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1. Kansainvälinen työ Diakonissalaitoksen strategiassa  

Kansainvälinen työ on osa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr:n ja koko Diakonissalaitoksen 

konsernin toimintaa ja ollut sitä koko yli 150-vuotiaan laitoksen toiminnan ajan. Työn arvopohja 

kumpuaa konsernin visiosta ”Jokaisella ihmisarvoinen elämä”. Keskeisenä tavoitteenamme on 

puolustaa jokaisen ihmisen mahdollisuutta arvokkaaseen ja ihmisarvoiseen elämään. Keskitymme 

toimimaan ja vaikuttamaan niiden yksilöiden puolesta, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnissa tai 

yhteisöissä syrjään.   

Diakonissalaitos on aktiivinen vaikuttaja. Missiomme korostaa luottamuksen, osallisuuden ja 

toimijuuden vahvistamista. Ratkaisemme sosiaalisia ongelmia ja vaikutamme yhteiskunnallisesti 

luomalla muutoksia parempaan.  

Kansainvälisen työn strategisena tavoitteena on köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen niissä 

maissa ja yhteisöissä, missä teemme työtä. Kuten koko konsernissa, myös kansainvälisissä 

toimintaympäristöissä haluamme hahmottaa erityisen hauraassa asemassa elävät ihmisryhmät ja 

kehittää ratkaisuja niiden elämäntilanteiden, osallisuuden ja toimijuuden parantamiseksi.  

Kansainvälisessä työssämme hyödynnämme sekä säätiön että koko konsernin vahvaa ammatillista 

osaamista.  

Tällä hetkellä kansainvälinen työmme tavoitteena on toimia köyhistä yhteisöistä tulevien nuorten, 

ja erityisesti tyttöjen, vammaisten, vähemmistöjen jäsenten sekä muuttoliikkeessä olevien 

ihmisten elämäntilanteiden parantamiseksi. Diakonissalaitos tekee näiden samojen ryhmien 

kanssa työtä myös Suomessa. Tilastojen mukaan ryhmille on ominaista keskeytynyt tai matala 

koulutus, korkea työttömyys, vaikeudet saada riittävää toimeentuloa ja harjoittaa elinkeinoja. 

Lisäksi ryhmien luottamus yhteiskunnan tukeen ja omiin mahdollisuuksiin on usein heikkoa. 

 

2.  Kansainvälinen työ suhteessa kansainvälisiin ja kansallisiin kehityspoliittisiin linjauksin 

Diakonissalaitos haluaa omalla panoksellaan tukea YK:n Agenda 2030:n globaalien kestävän 

kehityksen tavoitteiden saavuttamista kohdemaissa.  Työmme keskittyy erityisesti sukupuolten 

tasa-arvon (SDG5), ihmisarvoisen työn ja talouskasvun (SDG8), eriarvoisuuden vähentämisen 

(SDG10), sekä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon (SDG 16) vahvistamiseen. Lisäksi 

vaikutamme työllämme köyhyyden poistamiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen sekä kaupunkien ja 

yhteisöjen kestävään kehitykseen.   

Työmme on myös linjassa Suomen valtion kehityspoliittisten tavoitteiden ja painopistealueiden 

kanssa. Toimimme työssämme köyhyyden vähentämiseksi, perusoikeuksien toteutumiseksi ja 

kestävän kehityksen edistämiseksi. Toiminnallamme pyrimme vahvistamaan kumppaniemme 
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voimavaroja siten, että heidän toiminnastaan tulee taloudellisesti kestävää. Toimintamme 

hauraimmassa asemassa elävien ihmisten oikeuksien puolesta perustuu ihmisoikeuksien ja 

ihmisarvon kunnioittamiseen.   

Diakonissalaitoksen tavoitteissa näkyvät erityisesti seuraavat valtion kehitysyhteistyön 

painopistealueet: 

Naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema: Kaikkien ihmisten, niin naisten kuin miesten, oikeuksien 

toteutuminen vahvistaa yhteiskuntien tasapainoista kehitystä. Edistämme sukupuolisen tasa-arvon 

toteutumista kansainvälisessä työssämme, ja arvioimme tyttöjen ja naisten oikeuksien 

toteutumista läpilaikkaavana teemana kaikessa toiminnassamme.  

