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Diakonia on toimintaa ihmisen 
kanssa, ei hänen puolestaan.

• Kaikilla on kykyjä ja taitoja, joita voi käyttää itsensä ja yhteisönsä hyväksi. 

• Ihminen voi saada ihmisarvon kokemuksen kokiessaan olevansa tärkeä, rakas ja arvokas itselleen, 
toisille ihmisille ja yhteiskunnalle. Tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi ei katoa.

• Jokainen tuntee oman elämänsä parhaiten. Kohtaamme työssämme ihmisiä eri taustoista ja 
lähtökohdista. Käsitys arvokkaasta elämästä ei ole kaikilla samanlainen, eikä se aina vastaa 
yhteiskuntamme yleisiä käsityksiä hyvän elämän aineksista.

Jokainen ihminen on yhtä arvokas. 
Tämä ihmiskäsitys on työmme lähtökohta.



• Yhteiskunnallinen ilmapiiri kärjistyy, 
yleinen epävarmuus kasvaa ja 
asenteet kovenevat.

• Etninen, kielellinen, kulttuurinen ja 
uskopohjainen monimuotoisuus 
vahvistuu. Uuteen maailmaan 
opettelu aiheuttaa myös jännitteitä. 

• Luottamus yhteiskunnan 
instituutioihin on suhteellisen 
korkealla, mutta niiden 
uudistumiskykyä haastetaan.

• Yhteisöllisyyden tarve kasvaa 
Vaikuttamisen ja auttamisen halua 
on, mutta uudenlaisia osallistumisen 
tapoja tarvitaan

• Kansalaisten rooli on tärkeä koko 
hyvinvointiyhteiskuntaa 
kehitettäessä ja luottamuksen 
vahvistamisessa.

• Asiantuntijat tulevat liittymään meihin, 
koska haluavat olla osa 
arvoyhteisöämme. Työn tekemisen 
joustavuus, jatkuva oppiminen ja 
hyvinvointi korostuvat. 

• Kansalaisyhteiskunnan rahoituspohja 
on murroksessa ja järjestöiltä 
vaaditaan uusia ratkaisuja. Yritysten ja 
yksityisten toimijoiden halu kantaa 
yhteistä vastuuta on kasvussa.

• Hyvinvointialueet tulevat keskeisiksi 
julkisiksi kumppaneiksi SOTE-
uudistuksen myötä.

• Kumppanuudet ja verkostot ovat yhä 
tärkeämpiä talouden, vaikuttavuuden 
ja osaamisen kasvattamiseksi

• Kansalaisten ja naapurustojen 
kutsuminen toimintaan mukaan on 
keskeinen voimavara.

Toimintaympäristöanalyysi 2021

• Ilmastokriisi vauhdittaa äärisääilmiöitä, 
jotka syventävät ongelmia etenkin 
kehittyvissä maissa. Ekokriisi haastaa 
valtioita, organisaatioita ja kansalaisia 
toimimaan tulevaisuuden puolesta.

• Pakolaisuus ja muu muuttoliike 
vahvistuvat ilmastokriisin, taloudellisen 
epätasa-arvon ja konfliktien 
seurauksena

• Maailmassa asiat ovat monella 
mittarilla paremmin kuin ennen, mutta 
kuilu hyvin ja huonosti voivien välillä 
kasvaa. Taloudellinen ja sosiaalinen 
epätasa-arvo kasvaa ja lisää 
polarisoitumista, konflikteja ja 
ihmisoikeusloukkauksia

• Luottamuksen puute mm. tiedon-
lähteitä ja päättäjiä kohtaan on 
kasvanut. Ilmastokysymyksen 
hoitaminen, rahoitukseen ja 
toimenpiteisiin liittyvät kysymykset 
kasvattavat luottamuspulaa rikkaiden ja 
kehittyvien maiden välillä.

Globaalit ilmiöt Asenneilmasto ResurssitYhteiskuntamme

• Koronakriisin aiheuttama sosiaalinen 
velka syventää ja luo uusia 
hyvinvoinnin ongelmia. Sosiaalisella 
jälleenrakentamisella on kiire.

• Yksinäisyys ja osallisuuden puute 
ovat korostuneet hyvinvointivajeiden 
joukossa.

• Suomalaisten vahva luottamus 
yhteiskuntaan vaarantuu, jos 
eriarvoisuuden annetaan kasvaa. 
Osallisuus rakentaa luottamusta 
yhteiskunnan toimintaan ja 
vakauteen.

