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1. Johdanto 

SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö, joka puolustaa työntekijöiden perusoikeuksia ja edis-

tää ihmisarvoista työtä vahvistamalla riippumatonta ammattiyhdistysliikettä ja sen toiminta-

edellytyksiä. Tämän toimintasuunnitelman uusittu rakenne perustuu SASKin strategiaan sekä 

siinä määriteltyihin painopisteisiin ja tavoitteisiin vuosille 2020–2030.  

 

Vuosi 2021 on SASKin kahdeksanvuotisen kehitysyhteistyöohjelman neljäs toteutusvuosi. 

Varsinaisen ohjelmatuen lisäksi SASK sai keväällä 2020 päätöksen ulkoministeriön myöntä-

mästä lisärahoituksesta vuosille 2020–2021. Lisärahoitus on suunniteltu käytettävän kokonai-

suudessaan Afrikkaan liittyviin toimintoihin etelässä ja Suomessa.  

 

Koronavirus on vaikuttanut dramaattisesti SASKin toimintaan vuonna 2020. Tilanteen on ar-

vioitu jatkuvan epävarmana ainakin kevään 2021. Vuoden 2021 toiminnan suunnitellun lähtö-

kohtana on ollut, että koronatilanne jatkuu vuoden 2020 kaltaisena kesään 2021 asti, jonka 

jälkeen sekä kansainvälisiä että kotimaan toimintoja voidaan vähitellen normalisoida. Ymmär-

rettävästi tämä tarkoittaa, että kaikilla toiminnan osa-alueilla; taloudessa, kansainvälisessä 

toiminnassa ja kotimaan toiminnassa tähän suunnitelmaan sisältyy poikkeuksellisen paljon 

epävarmuuksia. Ohjelman toteutusta on sopeutettu muuttuneeseen tilanteeseen ja lähes kaik-

kia suunnitelmia on jouduttu muuttamaan ohjelman alkuperäisestä versiosta. Tilanteen arvioi-

daan jatkuvan vuoden 2021 osalta samankaltaisena. 

 

Keväällä 2021 toiminnan painopiste on voimakkaasti uuden, toukokuun alussa ulkoministeri-

ölle jätettävän, nelivuotisen ohjelmatuen rahoitushakemuksen valmistelussa. Rahoitushake-

muksen valmistelun ohessa jatketaan henkilökunnan osaamisen lisäämistä strategian paino-

pistealueisiin ja seuraaviin teemoihin: ay-oikeuksiin, sukupuolten väliseen tasa-arvoon, oikeu-

denmukaiseen siirtymään, sosiaaliturvaan ja työn tulevaisuuden haasteisiin.  

 

Vuoden 2021 kokonaisbudjetti on 4,7 miljoonaa euroa, josta kehitysyhteistyöohjelman osuus 

on 4,4 miljoonaa euroa.   

2. Kansainvälinen toiminta 

SASKin kansainvälinen toiminta tukee köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä globaalissa 

etelässä. Kansainvälisessä toiminnassa tavoitteena on kumppanijärjestöjen, yleensä globaa-

lin etelän ammattiliittojen, edunvalvontakyvyn vahvistaminen. Tuki mahdollistaa kumppa-

niammattiliittojen entistä tehokkaamman toiminnan jäsentensä – ja laajemminkin työntekijöi-

den – oikeuksien, työehtojen ja sosiaaliturvan parantamiseksi. Liittojen edunvalvontakykyä 

vahvistetaan esimerkiksi hankeyhteistyöllä, asiantuntijavaihdolla, vahvistamalla verkostoja 

sekä tukemalla työmarkkinoihin liittyvää tutkimustoimintaa. Näillä toimilla SASK kasvattaa 

kumppaneidensa edunvalvontaosaamista sekä mahdollistaa suomalaisten jäsenjärjestöjensä 

oppimisen globaalin etelän kumppaneiltaan – ja päinvastoin. 
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Vahvat ammattiliitot pystyvät paikoin vaikuttamaan myös laajemmin työntekijöitä ja jopa koko 

kansakuntaa koskeviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, esimerkiksi energia- ja vesipalvelu-

jen saavutettavuuteen.  SASKille vuonna 2020 myönnetyllä lisärahoituksella on mahdollista 

kasvattaa kansainvälistä toimintaa Afrikan mantereella ja tukea afrikkalaisten ammattiliittojen 

ja keskusjärjestöjen edunvalvontakyvyn vahvistamista. 

 

SASKin kansainvälistä toimintaa suunnitellaan ja seurataan toimialoittain. SASKin toi-

mialat ovat teollisuus, julkiset palvelut, yksityiset palvelut, rakennus-, puu- ja metsäala, koti-

apulaistyö, kuljetus, opetus sekä ei-toimialakohtainen työ, joka kattaa ammatilliset keskusjär-

jestöt ja tutkimuslaitokset.  

