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1. Yleistä 
 

Vuosi 2018 oli SASKin ohjelmakauden 2018–2025 ja rahoituskauden 2018–2021 
ensimmäinen vuosi. Kehitysyhteistyöohjelman toteuma oli suunniteltua pienempi, 3,2 
miljoonaa euroa, eli 84 prosenttia budjetoidusta 3,7 miljoonasta eurosta.  
 
Alustava tieto ulkoministeriön rahoituspäätöksestä saatiin syyskokouksen 2017 jälkeen, ja 
sen pohjalta SASKissa valmisteltiin päivitetty talousarvio ja ohjelmasuunnitelma 
ulkoministeriöön. Lopullinen rahoituspäätös saatiin helmikuussa. Vasta sen jälkeen voitiin 
viimeistellä loput hankesuunnitelmat ja allekirjoittaa sopimuksia kumppaneiden kanssa. Sen 
vuoksi osa suunnitelluista hankkeista ja arvioinneista voitiin aloittaa vuoden 2018 
loppupuoliskolla. Hankkeiden käynnistymistä viivästytti myös hankehallinnon ohjeistusten ja 
lomakkeiden uudistaminen. 
 
Toimintojen toteutukseen vaikutti osaltaan myös se, että SASKin vakituisessa työsuhteessa 
olleista henkilöistä kolme oli perhevapailla vuoden 2018 aikana. 
 
Viestinnässä toiminnan painopiste oli olemassa olevien toimintojen kehittämisessä. 
Verkkosivujen uudistuksen yhteydessä koottiin kaikki SASKiin liittyvä tieto, toiminta ja 
varainhankinta samalle verkkosivustolle. Ay-liikkeen jäsenille tarjottavaa koulutusta 
kehitettiin ja laadittiin suunnitelmat koulutuksen laajentamiseksi. Vaikuttamista tehtiin sekä 
osana kehitysyhteistyöjärjestöjen vaalivaikuttamista että kehitysyhteistyön vaikuttavuuden 
mittaamiseen käytettyjen indikaattoreiden kehittämisessä. 
 

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. Kehitysmaiden ammattiliittojen edunvalvontakykyä voidaan 
vahvistaa hankeyhteistyöllä, asiantuntijavaihdolla, verkostoja tukemalla sekä työmarkkinoihin 
liittyvää tutkimustoimintaa tukemalla.  

Vuoden 2018 alkupuolella kansainvälisen toiminnan painopiste oli edellisen (2015–2017) 
ohjelmakauden analysoinnissa ja tulosten raportoinnissa sekä uuden ohjelmakauden (2018–
2025) varsinaisen toiminnan aloittamisessa ja uusien ohjelmatoimintaa tukevien työkalujen 
viimeistelyssä. Vuoden jälkipuoliskolla keskityttiin useiden uusien hankkeiden suunnitteluun 
ja toimintojen käynnistämiseen.  

SASKin kansainväliseen ohjelmatoimintaan kuului yhteensä 34 hanketta, joista suuri määrä 
suunniteltiin ja käynnistettiin vuoden aikana. Myös menestyksekkään, vuoden 2017 lopussa 
päättyneen Namibian metalli- ja rakennusliitto MANWUn järjestökehityshankkeen 
päätösseminaari pidettiin helmikuussa 2018.  
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Ensimmäisellä vuosipuoliskolla pääohjelmamaissa järjestettiin ohjelman aloitustilaisuuksia 
SASKin kumppaneille. Tilaisuuksissa päivitettiin toimintaympäristöjen muutokset 
pääohjelmamaissa ja Suomessa, käytiin läpi ohjelman teoreettinen rakenne mittareineen 
sekä muutokset suunnittelu-, raportointi- ja seurantaprosesseissa. Lisäksi keskusteltiin 
ohjelmarahoituksesta, sen lähteistä ja tulevaisuudesta. 

Kansainvälisen toiminnan toteutuneet kulut jäivät suunnitelmasta ja olivat yhteensä 
2 617 700 euroa, eli 86 % suunnitellusta 3 057 000 eurosta.  

2.1. Hanketoiminta maittain 

SASKin hanketoimintaa on viime vuosina kohdennettu maantieteellisesti. Tavoitteena on 
suunnata resursseista noin 80 prosenttia pääkohdemaihin. Ulkoministeriön tukeman 
ohjelman osalta toiminta kohdistettiin maantieteellisesti kahdeksaan pääohjelmamaahan ja 
viiteen muuhun maahan. Vuonna 2018 pääohjelmamaihin kohdistui 93 % hanketoiminnan 
määrärahoista (kuvio 1).  
 
Toteutuneilla kuluilla mitattuna neljä suurinta maata vuonna 2018 olivat Mosambik, Filippiinit, 
Kolumbia ja Nepal. Muita pääohjelmamaita ovat Indonesia, Intia, Malawi ja Myanmar. 
Toiminnasta 55 % toteutettiin vähiten kehittyneissä maissa eli LDC-maissa, 28 % alemman 
keskitulon maissa ja 17 % ylemmän keskitulon maissa. 
  

 

Kuvio 1. Hanketoiminta maittain vuonna 2018 
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2.2. Hanketoiminta toimialoittain 

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). Hanketoiminnan budjetti vuodelle 2018 oli yhteensä 2 300 000 euroa, 
josta toteutui 1 795 115 euroa (toteutusaste 78 %, ks. taulukko 1).  

