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Vuosi 2020 muistetaan
ison K:n vuotena
Maaliskuun 2. päivänä pääministeri Sanna Marin oli
vieraana SAK:n hallituksen kokouksessa. Ajankohtaisia
asioita sivuttiin keskustelussa laajasti. Kaksi asiaa oli
silloin näkyvästi julkisuudessa esillä. Toinen oli pakolaistilanne Turkin ja Kreikan rajalla ja toinen oli koronavirus.
Pakolaistilanne vaikutti silloin suuremmalta kysymykseltä, mutta vain kaksi viikkoa tuon kokouksen jälkeen
Suomeen julistettiin poikkeusolot ja valmiuslaki otettiin
käyttöön. Asiat etenivät sellaisella vauhdilla, johon
kukaan ei osannut valmistautua. Maalis-huhtikuussa
näkymät taudin etenemisestä ja sen vaikutuksesta
terveyteen, talouteen ja työllisyyteen olivat todella
sumeat. Merkittäviä poliittisia, taloudellisia sekä työmarkkinoihin vaikuttaneita ratkaisuja tehtiin nopeasti ja
suuren epävarmuuden vallitessa. Mutta ratkaisuja oli
pakko tehdä, sillä tekemättä jättäminen olisi ollut vielä
suurempi riski.
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Vuosi oli alkanut myös vaikeasti. Työehtosopimuskierros, joka käynnistyi jo syksyllä 2019 teollisuuden
neuvotteluilla, ajautui pahaan hankaukseen erityisesti
niin sanottujen kiky-tuntien vuoksi. Palkansaajapuolen
tavoitteissa kiky-tuntien poistaminen oli kaikkien
kesken jaettu tavoite ja koordinaatio tässä kysymyksessä oli vahvaa ja sitoutunutta. Palkansaajapuoli oli jo
hyvissä ajoin viestinyt kiky-tuntien olevan ohitse, mutta
työnantajat sen sijaan tulkitsivat niiden olevan pysyvä
elementti työehtosopimuksissa. Syvät erimielisyydet
johtivat työtaisteluihin.
Teollisuusliitto julisti osalle sopimusaloistaan
lakon jo loppuvuodesta 2019. Huolimatta
Teknologiateollisuuden kanssa alkuvuodesta 2020
saavutetusta neuvottelutuloksesta, muut neuvottelut
teollisuudessa takkusivat pahasti. Uusia työtaisteluja
toimeenpantiin tammikuussa, jotta muun muassa
kemianteollisuuteen ja mekaaniseen metsäteollisuu-

Jarkko Eloranta
puheenjohtaja
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teen saatiin sopimukset solmittua. Myös Paperiliitto
joutui työtaistelulla hakemaan sopimusratkaisun
alkuvuodesta 2020. Metsäteollisuus ry toimeenpani
työsulun sekä mekaanisessa että kemiallisessa metsäteollisuudessa. Työnantajan taholta nähtiin kovia otteita
ja vaatimuksia, ehkäpä vähän enteellisestikin, ajatellen
Metsäteollisuuden lokakuun päätöksiä työmarkkinatoimintaa koskien.
Jo ennen kierrosta pohdittiin mahdollisuutta, jossa
taloustilanne pitkähkön kierroksen aikana heilahtaa
suuntaan tai toiseen. Kukaan ei kuitenkaan villeimmissä
kuvitelmissaankaan ajatellut sellaista talouden äkkipysähdystä, joka koettiin keväällä kokona-pandemian
jyrätessä Eurooppaan ja Suomeen. Sekä julkisen että
yksityisen palvelualan sopimusneuvottelut käytiin
pandemian aikana, ja varsinkin matkailu-, majoitus- ja
ravintola-ala olivat täysin kanveesissa pandemian
aiheuttamien rajoituksien takia. Näin ollen sopimusneuvotteluja käytiin aivan poikkeuksellisissa olosuhteissa,
mutta ratkaisuihin päästiin siitä huolimatta. Samoin
kunta-alan vaikeiksi ennakoituja neuvotteluja käytiin
pitkälle kevääseen, välillä vapaaehtoisesti valtakunnansovittelijan apuun turvautuen. Siellä ratkaisu noudatteli
kutakuinkin teollisuuden avauksen suuntaviivoja.
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Kun valmiuslaki tuli voimaan, työmarkkinajärjestöt alkoivat välittömästi neuvottelemaan työmarkkinapakettia.
Paketilla tuettiin yritysten taloutta ja kriisiin sopeutumista samalla parantaen työntekijöiden turvaa. Kokonaan
etäyhteyksin toteutetut neuvottelut saatiin päätökseen
keskiviikkona 18. maaliskuuta. Ratkaisu helpotti ja nopeutti muun muassa lomautuksia ja alensi eläkemaksuja
tilapäisesti. Vastapainoksi lyhennettiin työttömyysturvan
työssäoloehtoa kolmeen kuukauteen, poistettiin omavastuupäivät työttömyysturvan alusta sekä pysäytettiin
ansiopäivärahapäivien laskenta koronan vuoksi lomautetuilta. Paketti toimeenpantiin osittain toimialaliittojen
keskinäisissä neuvotteluissa työehtosopimuksilla – sekin
ennätysajassa. Hallitus toteutti lainsäädäntömuutokset
sosiaaliturvan osalta.
Myöhemmin kesällä työmarkkinakeskusjärjestöt
neuvottelivat vielä täydentävän koronapaketin, jolla
poikkeussäännösten voimassaoloa pidennettiin vuoden loppuun. Samalla sovittiin siitä, että työttömyyspäivärahan laskenta pysäytetään lomautettujen lisäksi 1.7.
alkaen kaikilta työttömiltä vuoden loppuun saakka.

Talouden äkkipysähdyksen vaikutukset näkyivät
nopeasti työttömyyskassoissa. Hakemusruuhkat
olivat ennenkokemattomat ja lomautettujen määrän
nousun nopeus valtava. Joissain liitoissa pahimmillaan
jäsenistöstä oli lomautettuna 80 prosenttia. SAK:laiset
työttömyyskassat selvisivät kunnialla vaikeasta tilanteesta. Vaikka ruuhkia syntyi, löytyi joustavuutta ja halua
ratkaista jäsenten vaikeita tilanteita. Myös osa liitoista
tuki vaikeassa tilanteessa olevia jäseniään.
Yrityksiä ja yrittäjiä tuettiin myös ennenkokemattomilla
tavoilla ja tarkoituksena oli ja on edelleen rakentaa siltaa yli pandemian keston. Pandemiatilanteen jatkuessa
nousi esiin väliinputoajaryhmiä, joita SAK:laisista aloista
ovat esimerkiksi ammattiurheilijat, muusikot sekä tapahtuma-alan työntekijät. Freelancereiden sosiaaliturvan
ongelmat tulivat näkyväksi poikkeuksellisessa kriisissä.
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Kolmikantaisella sopimisella luotiin joustavuutta ja
kestävyyttä työmarkkinoille ja yrityksille. Valtio otti
taloudellista iskua vastaan muiden toimijoiden puolesta. Ja se onkin oikein. Vain valtiolla on riittävän vahvat
hartiat hoitaa tällaista kriisiä. Valtion kriisinsietokykyä
tukivat myös eurooppalaiset toimet, kuten Euroopan
keskuspankin rahapolitiikka. Jatkossa on tärkeää, että
rahapolitiikan rinnalla saadaan koordinoitua eurooppalaista elvytystä: finanssipolitiikkaa. Sitä toteutetaan
EU:n elpymispaketilla. Suomi on pärjännyt suhteellisen
pienillä talouden kolhuilla verrattuna moniin muihin
Euroopan maihin. Siitä huolimatta meidän etumme sekä taloudellisesti että poliittisesti on se, että
Eurooppa elpyy, nousee jaloilleen, luo yhdessä kasvua
ja hyvinvointia, edistää kestävien työpaikkojen syntyä
ja estää työttömyyden pitkittymistä. Talouskurin ja
leikkausten tie Euroopassa tarkoittaa vääjäämättä samaa
myös Suomessa. Sitä emme tarvitse, vaan nyt täytyy
panostaa uuden kasvun, laadukkaan työllisyyden ja
oikeudenmukaisen siirtymän tekemiseen.
Koronalla oli suuret vaikutukset myös ammattiyhdistysliikkeen toimintaan. Perinteinen järjestötyö, ay-koulutukset, tapahtumat, kokoukset ja muut kokoontumiset
olivat mahdottomia järjestää. Kertomusvuosi oli SAK:n
edustajiston järjestäytymisvuosi. Kesäkuussa vuoden
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2020 ohjelmaan kuuluva uuden edustajiston järjestäytymiskokous jouduttiin siirtämään elokuulle ja toteuttamaan huomattavasti suunniteltua pienimuotoisemmin.
Kokous kyettiin kuitenkin järjestämään normaalilla
tavalla, tiukkoja terveysturvallisuustoimenpiteitä
noudattaen. Syksyn edustajisto sen sijaan jouduttiin
toteuttamaan hajautettuna alueellisena kokouksena
etäyhteyksien välityksellä. Silloin hyväksyttiin SAK:n
strategia edustajistokaudelle 2020–2024.
Kansanliikkeelle, järjestölle ja vapaaehtoistoiminnalle
eristäytyminen, rajoitukset ja kokoontumisen mahdottomuus on vaikea paikka. Olemme onnistuneet
rakentamaan uutta ja liittojen toimintaan on tullut monia hyviä toimintatapoja koronan takia. Etätapaamiset
mahdollistavat laajemman joukon joustavamman
kokoontumisen matalalla kynnyksellä ja mahdollisuuden kuulla asiantuntijoita helpommin ympäri Suomen.
Toivottavasti tulevaisuudessa voimme yhdistää vanhaa
ja perinteistä sekä uutta ja innovatiivista järjestötoimintaa kiinnostavalla ja ennakkoluulottomalla tavalla.
Ay-liikkeen on pysyttävä ajassa mukana ja meillä on
siihen hyvät mahdollisuudet. Vappuakin vietettiin
virtuaalisesti. Ei se aitoa ja alkuperäistä korvannut, mutta
viritti työväenjuhlaan oivallisen tunnelman.

SAK:n henkilökunta siirtyi pääsääntöisesti etätyöskentelyyn maaliskuussa. Työtovereita on ensisijaisesti tavattu
kaksiulotteisina tietokoneen ruudulla. Vaikka työn
tekemisen olosuhteet ovat olleet haastavat, työt ovat
tulleet tehdyksi ja edunvalvonnasta on huolehdittu.
Kiitos työstänne.
Suurin osa SAK:n liittojen jäsenistä ei ole voinut tehdä
etätöitä. Te olette pitäneet Suomea pyörimässä. Olette
etulinjassa huolehtineet siitä, että yhteiskunta toimii,
elinkeinoelämä pyörii ja samalla varmasti miettineet ja
huolehtineet omasta ja läheistenne terveydestä. Suuret
kiitokset teille. Olette sankareita jokainen.
Jarkko Eloranta
puheenjohtaja

Vuosi 2020 lukuina
SAK:LAISIA OLI VUONNA 2020

861 371

45 %
55 %

17

JÄSENLIITTOA

PÄÄTTÄVÄT ELIMET

47

Noin

PAIKALLISJÄRJESTÖÄ

AMMATTIOSASTOA

100

KOKOONTUMISET

EDUSTAJISTO

113

Noin

66

Jäsentä

83

EDUSTAJISTO

2 krt

LAUSUNTOA
HALLITUS

HALLITUS

19

6

13

Jäsentä

JOHTORYHMÄ

6

4

2

Jäsentä
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101

ASIANTUNTIJAKUULEMISTA

385

Työryhmää, neuvostoa, hallitusta ja
toimkuntaa, jossa on SAK:n edustaja

14 krt
JOHTORYHMÄ

43 krt

TYÖVALIOKUNTA

12 krt

2 000

1
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SAK:n uusi strategia 2020–2024

Hyvä työ –
hyvinvointia
elämään

1.1.

Strategia
Vuosi 2020 oli uuden nelivuotisen strategiakauden
ensimmäinen vuosi. Tosin se jäi lyhyeksi, koska koronan vuoksi kesäkuun alkuun suunniteltu edustajiston
järjestäytymiskokous siirrettiin syksyyn ja strategian
käsittely ja hyväksyminen ensimmäiseen varsinaiseen
kokoukseen marraskuulle.
Strategia syntyi maailmaan, jossa tavoitteemme on
edelleen sama kuin se on ollut koko ay-liikkeen
olemassaolon ajan: edistämme ja puolustamme
työntekijöiden etuja ja oikeuksia niin työelämässä kuin
yhteiskunnassa yleisemminkin.
Erityisesti tässä ajassa ja tulevina vuosina lisähaasteita tuo
väestön ikääntyminen, julkisen talouden tila, työllisyys ja
eriarvoisuuden lisääntyminen. Työelämässä puolestaan
työantajan halu sopia yhdessä asioista on vähentynyt,
paikoin kadonnut kokonaan. Asenteet yhteiskunnassa
ovat myös muuttuneet kovemmiksi ja yksin pärjäämisen
ihanne on syönyt yhdessä tekemisen kulttuuria.
Strategia on tehty vastaaman näihin haasteisiin. Hyvä
työ – hyvinvointia elämään keskittyy SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen uudistumiseen, liittojäsenyyteen,
sopimuspolitiikkaan, työelämän laatuun ja työllisyyteen,
sosiaaliturvaan sekä yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen.
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Edustajistokaudella käynnistetään kärkihankkeita, joilla
liittojen ja keskusjärjestön perustyön lisäksi vauhditetaan strategisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeet
toteutetaan liittojen ja keskusjärjestön henkilökunnan
yhteistyössä hyödyntäen laajasti olemassa olevaa osaamista. Samalla opetellaan uusia taitoja ja toimintamalleja. Hankesuunnitelmat tehdään vuoden 2021 aikana.

”SAK:n uusi strategia valmisteltiin laajassa yhteistyössä.
Siinä olivat mukana SAK:n toimisto-organisaation
lisäksi jäsenliittojen puheenjohtajat, hallinnot ja
useat asiantuntijat, sekä liittojen aktiiveja alueilta.
Työn pohjana oli SAK:n jäsentutkimus, jossa yli 1 200
liittojen jäsentä kertoi näkemyksistään ja toiveistaan
ay -liikkeelle vuonna 2019. Vuonna 2020 iski korona
ja sen myötä olimme osittain uuden edessä. Lisäksi
syksyn työmarkkinaturbulenssi muokkasi strategian
sisältöä. Oli sikäli hyvä, että sen hyväksyntä meni
loppuvuoteen, sillä ajoituksen myötä oli mahdollista
huomioida viime vuoden aikana tapahtuneita
merkittäviä asioita.”
Juha Antila
kehittämispäällikkö

SAK:n uudessa strategiassa nostetaan
vahvasti esiin tarve ymmärtää entistä
paremmin nykyisten ja potentiaalisten
jäsenten odotuksia työelämää ja
ammattiyhdistysliikettä kohtaan.
Kehitystyössä on tärkeää kuulla aktiivisimpien
lisäksi myös hiljaisia ja epäröiviäkin ääniä.
Se edellyttää elävää vuorovaikutusta
eri toimijoiden välillä. Koronan tuomista
rajoituksista huolimatta onnistuimme
käynnistämään mainioita keskusteluita
verkossa ja kasvokkain eri puolilla Suomea.
Into, kekseliäisyys ja digiloikka siivittävät
meitä eteenpäin!
Katja Syvärinen
johtaja, hallituksen varapuheenjohtaja

Visio

Missio

Luottamusyhteiskunta

Työskentelemme SAK:n kolmen perusarvon puolesta

Työn, toimeentulon ja hyvinvoinnin
ytimessä on luottamus.
Luottamuksesta nousee uskallus
osallistua, kehittyä ja uudistaa.

1.

2.

3.

