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SASKin tukema 
tasa-arvotyö

Tasa-arvotekoja maailmalla



Taustat
• SASKin strategia 2020-2030

• Perustana ay-liikkeen 
solidaarisuusperiaatteet

• Suomen kehityspolitiikka, 
ulkoministeriön linjaukset

• Kestävän kehityksen tavoite 5
• Sukupuolten tasa-arvo

• OECDn tasa-arvomittarit



SASK kartalla 2022



Tasa-arvokartoitukset
• SASKin kenttähenkilökunta teki 

yhdeksässä pääkohdemaassa 
kartoitukset tilanteesta 

• Tuloksia täydennettiin ja niistä tehtiin 
yhteenvetoa Helsingissä

• Perustietoa vuosien 2022-2025 työn 
suunnittelun pohjaksi

• Selvitettiin työmarkkinatilanteita ja 
lakien ja sopimusten olemassa oloa ja 
noudattamista

• Yhteistyökumppaneiden kertomat 
ongelmat ja mahdolliset ratkaisut ovat 
tärkeitä jatkotyötämme varten

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Kuva: YK:n kestävän kehityksen painopisteet



Kumppanien esiin nostamia asioita

• Työelämän eriytyminen ”naisten ja 
miesten töihin” 

• Erot mahdollisuuksissa edetä 
työuralla, saada ylennyksiä tai 
päästä täydennyskoulutuksiin 

• Erot pääsyssä töihin, etenkin 
vakinaisiin: edes hyvä koulutus ei ole 
työllistymisen, palkkatasa-arvon tai 
urakehityksen tae

• Erot työsuhdeturvassa ja 
työsuhteiden laadussa: naisilla 
enemmän vastentahtoista osa-aika-
tai pätkätyötä kuin miehillä

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
ns. horisontaalinen segregaatio = naisten ja miesten työtns. vertikaalinen segregaatio = erot mahdollisuuksissa edetä työuralla, saada ylennyksiä tai päästä koulutuksiin



Kumppanien esiin nostamia asioita

• Lapsentekoiässä olevien naisten syrjintä 
työhönotossa

• Palkkaerot ja kokonaistulojen tason erot mm. 
äitiydestä johtuen

• Vaikeudet sovitella yhteen työelämää ja muuta 
elämää 

• Riittämättömät tai olemattomat julkiset palvelut, 
jotka tukisivat työelämän tasa-arvoa, esim. 
varhaiskasvatus / päivähoito

• Oikeustietoisuuden puute, etenkin vähän tai ei 
lainkaan koulua käyneillä sukupuoleen 
katsomatta

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen:Lyhyet äitiyslomat ja naisten suuri hoivavastuu Hyvin lyhyet tai olemattomat isyyslomat ja muut joustot



Kumppanien esiin nostamia asioita

• Työsuojelu on monin paikoin erittäin heikolla tasolla 
kaikille, mutta vielä heikompaa naisille kuin miehille

• Erilaisia tarpeita ei useinkaan huomioida esim. 
suojavarusteissa

• Raskaus- ja imetysajan riskit, esimerkiksi altistuminen 
kemikaaleille

• Turvallisuusriskit töissä, sinne mennessä ja sieltä 
palatessa

• COVID-19 on aiheuttanut naisille enemmän 
työttömyyttä kuin miehille, ja sosiaaliturvan 
puuttuessa tämä johtaa köyhyyteen

• Väkivalta ja häirintä työelämässä 
maailmanlaajuisena ongelmana



Kehitettävää myös ammattiliitoissa
• Naispuolisten jäsenten osuus lähes 

kaikkialla on pienempi kuin miesten, paitsi 
(lähes) täysin naisvaltaisten alojen 
liitoissa (kotitaloustyö, terveysalan 
”vapaaehtoiset”). Naisjäseniä on monin 
paikoin alle 20 %

• Liittojohtajista miespuolisia on jopa 80-85 
% (Filippiinit), mutta johtajuus on joissakin 
maissa tasaantumaan päin (Malawi, 
Kolumbia, Etelä-Afrikka ym.)

