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1. Johdanto 

Vuosi 2018 on SASKin vuosiksi 2017–2020 laaditun strategian toinen vuosi ja samalla vuosiksi 2018–
2025 laaditun kehitysyhteistyöohjelman ensimmäinen toteutusvuosi. Strategian mukaisesti uudessa 
ohjelmassa on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota SASKin työn vaikuttavuuteen ja 
vaikuttavuuden mittaamiseen, sekä etelän ohjelmamaissa että Suomessa. Tästä syystä 
kahdeksanvuotisen ohjelmakauden ensimmäisenä vuonna etelän toiminnassa korostuu analyyttiseen 
tietoon perustuva suunnittelu ja sen pohjalta yhdessä kumppaneiden kanssa laadittavat realistiset 
mitattavissa olevat suunnitelmat. Strategian mukaisesti jatketaan mahdollisten uusien 
rahoituskanavien selvittämistä. 

Kotimaan toiminnassa viestinnän ja globaalikasvatuksen rinnalle on strategiassa nostettu yhdessä 
jäsenjärjestöjen kanssa tehtävä vaikuttamistoiminta aiempaa suurempaan rooliin. Viestinnän ja 
globaalikasvatuksen osalta jatketaan hyväksi arvioituja toimintamuotoja. Jäsenjärjestöjen kanssa 
yhteistyössä tehtävä vaikuttamistoiminta hakee vielä muotoaan.  

SASKin henkilökunnan osaaminen ja työhyvinvointi ovat strategian mukaisesti toiminnan keskiössä. 
Erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tullaan panostamaan osaamisen kasvattamiseen. Työssä 
viihtymiseen ja työhyvinvointiin panostamista jatketaan koko vuoden ajan. 

SASKin toimintaympäristö on sekä kehitysyhteistyön että ammattiyhdistysliikkeen toiminnan osalta 
isossa muutoksessa. Näihin muutoksiin pyritään valmistautumaan koko strategiakauden ajan. Vuoden 
alkupuoliskolla aloitetaan jäsenjärjestöjen kanssa prosessi, jonka tavoitteena on päivittää SASKin 
roolia ja asemoitumista muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Vuoden 2018 toimintasuunnitelman laatimiseen liittyy merkittävää epävarmuutta rahoituksen ja sitä 
kautta myös toiminnan laajuuden osalta. Tämä suunnitelma on laadittu olettaen, että ulkoministeriö 
myöntää valtionavun anotun suuruisena ja että oma varainhankinta, mukaan lukien Nenäpäivä-
kampanja, kehittyy tuottojen osalta aikaisempien vuosien tapaan. Mikäli näiden tuottojen kehitys jää 
suunniteltua pienemmäksi, tulee SASKin hallituksen varautua toiminnan sopeuttamiseen vastaavalla 
tavalla. 

2. Kansainvälinen toiminta 

Kansainvälisessä toiminnassa SASKin tavoitteena on kumppanijärjestöjen, yleensä etelän 
ammattiliittojen, edunvalvontakyvyn vahvistaminen. Tukemalla kehittyvien maiden 
ammattiyhdistysliikkeen edunvalvontakykyä mahdollistetaan kumppaniammattiliittojen entistä 
tehokkaampi toiminta jäsentensä – ja laajemminkin työntekijöiden – työehtojen ja sosiaaliturvan 
parantamiseksi. Näin toimimalla SASK tukee köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä valituissa 
ohjelmamaissa.  Kehitysmaiden ammattiliittojen edunvalvontakykyä voidaan vahvistaa 
hankeyhteistyöllä, asiantuntijavaihdolla, verkostoja tukemalla sekä työmarkkinoihin liittyvää 
tutkimustoimintaa tukemalla.  
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Vuosien 2018–2025 ohjelmassa kansainvälinen toiminta on ryhmitelty toimialoittain. SASKin toimialat 
ovat teollisuus, julkinen ala, yksityiset palvelualat, rakennus-, puu- ja metsäala, kotiapulaistyö, 
kuljetusala sekä ei-toimialakohtainen työ (keskusjärjestöt ja tutkimuslaitokset). 