 

Vuonna 2021 kansainvälisessä ohjelmatoiminnassa toteutetaan yhteensä 39 hanketta, han-

ketoiminnan budjetti on yhteensä 2,8 miljoonaa euroa (kuvio 1). 

 

 
 

Kuvio 1. SASKin hanketoiminnan jakautuminen toimialoittain 2021  

 

Ulkoministeriön tukema ohjelmatoiminta globaalissa etelässä kohdistuu vuonna 2021 seitse-

mään merkittävimpään ohjelmamaahan (70 %) ja kuuteen muuhun maahan (12 %). Mer-

kittävimpiä ohjelmamaita ovat Filippiinit, Indonesia, Kolumbia, Malawi, Mosambik, Myanmar 

ja Nepal. Muita ohjelmamaita ovat Bangladesh, El Salvador, Eswatini, Guatemala, Namibia ja 

Etelä-Afrikka. Maakohtaisten hankkeiden lisäksi Afrikassa toteutetaan temaattisia verkosto-

hankkeita (mm. Naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen työelämässä, reilu siirtymä, Afrikan 

vapaakauppasopimus), joiden osuus hanketoiminnasta on 18 %. Maakohtaisesta toiminnasta 

43 % toteutetaan vähiten kehittyneissä maissa eli niin sanotuissa LDC-maissa, 38 % alemman 

keskitulon maissa ja 19 % ylemmän keskitulon maissa. SASKin hallitus voi tarvittaessa päät-

tää toiminnasta muissa maissa.  
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Yleinen kehitystrendi SASKin merkittävimmissä ohjelmamaissa (kuten Filippiineillä, Indonesi-

assa ja Kolumbiassa) on viime vuosina ollut kansalaisyhteiskunnan toimintatilan ja -vapauden 

kaventuminen sekä heikentyminen. Kehitys näyttää valitettavasti jatkuvan ja vahvistuvan 

myös vuonna 2021. Lisäksi koronapandemian jatkuminen monissa SASKin ohjelmamaissa 

hidastaa, hankaloittaa tai ajoittain pysäyttää toiminnot. Negatiiviset kehityskulut heikentävät 

siten etenkin ohjelman kansainvälisen toiminnan tulosten saavuttamista ja kestävyyttä. 

2.1 Työntekijöiden perusoikeudet ja vahva ay-liike 

 

Strateginen tavoite Mittarit 

SASKin toiminta on edesauttanut työnte-

kijöiden perusoikeuksien toteutumista ja 

vahvistanut ammattiyhdistysliikkeen 

työskentelyedellytyksiä 

1. Parannuksia ILOn yleissopimusten 
kuten C.87, C.98, C.151, C.176, C.182, 
C.183, C.188, C.189 tai C.190 toteutta-
misessa 

 

SASK edistää työntekijöiden perusoikeuksien toteutumista kansainvälisessä toiminnas-

saan. Vuonna 2021 SASKin kumppanit (yli 170 kumppaniliittoa tai keskusjärjestöä) puolusta-

vat työntekijöiden perusoikeuksia (C.87 ja C.98), kampanjoivat ILO:n eri yleissopimusten rati-

fioimiseksi (C.190) sekä ratifioitujen yleissopimusten (C.151, C.189) saattamisesta kansalli-

seen lainsäädäntöön esimerkiksi Filippiineillä ja Mosambikissa. 

2.2 Työehtojen ja toimeentulon parantuminen 

Strateginen tavoite Mittarit 

SASKin tukemat ammattijärjestöt ovat 

kyenneet parantamaan edustamiensa 

ryhmien työehtoja ja toimeentuloa 

1. Työehtosopimusten piiriin kuuluvien 
työpaikkojen määrän kasvu toi-
mialalla 

2. Työehtosopimusten piiriin kuuluvien 
työntekijöiden määrän kasvu työpai-
koilla 

3. Parannukset työehtosopimusten si-
sällöissä verrattuna aiempiin sopi-
muksiin 

 

SASKin kansainvälisen toiminnan keskiössä on myös kumppanijärjestöjen edunvalvonta-

osaamisen kasvattaminen ja vahvistaminen. Vuonna 2021 SASKin kumppanit eri maissa 

kasvattavat osaamistaan ay-toiminnan perusasioissa (mm. jäsenhankinta, neuvottelutaidot, 

työehtosopimusten sisällöt jne.) hanketoiminnan avulla. Sen seurauksena SASKin kumppa-

neiden mahdollisuudet neuvotella työnantajien kanssa paranevat ja työehtosopimusten piiriin 

on mahdollista saada enemmän työntekijöitä. Lisäksi kumppanit pyrkivät lisäämään ammatti-

liittojen edustavuutta työpaikolla, mikä vaikuttaa usein suoraan työnantajien haluun neuvotella 

ammattiliiton kanssa työehtosopimuksesta. 
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2.3 Yhteiskunnalliset uudistukset 

