
Arvot ja toiminnan peruspilarit

Toiminta-ajatus

H
aluamme oikeudenmukaisen maailman, jossa kaik-
kien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi 
parannamme erityisesti heikoimmassa asemassa 
olevien tyttöjen oikeuksia ja asemaa. Keskitymme 

tukemaan etenkin kehittyvien maiden teini-ikäisiä 
tyttöjä, koska he kohtaavat moninkertaista syrjintää 
mm. ikänsä ja sukupuolensa vuoksi.

Olemme maailmanlaajuinen lastenoikeusjärjestö, 
joka edistää yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä sekä 
lasten ja nuorten osallisuutta kaikessa toiminnassaan.

Olemme Suomen johtava maailman heikoimmassa 
asemassa olevien tyttöjen oikeuksien edistäjä ja vahva 
tasa-arvoliikkeiden liittolainen.

Olemme aktiivinen toimija ja vaikuttaja suomalaisessa yhteis-
kunnassa, jotta suomalaiset voivat rakentaa kestävää tulevai-
suutta ja oikeudenmukaista maailmaa lapsille.

Olemme lastenoikeus-
järjestö, joka edistää 
erityisesti tyttöjen 

oikeuksia ja tasa-arvoa. 
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 toiminta                                    varainhankinta

KEHITYSYHTEISTYÖ JA HUMANITAARINEN TYÖ

PLAN INTERNATIONAL
SUOMEN STRATEGIA 2022–2027

Tytöt muuttavat maailmaa,
vahvoina ja yhdessä.

Arvot ja toimintaperiaatteet,              
joiden mukaan toimimme
Kaikessa toiminnassamme puramme haitallisia suku-
puolinormeja sekä esteitä tasa-arvon, osallisuuden ja 
yhdenvertaisuuden tiellä.

Toimintamme on kestävää ilmaston sekä ekologisen 
kantokyvyn näkökulmasta.

Osana maailmanlaajuista Plan Internationalia olemme 
sitoutuneet parantamaan lasten elämää pysyvästi sekä 
toimimaan avoimesti, läpinäkyvästi ja yhteistyössä 
paikallisten kumppaneidemme kanssa. Osallistumme 
kansainvälisen organisaation kehittämiseen ja 
edistämme ohjelmamaiden kapasiteetin, roolin ja 
päätösvallan vahvistamista. 

Edistämme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti organi-
saatiomme kykyä oppia ja muuttua maailman mukana.

Strategiaamme vaikuttavat 
megatrendit
Erityisesti nämä maailmanlaajuiset ilmiöt vaikuttavat 
työhömme ja ohjaavat strategisia valintojamme tällä 
strategiakaudella:

• Ekologinen kriisi

• Humanitaaristen kriisien lisääntyminen

• Eriarvoisuuden kasvu

• Koronaviruspandemian torjuminen ja siitä 
toipuminen

• Yhteiskuntien polarisaatio

• Ennätyksellisen suuret nuoret sukupolvet 
kehittyvissä maissa

• Tasa-arvoliikkeiden vahvistuminen 

• Digitalisaatio ja digitaalinen eriarvoisuus



Strategiset painopisteemme 2022–2027

Tällä strategiakaudella syvennämme osaamistamme, vahvistamme tunnettuuttamme ja kasvatamme vaikutta-
vuuttamme. Siksi jatkamme ja syvennämme työtämme seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä -oikeuksien, 
nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen sekä ilmasto-oikeudenmukaisuuden parissa. Lisäksi vahvistamme 
entisestään humanitaarista työtämme, jossa erityinen osaamisalueemme on tyttöjen erityistarpeiden huomioi-
minen humanitaarisissa kriiseissä. Vaikuttavuutemme kasvaminen edellyttää tuottojemme, tunnettuutemme ja 
osaamisemme kasvattamista.

Ilmastokriisi on tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymys, sillä se kärjistää maailman epätasa-arvoisia rakenteita 
ja uhkaa ensimmäisenä niitä, jotka eivät ole vaikuttaneet kriisin syntymiseen. Tämän vuoksi kaikessa toiminnas-
samme vahvistamme tyttöjen kykyä sopeutua ilmastokriisiin, tuemme tyttöjen ja nuorten ilmastokriisiä torjuvaa 
vaikuttamistyötä ja vähennämme omia päästöjämme.

TUNNETTU ASIANTUNTIJA 
SEKSUAALI- JA 
LISÄÄNTYMISTERVEYDESSÄ 
SEKÄ -OIKEUKSISSA

• Kasvatamme entisestään 
asiantuntemustamme ja 
vaikuttavuuttamme seksuaali- 
ja lisääntymisterveyttä 
ja -oikeuksia edistävänä 
kehitysyhteistyötoimijana.

• Lisäämme seksuaali- ja 
lisääntymisterveys- ja 
oikeustyötä humanitaarisessa 
kontekstissa.

• Tavoitteenamme on olla 
tunnetuin seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja oikeuksia 
edistävä kehitysyhteistyö- ja 
humanitaarinen järjestö 
Suomessa.

STRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI

Seuraamme strategian toteutumista säännöllisesti johtoryhmässä ja raportoimme siitä hallitukselle vuosittain. 
Strategia ohjaa tiimien tekemiä vuosisuunnitelmia.

Teemme koko henkilöstön ja hallituksen kanssa strategian laajan väliarvioinnin strategiakauden puolivälissä.

PLAN INTERNATIONAL

Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja 
tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen elämää ja suojelua. 

Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työmme no-
jaa vankasti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, YK:n kaikkinaisen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen 
sopimukseen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Edistämme muutosta sekä arjen käytännöissä että 
politiikassa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla hyödyntämällä verkostojamme, kokemustamme 
ja tietämystämme. Työskentelemme yli 70 maassa.

VAHVA TOIMIJA          
HUMANITAARISISSA 
KRIISEISSÄ

• Kasvatamme humanitaarista 
toimintaamme ja lisäämme 
sen vaikuttavuutta sekä 
tuloksellisuutta.

• Kasvatamme tunnettuuttamme 
humanitaarisena toimijana ja 
tuomme esiin tyttöjen ja muiden 
haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien erityistarpeet 
humanitaarisissa kriiseissä.

• Vahvistamme osaamistamme 
tasa-arvon huomioimisessa 
humanitaarisissa kriiseissä.

NUORET AKTIIVISINA 
TOIMIJOINA YHTEISKUNNASSA

• Vahvistamme nuorten omaa 
toimijuutta ja aktivismia 
ohjelmamaissamme sekä 
kotimaassa.

• Toimimme yhteistyössä 
nuorten vetämien tasa-arvo- ja 
ilmastoliikkeiden kanssa.

• Edistämme nuorten 
mahdollisuuksia kouluttautua; 
hankkia ammatti- ja 
taloustaitoja sekä muita tärkeitä 
tulevaisuustaitoja.