Ihmisarvo työssä

Yhdenvertaisuus

Heikomman puolella

SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen on toimittava niin,
että inhimillisyys työelämässä
kohenee. Se tarkoittaa turvallisuutta – erityisesti jatkuvissa
muutoksissa – kunnollisia töitä ja
työsuhteita, riittävää ja oikeudenmukaista toimeentuloa sekä työn
mielekkyyden ja työhyvinvoinnin
paranemista.

Työntekijöiden ja kansalaisten
on oltava yhdenvertaisia
ja tasa-arvoisia ihmisten
erilaisuudesta huolimatta.
Yhdenvertaisuutta pitää edistää
niin työelämässä, yhteiskunnassa
kuin ammattiyhdistysliikkeen
omassakin toiminnassa.

SAK:lainen ammattiyhdistysliike
on erityisesti niiden puolella, jotka
ovat työelämässä vaikeimmassa
asemassa. Korostamme osallisuutta
ja syrjimättömyyttä niin
työelämässä, yhteiskunnassa kuin
omassakin toiminnassamme. Meillä
on kykyä, halua ja voimaa puuttua
työntekijöiden kokemiin epäkohtiin.
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Strategia on jaettu
neljään kulmakiveen

Työelämä muuttuu
– hyvää työtä
• Hyvää työtä kaikille työssäkäyville ja työelämään
tuleville. Me emme hyväksy täystyöllisyystavoitetta
ilman laadullisia kriteerejä.
• SAK:n laatima Hyvän työn mittari antaa meille
ajantasaisen informaation työelämän nykytilasta.
Työskentelemme sen puolesta, että mahdollisimman
moni työmarkkinoiden käytettävissä oleva saisi
hyvälaatuisen työn.

Vetovoimainen, uskottava
ja ihmisläheinen ammattiyhdistysliike

Työelämän pelisäännöt
työntekijän turvana

Työtä tarjolle, kunnolliset turvaverkot
ja turvalliset muutokset

• Korkean järjestäytymisasteen ylläpitäminen on
SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen elinehto. Riittävän
laaja jäsenpohja antaa meille mahdollisuudet toimia
työntekijöiden ja heidän läheistensä parhaaksi.

• Ay-liikkeen keskeisin työkalu paremman
työelämän rakentamiseen on työntekijöiden
järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen
sopiminen työ- ja virkaehtosopimusten kautta.
Rakennamme yhdessä solidaarista ja eteenpäin
katsovaa sopimisen kulttuuria. Kaikilla
sopimisen tasoilla pyritään ratkaisuihin, jotka
tukevat johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti
työntekijöiden ja heidän läheistensä
toimeentuloa ja hyvinvointia.

• SAK on työn liike. Tavoitteemme on, että jokainen saisi
itselleen sopivan ja laadullisesti hyvätasoisen työn.
Vaikutamme monilla eri yhteiskuntapolitiikan areenoilla
työllisyyden ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

• SAK:n imagoa kirkastetaan positiivisia mielikuvia
herättäväksi ja kiinnostavaksi.
• SAK:n vetovoimaisuutta ja jäsenten sitoutumista
vahvistetaan joustavoittamalla ja nykyaikaistamalla
toiminnan muotoja ja rakenteita yhdessä liittojen ja
jäsenten kanssa.
• Viestitään toiminnasta ja sen tavoitteista eri
kohderyhmien tarpeiden mukaisesti. Toiminnan
kehittäminen perustuu sekä käytännössä kerättyyn
että tutkimusten kautta saatuun tietoon.
• SAK:lainen ammattiyhdistysliike on työntekijän
ääni yhteiskunnassa. Tämä edellyttää liikkeen
yhtenäisyyden ja eheyden vahvistamista.

10
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• Suomea sitovat kansainväliset sopimukset
ja työlainsäädäntö turvaavat työntekijöiden
asemaa, säällisiä työehtoja sekä turvallisen ja
terveellisen työympäristön.

• Suomi näyttäytyy kansainvälisessä vertailussa verraten
pitkien työsuhteiden maana. Tämä peittää alleen sen,
että työmarkkinat ovat tässä suhteessa jakautuneet
toisaalta pitkiin ja toisaalta lyhytkestoisiin työsuhteisiin.
SAK työskentelee sen puolesta, että työelämän
epävarmuus vähenisi. Tavoitteenamme on turvallinen
ja tasa-arvoinen työelämä.

2
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Vaikuttamistyö
työntekijän
aseman
parantamiseksi

2.1.

Korona vaati nopeita toimia
ihmisten auttamiseksi
Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat heti koronakriisin
alussa työmarkkinapaketista, jossa ehdotettiin useita
yksityistä sektoria koskevia väliaikaisia työlainsäädännön
muutoksia lomautusten helpottamiseksi ja työttömyysturvan parannuksia. Samalla sovittiin myös työnantajien
työeläkemaksujen väliaikaisesta alennuksesta. Hallitus
toteutti lainsäädäntöesitykset nopeasti. Tavoitteena oli
ehkäistä yritysten lopettamisia ja konkursseja ja turvata
työntekijöiden työllisyyttä ja toimeentuloa vaikeassa
tilanteessa. SAK:lle oli tärkeää se, että lomautusten
nopeuttamisen vastapainoksi säädettiin työttömyysajan
toimeentulon parannuksista.
Työnantajan TyEL-maksua alennettiin tilapäisesti 2,6
prosenttiyksikköä. Samalla sovittiin, että työnantajan
maksua korotetaan tilapäisesti vuosina 2022–2025 siten,
että tilapäisen alennuksen vaikutus kompensoidaan
kokonaan.
Yksityisen sektorin lomautusten helpottamiseksi
lyhennettiin yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa (14 päivästä/kuudesta viikosta)
viiteen päivään. Työsopimuslain mukaista 14 päivän
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lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin viiteen päivään.
Tuotannollis-taloudellisista syistä koronajoustojen
aikana irtisanotun työntekijän takaisinottoaika pidentyi
yhdeksään kuukauteen.
Koska lainsäännöksistä voidaan sopia alakohtaisilla
työehtosopimuksilla toisin, työmarkkinakeskusjärjestöt
suosittelivat jäsenliitoilleen koronajoustoista sopimista
työehtosopimuksilla. Käytännössä toimialaliitot sopivat
nopeasti ja kattavasti väliaikaisista muutoksista yksityisen
sektorin työehtosopimuksiin. Alakohtaisissa ratkaisuissa
pystyttiin ottamaan huomioon yritysten ja työntekijöiden tarpeita.
Työsopimuslain yksityistä sektoria koskevalla muutoksella lomautusjärjestelmä laajennettiin koskemaan myös
määräaikaisia työsopimuksia ja koeaikapurku mahdollistettiin tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.
Nämä muutokset olivat määräaikaisia, ensin voimassa
1.4.–30.6.2020 ja määräaikaa jatkettiin vielä vuoden
2020 loppuun saakka.

Työttömiä ja lomautettuja tuettiin
määräaikaisilla lakimuutoksilla

rahoitti myös vuoden 2020 lomautuspäivärahoja ja
helpotti näin ansioturvan rahoitusta.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimuksessa päätettiin
lomautusten nopeuttamisen ohella myös työttömyysturvan väliaikaisista parannuksista, joilla turvattiin
koronan takia työttömäksi jääneiden toimeentuloa.
Työttömyysturvan alusta poistettiin viisi omavastuupäivää ja työssäoloehto lyhennettiin 26 viikosta 13
viikkoon (kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen).
Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei kulunut lomautetuilla 16.3.–6.7.2020 välisenä aikana. Poikkeuslakien
voimassaoloa jatkettiin lopulta vuoden loppuun saakka
ja työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluminen
pysäytettiin kaikilta päivärahan saajilta 1.7.–31.12.2020.

SAK ja sen liitot tekivät 230 000 euron lahjoituksen
suojavarusteiden ja laitteiden hankintaan

Näiden muutosten lisäksi tehtiin nopealla aikataululla
lukuisia väliaikaisia lakimuutoksia, joilla työttömäksi jäävien palveluprosessia TE-toimistoissa yksinkertaistettiin
ja opiskelua työttömyysaikana helpotettiin. Muutokset
olivat pääosin voimassa vuoden loppuun saakka.
Lisäksi työttömyysturvan suojaosaa korotettiin 300
eurosta 500 euroon ja liikkuvuusavustusta parannettiin.
Näitä muutoksia on jatkettu vuoden 2021 puolelle.

SAK ja sen jäsenliitot kantoivat huolta suomalaisten
toimeentulosta ja jaksamisesta, mutta myös terveydenhuollon kestävyydestä ja työn turvallisuudesta
koronakriisin keskellä keväällä. Ne osoittivat 12 sairaanhoitopiirille yhteensä 230 000 euron lahjoituksen.
Sairaanhoitopiirit saivat kertoa itse, mihin heillä oli sillä
hetkellä suurin tarve. Tuet menivät laitehankintoihin ja
suojavarusteisiin.

Ilkka Kaukoranta
pääekonomisti
Koronakriisi koetteli meitä kaikkia viime vuonna.
Kokosimme yhteen SAK:n näkemyksiä siitä, miten
Suomi tulee nousemaan kriisistä palkansaajan
kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.
Julkaisimme Parempi Normaali: Koronasta kasvun
tielle -raportin kesäkuussa 2020.
www.parempinormaali.fi

Osana työmarkkinajärjestöjen ehdotuksia oli myös
työttömyyskassojen tukeminen ennakoimattomassa
työttömyystilanteessa. Valtio rahoitti sopimuksen
mukaisesti työttömyyskassojen toimintaa 20 miljoonalla
eurolla sekä päätti 40 miljoonan lisärahoituksesta. Valtio
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Koronakriisi mullisti myös talouspolitiikan
agendan. Ennen koronaa olimme
kritisoineet hallitusohjelmaa nousukauden
huipulle ajoittuvasta elvytyksestä,
mutta koronan myötä julkisen talouden
vahvistaminen jäi luontevasti taka-alalle.
SAK osallistui kriisiajan talouspolitiikkaan
solmimalla työmarkkinoiden kriisipaketin ja
osallistumalla talouspoliittiseen keskusteluun.
Tuimme hallituksen ratkaisuja, mutta
korostimme erityisesti työllisyyden tukemista.
Esimerkiksi vastikkeettoman ja takautuvan
kustannustuen sijaan olisimme toivoneet
yritystukea, joka olisi suoremmin tukenut
työllistämistä ja työpaikkojen säilyttämistä.

Lauri Muranen
elinkeinoasioiden päällikkö

2.2.

Työtä työllisyyden puolesta
SAK on ollut mukana Sanna Marinin hallituksen työllisyyden alatyöryhmissä, jotka aloittivat työnsä vuoden 2019
lopulla. Työ oli jo edennyt pitkälle, kun maaliskuussa
2020 valmistelu vaihtui pitkälti koronapandemian
kriisitoimenpiteiden valmisteluksi. Normaali työryhmätyö
jäi tauolle koko kevään ajaksi. Työryhmien rakennetta
muutettiin syksyllä ja useita alatyöryhmiä yhdistettiin
”Palvelut, etuudet ja osallisuus” -alatyöryhmäksi.

Syksyn budjettiriihessä
hallitus linjasi
• työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun
siirtämisestä paikallistasolle,
• pohjoismaisesta työvoimapalveluiden mallista,
• palkkatuen uudistamisesta sekä
• osatyökykyisten työllistämiseen tähtäävän
uuden välityömarkkinatoimijan perustamisen
selvittämisestä.
Vuoteen 2021 tultaessa työryhmien
työ on monilta osin kesken.
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Työvoimapolitiikan palvelurakenteessa merkittävä
ponnistus on ollut työllisyyden kuntakokeilujen valmistelu. Eduskunta hyväksyi lait joulukuussa, ja tasavallan
presidentti vahvisti muutokset vuoden kalkkiviivoilla
30. joulukuuta. Kuntakokeilut alkavat maaliskuussa 2021.
Lisäksi työvoimapolitiikan palvelurakenteen suhteen
valmistelutyötä suuntaa hallitusohjelman ja syksyn 2020
budjettiriihen päätökset siirtää työllisyyspalveluiden
järjestämisvastuuta paikallistasolle pysyvästi. SAK on
korostanut sekä kuntakokeilujen että pysyvän palvelurakenteen valmistelussa, että jokaiselle työttömälle
tulee taata laadukkaat palvelut heti ensimmäisestä
työttömyyspäivästä lähtien.
SAK kiitti budjettiriihen yhteydessä pohjoismaista
työvoimapalvelumallia siihen kohdennettavista merkittävistä lisäresursseista ja karenssien kohtuullistamisesta.
Ilmaisimme kuitenkin huolen hallituksen linjaamasta
määrällisestä hakuvelvoitteesta: kategorinen työnhakuvelvoite kohtelee työttömiä työnhakijoita eri tavoin riippuen ammattialasta, työkyvystä ja asuinpaikasta. SAK:n
näkemyksen mukaan kategorisen työnhakuvelvoitteen
sijaan työttömille tulisi asettaa aidosti yksilöllinen
työnhakutavoite. Painotimme, että jatkovalmistelussa
on kiinnitettävä yksityiskohtiin erityistä huomiota.

Yli 55-vuotiaiden työllisyyskeskusteluun
tuotiin jaksamiskysymykset
Hallitus antoi syksyn 2020 budjettiriihessä työmarkkinaosapuolille toimeksiannon tehdä yhteinen esitys
toimiksi, joilla voidaan edistää yli 55-vuotiaiden
työllisyysastetta sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa ja työssä jaksamistaan. Toimeksiannon keskiössä
oli yli 55-vuotiaiden työllisyyttä edistävä kokonaisuus
ja tavoitteena on vähentää varhaista työelämästä
poistumista tavoilla, joilla saavutetaan vähintään 10 000
työllisen lisäys vuoteen 2029 loppuun mennessä valtiovarainministeriön todentamana. Hallitus antoi työmarkkinaosapuolille aikaa marraskuun loppuun ja mikäli
toimeksianto ei johtaisi asetettuihin tavoitteisiin, hallitus
linjaisi tarvittavat toimet yksityiskohtineen joulukuussa.
Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelivat tiiviisti syksyn
aikana marraskuun loppuun saakka. Yhteistä ymmärrystä ei kuitenkaan neuvotteluissa löydetty. Tiukan
toimeksiannon pohjalta keskeinen osa neuvotteluja oli
työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen tai ikärajan
merkittävä nostaminen, koska muilla keinoilla ei ollut
saavutettavissa 10 000 työllisen lisäystä. Palkansaajien
näkökulmasta lisäpäiväratkaisu oli vaikea ja lisäksi
tasapainoista ratkaisua työhyvinvoinnin ja muutosturvan
parantamisesta ei ollut löydettävissä.
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Työeläkkeitä käsiteltiin useissa kolmikantaryhmissä
vuoden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmissä
esillä olivat mm. koronasta aiheutuneiden muutosten
valmistelu, eläkejärjestelmien yhdistämistyö ja yrittäjien
eläketurvan parantaminen. Lisäksi työmarkkinajärjestöjen
toimesta selviteltiin Eläketurvakeskuksessa ja Telassa mm.
työkyvyttömyyseläkkeiden kehitystä, kuntoutustukeen
liittyviä kysymyksiä mm. kuntoutuskomitean ehdotusten
pohjalta, työeläkkeiden rahoitukseen ja sijoitustoimintaan
liittyviä kysymyksiä, työhyvinvointitoimintaa sekä
työeläkeyhtiöiden kilpailua.
Selvitysten tavoitteena on pidentää työuria sekä vahvistaa
eläkejärjestelmän kestävyyttä. Sosiaaliturvakomitea ja
siihen liittyvät jaostot sekä sosiaalivakuutuksen kuntoutuksen
uudistamistyöryhmän työ käynnistyivät myös vuoden 2020
aikana.
Työeläkekouluja ehdittiin järjestää keväällä maakunnissa
muutama ennen kuin korona iski. Koronan takia päädyttiin
siihen, että syyskauden osalta työeläkekoulu järjestettiin
webinaarina. Syksyllä olin mukana yli 55-vuotiaiden
työllisyyttä edistävissä neuvotteluissa.
Kaiken kaikkiaan työntäyteinen vuosi, kun vielä tuurasin
alkuvuoden perhevapaalla ollutta työkaveriani
perhevapaatyöryhmässä. Ja lisäksi kokoukset ja palaverit
pidettiin koronan takia sähköisesti.
Sinikka Näätsaari
työura- ja eläkeasioiden päällikkö

Hallitus hyödynsi neuvottelujen kaatumisen jälkeen
omassa valmistelussaan järjestöjen ehdotuksia. Hallitus
päätti ennen joulua yli 55-vuotiaiden työllisyystoimista,
joista keskeisimpiä ovat työttömyysturvan lisäpäivien
poistaminen asteittain, muutosturvan parantaminen yli
55-vuotiaille irtisanotuille ja palkkatuen parantaminen
pitkään työttömänä olleille yli 55-vuotiaille. SAK oli pettynyt, ettei hallituksen keinovalikoimaan otettu työssä
jaksamista lisääviä toimia, vaikka työntekijäneuvottelijat
olivat useaan kertaan nostaneet niiden merkitystä
työurien pituudessa.