 

Kuvio 1. SASKin kansainvälisen toiminnan budjetin jakautuminen toimialoittain 2018 

Toiminta ulkoministeriön tukeman ohjelman osalta on kohdistettu kahdeksaan pääohjelmamaahan ja 
viiteen muuhun maahan. Pääohjelmamaita ovat Filippiinit, Indonesia, Intia, Kolumbia, Malawi, 
Mosambik, Myanmar ja Nepal sekä ohjelmamaita ovat suunnitelman mukaan Bangladesh, El 
Salvador, Guatemala, Namibia ja Etelä-Afrikka. Toiminnasta 43 % toteutetaan LDC-maissa, alemman 
keskitulon maissa 40 % ja ylemmän keskitulon maissa 17 %. SASKin hallitus voi tarvittaessa päättää 
toiminnan sijoittumisesta muihin maihin. 

 

Kuvio 2. SASKin kansainvälisen toiminnan budjetin jakautuminen maittain 2018 
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Vuoden 2018 alkupuolella kansainvälisen toiminnan painopiste on ohjelmakauden 2015–2017 
analysoinnissa ja raportoinnissa, alkavan ohjelmakauden hanketason toimintasuunnitelmien ja uusien 
työkalujen viimeistelyssä sekä varsinaisen toiminnan aloittamisessa. Vuoden jälkipuoliskolla jatketaan 
uusien hankkeiden liikkeelle saattamista ja hanketyökalujen yksityiskohtien parantamista.   

Palkansaajien tutkimuslaitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa aloitetaan Mosambikissa koko 
rahoituskauden mittainen vaikuttavuuden arviointitutkimus. 

SASKin toimialoista suurin on teollisuus, johon kohdistuu 28 % hankerahoituksesta (742 000 €). 
Julkisen alan hankkeisiin kohdistetaan 18 % hankerahoituksesta (486 500 €), yksityisten 
palvelualojen hankkeisiin 17 % (448 000 €) ja rakennusalan hankkeisiin 15 % (392 500 €). 
Kotiapulaistyön osuus hankerahoituksesta on 9 %, kuljetusalan 5 % ja ei-toimialakohtaisten 8 % 
(kuvio 1). 

Teollisuusalan työntekijöitä tuetaan kaikilla SASKin maantieteellisillä toiminta-alueilla yhteensä 
yhdeksässä hankkeessa. Neljässä niistä hankekumppanina on paikallinen kumppanijärjestö ja 
viidessä kansainvälinen teollisuusalan ammattiliitto IndustriALL paikallisine jäsenjärjestöineen. 
Hankkeista hyötyvät muun muassa metalli-, elintarvike-, kaivos- ja kemianteollisuuden sekä 
energiantuotannon ja tekstiilialan työntekijät.  

Mosambikissa SASK tukee elintarvikealan hanketta sekä kaikki muut teollisuuden alat kattavaa 
IndustriALL-yhteishanketta. Molemmissa painopisteinä on neuvottelutoiminta ja työsuojelu sekä 
viestintätaitojen kehittäminen näkyvyyden parantamiseksi. Malawissa toiminta kattaa kaikki 
IndustriALLin sektorit ja paneutuu jäsenhankintaan, perustietoisuuden parantamiseen ja työsuojeluun. 
Kolumbiassa työskennellään IndustriALLin jäsenliittojen kanssa kaivosalan monikansallisten yritysten 
parissa sekä kahdenvälisesti maaseutuyhteisöjen kehityksen ja lasten oikeuksien puolustamiseksi.  

Indonesiassa SASKin tukema hanke kohdistuu metalli- ja kaivosaloille. Myanmarissa työ keskittyy 
voimakkaasti kasvavalle tekstiilisektorille, mutta myös kaivosten turvallisuuden edistämiseen. 
Filippiineillä jatkuu metalliliiton edunvalvontatyön tukeminen, ja uutena aloitteena siellä on 
elintarvikealan yhteistyömahdollisuuksien selvitys.  

Lisäksi teollisuusalalla jatketaan asiantuntijavaihtoa eri maiden liittojen kesken järjestäytymis-, 
viestintä-, kampanjointi- ja tasa-arvokoulutusten muodossa.  

