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”Taivasten valtakunta on kuin sinapinsiemen, 
jonka mies kylvi maahansa. Se on pienin 
kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi 
kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan 
kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, 
niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen 
oksille.” (Matt 13:31-32)



TODISTAMME 
JUMALAN RAKKAUDESTA 

SANOIN JA TEOIN 

KERROMME 
JEESUKSESTA 

KRISTUKSESTA 
EDISTÄMME 

IHMISOIKEUKSIEN 
TOTEUTUMISTA

RAKENNAMME 
RAUHAA JA 
SOVINTOA

VASTUULLISUUS

OIKEUDEN- 
MUKAISUUS

LÄHIMMÄISEN- 
RAKKAUS



MILLAINEN TOIMIJA OLEMME?

Lähetysseuran visio, missio,  
arvot ja identiteetti
Visio

Usko, toivo ja rakkaus vahvistuvat maailmassa
 

Missio 

Todistamme Jumalan rakkaudesta sanoin ja teoin
• Kerromme Jeesuksesta Kristuksesta
• Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista
• Rakennamme rauhaa ja sovintoa

Arvot 

Lähimmäisenrakkaus
Lähetysseura sitoutuu Jeesuksen opetukseen lähimmäisenrakkaudesta.

Oikeudenmukaisuus
Yhdessä syrjäytettyjen kanssa tuomme esille köyhyyden ja eriarvoisuuden syitä,  
tuemme kehitystä ja mahdollistamme ihmisarvoisen elämän kaikille. 
 
Vastuullisuus
Olemme vastuussa työmme laadusta ja toimintatavoistamme palvelemillemme  
ihmisille sekä työmme tukijoille ja yhteistyökumppaneille. 

Identiteetti 

Lähetysseura on kirkon lähetysjärjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä.  
Lähetysseura tekee työtä uskon, toivon ja rakkauden puolesta ympäri maailmaa. 

Usko Jumalaan, toivo paremmasta ja rakkaus lähimmäiseen muodostavat peruskallion, jolle Lähetysseu-
ran työ rakentuu. Tähän pohjautuu kokonaisvaltainen lähetystyö, johon kuuluvat hengellinen työ, huolenpito 
lähimmäisestä ja vaikuttaminen paremman tulevaisuuden puolesta.

Tehtävämme on olla kaikkein heikoimpien puolella. Teemme työtä, jotta tavoitamme heikoimmassa 
asemassa olevat, sorretut ja syrjityt. Helpotamme kärsimystä, mahdollistamme kehitystä, rakennamme 
rauhaa ja luomme tasa-arvoisia mahdollisuuksia ihmisille rakentaa itselleen ihmisarvoinen elämä. Vaalimme 
ja varjelemme luomakuntaa. 

Lähetysseura on seurakuntien oma ja jäseniään palveleva järjestö, joka toteuttaa evankelis-luterilaisen 
kirkon työtä maailmalla.





Suomen Lähetysseuran 2023-2028 strate-
giakausi alkaa tilanteessa, jossa on suuria 
epävarmuustekijöitä niin kotimaassa 
kuin kansainvälisesti. Koronapandemian 
aiheuttamat kehityshaasteet, taloudelli-

nen epävarmuus ja yhteiskunnallinen levottomuus 
ovat jättäneet jälkensä yhteiskuntiin niin pohjoisessa 
kuin etelässä. Kansainvälisessä politiikassa vastak-
kainasettelu kiihtyy ja jännitteet ovat lisääntyneet. 
Demokratia on taantunut, itsevaltaisuus vahvistunut, 
kon�iktien määrä kasvanut ja sananvapaustilanne 
heikentynyt globaalisti. 
 
Suomessa evankelis-luterilainen kirkko elää vahvas-
sa muutoksessa. Jäsenmäärän väheneminen jatkuu, 
ja kirkko, sen seurakunnat ja jäsenistö polarisoituvat 
teologisesti, ideologisesti, taloudellisesti ja alueelli-
sesti. Kirkon uusi Ovet auki -strategia tarjoaa kuiten-
kin innostavia näköaloja tulevaisuuteen. Kirkkomme 
tarvitsee toivon näköaloja myös maailmanlaajalta 
kirkolta. 
  