Hyvä asia on, että työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden
ulkopuolelle jäävien työttömien toimeentulo aiotaan
turvata jatkossakin erityissäännöksillä, koska uuden
työn löytäminen on ikääntyville työttömille hankalaa.
Säännöksillä turvataan se, ettei työtön putoa ansiosidonnaiselta työttömyyspäivärahalta työmarkkinatuen
piiriin.

Hallitus päätti syksyn 2020 budjettiriihessä asettaa
kolmikantaisen työryhmän uudistamaan työttömyysturvaa osana työllisyystoimia. Työryhmälle annettiin aikaa
maaliskuun alkuun 2021 saakka ja laaja tehtäväkokonaisuus. Työryhmän tuli

Työttömyysturvan uudistamisen jatkoaskeleita

• arvioida työttömyysturvan uudistamista siten,
että työssäoloehdon pituus vaikuttaa ansioturvan
kestoon ja turva sopeutuu suhdanteisiin,

Alkuvuodesta SAK teki ehdotukset työttömien koulutusmahdollisuuksien parantamisesta sekä työttömyysturvan uudistamisesta. Keskeinen osa SAK:n ehdotusta oli
työttömien opiskelun edistäminen lisäämällä opiskelupaikkoja erityisesti työvoimakoulutukseen ja maksamalla
koulutukseen osallistuville kuukaudessa 250 euron
suuruinen korotusosa nykyisten korotusosien sijaan.

• kehittää työssäoloehtoa työmarkkinoiden muutos
ja digitalisaatio huomioiden,

• tarkastella työttömyysturvan osan korvaavaa
erorahamallia,
• arvioida lomautettujen mahdollisuuksia osaamisen
kehittämiseen lomautuksen aikana sekä
• tarkastella työmarkkinatuen uudistamista ja siihen
kytkeytyen työnhakijan tarkoituksenmukaisten
palveluiden turvaamista.
Työryhmä on selvittänyt erityisesti työssäoloehdon
uudistamista tuloperusteiseksi ja työaikatarkastelusta
luopumista.
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2.3.

SAK puolusti ansiosidonnaista
työttömyysturvaa ja halusi
laajentaa sitä entistä useammalle
Elinkeinoelämän keskusliitto EK muutti yllättäen heinäkuussa kantansa
ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. EK ilmoitti, että ansiosidonnaisen
työttömyysturvan ei jatkossa pidä olla sidottu työttömyyskassan
jäsenyyteen. Yleinen työttömyysvakuutus lisää kustannuksia ja siksi
EK uudisti samalla ehdotuksensa työttömyysturvan leikkaamiseksi.
EK ehdotti samalla koko työttömyyskassajärjestelmän lakkauttamista
ja siirtymistä keskitettyyn toimeenpanoon, esimerkiksi Kelaan tai tätä
tarkoitusta varten perustettavaan rahastoon.
SAK:n hallitus totesi elokuussa, että ansiosidonnainen työttömyysturva
on tärkeää saada koskemaan kaikkia palkansaajia. SAK:ssa on lähdetty
siitä, että ansioturvan kattavuuden laajentaminen voi tapahtua
kehittämällä työttömyyskassajärjestelmää. Samalla on kuitenkin
huomattava, että yleinen työttömyysvakuutus ei yksin korjaa järjestelmän
epäoikeudenmukaisuuksia. Monella pienituloisella ansiopäiväraha jää
niin pieneksi, että ero peruspäivärahaan ja asumistuen yhteismäärään
voi olla todella pieni. Silppu- ja osa-aikatyötä tekevien voi olla vaikea
päästä ansioturvan piiriin, puhumattakaan niistä, jotka sukkuloivat
palkkatyön ja yrittäjyyden välillä. Siksi työssäoloehtoa pitäisi lyhentää ja
alimpia työttömyyspäivärahoja korottaa.
Hallitus ei ole toistaiseksi aloittanut hallitusohjelmassa sovittua
jatkoselvitystyötä yleisestä työttömyysvakuutuksesta.

17

SAK VUOSIKERTOMUS 2020

Maailmanmeno pysähtyi keväällä kuin seinään.
Takaraivossa raksutti keinot, joilla saisimme koronan
vuoksi lomautettujen tai työttömäksi jäävien toimeentulon
turvattua mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Voisiko
pikaiset päätökset tai valmistelu ylipäätään onnistua?
Vahvalla eri osapuolten välisellä yhteistyöllä sekä
loputtomilta tuntuneiden, iltaan ja viikonloppuihin
venyneiden, työtuntien jälkeen mahdottomasta tuli
mahdollista. Työttömyysturvaan liittyvät parannukset
valmistuivat uskomattoman nopealla aikataululla.
Ensimmäistä muutospakettia seurasi toinen, kolmas ja
neljäs… SAK:n huoli työntekijöiden toimeentulosta ei
vuoden aikana kuitenkaan helpottanut. Sosiaaliturvan
merkitys korostui entisestään.
Pirjo Väänänen
sosiaaliasioiden päällikkö

SAK vaikutti useaan koronapandemian vuoksi tehtyyn työvoimapolitiikan
muutokseen. Näillä helpotettiin esimerkiksi työnhakijaksi ilmoittautumista ja
opiskelua lomautuksen tai työttömyyden aikana.
Työttömien lyhytkestoista opiskelua helpotettiin siten, että työnhakijan oikeus
työttömyysetuuteen jatkui, vaikka hänen opintonsa olisivat viivästyneet
koronapandemian vuoksi. Hallituksen esityksessä huhtikuussa 2020 asiasta
todettiin, että pidentämisen mahdollisuus koskisi vain ennen pandemiaa eli
viimeistään 15.3.2020 aloitettuja opintoja. SAK korosti lausunnossaan, että
myös työttömän tämän päivämäärän jälkeen aloittamilla opinnoilla olisi riski
viivästyä pandemian vuoksi. Muutoksen tulisi siis koskea myös myöhempänä
ajankohtana alkaneita opintoja vuoden 2020 ajan. Valiokunta muutti
kohdan SAK:n esityksen mukaiseksi.
Alli Tiensuu
työvoimapoliittinen asiantuntija

2.4.

Työehtosopimuskierros 2019–2020
Työehtosopimuksia solmittiin ja koeteltiin
Vuonna 2019 alkanut työehtosopimuskierros jatkui
edelleen vuonna 2020. Neuvottelukierros ei ollut
helppo ja työnantajapuolen koordinaatio oli tiukkaa.
Keskeisenä tavoitteena työehtosopimuskierroksella oli
turvata kaikkien jäsenten toimeentulo ja ostovoima,
mutta myös työelämän laadun myönteinen kehittyminen. Työnantajapuolen vahva tes-koordinaatio ja
kustannusraamiajattelu sekä valtakunnansovittelijan
linjaukset vaikeuttivat tavoitteiden eteenpäin viemistä
neuvotteluissa. Kierroksen kuluessa kävi selkeästi ilmi,
että työnantajapuoli tavoittelee keskinäisesti sovittuja ja
koordinoituja tavoitteita.
Yksi leimallinen piirre tälle neuvottelukierrokselle
olivat poikkeuksellisen pitkään jatkuneet neuvottelut.
Kierroksen aikana nähtiin aiempaa enemmän työtaistelu-uhkia. Neuvottelutilanne kiristyi konkreettisella
tasolla siten, että valtakunnansovittelijan toimistolla oli
jopa ruuhkaa.
Kierroksen avaavaa vientiteollisuuden työehtosopimuksen kustannusvaikutusta noudatettiin hyvin
tarkasti, mutta ostovoimaa turvaavien palkankorotusten
neuvottelemisessa onnistuttiin. Myös kilpailukykysopi-
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muksen mukaiset työajan pidennykset neuvoteltiin sopimuksista tavoitteiden mukaisesti pois. Neuvottelukierros
oli pääosin ohi ennen koronapandemian alkamista.

Työryhmä selvitti paikallisen sopimisen
edistämismahdollisuuksia
Työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantainen Paikallisen
sopimisen edistämisen työryhmä jatkoi työtään vuonna
2020. SAK korosti neuvotteluissa sitä, että paikallisen
sopimisen tulee olla tasavertaista ja molempia osapuolia
hyödyttävää – ei paikallista sanelua, työn hinnan alentamista tai työehtojen polkemista.
Hallitusohjelmakirjauksen mukaan paikallista sopimista
edistetään työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Paikallisen
sopimisen edistäminen kollektiivisopimusten kautta
onkin kestävä tapa edetä. Toimialat ja työpaikat ovat
hyvin erilaisia ja aidon paikallisen sopimisen turvaaminen edellyttää alakohtaista punnintaa siitä, mistä voidaan
sopia. Ensisijainen sopijapuoli on luottamusmies, jolla
on riittävä mandaatti, sekä osaaminen ja turva muiden
työntekijöiden edustamiseksi. Paikallisen sopimisen
työryhmätyö jatkuu edelleen vuonna 2021.

Työmarkkinajärjestelmä koki kovia
metsäteollisuudessa
Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluja sopimisoikeus perustuvat Suomea sitoviin
kansainvälisiin sopimuksiin. Työntekijöiden oikeuksien
ja työehtosopimus- ja luottamusmiesjärjestelmän
turvaaminen oli vuonna 2020 ja on edelleen keskeisiä
SAK:n edunvalvonnan lähtökohtia.
Työnantajapuolen suhtautuminen
työehtosopimusjärjestelmään on tiukentunut ja halu
neuvotella työehtosopimuksia on heikentynyt. Myös
kolmi- ja kaksikantainen neuvottelu on vaikeutunut
työnantajapuolen haluttomuuden takia. Viimeisin
esimerkki työehtosopimusjärjestelmän heikentämisestä
on Metsäteollisuus ry:n syksyllä 2020 tekemä ilmoitus
lopettaa alalla valtakunnalliset työehtosopimukset.
Sopimista pyritään viemään yritys- ja työntekijätasolle.
Huolehdimme siitä, että työehtosopimukset ovat
jatkossakin keskeinen työkalu työelämän kysymyksiä
ratkottaessa.
Nämä kehityspiirteet haastavat ammattiyhdistysliikettä
ja korostavat työntekijän suojeluperiaatetta. Vuoden
2020 aikana yksikään toinen työnantajaliitto ei ole
ilmoittanut harkitsevansa samaa. Osa työnantajista
on sanonut, että Metsäteollisuus ry:n ratkaisu ei sovi
omalle alalle.
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Työnantajapuolen
suhtautuminen työehtosopimusjärjestelmään
on tiukentunut ja halu neuvotella
työehtosopimuksia on heikentynyt. Myös
kolmi- ja kaksikantainen neuvottelu on
vaikeutunut työnantajapuolen haluttomuuden
johdosta.
Viimeisin esimerkki
työehtosopimusjärjestelmän heikentämisestä
on Metsäteollisuus ry:n syksyllä 2020 tekemä
ilmoitus lopettaa alalla valtakunnalliset
työehtosopimukset. Sopimista pyritään
viemään yritys- ja työntekijätasolle.
Huolehdimme siitä, että työehtosopimukset
ovat jatkossakin keskeinen työkalu työelämän
kysymyksiä ratkottaessa.
Nämä kehityspiirteet haastavat
ammattiyhdistysliikettä ja korostavat
työntekijän suojeluperiaatetta.
Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen
neuvottelu- ja sopimisoikeus perustuvat
Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.
Työntekijöiden oikeuksien ja työehtosopimusja luottamusmiesjärjestelmän turvaaminen oli
vuonna 2020 ja on edelleen keskeisiä SAK:n
edunvalvonnan lähtökohtia.
Karoliina Huovila
työehtoasiantuntija

3

kysymystä
Metsäteollisuus ry:n
päätöksestä

1. Mitä tapahtuu palkoille ja muille työehdoille,
jos valtakunnallisia työehtosopimuksia
ei enää tehdä?
Ammattiliitot neuvottelevat jatkossakin työehtosopimuksesta.
Mitä useampi työntekijä on liiton jäsen, sitä parempi on
neuvottelutulos. Työehdot voivat kuitenkin eriytyä eli osassa
saman alan yrityksiä on muita paremmat työehdot.

2. Vaikuttaako työehtosopimus
luottamusmiehen asemaan?
Se, että työpaikalla on luottamusmies, tuo työntekijälle turvaa
ja tasapainottaa neuvotteluasetelmaa. Luottamusmiehet
puolustavat työntekijöitä, neuvottelevat heidän puolestaan ja
esimerkiksi ratkovat monia riitatilanteita. Työehtosopimuksissa
sovitaan monista luottamusmiehen asemaan vaikuttavista
asioista, kuten oikeudesta tiedonsaantiin ja koulutukseen
sekä esimerkiksi siitä, paljonko tehtävän hoitamiseen saa
käyttää aikaa. Jos ei ole työehtosopimusta, näistä asioista on
vaikeampi sopia.

3. Kuka hyötyy, jos valtakunnallisista
työehtosopimuksista luovutaan?
Metsäteollisuus ry ei ole harkinnut loppuun asti päätöksensä
seurauksia. Jos työelämän ja laajemminkin yhteiskunnan
kehittämisessä luovutaan neuvottelemisesta ja sopimisesta,
joudumme tilanteeseen, jossa erimielisyydet työelämässä
lisääntyvät. Työehtojen eriytyminen ja heikkeneminen
avaavat markkinat halpatyölle. Sellaisessa tilanteessa voittajia
olisivat halvan työvoiman kauppiaat, eivät yritykset yleisesti.

2.5.

Yhteistoimintalain
uudistaminen edistyi
Yhteistoimintalain kokonaisuudistus alkoi jo edellisellä hallituskaudella
tammikuussa 2019. Kun hallitus vaihtui kevään eduskuntavaalien
jälkeen, lakiuudistus säilyi hallitusohjelmassa, ja voidaan sanoa
varsinaisen työskentelyn alkaneen. Uudistuksen tiiviimmät vaiheet
osuivat vuoteen 2020, jolloin lakia valmistellut kolmikantainen
työryhmä kokoontui enimmäkseen 2–3 kertaa viikossa ja kävi läpi koko
hallituksen esityksen perusteluineen, useampaan kertaan. Kokouksia
kertyi vuoden aikana noin 50, maaliskuusta eteenpäin etäkokouksina.
Työryhmän työskentely päättyi 30. syyskuuta 2020. Tämän jälkeen,
marraskuun puolivälissä käynnistettiin lausuntokierros, joka puolestaan
jatkui tammikuun 15. päivään saakka. Lausuntopalautetta tarkastellaan
vielä kevään 2021 aikana.
Lain sisällön osalta näyttää siltä, että näkyvimmät uudistukset olisivat
uudentyyppisen jatkuvan vuoropuhelun tuominen yhteistoimintaan
sekä yritysten hallintoedustusta säätelevän lain yhdistäminen osaksi
yhteistoimintalakia. Lisäksi suurempia muutoksia olisivat voimassa
olevan lain kuudennen ja kahdeksannen luvun yhdistäminen yhteen
ja samaan lukuun. Näissä käsitellään henkilöstövaikutuksia, töiden
uudelleenjärjestelyä sekä henkilöstön vähentämistä. Työ on vielä
kesken ja näin lopullista arviota uudistuksen onnistumisesta ei voi
vielä tehdä.
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Kävin kertomassa uudesta työaikalaista
SAK:n liitoissa ja työpaikoilla. Työajassa
otetaan aikaisempaa paremmin
huomioon työn tekeminen ja työnantajan
käytettävissä oleminen. Ylitöiden laskenta
uudistettiin kokonaan.
Anu-Tuija Lehto
lakimies

2.6.