• Paikoin naiskomiteat katsotaan 
tarpeellisiksi, mutta riskinä on ”karsinointi” 
ja rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa 
asioihin

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Kuvassa Josua Mata, joka on erittäin aloitteellinen ja aktiivinen tasa-arvoasioissa.



Kehitettävää myös 
ammattiliitoissa

• Heikkoon osallistumiseen syinä 
toimintakulttuuri, naisten suuri hoivavastuu, 
asenneongelmat, seksuaalinen häirintä 
liitoissa

• Kun osallistuminen ei ole tasapuolista, eivät 
kaikkien asiatkaan tule esiin ja hoidettua

• Osallistuminen vaikuttaa vahvasti siihen, 
mitä tehdään ja miten

• Monet liitot ovat selvittäneet epätasaisen 
osallistumisen syitä ja alkaneet purkaa 
esteitä

• Epätasa-arvoisen tilanteen selitteleminen on 
vähenemään päin

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Kuvassa indonesialainen ay-johtaja Jackie Tuwanakotta



SASKin tasa-arvotyön kolme 
peruspilaria:

•Tasavertainen 
osallistuminen ja 
johtajuus

•Työsuojelu ja äitiysturva
•Väkivallasta ja 
häirinnästä vapaa 
työelämä





Tasavertainen osallistuminen 
ja johtajuus tarkoittaa

• Liitoille laadittavat tasa-arvo-
ohjelmat ja toteutus

• Liittojen jäsenistön ja 
liittojohdon edustavuus 

• Tasapuolista osallistumista

• Tasa-arvokoulutusta liittojen 
lakiasiantuntijoille

• Positiivisia roolimalleja 
liittojen viestinnässä 

Yllä olevat ovat esimerkkejä käytännön toimista hankkeissa

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Tasapuolista osallistumista:Mm. johtajuus-, jäsenhankinta- / järjestämis-, työsuojelu-, neuvottelutaito- ja tasa-arvokoulutuksiin ja näissä asioissa toimimiseentyöehtosopimusten sisältöjen muotoiluihin ja itse neuvotteluihin



Tuloksia vuosilta 2018-2021
• Naisten osallistuminen hankkeiden toimintoihin on vuosi 

vuodelta kasvanut ja ollut joka vuosi suurempaa kuin oli 
suunniteltu 

• 2018 naisten osuus oli 53 %, 2021 jo 62 %.
• Miesten ja naisten osallistuminen eri tyyppisiin toimiin tasoittuu: 

• Ennen miehet olivat yliedustettuina strategisissa johtamisasioissa ja 
poliittisessa vaikuttamisessa, ja naiset hallintotöissä ja tasa-
arvoasioissa

• Liittojen tasa-arvo-ohjelmia laadittu ja pantu toimeen
• Työpaikkatason tasa-arvovastaavia koulutettu ja nimitetty
• Sekä naisia että miehiä tasa-arvokoulutuksissa ja työryhmissä



Naisia johtotehtäviin

• Nepalin rakennusliitto 

• Indonesian ja Malawin metalli- ja kaivosliitot 

• Mosambikin teollisuusliitot 

• Kolumbian palvelualojen liitot 

• Filippiinien julkisen sektorin liitot

• Etelä-Afrikan viinitiloilla toimiva liitto

• Filippiinien elintarviketeollisuusliitto

• Nepalin terveydenhuoltojärjestö

• Filippiinien, Indonesian, Kolumbian ja Mosambikin 
kotitalousalan liitot

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Kuvassa Basanti Maharjan, Basanti Maharjan vaikuttaa sen puolesta, että terveysalan vapaaehtoistyöntekijät saisivat Nepalissa oikeat työsuhteet. Hän toimii maan terveysvapaaehtoisten liiton pääsihteerinä.



