka. Vuosi 2016 käänsi etuusmenot laskuun  
työllisyyden parantuessa.

Vuosi Etuusmenot yhteensä €

2017 30 759 884,09

2018 25 469 527,50

2019 20 539 746,85

2020 25 100 326,68

2021 24 106 349,83

Jäsenten palvelussa tärkeimpinä tavoitteina pidettiin etuushakemusten käsittelyn viiveettömyyttä ja etuuspäätösten vir-
heettömyyttä, vaikka kasvaneet hakemusmäärät ja väliaikaiset muutokset työttömyysturvalaissa aiheuttivat lisäpainetta 
käsittelytyöhön. Finanssivalvonnan käsittelyaikatilaston mukaan työttömyysturvaa koskeva hakemus käsiteltiin vuonna 
2021 keskimäärin 13,2 päivässä (14,3 päivässä vuonna 2020, 11,1 päivässä vuonna 2019). Suomen Elintarviketyöläisten 
Työttömyyskassassa käsittelyaika oli vuonna 2021 keskimäärin 9,3 päivää (vuonna 2020 10,1 päivää ja vuonna 2019 9,4 
päivää). Kaikkien kassojen mediaani kaikista käsitellyistä hakemuksista oli 7 päivää ja Suomen Elintarviketyöläisten 
Työttömyyskassalla 4 päivää (vuonna 2020 mediaani oli 8 päivää ja vuonna 2019 mediaani oli 3 päivää).

Siirtyminen kahdeksi vuodeksi etätyöhön loi mahdollisuuden etsiä uusia työtapoja ja nopeutti työttömyys-
kassojen tehtävien digitalisoitumista. Työttömyysturvajärjestelmän uudistukset ja tehokkaampien työtapo-
jen käyttöönottaminen on vaatinut henkilöstöltä kykyä uudistumiseen. Huolimatta poikkeuksellisen raskais-
ta vuosista on työttömyyskassan henkilöstö hoitanut tehtävänsä erinomaisesti toisiaan tukien ja auttaen.

Työttömyyskassa on pyrkinyt pitämään huolta myös jäsenistään, joille digitalisaatio ja verkkopalvelut ovat 
vieraita tai jopa mahdottomia käyttää laitteiden tai riittävien taitojen puuttuessa. Työttömyyskassan jäsen-
palvelua on saatavissa yhä kasvokkain seitsemässä aluetoimistossa, joissa autetaan arkipäivisin jäsenistöä 
niin kasvokkain kuin puhelimitse. Aluetoimistojen työttömyysturvaosaaminen varmistetaan säännöllisellä 
koulutuksella sekä avoimella ja nopealla viestinnällä työttömyysturvan muutoksista.

Työttömyyskassan edustajat käyvät myös työpaikoilla tilanteissa, joissa lomautukset tai irtisanomiset koske-
vat suurempaa joukkoa jäsenistöstä. Työttömyysturvainfot työpaikoilla ovat tärkeitä jäsenille, jotka joutuvat 
uuden elämäntilanteen eteen. Työttömyysturvainfoihin on osallistunut työttömyyskassan johtaja ja/tai alue-
toimistonhoitaja, kun työpaikoilta on tullut pyyntö saapua paikalle.

Työttömyyskassa on osallistunut edustajistokaudella työttömyysturvan kehittämiseen. Kassanjohtaja on toi-
minut Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n hallituksen jäsenenä, TYJ:n viestintätyöryhmän varapuheen-
johtajana ja TYJ:n tulorekisterityöryhmän puheenjohtajana. Lisäksi kassanjohtaja on toiminut TYJ:n ohjetyö-
ryhmän varapuheenjohtajana ja vuodesta 2021 ohjetyöryhmän puheenjohtajana. Ohjetyöryhmä osallistuu 
lainsäädännön valmisteluun, ministeriön antamien lain soveltamisohjeiden luomiseen sekä tekee kassojen 
työntekijöille erilaisia toimintasuosituksia ja ohjeistuksia käytännön etuuskäsittelytyöhön. Kassan jäsenten 
edunvalvontaa on tehty myös tiiviissä yhteistyössä muiden SAK:laisten kassojen yhteistyöryhmässä, jonka 
puheenjohtajana kassanjohtaja toimii.

KASSAN KULUT JA KULURAKENNE 2017–2021

Työttömyyskassan vastuulla olleet etuusmenot ja hallintokulut laskivat vuosittain vuosina 2017–2020. Suurin 
selittävä tekijä on laskeneet työttömyysluvut. Hallintokulut ovat pysyneet suurin piirtein saman suuruisina, 
vaikka automatisaation kasvu onkin lisännyt maksatusjärjestelmien, tietoturvan ja muiden it-järjestelmien 
kustannuksia. Kassan henkilöstön määrä on pysynyt vakiona, vaikka vuonna 2020 kassaan palkattiin poik-
keuksellisesti kaksi määräaikaista työntekijää pahimman hakemustulvan purkamiseksi. 