Taulukko 1. Hanketoiminta toimialoittain vuonna 2018 

Toimiala Suunniteltu Osuus Toteutunut Toteutusaste 

Teollisuusala 652 000 28 % 592 450 91 % 

Yksityinen palveluala 389 000 17 % 292 740 75 % 
Julkinen ala 370 500 16 % 201 523 54 % 
Rakennusala 355 000 15 % 308 494 87 % 
Ei-toimialakohtaiset 198 500 9 % 129 101 65 % 

Kotitaloustyöntekijät 189 000 8 % 170 473 90 % 
Kuljetusala 146 000 6 % 100 334 69 % 
Yhteensä 2 300 000  100 % 1 795 115 78 % 

 
Kuten kuviosta 2 nähdään, toimialoista suurin oli teollisuus, jonka osuus hanketoteutuksesta 
oli 33 % (9 hanketta ja päättyneen hankkeen loppuseminaari). Rakennusala nousi toiseksi 
suurimmaksi toimialaksi hyvän toteutusasteensa myötä. Julkisella alalla suunnitteilla oli 
eniten kokonaan uusia hankkeita, joiden viivästymisen takia toimialan toteutusaste jäi muita 
alhaisemmaksi. 
 

 
Kuvio 2. Hanketoiminnan jakautuminen toimialoittain vuonna 2018 

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

Mosambikissa SASK tuki kahta hanketta: elintarvikealan hanketta sekä kaikki muut 
teollisuuden alat kattavaa IndustriALL-yhteishanketta. Molemmissa painopisteinä oli 
neuvottelutoiminnan, työsuojelun sekä ammattiliittojen viestintäosaamisen kehittäminen.  

Malawissa hanketoiminta kattoi kaikki IndustriALLin sektorit ja keskittyi jäsenhankintaan, ay-
perustietoisuuden ja työsuojelun parantamiseen. Kolumbiassa SASK teki hankeyhteistyötä 
IndustriALLin jäsenliittojen kanssa kaivos- ja energia-aloilla sekä kahdenvälisesti 
maaseutuyhteisöjen kehityksen ja lasten oikeuksien puolustamiseksi.   

Indonesiassa SASKin hanketuki kohdistui metalli- ja kaivosaloille. Myanmarissa työ keskittyi 
voimakkaasti kasvavalle tekstiilisektorille, mutta myös kaivosten turvallisuuden 
edistämiseen.  

Filippiineillä jatkui metalliliiton edunvalvontatyön tukeminen, ja uutena toimintona aloitettiin 
yhteistyö elintarviketeollisuuden heikon ja hajanaisen liittokentän yhtenäisyyden ja 
järjestäytymisasteen parantamiseksi. Lisäksi teollisuusalalla jatkettiin asiantuntijavaihtoa eri 
maiden liittojen kesken järjestäytymis-, viestintä-, kampanjointi- ja tasa-arvokoulutusten 
muodossa.   

Julkisen alan hankkeita oli käynnissä yhteensä seitsemän, kuudessa maassa: 
Mosambikissa, Filippiineillä, Indonesiassa, El Salvadorissa, Guatemalassa ja Nepalissa. Ne 
kaikki toteutettiin yhteistyössä kansainvälisen julkisen alan ammattiliiton PSI:n kanssa. 
Näistä uusia aloitteita olivat Indonesiassa tehty energia-alan pilotti hankeyhteistyön 
mahdollisuuksien selvittämiseksi sekä Filippiineillä ja Indonesiassa tehty vesisektorin 
hankepilotti.  

Hankkeissa korostuu ILOn perusoikeuksien edistäminen, koska julkisen alan työntekijöiden 
oikeuksia järjestäytyä ja neuvotella kollektiivisesti työehdoistaan on useissa maissa rajoitettu 
kansainvälisten sopimusten vastaisesti. Työntekijöiden oikeuksia pyritään vahvistamaan 
myös vaikuttamalla kansalliseen lainsäädäntöön, verkostoitumalla sekä vahvistamalla 
edunvalvontaa työpaikkatasolla. Julkisen sektorin hankkeissa saavutetut lainsäädännön 
parannukset vaikuttavat useissa tapauksissa koko työväestöön, ei pelkästään julkiseen 
sektoriin. Näistä esimerkkinä Filippiineillä aikaansaatu äitiysloman pidennys. 

Yksityisillä palvelualoilla toteutettiin viisi hanketta, joista kolme kansainvälisen 
palvelualojen ammattiliiton UNIn kanssa (Kolumbia, Indonesia, Nepal ja Bangladesh) ja 
kaksi kahdenvälisesti (Mosambik ja Etelä-Afrikka).   

Kolumbiassa yhdistettiin uudenlaiseen hankekokonaisuuteen kaupan, turva-alan sekä ICTS-
alan ammattiliittojen vahvistaminen, mikä on erityisen haastavaa monikansallisissa 
yrityksissä. Palvelualojen työntekijöiden yhteisen rintaman luominen on erityisen tärkeää 
myös laajemmassa mittakaavassa Kolumbian rauhanprosessin kontekstissa. 
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Indonesiassa tuettiin yksityisten palvelualojen monisektoriliiton järjestökehitystä ja 
vaikuttamistyötä. Nepalissa ja Bangladeshissa toimittiin rahoitus- ja ICTS-alan liittojen 
vahvistamiseksi.   