Työsuojelu ja äitiysturva
Esimerkkejä käytännön toimista hankkeissa

• Työsuojelulainsäädännön parannuksiin 
vaikuttaminen tasa-arvonäkökulmasta

• ILO C183 äitiysturvaa koskeva 
yleissopimus 

• Ratifiointi- ja lainsäädäntökampanjat, 
äitiyslomien pidennykset, isyyslomien 
neuvotteleminen

• Työehtosopimuksiin seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja oikeuksia koskevat 
pykälät

• Puututaan sukupuoleen ja 
vanhemmuuteen perustuvaan syrjintään

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Kuva: Industriall Women for C183 Facebook-sivu



Tuloksia vuosilta 2018-2021
Muutamia esimerkkejä

• Parempia henkilösuojavarusteita erimallisille vartaloille

• Turvallisia saniteettitiloja kaikille

• Äitiys- ja isyyslomia neuvoteltu pidemmiksi

• Raskauteen ja äitiyteen liittyvään syrjintään on puututtu

• Äitiyteen liittyviä etuuksia on parannettu 

• Raskaana olevien suojaamista työsuojeluriskeiltä kohennettu



Tuloksia vuosilta 2018-2021
Muutamia esimerkkejä

• Palkkatasa-arvo saavutettu muutamissa yrityksissä, mikä lisää 
osaltaan myös työhyvinvointia

• Syrjintäkieltopykäliä työehtosopimuksiin yritystasolla

• Kansainvälisen naistenpäivän ja kansainvälisen miestenpäivän 
yhteydessä lisääntymisterveyteen liittyviä terveystarkastuksia…

• …ja päälle tasa-arvojuhlat!



Väkivallasta ja häirinnästä 
vapaa työelämä

ILO C190 väkivaltaa ja häirintää 
koskeva yleissopimus

• Ratifiointi- ja lainsäädäntökampanjat
• Tiedotus ja koulutus yleissopimuksen 

sisällöistä
• Väkivallan ja häirinnän vastaisia 

pykäliä työehtosopimuksiin, ml. 
toimivat valitusmekanismit

• Väkivallan ja häirinnän vastaisia 
pykäliä monikansallisten yritysten 
kanssa solmittaviin puitesopimuksiin

• Ammattiliittojen omaan toimintaan 
väkivallan ja häirinnän vastaiset 
ohjeistukset ja toimivat 
puuttumismekanismit



Tuloksia vuosilta 2018-2021
Muutamia esimerkkejä

• 2019 ILOssa läpi mennyt yleissopimus C190 on huomattavasti 
tehostanut väkivallan ja häirinnän vastaista työtä

• Yhteistyömaistamme Namibia ja Etelä-Afrikka ovat ratifioineet 
sopimuksen, ja kumppaneillamme oli tässä iso rooli

• Kansainväliset toimialakohtaiset liitot ovat yhdessä tehneet 
erinomaiset koulutusmateriaalit sopimuksen sisältöjen 
oppimiseksi. Jaamme niitä kumppaneillemme

• Kannustamme kumppaneitamme luomaan laajoja verkostoja 
tehokkaiden ratifiointikampanjoiden järjestämiseksi



Tuloksia vuosilta 2018-2021
Muutamia esimerkkejä

• C190 on hyvä työkalu:
• Tiedotus ja koulutus sen sisällöistä jäsenistölle
• Kampanjointi ratifiointien ja lakimuutosten puolesta tuo liitoille 

näkyvyyttä
• Työehtosopimusten sisältöjä
• Työsuojeluohjeistuksia
• Tukihenkilökoulutusta 
• Häirintäyhdyshenkilöitä työpaikoille ja liittoihin
• Valitusjärjestelmien kehittämistä ja toimeenpanoa
• Turvallisen tilan ohjeiden käyttöönottoa liittojen toiminnassa



