
Pelastakaa Lapset ry:n toimintaperiaatteet lasten suojelemiseksi 

Pelastakaa Lapset -järjestön tulee nimensä mukaisesti varmistaa, että lapset voivat osallistua 
turvallisesti kaikkeen järjestömme toimintaan. Lasten tulee voida olla suojassa kaikenlaiselta 
pahoinpitelyltä ja hyväksikäytöltä. Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -liike on laatinut kaikkia sen 
jäsenjärjestöjä koskevat lastensuojelun toimintaperiaatteet sekä sitoumuksen liittyen lasten 
pahoinpitelyn ja hyväksikäytön ehkäisemiseen. Asiakirja antaa ohjeita siihen, miten pyrimme toisaalta 
ennaltaehkäisemään lasten pahoinpitelyä ja hyväksikäyttöä omassa toiminnassamme ja toisaalta, miten 
toimimme, jos sellaista tulee esiin. 

Seuraavassa on asiakirjan tärkeimmät viestit teille hyvät järjestömme vapaaehtoiset toimijat: 

Kansainvälisen Pelastakaa Lapset -liikkeen jäsenjärjestöt ovat yhteisesti sitoutuneet suojelemaan lapsia 
ja ehkäisemään lasten pahoinpitelyä ja hyväksikäyttöä. On hyvä muistaa, että lasten pahoinpitelyä ja 
hyväksikäyttöä esiintyy kaikissa maissa ja kaikenlaisissa yhteisöissä.  Asiakirjassa on määritelty ne 
yhteiset arvot ja periaatteet sekä kuvattu ne toimenpiteet, joita Pelastakaa Lapset järjestönä noudattaa 
kaikessa toiminnassaan ja näistä kaikkien järjestön toiminnassa mukana olevien tulee olla tietoisia.  

Järjestön työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden tulee olla niistä tietoisia sekä heidän tulee 
sitoutua asiakirjaan sisältyvien menettelyohjeiden noudattamiseen sekä jokaisen tulee 
allekirjoittaa sitoumus.  

Pelastakaa Lasten arvot ja periaatteet: 

• jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen
• jokaisella lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä ja saada näkemyksensä otetuksi huomioon
• kaikki lapset ovat tasa-arvoisia, ketään ei saa syrjiä
• lapsen etu on otettava huomioon kaikessa toiminnassa
• kaikenlaisessa lasten pahoinpitelyssä ja hyväksikäytössä on kyse lasten oikeuksien

loukkaamisesta, eivätkä ne siten ole milloinkaan hyväksyttäviä
• Pelastakaa Lapset -järjestön työntekijät, vapaaehtoiset sekä muut toiminnassa mukana olevat

sitoutuvat suojelemaan lapsia, joiden kanssa ja joiden vuoksi järjestössä tehdään työtä ja
toimitaan.

Toimenpiteet: 

• Tiedostaminen. Tiedämme, että lapsiin kohdistuu väkivaltaa ja sen uhkaa.
• Ehkäiseminen. Minimoimme lapsiin kohdistuvat uhat jo ennalta.
• Ilmoittaminen ja raportointi. Tiedämme, mihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä, jos huolta lapsen

turvallisuudesta ilmaantuu.
• Toiminta. Ammattihenkilöstö toimii ja takaa sen, että lapsi saa tarvitsemansa tuen ja suojelun

silloin, kun huoli lapsen turvallisuudesta tulee esiin.

VAPAAEHTOISTOIMIJAN ON TÄRKEÄÄ MUISTAA:  
Jos vapaaehtoistoimija on huolissaan lapsesta, josta hän huolehtii, tulee hänen olla asiasta yhteydessä 
omaan yhteyshenkilöönsä Pelastakaa Lapset -organisaatiossa.  

Voit aina ottaa yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi, jos haluat keskustella lisää aiheesta! 