Vuoden 2017 kustannuksiin sisältyy myös edustajiston kokouksen kustannukset, jotka olivat 76 436 euroa. 
Vuoden 2020 kustannusrasitusta helpotti valtion osallistuminen poikkeuksellisesti lomautusten aiheuttamiin 
kustannuksiin. Normaalisti lomautusten etuudet maksetaan Työllisyysrahaston keräämillä palkansaajien ja 
työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla ja kassan omalla osuudella. Lisäksi valtio osallistui vuonna 2020 
työttömyyskassan hallintokuluihin poikkeuksellisella lisärahoituksella. Vuonna 2021 työttömyys ja lomautus-
ten määrät eivät vielä laskeneet kuin hieman, mutta valtio ei enää osallistunut lomautusten etuusmaksuihin. 
Tämä selittää vuoden 2021 kohonneita etuusmenoja.

  2017 2018 2019 2020 2021

  Toteutunut € Toteutunut € Toteutunut € Toteutunut € Toteutunut €

Kassan omalla vastuulla  
olevat etuusmenot -1 643 290,60 -1 351 062,25 -1 102 757,69 -1 006 934,65 -1 272 514,55

Hallintokulut -1 517 682,11 -1 465 866,38 -1 561 866,45 -1 566 339,15 -1 545 652,28

*hallintoapurahat ja  
muut vak.toim. tuotot 256 997,70 224 287,20 186 172,80 287 823,68 207 065,76

Kassan vastuulla olevat  
etuusmenot ja hallinto 2 903 975,01 2 592 614,43 2 478 451,34 2 285 450,12 2 611 101,07

Henkilöstökulut -575 499,81 -586 268,04 -611 260,23 -650 985,91 -619 790,15
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Kassan omien henkilöstökulujen osuus hallintokuluista, joista on vähennetty edustajiston kokouksen kus-
tannukset, oli vuonna 2017 noin 20,35 prosenttia, kun vuonna 2021 henkilöstökulujen osuus oli 23,73 pro-
senttia. Vielä vuonna 2012 henkilöstön kustannukset hallintokuluista olivat keskimäärin noin 42,25 prosent-
tia. Työttömyyskassan palkkaamaa omaa henkilöstöä oli vuonna 2017 henkilötyövuosina laskettuna 10,03 
henkeä. Liitolta henkilöstöpalveluja ostettiin 4,35 henkilötyövuoden verran. Yhteenlaskettu henkilötyövuo-
sien määrä oli 14,4. Vuonna 2021 omaa henkilökuntaa oli henkilötyövuosina laskettuna 9,30 henkeä. Liitol-
ta henkilöstöpalveluja ostettiin 4,35 henkilötyövuoden verran. Yhteenlaskettu henkilötyövuosien määrä oli 
13,65.

T YÖT TÖMY YSKASSAN TULOJEN KEHIT YKSESTÄ

Työttömyyskassan keskeisin tulolähde ovat jäsenmaksutulot. Lisäksi sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 
sekä työttömyyskassojen jäsenmaksurasituksen tasaamiseen tarkoitettu tasausraha tuovat tuloja. Tasausra-
hasta päätökset tekee Työllisyysrahaston hallitus.

JÄSENMAKSUTUOTOT 2017–2021

 2017 2018 2019 2020 2021

 4 023 563,64 4 006 475,72 2 796 780,83 2 801 328,94 2 839 746,80

Työttömyyskassan jäsenmaksu oli 0,70 prosenttia vuonna 2017 ja 2018. Kassan taloudellinen tilanne para-
ni alan työttömyyden vähentyessä ja vuonna 2019 jäsenmaksuprosentti pystyttiin alentamaan takaisin 0,50 
prosenttiin. Vuoden 2021 aikana päätettiin laskea jäsenmaksuprosenttia vuodelle 2022 reippaasti 0,30 pro-
senttiin. Kassa oli selvinnyt koronan tuomasta etuusmenojen kasvusta erinomaisesti ja Suomen talouskas-
vun oletettiin nostavan myös elintarvikealan kasvuun. Työttömyyden oletettiin jatkavan vuonna 2022 laskua, 
jolloin kassan taloudellisen tilanteen voitiin olettaa parantuvan.

MUUT TUOTOT:

  2017 2018 2019 2020 2021

Sijoitus- ja rahoitus- 
omaisuuden nettotuotto 51 617,14 -155 004,61 530 419,56 34 039,68 266 901,30

Työllisyysrahaston tasaus- 
rahaston maksama tasaus 25 411 18 584 0 0 0         

Työttömyyskassan sijoitus- ja rahoitusomaisuuden tuotot olivat edustajistokaudella yhteensä 867 538,35 eu-
roa. Sijoitustoimintaa ohjattiin vuosittain hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman avulla ja sijoitustoi-
minnan kehitystä seurattiin keskimäärin neljä kertaa vuodessa hallituksen kokouksissa.

Kuluneella edustajistokaudella Työllisyysrahaston hallinnoiman tasausrahaston merkitys kassan taloudelle 
on ollut vähäistä. Työttömyys on ollut korkeaa rakennus- ja vientialoilla. Lisäksi pandemia-ajan työttömyys 
osui pahiten palvelualoille vuosina 2020 ja 2021. Näiden kassojen osuus tasausrahaston kokonaispotista on 
ollut suuri. Elintarvikealan osuus tasausrahastosta on näin ollen jäänyt verrattain pieneksi.