Strateginen tavoite Mittarit 

SASKin tukema ay-liike on pystynyt aja-

maan läpi merkittävän, ihmisten elämän-

laatua ja oikeuksia parantavan yhteiskun-

nallisen uudistuksen tai torjumaan oi-

keuksien heikennykset  

1. Lainsäädäntöuudistukset ovat työn-
tekijäystävällisiä tuettujen kumppa-
neiden yhteisen vaikuttamistoimin-
nan ansiosta 

2. Parannuksia minimipalkkoihin tuettu-
jen kumppaneiden neuvottelemana. 

3. Työntekijöiden oikeus liittyä sosiaali-
turvajärjestelmään on parantunut. 

 

SASKin kumppanit eri maissa pyrkivät vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekojärjestelmään 

ja siten ajamaan läpi työntekijöitä hyödyttäviä yhteiskunnallisia uudistuksia. SASKin kumppa-

nit 15 eri hankkeessa ovat asettaneet tämän tavoitteeksi ja tekevät vaikuttamistyötä uudistus-

ten eteen. Vuoden 2021 loppuun mennessä tavoitteena on saada 87 eri vaikuttamisprosessia 

onnistuneesti päätökseen. 

3. Kotimaan toiminta 

SASK edistää työelämän perusoikeuksien ja elämiseen riittävän palkan toteutumista koh-

demaissa, vaikuttamalla sekä yksittäisiin suomalaisiin, etenkin ammattiyhdistysliikkeen jäse-

niin, että päätöksentekijöihin Suomessa. Vuonna 2021 kotimaan toiminnoissa keskitytään sy-

ventämään ymmärrystä kansainvälisen toiminnan tarpeellisuudesta ammattiyhdistysliik-

keessä ja työelämän perusoikeuksien tärkeydestä globaalisti sekä vahvistamaan SASKin va-

paaehtoisverkoston toimintaedellytyksiä Suomessa. Se tarkoittaa sekä vapaaehtoisille tarjot-

tavien toimintamuotojen kehittämistä että tiedon levittämistä tehokkaan täsmäviestinnän ja 

vaikuttamistyön keinoin.  

3.1 Vapaaehtoistoiminta  

 

Strateginen tavoite Mittarit 

SASKin ja jäsenjärjestöjen yhteinen, va-

paaehtoisista koostuva vaikuttajaver-

kosto pystyy osallistumaan näkyvästi 

strategisia teemoja koskevaan keskuste-

luun työpaikoilla, omissa liitoissaan ja 

suomalaisessa yhteiskunnassa. 

1. Tapahtumien ja aktiviteettien määrä 
2. Osallistujamäärät 
3. Kannatusjäsenyhteisöiden määrä ja 

niiden koko 
4. Kuinka moni SASKin lähettiläs on ak-

tivoitunut omassa liitossaan tai 
muissa verkostoissa SASKin teemo-
jen osalta 

5. Ay-vaikuttajien sitoutuminen solidaa-
risuustyöhön 

 

Viikonlopun mittaisia SASK-lähettiläskoulutuksia järjestetään vuoden aikana kaksi, yksi ke-

väällä ja yksi syksyllä. Lisäksi järjestetään korkeatasoinen Afrikka -seminaari loppuvuodesta 
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2021. SASK-lähettiläiden osaamista kehitetään lähettiläskoulutusten lisäksi vapaaehtoistoi-

mintaan, SASKin hanketoimintaan ja työelämän perusoikeuksiin keskittyvien koulutusten 

muodossa. Lähettiläitä kannustetaan osallistumaan jäsenliittojen omaan kansainvälisyys- ja 

solidaarisuustoimintaan sekä jakamaan tietoa SASKin toiminnasta ja SASKille tärkeistä tee-

moista omissa verkostoissaan. Lisäksi pilotoidaan lähettiläille tarjottavia kansainvälisen va-

paaehtoistoiminnan ja koulutuksen muotoja. 

Vuoden 2021 aikana toteutetaan lähettiläsverkostossa osaamiskartoitus, jotta heille voidaan 

jatkossa tarjota heidän omaa osaamistaan tai kehittämistarpeitaan vastaavaa toimintaa. Va-

paaehtoistoimintaa toteutetaan sekä lähi-, että verkkotilaisuuksina.  

3.2 Globaaliteemojen tunnettuus  

 

Strateginen tavoite Mittarit 

SASKin ja ay-liikkeen globaaliteemojen 

tunnettuus ay-liikkeen jäsenkentässä on 

kasvanut 

1. Tapahtumien ja aktiviteettien määrä 
2. Osallistujamäärät 
3. Kannatusjäsenmäärät 
4. Kuinka lähettiläät edistävät globaa-

leja teemoja omissa liitoissaan  
5. Asiantuntijapuheenvuorot ja kutsut 

tilaisuuksiin/ työryhmiin 

 
 
SASKin suurin tapahtuma vuonna 2021 on marraskuussa järjestettävä suomalaisen ay-liik-

keen ja SASKin vaikutuksia Afrikan maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen käsittelevä semi-

naari. Samalla SASK juhlii 35-vuotista toimintaansa. Vuoden aikana teetetään tutkimus, joka 

käsittelee Afrikan kehitystä, ja se julkaistaan tapahtumassa. Syksyllä SASK on perinteisesti 

mukana sekä Kunnon työn päivän sekä Nenäpäivän kampanjoinnissa. SASK osallistuu 

myös toukokuussa järjestettäville Maailma kylässä -festivaaleille.  