Mosambikissa edistettiin matkailu- ja ravintola-alan työntekijöiden oikeuksia kahdenvälisen 
kumppanin kanssa. Etelä-Afrikassa suunniteltiin uutta pilottiyhteistyötä 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 oli käynnissä Nepalissa, Intiassa, Myanmarissa sekä 
Mosambikissa ja Namibiassa. Hankkeet toteutettiin yhdessä kansainvälisen puu- ja 
rakennusalan ammattiliiton BWI:n kanssa.   

Nepalin ja Intian hankkeilla pyrittiin vähentämään lapsityön käyttöä, yhdistämään 
ympäristönsuojelua ja työntekijöiden oikeuksien puolustamista sekä tukemaan 
siirtotyöläisten oikeuksien toteutumista. Myanmarin toiminnassa keskityttiin maan talouden 
kasvualojen kolmen kärjestä kahteen: metsä- ja puuteollisuuteen sekä rakennustoimintaan. 
Painopisteinä olivat koulutus työntekijöiden perusoikeuksista, työsuojelu sekä 
neuvottelutaitojen kehittäminen.   

Afrikassa toteutettava Mosambik-Namibia-hanke pureutui erityisesti monikansallisten 
yritysten työehtoihin suurissa infrastruktuurihankkeissa, julkisin varoin toteutettavien 
rakennushankkeiden ehtojen läpinäkyvyyteen sekä työsuojelun parantamiseen. 
Mosambikissa hanketyöhön liittyy myös metsäalan työolojen ja ympäristönsuojelun 
parantaminen. 

Kolme keskusjärjestöhanketta pyrki ennen kaikkea vahvistamaan ammattiyhdistysliikkeen 
vaikuttavuutta, kapasiteettia ja yhtenäisyyttä. Ne toteutettiin kahdenvälisenä yhteistyönä 
paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa Nepalissa, Filippiineillä ja Mosambikissa. 
Keskusjärjestöt voivat yhdessä vaikuttaa maiden työ- ja sosiaalilainsäädäntöön. Vuoden 
aikana kartoitettiin mahdollisuutta aloittaa keskusjärjestöhanke myös Myanmarissa.  

Kotiapulaisten oikeuksien ja järjestäytymisen edistämiseksi toteutettiin kolme hanketta. 
Indonesian ja Filippiinien yhteishankkeessa toimittiin yhteistyössä kotiapulaisten 
kansainvälisen ammattiliiton IDWF:n sekä paikallisten kotiapulaisten ammattiliittojen kanssa. 
Mosambikissa kahdenvälisenä hankekumppanina oli paikallinen kotiapulaisten ammattiliitto 
ja Kolumbiassa paikallisen liiton lisäksi ay-liikettä lähellä oleva tutkimus- ja koulutusjärjestö. 

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 sosiaaliturvan ja perusoikeudet takaavan lainsäädännön puute. 
SASK on kerännyt hyvää kokemusta suhteellisen uudesta toimialasta, ja paikalliset 
hankekumppanit tekevät erittäin tuloksekasta työtä haastavalla toimialalla. 
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Kuljetusalalla SASK tuki kahta hanketta satama- ja maantiekuljetusalan työntekijöiden 
aseman vahvistamiseksi Kolumbiassa ja Mosambikissa.  
 
Kuljetussektorilla merkittäviä haasteita ovat kuljetuspalvelujen pirstaloituminen, mistä seuraa 
vakavia laatu-, työterveys- ja työolosuhdeongelmia. Liittoja vahvistettiin koulutuksen avulla, 
ja ne kykenivät neuvottelemaan useita uusia työntekijöiden etuja parantavia 
työehtosopimuksia.  

2.3. Muu kansainvälinen toiminta 

Kokonaan jäsenjärjestöjen rahoituksella toteutettiin työehtojen kehittymistä metsäsektorilla ja 
sen arvoketjuissa arvioinut selvitys Uruguayssa. Selvitys julkistettiin Uruguayssa yhdessä 
paikallisen keskusjärjestön kanssa, ja sitä on käsitelty Paperiliiton ja Teollisuusliiton 
hallituksissa sekä selvityksen kohteena olleissa suomalaisissa yrityksissä. Lisäksi selvitys on 
huomioitu sekä Suomen että Uruguayn edustustoissa ja tiedotusvälineissä. 
 
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n vuosittaisen työkokouksen yhteydessä fasilitoitiin 
kumppanimaiden ja suomalaisten keskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n tapaamista 
Genevessä. Fasilitoinnin tavoitteena on tukea kehitysmaiden keskusjärjestöjen globaalia 
edunvalvontaa. 
 

3. Viestintä, vaikuttaminen ja globaalikasvatus 
Viestinnässä erityisesti alkuvuonna keskityttiin SASKin verkkosivujen kehittämiseen. 
Verkkosivut (sask.fi) uudistettiin kokonaan, ja niille rakennettiin paljon uusia sisältöjä. Uusien 
sivujen myötä SASKin verkkosivuston käyttäjämäärä lisääntyi 35 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Vuonna 2018 eri käyttäjiä oli 24 000 ja istuntoja 34 000.  
 
Digitaalisessa uutismediassa SASKiin liittyvät osumat vähenivät merkittävästi: 104 
uutisesta 35:een. Jäsenjärjestöjen lehdissä SASK mainittiin 23 kertaa (vuonna 2017: 40).  
 
