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               FIDAN LASTENSUOJELUOHJEISTO 

  

JOHDANTO 
 

Lasten parissa tehtävän työn keskeinen tavoite on tukea lapsen elämää YK:n lapsen oikeuksien 
sopimusten ja Fidan arvojen mukaan. On olemassa monia riskejä, jotka uhkaavat lasten 
turvallista ja tasapainoista kasvua ja kehitystä. Verrattuna aikuiseen lapsi on herkempi 
ympäristönsä vaikutuksille ja siksi hän tarvitsee aikuisten tukea. 
 
Tämän ohjeiston tarkoitus on määritellä hyväksikäytön muodot ja auttaa tunnistamaan ne, 
sisällyttää ennaltaehkäisevät toiminnot kaikkiin prosesseihin sekä määritellä korjaavan 
toiminnan prosessi. Toiminnassa kiinnitetään erityishuomiota oikeudenhaltijoiden 
voimaannuttamiseen ja vastuunkantajien vastuuttamiseen. 
   
Tämä ohjeisto perustuu raamatullisiin periaatteisiin, lapsen oikeuksien sopimukseen, Suomen 
lainsäädäntöön ja kansainvälisesti tunnustettuihin hyviin käytänteisiin. Se antaa myös raamit 
periaatteille, standardeille ja ohjeistoille, joille yksilöllinen ja järjestöllinen käytäntö pohjautuu.   
Kaikkien Fidan työntekijöiden ja edustajien tulee olla sitoutuneita ohjeiston ehtoihin. Ohjeisto 
koskee kaikkia, sekä palkattuja että vapaaehtoisia Fidan työntekijöitä ja edustajia Suomessa ja 
muissa maissa. 
 
Ohjeiston tarkoitus on auttaa Fidan työntekijöitä ja edustajia:   

• ymmärtämään lastensuojelun tärkeys  
• varmistamaan, että lapsille luodaan ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä turvallinen 

kasvuympäristö 
• kantamaan vastuunsa ja sitoutumaan ohjeistoon työympäristössään ja sen ulkopuolella   
• puhumaan lapsen oikeuksien puolesta 
• edistämään lapsen oikeuksien toteutumista  
• vastuuttamaan yhteistyökumppaneita lastensuojelusta ja hyvistä käytänteistä 
• puuttumaan kaltoinkohteluun. 

 
Kaikkien Fidan ja sen yhteistyökumppanijärjestöjen tai -yhdistysten välillä tehtyjen sopimusten 
tulee olla linjassa lastensuojeluohjeiston kanssa. Fida odottaa kaikkien Fidan kanssa 
työskentelevien tai Fidan kumppaneiden luona vierailevien johdonmukaisesti soveltavan tämän 
ohjeiston hyviä käytänteitä kaikissa tilanteissa, mukaan lukien luonnonkatastrofit ja aseelliset 
konfliktit.  
 
Yleislinjaus: Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat henkilöt. Heidän hyvinvointinsa tulee olla 
etusijalla lastensuojelullisia päätöksiä tehdessä.    
  
1. LASTEN KALTOINKOHTELU 
 

Lasten kaltoinkohtelu on laaja käsite, johon kuuluu:   
- FYYSINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ JA PAHOINPITELY: toiminnan tuloksena tapahtuu todellinen 

tai mahdollinen ruumiillinen vahinko. Voi olla yksittäinen tai toistuva tilanne. Tähän 
kuuluu myös ruumiillinen rangaistus, joka on fyysisen voiman käyttöä tarkoituksena 
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tuottaa lapselle kipua tai epämukavuutta kurittamis-, korjaamis- tai 
kontrolloimistarkoituksessa. Simputtaminen tarkoittaa fyysistä tai henkistä pelottelua, 
kuten rasistiset ja seksistiset huomautukset tai tahallinen eristäminen tai lapsen 
poissulkeminen.  

- SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ: lapsen osallistaminen seksuaaliseen aktiviteettiin, jota 
hän ei täysin ymmärrä tai on kykenemätön hyväksymään tai joka ei noudata lakia tai 
yhteisön hyviä tapoja. Seksuaalinen houkuttelu viittaa käytökseen, jonka tarkoituksena 
on rohkaista tai suostutella lapsi epäsopivaan ja/tai laittomaan seksuaalisen toimintaan. 
Lapsipornografia on lasten hyväksikäyttöön liittyvien seksuaalisten kuvien katselemista, 
käyttämistä, välittämistä tai kauppaamista. Seksuaalinen hyväksikäyttö pitää sisällään 
hyötymisen rahallisesti, sosiaalisesti tai poliittisesti prostituution tai lapsikaupan kautta.   

- HENKINEN KALTOINKOHTELU: lapsen henkistä kehitystä tukevan toiminnan laiminlyönti, 
kuten esim. liikkumatilan rajoittaminen, vähättely, mustamaalaaminen, uhkailu, 
pelottelu, syrjintä, pilkkaaminen tai muu ei-fyysiset muodot hylkäämiseen liittyvästä 
kohtelusta.   

- LAIMINLYÖNTI: lapsen huoltaja ei anna tarpeeksi huomiota lapselle tai jättää lapsen 
heitteille, jolloin lapsen kehitys estyy esim. seuraavilla elämänalueilla: terveys, koulutus, 
henkinen kehitys, ravitsemus, suoja ja turvalliset elinolot.    

- HENGELLINEN VÄKIVALTA: hengellistä valtaa tai auktoriteettiasemaa käytetään väärin 
tarkoituksena kontrolloida, manipuloida tai pakottaa lasta. 
 

Lasten kaltoinkohteluun kuuluu lisäksi lapsen käyttäminen kaupallisiin tai muuhun toisia 
hyödyttäviin työtehtäviin. Tämä pitää sisällään lapsityön ja lapsiprostituution. Nämä aktiviteetit 
vahingoittavat lapsen fyysistä tai henkistä kehittymistä, koulutusta tai moraalista tai sosio-
emotionaalista kehitystä. 
  
Perinteiset kulttuurilliset käytännöt voivat vahingoittaa lasta. Esimerkkejä ovat lapsiavioliitot 
sekä tyttöjen sukuelinten silpominen. Noituus tai muu rituaalinen hyväksikäyttö tapahtuu 
yhteisöissä, joissa lapsia hyväksikäytetään rituaalisissa seremonioissa esim. hakkaamalla, 
rampauttamalla, raiskaamalla ja jopa uhraamalla. 
   
Vammaisten lasten suojelu saattaa vaatia ylimääräistä harkintaa ja huomiota etenkin silloin, kun 
yhteisö tai yhteiskunta ei tunnusta vammaisten lasten ihmisoikeuksia. Se, mikä tulkitaan 
vahingolliseksi toiminnaksi tai hyväksikäytöksi ei-vammaiselle lapselle, saatetaan tulkita oikeaksi 
vammaiselle lapselle. Keskustelussa vammaisten lasten suojelemisesta on tärkeää ottaa 
huomioon, ei ainoastaan henkilökohtaiset asenteet ja arvot, vaan myös sosiaalinen 
elinympäristö, jossa lapset elävät. Tietoisuus yhteisön tavasta kohdella vammaisia lapsia luo 
pohjan toiminnalle, jonka tavoitteena on hyväksikäyttävien asenteiden ja käytösmallien 
poistaminen ja vammaisten lasten oikeuksien edistäminen.  
    
2. KALTOINKOHTELUN ENNALTAEHKÄISY    
 
REKRYTOINTI 
 
Tämän ohjeiston tarkoitus on varmistaa lastensuojelullisten näkökohtien huomioon ottaminen 
rekrytointiprosessissa kaikille Fidan työntekijöille ja muille Fidan edustajille. Tavoitteena on 
pyrkiä estämään henkilöitä, joilla on väärät motiivit päästä lapsia lähelle, päätyä Fidan 
työntekijäksi. 
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Rekrytointiprosessi varmistaa myös sen, että ne, jotka tulevat hyväksytyksi tehtävään, voivat 
turvallisesti työskennellä lasten parissa. Fida huolehtii, että sen rekrytointiprosessi 
henkilökunnan ja edustajien valinnassa on ao. kriteerien mukaista.  
  