Miten eteenpäin?
• 2022-2025 toiminnan 

suunnittelu tehty

• Globaalissa etelässä 29 
hanketta, kaikissa myös tasa-
arvotyötä

• Sekä hankkeissa että 
kotimaan toiminnassa tasa-
arvo ja yhdenvertaisuus 
entistä vahvemmin 

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Rakennus-, metsä ja puuala – 3Kotitaloustyö – 3Koulutusala – 3Ruoka ja maatalous – 3Teollisuus – 4Yksityiset palvelualat – 4Julkiset palvelualat – 4Kuljetusalat – 2Monialahankkeet - 3



Miten eteenpäin?
• Hankkeissa ilahduttavan 

hyvin ja monipuolisesti 
huomioitu 

• Tuloksia seurataan 
säännöllisesti

• Koulutusta ja viestintää 

• Verkostoja Suomessa ja 
muualla

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Rakennus-, metsä ja puuala – 3Kotitaloustyö – 3Koulutusala – 3Ruoka ja maatalous – 3Teollisuus – 4Yksityiset palvelualat – 4Julkiset palvelualat – 4Kuljetusalat – 2Monialahankkeet - 3



Tasavertainen 
osallistuminen ja 
johtajuus
•Pakollinen kaikissa 
hankkeissa ainakin 
kohtalaisella tasolla 

•Minimivaatimus seurata 
sukupuolten tasapainoa 
hanketoimintaan 
osallistumisessa

24



Tasavertainen 
osallistuminen ja 
johtajuus

• Huomiota tapahtumien 
ajankohtiin ja paikkoihin

• Turvallisten tilojen 
luominen kaikille

• Lastenhoidon 
järjestäminen

• % osallistujakiintiöt 
vaihtelevat välillä 

30-70 / 50-50

14.9.202225



Kohokohtia
• Johtajuuskoulutusta kaikille useimmissa hankkeissa
• Tasavertaiset työryhmät muotoilemassa ja neuvottelemassa 

työehtosopimuksia
• Naisten työllistymisen edistämiseen tähtäävää vaikuttamistyötä
• Tasavertaiset kouluttajatiimit liittojen kursseilla
• Tasavertainen kouluttajien koulutus
• Tasa-arvo-ohjelmat, väkivallan ja häirinnän vastaiset 

ohjeistukset
• Tasa-arvokoulutusta naisille ja miehille
• Puhetilaisuuksia patriarkaalisten rakenteiden haastamiseen

14.9.2022 Footer26



Työsuojelu ja äitiysturva

• Ei mainintaa 12 hankkeessa

• Mainittu, muttei selkeitä 
toimenpiteitä 3 hankkeessa

• Kohtalainen 8 hankkeessa

• Vahva 6 hankkeessa

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Ei mainintaa: 4113 BWI Migration, 4114 BWI Indonesia, 4030 IDWF, 2034 GLU, 2803 EI Africa, 4802 EI AP, 3355 I’ALL Brazil, 2033 AfCFTA, 4032 APHEDA, 4712 UNI Nepal, 4612 PSI Nepal, 4617 PSI Indo-Phil Maininta: 3019 UTRASD, 2035 ACTRAV, 4711 UNI Amazon Kohtalainen: 2108 BWI Africa, 2026 SINED, 2030 CSAAWU/ILRIG, 4029 SENTRO F&B, 4021 PMA, 2611 PSI Africa, 2406 ITF Africa, 4407 ITF AsiaVahva: 2036 HFPCWU, 2357 I’ALL Africa, 4357 I’ALL Indonesia, 2705 UNI Africa, 3709 UNI LAC, 3613 PSI LAC