SAK toimi työntekijöiden
hyväksikäytön estämiseksi
Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö nousi vuonna
2020 voimallisesti julkiseen keskusteluun, kun Helsingin
Sanomat julkaisi laajan artikkelin nepalilaisten ravintoloiden työntekijöiden työoloista. Ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä ja työperusteista ihmiskauppaa
on Suomessa kasvavassa määrin erityisesti palvelu- ja
rakennusalalla, mutta myös kuljetus- ja maatalousalalla
sekä telakkateollisuudessa.
Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä julkaisi elokuussa
maahanmuuttopoliittisen toimenpidepaketin ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön hillitsemiseksi. Monet
ehdotuksista ovat sellaisia, joita SAK oli ehdottanut
omassa linjauksessaan. Erityistä kiitosta ansaitsi esitys,
joka parantaa uhrin asemaa ja tarkentaa hyväksikäytön
seuraamuksia niin, että ne kohdistuvat nykyistä paremmin hyväksikäyttöön syyllistyvään työnantajaan.
Joulukuussa hallitus esitti lakimuutoksia ulkomaisten
työntekijöiden hyväksikäytön kitkemiseksi. Muutoksilla
pyritään parantamaan hyväksikäytön uhrin asemaa.
Hyväksikäytön uhrille voitaisiin esimerkiksi myöntää
oikeus työntekoon ilman ammattialan rajoitusta. Lisäksi
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uhrilla olisi oikeus saada uusi määräaikainen oleskelulupa uuden työn hakemista tai yrittämistä varten.
Joulukuussa hallitus esitti lakimuutoksia ulkomaisten
työntekijöiden hyväksikäytön kitkemiseksi. Muutoksilla
pyritään parantamaan hyväksikäytön uhrin asemaa.
Hyväksikäytön uhrille voitaisiin esimerkiksi myöntää
oikeus työntekoon ilman ammattialan rajoitusta. Lisäksi
uhrilla olisi oikeus saada uusi määräaikainen oleskelulupa uuden työn hakemista tai yrittämistä varten.
Hallituksen esityksen mukaan työntekijän oleskelulupa
voitaisiin jättää myöntämättä, jos on syytä epäillä, että
työnantajan tai toimeksiantajan tarkoituksena on maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten
kiertäminen. Näin ehdotus estäisi vilpillisessä tarkoituksessa toimivia työnantajia rekrytoimasta ulkomailta ja
siten ennaltaehkäisisi työperäistä hyväksikäyttöä. Esitys
ei vaikuttaisi ulkomaalaisen mahdollisuuksiin saada
oleskelulupa toiselle työnantajalle.
Lisäksi aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet
tulisivat saamaan yhteensä 15 henkilötyövuoden

SAK on jo pitkään vaatinut toimia ulkomaisten
työntekijöiden hyväksikäytön estämiseksi. Vuoden
2020 kesäkuussa julkaisimme siitä omat linjauksemme.
Kokosimme kymmenen kohdan listan sellaisista
muutoksista lainsäädäntöön ja viranomaiskäytäntöihin,
joilla ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttöön
voitaisiin puuttua tehokkaammin. Ehdotuksemme
koskivat muun muassa oleskelulupakäytäntöä,
työntekijän aseman parantamista, sanktioita
työnantajille ja työsuojelua. Ehdotuksemme ovat
suureksi ilokseni edenneet hyvin ja vaikuttaneet siihen,
että ulkomaalaislakiin tehdään useita muutoksia, joilla
torjutaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ja
parannetaan hyväksikäytön uhrin asemaa.
Eve Kyntäjä
maahanmuuttopolitiikan asiantuntija

lisäyksen ulkomaalaisten työntekijöiden työolojen ja
-lupien valvontaan sekä tukipalveluihin. Lakimuutosten
on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2021.
Myös hallituksen esityksessä eduskunnalle kausityölain muuttamisesta on otettu huomioon ulkomaisen
työvoiman hyväksikäytön ehkäisy. Kausityötä koskevat
lakimuutokset astuvat voimaan kesäkuussa 2021.

SAK:n ehdotuksia ulkomaalaisten työntekijöiden
hyväksikäytön estämiseksi – 10 kohdan lista muutosesityksiä
https://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/sakn-ehdotuksiaulkomaalaisten-tyontekijoiden-hyvaksikayton-estamiseksi-10kohdan-lista-muutosesityksia

Alipalkkaukseen puuttumista linjattiin
Alipalkkaukseen ja työntekijöiden hyväksikäyttöön puuttumisen keinoja selvitettiin vuoden 2020 aikana työ- ja
elinkeinoministeriön kolmikantaisessa sääntelyryhmässä.
Ilmiön selvittämiseksi ja siihen puuttumisen keinoiksi
kuultiin laajaa asiantuntijajoukkoa. SAK:n tavoitteena on
saada laajennettua työsuojeluviranomaisten hallintooikeudellisia toimivaltuuksia ja mahdollisuutta laajentaa
työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta työrikoksista myös rikoslain 36 luvussa rangaistavaksi säädettyihin
kiskontaan ja petokseen. SAK pitää tärkeänä, että
työvoiman hyväksikäyttöön perustuva liiketoimintamalli
saadaan kitkettyä suomalaisesta työelämästä.
Työryhmässä valmistui linjaukset alipalkkaukseen
puuttumisen keinoiksi, mutta SAK ei ollut tyytyväinen
esityksiin, jotka jäivät lähinnä jatkoselvityksien varaan
osittain sen vuoksi, että suurin osa kuului muun kuin
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Ilmoitimme
kantamme yhteisessä eriävässä mielipiteessä yhdessä
Akavan kanssa.
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Tiedon tarve työelämän oikeuksista ja
velvollisuuksista korostui pandemian
myllerryksessä
Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta tarjoaa matalalla
kynnyksellä maksutonta ja anonyymia neuvontaa
ulkomaalaisille ja maahan muuttaneille työntekijöille
työoikeudellisissa kysymyksissä. Pyrkimyksenä on
tavoittaa erityisesti niitä työntekijöitä, jotka eivät ole
ammattiliiton jäseniä sekä palveluiden katvealueelle
jääviä ryhmiä, kuten Suomeen saapuvia kausi- ja
lähetettyjä työntekijöitä.
Yksi työsuhdeneuvonnan tavoitteista on huolehtia siitä,
että maahan muuttaneilla ja heidän järjestöillään on oikeaa tietoa työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista.
Vuonna 2020 tarve oikeille ja ajantasaisille neuvoille
oli erityisen suuri, kun koronaviruspandemia ulotti
vaikutuksensa työntekijöiden arkeen. Koronan vuoksi
säädettiin tilapäisiä muutoksia työsopimuslakiin ja
yhteistoimintalakiin. Myös työnteko-oikeuteen tuli
muutoksia, kun hallitus sääti väliaikaisen lain (voimassa
31.10.2020 saakka), joka mahdollisti maassa oleskeluluvalla tai kausityölain mukaisilla luvilla oleskelevalla
kolmansien maiden kansalaiselle työnantajan tai
ammattialan vaihdon maataloustyöhön ja muutamille
muille välttämättömäksi määriteltyihin tehtäviin. Ihmisiä
huolestuttivat oma toimeentulo, terveys ja koronaviruksen vaikutukset oleskelulupaan. Tiedon tarve

Olen iloinen siitä, että SAK:ssa jatketaan
tärkeää työtä ulkomaalaistaustaisten
työntekijöiden aseman ja työelämätiedon
parantamiseksi. Saimme turvattua SAK:n
maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan
jatkon sopimalla jäsenliittojemme
kanssa työsuhdeneuvonnan
perusrahoituksesta. Lisäksi saamme työ- ja
elinkeinoministeriöstä hankerahaa vuodelle
2021 työsuhdeneuvonnan kehittämiseksi
ja laajentamiseksi nuoriin sekä heikossa
työmarkkina-asemassa oleviin.
Kehittämishanketta valmisteltiin laajalla
yhteistyöllä SAK:ssa. Hankkeessa
hyödynnetään digitalisaatiota sekä
palvelumuotoilun ja osallistavan
yhteiskehittämisen toimintamallia. Uuden
palvelukokonaisuuden tavoitteena on
parantaa työelämän pelisääntöjen tuntemusta
ja neuvontapalvelua etenkin nuorten ja
ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden sekä
heidän kanssaan toimivien parissa.
Heli Puura
johtaja

oli suuri nopeiden muutosten ja uusien tilanteiden
vuoksi. Monet maahan muuttaneet työntekijät joutuivat
ensimmäistä kertaa lomautetuiksi. Suomen lomautusjärjestelmä oli monille tuntematon ja pahimmillaan se
voitiin sekoittaa jopa irtisanomiseen.
Koska työsuhdeneuvonta toimii etänä puhelimen
ja sähköpostin välityksellä, ei koronaviruksella ollut
vaikutusta palvelumuotoihin. Kaiken kaikkiaan neuvonnassa vastattiin 472 yhteydenottoon yli keskusjärjestörajojen. Valtaosa yhteydenottajista työskenteli jollakin
SAK:laisella alalla. Vaikka monet kysymykset olivatkin
korona-aiheisia, kaikista useimmin kysytyt kysymykset
liittyivät aiempien vuosien tapaan palkkaan.

MAAHANMUUTTAJIEN
TYÖSUHDENEUVONTA

Neuvontapalvelun lisäksi maahan muuttaneiden
työelämätietoutta lisättiin järjestämällä heille suunnattuja koulutustilaisuuksia Suomen työelämän
pelisäännöistä. Mitä parempi tietoisuus työntekijöillä
on työelämän pelisäännöistä, sitä paremmin ongelmiin voidaan puuttua jo ennakollisesti. Kaikkea
ei kuitenkaan tarvitse tietää itse. Apua voi kysyä
myös esimerkiksi työpaikkojen osaavilta ja auttavilta
luottamushenkilöiltä. Aina voi olla yhteydessä myös
maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan.

67 %

472

92,4 %

Yhteydenottajaa
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Paikan päällä vierailut vaihtuivat virtuaalitilaisuuksiin, mikä
toisaalta madalsi kynnystä osallistua, kun työlainsäädännön
kiemuroihin (tai työelämän oikeuksiin ja velvollisuuksin/
pelisääntöihin) pääsi tutustumaan omalta kotisohvalta käsin.
Työelämän pelisääntöjen lisäksi osallistujat saivat tietoa
ammattiliittojen tehtävistä ja toiminnasta.
Maaret Pulliainen
maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan asiantuntija

1099

Seuraajaa Facebookissa

Vuonna 2020 pidin aiempien vuosien tapaan useita
työelämän pelisäännöt -luentoja työsuhdeneuvonnan
kohderyhmälle. Luentojen tarkoituksena on muun ohella
huolehtia siitä, että maahan muuttaneilla on oikeaa tietoa
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työntekijänä. Puutteelliset
tiedot omista oikeuksista altistavat hyväksikäytölle.

Yhteydenotoista saapui
sähköpostitse, 33 % suullisesti

Yhteydenottajista ei
kuulunut ammattiliittoon

Jatkoimme vuonna 2020 ponnisteluja, jotta työsuhteen
tunnusmerkit täyttävä alustavälitteinen työ sekä muut
toimeksianto- tai kumppanuussuhteiksi naamioidut
työntekojärjestelyt vahvistettaisiin nimenomaisesti työsuhteiksi
ja työlainsäädännön soveltamisalaan sekä kansallisella että
EU-tasolla. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa
todetaan, että työelämän epävarmuuden vähentämiseksi
täsmennetään työsopimuslain työsopimuksen käsitettä siten,
että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi
estetään. Asia on valmistelussa työllisyyden edistämisen
ministerityöryhmän alatyöryhmässä (sääntelyryhmä 6a). Työ on
käynnistynyt vuoden 2020 aikana kuulemisilla ja jatkuu keväällä
2021. SAK on aktiivisesti ja aloitteellisesti mukana valmistelussa.
Myös Työneuvosto katsoi kahdessa antamassaan lausunnossa
(TN 1481-20 ja TN 1482-20), että alustavälitteisesti työskentelevien
ruokalähettien työssä täyttyvät työsuhteen tunnusmerkit.
Paula Ilveskivi
lakimies
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Tasa-arvoinen,
mielekäs ja
turvallinen työ
kaikille

3.1.
Korona-epidemia vaikutti viime vuonna merkittävästi
työterveyshuollon toimintaan, kuten kaikkeen muuhunkin
toimintaan. Omalta osaltamme laadimme työpaikkojen
työsuojeluvaltuutettujen käyttöön ohjeet koronan
ennaltaehkäisyyn, elämään työpaikoilla koronaepidemian
aikana ja sen jälkeen. Osaltamme pyrimme tukemaan
työterveyshuollon uusia toimintatapoja epidemian aikana.

Korona haastoi
työn turvallisuuden
Korona-epidemia muutti merkittävästi työelämää
vuonna 2020. Epidemian torjuntaan liittyvät toimet ovat
merkittävästi muuttaneet toimintatapoja. Etätyöt, matkustusrajoitukset ja digitalisaation hyödyntäminen ovat
muuttaneet monilla työpaikoilla työtapoja. Toisaalta
monilla SAK-laisilla työpaikoilla etätöihin siirtyminen ei
ole ollut mahdollista.
Toimintatapojen muutos sekä taudin ennaltaehkäisyyn
liittyvät toimet, kuten hygieniavaatimusten korostuminen, vaatimukset turvaväleistä ja suojautumisesta toivat
uusia haasteita työpaikkojen riskinarviointiin ja työturvallisuuden toteutumiseen.
Epidemia on heijastunut myös merkittävästi SAK:n
toimintaan. SAK on omilla sivuillaan jakanut ajantasaista
tietoa ja ohjeistusta koronaepidemian ehkäisystä.
Samoin epidemian aikana on jouduttu vastaamaan
moniin kentältä nousseisiin käytännön kysymyksiin.
SAK on ollut myös mukana lukuisissa työntekijöiden
terveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä pysyvissä kolmikantaisissa elimissä. Tällaisia
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ovat muun muassa Työterveyslaitoksen johtokunta,
Työturvallisuuskeskuksen hallitus, Työsuojelurahaston
hallitus, Tapaturmavakuutuskeskuksen hallitus ja sen
alaiset työryhmät, STM:n alainen työsuojeluneuvottelukunta, työturvallisuusmääräyksiä valmisteleva neuvottelukunta ja työterveyshuoltoneuvottelukunta jaoksineen.
Tavoitteena kussakin on ollut parantaa suomalaisten
työpaikkojen työoloja, ja puolustaa/parantaa työntekijöiden asemaa työkykyä, työterveyttä ja -turvallisuutta
uhkaavissa kysymyksissä.
Yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa SAK on
pyrkinyt turvaamaan työpaikkojen toimintaedellytyksiä
ja palkansaajien toimeentuloa epidemian aikana.
Yhtenä osana tähän liittyen työmarkkinajärjestöt ovat
korostaneet työterveyshuollon merkitystä koronaepidemian ennaltaehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidossa.
Tämä on esimerkiksi mahdollistanut koronatestaamisen
lisäämisen työterveyspalvelutuottajien kautta. Samoin
omailmoituskäytäntö on laajentunut epidemian myötä.
SAK on ollut myös osaltaan linjaamassa niitä kriteerejä,
joilla koronainfektio hyväksytään ammattitaudiksi.