Sosiaalisen median käyttö laajeni siten, että SASK avasi myös Linkedin-tilin. Sosiaalisessa 
mediassa SASK sai yhteensä 952 osumaa. Tärkeimmät mediat ovat Twitter, Facebook ja 
Instagram, niissä tykkääjä-/seuraajamäärät kasvoivat vuoden aikana seuraavasti: Facebook 
11 %, Twitter 9 % ja Instagram 32 %.  
 
Kampanjateemana jatkui kotiapulaisten oikeudet Kotiorjat-kampanjan ja siihen liittyvän 
uutisoinnin ja mainonnan myötä. 
 
SASKin toiminnan tuloksia tuotiin esiin paitsi uusilla verkkosivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa ja kaksi kertaa vuodessa ilmestyneessä Työmaana maailma -lehdessä myös 
kaikkien jäsenjärjestöjen käyttöön laaditulla tulosartikkelilla. Lisäksi elokuussa järjestettiin 
sidosryhmille suunnattu Sadonkorjuujuhla, jossa esiteltiin edellisen ohjelmakauden parhaat 
saavutukset toiminta-alueittain. Lisäksi SASK julkaisi neljän podcastin sarjan, jossa 
käsiteltiin tulosten lisäksi toiminnan eri ulottuvuuksia. Podcastien tekemiseen saatiin erillinen 
apuraha KSR:ltä. 
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Viestintä teki yhden aineistonhankintamatkan SASKin hankemaahan, Kaakkois-Aasian 
Myanmariin. 
 
Globaalikasvatuksen saralla jatkettiin kansainvälisyydestä kiinnostuneiden SASKin 
jäsenjärjestöjen jäsenten kouluttamista eli ns. kunnon työn lähettiläiden koulutuksia. Vuonna 
2018 järjestettiin kaksi peruskoulutusta, joihin osallistui yhteensä 84 ihmistä. Vuoden 
lopussa lähettiläitä, jotka pystyvät toimimaan SASKin vapaaehtoisina oli yhteensä 256.  
 
Globaalikasvatuksen ”syventäviin opintoihin” eli opintomatkalle osallistui 15 henkilöä, ja se 
suuntautui Mosambikiin. 
 
Vaikuttamistyön osalta SASK laati omat globaaliin työelämään liittyvät painopisteensä 
eduskuntavaalivaikuttamiseen, jotka jäsenjärjestöt saattoivat ottaa mukaan omaan 
työkalupakkiinsa, ja oli vaikuttamassa Kepan (nyk. Fingo) linjauksiin. Lisäksi SASK oli 
mukana järjestöjen yhteisissä yritysvastuuseen ja kehitysyhteistyön rahoitukseen liittyvissä 
vaikuttamiskampanjoissa (Ykkösketjuun, Tunne ketjusi, Puhtaat vaatteet). SASK pyrki 
vaikuttamaan myös siihen, millaisin indikaattorein Suomen (ml. järjestöt) tekemää 
kehitysyhteistyötä mitataan, mutta säällistä työtä mittaavat mittarit jäivät vielä puuttumaan 
Suomen mittaristosta.  
 
Alkuvuodesta olivat käynnissä myös ns. pyöreän pöydän kokoontumiset, joissa jatkettiin 
vaikuttamista YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden toimeenpanoon 
Suomessa osana ministeriöiden vetämää työryhmää, joka koostui teollisuusyritysten ja 
ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen edustajista. 
 
Kehityspoliittisiin kysymyksiin SASK vaikuttaa pysyvästi kehityspoliittisessa toimikunnassa 
(2016–2019) sekä kahdenvälisillä keskusteluilla ulkoministeriön kanssa.  
 
Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestettiin miniseminaarit. Kevään 
tilaisuuden aiheena oli työelämän tulevaisuus. Syksyn seminaarissa käsiteltiin verotusta ja 
tulonjakoa kehittyvissä maissa. SASK järjesti myös jäsenjärjestöjen puheenjohtajille ja 
kansainvälisten asioiden asiantuntijoille suunnatun tulevaisuusseminaarin, jossa pohdittiin 
ay-liikkeen kansainvälisen toiminnan kehittämistarpeita. 
 
Lisäksi SASK näkyi ja käytti puheenvuoroja (39 kpl) useissa tapahtumissa ja koulutuksissa. 
Niiden kautta tavoitettiin suoraan lähes 5000 ihmistä. Myös tutkimusyhteistyötä 
Finnwatchin kanssa jatkettiin. Vuonna 2018 valmistui yritysvastuulakia Suomeen vaativan 
Ykkösketjuun-kampanjan tueksi laadittu selvitys vastaavista laeista muissa maissa. Vuoden 
aikana Finnwatch julkaisi myös kolme aiempina vuosina SASKin rahoituksella toteutettua 
selvitystä, aiheina globaalit puitesopimukset, elämiseen riittävän palkan mallit ja sosiaalinen 
vastuu julkisissa hankinnoissa. 
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4. Järjestön hallinto ja kehittäminenHenkilöstö 

SASKin henkilöstövahvuus oli 15 henkilöä, joista yksi työskenteli osa-aikaisesti 50 %:n 
työajalla. Henkilöstö jakautui eri toimintojen osalta seuraavasti: kansainvälisen toiminnan 
yksikössä työskenteli 7,5 henkilöä, joista 3,5 ulkomailla aluetoimistoissa, viestinnässä 2 
henkilöä ja hallinnossa (ml. varainhankinta) 5 henkilöä. Vuonna 2017 avoimeksi jäänyt kv-
toiminnan assistentin tehtävä päätettiin jättää täyttämättä, koska tavoiteltua kasvua ei voitu 
toteuttaa ulkoministeriön rahoituspäätöksen takia. 
 