SASKin järjestämä, osallistujille omakustanteinen vuoden 2020 opintomatka Nepaliin siirtyi 
pandemiasta johtuen seuraavaan vuoteen ja todennäköistä on, että kohde tulee vaihtumaan 
vuonna 2021 Nepalista eteläiseen Afrikkaan. Lopullinen kohde päätetään alkuvuodesta, riip-
puen koronatilanteen kehityksestä eri puolilla maailmaa. 
 
Loppuvuodesta lanseerataan Qatarin MM-kisojen 2022 rakennustyömaiden työoloihin ja ih-
misoikeusloukkauksiin keskittyvä kampanja, joka jatkuu aina kisoihin saakka.  
 
SASK jatkaa vuonna 2020 Globaalit pelinrakentajat -hankkeen puitteissa alkanutta yhteistyötä 
Nuorten Akatemian, Viestintä- ja suunnittelukollektiivi Sustiksen sekä Opinkirjon kanssa, jolla 
lisätään nuorten ymmärrystä kestävän kehityksen tavoitteista ja niihin vaikuttamisesta. Elämi-
seen riittäviin palkkoihin liittyen yhteistyötä tehdään Eettisen kaupan puolesta Eetti ry:n 
kanssa.  
 
SASKin teemoja käsitteleviä avoimia verkossa järjestettäviä leffailtoja järjestetään myös 
vuonna 2021, kuten myös eri aiheita käsitteleviä webinaareja. Vuonna 2020 toteutettujen pod-
castien pohjalta järjestetään myös avoimia keskustelutilaisuuksia verkkoalustoilla.  Myös 
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verkkoalustoilla toteutettavia aluekatsauksia jatketaan. Näiden tarkoitus on korvata etenkin 
korona-aikana jäsenjärjestöjen osallistumista hanketoiminnan seurantaan.  
 
SASKin tiedonjakamisen keinoja kartoitetaan ja kehitetään vuoden aikana niin, että viestinnän 
vaikuttavuus ja tehokkuus paranevat. Näin varmistetaan, että SASK näkyy oikeissa paikoissa 
ja oikeilla sisällöillä eri kohderyhmiä ajatellen.  
 

SASK pyrkii nostamaan esille sille tärkeitä teemoja viestinnässä niin verkkosivuilla kuin 

sosiaalisessa mediassakin. Toimitettuja artikkeleita julkaistaan SASKin verkkosivuilla sekä ar-

tikkeleita toiminnasta tarjotaan jäsenjärjestöjen julkaisuihin.  Jotta viestintä pystyy kertomaan 

SASKille tärkeistä teemoista elävästi ja luotettavasti, se pyrkii tekemään perehtymismatkan 

johonkin SASKin kohdemaahan. Vuosikertomuksesta tehdään julkaisu, joka postitetaan olen-

naisille sidosryhmille. SASKin sisältöjä vahvistavaa ja terävöittävää tutkimusyhteistyötä jatke-

taan ja tutkimuksia tuotetaan ainakin liittyen järjestäytymisoikeuksiin ja tuotantoketjuihin. Kam-

panjoissa näkyy edelleen vahvasti ILOn määrittelemät työelämän perusoikeudet. Alkuvuo-

desta pidetään vielä esillä syrjintään liittyviä kysymyksiä ja maaliskuussa lanseerataan pak-

kotyötä käsittelevä kampanja. Syksyllä lanseerataan järjestäytymisoikeuksia käsittelevä #ilon-

oikeudet -kampanjasarjan viimeinen osa.  

 

SASKin toiminnan teemojen tunnettuuteen vaikuttaa merkittävästi lähettiläsverkoston toimin-
takyky ja siksi vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on tärkeää myös tämän tavoitteen saavut-
tamiseksi.  

3.3 Vaikuttamistyö  

 

Strateginen tavoite Mittarit 

SASK on vahva kehityspoliittinen vaikut-

taja kotimaassa 

1. Työelämän perusoikeuksien/ ILO:n 
oikeuksien yleisyys julkisessa kes-
kustelussa 

2. SASKin vaikuttamistoiminnan koh-
teena olevien yritysten hankintapää-
töksissä yhä useampi sitoutuu nou-
dattamaan ILO:n perusoikeuksia. 

