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Avoimu�

Eettisten ohjeiden tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman turvallinen ilmapiiri 
jokaiselle Lastensuojelun Keskusliiton järjestämään toimintaan osallistuvalle lapselle 
ja nuorelle. Ohjeiden avulla vahvistetaan eettisesti korkealaatuista toimintakulttuuria 
kaikissa Lastensuojelun Keskusliiton tapahtumissa, projekteissa, tempauksissa ja 
koulutuksissa, joissa on lapsia ja nuoria mukana. 

Kaikenlainen häirintä, syrjintä tai kiusaaminen on tapahtumissamme ehdottomasti kielletty. 

Tapahtumissamme jokainen lapsi ja nuori on arvokas ja hyväksytty sellaisena kuin on. 
Me kunnioitamme lasten ja nuorten mielipiteitä, ja annamme heille tilaa ilmaista ideoitaan. 
Me toimimme yhdessä emmekä puhu lasten yli tai ohi.  

Jokaiseen lapseen ja nuoreen suhtaudutaan yhdenvertaisesti. Me emme syrji iän, sukupuolen, 
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen näkemyksen, 
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön 
liittyvän syyn vuoksi. 

Lapsen ja nuoren osallistuminen on vapaaehtoista ja hänellä on mahdollisuus keskeyttää 
osallistuminen missä vaiheessa tahansa. 

Kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien, toimenkuvasta tai ammattinimikkeestä riippumatta, 
tulee sitoutua eettisiin ohjeisiin osallistuessaan Keskusliiton järjestämiin tapahtumiin. Eettiset ohjeet 
koskevat niin aikuisten ja lasten välistä kuin lasten keskinäistä vuorovaikutusta. 

Lapsen ja nuoren yksityisyyttä suojellaan. Osallistujia sitoo salassapitovelvollisuus lapsiin ja nuoriin 
koskevissa arkaluontoisissa asioissa. Lapsen ja nuoren yksityisyyden suoja huomioidaan niin järjestetyissä 
tapahtumissa kuin erilaisissa julkaisuissa ja tuotoksissa. 

Tapahtumissamme on erikseen merkitty tilat, joissa sosiaalisen median käyttö ja valokuvaaminen on 
ehdottomasti kielletty. Varmistathan, että osallistuessasi kokemuskirjastoon, olet lukenut kokemus-
kirjastoa koskevan erillisen ohjeistuksen ja sitoudut siinä mainittuihin kohtiin. 

Mikäli tapahtumaan osallistuu median edustajia, tulee myös heidän sitoutua eettisiin ohjeisiin ja olla 
yhteydessä Keskusliiton edustajaan ennen tapahtumaa. 



Inhimi��y�

Rohke�

”K�ka la�et ovat tärkeintä, mitä mei�ä on.”

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen 
osallistumiseen. Eettiset ohjeet ovat näkyvillä 
tapahtumissa ja ”luottamuksellinen tila” -merkit 
muistuttavat jokaista ohjeisiin sitoutumisesta. 
Avoin ilmapiiri tekee toiminnasta mielekästä ja 
mahdollistaa myös kielteisistä asioista puhumisen 
aina, kun lapsi tai nuori kokee siihen tarvetta. 
Jokainen meistä voi osaltaan olla rakentamassa hyvää 
ilmapiiriä, jossa kaikki kokevat olevansa tervetulleita. 

Mikäli näet tai koet tapahtumissa minkäänlaista 
häirintää tai kiusaamista, niin vie asiaa rohkeasti 
eteenpäin. Jokaisessa tapahtumassa on mukana 
Keskusliiton työntekijä tai erikseen nimetty häirintä-
yhdyshenkilö, jonka puoleen voit kääntyä häirintää tai 
kiusaamista koskevissa asioissa tai kysymyksissä. 
Hän käy tilanteen kanssasi luottamuksellisesti läpi ja 
sopii mahdollisista jatkotoimista. Tärkeää on, että et jää 
asiasi kanssa yksin, vaan tuot sen aikuisten tietouteen. 
Löydät häirintäyhdyshenkilön infopisteeltä tai hän 
esittäytyy sinulle tapahtuman alussa.  

Lasten ja nuorten osallistumisen tulee olla tarkoituksen-
mukaista. Suunnittelemme toiminnan lapsiystävälliseksi, 
ja pyrimme mahdollistamaan jokaiselle lapselle 
mielekkään osallistumisen. 

Pyrimme huomioimaan tapahtumapaikan valinnassa 
tilojen saavutettavuuden, jotta osallistuminen olisi 
kaikille mahdollista. Tiedotamme tilojen 
esteettömyydestä yksityiskohtaisemmin 
tapahtumien yhteydessä. 

Kaikille osallistujille tarjotaan mahdollisuus antaa 
palautetta. Yhdessä kehitämme toimintaa entisestään. 
  


