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Tuore tutkimus todistaa kehitysyhteistyön tuloksellisuuden 
Mosambikissa 

Poikkeuksellinen tieteellinen tutkimus Suomen Ammattiliittojen 
Solidaarisuuskeskus SASKin toiminnan vaikuttavuudesta Mosambikissa kertoo, 
että neuvotteluvalmiuksia antava koulutus paransi ison joukon toimeentuloa. 

Vain parin päivän mittainen, muun muassa neuvottelutaitoihin valmentava ay-koulutus 
vaikuttaa myönteisesti työpaikan kaikkien työntekijöiden työoloihin.  

Tuore haastattelututkimus mosambikilaisilla eri alojen työpaikoilla kertoo, että kun 
työntekijöiden edustajat osallistuivat ammattiliiton järjestämään koulutukseen, monissa 
kehittyvissä maissa yleinen ilmaisten työtuntien teettäminen väheni selvästi.  

– Työntekijöiden tietoisuuden parantaminen vaikutti heidän työoloihinsa. Pidän 
merkittävimpänä tuloksena palkatta tehdyn työn vähenemistä, toteaa Lauro Carnicelli, 
yksi tutkimuksesta vastanneista työelämätutkijoista.

Työntekijät onnistuivat neuvottelemaan työnantajan kanssa myös lisää työtunteja, mikä 
nosti ansiotasoa. Tutkimukseen osallistuneilla työpaikoilla toimii SASKin tukemia 
ammattiliittoja. 

SASK mittaa jatkuvasti työnsä tuloksia, mutta halusi selvittää niitä myös ulkopuolisen 
tutkimuksen avulla. Näin saatu objektiivinen tieto on uraauurtava panostus ja avaa 
näkökulmia SASKin toiminnan kehittämiseksi. 

Toiminnanjohtaja Janne Ronkaisen mukaan tutkimus antaa näyttöä siitä, että SASKin 
kehitysyhteistyö on tuloksekasta. Toimeentulon parantuminen yhdessä maailman 
köyhimmistä maista vie oikeaan suuntaan köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisessä, 
mikä on kehitysyhteistyön perimmäinen tavoite. 

– On hienoa saada tutkimukseen perustuva varmuus siitä, että suomalaisen 
ammattiyhdistysliikkeen tuella ja suomalaisin kehitysyhteistyövaroin toteutettu pienikin 
toimi – eli jo kaksipäiväinen koulutus – antaa näin positiivisen ja selkeän tuloksen. Tästä 
on hyvä jatkaa, Ronkainen sanoo.

Vaikuttavuutta mittaava tutkimus toteutettiin kevään 2019 ja syksyn 2021 välillä. Yli 300 
työpaikan ja liki tuhannen haastattelun otannan perusteella selvitettiin muutoksia 
työntekijöiden tilanteessa ennen ja jälkeen koulutusten. Sitten verrattiin koulutuksiin 
osallistuvien työpaikkojen tilannetta sellaisiin, joissa ei järjestetty koulutuksia.  

Ammattiliittojen toiminnan vaikutuksia kehittyvissä maissa on tutkittu hyvin vähän, joten 
SASKin työn vaikuttavuutta valottava tutkimus antaa merkittävää uutta tietoa asiasta. 
Tutkimusmetodi oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. 

Lisätiedot: 



Tutkimus  
The impacts of union-led training on working conditions. Experimental evidence from 
Mozambique. 

Tutkijat 
• Lauro Carnicelli, Työn ja talouden tutkimus LABORE, puh. 040 940 2694,

lauro.carnicelli@labore.fi
• Tuomas Kosonen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
• Jukka Pirttilä, Helsingin yliopisto

SASKin toiminnanjohtaja  
Janne Ronkainen, puh. 040 776 8557, janne.ronkainen@sask.fi 

https://www.sask.fi/wp-content/uploads/2023/02/The-impacts-of-union-led-training-on-working-conditions-in-Mozambique.pdf
https://www.sask.fi/wp-content/uploads/2023/02/The-impacts-of-union-led-training-on-working-conditions-in-Mozambique.pdf