3. UM:n myöntämän valtionavun ehtona 
kehitysmaissa on ILO:n oikeuksien 
toteutuminen 

4. Kuinka moneen verkostoon tai työ-
ryhmään SASK (henkilöstö / toimin-
nassa mukana olevat) kutsutaan mu-
kaan ja miten hyvin ne ovat linjassa 
SASKin asiantuntijuuden kanssa 

5. SASKin ja muiden ohjelmatukijärjes-
töjen rahoitus pysyy tietyllä tasolla. 
Kansalaisjärjestöjen rahoituksen 
suhde muihin rahoitusinstrumenttei-
hin 
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SASK jatkaa vaikuttamistoiminnassaan työelämän perusoikeuksien esillä pitämistä yhdessä 

jäsenjärjestöjen kanssa kehityspoliittisessa toimikunnassa sekä ulkoministeriön ja yrityselä-

män kanssa käytävissä keskusteluissa. Mahdollisuuksien mukaan SASK tarjoaa globaalin 

työelämän kysymysten osaamista käytettäväksi myös ay-liikkeen ulkopuolelle suunnattavissa 

koulutuksissa. Työelämän perusoikeuksien näkökulmaa pidetään voimakkaasti esillä suoma-

laisessa kehityspoliittisessa keskustelussa mm. yhdessä SAKn ja STTKn kanssa verkostoissa 

ja yhdistyksissä, joiden toimintaan SASK osallistuu. Tutkimusyhteistyötä, joka tukee SASKin 

toimintaa jatketaan mm. Finnwatchin kanssa.  

 
Kampanjateemoina ovat Kansainvälisen työjärjestö ILOn luokittelemat työelämän perusoi-

keudet. Alkukeväästä SASK kampanjoi syrjintää vastaan, maaliskuussa kampanjateema vaih-

tuu pakkotyön kieltämiseen. Syksyllä aloitetaan #ilonoikeudet kampanjasarjan viimeinen osa, 

joka käsittelee järjestäytymisoikeuksia.  

SASK on mukana yritysvastuulakia ajavassa järjestöjen ja yritysten yhteisessä yritysvastuu-

kampanjassa. Koulutusyhteistyöstä on käyty alustavia keskusteluja Finnfundin kanssa liittyen 

työelämän ihmisoikeuksiin.  

Afrikan merkitys on kasvanut maailmassa poliittisesti ja taloudellisesti ja Afrikan kehitys on 

noussut kehityspoliittisen keskustelun ytimeen. SASK tulee osallistumaan Afrikkaa koskevaan 

keskusteluun erityisesti työelämän ihmisoikeuksien näkökulmasta. 

3.4 Varainhankinta  

 

Strateginen tavoite Mittarit 

Varainhankinta on vahvistanut SASKin 

rahoituspohjaa ja kasvattanut ay-liikkeen 

organisaatioiden osallistumista ja sitou-

tumista SASKin toimintaan 

1. Varainhankinnan tuottojen määrä 

2. Jäsenjärjestöjen osallistuminen oh-

jelman rahoitukseen (liittojen 

määrä/euromäärä) 

3. Ammattiliittojenosallistuminen SAS-

Kin tapahtumiin 

4. Jäsenjärjestöjen määrä 

5. Kannatusjäsenten määrä 

6. Lahjoittajien määrä 

7. Sitoutuminen (lahjoitussuhteen tai 

kannatusjäsenten pysyvyys)  

 
Vuoden 2021 aikana painopisteenä on jäsenjärjestöjen osana toimivien ammattiosastojen ja 

paikallisyhdistysten osallistumismahdollisuuksien sekä kannatusjäsenmäärien kasvattami-

nen. Kuukausi- ja kertalahjoitustoimintoja ylläpidetään, mutta kasvutavoitteet ja resurssit 

suunnataan pääasiassa kannatusjäsenyhteisöjen rekrytointiin.  

  

Kannatusjäsenhankintaa suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä liittojen kanssa, ja toimenpiteet 

kohdennetaan liittokohtaisesti. Kannatusjäsenyhteisötoiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 
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2020 aloitetun pilotin pohjalta kehittämällä mahdollisuuksia yhteydenpitoon hankemaiden liit-

tojen kanssa suoraan paikallistasolta ns. kumppanuustoiminnalla. Näin vahvistetaan SAS-

Kin roolia suomalaisten paikallisyhdistysten ja ammattiosastojen yhteytenä maailmalle. Ke-

väällä aloitetaan vuonna 2020 teetettyjen uusien kannatusjäsenmateriaalien avulla lähettiläs-

vetoinen kannatusjäsenhankintakampanja.   

 

Sekä yhteisö- että henkilökannatusjäsenyyksien osalta jatketaan jäsenhankinnan potenti-

aalin uudelleenarviointia ja aloitetaan jäsenyyksien uudelleenmuotoilu varainhankinnan tuot-

tojen kasvattamiseksi. 