Vuoden 2018 aikana aluekoordinaattori, kansainvälisen toiminnan päällikkö ja viestinnän 
suunnittelija olivat erimittaisilla perhevapailla. Perhevapaiden aikana työtehtävät voitiin 
osittain hoitaa sijaisuusjärjestelyillä. 

2.5. Hallinto 

4.2.1 Varsinaiset jäsenet 

Vuonna 2018 SASKin varsinaisina jäseninä oli kaksi keskusjärjestöä ja 34 ammattiliittoa.  
 
Jäsenjärjestöt 31.12.2018: 
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 
Akavan Erityisalat 
Ammattiliitto Nousu 
Ammattiliitto Pro 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT 
Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 
Ilmailualan Unioni IAU 
Insinööriliitto IL 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
Kirkon akateemiset AKI 
Loimu 
Palkansaajajärjestö Pardia 
Palvelualojen ammattiliitto PAM 
Paperiliitto 
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU 
Rakennusliitto 
Rautatiealan Unioni RAU 

Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL 
Suomen Laivanpäällystöliitto 
Suomen Merimies-Unioni SMU 
Suomen Muusikkojen Liitto SML 
Suomen Sosialidemokraattinen 
Sanomalehtimiesliitto SSSL 
Sähköalojen ammattiliitto 
Talentia 
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme 
Tehy 
Teollisuusliitto 
Tieteentekijöiden liitto 
Tulliliitto 
Vakuutusväen Liitto VvL 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 
Yleinen Lehtimiesliitto YLL 
 

4.2.2 Kannatusjäsenet 

Kannatusjäseniä SASKilla oli vuoden lopussa 371 (2017: 392), joista henkilökannatus-
jäseniä oli 259 (2017: 287), eläkeläiskannatusjäseniä 10 ja kannatusjäsenyhteisöjä 102 
(2017: 105). Vuoden aikana erosi tai erotettiin 27 kannatusjäsentä (2017: 53). Niistä 
henkilökannatusjäseniä oli 21 (2017: 45) ja kannatusjäsenyhteisöjä 6 (2017: 8). Uusia 
kannatusjäseniä liittyi 19 (2017: 15), joista henkilökannatusjäseniä oli 8 (2017: 6) ja 
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kannatusjäsenyhteisöjä 11 (2017: 9). Kannatusjäsenmaksut tuottivat 43 095 euroa (2017: 38 
414 €), joista henkilökannatusjäsenmaksuja oli 9 760 euroa ja yhteisöjäsenmaksuja 33 335 
euroa.  
 
SASKissa otettiin käyttöön pienempi kannatusjäsenmaksu eläkeläisille, joka vuonna 2018 oli 
20 euroa. Tätä mahdollisuutta käytti 10 kannatusjäsentä, jotka muuttivat jäsenlajinsa 
kannatusjäsenestä eläkeläiskannatusjäseneksi. 

4.2.3 Sääntömääräiset kokoukset 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 14.6.2018. Paikalla oli 20 edustajaa 15 
jäsenjärjestöstä sekä kolmen kannatusjäsenyhdistyksen kolme edustajaa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Rauni Söderlund Ammattiliitto Prosta. 
  
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 14.12.2018. Paikalla oli 21 edustajaa 19 
jäsenjärjestöstä sekä kolmen kannatusjäsenyhdistyksen neljä edustajaa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Merja Launis-Ahtiainen JHL:stä. 

4.2.4 Hallitus 

SASKin hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana kuusi kertaa.  
 
Hallituksen varsinaisia jäseniä olivat: 
 
Puheenjohtaja Lindholm Henri (SEL) 
Varapuheenjohtaja Hietanen Eija (SAK) 
Varapuheenjohtaja Kousa Risto (STTK) 
Houbad Christina (VvL) 
Koivuniemi Sari (Tehy) 
Koskinen Matti (Pro) 
Kreutzman Nina (Rakennusliitto) 
Lehikoinen Heidi (PAM) 
Oksa Petteri (IL) 
Petälä Eveliina (JHL) 
Puura Heli (Teollisuusliitto) 

Hallituksen varajäseniä olivat: 
 
Koskenheimo Hanna (Jyty) 
Aho Jaakko (Sähköliitto) 
Holm Hanna (YKA) 
Niinimaa Leena (SSSL) 
 
 

4.2.5 Tilintarkastajat 

Syyskokous valitsi vuodelle 2019 varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Anne Vuorion ja KHT 
Johanna Winqvist-Ilkan sekä varatilintarkastajiksi KHT Pasi Hirvosen ja KHT Ulla Nykyn, 
kaikki Ernst & Young Oy:stä. 

2.6. Arviointi ja kehittäminen 

Yksi kuluvan strategiakauden painopisteistä on osaamisen kehittäminen. SASKin 
koulutustarpeita arvioitiin strategiaan pohjautuvan osaamiskartan ja tehtäväkohtaisten 
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osaamisprofiilien avulla. Näiden pohjalta laadittiin henkilöstö- ja kehittämissuunnitelma 
vuosille 2018–2019. 
 