Maailmanlaajuinen kristillinen kirkko kasvaa, mutta 
kuva on moniulotteinen. Kirkot kasvavat vahvasti 
Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Euroopassa 
ja Yhdysvalloissa yhä useampi vieraantuu kirkosta 
ja institutionaalisesta uskonnollisuudesta, vaikka 
hengellisyyden ja henkisyyden kaipuu säilyy. Kris-
tinuskon kasvualueilla on kirkkoja, jotka kantavat 
yhteisöstään vahvaa kokonaisvaltaista vastuuta. 
Tämä näkyy kirkkojen julistuksessa, diakoniassa, vai-
kuttamisessa ja sovinnon edistämisessä. Kirkkojen 
merkityksellisyys toivon ylläpitäjänä ja vahvistajana 
kasvaa. Toisaalta myös kirkot, jossa johtaminen hen-
kilöityy ja seurakuntalaisille annetaan katteettomia 
lupauksia menestyksestä, vetävät puoleensa suuria 
joukkoja.
  
Kansainvälisesti uskontojen vaikutus ja merkitys 
lisääntyvät. Luottamus uskonnollisiin johtajiin toivon 
tuojina on monessa yhteiskunnassa vahva ja us-
kontojen vaikutus ulottuu yhteiskunnan ylimmältä 
tasolta kyläyhteisöihin saakka. Uskonnot ylläpitävät 
palvelu- ja vaikuttamisverkostoja, jotka toimivat 
tukipilareina yhteiskunnissa. Toisaalta maailmassa 
on lukuisia esimerkkejä myös siitä, miten uskonnot 
ylläpitävät eriarvoistavia ja haitallisia rakenteita, 
levittävät valeuutisia ja lietsovat kon�ikteja.  
  

Ilmastokriisi toimii ajurina monelle maailman 
megatrendille. Muutokset paikallisissa ilmasto-olo-
suhteissa lisäävät köyhyyttä, eriarvoisuutta ja 
pakolaisuutta. Muutokset vaikuttavat voimakkaim-
min naisten elämään: naiset ovat miehiä köyhempiä, 
vähemmän koulutettuja ja he saavat usein toimeen-
tulonsa pienviljelystä, joka on riippuvaista paikalli-
sista sääoloista. Köyhyys estää syntyvyyden tason 
laskua.

Samaan aikaan kun Suomessa lapsia ja nuoria on 
historiallisen vähän, kehittyvissä maissa lasten ja 
nuorten osuus väestöstä on suuri. Näiden maiden 
koulutustarjonta ja työmarkkinat eivät ole riittäviä 
suurille ikäpolville. Yhä useammat muuttavat suur-
kaupunkeihin. Monet altistuvat radikalisoitumiselle, 
mikä tarkoittaa, että vastakkainasettelu yhteiskun-
tien sisällä ja niiden välillä kasvaa. Kaikista heikoim-
mat ryhmät, kuten vammaiset ihmiset, jäävät usein 
osattomiksi talouskehityksestä. 
  
Yhä useammassa yhteiskunnassa demokratiaa 
rajoitetaan, ihmisoikeuksia ehdollistetaan ja kansa-
laisyhteiskunnan tilaa kavennetaan. Ihmisoikeuksien 
rajoittaminen kohdistuu myös uskonnonvapauteen. 
Uskonnollisilta toimijoilta odotetaan yhä useammin 
valtiovallan tukemista ja pitäytymistä hengelliseen 
sanomaan. Valtiovalta voi nähdä esimerkiksi kan-
sainväliset yhteydet ja ulkomaisen tuen uhkana. 
  
Maailmanlaajuinen kansainvälinen yhteisö on 
sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, 
jotka tunnetaan Agenda2030 -nimellä. Tavoitteet 
ovat pitkälti niitä, joiden puolesta esimerkiksi Kirk-
kojen maailmanneuvosto ja Luterilainen maailman-
liitto ovat toimineet vuosikausia. Tavoitteet tarjoavat 
mahdollisuuden laajempien verkostojen yhteistyö-
hön yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. 
    
Digitalisaatio on viime vuosien aikana ottanut ison 
harppauksen eteenpäin myös maailmanlaajuisesti. 
Yhä useammalla on käytössään älypuhelin, mikä 
mahdollistaa suoran yhteydenpidon koko maail-
maan. Tämä tarjoaa ennennäkemättömiä vuorovai-
kutus- ja oppimismahdollisuuksia. Toisaalta kehitys 
on synnyttänyt kuplia, joiden vastakkainasettelu 
vahvistuu - eikä kaikkein köyhimmillä edelleenkään 
ole pääsyä digitaalisen maailman mahdollisuuksiin. 

MISSÄ MAAILMASSA ELÄMME?