Kassan taloudellinen tilanne on koko kuluneella edustajistokaudella ollut vakaa ja parantunut huolimatta 
vaikeista pandemiavuosista. Kassa ei ole joutunut kasvattamaan henkilöstön määrää, vaikka pandemia lisäsi 
myös elintarvikealan työttömyyttä ja nopeasti muuttuva etuuslainsäädäntö sekä siirtyminen etätyöhön vai-
kuttivat etuuskäsittelyyn ajoittain hidastavasti. Kassan hallintokuluissa ohjelmistokulujen osuus on vuosien 
varrella kasvanut, kun etuuskäsittelyä pyritään automatisoimaan. Myös tulorekisterin käyttöönotto vaati 
työttömyyskassoilta merkittäviä taloudellisia panostuksia ohjelmistojensa kehitystyöhön.

  2017 2018 2019 2020 2021

Tasoitusrahaston arvo  
(tilinpäätös) 31.12. 5 573 864,99 6 770 181,76 8 047 595,44 8 896 344,49 9 446 262,99

Tilikauden yli-/alijäämä 1 196 316,77 1 277 413,68 848 749,05 549 918,50 495 544,03

Rahoitusaste 233,14 310,40 358,95 413,32 380,75

     

T YÖT TÖMY YSKASSAN TULEVAISUUS

Työttömyyskassan talous on vakaalla pohjalla, mutta tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Elintarvikeala on 
vahva sisämarkkina-ala, jonka tulevaisuus nojaa Suomen talouden kehitykseen. Venäjän hyökkäyssota Uk-
rainaan tulee vaikuttamaan negatiivisesti Suomen talouteen, vaikka itse sota jäisi lyhytaikaiseksi. Luottamus 
suureen rajanaapuriin ei tule palautumaan nopeasti ja Venäjän asema maailmassa tulee luomaan varjon 
myös Suomen ylle. Ostovoima heikkenee nopean inflaation vuoksi, joka on pitkään ollut poikkeuksellisen 
alhainen.

Samalla arvioidaan, että sota aiheuttaa maailmanlaajuisen elintarvikkeiden raaka-ainepulan ja maataloudes-
sa tullaan kärsimään lannoitepulasta. Raaka-ainepula tulee vaikuttamaan nopeasti myös suomalaiseen elin-
tarviketeollisuuteen. Pelkona on, että koronan tavoin myös sota tulee jakamaan elintarvikealan sisällä yrityk-
siä voittajiin ja häviäjiin. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät välttämättä pysty kilpailemaan raaka-aineista, 
jos niiden hinnat kohoavat nopeasti. Isot yritykset pystyvät maksamaan kasvaneita raaka-ainekustannuksia 
ja myös muokkaamaan tuotevalikoimaansa nopeasti muuttuvissa kysyntätilanteissa.

Toisaalta ruokaa syödään aina ja kotimaisen ruuan arvostus voi nousta Venäjän aiheuttaman uhan vuoksi 
entisestään. Tilanne voi antaa myös suomalaiselle maataloudelle mahdollisuuden kasvavaan valtion tukeen, 
joka voi varmistaa kotimaisten raaka-aineiden tuotantoa ja vahvistaa siten myös kotimaista ruokaketjua.

Kassan kannalta epävarmuutta luo myös yhteiskunnan muuttuvat panostukset valtion eri tehtäviin. Jos Suo-
mi joutuu vastaisuudessa keskittämään voimavarojaan yhä enemmän valtion ydintehtävään, turvallisuuteen, 
panos on suoraan pois muista valtion vahvasti rahoittamista tehtävistä. Yksi näistä on työttömyyden aikainen 
turva.

Työttömyysturvajärjestelmään kohdistuu jo nyt monelta suunnalta muutospaineita. Huolimatta Suomen 
hallituksen värikartasta, on jokaisella hallituksella ilmeinen halu uudistaa järjestelmää ja luottamus siihen, 
että sitä kautta voidaan parantaa työllisyyttä ja vahvistaa valtion taloutta. Suomen Elintarviketyöläisten Työt-
tömyyskassan tehtävänä on edelleenkin puhua pienituloisten palkansaajien äänellä, kun työttömyysturvaa 
kehitetään tai siitä etsitään leikattavaa.

Työttömyyskassojen tulevaisuuteen vaikuttavat myös kansallisen tulorekisterin kehittyminen ja työttömyys-
turvajärjestelmän digitalisointi. Toistaiseksi näyttää siltä, että tulorekisteri ei juuri pysty vastaamaan kassojen 
tietotarpeisiin. Kassojen on kuitenkin oltava vastaisuudessakin aktiivisia järjestelmän kehittäjiä ja niiden on 
osallistuttava niin tulevaisuuden visiointiin kuin toteutuvien uudistusten jalkauttamiseen niin käytännön 
etuuskäsittelyyn kuin työttömien tukemiseen. Etuusjärjestelmää tullaan automatisoimaan tulevalla edusta-
jistokaudella, mutta se ei saa hälventää inhimillistä otetta ja kassan jäsenen huomioimista.

Toiveet yleisestä ansioturvajärjestelmästä voimistuivat jo kuluneella edustajistokaudella ja oletettavaa on, 
että sitä pyritään kehittämään myös tulevaisuudessa. Yleinen ansioturvajärjestelmä on rakennettavissa ansi-
osidonnaisen järjestelmän periaatteille, mutta alojen ja palkansaajien välisiä eroja ei nykyisellä tavalla enää 
oletettavasti huomioitaisi.

Työttömyyskassojen on osoitettava omalla toiminnallaan, että ne ovat valmiita vastaamaan tulevaisuuden 
haasteisiin ja ovat mukana ratkaisemassa muuttuvien työmarkkinoiden ja työntekijöiden aseman tuomia 
muutostarpeita.