Työterveyshuollon sisällölliseen kehittämiseen liittyen olimme
mukana selkeyttämässä ohjeita terveystarkastuskäytännöistä
ja niistä annettavista lausunnoista. Osana työterveyshuollon
moniammatillisuuden lisäämistä olimme tukemassa
työfysioterapeuttien muuttamista työterveyshuollon
asiantuntijoista työterveyshuollon ammattihenkilöiksi.
Keskustelua moniammatillisuuden lisäämisestä on tarvetta
jatkaa. Lisäksi myötävaikutimme muiden työmarkkinajärjestöjen
kanssa siihen, että työterveyshuollon toiminnallista yhteistyötä
muun terveydenhuollon kanssa ollaan levittämässä
valtakunnalliseksi malliksi Keski-Suomen mallin mukaisesti.
Kari Haring
asiantuntijalääkäri

Eläkeuudistustyöryhmä oli edellisenä vuonna antanut
toimeksiannon käynnistää kaksikantainen valmistelu
siitä, miten työssä esiintyviä kuormitustekijöitä
voidaan välttää ja vähentää työurien pidentämiseksi.
Tämän niin sanotun kuormitustyöryhmän
työskentely katkesi, koska korona vaati työryhmän
asiantuntijoiden panostusta pandemiaan liittyviin
kysymyksiin. Työ käynnistettiin uudelleen joulun alla,
ja sitä on jatkettu vuoden vaihteen jälkeen.
Anne Mironen
työympäristö- ja tasa-arvoasioiden
asiantuntija

3.2.

Työtä tasa-arvon puolesta
Samapalkkaohjelma nytkähti eteenpäin

Kolmikantaisessa työryhmässä suunniteltiin maan
hallitusohjelman mukaista samapalkkaohjelmaa, sen
tavoitteita ja sisältöä. Hallituksen tavoitteena on ollut, että
palkkatasa-arvoa edistetään jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa, jonka on oltava aiempaa kunnianhimoisempi
ja vaikuttavampi, ja ohjelman keskeisenä tavoitteena
on hallituksen, työnantajia ja työntekijöitä edustavien
järjestöjen sitoutuminen toimenpiteisiin töiden vaativuuden arvioimiseksi, samapalkkaisuuden ja palkka-avoimuuden edistämiseksi sekä työelämän segregaation
purkamiseksi. Osana ohjelmaa tulisi myös arvioida työ- ja
virkaehtosopimusten sukupuolivaikutukset.
Työ oli haastavaa ja jumiutui muutaman kerran vuoden
aikana. Palkansaajien ja työnantajien näkemykset
tärkeimmistä ja kiireellisimmistä keinoista samapalkkaisuuden edistämiseksi olivat kaukana toisistaan. Myös
se, että keskusjärjestötasolla ei enää neuvotella asioista
keskitetysti, vaan sopiminen tapahtuu liittotasolla, teki
lähtöasetelman vaikeaksi.
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Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja
palkkakartoitukset 2020 - Valto (valtioneuvosto.fi)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6881-3

Palkansaajakeskusjärjestöedustajien yhteisellä sinnikkyydellä oli osaltaan vaikutusta siihen, että ohjelma
useine toimenpiteineen saatiin kuitenkin lopulta
rakennettua. Ohjelman toteuttaminen alkaa vuoden
2021 puolella. Lisäksi STM toteuttaa itsenäisesti yhdessä
asiantuntijoiden kanssa tiettyjä hankkeita, joita SAK:ssa
pidämme tärkeinä.
Ensimmäinen hanke toteutui syksyllä 2020. Siinä
selvitettiin yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten
tilaa. Tulokset osoittavat, että parannettavaa on.

Vuoden 2020 alussa aloitettiin työ perhevapaiden
uudistamiseksi. Koronan takia uudistustyö hidastui
hieman keväällä, mutta syksyllä minun palatessani
omilta perhevapailta päästiin kunnolla työn touhuun.
Harmittelin perhevapaille jäädessäni, että nyt
jää minulta uudistustyö kokematta, mutta vuoden
poissaolon jälkeen keskustelu pyöri edelleen samojen
aiheiden äärellä. Aivan kuin en olisi poissa ollutkaan.
Uudistuksessa SAK:n näkökulmat tulivat hyvin otetuksi
huomioon: järjestelmä joustavoituu, isien vapaiden
käyttöä tuetaan ja erilaiset perhetilanteet tulevat
paremmin huomioiduksi. Hyvin tehty vaikuttamistyö
ja julkinen keskustelu tuottaa tulosta. Tehtävää
seuraavalle uudistuksellekin jäi, mutta tältä pohjalta
on hyvä jatkaa.
Tuuli Glantz
sosiaalipoliittinen asiantuntija

3.3.

Pitkäaikainen tavoite
oppivelvollisuuden laajentamisesta
toteutui
Oikeus sivistykseen, yhteiskunnallisen tasa-arvon
edistäminen, koulutuksen korkea laatu ja saavutettavuus sekä kiinnittyminen työelämään ovat SAK:laisten
keskisiä koulutuspoliittisia päämääriä.
Koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
näkökulmasta otettiin merkittä askel, kun oppivelvollisuuden laajentaminen hyväksyttiin eduskunnassa
joulukuussa 2020. Oppivelvollisuus ulottuu jatkossa
18 ikävuoteen saakka. Samalla toteutetaan maksuton
toinen aste. Liian usein perheen tulotaso estää nuoren
opintoihin hakeutumisen tai niiden läpäisyn. Toisen
asteen maksuttomuus osana oppivelvollisuuden laajentamista tasaa monessa perheessä lasten ja nuorten
mahdollisuutta valita itselle mielekkäin opintopolku.
Oppivelvollisuuden laajentaminen on ollut SAK:n
pitkäaikainen tavoite paitsi yhdenvertaisuuden myös
työllisyyden näkökulmasta. Tilastot näyttävät selvästi,
että jokainen suoritettu toisen asteen tutkinto parantaa
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Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo ohjelma
käynnistyi loppuvuonna. SAK on mukana valmistelussa.
Ammatillisen koulutuksen laatua ja näkyvyyttä
edistettiin myös OKM ammatillisen koulutuksen
laatupalkintojen parissa, joilla ammatillisen
koulutuksen järjestäjiä palkitaan työstään. SAK oli
laatupalkintotoimikunnassa mukana tänäkin vuonna
mukana.
Kirsi Rasinaho
koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija

Työmarkkinajärjestöjen yhdessä
valmistelema aikuiskoulutustuen uudistus
käsiteltiin eduskunnassa keväällä 2020
ja lakimuutokset tulivat voimaan elokuun
alussa. Muutokset tuovat parannuksia
nykytilaan. Osa-aikainen opiskelu
käytännössä kaksinkertaistaa käytössä
olevat tukikuukaudet ja uudistuksen
myötä palkansaajalla on käytettävissä
30 tukikuukautta. Tämä mahdollistaa
kokonaisen ammatillisen tutkinnon
suorittamisen aikuiskoulutustuella.
Lisäksi osa-aikaisen opiskelun
pienempi opintopistevaatimus laskee
kynnystä lähteä opiskelemaan. Tuen
yksinkertaistaminen ja maksuperustaisuus
helpottavat niiden palkansaajien
asemaa, joiden kuukaudessa ansaitsema
palkkasumma vaihtelee (esimerkiksi
tuntipalkkalaiset, vuorotyötä tekevät,
ylitöitä tekevät). Näitä ryhmiä on etenkin
SAK:laisessa kentässä.
Mikko Heinikoski
koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö

oleellisesti työllistymistä, pidentää työuraa ja kohentaa
toimeentuloa. Erityisen selvästi tilastoissa erottuvat
he, joilta perusasteen jälkeinen tutkinto puuttuu
kokonaan. Ilman toisen asteen tutkintoa on nykyisessä työelämässä selviytyminen miltei mahdotonta.
Oppivelvollisuuden laajentaminen toisen asteen
tutkintoihin ammatilliseen ja lukiokoulutukseen parantaa työllistymismahdollisuuksia.

3.4.

TYÖ2030
Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma
SAK on tiiviisti mukana Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmassa. Se on kirjattu maan hallituksen ohjelmaan ja tavoitteena on:
• vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden
teknologian hyödyntämistä työpaikoilla
• vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen
perustuvaa työkulttuuria
• nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi
työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi
• nostaa työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi
vuoteen 2030 mennessä.
Ohjelman rakentaminen ja toimintojen suuntaaminen
ovat tapahtuneet alusta alkaen hyvässä kolmikantaisessa
yhteistyössä. Työmarkkinaosapuolet ovat halunneet kehittää suomalaista työelämää TYÖ2030 -ohjelman kautta,
sillä työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen parantaminen on nähty kestäväksi keinoksi edistää
sekä työntekijä- että työnantajajärjestöjen työelämätavoitteita. Ohjelma on sijoitettu Työterveyslaitokseen ja
siinä ovat mukana kolmikantaosapuolten lisäksi Sitra,
Business Finland ja Työturvallisuuskeskus.
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Osallistuimme TYÖ2030 -ohjelman
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELYkeskusten yhteisen Fokus - tuottavuutta ja
työhyvinvointia Savo-Karjalaan -aluepilotin
valmisteluun ja käynnistämiseen.

TYÖ2030 -ohjelman keskeisenä periaatteena on
uudistaa työelämää työpaikoilla inhimillisellä, työtä
tekevän ihmisen hyvinvointia lisäävällä tavalla. Työn
tuottavuus tapahtuu työpaikoilla, joten työyhteisöjen
tukeminen tässä tarkoituksessa on perusteltua. On
vahvaa näyttöä 1, että työpaikat, joissa työntekijöiden
ääntä kuunnellaan ja heillä on edellytykset tehdä
työtään hyvin, sekä työn tuottavuus että työhyvinvointi
kehittyvät keskimääräistä paremmin. Seurauksena ovat
myös paremmat edellytykset työpaikan säilymiselle ja
työurien pidentymiselle. Tällä on laajassa mittakaavassa
merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Koronakriisistä selviytyminen ja siitä toipuminen ovat
nostaneet hallitusohjelmassa mainitut tavoitteet entistäkin tärkeämmiksi ja ajankohtaisemmiksi. TYÖ2030
-ohjelma käynnistyi koronakriisin takia hieman myöhässä
ja vuosi 2020 oli ensimmäinen varsinainen toimintavuosi.
Ohjelmassa käynnistyi 12:den toimialahankkeen
tukeminen, joissa työntekijä- ja työnantajaliitot tekevät
yhteistyötä ja kolme aluepilottia, joiden tarkoituksena
on auttaa alan tai alueen työpaikkoja parantamaan toimintaansa hallitusohjelmassa mainittujen tavoitteiden

Olimme vaikuttamassa SAK:n, TSL:n, PAM:n
ja JHL:n yhteisen Kriisituki alueilla -hankkeen
suunnitteluun ja toteutukseen.
Kai Hyttinen
alue- ja järjestöasiantuntija

mukaisesti. Hanke käynnisti myös johtamisverkoston,
rakensi työpaikoille neuvontaa hyvistä korona-ajan
työjärjestelyistä ja panosti viestintään.
Hankkeen ajankohtaiset tiedot löytyvät hankkeen omilta
verkkosivuilta www.tyo2030.fi.

Esimerkiksi Business Finlandin Liideri-kehittämisohjelmaan osallistuneet
yritykset työllistivät vuosittain 10 % enemmän kuin verrokkiyritykset.
Kunta-alan työpaikoilla jo kevyellä tuuppauksella – kokeneen kehittäjän
sparrauksella – vaikutettiin merkittävästi kehittämishankkeiden
käynnistämiseen, suuntaamiseen ja onnistumiseen vuosina 2015–2020.
Työn tuunaus kasvatti tuottavuutta keskimäärin 14 prosenttia.
1

3.5.

SAK:n tutkimus vuonna 2020
TUTKIMUS

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI

SAK:N TYÖMARKKINAKATSAUS

Mielipiteitä työehtojen yleissitovuudesta

Kesätyöt SAK:laisilla työpaikoilla

Työmarkkina koronakriisissä

SAK:n teettämä kyselytutkimus selvitti suomalaisten mielipiteitä työehtojen yleissitovuudesta. Kyselystä käy ilmi,
että 76 prosenttia kyselyyn vastanneista kannattaa sitä,
että samoja työsuhteen vähimmäisehtoja noudatetaan
sekä järjestäytyneissä että järjestäytymättömissä yrityksissä. Myös 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä on
periaatteen kannalla. Kyselyn toteutti Kantar TNS.

Kesätyöpaikkoja oli vuonna 2020 tarjolla viime
vuoteen verrattuna merkittävästi vähemmän. Vain
56 prosenttia SAK:laisista luottamushenkilöistä kertoi,
että heidän työpaikalleen palkataan tänä vuonna
kesätyöntekijöitä. Vuonna 2019 näin kertoi 71 prosenttia
luottamushenkilöistä.
Myös ensimmäisen kosketuksen työelämään
tarjoavan Tutustu ja tienaa -mallin kautta palkattavien
kesätyöntekijöiden määrä väheni reippaasti. Nyt vain
11 prosenttia SAK:laisista luottamushenkilöistä kertoo,
että heidän työpaikalleen palkataan mallin kautta nuoria
(19 % vuonna 2019).

SAK:n työmarkkinaindeksi tuotti ajankohtaista tietoa
työmarkkinoiden kokonaiskuvasta. Indeksi auttoi
ymmärtämään työllisyys- ja palkkakehitystä.

https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/kyselytyoehtosopimusten-yleissitovuudesta
LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI

Koronapandemian henkilöstövaikutukset
SAK:laisilla työpaikoilla
Noin 70 prosenttia SAK:laisista luottamusmiehistä kertoi,
onko heidän työpaikoillaan joko käyty tai käydään
parhaillaan neuvotteluja lomautuksista. Kyselyä täydennettiin kuukausittain ja tuloksia julkaistiin 26.3.–4.5. 2020.
https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/
koronapandemian-henkilostovaikutukset-saklaisillatyopaikoilla
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https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/kesatyot-saklaisilla-tyopaikoilla

https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/sakntyomarkkinakatsaus-tyomarkkinat-koronakriisissa

TUTKIMUS

Työstä sopimisen vaihtoehdot
Suomalaisista 64 prosenttia haluaa, että työehdoista,
kuten palkoista, neuvottelevat myös tulevaisuudessa
työntekijöitä ja työnantajia edustavat liitot. Kyselyn
toteutti Kantar TNS 29.10.–6.11. ja siihen haastateltiin
1 017 työikäistä 18–64-vuotiasta henkilöä.
https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/tyoehdoistasopimisen-vaihtoehdot

TUTKIMUS

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI

SAK:n hyvä työ mittari

Paikallinen sopiminen SAK:laisilla työpaikoilla

SAK:n Hyvän työn mittarin mukaan suomalaisen
työelämän laatu on kokonaisuutena kehittynyt parempaan suuntaan viimeisten kuuden vuoden aikana.
Toisaalta työntekijöiden henkisessä työhyvinvoinnissa
ja jaksamisessa on paljon huolen aihetta. Hyvän työn
mittarin yhteydessä kerätään myös SAK:n työolobarometrin aineisto.
SAK:laisten työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä työstä ja työhön liittyvistä järjestelyistä kerätään
kahden vuoden välein. Kantar TNS keräsi vuoden 2020
tutkimusaineiston tekemällä yhteensä 1 003 puhelinhaastattelua helmi–maaliskuussa 2020.

