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Hakemusmäärät kasvaneet ja käsittelyajat pidentyneet keväällä nopeasti  

Työttömyyskassojen ensihakemusmäärät nousivat räjähdysmäisesti keväällä. Yksittäisillä kassoilla li-
säys oli pahimmillaan kaksikymmenkertainen. Pahin tilanne oli kokonaisuutena huhtikuussa, jolloin ensi-
hakemuksia saapui kassoihin yli 80 000. Vertailun vuoksi kahtena edeltävänä vuonna niitä saapui huhti-
kuussa noin 10 000. Tilanne on kesällä kehittynyt positiivisesti, ja heinäkuussa ensihakemuksia saapui 
34 000. Sekin toki on noin kaksinkertainen määrä edellisiin vuosiin verrattuna.  
 
Kokonaishakemusmäärät ovat kääntyneet laskuun heinäkuussa, mutta ne ovat silti hyvin korkealla ta-
solla, ja monella alalla tilanne on edelleen hyvin epävarma. Kokonaishakemusmäärien korkea taso ker-
too siitä, että työttömyyden alkamisen jälkeen ei työllistytä nopeasti tai työllistyminen kokoaikaisen työn 
jälkeen on vain osittaista (lomautukset ja osa-aikainen työ).  
 

Kuvio 1. Ensihakemukset 
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Kuvio 2. Hakemukset yhteensä 

 
 

 
Hakemusmäärien kasvusta johtuen myös useiden kassojen käsittelyajat pitenivät todella nopeasti. Pa-
rilla suuremmalla työttömyyskassalla käsittelyajat ovat elokuussa tulleet ilahduttavan nopeasti alaspäin. 
Panostukset käsittelyn nopeuttamiseen ja parantunut tilanne näkyy. Monella kassalla on silti vielä suuria 
ongelmia käsittelyaikojensa kanssa, jotka pahimmillaan ovat olleet 80 päivän tuntumassa. 

Ansiopäivärahamenot nousseet kesällä ennätyksellisesti  

Kriisi lisää luonnollisesti kassojen ansiopäivärahamenoja merkittävästi. Työttömyyskassat kuitenkin ra-
hoittavat etuusmenoistaan pääsääntöisesti vain 5,5 %. Loput rahoituksesta tulee Työllisyysrahastolta ja 
valtiolta. Koronakriisin alkaessa kassojen taloudellinen tilanne oli pääsääntöisesti hyvä tai erinomainen.  
 
Kuviossa 3 kuluvaa vuotta verrataan viime vuoteen ja finanssikriisin alkamista lähinnä seuranneiden 
vuosien jälkeen menoiltaan suurimpaan vuoteen 2010 sekä toistaiseksi menoiltaan kokonaisuutena kaik-
kein suurimpaan vuoteen 2015. Koronakriisin vaikutus näkyy hyvin selvästi menojen määrässä sekä 
siinä, että muina vuosina menot ovat laskeneet keväällä, kun ne tämän vuoden keväällä lähtivät jyrkkään 
nousuun.  
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Kuvio 3. Maksetut etuudet, 1 000 euroa 

 
 

 
Kassat ovat varmistaneet maksuvalmiuttaan, eikä akuutteja maksuvalmiusongelmia ole havaittu. Työlli-
syysrahaston, jonka rooli työttömyyskassojen rahoituksessa on merkittävä, tilannetta helpottaa se, että 
valtio on takautuvasti 1.4. alkaen osallistunut lomautuspäivärahojen rahoitukseen. Työllisyysrahaston 
maksuvalmius on ennakollisten toimenpiteiden kuten lainanoton johdosta säilynyt hyvänä. Työttömyys-
kassojen tilannetta tulee parantamaan se, että niille on valtion lisätalousarvioissa varattu määrärahoja 
kriisin vuoksi nousseiden kassojen omalla vastuulla olevien hallintokulujen ja etuusmenojen kattamiseen.  
  
Työttömyyskassojen valvontaa muutettiin kriisin alettua ja akuutin tilanteen valvontaa priorisoitiin. Kriisin 
keskiössä olevat kassat raportoivat muun muassa käsittelytilanteestaan, maksukyvystään ja toimenpi-
teistään viikon välein, ja yhteydenpito valvojan kanssa on aktiivista. Monet kassat ovat ryhtyneet merkit-
täviin toimenpiteisiin käsittelyn nopeuttamiseksi. Ne ovat muun muassa rekrytoineet merkittävästi lisää 
henkilökuntaa, muuttaneet menettelytapojaan ja ottaneet automaatiota avukseen etuuskäsittelyn eri vai-
heissa. Talouteen ja työllisyystilanteeseen liittyy suuria epävarmuustekijöitä, joten tehostettua valvontaa 
jatketaan toistaiseksi.  
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