• Nuorten syrjäytymisessä näkyy 
kärjistyviä piirteitä. Vaikeasti työl-
listyvien nuorten määrä kasvaa.

• SOTE-rakenteiden uudistuessa 
riskinä on, että haavoittuvassa 
elämäntilanteessa olevien palvelut 
pirstoutuvat. Sosiaaliturvaa 
uudistetaan v 2027 mennessä.

Diakonia on muuttuvan maailman 
vaatimuksiin vastaamista.



Toimimme maailmassa, jossa ihmisarvo on heikentynyt tai 
kokonaan estynyt monitahoisten ongelmien ja ilmiöiden 
seurauksena. Tällaisia ovat mm. osattomuus, väkivalta, 
ekstremismi, traumat, kipu, syrjintä, ihmisoikeusloukkaukset, 
sosiaalisten suhteiden kriisit, syrjään jätetyksi tuleminen, 
hylkääminen, yksinäisyys, pitkäaikaistyöttömyys, heikentynyt kyky 
toimia ja vaikuttaa omiin asioihin, asunnottomuus, päihteiden 
käyttö, väestön liikkuminen, pakolaisuus, kotoutumisen ongelmat, 
paperittomuus, yhteisökonfliktit ja turvattomuus. 

Olemme heikoimmassa asemassa oleville 
ihmisille, jotka eivät löydä tukea muualta
Etsimme erityisesti ne ihmiset, jotka ovat kaikkein 
vaikeimmassa tilanteessa. Syvät ongelmat ovat usein 
moniperustaisia, ylisukupolvisia ja ne ruokkivat toisiaan. Ihmisen 
hätä on subjektiivinen tunne, eikä sitä voi yksioikoisesti mitata. 
Emme lokeroi ja diagnosoi ihmisiä, vaan arvioimme tarpeita 
kokonaisvaltaisesti. Kehitämme arviointitapoja ja vahvistamme 
tutkimuksen ja käytännön välistä dialogia, jotta voimme entistä 
paremmin tunnistaa ilmiöiden taustalla olevia juurisyitä, uusia 
haavoittuvuusnäkökulmia sekä osallisuutta ja muita ihmisarvoon 
liittyviä tekijöitä. 

Diakonissalaitos toteuttaa strategiakaudella nuoriso-ohjelmaa. Pandemia on vauhdittanut 
nuorten syrjäytymiskehitystä ja sen katkaisemisella on kiire.
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Rakennamme vieraanvaraisia yhteisöjä, joissa luottamus, 
osallisuus ja toimijuus vahvistuvat

Mitä, miten ja kenelle? Strategiakauden painopisteet

Koulutus
ja työ

Sovinto ja arjen 
turvallisuus

Monimuotoiset 
yhteisöt 

Tukea ja kanssakulkemista yksilölle
Yhteyden, yhdessä elämisen ja yhteisöjen  rakentamisen 

taitoja 
Vaikuttamista rakenteisiin

Jokainen ihminen on yhtä arvokas. 
Tämä ihmiskäsitys on työmme lähtökohta.

Etsimme erityisesti ne ihmiset, jotka ovat kaikkein 
vaikeimmassa tilanteessa. 

Rohkea 
vaikuttaja

Yhtenäinen 
Diakonissalaitos

Valtakunnallinen 
toimija

Tulevaisuuden 
työyhteisö

Etsimme 
heikoimmassa 
asemassa olevat 
ihmiset, jotka eivät 
löydä tukea muualta

Olemme 
äänenvahvistimena 
ilmiöille ja ihmisille, 
joiden asiat vaativat 
huomiota

Luomme uusia 
ilmiöpohjaisia 
avauksia ja vahvoja 
kumppanuuksia

Johdamme 
tekemistämme 
systemaattisesti 
tiedolla ja 
tutkimuksella 

Edistämme yhteisiä 
tavoitteita ja yhteistä 
kehittämistä yli 
tiimirajojen

Syvennämme 
toimintaamme 
maantieteellisesti ja 
eri kanavissa

Vaikutamme 
yhteiskunnallisiin 
rakenneuudistuksiin 

Rakennamme 
tulevaisuuden 
asiantuntijoita 
palvelevan 
työyhteisön

Luomme rohkeaa 
vaikuttamista 
mahdollistavaa 
työympäristöä

Rohkea ja vaikuttava ihmisarvon puolustaja 
ja yhteiskunnan uudistaja
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