   

Uusien kuukausilahjoittajien saamiseksi ja nykyisten mukana pitämiseksi kampanjoidaan 

yhdessä SASKin viestinnän kanssa. Vuonna 2021 jatketaan työelämän perusoikeuksia käsit-

televää #ilonoikeudet -kampanjasarjaa syrjintää, pakkotyötä ja järjestäytymisoikeuksia käsit-

televillä teemoilla.  

  

Kertalahjoitusten keräämisessä pääpaino asetetaan joulukeräykseen. Merkkipäivälahjoitta-

misen aktiivinen markkinointi aloitetaan vuonna 2021 aiempina tehdyn uudelleenkonseptoin-

nin pohjalta.   

4. SASK organisaationa 

SASK on toimintaansa jatkuvasti kehittävä asiantuntijaorganisaatio, jonka jäsenjärjestöt osal-

listuvat aktiivisesti toimintaan sekä sen seurantaan ja kehittämiseen. Painopisteitä ovat osaa-

misen kehittäminen, rahoitus- ja jäsenpohjan vahvistaminen, sekä uudenlaisten teknisten rat-

kaisujen kehittäminen.  

4.1 Jäsenistö 

 

Strateginen tavoite Mittarit 

SASKin jäseninä ovat kaikki ne suomalai-

set ammattijärjestöt, jotka pitävät tär-

keänä ay-liikkeen kansainvälistä yhteis-

työtä 

1. SASKin jäsenyyden ulkopuolella ole-

vien suomalaisten ammattiliittojen jä-

senmäärät  

2. Ei-jäsenjärjestöjen edustajien ja jä-

senten osallistuminen SASKin toi-

mintoihin 

3. Puhujapyyntöjen (jäsenjärjestöt/kan-

natusjäsenyhteisöt/ei-jäsenjärjes-

töt/muut) määrä 

4. Jäsenjärjestöjen määrä 

5. Jäsenjärjestöjen tyytyväisyys yhteis-

työhön ja pysyvyys 

6. Kannatusjäsenten määrä ja pysyvyys 
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SASK tarjoaa jäsenjärjestöilleen monipuolisesti tukea ja sisältöjä globaaleissa työelämän ky-
symyksissä. Tukea tarjotaan myös potentiaalisille jäsenjärjestöille, kun siihen tulee sopivia 
tilaisuuksia. Koulutuksiin osallistumismahdollisuuksia tarjotaan myös muille kuin jäsenjärjes-
töjen jäsenille. Kaikkia osallistujia kannustetaan viemään asiaa eteenpäin omissa ammattilii-
toissa.  
 
Keväällä 2021 teetetään jäsenjärjestöille kysely, jolla kartoitetaan tyytyväisyyttä ja toiveita kos-
kien SASKin toiminnan tunnettuutta, toteutustapoja sekä sisältöjä.  

4.2 Henkilöstö 

Strateginen tavoite Mittarit 

SASKilla on palveluksessaan osaava, 

työssään viihtyvä ja tehtäviinsä nähden 

oikein mitoitettu henkilökunta 

1. Kapasiteettiarvioinnit  
2. Työilmapiirin kehitys 
3. Työn kuormituksen ja työajan käytön 

seuranta 

 

SASKin henkilöstövahvuus vuonna 2021 on 16 henkilöä, joista yksi työskentelee konsultti-

sopimuksella 50 %:n työajalla ja yksi elokuun loppuun saakka kestävässä kehittämisprojek-

tissa. Henkilökunta jakautuu eri toimintojen osalta seuraavasti: kansainvälisen toiminnan yk-

sikössä työskentelee 8,5 henkilöä, joista 3,5 ulkomailla aluetoimistoissa; kotimaan toiminnan 

yksikössä kolme henkilöä ja hallinnossa neljä henkilöä. Henkilöstömuutoksia ennakoidaan 

syntyvän vuoden aikana päättyvien työvapaiden ja sijaisrekrytointitarpeiden myötä. 

 

Henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan vuosille 2020–2021 laaditun henkilöstö- ja 

osaamissuunnitelman mukaisesti. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on parantaa SASKin 

henkilöstön osaamista strategian eri osa-alueilla ja vahvistaa temaattista osaamista ay-oi-

keuksissa, sukupuolten tasa-arvossa, oikeudenmukaisessa siirtymässä, sosiaaliturvajärjes-

telmissä sekä työn tulevaisuudessa. 

 

Henkilöstön työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä jatketaan kaksivuotisen työhyvinvointi-

suunnitelman mukaisesti ja kehitystä seurataan syksyllä työterveyshuollon toteuttamalla Pa-

rempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyllä.  

4.3 Kehittäminen 

Ohjelmatoiminnan kehittämisen osalta vuonna 2021 keskitytään SASKin kokonaisvaltaisen 

muutosteorian viimeistelemiseen, joka luo teoreettisen pohjan SASKin ohjelmatyölle rahoi-

tuskaudella 2022–2025. Sen avulla SASK selkeyttää lähestymistapaansa oikeudenmukaisen 

taloudellisen kehityksen edistämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi ILO:n kolmikantamallin, 

eli työntekijöiden, työnantajien ja julkisen vallan, muodostamassa kontekstissa.  