Kehittyvien maiden talouksien vahvistaminen: Toimimme sen puolesta, että kaikille ihmisille, 

myös naisille, vähemmistöille, nuorille ja köyhimmille, on tarjolla ihmisarvoista työtä, elinkeinoja ja 

toimeentuloa. Toiminnallamme vahvistamme epäsuorasti kehitysmaiden talouksia.  

 

Demokratia ja toimivat yhteiskunnat: Toiminnallamme haluamme tukea haavoittuvien ryhmien 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon omissa maissaan ja 

konteksteissaan. Vahvistamme toiminnallamme kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä eri 

maissa.   

 

Lisäksi kansainvälinen sovinnon työmme linkittyy hallitusohjelman tavoiteohjelmaan, jonka 

mukaan Suomi on kokoaan suurempana toimijana rakentamassa rauhaa maailmalla. Omalla 

erityisosaamisellamme vaikuttamme rauhan rakentumiseen yhteisöissä, ja tuemme sitä, että 

naiset, vähemmistöt ja nuoret ovat mukana tässä työssä.  

 

3. Kansainvälisen työn laajenemissuunnitelma  

Diakonissalaitoksen tavoitteena on laajentaa kansainvälistä toimintaansa vuosina 2020–2022 

siten, että 20 prosenttia hankkeista toteutetaan kansainvälisesti vuoteen 2021 mennessä.  Suurin 

rahoittajamme on ollut pitkään ulkoministeriö.  Rahoituspohjaa pyritään laajentamaan hakemalla 

Euroopan komission Euroopan sisäisiä ja EU:n kehittyviin maihin kohdennettuja rahoituksia sekä 

etsimällä soveltuvia yksityisiä rahoituskanavia. Laajeneva rahoituspohja varmistetaan myös 

valmistautumalla ulkoministeriön kumppanuusjärjestöhakuun keväälle 2021. 

Kumppanuussopimus ulkoministeriön kanssa mahdollistaa työn ohjelmallisuuden ja 

painopistealueiden sisällöllisen työn systemaattisen kehittämisen.  
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Seuraavat toimenpiteet ovat avainasemassa laajenemissuunnitelman varmistamiseksi:   

Toimenpide Vuosi 

Laadukkaat hakemukset kansalaisjärjestöhaussa ulkoministeriölle 5/2020 

Painopistealueisiin liittyvät hakemukset Euroopan komissiolle 4–5/2020 

Erasmus + hakemukset uusien kumppanuuksien rakentamiseksi 1–3/2020 

Painopistealueisiin liittyvät hakemukset Euroopan komissiolle 9–10/2020 

Luodaan yhteyksiä ja hankitaan yksityistä rahoitusta täydentämään julkista 2020–2022 

Kumppanuushakemus ulkoministeriölle  5/2021  

Painopistealueisiin liittyvät hakemukset Euroopan komissiolle 2021 

 

Maantieteellisesti Diakonissalaitoksen kansainvälinen työ keskittyy Euroopan, laajemman 

Euroopan alueelle ja itäiseen Afrikkaan. Kehitämme työmme sisältöjä ja menetelmiä 

pitkäjänteisesti näillä alueilla. Laajennamme työtämme sisäisten siirtolaisten ja pakolaisväestön 

parissa yhteistyössä Euroopan maiden ja Euroopan reuna-alueiden maiden (esim. Jordania) 

kanssa.  

 Maantieteelliset ja temaattiset tavoitteemme ovat seuraavat:   

 Tavoite Maantieteellinen 

alue 

Vuosi 

Syvennetään romanioikeustyötä laajemman Euroopan alueella 
hakemalla ulkoministeriön hankkeita ja Euroopan komission 
hankkeita konsortioissa. Jatketaan romanityötä Itä-Euroopassa  

Laajempi Eurooppa, 

Itä-Eurooppa  

2020 

Jatketaan ja syvennetään psykososiaalista ja sovinnon työtä 
somaliväestön parissa hakemalla ulkoministeriön hanketta  

Pohjois-Somalia 2020 

Jatketaan työskentelyä Lähi-Idän pakolaisnuorten parissa 
hakemalla Erasmus+ strategista kumppanuutta Italian ja 
Jordanian järjestöjen kanssa 