Toimintaympäristön kuvaus





L ähetysseura on kristillisille arvoille pohjau-
tuva oikeusperustainen järjestö. Lähetys-
seura liittyy kirkon Ovet auki -strategiaan, 
jonka ytimessä ovat usko, toivo ja rakkaus. 
Yhdessä maailmanlaajuisen kirkon kanssa 

Suomen kirkolla ja sen seurakunnilla on ainutlaatui-
nen mahdollisuus tuoda kestävää kokonaisvaltaista 
muutosta yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien 
elämään. 

Kehittyvissä maissa kirkkojen rooli muutoksente-
kijänä on merkittävä. Erilaisten yhteisöjen kohtaa-
minen vaatii kontekstuaalista lähestymistapaa, siis 
paikallisten olosuhteiden ja taustan tuntemista ja 
huomioon ottamista, jotta saadaan aikaan kestävää 
ja syvää muutosta. Tämä on paikallisten kirkkojen 
erityinen vahvuus. 

Transformaatio eli kokonaisvaltainen muutos on jo 
parinkymmenen vuoden ajan ollut lähetysteologian 
ja kestävän kehityksen keskeinen käsite. Lähetys-
seuran työn lähtökohta on osallistuminen Jumalan 
lähetykseen Jumalan valtakunnan toteutumiseksi. 
Se tarkoittaa ihmisen vapautumista häntä sitovis-
ta voimista, olivatpa ne hengellisiä, aineellisia tai 
sosiaalisia. Kirkon sanomasta Kristuksen tuomasta 
sovituksesta ja sovinnosta Jumalan kanssa seuraa 
keskinäinen solidaarisuus, yhteisöjen uudistuminen, 
keskinäisen rauhan rakentaminen sekä halu suojella 
ympäristöä osana luomakuntaa.

Kirkkojen lähetys- ja diakoniakäsityksissä koros-
tetaan syrjäytettyjen ihmisten omaa toimijuutta 
muutoksen aikaansaamisessa, eli marginaaleista 
nouseva missio. Muutos tulee alhaalta. Kristillisessä 
ajattelussa valtarakenteet mullistuvat: pienimmät 
ovat suurimpia ja viimeiset ensimmäisiä. Tällainen 
lähestymistapa voimaannuttaa ja vapauttaa margi-
naaleissa eläviä, syrjittyjä ja syrjäytettyjä ihmisiä. 

Naisten, tyttöjen, lasten, nuorten ja vammaisten ih-
misten mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon, 
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja yksin-
kertaisesti saada heille kuuluvia peruspalveluita 
ovat monissa maissa edelleen heikot. Monet etniset 
vähemmistöt on työnnetty marginaaliin eikä niillä 
ole ääntä. Todellisen muutoksen aikaansaamiseksi 
keskitymme juuri näiden syrjäytettyjen ryhmien 
voimaannuttamiseen. Yhdessä  seurakuntien, kan-
salaisyhteiskunnan vastuunkantajien ja paikallisien 
rauhanrakentajien kanssa haluamme katsoa maail-
maa ja muutosta näiden ryhmien näkökulmasta.

 

MITEN TEEMME MUUTOSTA?

Lähetysseuran työn perustana
ovat kristilliset perusarvot





Kumppanuus
Kumppanuudella tarkoitetaan toimijoiden välistä  
tasa-arvoista suhdetta, jonka kautta pyritään tuo-
maan muutosta syrjittyjen ja syrjäytettyjen elämään 
joko suoraan tai välillisesti yhteisesti asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Kumppanuus on Lähetys-
seuran ohjaava toimintaperiaate eli keskeisin tapa 
toteuttaa työtämme työalueilla. Toimimme kansain-
välisten kumppaneiden kanssa ja heidän kauttaan. 
Lähetysseurassa kumppanuutta tarkastellaan koko-
naisvaltaisesti ja vastavuoroisesti: mitä toisiltamme 
opimme, toivomme ja odotamme ja mitkä ovat 
yhteiset pyrkimyksemme. 

Ihmisoikeusperustaisuus 
YK:n ihmisoikeuksien julistus ei ole syntynyt  
irrallaan kristillisestä viitekehyksestä. Kirkkojen 
maailmanneuvosto sitoutui omalta osaltaan ihmis- 
oikeuksiin ensimmäisessä yleiskokouksessaan.  
Myöhemmät ekumeeniset kokoukset ovat vahvista-
neet tämän sitoumuksen. Kirkoille ihmisoikeuspe-
rustaisuuden lähtökohta on jokaisen ihmisen arvo 
Jumalan kuvaksi luotuna. Tällä perusteella Lähetys-
seura kristillisenä järjestönä toimii ihmisoikeuspe-
rustaisesti, ja näkee ihmisoikeudet kokonaisuutena. 
Erityinen huomio kiinnitetään haavoittuvien, hel-
posti syrjäytyvien ja syrjittyjen ihmisryhmien, kuten 
vammaisten ihmisten, oikeuksiin.