Julkisen alan hankkeita toteutetaan yhteensä yhdeksän Mosambikissa, Filippiineillä, Indonesiassa, 
El Salvadorissa, Guatemalassa, Intiassa, Myanmarissa ja Nepalissa. Ne kaikki toteutetaan 
yhteistyössä kansainvälisen julkisen alan ammattiliiton PSI:n kanssa. Näistä uusia ovat Intian 
terveydenhuoltoalan työntekijöiden hanke ja Filippiinien vesisektorin hanke, joiden lisäksi 
Myanmarissa kartoitetaan mahdollisuutta aloittaa julkisen alan hanke. 

Julkisen alan työntekijöillä ei useissa maissa ole mahdollisuutta järjestäytyä ja neuvotella 
kollektiivisesti, minkä vuoksi hankkeissa korostuu ILOn perusoikeuksien edistäminen. Viime aikoina 
julkisen alan työpaikkojen työturvallisuusongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi.  

Yksityisillä palvelualoilla toteutetaan viisi hanketta, joista kolme kansainvälisen palvelualojen 
ammattiliiton UNIn kanssa (Kolumbia, Indonesia, Nepal ja Bangladesh) ja kaksi kahdenvälisesti 
(Mosambik ja Etelä-Afrikka).  
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Kolumbiassa yhdistetään uudenlaiseen hankekokonaisuuteen kaupan alan, turva-alan sekä ICTS-
alan ammattiliittojen vahvistaminen, mikä on erityisen haastavaa alojen monikansallisissa yrityksissä. 
Indonesiassa tuetaan yksityisten palvelualojen monisektoriliiton järjestökehitystä ja vaikuttamistyötä.  

Nepalissa ja Bangladeshissa toimitaan rahoitus- ja ICTS-alan liittojen vahvistamiseksi.  

Mosambikissa edistetään matkailu- ja ravintola-alan työntekijöiden oikeuksia kahdenvälisen 
kumppanin kanssa ja Etelä-Afrikassa aloitetaan uusi pilottiyhteistyö Reilun kaupan ja paikallisten 
toimijoiden kanssa viinitilojen työntekijöiden työturvallisuuden ja oikeuksien parantamiseksi. 
Yksityisten palvelualojen haasteita ovat muun muassa matalat palkat, työntekijöiden suuri vaihtuvuus 
sekä monikansallisten yritysten vaikutusvalta. 

Rakennusalan hankkeita toteutetaan Nepalissa ja Intiassa, Myanmarissa sekä Mosambikissa ja 
Namibiassa. Hankkeet toteutetaan yhdessä kansainvälisen puu- ja rakennusalan ammattiliiton BWI:n 
kanssa.  

Nepalin ja Intian hankkeilla pyritään vähentämään lapsityön käyttöä, yhdistämään ympäristönsuojelua 
ja työntekijöiden oikeuksien puolustamista sekä tukemaan siirtotyöläisten oikeuksien toteutumista. 
Myanmarissa keskitytään maan talouden kasvualojen kolmen kärjestä kahteen: metsä- ja 
puuteollisuuteen sekä rakennustoimintaan. Painopisteinä ovat koulutus työntekijöiden 
perusoikeuksista, työsuojelu sekä neuvottelutaitojen kehittäminen.  

Afrikassa toteutettava Mosambik-Namibia-hanke pureutuu erityisesti monikansallisten yritysten 
työehtoihin suurissa infrastruktuurihankkeissa, julkisin varoin toteutettavien rakennushankkeiden 
ehtojen läpinäkyvyyteen sekä työsuojelun parantamiseen. Mosambikissa hanketyöhön liittyy myös 
metsäalan työolojen ja ympäristönsuojelun parantaminen. Hankkeissa pyritään jakamaan kokemuksia 
kestävästä metsätaloudesta sekä laittoman puukaupan vaikutuksista työntekijöiden turvallisuuteen ja 
ympäristöön Myanmarin ja Mosambikin välillä. 

Neljä keskusjärjestöhanketta pyrkivät ennen kaikkea vahvistamaan ammattiyhdistysliikkeen 
yhtenäisyyttä. Ne toteutetaan kahdenvälisenä yhteistyönä paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa 
Nepalissa, Filippiineillä ja Mosambikissa. Keskusjärjestöt voivat yhdessä vaikuttaa maiden työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöön. Uutena kohteena kartoitetaan mahdollisuutta aloittaa keskusjärjestöhanke 
Myanmarissa. 