SAK:n luottamushenkilöpaneelin mukaan yli puolet
(53 %) paikallisia sopimuksia laatineiden työpaikkojen
luottamushenkilöistä kertoo työnantajien haluttomuuden vaikeuttaneen sopimista. Vain kolmannes (34 %)
luottamushenkilöistä kokee työntekijöiden olevan
sopimistilanteessa tasavertaisessa asemassa työnantajan
kanssa.
SAK toteutti paikallista sopimista koskevan luottamushenkilöpaneelin syyskuussa 2020. Kyselyyn vastasi
yhteensä 840 SAK:laisilla aloilla toimivaa luottamusmiestä
ja työsuojeluvaltuutettua.

https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/
hyvan-tyon-mittari-2020

https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/paikallinensopiminen-saklaisilla-tyopaikoilla-2020

Kokosimme vuoden 2020 aikana SAK:n työolobarometrin, joka kertoo
kahdenlaista tarinaa suomalaisesta työelämästä. Koko työolobarometri
julkaistiin vuoden 2021 puolella. Tutkimusaineisto kertoi ilahduttavan
uutisen siitä, että työelämän laatu on kehittynyt parempaan suuntaan.
Toisaalta työntekijöiden henkisessä hyvinvoinnissa ja jaksamisessa on
paljonkin huolen aihetta.
Korona-aika väritti tietysti myös SAK:n tutkimustoimintaa. Keräsimme
edunvalvonnan tueksi SAK:n luottamushenkilöpaneelin kautta tietoa
koronapandemian vaikutuksista SAK:laisilta työpaikoilta, ja kartoitimme
myös kansalaiskyselyllä koronan vaikutuksia eri henkilöstöryhmiin.
Riitta Juntunen
tutkimusasiantuntija
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SAK:n uuden strategian yksi kärkihanke on
nimeltään Mahdollisuuksien aika. Hanke käynnistyi
loppuvuodesta ja jatkuu vuodelle 2024 asti. Hanke
keskittyy työelämäasioihin ja antaa äänen tavallisille
työntekijöille, heidän näkemyksilleen, kokemuksilleen
ja toiveilleen työn arjessa. Tavoitteena on vaikuttaa
useammalla eri tavalla työelämän myönteiseen
kehittymiseen työssäkäyville. Visiona on ”ihmisen
mittainen työ”, ei yli- tai alimitoitettu työ.
Hanke on jatkoa edellisen edustajistokauden
samannimiselle hankkeelle. Uutta on aiempaa
tiukempi kohdentuminen arjen työelämään sekä
räätälöidyt viestinnälliset painotukset. Käsiteltäviä
aiheita ovat muun muassa kokemus, että työntekijä
ei voi tehdä työtään niin hyvin ja huolellisesti
kuin haluaisi, sekä työntekijöiden työaikatoiveet
ja kiinnostus työn uudelleenjakamiseen. Kyseiset
aiheet ovat hankkeen työlistalla ensimmäisinä ja ne
toteutetaan vuoden 2021 aikana. Seuraavat aiheet
ovat valmistelussa.
Käsiteltävien aiheiden viestintä kohdennetaan
aiempaa tarkemmin ajatellen loppukäyttäjiä.
Haluamme viestiä tuloksista sekä SAK:laisen
liikkeen sisällä että valtakunnallisesti. Materiaalia
tuotetaan myös liittojen koulutuspalvelujen ja
muun vaikuttamisen tueksi. Hankeryhmä on valmis
kertomaan tuloksista eri tilaisuuksissa.
Juha Antila
kehittämispäällikkö
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Vaikuttaminen
Suomessa ja
maailmalla

4.1.

SAK vaikuttajana
Koronavuosi oli SAK:n perinteisen vaikuttamis- ja
edunvalvontatyön kannalta poikkeuksellinen, sillä
työhön kuuluu olennaisena osana kasvokkaiset tapaamiset. Korona myös keskeytti useat meneillään olleet
lakivalmistelut ja siirsi asioita hamaan tulevaisuuteen.
Työ siirtyi myös yllättävän nopeasti verkkoon. Tähän
syynä oli, että jokainen organisaatio joutui samaan
aikaan samanlaiseen tilanteeseen. SAK oli onneksi
siirtynyt Teamsin käyttäjäksi jo edellisen vuoden aikana.
Järjestimme esimerkiksi lukuisia etätapaamisia eduskuntaryhmien, yksittäisten kansanedustajien, virkamiesten
sekä ministereiden kanssa, joissa palkansaajien näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin esiteltiin. Myös aktiivit löysivät
hienosti koneiden ääreen ja aluetoiminta saattoi jatkua.
Työmarkkinatoimittajien perinteinen seminaari pystyttiin toteuttamaan syksyllä turvavälein, mutta muuten
tapaamiset ja haastattelut hoidettiin etänä tai ulkona.
SAK tapasi vuoden 2020 aikana jokaisen hallituspuolueen eduskuntaryhmän, kaikki hallituksen ministerit
ja valtaosan heidän erityisavustajistaan. SAK:n vaikuttamistyössä kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että
esittelimme omia ratkaisujamme sekä työelämään
liittyviin että laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
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SAK painotti vuoden 2020 veropoliittisessa
vaikuttamisessa hyvän verojärjestelmän
ominaisuuksien tärkeyttä. Läpinäkyvä, ymmärrettävä
ja johdonmukainen verotus rakentuu laajan ja tiiviin
veropohjan sekä neutraaliuden päälle. Pidämme
edelleen verotuksen johtavana periaatteena
oikeudenmukaisuutta.

SAK ja sen kahdeksan jäsenliittoa osallistuivat
4H-järjestön Taimiteko-kampanjaan, jolla torjutaan
ilmastonmuutosta ja työllistetään nuoria – molemmat
tärkeitä asioita SAK:lle.

Olemme seuranneet tarkasti kansainvälisen verotuksen
kehittymistä OECD:n ja EU:n yhteisten hankkeiden
kautta. Verotukseen liittyvä päätöksenteko linkittyy
yhä enemmän aikamme merkittäviin yhteiskunnallisiin
kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen
ja alusta- sekä digitalouden laajenemiseen.

Järjestöiltä kerätyillä varoilla istutetaan uutta metsää
noin kuuden hehtaarin verran. Istuttajina ovat nuoret,
joille monelle työ on ensimmäinen kosketus työelämään.
Työssä, josta maksetaan palkkaa alan työehtosopimuksen
mukaan, nuori oppii sekä työelämän oikeuksia että
velvollisuuksia, joista on hyötyä nuoren myöhemmässä
elämässä. Myös nuorten luontosuhteen lujittuminen on
kampanjan kannatettavia tavoitteita.

Koronapandemia on herättänyt keskustelua
verojärjestelmämme pitkän tähtäimen kehityksestä.
SAK:n aktiiviselle otteelle verotukseen liittyvissä
kannanotoissa on tarvetta myös tulevaisuudessa!

Istutetut taimet puolestaan ovat osaltaan
kompensoimassa hiilidioksidipäästöjä. SAK kannattaa
hallituksen tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen
2035 mennessä.

Niko Pankka
veropoliittinen asiantuntija

Harri Järvinen
yhteyspäällikkö

Vuoden alkupuolella viimeisteltiin Suomen hallituksen
ilmastopolitiikan valmistelun ja toimeenpanon tueksi, erityisesti
työntekijöille oikeudenmukaista siirtymää korostava SAK:n
selvitys. Se osoittautui hyödylliseksi. Niin valtioneuvoston kanslian
ilmastopolitiikan pyöreässä pöydässä, ympäristöministeriön vihreän
elvytyksen raportissa kuin työ- ja elinkeinoministeriön yhteenvedossa
eri toimialojen vähähiilitiekartoiksi on viittauksia selvityksen sisältöön.
Siinä annetaan konkreettisia suosituksia siitä, miten työntekijät
voivat osallistua nykyistä paremmin ilmastopolitiikan suunnitteluun,
toteuttamiseen sekä tavoitteiden toteutumisen arviointiin ja
seurantaan. Siinä myös muistutetaan, että ilmastopolitiikan
toimia päätettäessä pitää aina arvioida ja ennakoida
kasvihuonekaasuvähennysten lisäksi toimien vaikutukset työllisyyteen
sekä henkilöstön osaamisen päivittämistarpeet.
Pia Björkbacka
kansainvälisten asioiden asiantuntija

SAK:n viestintä ja vaikuttaminen ottivat nopeasti kiinni
uusista toimintatavoista poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Varmistimme ajanmukaisen tiedotuksen ja päivittyvän
seurannan koronaepidemian vaikutuksista työelämään
liittojemme jäsenille, laadimme elinkeinopoliittisia
suosituksia sekä otimme järjestelmällisesti kantaa
elvyttävän talouspolitiikan puolesta. Osastomme
sai vuoden mittaan uutta osaamista ja sen myötä
aktiivisuutta erityisesti veropolitiikan valmisteluun ja
viestintään. Pidimme yhteistyötä yllä eri sidosryhmien
kanssa, vaikka moni yhteisesti suunniteltu tapahtuma
siirrettiinkin eteenpäin tai sähköiseen maailmaan.
Vahva valmistelukykymme varmisti sen, että vaikutimme
oikeaan aikaan oikeassa paikassa toimintaympäristön
rajoitteet ja terveysturvallisuus huomioiden.
Hannu Jouhki
johtaja

4.2.

Alueellinen
vaikuttamistyö
Kaakkois-Suomi
Häme
Vuosi 2020 oli varsin poikkeuksellinen vuosi
myös SAK:laisen aluetoiminnan näkökulmasta.
Koronapandemia ja siihen liittyvät
kokoontumisrajoitukset vähensivät alueelliset
tapaamiset minimiin ja pakottivat huimaan digiloikkaan
niin kokous-, koulutus- kuin tapahtumajärjestelyissäkin.
Pieniä vastoinkäymisiä ja alkukankeutta lukuun
ottamatta alueväki löysi Teamsin ihmeellisen maailman
ja on pärjännyt siellä kiitettävästi. Vaikka mikään
ei voita tässä ihmisläheisessä toiminnassa fyysistä
läsnäoloa, tulevat nettitapaamiset aivan varmasti
jatkossakin olemaan yksi keskeinen työkalu alueellisessa
toiminnassa.
Hannele Ugur
aluetoiminnan kehittämispäällikkö
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Hämeen alue teki digiloikan viime vuonna.
Paikallisjärjestöjen puheenjohtajien tapaamiset
käytiin koronan vuoksi Teamsin välityksellä ja
ne toistuivat kahden viikon välein. Kokouksissa
käsiteltiin säännöllisesti alueen työllisyystilannetta,
koronatilannetta sekä muita poikkeustilanteeseen
liittyviä asioita. Kesälomien jälkeen olimme koolla
kuukauden välein. Säännölliset tapaamiset ovat
kasvattanut yhteisöllisyyttämme, vaikka fyysisiä
tapaamisia ei ole voitu pitää. Järjestimme Hämeen
alueella myös etäkoulutuksia muun muassa yhdessä
aluehallintoviraston kanssa. Vaikuttaa siltä, että
etätyöskentely on tullut jäädäkseen Hämeen alueelle
ja tulemme jatkossakin kehittämään fyysisten
tapaamisten lisäksi malleja etätapaamisille.
Timo Katajainen
alue-ja järjestöasiantuntija

Vuonna 2020 aloitettiin paikallisjärjestösääntöjen
sekä alueohjesäännön uudistamisprosessi. Jotta
uudistetut säännöt vastaisivat tarvetta ja toimintaa,
aktiivien kanssa käytiin aiheesta laaja keskustelu
valtakunnallisesti sekä toteutettiin pohjatietokysely.
Sääntöuudistusten työstämisen tukena toimii ohje- ja
sääntötyöryhmä, joka koostuu viidestä alue- ja
järjestöasiantuntijasta sekä viidestä alueaktiivista. Työ
jatkuu vuonna 2021.
Etelä-Savossa valittiin marraskuussa vuoden
palkansaajat alueen paikallisjärjestöistä Mikkelissä,
Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Vuoden palkansaajan
valinnan tavoitteena on kohottaa aktiivisten
palkansaajien arvostusta yhteiskunnan rakentajina
heidän omilla paikkakunnillaan. Valintakriteereinä
ovat esimerkillisyys ja aktiivinen toimiminen
palkansaajien hyväksi järjestöissä ja järjestöjen
ulkopuolella.
Sonja Laitinen
alue- ja järjestöasiantuntija

Varsinais-Suomi
ja Satakunta
•

#IlmastotekoNyt-kampanjan aktiivitilaisuudet järjestettiin
Turussa 13.2. ja Porissa 20.2.

•

Kokoomuksen puoluekokoukseen Porissa osallistuttiin
SAK:n ständillä 4.–6.9.

•

Satakunnan ja Varsinais-Suomen aluetoimikuntien yhteinen
kesäkokous järjestettiin Eurajoen Villa Lokarissa 5.9.

Vi ordnade en tvärfaclig veckoslutskurs ”Ett rättvist
arbetsliv för alla” i Åbo 7.–8.3.2020. Vi fick höra bland
annat om SASK:s verksamhet, diskrimineringsskydd
i arbetslivet och om kampanjen #klimatgärningNu.
FFC:s medlemsförbund berättade också om sina
aktuella kollektivavtalsförhandlingar. 32 personer
deltog i kursen. Deltagarna kom från Nyland,
Åboland och Åland. Medlemmar i den svenska
arbetsgruppen deltog aktivt i gruppens arbete.
Gruppen hade sex möten under året 2020. Vi besökte
också svenskspråkiga skolor och berättade om
arbetslivets spelregler.
Kristiina Linna
region- och organisationsexpert

Kristiina Linna
alue- ja järjestöasiantuntija
SAK:n Lounais- ja Länsi-Suomen toiminta-alueiden
aluetoimikuntien Tammikuun tapaaminen toteutui suunnitellusti
24.–25.1.2020 Naantalin Kylpylässä. Puheenjohtaja Jarkko
Eloranta kertoi ajankohtaiset työmarkkina-asiat, Pia Björkbacka
valaisi ilmastonmuutosasioita ja Marjo Pihlajaniemi selvitti SAK:n
viestintästrategiaa. Tapahtumaan osallistui 50 henkilöä.
Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnan
yhteistyöryhmissä vaikuttavat Sosiaalipartnerit kokoontuivat
vuosittaiseen laivaseminaariin 5.3.2020. EU:n tulevasta
rakennerahastokaudesta ja alueiden komitean työskentelystä
kertoi Anne Karjalainen JHL:sta sekä työn murroksesta Nina Olin
Työterveyslaitoksesta. Osallistujia oli SAK:sta, Akavasta, EK:sta,
MTK:sta ja Kauppakamarista.
Tulorekisterikoulutus pidettiin 26.2.2020 Porissa ja 23.9.2020
Teams-etäyhteydellä. Talousasiantuntija Kaarina Pyydönniemi
alusti aiheesta. Koulutukseen osallistui yhteensä 130 henkilöä.
Työsuojeluiltapäivä 24.11.2020 innosti 80:aa osallistujaa
kuulemaan Anne Mirosen, Riitta Juntusen ja AVI:n työsuojelun
vastuualueen ylitarkastajan esityksiä Teamsin välityksellä.
Outi Rannikko
alue- ja järjestöasiantuntija
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Pohjois-Pohjanmaa
Alkuvuotta Pohjoisessa väritti EU:n tulevaan ohjelmakauteen
valmistautuminen, painottaen sosiaalisesti oikeudenmukaista
siirtymää kohti ilmastoystävällisempää teollisuutta ja taloutta.
Tähän suhtauduttiin sekä maakuntien että rajat ylittävän yhteistyön
areenoilla jännityksellä – mutta toiveikkaasti.
Emme kuitenkaan voineet aavistaa millaisen katastrofin
koronapandemia toisi pohjoisen palvelualoille. Niin
palkansaajat kuin työnantajat yrittivät parhaansa mukaan
tehdä toimia pelastaakseen tulevan talven lomasesongin, mutta
maailmanlaajuisen tilanteen haastavuus teki pyrkimyksestä
mahdottoman.
Loppuvuodesta työryhmien kokouksien asialistoja värittivät
täten ymmärrettävästi elvytys ja selviytymisstrategiat. Pohjoinen
toiveikkuus ja resilienssi eivät ole kuitenkaan mihinkään kadonneet.
Uusi lumi on vanhan surma. Teollisuudessa nousee uutta, ja
matkailu palaa vielä joskus. Olkaamme sillä matkalla toistemme
tukena.”
Miikka-Aukusti Heiskanen
alue- ja järjestöasiantuntija

Lappi
Kuten muualla maassamme,
Pohjois-Suomessakin vuosi 2020 oli
poikkeuksellinen. Virittelimme uusien
alue- ja järjestöasiantuntijoiden johdolla
IlmastotekoNYT-kampanjaa, suunniteltiin
aluetoimikuntien yhteisiä tilaisuuksia ja
paljon muuta. Perinteisesti Lapissa pidettyjä
ay-päiviä järjesteltiin Pohjois-Pohjanmaan
puolelle Iso-Syötteelle, ja tapahtumaan oli
tulijoita enemmän kuin majoituskapasiteettia.
Koronan vaikutukset kuitenkin iskivät karvaasti
myös pohjoisten alueiden järjestötoimintaan
ja miltei kaikki suunnitellut tilaisuudet
jouduttiin perumaan. Toiminta ei kuitenkaan
tyrehtynyt, vaan uuden kokoustekniikan ja
digivälineiden avulla saatiin järjestettyä
useita onnistuneita etä- ja hybriditilaisuuksia,
jotka mahdollistivat osallistumisen laajan
alueemme eri kolkista pandemiasta
huolimatta.
Mette Nissinen
alue- ja järjestöasiantuntija

Pirkanmaa
Järjestötyön siirtäminen sähköiseen muotoon sujui
pienen alkukankeuden jälkeen hyvin. Osasimme
vähän jo valmiiksi, ja koronavuoden aikana opimme
paljon lisää.