Kohokohtia
• Työsuojelun erilaiset tarpeet tunnistettu ja niihin tartuttu
• Pidennettyjä äitiyslomia, isyyslomia
• Vanhemmuuteen liittyvään syrjintään puututtu
• Rintaruokintataukoja
• Lastenhoitopalveluja työpaikoilla ja liitoissa
• C183 –sopimuksen ratifiointikampanjoita
• Tasa-arvoon ja lisääntymisterveysoikeuksiin liittyviä pykäliä 

työehtosopimuksissa
• Lainsäädännön parantamiseen vaikuttamista

14.9.2022 Footer28



Väkivallasta ja häirinnästä vapaa 
työelämä

• Ei mainintaa 4 hankkeessa

• Mainittu, muttei selkeitä 
toimenpiteitä 3 hankkeessa

• Kohtalainen 8 hankkeessa

• Vahva 14 hankkeessa

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Ei mainintaa: 4113 BWI Migration, 3355 I’ALL Brazil, 2033 AfCFTA, 4612 PSI Nepal, Mainittu: 3019 UTRASD, 4711 UNI Amazon, 2803 EI AfricaKohtalainen: 2026 SINED, 4357 I’ALL Indonesia, 2035 ACTRAV, 4032 APHEDA, 4712 UNI Nepal, 4617 PSI Indo-Phil, 2406 ITF Africa, 4407 ITF AsiaVahva: 2108 BWI Africa, 4114 BWI Indonesia, 4030 IDWF, 2034 GLU, 4802 EI AP, 2030 ILRIG/CSAAWU, 2036 HFPCWU, 4029 SENTRO F&B, 2357 I’ALL Africa, 4021 PMA, 2705 UNI Africa, 3709 UNI LAC 2611 PSI Africa, 3613 PSI LAC



Kohokohtia
• C190 ratifiointikampanjoita ja soveltamista:

• Brasilia, Kolumbia (PSI, UNI), Guatemala (PSI)
• Indonesia (BWI, IDWF, IndustriALL, PSI)
• Malawi (HFPCWU, IndustriALL)
• Nepal (EI, UNI)
• Filippiinit (IDWF, EI, SENTRO, PSI)
• Mosambik, Sambia, Namibia (BWI)
• Eswatini, Lesotho (IndustriALL)
• Senegal (PSI, ITF), Uganda, Etelä-Afrikka (PSI)
• Etiopia, Ghana, Kenia, Nigeria, Norsunluurannikko (ITF)

14.9.2022 Footer30



Kohokohtia
• C190 –sisällöistä koulutusta ja tiedotusta
• Turvallisen tilan ohjeistukset käytössä liitoissa
• Valitus- ja ilmoitusjärjestelmät käytössä
• Lainopillista apua väkivallasta selviytyville
• Työpaikkojen yhteyshenkilöiden hakeminen, koulutus ja 

nimittäminen
• C190 käytössä järjestämis- ja edunvalvontatyökaluna
• Tukea myös lähisuhdeväkivallasta selviytyville

14.9.2022 Footer31



Yhdenvertaisuus / 
haavoittuvat ryhmät
• Vain muutama maininta 

vammaisista tai seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvista henkilöistä 
”haavoittuvina ryhminä”

• Monille haavoittuvat ryhmät 
ovat pätkä- ja siirtotyöläisiä, 
etnisiä vähemmistöjä jne. 



Yhdenvertaisuus / 
haavoittuvat ryhmät

• Silti noin 10 hanketta huomioi 
vammaiset ja / tai seksuaali-
ja sukupuolivähemmistöt

• Ei kuitenkaan (vielä) kovin 
vahvasti esillä, mutta jonkin 
verran…

• …tiedotusta ja koulutusta, 
huomiota esteettömyyteen ja 
osallistumiseen



Seuranta ja jatkotoimet
• Seurannassa huomio tasa-

arvon toteutumiseen
• Vinkkejä verkostoista ja 

koulutusmateriaaleista
• Maakohtaisia koulutuksia
• Koulutusmateriaalien 

käännösten rahoitusta
• Viestintää tuloksista
• Generation Equality
• Asteittain lisää huomiota 

yhdenvertaisuuteen



www.sask.fi
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