Eurooppa, Jordania 2020 

Rakennetaan työtä vammaisten nuorten parissa hakemalla 
ulkoministeriön hanketta  

Tansania 2020 

Kartoitetaan ja hankitaan rahoitusta sovinnon ja rauhantyöhön 
hankkeisiin 

Itäinen Afrikka 2020 

Syvennetään kansainvälistä pakolaisten parissa tehtävää 
psykososiaalista ja traumatyötä hakemalla Euroopan komission 
hankkeita konsortioissa 

Eurooppa 2020 

Vahvistetaan syrjäytyneet nuoret ja digitalisaatio -osaamistamme 
hakemalla Euroopan komission hankkeitta konsortioissa 

Eurooppa 2020/2021 

Rakennetaan työmme painopistealueisiin liittyvät kumppanuudet 
ja verkostot 2020 ja haetaan ulkoministeriön kumppanuutta 2021 

Laajempi Eurooppa, 

Afrikka, Lähi-Itä 

2020–2021 
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Kumppanuushauen ohella haetaan strategiaan soveltuvia 
hankkeita Euroopan komission hankkeita konsortioissa 

Eurooppa, Laajempi 

Eurooppa 

2021 

 

4. Diakonissalaitoksen kansainvälisen työn periaatteet ja toimintamallit  

Diakonissalaitos toimii kansainvälisessä työssä kumppanuudessa ja verkostoissa paikallisten 

toimijoiden kanssa vahvistaen kumppaneiden ammatillista, toiminnallista ja hyvän hallinnon 

osaamista sekä vaikuttaen paikallisesti tapahtuvaan muutokseen kumppaneidensa kautta. Näin 

vahvistamme paikallista toimijuutta ja tuotamme kestävää kehitystä paikallisesti. Lisäksi otamme 

kaikessa työssämme huomioon paikallisesti merkittävät kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät.  

Diakonissalaitos on vahva ammatillinen toimija ja työn kehittäjä Suomessa. Kansainvälisessä 

työssämme hyödynnämme vahvaa ammatillista osaamistamme eri keinoin, kuten koulutusten ja 

konsultaatioiden tai kumppanien kanssa toteutettujen pitkäjänteisten työskentelyjen avulla.   

Samalla tarjoamme Diakonissalaitoksen henkilöstölle mahdollisuuksia oman ammatillisuuden 

kehittämiseen ja kasvuun uusissa työympäristöissä.  Kansainväliset työympäristöt tarjoavat myös 

mahdollisuuksia soveltaa ja edelleen kehittää kotimaassa kehitettyjä työotteita ja -malleja eri 

konteksteihin soveltuviksi. Diakonissalaitos toimii myös hallinnollisena alustana kansainvälisten 

erityisasiantuntijoiden työn mahdollistamiseksi vaativassa kansainvälisessä työssä, ja kehittää 

työtä erityisesti sovinnon- ja rauhantyön mahdollistamiseksi kriisialueilla.  Paikallista sovintotyötä 

tukemalla ja rohkaisemalla Diakonissalaitos omalta osaltaan pyrkii ennaltaehkäisemään konfliktien 

aiheuttamaa pakotettua siirtolaisuutta ja pakolaisuutta sekä toimimaan kestävän kehityksen 

puolesta konfliktien köyhdyttämillä alueilla.  

 

5. Kansainvälisen työn painopistealueet 

Kansainvälinen työmme jakaantuu kolmeen ajankohtaiseen painopistealueeseen, jotka eivät ole 

toisiaan poissulkevia, vaan useissa toiminoissa toisensa läpileikkaavia. Pyrimme kehittämään 

kansainvälistä asiantuntijuuttamme näillä alueilla, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on 

kansainvälinen verkostoituminen sekä omaa erityisosaamistamme painottaen lisäarvon 

tuottaminen kansallisiin ja paikallisiin kehittämisprosesseihin.  

 

 

5.1. TOIMEENTULO JA TOIMIJUUS  

Tavoitteemme:  

 

Diakonissalaitoksen työn tavoitteena on toimia yhteiskuntien kaikkein haavoittuvimmassa 

asemassa elävien ihmisten ihmisarvoisen ja itsenäisen elämän, yhteiskunnallisen luottamuksen, 

osallisuuden sekä toimijuuden mahdollistamiseksi.   
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Globaalit ongelmat, kuten korkea työttömyys ja alueelliset konfliktit, vaikuttavat eniten 

haavoittuviin ihmisryhmiin, sillä niiltä puuttuvat suojaavat verkostot, pääomaa ja mahdollisuudet 

vaikuttaa omaan elämään.  