Muun muassa lisääntyneet hallinnolliset tehtävät, tietojärjestelmien kehittäminen, riskienhallinnan vaikeu-
tuminen ja tehokkuusvaatimukset ovat johtaneet kassojen yhdistymisiin. Suomen Elintarviketyöläisten Työt-
tömyyskassa joutuu tulevaisuudessa etsimään omaa paikkaansa ja asemaansa muuttuneessa kassakentässä 
ja pohtimaan, miten se parhaiten pystyy palvelemaan jäseniään.

Arvoisat kokousedustajat,

tuleva edustajistokausi vaatii työttömyyskassoilta aktiivista asiantuntijaroolin ottamista työttömyysturvajär-
jestelmän kehittämisessä. Työttömyyskassat tarvitsevat tuekseen jäsenistöään ja yhteistyökumppaneitaan. 
Työttömyyskassojen keskeisin ja tärkein tehtävä on huolehtia jäsenistönsä työttömyysturvasta ja siitä, että 
jäsen saa ansaitsemansa tuen mahdollisimman nopeasti ja oikean suuruisena omasta työttömyyskassastaan 
työttömyyden ja taloudellisen epävarmuuden aikana.
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SÄÄNTÖMUUTOSESIT YKSET

SUOMEN ELINTARVIKET YÖL ÄISTEN T YÖT TÖMY YSKASSAN SÄÄNNÖT
HY VÄKSY T T Y EDUSTAJISTON KOKOUKSESSA 20.5.2017

MUUTOSESIT YKSET ON MERKIT T Y PUNAISELL A.

I  LUKU
 
 T YÖT TÖMY YSKASSAN TOIMIAL A

1 § T YÖT TÖMY YSKASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TARKOITUS

Työttömyyskassan nimi on Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa, ruotsiksi Finlands Livsmedelsar-
betares Arbetslöshetskassa, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.

Kassan toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa sekä 
muussa lainsäädännössä tarkoitettujen työttömyyskassan toimialaan kuuluvien etuuksien maksaminen jäse-
nilleen. 

Kassan maksettaviksi kuuluvista etuuksista ja niiden hakemisesta ja maksamisesta on säädetty kutakin etuut-
ta koskevassa laissa.

II   LUKU

 JÄSENY YS

2 § JÄSENY YDEN EHDOT

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole 
täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee elintarvikealan ammatissa tai työalalla tai niihin liittyvissä tehtävissä. 
Elintarvikealan ammattiin opiskeleva voi liittyä kassan jäseneksi mennessään töihin.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon katsotaan perustuvan toiselle tehtä-
västä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla 
jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pää-
semiseksi on toimitettava kassan hallituk-
selle tai kassanjohtajalle tai hallituksen 
valtuuttamalle kassan asiamiehelle tai 
jäsenasioita hoitavalle henkilölle. Jäsenek-
si ottamisesta säädetään sääntöjen 17 ja 
18 §:ssä.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuiten-
kin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on toimi-
tettava työttömyyskassaan. kassan hallitukselle tai kassanjoh-
tajalle tai hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle tai 
jäsenasioita hoitavalle henkilölle. Jäsenyyden hyväksyy kas-
sanjohtaja tai hallituksen valtuuttama toimihenkilö. Jäseneksi 
ottamisesta säädetään sääntöjen 17 ja 18 §:ssä. 

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on 
maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päiväs-
tä, jolloin työttömyyskassa on vastaanottanut hakemuksen.

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä 
kirjallisesti kassan hallitukselle tai kassanjohtajalle tai hal-
lituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle tai jäsenasioita 
hoitavalle henkilölle. työttömyyskassalle.

3 § KASSASTA EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen il-
moitettava siitä kirjallisesti kassan hallitukselle 
tai kassanjohtajalle tai hallituksen valtuut-
tamalle kassan asiamiehelle tai jäsenasioita 
hoitavalle henkilölle.

Kassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuot-
ta.

4 § HUOMAUTUS, VAROITUS JA KASSASTA EROT TAMINEN

Kassan hallitus tai kassanjohtaja voi jäsentä 
kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen 
jäsenelle taikka erottaa kassan jäsenyydestä 
sen,

1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä 
tai harhaanjohtavia tietoja
2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai 
salannut jonkin päivärahan tai muun kassan 
maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruu-
teen vaikuttavan seikan; sekä
3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sään-
töjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja 26 vii-
kon kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, 
johon jäsenmaksu kohdistuu, kassan hallitus 
tai kassanjohtaja voivat erottaa hänet kassan 
jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsen-
maksut ovat maksamatta. 

Kassan hallitus tai kassanjohtaja voivat erottaa 
kassan jäsenyydestä sen, joka pysyvästi on siir-
tynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu 
kassan toiminnan piiriin.
 
Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymisek-
si katsotaan myös yli 18 kuukauden ajan kes-
tävä työttömyysturvalain 1: 6 §:n tarkoittama 
yritystoiminnan harjoittaminen. 

5 §  UUDELLEEN LIIT T YMINEN

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen 
työssäoloaikansa ja jäsenenäoloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa 
säädetyllä tavalla.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa 
työssäoloaikaansa eikä jäsenenäoloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6 § JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama prosenttiosuus veron ennakonpidätyksen alaisesta 
jäsenyyden perustana olevasta palkasta ja kassan maksamasta työttömyyspäivärahasta ja muusta veronalai-
sesta etuudesta. Jäsenmaksu peritään myös vuosiloman palkasta, lomarahasta ja työnantajan maksamasta 
sairausajan palkasta.