Vuoden 2021 aikana viimeistellään toimintaohje sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi SAS-

Kin ohjelmatyössä sekä aloitetaan alueellisten gender-analyysien toteuttaminen. Sisäistä toi-

mintaa ohjaamaan laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.   
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SASK jatkaa oman toimintansa ilmastovaikutusten seuraamista Hiilifiksu järjestö -hank-

keessa luodun laskurin avulla ja raportoi hiilijalanjäljestään osana toimintakertomusta. 

Strateginen tavoite Mittarit 

Hallintotyötä helpottavat digitaaliset so-

vellukset ovat laajalti käytössä SASKin 

omassa organisaatiossa ja kumppaniver-

kostossa 

1. Virtuaalisten toimintojen kehitys 

2. Käytössä olevien digitaalisten sovel-

luksien hyödyntäminen (organisaa-

tiossa ja kumppaneilla) 

3. Raportointiprosessin kehitys 

4. Sähköisen asiakirjahallinnon käyt-

töönotto  

 

Virtuaalisten toimintojen ja verkkoalustojen hyödyntämistä ja kehittämistä jatketaan vuoden 

2020 kokemusten perusteella erityisesti kotimaan toiminnassa ja hallinnossa. 

Vuonna 2021 ohjelmatyön digitalisointi -kehittämishanke jatkaa SASKin ohjelmahallinnon eri 

prosessien modernisointia edellisenä vuonna aloitetun suunnittelu- ja selvitystyön pohjalta. 

Ohjelmahallinnon tarpeiden ja digitaalisten mahdollisuuksien kartoittamisen tavoitteena on ar-

vioida, testata ja ottaa käyttöön uusia digitaalisia sovelluksia tiedonkeruun ja raportoinnin te-

hostamiseksi.  

SASKin sisäistä asiakirjahallintoa kehitetään päivittämällä arkistonmuodostussuunnitelma 

(AMS) tiedonohjaussuunnitelmaksi (TOS) sekä laatimalla tiedonhallinnan toimintaohje. 

4.4 Seuranta ja arviointi 

Strategiaa tarkastellaan vuosittain niin että toimintaympäristön muutokset pystytään ottamaan 

huomioon seuraavan vuoden suunnitelmia laadittaessa. Vuoden 2021 tarkastelu tehdään 

edellisen vuoden tapaan elokuussa, jolloin samalla arvioidaan strategian toteutumista vuoden 

2020 toimintakertomuksen pohjalta. 

SASKin hallitus on nimennyt sisäisen tarkastuksen ohjausryhmän (STO) hallituskausittain. 

Syyskokouksessa 2020 valittava hallitus päättää ohjausryhmän nimeämisestä alkuvuodesta 

2021. Mahdollisista tarkastussuunnitelmista vuodelle 2021 päätetään keväällä. 

 

SASKin riskienhallintajärjestelmä, jossa riskejä arvioidaan periodisesti ja dynaamisesti on 

todettu hyödylliseksi ja toimivaksi. Riskien tunnistaminen tapahtuu järjestelmän puitteissa hy-

vin, mutta ennalta tunnistettujen riskin minimoimiseen pyrkivien toimenpiteiden osalta on ke-

hittämistarpeita. Toimintaympäristön ja oman toiminnan riskiarvio päivitetään vuosisyklin mu-

kaisesti vuoden 2021 alussa. 

 

Hanketoteutuksen seuranta on tärkeä osa SASKin ohjelmatoimintaa. Ohjelman seuranta- ja 

arviointijärjestelmän mukaisesti hanketoteutuksen tuloksia arvioidaan vuosittain. Ohjelman to-

teutusta seurataan ohjelma- ja hanketason indikaattorien avulla koko ohjelmakauden ajan. 
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Vuosi 2021 on SASKin kahdeksanvuotisen ohjelmakauden puolivälissä ja samalla ensimmäi-

sen rahoituskauden viimeinen toimintavuosi. Vuonna 2021 lähes kaikissa ohjelmakokonaisuu-

teen kuuluvissa hankkeissa toteutetaan fasilitoidut itsearvioinnit, koronapandemian vuoksi 

virtuaalisesti. Kyseessä on arviointiprosessi, jonka SASKin kumppanit suorittavat yhdessä 

SASKin henkilökunnan ja jäsenliittojen edustajien kanssa. Itsearvioinnin tavoitteena on tarjota 

kumppanille mahdollisuus arvioida järjestelmällisesti projektin saavutuksia ja tuloksia, hallin-

toprosessien toimivuutta ja tunnistaa kehitystarpeet. Kumppanien tekemät itsearvioinnit mah-

dollistavat myös ohjelman ulkoisen väliarvioinnin teettämisen vuoden 2021 aikana ko-

ronapandemiasta huolimatta. Väliarviointi perustuu ulkopuolisen konsultin tekemään analyy-

siin, jossa keskeisenä tiedonlähteenä toimivat kumppaneiden tuottamat raportit.   