 

Polut koulutukseen ja koulutuksen loppuun saattaminen, sopiva työ sekä riittävästi tuloja 

tuottavat elinkeinot ovat keskeisiä keinoja yksilön toimijuuden ja itsenäisen elämän 

toteutumiseksi. Yksilöiden ja perheiden taloudellisesti tasapainoinen tilanne ennaltaehkäisee myös 

rikollisuuden ja radikalisoitumisen kehittymistä yhteisöissä.  Jotta kuitenkin työmarkkinoiden 

ulkopuolella elävät yksilöt pääsisivät työhön ja tuottaisivat menestyksekkäästi itselleen elinkeinoa 

he tarvitsevat siihen osaamista ja tukea oman tien löytämiseksi. 

 

Diakonissalaitoksen tavoitteena onkin vahvistaa kumppaneidensa osaamista, jotta ne tukevat 

onnistuneesti vaikeissa elämäntilanteissa eläviä yksilöitä ja tuottavat heille väyliä koulutukseen, 

työmarkkinoille tai oman elinkeinon toteuttamiseen. Näin vaikutamme välillisesti yksilöiden 

työllisyys-, ammatti- ja yrittäjyystaitojen vahvistamiseen. Työssämme hyödynnämme    

valmennusosaamistamme hauraimmassa asemassa elävien yksilöiden parissa, sekä vahvaa 

menetelmäosaamistamme vaikeasti työllistettävien parissa.   

 

Osaamisemme:  

 

Diakonissalaitos on toiminut yli kymmenen vuotta onnistuneesti nuorten syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi Suomessa. VAMOS-työote sisältää nuorten valmennusta, psykososiaalista tukea, 

uraohjausta ja työllistämistä. VAMOS- työssä on ollut mukana yli 12.000 nuorta ympäri Suomea, 

joista yli 50 % on päässyt työhön tai koulutukseen.  VAMOS-työllä on tutkitusti myös onnistuttu 

vahvistamaan syrjäytyneiden nuorten hyvinvointia. Työotetta on toteutettu paitsi Suomessa, myös 

viime vuosina myös ulkomailla. Samoin työotetta on kokeiltu onnistuneesti pitkäaikaistyöttömien 

maahanmuuttajanaisten parissa. Meillä on myös pitkäaikaista kokemusta kehitysvammaisten 

työllistämisen parissa. 

 

Diakonissalaitos on toteuttanut kehitysyhteistyön hankkeita Kosovossa, Moldovassa, Namibiassa 

ja Somaliassa, joissa on onnistuneesti valmennettu köyhimmistä yhteisöistä kotoisin olevia nuoria  

 

heidän elämänhallintansa vahvistamiseksi sekä polkujen löytymiseksi työhön tai elinkeinoihin.  

VAMOS-työmallia on sovellettu paikallisiin konteksteihin, samoin luoden yhteyksiä muiden 

toimijoiden, kuten paikallisten viranomaisten, yritysten ja muiden nuorisotoimijoiden kanssa.   

 

Diakonissalaitos on myös kerännyt kokemusta ja osaamista liikkuvien Itä-Euroopan romanien 

työllistämisestä Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Diakonissalaitos on tarjonnut hädänalaisille 
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suojaa, tukea ja valmennusta. Työn tuloksena romanit ovat löytäneet kerjäämisen tilalle heille 

soveltuvaa keikka- ja myyntityötä ja vahvistaneet taloudellista ja sosiaalista asemaansa.  

 

 

5.2. VAHVA KANSALAISYHTEISKUNTA 

 

Tavoitteemme:  

  

Diakonissalaitoksen tavoitteena on vahvistaa syrjäytyneiden ja syrjäytettyjen yhteisöjen ja niissä 

elävien yksilöiden tietoisuutta ja osaamista vaikuttaa omaan elämään ja sen parantamiseksi.    

 

Yhteistä tavoitettaan kohti toimiva yhteisö voi vaikuttaa muutokseen yhteiskunnassa. Onnistunut 

yhteinen toiminta kohti muutosta puolestaan voimaannuttaa yksilöitä, jotka tulevat 

tietoiseksi omista kyvykkyyksistään ja vaikuttamisen mahdollisuuksistaan ja oppivat vaikuttamisen 

keinoja ja kanavia sekä yhteistoimintaa ryhmässä.  