Kotiapulaisten oikeuksien ja järjestäytymisen edistämiseksi toteutetaan kolme hanketta. Indonesian, 
Filippiinien ja Intian yhteishankkeessa toimitaan alueellisesti yhteistyössä kotiapulaisten 
kansainvälisen ammattiliiton IDWF:n ja paikallisten kotiapulaisten ammattiliittojen kanssa. 
Kolumbiassa ja Mosambikissa kahdenvälisinä hankekumppaneina ovat paikalliset kotiapulaisten 
ammattiliitot.  

Kotitalouksissa tehtävä työ on pitkään ollut näkymätöntä, epävirallista työtä, mutta ILOn 189 
yleissopimuksen (v. 2011) myötä se on nostettu virallisen työn rinnalle. Sopimus on tosin monissa 
maissa vielä ratifioimatta. Merkittäviä haasteita alalla ovat matalat palkat ja turvattomat työolot sekä 
työntekijöille sosiaaliturvan ja perusoikeudet takaavan lainsäädännön puute. SASKissa suhteellisen 
uudesta kotiapulaistoimialasta on kerätty viime ohjelmakaudella kokemusta, jota tulevalla 
ohjelmakaudella on tarkoitus hyödyntää. 
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Kuljetusalalla SASK tukee kahta hanketta satama- ja kuljetusalan työntekijöiden aseman 
vahvistamiseksi Kolumbiassa ja Mosambikissa. Merkittäviä haasteita ovat kuljetuspalvelujen 
pirstaloituminen, mistä seuraa vakavia laatu-, työterveys- ja työolosuhdeongelmia. 

3. Viestintä, vaikuttaminen ja kehityskasvatus 

Viestinnässä uutta on entistä suunnitelmallisempi ja koordinoidumpi vaikuttamistyö, jota tehdään 
yhteistyössä jäsenjärjestöjemme ja muiden järjestöjen kanssa. Vaikuttamista tukee tutkimusyhteistyö 
yritysvastuun vahtikoirana toimivan Finnwatchin kanssa. 
 
SASK edistää ihmisarvoisen työn ja elämiseen riittävän palkan toteutumista vaikuttamalla sekä 
tavallisiin suomalaisiin että päätöksentekoon. Sitä kautta saadaan muutosta aikaan ihmisten 
asenteissa ja toimintatavoissa. SASKin tavoitteena on olla läsnä ja aktiivisia järjestön tavoitteita 
tukevissa tapaamisissa ja työryhmissä mm. sitovan yritysvastuun, vastuullisemman vaatetuotannon 
sekä reilujen julkisten hankintojen toteutumiseksi. Samoja asioita edistetään myös viestinnän ja 
kampanjoinnin keinoin, esimerkiksi kansainvälisiä teemapäiviä hyödyntäen.  
 
Ensi vuoden teemana jatkuu kotiapulaisten oikeudet, mm. Kotiorjat-kampanjan ja siihen liittyvän 
uutisoinnin myötä. Tärkeänä painopisteenä säilyy SASKin toiminnan tuloksellisuuden korostaminen. 
Tulosviestinnässä tuodaan esille erityisesti edellisen vuoden merkittäviä saavutuksia mm. 
työntekijöiden asemaa parantavaan lainsäädäntöön vaikuttamisessa Nepalissa ja Filippiineillä sekä 
lapsityön vastaisessa taistelussa Intiassa. Ohjelmasta ja sen tuloksista viestimisen vuoksi viestintä 
tekee 2–3 matkaa ohjelmamaihin. 
 
Myös viestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota työn arviointiin tiettyjen mittarien avulla, jotka 
palvelevat toiminnan kehittämistä ja kertovat onnistumisesta. Verkkosivujen edellisenä vuonna 
aloitettu uudistus valmistuu vuoden aikana. Painettu Työmaana maailma -lehti ilmestyy kaksi kertaa. 
 