SASKin IT-palvelujen tarjoaja vaihdettiin keväällä, ja samalla uudistettiin IT-infrastruktuuria. 
Keväällä varmistettiin myös, että SASKin tiedonhallintasuunnitelma ja käytänteet vastaavat 
EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 
 
Hankehallintojärjestelmä IRMAa päivitettiin vastaamaan uuden ohjelman rakennetta, 
tavoitteita ja mittareita. Kehitysyhteistyöohjelman tuotoksia, tuloksia ja vaikutusta alettiin 
mitata ohjelmatason mittareiden avulla. Lisäksi ohjelman seuranta- ja arviointijärjestelmä 
muokattiin vastaamaan uuden ohjelman vaatimuksia. 
 

Mosambikissa aloitettiin Palkansaajien tutkimuslaitoksen kanssa SASKin kehitysyhteistyö-
ohjelman vaikuttavuuden arviointitutkimus. Tutkimuksella mitataan SASKin työn 
vaikuttavuutta, ja se kestää koko rahoituskauden 2018–2021 ajan. 

2.7. Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta 

Sisäisen tarkastuksen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Eveliina Petälä (JHL) ja muina 
jäseninä Marjut McLean (Tehy) sekä Matti Koskinen (Ammattiliitto Pro). 

Vuoden 2018 kohdetarkastuksena oli ”Kestävyys SASKin hankkeissa: Mikä vahvistaa, mikä 
heikentää?” Tarkastuksen löydöksiä hyödynnetään vuonna 2019 uutta strategiaa 
laadittaessa. 

Tammikuussa 2018 tehdyssä periodisessa riskientarkastelussa merkittävyydeltään 
suurimmiksi arvioidut riskit olivat liittorahoituksen pysyvä pienentyminen sekä työn 
kuormittavuus ja jaksaminen. Näille sekä muille merkittäville riskeille päätettiin toimenpiteet 
ja vastuuhenkilöt riskien pienentämiseksi. Riskienhallintajärjestelmää kehitettiin 
tunnistamaan entistä paremmin kehitysmaista nousevat riskit. 

 

5. Talous 
Kirjanpidon mukaiset kokonaistuotot olivat 3 602 674 euroa (2017: 4 583 708 €) ja 
kokonaiskulut 3 614 232 euroa (2017: 4 705 108 €). Tilikauden tulos oli 11 558 euroa 
alijäämäinen (2017: alijäämä 121 401 €). 
 
Uuden ohjelman toteuttamisen ensimmäinen vuosi jäi ennakoidusti jälkeen suunnitelmasta. 
SASKilla oli käytettävissä valtionapua kehitysyhteistyön toteuttamiseen yhteensä 2 984 255 
euroa, joka sisälsi 54 255 euroa edelliseltä ohjelmakaudelta käyttämättä jäänyttä saldoa 
(2017 käytettävissä oli 3 449 398 €, josta käytettiin 3 395 143 €). SASKin kehitysyhteistyö-
ohjelmaan käytettiin valtionapua yhteensä 2 572 984 euroa, joten saldoksi jäi vuoden 
lopussa 411 271 euroa (2017: 54 255 €). Kaikkien vuoden mittaan toteutettujen 34 
hankkeen talousraportit on sisällytetty tilinpäätökseen. Toteutuneet kulut toiminnoittain on 
esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Kulut toiminnoittain 
 
Toiminto Suunnitelma Toteutunut Osuus, % 
Kv. toiminta 3 057 000 2 617 700 72 % 
Viestintä 382 000 388 625 11 % 
Varainhankinta 90 000 91 174 3 % 
Hallinto 563 000 516 734 14 %  

4 092 000 3 614 232 100 % 
 
Kokonaiskuluista 3 164 245 euroa (87 %) liittyi ulkoministeriön tukeman 
kehitysyhteistyöohjelman toteuttamiseen.  

3.1. Varainhankinta   

SASKin jäsenmaksutuotot olivat toimintavuonna 401 377 euroa (2017: 411 287 €). 
Kannatusjäsenmaksut tuottivat 43 095 euroa (2017: 38 414 €) ja lahjoitukset 40 433 euroa 
(2017: 48 882 €).  
 
Toiseksi merkittävin varainhankinnan muoto (jäsenmaksujen jälkeen) on Nenäpäivä-keräys, 
jonka tuotoista SASK saa yhdeksäsosan. SASK jäsenjärjestöineen osallistui 
valtakunnalliseen Nenäpäivä-kampanjaan levittämällä keräyksestä tietoa sosiaalisessa 
mediassa sekä omien että jäsenjärjestöjen julkaisujen ja viestintäverkostojen kautta. Lisäksi 
SASK lähettiläineen osallistui useisiin Nenäpäivä-tempauksiin eri puolilla Suomea. SASKin 
osuus Nenäpäivä-keräyksen tuotosta oli 188 102 euroa (2017: 178 788 €).  
 
Nenäpäivä-kampanjaan kuvattiin vuonna 2018 SASKin hankekuvastoa. SASKin työtä 
dokumentoi valokuvaaja Meeri Koutaniemi, joka vieraili Mosambikissa tapaamassa 
kotiapulaisia ja heidän perheitään. Kampanjan yhteydessä Koutaniemen valokuvat olivat 
esillä Helsingissä myös digitaalisena valokuvanäyttelynä.  
 