Kassan hallitus tai Kassanjohtaja tai hallituksen valtuut-
tama toimihenkilö voi jäsentä kuultuaan antaa huomau-
tuksen tai varoituksen jäsenelle taikka erottaa kassan 
jäsenyydestä sen,

1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai har-
haanjohtavia tietoja
2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut 
jonkin päivärahan tai muun kassan maksaman etuuden 
saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä
3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä. tai 
kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja 26 viikon ku-
luessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon jäsen-
maksu kohdistuu, kassan hallitus tai kassanjohtaja tai 
hallituksen valtuuttama toimihenkilö voivat erottaa 
hänet kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien 
jäsenmaksut ovat maksamatta.

Kassan hallitus tai Kassanjohtaja tai hallituksen valtuut-
tama toimihenkilö voivat erottaa kassan jäsenyydestä 
sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois ammatista tai työ-
alalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin.

Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katso-
taan myös yli 18 kuukauden ajan kestävä työttömyystur-
valain 1: 6 §:n tarkoittama yritystoiminnan harjoittami-
nen.



21. EDUSTAJISTON KOKOUS LAPPEENRANNASSA 20.–22.5.2022 21. EDUSTAJISTON KOKOUS LAPPEENRANNASSA 20.–22.5.202218 19

Kassalla on oikeus periä kassan maksamista veronalaisista etuuksista kassan jäsenmaksu suoraan niiden 
maksatuksen yhteydessä.

Ne jäsenet, joilla ei ole edellä 1 momentissa mainittuja tuloja ja joita ei ole vapautettu 7 §:n mukaisesti jäsen-
maksujen maksamisesta, maksavat kassan hallituksen vuosittain vahvistamaa vähimmäisjäsenmaksua, joka 
on enintään puolet kassan jäsenten keskimääräisestä jäsenmaksusta.

Työttömyysturvalain 1: 6 §:ssä sanottua yritystoimintaa harjoittava jäsen on velvollinen jäsenoikeuksiensa 
säilyttämiseksi enintään 18 kuukauden ajan maksamaan kassan hallituksen vuosittain vahvistamaa yrittäjien 
jäsenmaksua, joka on enintään kassan jäsenten keskimääräisen jäsenmaksun suuruinen.

Jäsenmaksut on maksettava joko työnantajaperinnän kautta tai suoraan kassan tilille säännöllisesti kassan 
hallituksen määrääminä ajankohtina viimeistään 3 kuukauden kuluessa sen työjakson alusta lukien, johon 
jäsenmaksu kohdistuu.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdis-
tuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

7 § JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN

Työtön jäsen on vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta ajan, jolta hän ei saa kassan maksamaa työttö-
myyspäivärahaa tai muuta etuutta tai työtön jäsen saa kassan maksamana työttömyysetuutena ainoastaan 
työttömyyspäivärahan perusosaa.

Lisäksi jäsen on vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta, jos hän on ollut poissa työmarkkinoilta seuraa-
vista syistä:
 
1)  sairauden, tapaturman tai laitoshoidon vuoksi sen jälkeen, kun työnantajan palkanmaksu on  
 päättynyt, 

2)  opiskelun vuoksi,

3)  varusmies- tai siviilipalvelun tai reservin kertausharjoitusten vuoksi,

4)  äitiys-, isyys- tai vanhempainloman tai hoitovapaan sekä
     vaikeasti sairaan lapsen hoitoon osallistumisen vuoksi.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan kassalle tai jäsenrekisteriin syistä, jotka oikeuttavat jäsenmaksusta va-
pauttamiseen. Tämä ilmoitus on hyvä tehdä heti jäsenmaksusta vapauttamiseen oikeuttavan syyn alettua, 
viimeistään kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa.

Jäsenmaksujen suorittamisesta vapautettu jäsen saa päivärahaoikeutta laskettaessa lukea hyväkseen aikai-
semmin suorittamansa jäsenmaksut.

III   LUKU
 
 T YÖT TÖMY YSPÄIVÄRAHAA JA MUUTA ETUUT TA KOSKEVAT EHDOT

8 §  ETUUDET

Kassa myöntää ansiopäivärahaa ja muita etuuksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9 § ETUUKSIEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

Kassan maksamia etuuksia on haettava kassalta kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta niitä 
halutaan maksettavaksi. 
 
Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä kassa antaa kirjallisen päätöksen.

Kassan maksamat etuudet myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

IV  LUKU
 
 KASSAN HALLINTO

10 § HALLINTOELIMET

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, josta näissä säännöissä käytetään nimi-
tystä valtuusto, ja hallitus.

11 § KASSAN EDUSTAJISTON KOKOUS

Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous. 

Kassan edustajiston kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä 
tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi mielipide, johon kokouksen puheen-
johtaja on yhtynyt.

Edustajiston kokoukseen valitaan edustajat suhteellisilla vaaleilla. Kustakin vaalipiiristä valitaan edustaja vä-
hintään jokaista alkavaa 400 jäsentä kohti. 
Hallituksen tehtävänä on antaa tarkemmat määräykset vaalin toimittamisesta.