Keski-Suomi
SAK kutsuttiin mukaan useisiin maakunnallisiin
työryhmiin, mikä edisti edunvalvontaa ja
verkostoitumista. Vaikutamme muun muassa
maakunnan selviytymissuunnitelman teossa,
oikeudenmukaisen siirtymän suunnittelussa sekä
jatkuvan oppimisen koordinoinnissa.
SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunta jakoi jo
perinteeksi muodostuneen ”Vuoden esimerkillinen
yritys” -palkinnon, mikä sai paljon huomioita
tiedotusvälineissä ja kiittävää palautetta myös
työnantajien keskuudessa.
Korona nopeutti järjestöaktiivien digiloikkaa
koko Länsi-Suomen alueella, mikä mahdollisti
tärkeimpien toimintojen jatkumisen
poikkeuksellisena aikana.
Ahti Ruoppila
alue- ja järjestöasiantuntija

Syksyllä 2020 pidettiin niin aluetoimikuntien kuin
paikallisjärjestöjenkin valintakokoukset. Myös
edustajisto järjestäytyi uudelle kaudelle. Kaikkiin
toimielimiin saatiin mukaan uusia ihmisiä, vaikka
heitä ei ole vielä päästy tapaamaan kasvokkain.
SAK:n kulttuurirahasto jakoi apurahoja yhteensä
15 000 eurolla. Tukea saivat mm. taidegrafiikan
harrastaja, solidaarisuusmatkalle osallistuja sekä
lastenkirjan tekijä.
Sanni Halla-aho
alue- ja järjestöasiantuntija

Uusimaa
SAK:n Uudenmaan aluetoiminta on aina toiminut
ajassaan ja toimintaa on aina myös muutettu
aikaan sopivaksi, jos muutoksille on ollut tarvetta.
Vuosi 2020 antoi käsitteelle aivan uuden tason,
mutta muutoksessa olemme eläneet aina. Kokouksia
järjestettiin normaalisti, työsuojeluseminaari toteutui
ja alueellisia Työväen Vappujakin toteutettiin
yhdessä. Tilaisuuksia ei toteutettu entiseen tapaan
kaupungeissa, vaan paikkana oli Teams.
Tatu Tuomela
alue- ja järjestöasiantuntija
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Savo-Karjala
Toimintavuonna 2020 siirryttiin koronakriisin myötä
nopeutetusti digiaikaan ja kokoukset järjestettiin pääosin
Teamsilla tai hybridikokouksina. SAK:n Pohjois-Savon ja
Pohjois-Karjalan aluetoimikunnat kokoontuivat vuoden
aikana molemmat kolme kertaa minkä lisäksi pidettiin
kaksi aluetoimikuntien yhteistä Teams-kokousta. Myös
sidosryhmä-, etujärjestö- ja liittoyhteistyö on toteutunut
lähinnä etäyhteyksien välityksellä. Osallistuimme alueen
rekrytointitapahtumiin yhteistyössä ammattiliittojen
ja TAT:n (Talous ja nuoret) kanssa ja markkinoimme
Duunikoutsi- mobiilisovellusta opiskelijoille ja nuorille
työnhakijoille. Nostimme aktiivisesti tärkeitä ja ajankohtaisia
työelämäteemoja käsiteltäväksi AVI:n Itä-Suomen
työsuojelulautakunnassa.
Elinkeinopoliittinen Itä-Suomi elää metsästä -seminaari
toteutettiin hybriditilaisuutena Joensuussa 31.8.2020.
Seminaariin osallistui paikan päällä noin 40 henkilöä ja
striimin kautta yli 70. Seminaari sai runsaasti myönteistä
palautetta eri toimijoilta. Vuoden 2020 keväällä toteutettiin
yhteistyössä TSL:n kanssa Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen
koulutustilaisuudet työpaikkaohjaajille sekä Kuopiossa että
Joensuussa.
Timo Haverinen
alue- ja järjestöasiantuntija
Kai Hyttinen
alue- ja järjestöasiantuntija

4.3.

Kansainvälinen vaikuttaminen
Koronavuosi uudisti kansainvälisen
vaikuttamisen työtavat
Koronapandemian aikaansaama digiloikka näkyi
erityisen vahvasti SAK:n kansainvälisessä työssä. SAK:n
kansainvälisissä yhteyksissä pitkään tavoittelema, mutta
tähän asti hitaasti edennyt etäyhteyksien käyttö muuttui hetkessä normaaliksi työtavaksi. Matkustaminen
loppui, mutta yhteydenpito lisääntyi. Kansainvälisestä
asiantuntijayhteistyöstä tuli monissa asioissa entistä
tiiviimpää ja nopeammin reagoivaa. Siitä tuli myös
entistä tasa-arvoisempaa, kun kokouksiin osallistuminen
ei enää edellyttänyt kallista ja aikaa vievää matkustamista.
Koronakriisi vaikutti vahvasti myös kansainvälisen työn
sisältöön. Kriisin työelämävaikutuksista vaihdettiin tietoa
niin pohjoismaisen, eurooppalaisen kuin globaalinkin
ay-liikkeen kesken. Euroopan unionissa koronatilanne
hallitsi poliittista agendaa ja johti ennennäkemättömiin
yhteisiin ratkaisuihin Euroopan talouden elvyttämiseksi.
Vaikka työtavat ja osin asiasisällötkin muuttuivat,
SAK:n vaikuttamisen foorumit jatkuivat entisenlaisina.
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Vaikutimme Euroopan unionin politiikkaan antamalla
lausuntoja ja osallistumalla EU-asioita ministeriöissä
valmisteleviin jaostoihin. Pidimme yhteyttä EUtason päättäjiin yhteistyössä Brysselissä vaikuttavan
palkansaajajärjestöjen EU-edustuston FinUnionsin
kanssa. Vaikutimme aktiivisesti myös eurooppalaisen
ay-liikkeen yhteiseen edunvalvontaan Euroopan
ammatillisen yhteisjärjestön ETUC:n hallituksessa, työvaliokunnassa ja komiteoissa.
Yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen
Solidaarisuuskeskus SASK:in kanssa SAK jatkoi työntekijöiden oikeuksia vahvistavia hankkeita Kolumbiassa,
Mosambikissa, Nepalissa ja Filippiineillä. Hankkeilla
tuimme muun muassa kotitaloustyöntekijöiden
järjestäytymistä, keskusjärjestöjen yhteistyötä ja palkansaajaliikkeen lainsäädäntövaikuttamista. Olimme
myös mukana käynnistämässä hanketta, jolla kehitetään
afrikkalaisen ammattiyhdistysliikkeen kykyä vaikuttaa
Afrikan mantereen vapaakauppasopimuksen kehittämiseen ja toimeenpanoon.

Koronavuosi 2020 mullisti kansainvälisen
toiminnan. Kymmenet ulkomaan
kokousmatkat muuttuivat vieläkin
useammaksi etäkokoukseksi. Jotain
menetettiin, mutta digiloikassa oli myös
paljon hyvää. Rahaa ja aikaa säästyi,
päästöt vähenivät ja yhteydenpitokin tiivistyi,
kun harvemmin pidettyjen pitkien kokousten
sijaan tulikin helpoksi järjestää lyhyempi
palaveri useammin.
Työn sisällössä EU:n
vähimmäispalkkadirektiivi oli vuoden
ykkösteema. Tärkeä ja paljon keskustelua
herättänyt asia vaati paljon työtä, mutta
vuoden lopussa tuloksiin saattoi olla
tyytyväinen. SAK:n tavoitteet ja reunaehdot
olivat mukana eurooppalaisen ay-liikkeen
yhteisissä kannoissa ja lopulta myös
komission direktiiviesityksessä. Myös Suomen
hallitus otti asiaan SAK:n näkemyksiä
vastaavan kannan.
Pekka Ristelä
kansainvälisten asioiden päällikkö

SAK tuki EU:n toimia
työehtosopimisen edistämiseksi
Vuoden 2020 Euroopassa koronakriisi hallitsi EUpolitiikan agendaa. Työelämän asioissa paljon keskustelua herätti kuitenkin myös Euroopan komission esittämä
vähimmäispalkkadirektiivi, jonka tarkoitus oli edistää
työehtosopimista kaikissa EU-maissa ja turvata kaikille
eurooppalaisille riittävät vähimmäispalkat.
EU:n lainsäädäntöhanke eteni vuoden kuluessa kahden
työmarkkinaosapuolten kuulemisen kautta direktiiviesitykseen, jonka komissio teki lokakuun lopussa. SAK oli
vahvasti mukana keskusteluissa, joita uuden säädöksen
sisällöstä käytiin niin eurooppalaisen ja pohjoismaisen
ammattiyhdistysliikkeen kesken kuin poliittisten päättäjienkin kanssa.
SAK:lle oli direktiivin valmistelussa olennaista, ettei
tuleva EU-sääntely puutu työmarkkinaosapuolten
neuvotteluoikeuteen eikä estä sitä, että palkanmääritys
tapahtuu Suomessa jatkossakin alakohtaisilla työehtosopimuksilla. Samalla SAK piti tärkeänä, että uusi direktiivi
auttaisi nostamaan palkkoja erityisesti matalan palkkatason jäsenmaissa. Tämä auttaisi samalla suomalaisia
menestymään eurooppalaisessa kilpailussa.
Euroopan komission lokakuussa tekemä direktiiviesitys
vastasi SAK:n tavoitteita. Ehdotettu direktiivi ei pelkästään kunnioittanut suomalaista työmarkkinamallia, vaan
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merkitsi käytännössä EU:n tukea suomalaiselle tavalle
sopia työehdoista alakohtaisissa työehtosopimuksissa.
SAK:n tavoin myös Suomen hallitus ottikin esitykseen
myönteisen kannan.

Korona-exitistä ja elpymisrahastosta
SAK on koronakriisin aikana aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan sekä taloudellisten että sosiaalisten yhteiskunnallisten kustannusten minimoimiseen niin kotimaassa kuin
EU-tasollakin.
SAK lanseerasi kesäkuussa 2020 #parempinormaali
-kampanjan, jossa ehdotimme keinoja ihmisten
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä talouden elvytykseen
koronan aiheuttamien rajoitusten purkamisen jälkeiseen aikaan. Korostimme kampanjassa muun muassa
opetuksen, työllisyyspalveluiden ja koulutuksen tärkeyttä, Euroopan yhteistä elvytystä sekä vihreän siirtymän
ja investointien roolia jälleenrakennuksessa.
Eräs merkittävä kokonaisuus on ollut EU:n elpymispaketti. SAK on tarjonnut vuoden aikana eri foorumeilla
konkreettisia suunnitelmia investointikohteille, joilla
mahdollistetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kasvu. Syksyllä 2020 SAK julkaisi virallisen
ehdotuksen elpymisrahaston käyttökohteista.
SAK on käynyt aktiivisesti keskusteluja ja neuvotteluja
niin virkamiesten kuin päättäjienkin kanssa. Olemme

Lähetettyjen työntekijöiden muutosdirektiivillä
2018/957 täsmennettiin Sähköliiton vuoden 2015
EU-tuomion varassa alkuperäistä vuoden 1996
direktiiviä. Näin varmistettiin myös EU-lainsäätäjän
tahtona, että kaikki palkkauksen osatekijät (kuten
esimerkiksi palkkaluokat, lomapalkka ja lomaraha)
koskevat yleissitovassa työehtosopimuksessa myös
lähetettyä työvoimaa. Vuoden 2018 direktiivin
implementointi saatiin työvoiman lähettämistä
koskevan lain muutoksilla päätökseen 1.12.2020.
Suomen matkoja, majoituksen tasoa ja kustannusten
korvaamista koskevien vähimmäismääräysten
soveltaminen – jos matkojen tai majoituksen
järjestämisestä taikka korvaamisesta ei ole
kotivaltiossa asianmukaisia määräyksiä – astuu
uusissa lähettämistilanteissa voimaan 1.2.2020
lukien ja sitä aiemmin Suomeen lähetettyjen osalta
1.12.2020.
Jari Hellsten
lakimies
SAK:n ja ammattiliittojen
EU-edunvalvontaprojekti

osallistuneet sekä kansalliseen että kansainväliseen
keskusteluun, tuoneet niissä esille uusia näkökulmia
sekä ehdotettu ihmisten hyvinvointia lisääviä ratkaisuja.
SAK on vaikuttanut myös EU-tasolla ETUC:n (European
Trade Union Confederation) talouskomiteassa, elpymisrahaston ad hoc -ryhmässä sekä ylläpitämällä dialogia
komission talousosaston asiantuntijoiden kanssa.

4.4.

Viestintä
VUONNA 2020
TIEDOTTEET

51 24 20
OMAA
TIEDOTETTA

PÅ SVENSKA

YHTEISTIEDOTETTA

Korona mullisti myös viestinnän. Ihmisillä oli valtava
tiedontarve liittyen koronaan ja työhön. Pitääkö mennä
töihin, jos tartunta pelottaa? Kuka määrää karanteenin?
Kokosimme nopeasti asiantuntijaryhmän vastamaan
kysymyksiin, joita ei ollut aikaisemmin koskaan kysytty. Alkuun kysymyksiä ja sivuja päivitettiin melkein
päivittäin, sitten harvemmin. Tuli uusia huolenaiheita
liittyen toimeentuloon ja jaksamiseen. Yritimme olla
aina askeleen edellä ja arvata, mistä ihmiset kaipaavat
seuraavaksi tietoa. Onneksi viestinnän tiimi ei ole
ensimmäistä kertaa kriisiviestinnän kanssa tekemisissä.
Näistä ei jaeta arvosanoja, mutta sanoisin, että läpäisimme testin – eikä edes rimaa hipoen.
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UUTISKIRJEET

23 23
SUOMEKSI

PÅ SVENSKA

Året var händelserikt och de svenskspråkiga
medlemmarna behov av att snabbt få
information på sitt modersmål har varit stort.
Vi har svarat på det här behovet genom att
publicera mycket svenskspråkigt material
om coronakrisens inverkan på arbetslivet
och arbetstagarnas rättigheter. Vi har också
bevakat avtalsrörelsen på förbundsnivå och följt
upp vad beskedet om att Skogsindustrin slutar
förhandla om riksomfattande kollektivavtal
betyder i praktiken. Dessutom har vi rapporterat
om många andra aktuella arbetslivsfrågor
på vår webbplats och i vårt svenskspråkiga
nyhetsbrev.
Smeds Jonny
chefredaktör

SAK:laista vappua on totuttu viettämään
noin 70 paikkakunnalla. Vuonna 2020 korona
peruutti kaikki perinteiset vapputilaisuudet,
joten järjestimme toukokuun ensimmäisenä
päivänä maailman ensimmäisen SAK:n
virtuaalivapun. Puolen tunnin vapputilaisuus
kuvattiin SAK:n keskustoimistolla ja lähetettiin
suorana Facebookin kautta. Puheet pidettiin
Teams-yhteyden kautta, house bändinä toimi
Punatähdet ja lähetyksen mainioina juontajina
toimivat Maria Pettersson ja Jan Erola.
Lähetys tavoitti liki 6 000 katsojaa ja se
toimi oivana harjoituksena tammikuun
Tulevaisuus tänään TALK SHOW -lähetykselle.
Virtuaalivapun tekeminen oli vuoden hauskin
juttu ja sitä oli tekemässä rautainen joukko
SAK:n, liittojen ja yhteistyökumppaneiden
ammattilaisia.
Pauli Vento
viestinnän asiantuntija

Ilmastoteko Nyt! -kampanja työpaikoilla
Kampanjan tavoitteena oli haastaa suomalaisia antamaan oma ilmastotekolupauksensa. Kampanjan
huipennus, 10 000 ilmastotekoa, oli suunniteltu
toteutettavan 1.4.2020, mutta tautitilanteesta ja rajoitustoimista johtuen se jouduttiin toteuttamaan hyvin
pienimuotoisesti. Tästä huolimatta kampanjaa voidaan,
olosuhteet huomioon ottaen, pitää onnistuneena
avauksena nostaa arjen ympäristöteot näkyville sekä
mukaan keskusteluun SAK:laisilla työpaikoilla.