Osallisuus
Osallisuutta edistämällä vähennetään eriarvoisuutta 
yhteisöissä ja yhteiskunnissa. Se on keskeinen keino 
torjua köyhyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Dialogisuus 
Kumppanuuden keskeinen vuorovaikutustapa on 
aito ja ymmärrystä etsivä dialogi.  Sen kautta kump-
panit jakavat kysymyksensä ja huolensa. 

Oppiminen
Lähetysseura toteuttaa ydintarkoitustaan ja strategi-
aansa kumppanuuksien kautta. Samalla Lähetysseu-
ra itse oppii ja kehittyy organisaationa. 

Muutoskyky  
Lähetysseuran vahvuus on kautta vuosikymmenten 
ollut kyky uudistua ajan ja tilanteen mukaan. Jotta 
yhdessä kumppanin kanssa tehty työ vastaisi ajan 
vaatimuksia, sitä tulee jatkuvasti tarkastella ja eva-
luoida. Uudistumisen ja oppimisen näkökulmasta on 
tärkeää, että Lähetysseura rakentaa uusia kumppa-
nuuksia ja luopuu tarpeen tulleen vanhoista.

Vaikuttavuus
Tavoitteena on strategiakauden aikana saavuttaa 
toiminnalle asetetut tulokset ja vaikutukset. Vaiku-
tuksia arvioidaan mittaamalla ja kuvaamalla aikaan-
saatuja muutoksia. 

 

MITEN TOIMIMME?

Toimintaperiaatteet

IHMISOIKEUS-
PERUSTAISUUS

KUMPPANUUS

VAIKUTTAVUUS

OSALLISUUS

DIALOGISUUS

OPPIMINEN

MUUTOSKYKY



KOKONAISVALTAINEN 
MUUTOS KOHTI KESTÄVIÄ 

JA KAIKILLE AVOIMIA 
YHTEISÖJÄ.

SYRJÄYTETTYJEN  
OSALLISUUS JA  

MUUTOSKESTÄVYYS ON 
VAHVISTUNUT 

KIRKOT OVAT 
VAHVISTUNEET 

LÄHETYS-
TEHTÄVÄSSÄÄN

PAIKALLINEN 
RAUHAN-

RAKENTAJUUS ON  
VAHVISTUNUT 



T yömme päätavoitteena on kokonaisval-
tainen muutos kohti kestäviä ja kaikille 
avoimia yhteisöjä.
Lähetysseuran tavoitteena on kristilli-
sen sanoman ja arvopohjan perusteella 

kokonaisvaltainen muutos. Työllä kutsutaan mu-
kaan yhteisöön, toimitaan heikoimmassa asemassa 
olevien kanssa  ja vaikutetaan syrjäytymisen ja 
syrjinnän taustalla oleviin juurisyihin, kuten toivotto-
muuteen, köyhyyteen, kon�ikteihin, ilmastokriisiin 
ja kansalaisyhteiskunnan tilan kaventamiseen. Muu-
toksia tarvitaan, jotta kaikki voivat seurakunnassaan 
ja laajemmin yhteiskunnassa osallistua aktiivisesti 
ja tasapuolisesti yhteisöjensä elämään sekä itseään 
koskevaan päätöksentekoon.

Työn temaattiset tavoitteet

T1 Kirkot ovat vahvistuneet  
lähetystehtävässään

• Kirkot sitoutuvat yhä vahvemmin kristilliseen todis-
tukseen, kokonaisvaltaiseen muutokseen, teologiseen 
vuoropuheluun ja kaikille avoimen seurakuntaelämän 
vahvistamiseen. Kirkot verkostoituvat paikallisesti ja 
maailmanlaajuisesti yhteisen mission vahvistamiseksi.

• Teologinen koulutus kehittyy, kansankielisiä ja eri kie-
lille käännettyjä Raamattuja on saatavilla. Kristillisestä 
sanomasta todistaminen on saanut uusia, ajanmukaisia 
ja dialogisia toimintamuotoja. 

• Kirkkoja johdetaan eettisesti kestävästi ja hyvä hallinto 
on vahvistunut. Naiset ja nuoret voivat tasavertaisesti 
osallistua kirkon toimintaan ja päätöksentekoon.