12 § KASSAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Kassan varsinainen edustajiston kokous pidetään joka viides vuosi marraskuun loppuun mennessä hallituk-
sen tarkemmin päättämänä ajankohtana. Kutsu varsinaiseen edustajiston kokoukseen on annettava postin 
kuljetettavaksi asiamiespiireille ja kassan yksittäisjäsenille viimeistään viisi kuukautta ennen edustajiston ko-
kouksen alkua. Asioista, jotka halutaan edustajiston kokouksen käsiteltäväksi, on asiamiespiirien lähetettävä 
kirjalliset esitykset kassan hallitukselle viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta.

Varsinaisessa edustajiston kokouksessa on:

1)  annettava selostus edellisen edustajiston toimikauden toiminnasta ja kassan taloudesta,

2)  käsiteltävä hallituksen ja asiamiespiirien esitykset,

3)  määrättävä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten ja tilintarkastajien palkkioissa  
 noudatettavat perusteet,

4) toimitettava valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien sekä valtuuston varapuheenjohtajien,  
 valtuuston ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.

 Tilintarkastajia on oltava vähintään kaksi ja heille varamiehet. Tilintarkastajan on oltava  
 KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö taikka HTM-tilintarkastaja tai  HTM-yhteisö.  
 Jos tilintarkastajaksi on valittu edellä mainittu yhteisö, ei tilintarkastajien  varamiehiä tarvitse valita.

5)  määrättävä jäsenmaksun perusteet,

6)  määrättävä kassan toiminta-alueen jako vaali- ja asiamiespiireihin,

7)  päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista sekä

8)  käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.

13 § KASSAN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Kutsu ylimääräiseen edustajiston kokoukseen on annettava postin kuljetettavaksi asiamiespiireille ja kassan 
yksittäisjäsenille viimeistään kaksi kuukautta ennen ylimääräisen edustajiston kokouksen alkua.
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Kassan ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä:

1)  kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,

2)  kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen  
 aihetta, sitä vaativat tai

3)  kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan jäsenten lukumäärä on vähentynyt siten, että se on alle 8 000, on kassan ylimääräinen edustajiston 
kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin 
näissä tapauksissa on ryhdyttävä.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan ylimääräistä edustajiston kokousta kool-
le, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouk-
sessa saa ottaa lopullisesti päätettäväksi.

14 § KASSAN VALTUUSTO

Kassan valtuuston varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa vuoden alkupuolella.

Ylimääräisen valtuuston kokouksen koollekutsumisesta päättää kassan hallitus.

Kutsu valtuuston kokoukseen on annettava 
postin kuljetettavaksi viimeistään seitsemän 
päivää ennen kokousta.

Valtuuston toimikausi kestää edustajiston kokousten välisen ajan. 

Kassan valtuustoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 30 varsinaista jäsentä. Jokaiselle 
varsinaiselle kassan valtuuston jäsenelle valitaan kaksi henkilökohtaista varajäsentä. 

Jäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja kassan jäseniä.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, astuu hänen tilalleen ensimmäinen henkilö-
kohtainen varajäsen ja hänenkin ollessa estynyt toinen henkilökohtainen varajäsen. Mikäli valtuuston pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtajat eroavat tai erotetaan, valtuusto valitsee jäljellä olevaksi kaudeksi uudet 
henkilöt.

Kassan valtuuston jäsen katsotaan eronneeksi valtuuston jäsenyydestä, jos hän on ollut poissa kahdesta pe-
räkkäisestä valtuuston kokouksesta siitä ilmoittamatta tai ilman pätevää syytä, ja hänen tilalleen kutsutaan 
hänen henkilökohtainen varajäsenensä. 

Valtuuston tehtävänä on päättää varsinaisen edustajiston kokousten välisenä aikana niistä asioista, joita hal-
litus tai asiamiespiirit sen ratkaistavaksi esittävät sekä valvoa kassan hallituksen toimintaa.

Kokouksessa on:

1)  käsiteltävä edelliseltä vuodelta hallituksen laatima toimintakertomus ja tilintarkastajien antama  
 tilintarkastuskertomus,

2)  vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös,

3)  päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilinpito antavat aihetta,

4)  päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä,

Kutsu valtuuston kokoukseen on annettava postin kul-
jetettavaksi lähetettävä viimeistään seitsemän päivää 
ennen kokousta.

Lisätään:
Kassan hallituksen päätöksellä valtuuston kokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun tek-
nisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä menettelyn käyttämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlas-
kennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla 
tavalla. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä ja menettelystä on mainit-
tava kokouskutsussa.

5)  päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,

6)  valittava seuraavaan edustajiston kokoukseen saakka hallituksen puheenjohtaja,  
 jos hän joutuu luopumaan toimestaan kesken toimikauden,

7)  määrättävä jäsenmaksun perusteet sekä

8)  käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.

15 §   KASSAN HALLITUS

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä. Kullekin varsinaiselle jäsenelle va-
litaan kaksi henkilökohtaista varajäsentä. 

Jäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja kassan jäseniä.

Kassan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä heidän varajäsenensä valitaan kassan varsinaisessa edusta-
jiston kokouksessa viideksi vuodeksi. Kassan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

16 §  HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheen-
johtaja ja vähintään puolet muista jäsenis-
tä on paikalla.

Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen 
kokouksessa.

