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Työttömyyskassojen sulautuminen 

Työttömyyskassalain mukaan työttömyyskassa voi Finanssivalvonnan 
suostumuksella tehdä sopimuksen sulautumisesta toiseen työttömyyskas-
saan. Sulautumisessa sulautuvan kassan varat ja velat siirtyvät vastaan-
ottavalle kassalle ilman, että sulautuvan kassan lakkaaminen vaatisi selvi-
tysmenettelyä. 
 
Kahden tai useamman kassan sulautumishanke käynnistyy kassojen toi-
mesta. Kassojen on hyvä olla yhteydessä Finanssivalvontaan heti hank-
keen alkuvaiheessa. Työttömyyskassan sulautuminen tulisi käytännön 
syistä toteuttaa aina vuodenvaihteessa, jolloin voidaan pitää sulautumi-
sesta aiheutuva hallinnollinen ja muu käytännön työmäärä sekä sulautu-
vassa että vastaanottavassa kassassa mahdollisimman vähäisenä. Sulau-
tumisajankohtaa määritellessään kassojen tulee ottaa huomioon, että su-
lautumisprosessi sisältää monia aikaa vieviä vaiheita. Sulautuminen tulee 
toteuttaa niin, että se mahdollistaa kaikkien sulautumiseen osallistuvien 
kassojen mahdollisimman häiriöttömän toiminnan ennen sulautumista ja 
sen jälkeen. 
 
Sulautuvat kassat tekevät sulautumissopimuksen, josta tulisi ilmetä muun 
muassa: 

 sulautumisen ajankohta, 

 molempien kassojen velvoitteet ennen sulautumista, 

 sulautuvan kassan varojen, velkojen ja tietojen siirtäminen vas-
taanottavalle kassalle, 

 vastaanottavan kassan mahdollinen sääntöjen muuttaminen, 

 kassojen henkilökuntaa koskevat järjestelyt ja 

 mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemismenettely. 
 
Kaikkien sulautumiseen osallistuvien kassojen ylimpien päättävien elinten 
tulee työttömyyskassalain mukaan hyväksyä sulautumista koskeva sopi-
mus. Päätös on sulautuvan kassan osalta pätevä vain, jos sitä on kannat-
tanut äänten enemmistö, joka vaaditaan asetettaessa kassa selvitystilaan. 
Työttömyyskassalaissa ei ole säännöstä siitä, millainen äänten enemmis-
tö vaaditaan selvitystilaan asettamiseksi, mutta kassan säännöissä voi ol-
la tätä asiaa koskeva määräenemmistöedellytys, jota vaaditaan siis myös 
sulautumispäätöksen tekemiseen. Vastaanottavan kassan osalta ei ole 
vastaavaa säännöstä, mutta sääntöihin on mahdollista ottaa määrä-
enemmistöä koskeva määräys myös tätä tilannetta varten.  
 
Työttömyyskassalain mukaan tiettyjä asiakirjoja on pidettävä jäsenistön 
nähtävänä kassojen toimistoissa vähintään kahden viikon ajan ennen 
ylimmän päättävän elimen kokousta. Nämä samat asiakirjat on myös ase-
tettava nähtäväksi kassojen ylimpien päättävien elimien kokouksissa. Näi-
tä asiakirjoja ovat:  

 sulautumista koskeva sopimus, 
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 hallituksen selostus niistä seikoista, joilla voi olla merkitystä harkit-
taessa sulautumista,  

 vastaanottavan kassan säännöt ja sulautumisesta mahdollisesti 
johtuva sääntömuutosehdotus ja 

 jäljennökset viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ja tilin-
tarkastajien lausunto. 

  
Sulautumiseen osallistuvien työttömyyskassojen ylimpien päättävien elin-
ten hyväksyttyä sulautumissopimuksen kassojen tulee työttömyyskassa-
lain mukaan kahden kuukauden kuluessa viimeksi pidetystä kokouksesta 
hakea yhteisellä hakemuksella Finanssivalvonnan suostumusta sulautu-
miseen (sulautumislupa). Silloin, kun tilanne niin vaatii, tulee samalla ha-
kea Finanssivalvonnan vahvistusta vastaanottavan kassan sääntömuu-
tokseen. Työttömyyskassalain mukaan sulautuminen raukeaa, jos siihen 
ei ole haettu Finanssivalvonnan suostumusta kahden kuukauden määrä-
ajassa. 
 
Työttömyyskassan sulautumislupahakemuksen tulisi sisältää ainakin seu-
raavat asiakirjat: 

 kassojen ylimpien päättävien elinten sulautumisasiaa koskevat 
pöytäkirjat tai niiden otteet 

 sulautumiseen osallistuvien kassojen toimistossa nähtävinä olleet 
asiakirjat 

 
Finanssivalvonta kuuluttaa sulautumislupahakemuksesta Virallisessa leh-
dessä ja tiedottaa siitä sulautuvan kassan jäsenistölle kassan säännöissä 
määrätyllä tavalla. Samalla Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat 
tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne virastolle määrä-
ajassa. Määräaikana muistutusten tekemiselle on pidetty yleensä yhtä 
kuukautta kuulutuksen julkaisupäivästä. Tiedottaminen toteutetaan yleen-
sä siten, että kassa julkaisee Virallisen lehden kuulutusta vastaavan ilmoi-
tuksen sääntöjensä mukaisesti (esimerkiksi jäsenten keskuuteen leviä-
vässä lehdessä). 
 
Edellä todetun määräajan kuluttua Finanssivalvonta tekee päätöksen su-
lautumisesta ja mahdollisesta sääntömuutoksesta, joista annetaan yhtei-
nen päätös.  Työttömyyskassalain mukaan Finanssivalvonnan on annet-
tava suostumuksensa sulautumiseen, jollei sulautuminen loukkaa kassan 
jäsenten tai velkojien etua.  Päätöksessä ilmoitetaan sulautumisajankohta 
ja sääntöihin tulevat muutokset. Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallin-
to-oikeuteen. 
 
Työttömyyskassojen on tehtävä sulautumisesta ilmoitus Finanssivalvon-
taan rekisteröintiä varten kuukauden kuluessa siitä, kun Finanssivalvonta 
on antanut luvan sulautumiseen ja mahdollisesti vahvistanut vastaanotta-
van kassan sääntömuutokset. Työttömyyskassat ovat pyytäneet yleensä 
jo hakiessaan Finanssivalvonnan suostumusta sulautumiseen samalla 
myös sitä, että sulautuminen merkitään työttömyyskassarekisteriin. Jos 
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ilmoitusta sulautumisen merkitsemisestä työttömyyskassarekisteriin ei ole 
tehty määräajassa, sulautuminen raukeaa. 
 
Sulautuminen voidaan toteuttaa myös siten, että kaksi tai useampi kassa 
sulautuu ja perustaa yhdessä uuden kassan. Menettely on soveltuvin osin 
sama kuin edellä sulautumisessa. Toimiluvan uuden kassan perustamisel-
le antaa työttömyyskassalain 2 §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terve-
ysministeriö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 