Erityistä näkyvyyttä toiminnalle tuo ensi vuonna Nenäpäivä-kampanja. Nenäpäivän kuvaajat 
vierailevat vuoden alkupuoliskolla SASKin kotiapulaishankkeessa Mosambikissa, ja SASKin työ näkyy 
Nenäpäivä-show’ssa marraskuussa. 
 
SASKin vapaaehtoiset eli kunnon työn lähettiläät ovat toimiston resurssien pienennyttyä yhä 
merkittävämmässä roolissa SASKin tunnettuuden lisäämisessä. Lähettiläiden koulutusta ja aktivointia 
kehitetään. Koulutuksia järjestetään kaksi. Kevään koulutuksessa on mukana kansainvälinen vieras, 
jonka läsnäoloa hyödynnetään viestinnässä muutoinkin monin tavoin. 
 
Tavoitteena on näkyä joissakin yleisötapahtumissa, mutta suuritöisten tapahtumien järjestämiseen 
SASKilla on aiempaa vähemmän mahdollisuuksia. Vuosikokousseminaareja jatketaan. Lähettiläitä 
kannustetaan olemaan aktiivisia alueidensa ja liittojensa tapahtumissa ja osallistumaan mm. 
kansainvälisen Kunnon työn päivän sekä Nenäpäivän kampanjointiin ja tapahtumiin syksyllä.  
 
SASKin järjestämä opintomatka suuntautuu marraskuussa Mosambikiin. 
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4. Varainhankinta 

Yksityis- ja kannatusjäsenvarainhankinta vakiinnutetaan neljän vuoden pilotista osaksi SASKin 
jatkuvaa toimintaa. Vuoden 2018 aikana painopisteenä on jäsenjärjestöjen osana toimivien 
ammattiosastojen ja paikallisyhdistysten kannatusjäsenyysmäärien kasvattaminen. Kuukausi- ja 
kertalahjoitustoimintoja ylläpidetään, mutta kasvutavoitteet ja resurssit suunnataan pääasiassa 
kannatusjäsenyhteisöjen rekrytointiin ja niille tarjottavien palveluiden kehittämiseen. 
  
Vuoden 2018 aikana keskitytään saamaan kannatusjäsenyhteisöiksi erityisesti yli tuhannen jäsenen 
paikallisyhdistyksiä ja ammattiosastoja lähinnä Etelä-Suomen alueella. Henkilökannatusjäsenten 
määrässä ennakoidaan pienentymistä, koska henkilökannatusjäsenyyttä ei enää aktiivisesti 
markkinoida, vaan pääasiallisena tukimuotona yksityishenkilöille tarjotaan kuukausilahjoittamista.  
 
Uusien kuukausilahjoittajien saamiseksi ja nykyisten mukana pitämiseksi SASK kampanjoi vuosittain 
eri teemoilla, jotka suunnitellaan yhdessä viestinnän kanssa. Ensi keväänä jatketaan 
kotiapulaisteemalla (Kotiorjat-kampanja) ja syksyllä myöhemmin lukkoon lyötävällä teemalla. 
 
Kertalahjoituksien keräämisessä pääpaino asetetaan joulukampanjointiin.  
 
Yksityis- ja kannatusjäsenvarainhankinnan tavoitteena on, että vuonna 2018 saavutetaan 100 000 
euron tuotto. 

5. Järjestön hallinto ja kehittäminen 

5.1 Henkilöstö 
 

SASKin henkilöstövahvuus vuonna 2018 on suunnitelman mukaan 16 henkilöä, joista yksi 
työskentelee osa-aikaisesti 50 %:n työajalla. Henkilökunta jakautuu eri toimintojen osalta seuraavasti: 
kansainvälisen toiminnan yksikössä työskentelee 8,5 henkilöä, joista 3,5 ulkomailla aluetoimistoissa; 
viestinnässä 2 henkilöä ja hallinnossa (ml. varainhankinta) 5 henkilöä. Kansainvälisen toiminnan 
yksikössä on syksyllä 2017 täyttämättä yksi tehtävä, jonka täyttämisestä päätetään ulkoministeriön 
rahoituspäätöksen vahvistuttua.  
 