#varmanpäälle -kampanja
työelämän turvaamiseksi
Saimme huhtikuussa huolestuttavia uutisia. Kelan
tilastot näyttivät, että erityisesti nuorien palvelualoilla
työskentelevien naisten osuus peruspäivärahan saajista
kasvoi muihin ryhmiin verrattuna paljon nopeammin.
Kuinka moni oli tehnyt tietoisen päätöksen aikoinaan,
ettei tarvitse työttömyyskassaa ja ammattiliittoa ja
kuinka monelta liittyminen oli vain jäänyt tekemättä?
Kuinka moni ei ollut hahmottanut, millaisesta asiasta
on kyse? Näihin kysymyksiin emme osaa vastata, mutta
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päätimme pystyttää kampanjan. Sen tarkoitus oli
varmistaa, että mahdollisimman moni ymmärtää,
miten työelämäänsä voi vakuuttaa yllättävien
tilanteiden varalle.
#varmanpäälle tehtiin kahdessa osassa.
Ensimmäinen koostui lyhyistä videoista, joita
levitettiin nimenomaan nuorien suosimissa kanavissa. Toinen osuus alkoi syksyllä. Perehdytimme
kymmenen somevaikuttajaa aiheeseen ja annoimme heille vapaat kädet kertoa asiat omin sanoin.
Oli mahtavaa huomata, miten nämä nuoret tekivät
aiheesta taidokkaita videoita, kertomuksia ja kuvia
Instagramiin. Myös vaikuttajien omilla kanavilla
käyty keskustelu ammattiliiton ja työttömyyskassan
merkityksestä ilahdutti: moni oli jäsen ja piti sitä
tärkeänä.

Joka toinen viikko ilmestyvä SAK:n uutiskirje tarttui
ajankohtaisiin työelämän ja työmarkkinoiden
aiheisiin. Uutiskirjeen jutuissa toimme keskusteluun
SAK:n näkökulman ja kerromme työelämän
todellisuudesta antamalla äänen työntekijöille ja
heidän edustajilleen työpaikoilla.
Julkaisimme 8. lokakuuta SAK:n uutiskirje EKSTRAN,
jossa keskityimme käsittelemään Metsäteollisuus
ry:n ilmoitusta lopettaa työehtosopiminen ja sen
vaikutuksia palkansaajille.
Tilaamalla uutiskirjeen pysyt kartalla siitä, mitä
työelämässä tapahtuu. Tilaa kirje osoitteesta
www.sak.fi/uutiskirje.
Pirjo Pajunen
viestinnän asiantuntija

Olemme tuottaneet nuorille sopivaa
materiaalia työelämästä. Teimme
Voionmaan opiston opiskelijoiden kanssa
opetuskäyttöön kolme videota, jotka avaavat
työmarkkinakäsitteitä nuorille läheisellä
tavalla. Olimme myös mukana kehittämässä
Duunikoutsi-sovellusta, joka valittiin vuoden
2020 digitaaliseksi oppimisympäristöksi.
Tuula Rantila
järjestöasiantuntija

SAK.fi

Facebook

Vierailut verkkosivuilla kasvoi

Seuraajia

+ 23,8 %

652 649
2019, 527 356

8 470
2019, 6 859

Luetuin uutinen
SAK:n hallitus hyväksyi työmarkkinoiden
kriisipaketin 18.3.2020
https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/sakn-hallitushyvaksyi-tyomarkkinoiden-kriisipaketin

Luetuin
ruotsinkielinen uutinen
Lättare att permittera, men också bättre
utkomstskydd för dem som drabbas – Parterna
på arbetsmarknaden enades om stort krispaket
19.3.2020
https://www.sak.fi/sv/aktuellt/nyheter/lattare-attpermittera-men-ocksa-battre-utkomstskydd-demsom-drabbas-parterna-pa-arbetsmarknaden-enadesom-stort-krispaket
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Tavoittavin FB-julkaisu
Julkaistu: 2.10.2020
Tavoittavuus 2020: 82 688

Kasvua

+ 23,5 %
Uudet seuraajat

1 611

Laki määrittelee monet työelämän oikeudet
ja velvollisuudet, mutta pelkästään sen
varassa ei kannata omista työehdoistaan
neuvotella. Ammattiliiton neuvotteleman
työehtosopimuksen kautta saat monia etuja,
joita laista ei löydy

https://www.facebook.com/74247674998/
posts/10152466512374999/

Facebookin julkaisujen kattavuus

2 868

Muutos edelliseen
vuoteen

+ 25,3 %

Löntagarenin seuraajat

546

Kasvua

+3%
Uudet seuraajat

16

Liitot.fi
Sivuston vierailijat

30 110

Kasvua

+ 63,5 %

Twitter
Seuraajia

7 427
2019, 6 357

Instagram
Kasvua

+ 16,8 %
Uudet seuraajat

1 070

Seuraajia

1 133
2019, 756

Kasvua

+ 49,9 %

TWITTER

Uudet seuraajat

377

Tavoittavin twiitti

Tavoittavin julkaisu

Julkaistu: 3.3.2020
Näyttökerrat: 24 486

Julkaistu: 29.11.2020
Näyttökerrat: 512

Kiitos @MarinSanna vierailustasi #SAK
hallituksessa! Hyvää keskustelua mm.
#työllisyys ja #ilmastonmuutos

Tältä näytti SAK:n #pikkujoulut viime
perjantaina mitenkäs muilla? Livenä, etänä tai
ei ollenkaan?

https://twitter.com/duunarit/
status/1234745308007018496

https://www.instagram.com/p/CILra6phH53/

Kokeilimme uusia asioita digitaalisen
viestinnän ja markkinoinnin saralla: yksi
erityisen kiva projekti oli uuden botin
synnyttäminen. Liittobotti pääsi aloittamaan
liitot.fi -osoitteessa vierailevien kanssa
jutustelun marraskuussa. Nuorille suunnattu
uusi mahdollisuus tutustua ammattiliiton
merkitykseen herätti positiivista palautetta
ja monet halusivatkin myös jättää botille
pyynnön sopivan ammattiliiton löytämiseksi.
Loppuvuonna SAK:n toimistolle tupsahti
Tonttu, jolla olikin paljon työelämäasioihin
liittyviä kysymyksiä. Onneksi talon lukuisat
asiantuntijat olivat valmiita auttamaan niinpä SAK:n joulukalenteri tarjoili työelämän
perustietoa hauskassa muodossa ja
pääsimme kokeilemaan myös pelillistettyä
sisältöä.
Marika Mantere
digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin
asiantuntija
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Vastuullinen
SAK

5.1.

Hallinto
Koronapandemia vaikutti myös SAK:n hallinnon
toimintaan. Kesäkuussa piti olla edustajiston
järjestäytymiskokous, jossa oli määrä hyväksyä
uusi strategia ja valita SAK:n johto seuraavalle
nelivuotiskaudelle. Järjestäytymiskokous siirrettiin
pidettäväksi 25.8.2020 Kalastajatorpalla Helsingissä.
SAK:n puheenjohtajaksi valittiin edelleen Jarkko
Eloranta. Hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi
valittiin Katja Syvärinen. Kokous valitsi myös uuden
hallituksen.
SAK:n uuden strategian käsittely siirrettiin syksyn
edustajiston kokouksen käsiteltäväksi. Myös syyskokous
19.11.2020 järjestettiin poikkeuksellisesti kuudella eri
alueella. Puheenjohtajisto johti kokousta Helsingin
Pasilasta ja siellä kokoukseen osallistuivat edustajiston
Etelä-Suomen jäsenet. Muut kokouspaikat olivat Turku,
Tampere, Kouvola, Kuopio ja Oulu. Varsinainen kokous
oli yksipäiväinen. Seuraavana päivänä edustajiston
jäsenet käsittelivät alueittain uuden strategian
toimeenpanoa.
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SAK.n strategia vuosille 2020–2024 ”Hyvä työ –
hyvinvointia elämään” hyväksyttiin edustajiston
kokouksessa marraskuussa. Strategiaa oli valmistelu
laajasti jo vuoden 2019 alusta alkaen. Sitä
käsiteltiin useaan kertaan niin SAK:n hallituksen
kuin henkilöstönkin työpajoissa. Pohjaksi
tehtiin liittopuheenjohtajien haastattelukierros.
Luonnosvaiheita käsiteltiin myös jäsenliittojen
hallinnoissa.

SAK:n hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa.
2.–3.2020 järjestettiin Hanasaaressa hallituksen
seminaarikokous, jossa käsiteltiin muun muassa
uutta strategiaa ja tavoitteita maan hallituksen
kehysriiheen vaikuttamiseksi. Seminaarikokouksessa
vierailivat pääministeri Sanna Marin ja EK:n hallituksen
puheenjohtaja Pekka Lundmark.

Sijoituksia reiluun työhön
TOIMINTAKULUT

10,9

Henkilöstö on SAK:n tärkein voimavara.
henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista

M€

6,3

57,6 %

M€

Vaikuttamis-,
edunvalvonta-, viestintä- ja
järjestötyöhön käytettiin

2,5

Jäsenmaksutuloja
kertyi

Varsinaisen toiminnan kuluista

9,3 M€
TASE

Josta sijoitusomaisuutta

44

85 %

rahoitettiin
jäsenmaksutuotoilla.

Haasteellisesta koronavuodesta
huolimatta sijoitusten tuotto oli

73 M€
57,9

M€

M€

8,6 %
Taseen toimintapääoma turvaa SAK:n toiminnan
jatkumista – toimintapääoma kasvoi tilikauden
ylijäämällä eli 3,95 miljoonalla eurolla.
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SAK hakee sijoituskohteita, joiden arvoperusta on yhteneväinen
ammattiyhdistysliikkeen oman eettisen arvoperustan kanssa.
SAK pyrkii kohdentamaan sijoitukset maihin ja yrityksiin, jotka
kunnioittavat ihmisoikeuksia, ILO:n kolmikantaisesti vahvistamia
työelämän perusoikeuksia sekä huomioivat toimintansa aiheuttamat
ympäristövaikutukset. SAK suosii sijoituksia sijoituskohteisiin, jotka
toiminnallaan aktiivisesti edistävät vähähiilistä ja ilmastokestävää
kehitystä.
Sijoitusstrategiaamme kuuluu pitkäjänteisyys, suurten riskien
kaihtaminen, sijoitusten turvallinen hajauttaminen sekä riittävän
maksuvalmiuden turvaava jatkuva likviditeetti. Tavoitteellisella
ja vastuullisella sijoittamisella on suuri merkitys SAK:n varsinaisen
toiminnan rahoittamisessa ja toimintamme jatkumisen
varmistamisessa.
Minna Martikainen
talouspäällikkö

SAK on ollut jo monta vuotta mukana WWF:n Green Office
-ympäristöjärjestelmässä, jonka tavoitteena on pienentää työpaikan
hiilijalanjälkeä. Se teettää hieman ylimääräistä työtä, mutta on
palkitsevaa.
Tänä vuonna henkilöstölle tarjottiin työsuhde-etuna Edenredin
työmatkaetu, jolla kannustetaan henkilöstöä suosimaan
julkista liikennettä. Energiatehokkuutta parannettiin erityisesti
valaisinuudistuksella sekä lämmön- ja ilmanvaihdon optimoinnilla.
Myös energiatehokkuutta on seurattu lämmityksessä ja ilmanvaihdossa.
Me jatkamme myös kierrätyskuitusertifioidun paperin käyttöä. Vihdoin
toimistolla aloitettiin muovinkeräys
Pia Björkbacka		
kansainvälisten asioiden
asiantuntija

Pauli Hänninen
toimistovahtimestari

5.2.

Henkilöstö
Koronapandemia vaikutti merkittävästi SAK:n henkilöstön työskentelyyn ja työhyvinvointiin. Henkilöstö siirtyi
etätyöhön maaliskuun puolivälissä ja kaikki tilaisuudet
hoidettiin etäyhteyksin. Toukokuun puolivälissä
tautitilanteen hieman hellittäessä siirryimme hybridimalliin. Työskentelimme edelleen pääosin etänä, mutta
toimistollakin sai työskennellä rajattu määrä kerrallaan.
Syksyllä jatkoimme samalla työskentelytavalla.

suussuunnitelma. Sen pohjana oli edellisenä vuonna
henkilöstölle tehty kysely. Toimenpiteet liittyvät osittain
samoihin asioihin, mitä työpaikkaselvityksessä tuli esiin.
Lisäksi päätettiin muun muassa palkkakartoituksen
arviointiosan laatimisesta. Palkkojen jakautumista on
seurattu vuosittaisessa henkilöstöraportissa.

Etätyöhön siirtyminen sujui teknisesti hyvin, koska
digitaaliset työvälineet olivat jo valmiina ja kaikille
tuttuja. Pandemiatilanteen poikkeuksellisuus aiheutti
luonnollisesti painetta ja huolta. Työtovereiden sosiaalisten kontaktien puute kuormitti koko työyhteisöä. Osa
henkilöstöstä kuitenkin koki, että etätyö lisäsi jaksamista.
Työterveyshuollon yhteistyökumppani vaihtui vuoden
alussa. Yhteistyö käynnistettiin koko henkilöstön työterveyskyselyllä, terveystarkastuksilla ja työpaikkaselvityksellä. Myös osastokohtaisia työpaikkaselvityksiä tehtiin.
Työpaikkaselvityksen pohjalta päätettiin toimenpiteistä,
joiden toteutus siirtyi osittain seuraavalle vuodelle.
Näitä olivat muun muassa työyhteisön toimivuuden parantaminen ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen.
Kesäkuussa hyväksyttiin uusi tasa-arvo- ja yhdenvertai-
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Vuoden kulku muuttui kokonaan maaliskuussa,
jolloin työskentely vaihtui pienen näkymättömän
uhan vuoksi etäpainotteisiksi. Valmiina
olleet ja vuoden varrella edelleen kehitetyt
etätyövalmiudet takasivat osaltaan suhteellisen
vaivattoman työskentelytapojen muutoksen. Toki
ripaus sopeutumista ja kekseliäisyyttä on tarvittu
matkan varrella, jotta kaikki toimet ja tapahtumat
on saatu toteutettua.
Tuiki tärkeäksi ja hyödylliseksi osoittautuneen
Teamsin käyttöä on laajennettu suunnitellusti, ja
uusien pilvipalveluiden käyttöönotto on jatkunut
lähes suunnitellussa aikataulussa, pienistä
viiveistä huolimatta.
Jarmo Saarinen
tietohallintopäällikkö

SAK:N HENKILÖKUNTA

68

Työntekijää

43
25

Uusia
työntekijöitä

7

Keskiarvopalvelusaika

12

Henkilöstön
keski-ikä
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Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Pitkänsillanranta 3
PL 157, 00531 Helsinki
sak@sak.fi
www.sak.fi

TYÖTÄ
TOISTEMME
PUOLESTA
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