 

Toimiakseen muutoksen aikaansaamiseksi ryhmät ja yksilöt tarvitsevat kannustusta, tietoa, 

osaamista ja verkostoja.  Vaikuttamisen mahdollisuuksiin vaikuttavat myös suhteet valtaa pitäviin 

ryhmiin, suhteet ja yhteistyö muiden samanlaisten ryhmien kanssa ja oman ryhmän 

sisäinen toimijuus.  Yhteisöjen välisillä yhteyksillä on keskeinen merkitys myös 

sovintoprosesseissa. Aidot rakenteelliset muutokset vaativatkin usein yhteisöjen välisten 

suhteiden laajempaa työstämistä.   

 

Vaikuttaakseen yhteiskuntien syrjäytettyjen yhteisöjen ja niiden yksilöiden asemaan kestävästi 

Diakonissalaitos toimii kumppanuudessa paikallisten kansalaistoimijoiden kanssa.  Tavoitteena on 

vahvistaa paikallisten kansalaistoimijoiden osaamista, jotta ne kykenevät toimimaan yksilöistä tai 

yhteisöistä nousevien muutosten mahdollistajina, ja toisaalta myös haavoittuvien ryhmien 

edustajana ja oikeuksien puolustajana.  Kumppaneiden osaamista vahvistetaan laaja-alaisesti eri 

keinoin, kuten valmentamalla, kouluttamalla ja tietoisuuden vahvistamisella.  

 

Toimimme useissa sellaisissa maissa, joissa on heikko kansalaisvaikuttamisen kulttuuri, ja 

kansalaistoimijoiden toimintaa vaikuttajana myös rajoitetaan.   Diakonissalaitoksen tavoitteena 

onkin vahvistaa paikallisten kansalaistoimijoiden osaamista ja toiminnan edellytyksiä siten, että ne  

 

pystyisivät vaikuttamaan paikallisen vaikuttamisen prosessien ja väylien kehittymiseen.   

Onnistunut työ vaikuttamistyön vahvistamiseksi vaatiikin syvää perehtymistä paikallistilanteeseen.  
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Osaamisemme:   

 

Diakonissalaitos on kouluttanut yhteisöjä ja yksilöitä Community Action Based Learning for 

Empowerment (CABLE) -menetelmällä yli 10 vuoden ajan.  CABLE-valmennuksiin on osallistunut yli 

5.000 ihmistä ja sen menetelmäosaamisen on omaksunut kymmeniä yhteisöjä eri puolella 

Suomea. Valmennuksessa ihmiset tutkivat arvojaan, identiteettiään ja kyvykkyyksiään suhteessa 

muihin ja heidän kanssaan.  Diakonissalaitoksella myös tutkitaan ja kehitetään kansalaistoiminnan 

ja yhteisöjen rakentamisen ja organisoitumisen malleja yhdessä kumppaniorganisaatioiden ja 

julkisen sektorin kanssa. Kehitettyjä malleja on mahdollista kokeilla ja skaalata myös 

kansainvälisessä työssämme. 

  

Diakonissalaitos on tehnyt pitkään työtä erilaisteen vähemmistöjen, kuten romanivähemmistön 

parissa. Työn painopiste on siirtynyt humanitaarisesta avusta romaniväestön oman vaikuttamisen 

ja yhteiskunnallisen muutoksen tukemiseen.  

 

Kansainvälisesti Diakonissalaitos on tehnyt vaikuttavaa työtä romanivähemmistön parissa itäisen 

ja laajemman Euroopan alueilla, joissa romanivähemmistö muodostaa ison osuuden väestöstä, 

ja joissa sen elämää varjostaa sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen syrjäytyminen.  

 

Kosovossa on onnistuneesti vahvistettu romaninuorten taloudellista itsenäisyyttä 

ja aktiivista kansalaistoimintaa. Moldovassa, Romaniassa, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä on tuettu 

naisten taloudellista toimintaa sekä vahvistettu romaninaisten poliittista vaikuttamistyötä ja -

osaamista ja tukemalla samanlaisten kansalaistoimijoiden verkostoitumista. Diakonissalaitos 

haluaa selvittää työn soveltamisen mahdollisuuksia eri kulttuurissa ja 

yhteiskunnallisissa konteksteissa.   