SASKissa toteutettujen säästötoimien myötä henkilökunnan työssä viihtyvyys on heikentynyt ja koettu 
työn kuormittavuus on kasvanut. Näiden työyhteisöä rasittavien tekijöiden parantamiseksi tehtävää 
työtä jatketaan vuonna 2018. 
 

5.2 Kehittäminen  
 
Strategian linjausten mukaisesti osaamisen kehittäminen on yksi kuluvan strategiakauden 
painopisteistä. Tehtäväkohtaiset osaamisprofiilit valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä, minkä 
jälkeen päästään arvioimaan täsmällisempiä koulutustarpeita ja toteuttamaan koulutussuunnitelmia.  
 
Osaamisen kehittämiseen läheisesti liittyvän EFQM-laatumalliin pohjautuvan SASKin 
laatujärjestelmän kehittäminen jatkuu syksyllä 2018.  
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Ulkoistetuista IT-palveluista tehty sopimus päättyy kesäkuun lopulla. Uuden sopimuksen myötä myös 
SASKin IT-infrastruktuuria uudistetaan. 
 
Kevään 2018 aikana varmistetaan, että SASKin tiedonhallintasuunnitelma ja käytänteet vastaavat 
toukokuussa voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 
 

5.3 Seuranta ja arviointi  
 
Hallituksen valitsema sisäisen tarkastuksen ohjausryhmä esittelee vuoden 2017 tarkastuksen tulokset 
ja johtopäätökset hallitukselle sekä tekee esityksen vuodelle 2018 valittavasta tarkastuskohteesta. 
 
SASKin riskienhallintajärjestelmän mukaiset vuosittaiset arvioinnit toteutetaan suunnitelman 
mukaisesti: riskilokiin dokumentoidaan havaitut riskit, niiden vaikutusarviot sekä toteutettavat 
toimenpiteet. Vuonna 2018 SASKin johtoryhmä arvioi riskinhallintajärjestelmän toimivuutta ja 
mahdollisia kehittämistarpeita. 
 
Koko SASKin toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan aiempaa systemaattisemmin. 
Kehitysyhteistyöohjelman seurannan ja arvioinnin osalta painopiste on vuonna 2018 ohjelman 
lähtötilakartoitusten ja kumppaneiden kapasiteetin arvioinnin tekemisessä, neljännesvuosittaisen 
seurannan aloittamisessa ja toimialakohtaisen vuosiarvioinnin kehittämisessä.  
 
Hankehallintojärjestelmä IRMAn päivitetään vuoden 2018 alkupuolella vastaamaan uuden ohjelman 
rakennetta, tavoitteita ja mittareita. 

6. Talous 

Vuonna 2018 SASKin kokonaisbudjetti on 4,6 miljoonaa euroa (kuvio 3), josta ulkoministeriön 
tukeman kehitysyhteistyöohjelman osuus on 4,3 miljoonaa euroa. Valtionavun osuus on noin 74 % 
budjetoiduista kokonaistuotoista.  
 

 
Kuvio 3. Kulubudjetti toiminnoittain 
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SASKin talousarviota laadittaessa lähtökohtana on ollut ulkoministeriölle toimitettu 
ohjelmatukihakemus rahoituskaudelle 2018–2021. Tarvittaessa talousarvio ja toimintasuunnitelma 
päivitetään, kun ministeriön rahoituspäätös saadaan tammikuussa. SASKin hallitus hyväksyy 
mahdollisen päivitetyn talousarvion ja toimintasuunnitelman. 
 
Ulkoministeriöltä haettava valtionapu vuodelle 2018 on talousarviossa ohjelmatukihakemuksen 
mukaisesti 3,2 miljoonaa euroa. Lisäksi vuodelta 2017 arvioidaan siirtyvän noin 200 000 euroa 
käytettäväksi uuden rahoituskauden ensimmäisenä vuonna.  
 
SASKin oma rahoituspohja muodostuu edelleen pääosin varsinaisista jäsenmaksuista, 
jäsenjärjestöjen maksamista toimintojen omarahoitusosuuksista sekä varainhankinnan tuotoista. 
Varainhankinnan tuotot koostuvat Nenäpäivä-kampanjan tuotto-osuudesta, kannatusjäsenmaksuista 
ja kuukausilahjoituksista sekä yksittäisistä lahjoituksista.  
 
 