17 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

1)  valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan edustajiston päätösten ja sen 
vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti,

2)  ottaa ja erottaa kassan jäsenet ot-
taen huomioon mitä edellä 2 §:ssä 
todetaan jäsenhakemuksen vas-
taanottamisesta, jäseneksi hyväk-
symisestä ja 4 §:ssä jäsenyydestä 
erottamisesta,

3)  huolehtia kassan sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan järjestämi-
sestä,

4)  päättää kassan varojen sijoitta-
misesta tuottavasti ja turvaavasti 
kassan edustajiston kokouksen 
hyväksymien periaatteiden mukai-
sesti ja päättää 22 §:ssä tarkoitet-
tujen lainojen ottamisesta. Kassan 
hallituksen on laadittava kassalle 
varojen sijoittamista koskeva sijoitussuunnitelma.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään 
puolet muista jäsenistä on paikalla tai osallistuu etäyhteyksin.

2) ottaa ja erottaa kassan jäsenet ottaen huomioon mitä edellä 2 
§:ssä todetaan jäsenhakemuksen vastaanottamisesta, jäseneksi 
hyväksymisestä ja 4 §:ssä jäsenyydestä erottamisesta,

3)  huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
tämisestä,

2)  huolehtia, että työttömyyskassalla on sen toiminnan laatuun ja 
laajuuteen nähden riittävä ja toimiva hallintojärjestelmä, jossa 
vastuualueet on määritelty,

3)  hyväksyä jatkuvuussuunnitelma sekä kirjalliset toimintaperi-
aatteet kassan sisäisestä valvonnasta, riskienhallintajärjestel-
mästä, sisäisen tarkastuksen järjestämisestä, palkitsemisesta ja 
toimintojen ulkoistamisen järjestämisestä. Finanssivalvonta voi 
antaa tarkempia määräyksiä,

4)  säännöllisesti arvioida hallintojärjestelmää, jatkuvuussuunni-
telmaa ja kirjallisia toimintaperiaatteita,
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5)  määrätä etuuksien maksamisessa 
noudatettavista periaatteista,

6)  ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja 
muut toimihenkilöt, määrätä hei-
dän toimenhoitonsa ehdoista ja 
heidän tehtävistään,

7)  valvoa jäsenrekisterin pitämistä,

8)  kutsua koolle kassan edustajisto ja 
valmistella edustajiston kokouk-
sessa käsiteltävät asiat,

9)  antaa kassan edustajistolle kirjal-
linen lausunto ehdotuksista, jotka 
tilintarkastaja tai kassan jäsenet 
tahtovat saattaa edustajiston ko-
kouksen käsiteltäväksi, 

10)  laatia tilinpäätös ja toiminta-
kertomus ja tehdä esitys kassan 
ylijäämää tai alijäämää koskeviksi 
toimenpiteiksi,

11)  laatia seuraavalle vuodelle toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio,

12)  toimittaa vuosittain Finanssival-
vonnalle  työttömyyskassalain ra-
hoitusosuuksia koskeva hakemus,

13)  antaa tarvittaessa valtuuksia kas-
san nimen kirjoittamiseen,

14)  edustaa kassaa ja käyttää sen 
puhevaltaa tuomioistuimissa ja 
muiden viranomaisten luona,

15)  tehdä vuosittain esitys Finanssi-
valvonnalle jäsenmaksun suuruu-
desta sekä 

16)  päättää kaikista muista asioista, 
joiden osalta ei laissa, asetukses-
sa tai näissä säännöissä ole toisin 
määrätty.

18 §  KASSANJOHTAJA  

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.

Kassanjohtajan tehtävänä on:

1) valvoa etuuksien maksamista,

2) huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta sekä taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien 
asioiden hoitamisesta,

3) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitukselle tärkeimmistä kassan toimin-
taan ja talouteen liittyvistä tapahtumista ja panna täytäntöön hallituksen päätökset,

4) tehdä hallituksen sijasta päätös jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa, 

5)  päättää kassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti 
kassan edustajiston kokouksen hyväksymien periaatteiden mu-
kaisesti ja päättää 22 §:ssä tarkoitettujen lainojen ottamisesta.

 Kassan hallituksen on laadittava kassalle varojen sijoittamista 
koskeva sijoitussuunnitelma,

6)  määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista,

7)  ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja muut toimihenkilöt, määrätä 
heidän toimenhoitonsa ehdoista ja heidän tehtävistään,

8)  valvoa jäsenrekisterin pitämistä,

9)  kutsua koolle kassan edustajisto ja valmistella edustajiston ko-
kouksessa käsiteltävät asiat,

10) antaa kassan edustajistolle kirjallinen lausunto ehdotuksista, 
jotka tilintarkastaja tai kassan jäsenet tahtovat saattaa edusta-
jiston kokouksen käsiteltäväksi,

11)  laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ja tehdä esitys kassan 
ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi,

12)  laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio,

13)  toimittaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyys-
kassalain rahoitusosuuksia koskeva hakemus,

14)  antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen,

15)  edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja 
muiden viranomaisten luona,

16)  tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suu-
ruudesta sekä 

17)  päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuk-
sessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

5) huolehtia kassan sisäisen tarkkailun järjestämises-
tä ja kehittämisestä,

6) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomio-
istuimissa ja muiden viranomaisten luona sekä

7) toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hä-
nen suoritettavakseen antaa.

19 §  KASSAN NIMEN KIRJOIT TAMINEN

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituk-
sen siihen valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kassanjohtajan 
nimet yhdessä.

