
Reilu maailma 
työn alla 



SASK  
Suomen ainoa työntekijöiden oikeuksiin 
keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö

• Perustettu vuonna 1986 (SAK)
• Jäsenenä 34 suomalaista 

ammattiliittoa kaikista 
keskusjärjestöistä

• sekä keskusjärjestöt SAK ja STTK
• 35 hanketta Afrikassa, Aasiassa ja 

Latinalaisessa Amerikassa
• Neljä aluetoimistoa



SASK
• Kumppaneina ammattiliitot, 

keskusjärjestöt ja tutkimuslaitokset 
kehittyvissä maissa 

• Rahoittajina ulkoministeriö, 
ammattiliitot ja niiden yhdistykset, 
Nenäpäivä sekä yksityiset 
kuukausilahjoittajat

• Hallinto koostuu ay-liikkeen 
edustajista: vuosikokous ja hallitus



Tavoitteena ihmisarvoinen työ
Jokaisella on oikeus 
ihmisarvoiseen työhön, josta saa 
elämiseen riittävää palkkaa

Työelämän perusoikeudet (ILO)

• Oikeus järjestäytyä
• Oikeus neuvotella työehdoista
• Pakkotyön kielto
• Syrjinnän kielto 
• Lapsityön kielto



Ihmisarvoinen työ on ihmisoikeus
• Ihmisarvoinen työ
• Elämiseen riittävä palkka
• Sama palkka samasta työstä
• Ei syrjintää
• Oikeus järjestäytyä
• Riittävä lepo ja vapaa-aika

= YK:n ihmisoikeusjulistuksesta (1948)



• Taustalla myös YK:n 
kestävän kehityksen 
tavoitteet vuosille 
2016–2030 

• Velvoittavat kaikkia 
YK:n jäsenvaltioita

• Mukana ensimmäistä 
kertaa ihmisarvoinen 
työ (mutta Suomen 
hallitus yrittää 
aktiivisesti unohtaa 
sanan ”ihmisarvoinen”



Aiheet tapetilla
Suomessa ihmisten ja median 
kiinnostus työoloja kohtaan 
näyttää olevan nousussa



SASK maailmalla



Ohjelmamaat
Pääohjelmamaat:
80 % kehitysyhteistyöstä 

• Kolumbia
• Intia
• Indonesia
• Malawi 
• Mosambik
• Myanmar 
• Nepal
• Filippiinit

Muut ohjelmamaat

• Bangladesh
• El Salvador
• Guatemala
• Namibia
• Etelä-Afrikka



SASKin tuloksia 
• 100 miljoonalle indonesialaiselle ilmainen terveydenhuolto 

(2015). SASK tuki liittoja tavoitteen saavuttamiseksi.

• Nepaliin perustuslaki (2015): ay-keskusjärjestöjen yhteistyö ja 
vaikuttaminen oli edellytys sen saavuttamiselle.

• Kolumbian rauhansopimus 50-vuotisen sisällissodan jälkeen 
(2016). SASK tuki liittojen työtä rauhan puolesta.

• Mosambikin kotiapulaiset saivat oikeuden sosiaaliturvaan. 
Oikeus koskee arviolta 80 000–120 000 naista (2016).



SASKin tuloksia 
• 413 uutta ja110 entistä parempaa työelämää ohjaavaa sopimusta > 

parantavat arviolta 300 000 työntekijän ja heidän perheenjäsenten 
elämää (2015–2017) 

• Myanmarissa säädettiin historian ensimmäinen minimipalkkalaki, 
Mosambikissa ja Nepalissa palkkoja korotettiin

• Lähes 400 lapsityön kieltävää työehtosopimusta Intia ja Nepal

• Yli 12 000 lapsityöläistä oppinut lukemaan ja kirjoittamaan Nepalissa 
ja Intiassa



Vaikuttavuutta vuodelta 2017
• Nepalissa pystyttiin vaikuttamaan 

uuteen työlakiin ja sosiaali-
turvalakiin -> merkittäviä 
parannuksia isolle joukolle 

• Filippiineillä ratifioitiin ILOn
julkisen sektorin 
järjestäytymisvapauden takaava 
sopimus ensimmäisenä Aasiassa

Reilu maailma 
työn alla

Lue lisää www.sasktulokset.fi



Käytännön tasolla
• Lapset kouluun 

• Lapsille kyyti kouluun 

• Vähemmän pelkoa (kuolema, 
seksuaalinen ahdistelu)

• Pienempi nälkä

• Vuotamaton katto

• Vähemmän fyysistä kipua  

• Vähemmän 15-tuntisia työpäiviä 



Työn osa-alueita
• Monenlaista koulutusta: tasa-

arvo, neuvottelutaidot, 
työehtosopimukset, työntekijän 
oikeudet

• Lapsityön vastainen taistelu

• Työturvallisuus

• Naisten osallistuminen ay-
toimintaan

• Vaikuttamistyön tukeminen



SASK Suomessa 

• Vapaaehtoiset Kunnon työn 
lähettiläät

• Opintomatkat

• Nenäpäivä

• Vaatevallankumous ja Puhtaat 
vaatteet -verkosto

• Tapahtumat   

• Omat kampanjat ja vaikuttamistyö



Mukaan toimintaan!
Järjestöt
• Loputkin liitot ja keskusjärjestöt SASKin jäseniksi
• Liitot mukaan hanketoimintaan ns. omarahoittajana
• Ammattiosastot ja yhdistykset kannatusjäseniksi

Yksittäiset ihmiset
• Tule mukaan lähettilääksi, opintomatkalle, tapahtumiin
• Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tai lahjoita kertasumma
• Ohjaa merkkipäivänä lahjoitukset SASKille



Yhteistyötahot Suomessa
• Reilu kauppa, Eetti, 

Finnwatch, WWF Suomi 
• Muut suomalaiset 

järjestöt ja ammattiliitot



SASK ja sosiaalinen media
www.facebook.com/SASK.fi

@SaskFi

saskfi

Haku: Suomen Ammattiliittojen 
Solidaarisuuskeskus

#reilumpimaailma 

Seuraa meitä 
somessa!



Kiitos!