Muussa varainhankinnassa keskityttiin edelleen tuomaan ammattiosastoja ja 
paikallisyhdistyksiä SASKn kannatusjäseniksi. Toiminnan pääpaino oli yhdistys- ja 
osastokäynneissä sekä vierailuissa liittojen tilaisuuksiin, joissa kerrottiin SASKin toiminnasta 
ja erityisesti kannatusjäsenyydestä.   
 
Syksyllä järjestettiin SASKin Reilua joulua -keräys, jolla tavoiteltiin ja saatiin tukijoiksi selvästi 
aiempaa suurempi joukko yksityishenkilöitä, ammattiliittoja, ammattiosastoja ja 
paikallisyhdistyksiä sekä yrityksiä. Uutena keräysmuotona otettiin käyttöön myös perinteinen 
keräyskirje. 
 
Muita yksityishenkilöihin kohdistettuja varainhankintametodeja olivat kertalahjoitukset sekä 
kuukausilahjoitukset. Uusia tukimuotoja kehitettiin muun muassa Facebookin 
varainkeräyskampanjatyökalun käyttöönoton myötä.  
 
Kesäkuussa toteutettiin lahjoittajatutkimus SASKin kuukausilahjoittajille. 
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Varainhankinnan tuotoilla rahoitettiin viiden kehitysyhteistyöhankkeen toimintaa, erityisesti 
kotiapulaisten ja heidän perheidensä tukemiseksi.  
 

6. Arvio tulevasta kehityksestä 
Näkymä tulevasta kehityksestä on hyvin linjassa vuoden 2017 toimintakertomuksen 
yhteydessä esitetyn arvion kanssa. Kansainvälinen kehityspolitiikka ja nykyisen kaltainen 
Suomen kehitysyhteistyön rahoitus ovat isossa muutoksessa samoin kuin SASKin keskeisin 
toimintakenttä eli kehitysmaiden työmarkkinat. Useissa kehitysmaissa kansalaisjärjestöjen ja 
ammattiyhdistysliikkeen toimintatila on kaventunut, ja kehityksen arvioidaan jatkuvan 
samansuuntaisena.  
 
Toimintaympäristön muutoksiin on varauduttu muun muassa aikaistamalla strategian 
päivitys vuoteen 2019. Nykyinen strategia voimassa 2017–2020, mutta uusi strategia 
halutaan voimaan jo vuodesta 2020. Osana strategian päivitysprosessia arvioidaan sekä 
kehitysyhteistyön että ammattiyhdistysliikkeen toimintaympäristöjen muutoksia. Strategian 
aikaistaminen helpottaa myös seuraavan kehitysyhteistyöohjelman valmistelua. 
 
Talouden näkymä vaikuttaa vakaalta ulkoministeriön nykyisen rahoituskauden eli vuoden 
2021 loppuun saakka. Sen jälkeiseen tulevaisuuteen liittyy monia epävarmuustekijöitä muun 
muassa siksi, että on epäselvää, millaisia rahoitusinstrumentteja ulkoministeriöllä on 
käytössä.  
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7. Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2018 
 

  

VARSINAINEN TOIMINTA 2018 2017
Kehitysyhteistyöohjelma ja hallinto
 
Tuotot Valtionapu 2 572 984,15 3 395 142,79

Muut avustukset 3 000,00 0,00
Rahoitus kumppaneilta 252 217,74 408 293,44
Muut tuotot 101 463,23 102 699,60

Varsinaisen toiminnan tuotot 2 929 665,12 2 929 665,12 3 906 135,83 3 906 135,83

Kulut 
Henkilöstökulut

Palkat 696 873,80 632 517,71
Palkkiot 22 630,24 5 215,00
Henkilösivukulut 163 391,94 153 669,77
Ulkomaan palkat ja sivukulut 213 922,84 201 735,08

 1 096 818,82 993 137,56

Poistot 32 199,61 80 012,69

Muut toiminnan kulut 
Toiminta kotimaassa ja aluetoimistot 753 112,78 976 838,16

Kehitysyhteistyöhankkeet
Kulut hankemaassa 1 715 828,88 2 635 674,58

Varsinaisen toiminnan kulut 3 597 960,09 3 597 960,09 4 685 662,99 4 685 662,99
   

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -668 294,97 -779 527,16

VARAINHANKINTA
Tuotot Jäsenmaksut 401 377,94 411 287,43

Kannatusjäsenmaksut 43 095,50 38 414,15
Keräystuotot 188 101,53 178 787,70
Lahjoitukset 40 433,93 49 082,42

673 008,90 677 571,70
Kulut 16 271,88 19 445,06

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 656 737,02 658 126,64

Kulu-/tuottojäämä -11 557,95 -121 400,52

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -11 557,95 -121 400,52
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8. Tase 31.12.2018 

 
 

9. Tilinpäätöksen liitetiedot 

7.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot 

 
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoonsa 
vähennettynä poistoilla: Ohjelmista on tehty 20 prosentin sekä koneista ja kalustosta 25 
prosentin tasapoisto.  
 
Hankekumppanilla oleva, käyttämätön rahoitusapuosuus on kirjattu rahoitusapuennakoksi. 
Hankkeessa hyväksyttyihin kuluihin käytetty, lähetetyn rahoitusavun ylittävä osuus on kirjattu 
rahoitusapuvelaksi.  
 
Rahoitusapuennakot nettomääräisenä vuoden lopussa olivat 175 919,59 euroa. 
Keräys- ja lahjoitusvarojen käyttöä seurataan omassa pääomassa. 
 