Kun työttömyyskassan päätös annetaan tietojenkäsittelyä käyttäen, voidaan allekirjoitus merkitä koneellises-
ti.

20 § KASSAN VAALI- JA ASIAMIESPIIRIT

Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueen vaalipiireihin ja asiamiespiireihin kassan edustajiston kokouk-
sen määräämien perusteiden mukaan ja nimeää tarvittaessa vaalipiiri- ja asiamiespiirikohtaiset asiamiehet. 

Vaali- ja asiamiespiirien tehtävänä on edustajiston vaalin toimittaminen ja asiamiesten toiminnan ohjaami-
nen.

Asiamiesten tehtävänä on jäsenhakemusten vastaanottaminen ja jäsenten avustaminen työttömyysturvaa 
koskevissa asioissa.

21 § TIEDONANNOT JÄSENILLE

Kassan toiminnasta ja etuuksiin liittyvän lainsäädännön muuttumisesta tiedotetaan kassan jäsenille jäsenis-
tön keskuuteen leviävässä lehdessä, internetsivuilla tai erillisillä jäsenille toimitettavilla tiedotteilla.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ovat vähintään viikon ajan ennen 
kassan valtuuston kokousta kassan jäsenten nähtävinä kassan toimistossa.

22 §  L AINOJEN OT TAMINEN

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttömyyspäivärahojen suorittamista var-
ten ja pitkäaikaisia lainoja toimitilojen hankkimista varten, milloin niitä varten ei ole varoja käytettävänä.

23 § TILINPÄÄTÖS

Kassan tilikautena on kalenterivuosi. Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päät-
tymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja 
siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen valtuuston 
kokousta.

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään 
kahta viikkoa ennen sitä kassan valtuuston kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

24 § RAHASTOT

Kassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

5)  huolehtia kassan sisäisen tarkkailun järjestämi-
sestä ja kehittämisestä sekä

6)  edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomio-
istuimissa ja muiden viranomaisten luona sekä

  
7) 6) toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus 

hänen suoritettavakseen antaa.
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25 §  VAJAUKSEN TÄY T TÄMINEN

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22 
§:ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuu-
della.

V  LUKU

 ERIT YISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

26 § KASSAN VALVONTA

Kassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

27 § KASSAN SÄÄNTÖJEN MUUT TAMINEN

Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta tai työttömyyskassalakia tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lain-
säädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purka-
miseen muussa kuin 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös 
kassan edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

28 § VAROJEN LUOVUTUS KASSAN  
 PURKAUTUESSA

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin va-
rat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut 
sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen teh-
neen kassan edustajiston kokouksen määräysten mukai-
sesti kassan toimintaa lähellä olevalle yhteisölle käytettä-
väksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöi-
den talouden ja ammatillisen koulutuksen tukemiseen.

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa

20. edustajiston kokous 20.5.2017

28 §    VAROJEN LUOVUTUS PALKANSAAJA-
KASSAN PURKAUTUMIS- JA KONKURSSITI-
LANTEESSA

Purkautuneen tai konkurssiin asetetun palkan-
saajakassan mahdolliset varat velkojen ja mui-
den sitoumusten täyttämisen jälkeen luovute-
taan Työllisyysrahastolle. Työllisyysrahastolle 
luovutetut varat käytetään työttömyyskassojen 
ansioturvamenojen ansio-osan rahoittamiseen.

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa

21. edustajiston kokous 21.5.2022

Hallinnon jäsenten kokouspalkkiot tulee määrittää siten, että ne ovat kohtuulliset ja korvaavat kokouksista 
hallinnon jäsenille aiheutuvat ansioiden menetykset. Tilintarkastajille palkkiot maksetaan esitettyjen las-
kujen mukaisesti.

Jäsenmaksut tulee vuosittain määrittää siten, että työttömyyskassan tasoitusrahasto pysyy vähintään Fi-
nanssivalvonnan edellyttämän suuruisena ja että jäsenmaksujen vuotuiset vaihtelut pysyvät mahdollisim-
man pieninä.  Muilta osin jäsenmaksujen perusteet määräytyvät työttömyyskassan sääntöjen mukaan.

Vaali- ja asiamiespiirit ovat: itäinen vaalipiiri, läntinen vaalipiiri ja pohjoinen vaalipiiri. Vaali- ja asiamies-
piireissä edustajat työttömyyskassan edustajiston kokoukseen valitaan suhteellisesti sopimusaloittain. 
Sopimusalat ovat: leipomoalat, lihavalmistealat, maidonjalostusalat ja elintarviketeollisuuden alat. Vaali- ja 
asiamiespiirit vastaavat Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SEL ry:n ammattiosastojen jakoa.

Työttömyyskassan tasoitusrahaston varat on sijoitettava tuottavasti, mutta samalla mahdollisimman tur-
vaavasti ja kassan rahoitustarpeet huomioon ottaen. Sijoitustoiminnan tulee tapahtua kassan hallituksen 
sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sijoitussuunnitelma on tarkistettava vuosittain kassan hallituksessa.

VALTUUSTON JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJIEN JA JÄSENTEN  
SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOIDEN PERUSTEET

JÄSENMAKSUN PERUSTEET

KASSAN TOIMINTA-ALUEEN JAKO VAALI- JA ASIAMIESPIIREIHIN

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAAT TEET