 

Kansainvälisissä hankkeissa on myös vahvistettu kansalaisaktiivisuutta mahdollistamalla 

haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kokoontumista. Yksilöistä itsestään nouseva ja heidän 

varassaan oleva kokoontuminen ja kohtaaminen on tuottanut uusia aloitteita yhteisöissä.   

 

 

5.3. LUOTTAMUS JA RAUHA YHTEISÖISSÄ 

 

Tavoitteemme:  

 

Diakonissalaitoksen tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia, luottamusta ja sovintoa yhteisöissä, 

jotka toipuvat sodista tai kansainvälisistä konflikteista. Tässä työssä hyödynnämme pitkäaikaista 

erityisosaamistamme psykososiaalisesta työstä, yhteisöjen rakentamisesta ja vahvistuvaa 

osaamistamme sovinnon työssä.    
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Työskentelemme kansainvälisesti toimintaympäristöissä, joissa yhteisön jäsenten kokemat 

traumaattiset kokemukset estävät syvän luottamuksen ja rauhan syntymistä sen jäsenten välille.  

Tutkimukset osoittavat, trauman purkaminen konfliktien jälkeisissä yhteisöissä on kestävän rauhan 

edellytys. Suurin osa kärsimyksen kokemuksista tapahtuu yhteisöissä ja yhdistävät yhteisön 

jäseniä, ja siksi yksilöiden hyvinvointia tuleekin rakentaa yhteisöissä, painottaen 

oikeidenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumista.   

 

Yhteisöissä tapahtuva sovintotyö tulisikin tehdä vuorovaikutuksessa, tai jopa integroituna 

yhteisöissä tapahtuvan traumatyön kanssa.  Suosituksista huolimatta kattavaa tutkimusta näiden 

kahden prosessin integroimisen vaikuttavuudesta ei ole tehty. Tavoitteenamme onkin perehtyä 

syvemmin ja kehittää sitä, miten yksilöiden trauman purkaminen ja sovittelutyö yhteisöissä 

integroituu parhaimmillaan toisiinsa.    

Diakonissalaitoksen tavoitteena on myös vahvistaa paikallisyhteisöjen sovittelun ja sovinnon sekä 

traumatyön osaamista, ja eritysiesti yhteisöissä, joissa psykososiaalisen työn ja sovinnon 

osaaminen on heikkoa tai puuttuu kokonaan. Pyrimme tähän osallistumalla kansainvälisen 

sovinnon ja traumatyön tutkimus- ja kehittämistyöhön paikallisissa konteksteissa ja tukemalla 

rauhan- ja traumatyön erityisosaajien työtä. 

Pitkäaikaisen pakolasityön kokemuksemme perusteella näemme, että trauman purkaminen 

yhteisöissä edellyttää syvää perehtymistä paikallisiin olosuhteisiin ja kulttuuriin, sekä paikallisesti 

ja kulttuurisesti oikeanlaista vuorovaikutusta. Tavoitteenamme onkin ymmärtää kaikessa 

työssämme, mitkä ovat paikallisen kulttuurin ja yhteisön voimavarat käsitellä vaikeita asioita, 

kuten menetystä, surua ja vihaa yhteisöissä, ja päästä niistä yli rakentamaan luottamusta ja 

kasvua.  Tärkeää on myös ymmärtää, kenellä yhteisöissä on avainasema vaikuttaa yhteisön ja sen 

jäsenten hyvinvointiin. 

 

Osaamisemme:  

 

Diakonissalaitoksella on vahvaa erityisosaamista traumatyöstä pakolaisten parissa. 

Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskukseen kuuluva Kidutettujen kuntoutus on toiminut 

jo yli 25 vuotta. Erityisyksikössä on tehty yksilö- ja perheterapiatyötä ja kehitetty 

vertaisryhmätyötä sotatraumatisoituneiden ja kidutettujen parissa, ja tätä erityisosaamista on 

levitetty kouluttamalla terveydenhuollon ammattilaisia eri puolilla maata.   