• Kirkkojen valmiudet toteuttaa oikeuspohjaista, osal-
listavaa ja teologisesti perusteltua diakoniaa ovat vah-
vistuneet. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten valmiudet 
vaikuttamistyöhön ovat lisääntyneet. 

 
T2 Syrjäytettyjen ryhmien osallisuus ja  
muutoskestävyys on vahvistunut

• Yhteisöjen kyky sopeutua ilmastonmuutokseen ja 
syrjäytettyjen ryhmien osallisuus on vahvistunut. 
Tämä tapahtuu mm. elinkeinojen monipuolistumisen 
ja riskienhallinnan avulla sekä osallistamalla ihmiset 
ilmastokriisin hillintätoimiin.

• Vammaisten ihmisten oikeudet on muotoiltu yhdessä 
heidän kanssaan ja ne on sisällytetty hallitusten ohjel-
miin. Vammaisia ihmisiä, vastuunkantajia ja vammais-

järjestöjä tuetaan oikeuksiensa ajamisessa.

• Pääsy kaikille avoimen, laadukkaan koulutuksen pariin 
on parantunut erityisesti marginaaliryhmiin kuuluvien 
lasten ja nuorten parissa.  Tämä tarkoittaa monikieli-
sen ja äidinkielisen opetuksen sekä kaikille avoimen 
turvallisen oppimisympäristön takaamista heille. 

• Erityisesti naisten ja vammaisten henkilöiden ammatil-
linen koulutus on vahvistunut. Lasten ja nuorten mah-
dollisuudet käydä perusopetus loppuun ovat lisäänty-
neet. Perheissä ja yhteisöissä on enemmän osaamista 
lastensuojeluun. 

T3 Paikallinen rauhanrakentajuus  
on vahvistunut

• Paikalliset rauhanrakentajat - kirkolliset toimijat mu-
kaan lukien - johtavat muutosta kohti oikeudenmukais-
ta ja kestävää rauhaa.

• Nuorten kyky ja mahdollisuudet vaikuttaa rauhanpro-
sesseihin ovat vahvistuneet. 

• Rauhankasvatus on sisällytetty kirkkojen lapsi- ja nuo-
risotyöhön. Lasten, nuorten ja yhteisöjen rauhantaidot 
ovat parantuneet. 

• Rauhanprosesseihin on yhdistetty mielenterveyden ja 
psykososiaalinen tuki.

Läpileikkaavat teemat 

Kaikessa toiminnassa huomioidaan lastensuojelun 
toimintaperiaatteet.

L1 Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus

• Ihmisarvoinen ja tasa-arvoinen kohtelu kuuluu erotte-
lematta jokaiselle ihmiselle. Työssä kiinnitetään huo-
miota rakenteissa piilevän epätasa-arvon kitkemiseen. 

L2 Yksilöiden ja yhteisöjen kestävyys  
ilmastokriisissä

• Muutoskestävyyden parantamisessa keskitytään 
ilmastokriisiin sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen 
kaikkia väestöryhmiä osallistavia työkaluja käyttäen. 
Muutoskestävyys nähdään Lähetysseurassa osana 
muuta kestävyyttä, johon ilmastonmuutoksen tuomien 
haasteiden lisäksi luetaan ympäristön pilaantuminen, 
luontokato, kon�iktit, ja muut ympäristöuhat.

 

MITÄ TAVOITTELEMME?

Ulkomaantyön 
strategiset tavoitteet 



K eskitymme laatuun, luotettavuuteen, tulokselli-
suuteen ja vuorovaikutukseen. 

P1 Keskitymme ensisijaisesti paikallisten kirkkojen 
vahvistamiseen muutoksentekijöinä. Kristillisten 
järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kautta täyden-
nämme työmme vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. 
Vahvistamme suomalaisten seurakuntien osallisuut-
ta maailmanlaajan kirkon missiossa. 

P2 Lähetysseuran tasapainossa oleva talous varmis-
taa toiminnan luotettavuuden. 

P3 Seurakunnat ja seurakuntalaiset ovat Lähetys-
seuran merkittävimmät tukijat. Palvelemme kaikkia 
sidosryhmiä rakentaen luottamusta. 

P4 Meillä on ammatillisesti kehittyvä, strategisiin 
tarpeisiin vastaava ja hyvinvoiva henkilöstö, joka 
sitoutuu Lähetysseuraan.

P5 Organisaation toimintatavat ja tietojärjestelmät 
vastaavat strategian ja toimintaympäristön muuttu-
viin tarpeisiin. 

MITEN SAAVUTAMME TULOKSIA?

Organisatoriset päämäärät






