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Pelastakaa Lapset -järjestön sitoumus lasten suojelemiseksi vapaaehtoistoiminnassa
Johdanto
•

Pelastakaa Lapset on oikeusperustainen järjestö. Järjestön vapaaehtoistoiminnassa mukana
olevat ovat sitoutuneita tukemaan ihmisoikeuksia yleensä sekä erityisesti lapsen oikeuksia ja
kunnioittavat näitä toiminnassaan.

•

Pelastakaa Lasten toiminta perustuu järjestön vahvasti kunnioittamiin arvoihin ja
periaatteisiin. On ensisijaisen tärkeää, että kaikki vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat
tukevat sitoumustamme lapsen oikeuksiin. Jos yksikin meistä toimii arvojemme ja
periaatteidemme vastaisesti, se heijastuu koko järjestöön.

•

Pelastakaa Lasten perusarvoihin kuuluu paikallisten lakien, tapojen ja perinteiden
noudattaminen. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen ja Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen
julistuksen periaatteena on, että kaikki lapset ja aikuiset ovat samanarvoisia, että lapsille
kuuluu erityisoikeuksia ja että vastuu puolestaan kuuluu kaikille. Jos kuitenkin kyseiset lait,
tavat tai perinteet ovat ristiriidassa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen ja Ihmisoikeuksien
yleismaailmallisen julistuksen kanssa, noudatetaan jälkimmäisiä. Niiden periaatteena on, että
kaikki lapset ja aikuiset ovat samanarvoisia, että lapsille kuuluu erityisoikeuksia ja että vastuu
puolestaan kuuluu kaikille.

•

Pelastakaa Lapset pyrkii toiminnassaan esimerkillisyyteen sekä tehokkaaseen työskentelyyn
lasten oikeuksien toteutumiseksi.

•

Jotta tämä menettelyohje toteutuisi järjestössä kaikki todistetut tai tietoon tulevat tapaukset
tai huolenaiheet on syytä saattaa Pelastakaa Lapset ry:n vastuutyöntekijän
_______________________ tietoon.

Toimintaa ohjaavat periaatteet
1. Kunnioitan toisia
• Kunnioitan kaikkien ihmisten perusoikeuksia. Toimin oikeudenmukaisesti, rehellisesti ja
tahdikkaasti muita ihmisiä arvostaen ja kunnioittaen.
• En osallistu minkäänlaiseen syrjintään, fyysiseen, seksuaaliseen tai verbaaliseen häirintään tai
pahoinpitelyyn, pelotteluun tai hyväksikäyttöön, tai millään muullakaan tavoin estä toisen
oikeuksia toteutumasta.
2. Huomioin vapaaehtoistoiminnassa lasten suojelemisen
• Kantamalla erityisvastuuni niitä lapsia kohtaan, joista Pelastakaa Lapset on velvollinen
huolehtimaan ja luomaan heille turvallisen elinympäristön suojellakseen heitä fyysiseltä,
seksuaaliselta tai henkiseltä pahoinpitelyltä tai laiminlyönniltä.
• En toimi millään tavoin Pelastakaa Lasten lastensuojelun toimintaperiaatteiden vastaisesti tai
lapsen muuten vaaraan asettaen.
• En salaa tietoa mistään lasten kaltoin kohteluun liittyvästä rikostuomiosta, syytteestä tai
riita-asiasta pyrkiessäni Pelastakaa Lapsiin vapaaehtoistoimintaan mukaan tai siinä
toimiessani.
3. Toimin vastuullisesti vapaaehtoistoiminnassa
• En käytökselläni vaaranna kykyäni suoriutua vapaaehtoistoiminnastani tai vaikuta
negatiivisesti Pelastakaa Lasten maineeseen toimiessani vapaaehtoisena.
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•
•

En ryhdy sukupuolisuhteeseen kenenkään alle 18-vuotiaan henkilön kanssa, tai pahoinpitele
tai hyväksikäytä lapsia millään tavoin.
En juo alkoholia tai käytä muita päihteitä tehtävän hoitamista haittaavalla tavalla.

4. Pyrin varmistamaan itseni ja muiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin
• Tuomalla lapseen liittyvät huolenaiheet Pelastakaa Lapset ry:n vastuutyöntekijän tietoon.
• En käyttäytymiselläni turhaan vaaranna itseäni tai muita.
5. Vaitiolo- ja ilmoitusvelvollisuus
Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen vapaaehtoistehtävää suorittaessaan tietoonsa saamistaan
sosiaalihuollon tiedoista sekä lasten ja heidän perheidensä yksityiselämään liittyvistä tiedoista.
Vapaaehtoistoimijaa sitoo sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
(22.9.2000/812) 14 ja 15 §:n mukainen salassapito ja vaitiolovelvollisuus.
Vapaaehtoinen on velvollinen ilmoittamaan lapseen tai hänen kasvuympäristöönsä kohdistuvasta
huolestaan välittömästi Pelastakaa Lapset ry:n vastuutyöntekijälle. Hänellä on myös oikeus tehdä
lastensuojeluilmoitus lapsen kotikunnan sosiaalitoimeen.

Henkilökohtainen sitoumus:
Todistan, että olen lukenut, ymmärtänyt ja sitoutunut noudattamaan toimintaohjeen periaatteita Pelastakaa
Lasten vapaaehtoistoiminnassa.
Sitoudun ilmoittamaan omalle vastuutyöntekijälleni ohjeiden mukaisesti kaikista sellaisista tapauksista, jotka
ovat ristiriidassa tässä toimintaohjeessa asetettujen normien kanssa.
……………………………………….
Allekirjoitus
……………………………………….
Nimenselvennys

…………………………………………..
Päivämäärä