 

SASKin toimeksiannosta Palkansaajien tutkimuslaitoksen toteuttama vaikuttavuustutkimus 

jatkuu SASKin tärkeimmässä ohjelmamaassa Mosambikissa vuonna 2021. Tutkimuksen to-

teuttaminen aloitettiin vuonna 2018, ja sen avulla kerätään kansallisen tason sosio-ekono-

mista kehitystä mittaavia lähtötietoja ja mitataan SASKin ohjelman vaikutuksia. Tutkimuksella 

varmistetaan riittävä luotettavuus ohjelmakauden muutosten ja tulosten arvioinnin pohjaksi. 

Tutkimus valmistuu vuonna 2022. 

5. Talous 

Strateginen tavoite Mittarit 

Vahvistunut rahoituspohja antaa mahdol-

lisuuden valtionavulla osarahoitetun toi-

minnan kasvattamiseen sekä strategi-

assa määriteltyihin, valtionavun ulkopuo-

lisiin toimintamuotoihin 

1. Valtionapuun sitomattoman oman 

rahoituksen (jäsenmaksu-, lahjoi-

tus- ja kannatusjäsentulojen) ke-

hitys 

2. Kehitysyhteistyöohjelman ulko-

puoliset toiminnot (euro- ja luku-

määrä) 

3. SASKin koko toiminnan volyymin 

kehitys  

 

 

Talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaan liittyy vuoden 2021 osalta koronapandemian 

vuoksi suuria epävarmuustekijöitä. Toiminnan suunnittelussa on oletettu rajoitusten olevan 

voimassa sekä kotimaassa että suurimmassa osassa ohjelmamaita vuoden puoliväliin asti. 

5.1 Toiminnan kustannukset 

 

SASKin kokonaisbudjetti vuodelle 2021 on 4,7 miljoonaa euroa (kuvio 2), josta ulkoministeriön 

tukeman kehitysyhteistyöohjelman osuus on 4,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 toteutusas-

teen ennakoidaan jäävän poikkeuksellisen alhaiseksi ja etenkin hanketoimintoja ja 



Toimintasuunnitelma 2021 12 (12) 
 
 
6.11.2020 
 

 
 
lisärahoituksella toteutettavia toimintoja sekä kotimaassa että kohdemaissa siirtyy toteutetta-

vaksi vuoden 2021 puolella. 

 
Kuvio 2. Kulubudjetti toiminnoittain 2021 

 

5.2 Toiminnan rahoitus 

 

Ulkoministeriön myöntämä valtionapu (ohjelmatuki) vuodelle 2021 on 3 680 000 euroa. 

Lisäksi vuodelta 2020 arvioidaan alhaisen toteutusasteen vuoksi siirtyvän jopa 1,1 miljoonaa 

euroa käytettäväksi rahoituskauden viimeisenä vuonna. Tämä edellyttää ulkoministeriön lu-

paa käyttämättömän valtionavun siirrosta. Valtionavun osuus talousarvion mukaisista koko-

naiskuluista on noin 77 %. 

 

SASKin omarahoituspohja muodostuu edelleen pääosin varsinaisista jäsenmaksuista, jä-

senjärjestöjen maksamista kehitysyhteistyöohjelman toimintojen rahoitusosuuksista sekä 

muista varainhankinnan tuotoista. Näitä ovat Nenäpäivä-kampanjan tuotto-osuus, kannatus-

jäsenmaksut ja kuukausilahjoitukset sekä yksittäiset lahjoitukset esimerkiksi joulukeräykseen. 

Jäsenjärjestöiltä tulevien omarahoituserien osalta näkymä vuodelle 2021 on suhteellisen va-

kaa. Sen sijaan muihin varainhankinnan tuottoihin arvioidaan sisältyvän suuria epävarmuuk-

sia. Mahdollinen muiden varainhankinnan tuottojen merkittäväkin aleneminen vuonna 2021 

pystytään tarvittaessa kattamaan SASKin vahvan taseen avulla siten, että ohjelman omavas-

tuun rahoitus ei vaarannu. 

 

Rahoituspohjaansa SASK pyrkii kasvattamaan jäsenhankinnalla ja esimerkiksi kannatusjä-

senyhteisöpohjaa laajentamalla. Ulkoministeriön ohjelmatuella rahoitettavan toiminnan lisäksi 

vuosisuunnitelmaan voidaan lisätä yksittäisiä, kokonaan jäsenjärjestöjen rahoituksella toteu-

tettavia tutkimuksia, selvityksiä tai muita toimintoja. SASKin hallitus tekee näistä päätökset 

erikseen, huomioiden käytettävissä olevat henkilöstöresurssit. 

 

3 581 000 €; 75 %

561 000 €; 12 %

599 000 €; 13 % Kv toiminta

Kotimaan toiminta

Hallinto