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi käyttäen kussakin 
hankkeessa toteutunutta, painotettua keskikurssia.  

31.12.2018 31.12.2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Atk-ohjelmat 113 883,48 47 150,09
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 8 988,94 122 872,42 10 122,00 57 272,09

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Jäsenmaksusaamiset 50 651,42 38 862,43
Myyntisaamiset 1 729,50 6 985,39
Muut saamiset 269 616,62 217 481,52
Siirtosaamiset 190 824,72 188 268,09

512 822,26 451 597,43
Rahat ja pankkisaamiset 1 625 492,80 2 138 315,06 1 350 928,98 1 802 526,41

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 261 187,48 1 859 798,50

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma 100 912,76 100 912,76
Projektipääoma 1 236 584,37 1 357 984,89
Tilikauden ali-/ylijäämä -11 557,95 1 325 939,18 -121 400,52 1 337 497,13

VIERAS PÄÄOMA, Lyhyaikainen
Saadut ennakot 558 073,05 151 329,94
Ostovelat 49 042,05 29 140,68
Siirtovelat 218 575,02 239 444,92
Muut velat 109 558,18 935 248,30 102 385,83 522 301,37

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 261 187,48 1 859 798,50
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7.2. Tuloslaskelmaa koskevat tiedot  

 

 
 
 
 
  

a) Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 
2018 2017

Tulokseen sisältyvät varsinaisen toiminnan tuotot ovat 2 929 665,12 3 906 135,83
Varsinaisen toiminnan kulut ovat 3 597 960,09 4 685 662,99

Varsinaisen toiminnan tulos -668 294,97 -779 527,16

b) Kehitysviestintä, globaalikasvatus, ohjelmasta tiedottaminen ja vaikuttamistoiminta
Henkilöstö Matkat Muut Yhteensä

Työmaana maailma -lehti 1 885 16 25 673 27 574
Kampanjatoiminta 3 032 16 361 19 392
Tapahtumat 1 150 33 1 510 2 693
Seuranta ja vaikuttavuuden arviointi 9 283 9 283
Muut viestinnän kulut 184 631 62 47 873 232 566
Varainhankinnallinen viestintä, markkinointi 20 18 436 18 456
Lähettilästoiminta 350 11 366 16 683 28 398
Opintomatkat 41 797 8 464 50 261

188 016 56 325 144 283 388 625
  

c) Kansainvälisen työn henkilöstö- ja toimintakulut
Henkilöstö Matkat Muut Yhteensä

Henkilöstö- ja toimintakulut Suomessa 359 854 196 103 73 671 629 628
Henkilöstö- ja toimintakulut aluetoimistoissa 213 923 10 857 26 888 251 669
Hankekulut kohdemaissa 1 715 829 1 715 829

573 777 206 961 1 816 388 2 597 125
 

d) Hallinnon ja varainhankinnan henkilöstö- ja toimintakulut
Henkilöstö Matkat Muut Yhteensä

Henkilöstö- ja toimintakulut Suomessa 335 026 13 427 247 830 596 282
596 282

  
Tuloslaskelman palkat, palkkiot ja henkilösivukulut 2018 2017  
Palkat ja palkkiot 907 796 812 438  
Eläkekulut 146 898 136 024
Muut henkilösivukulut 42 125 44 677
Yhteensä 1 096 819 993 138

Henkilöstöä oli vuoden lopussa yhteensä 16, joista Suomessa 12 (yksi vanhempainvapaalla) ja aluetoimistoissa 4.
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7.3. Tasetta koskevat tiedot 

 

 
 

a) Käyttöomaisuuden muutokset

Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmat 2018 2017

1.1. 47 150,09 108 252,33
Lisäys 91 707,30 7 204,40
Poisto -24 973,92 -68 306,64
31.12. 113 883,47 47 150,09

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 2018 2017

1.1. 10 122,00 17 137,12
Lisäys 6 092,64 4 957,92

Vähennys 0,00 -267,00
Poisto -7 225,70 -11 706,04
31.12. 8 988,94 10 122,00

b) Oman pääoman erien muutokset tilikauden aikana

 2018 2017
Toimintapääoma

1.1. 100 912,76 100 912,76
31.12. 100 912,76 100 912,76

Projektipääoma
1.1. 1 357 984,89 1 284 784,91

Lisäys -121 400,52 73 199,98
31.12. 1 236 584,37 1 357 984,89

Tilikauden ali-/ylijäämä -11 557,95 -121 400,52

Oma pääoma 31.12. 1 325 939,18 1 337 497,13

c) Annetut pantit

SASKin toimistohuoneiston vuokrasopimus on tehty Valion Eläkassan kanssa. Sopimuksen mukaisen
vuokravakuuden arvo, 12 600 euroa, on talletettu pankkitilille Helsingin OP Pankkiin.

d) Projektien tilitystilanne

Rahoitusprojektien tuensaajat ovat velvollisia tekemään tilitykset SASKille seuraavan
vuoden helmikuun loppuun mennessä. Vuodelta 2018 tilitettyjä avustuksia on 1 656 513 euroa,
yhteensä 35 projektista. Vuodelta 2017 on yksi tilitetty avustus 59 310 euroa.

e) Vastuut
Vuokravastuu toimistohuoneistosta 6 kk, yhteensä 26 218 euroa.

Leasing-vastuut 2019 erääntyvät Myöhemmin erääntyvät
17 278 16 513
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