 

Kansainvälisessä työssä voimme hyödyntää psykotraumatologian erityisosaamistamme ja 

vahvistaa paikallisten toimijoiden traumatietoisuutta ja -osaamista mm. koulutusten ja 

konsultaatioiden avulla.  Keittämistyö uusissa ympäristöissä on aina osaamisen soveltamista ja 

uuden tiedon välittämistä, ja monissa yhteisöissä myös totutuista poikkeavien mielenterveys- ja 
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terapiapalvelujen kehittämistä ja yhteistyötä niiden kanssa. Vaativa terapiatyö vakavista 

traumaoireista kärsivien kansainvälisten pakolaisten parissa on antanut kuitenkin tähän työhön 

vahvan perustan.   

 

Diakonissalaitos vahvistaa omaa sovinnon osaamistaan palkkaamalla kansainvälisen rauhantyön 

erityisosaajia ja osallistumalla omalla erityisosaamisellaan kansainvälisiin sovintoprosesseja 

kehittäviin yhteistyöhankkeisiin. Diakonissalaitos on myös aktiivisesti mukana kansallisessa 

Sovinto# kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on sovinnon osaamisen vahvistaminen 

Suomessa.  
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LIITE: TAVOITE- JA TULOSMATRIISI 

Yhteenveto: Kansainvälisen työn tavoitteena on köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen niissä 
maissa ja yhteisöissä, missä teemme työtämme.  Työssä kehitetään ratkaisuja erityisen hauraassa 
asemassa elävien ihmisryhmien elämäntilanteiden, osallisuuden ja toimijuuden parantamiseksi.   

Strategisena tavoitteenamme on toimia köyhistä yhteisöistä kotoisin olevien nuorten, ja erityisesti 
tyttöjen, vammaisten, vähemmistöjen jäsenten sekä muuttoliikkeessä olevien ihmisten 
elämäntilanteiden parantamiseksi.   Työmme sisältää kolme painopistealuetta, joissa pidemmän 
aikavälin tavoitteenamme on kansainvälinen verkostoituminen sekä omaa erityisosaamistamme 
painottaen lisäarvon tuottaminen kansallisiin ja paikallisiin kehittämisprosesseihin.  

Painopistealueilla on seuraavat tavoitteet ja tulosalueet:  

PAINOPISTE 1. TOIMEENTULO JA TOIMIJUUS 
Tavoite: Yhteiskuntien kaikkein haavoittuvimmassa asemassa elävien ihmisten 
ihmisarvoinen ja itsenäisen elämä, ja toimijuus mahdollistuneet 
Tulos 1 Hyödynsaajien työllisyys- ja ammattitaidot vahvistuneet 
 

Tulos 2 Hyödynsaajien yrittäjyystaidot vahvistuneet  
 

Tulos 3 Kansalaistoimijoiden yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kanssa vahvistunut  

Tulos 4 Kansalaistoimijoiden osaaminen hyödynsaajien elämäntaitojen ja yhteiskunnallisen aseman 
parantamiseksi vahvistunut  

PAINOPISTE 2.  VAHVA KANSALAISYHTEISKUNTA  
Tavoite: Syrjäytyneiden ja syrjäytettyjen yhteisöjen ja niissä elävien yksilöiden 
tietoisuus ja osaaminen vaikuttaa omaan elämään ja sen parantamiseksi 
vahvistuneet 
Tulos 1 Hyödynsaajien vaikuttamisosaaminen ja oman elämän parantamiseen liittyvä osaaminen vahvistunut 
 

Tulos 2 Vaikuttamisen väylät paikallisella, kansallisella ja alueellisella tasoilla kehittyneet  
 

Tulos 3 Kansalaistoimijoiden osaaminen erityisen haavoittuvien ryhmien edustajana ja oikeuksien puolustajana 
vahvistunut 

Tulos 4 Kansalaistoimijoiden hyvän hallinnon käytänteet vahvistuneet 

PAINOPISTE 3. LUOTTAMUS JA RAUHA YHTEISÖISSÄ 
Tavoite: Yhteisöjen kyky toipua väkivallasta ja traumasta parantunut vahvistaen 
luottamusta, rauhaa ja vakautta   
Tulos 1 Yhteisöissä tapahtuvat sovintoprosessit antavat välineitä tervehtyä ja sovitella ristiriitoja 
 

Tulos 2 Yhteisöjen rakentamisen, sovittelun ja sovinnon osaaminen vahvistunut 
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Tulos 3 Vertaissovittelun ja traumojen tunnistamisen osaaminen vahvistunut yhteisöissä 
 

Tulos 4   Kansalaistoimijoiden ammatillinen traumatyön osaaminen vahvistunut 

 