Rekrytoinnin tarkistuslista   

  
a. Kaikilta Fidan suomalaisilta työntekijöiltä, jotka ovat suorassa tai epäsuorassa yhteydessä 

lapsiin, pyydetään rikosrekisteriote.  
b. Lasten parissa toimivien vapaaehtoisten osalta Fida voi luvan saatuaan pyytää 

rikosrekisteriotteen.   
c. Kaikilta Fidan työntekijöiltä, sekä palkatuilta että vapaaehtoisilta, edellytetään, että he 

lukevat Fidan lastensuojeluohjeiston ja allekirjoittavat työntekijän sitoumuksen. 
Aktiotyön osalta tätä edellytetään tiimijohtajilta, joiden tehtävänä on perehdyttää 
tiimiläiset lastensuojeluohjeistoon.  

d. Myös muilta lasten parissa toimivilta Fidan yhteistyökumppaneilta edellytetään 
lastensuojeluohjeiston lukemista ja sitoumuksen allekirjoittamista.   

e. Työnhakijoilta sekä vapaaehtoistyöntekijöiltä pyydetään suositukset, joiden 
tarkoituksena on antaa tietoa hakijan kokemuksesta lasten kanssa työskentelemisestä ja 
mahdollisista esteistä.  

  
Rekrytointivaiheen lisäksi ennaltaehkäisevästä toiminnasta huolehditaan kouluttamalla 
henkilökuntaa säännöllisesti.   
  
MENETTELYTAPAOHJEET   
  
Kaikkia Fidan edustajia vaaditaan noudattamaan menettelytapaohjeistoa. Tämä ohjeisto 
määrittää sopivan käyttäytymisen lasten kanssa työskennellessä. Ohjeet on suunniteltu 
ensisijaisesti lasten suojelemiseksi, mutta sen tavoitteena on suojella myös työntekijää vääriltä 
syytöksiltä.   
    

A. Hyväksyttävä käyttäytyminen  
  

Fidan edustajien tulee työssään  
  

- Olla sitoutuneita luomaan kulttuurillista avoimuutta ja yhteistä vastuuta työpaikoilla. Se 
mahdollistaa lastensuojeluun liittyvien asioiden esillä pitämisen sekä puuttumisen 
mahdollisiin väärinkäytöksiin.    

- Opettaa lapsille mikä on hyväksyttävää ja mikä ei-hyväksyttävää käytöstä.   
- Rohkaista lapsia ottamaan esiin epäkohtia liittyen henkilöstön toimintaan.   
- Tehdä riskianalyysi lapsia koskevaa toimintaa organisoidessa ja suunnitella tapoja riskien 

vähentämiseksi.   
- Minimoida yksin työskentelemisen riskit varmistamalla ”kahden aikuisen” sääntö, ts. 

lasten kanssa toimiessa aikuiset toimivat näkö- tai kuuloetäisyydellä toisiinsa.   
- Varmistaa, että fyysinen kontakti on aina soveliasta eikä lapsen yksityisyyttä loukkaavaa.   
- Käyttää positiivisia, ei-väkivaltaisia tapoja lasten käyttäytymisen ohjaamiseksi.   
- Nostaa esiin mahdollisia sopimattomaan käyttäytymiseen liittyviä epäkohtia heti niiden 

ilmaannuttua. 
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B. Ei-hyväksyttävä käyttäytyminen  
  

Fidan edustajien ei tule koskaan omassa työssään   
  
- Tehdä lapsen puolesta asioita, joita lapsi pystyy tekemään itsekin.   
- Käyttää alkoholia tai muita päihteitä.  
- Ottaa lapsi yksin kulkuneuvoon, paitsi jos se on ehdottomasti välttämätöntä. Tähän 

tarvitsee aina olla vanhemman tai esimiehen lupa.   
- Käyttäytyä tavalla, joka voi olla vahingoksi lapselle tai johtaa kaltoinkohtelutilanteeseen, 

eikä myöskään hyväksyä toisilta tällaista käyttäytymistä, kuten esim. nukkua samassa 
huoneessa tai sängyssä kuin lapsi tai sallia lapsen jäädä yökylään ilman valvontaa.  

- Käyttää epäsopivaa kieltä, tehdä epäsopivia ehdotuksia tai tarjota epäsopivia tai 
loukkaavia neuvoja.   

- Käyttäytyä tarkoituksena häpäistä, nöyryyttää, vähätellä tai halventaa lapsia tai muulla 
tavalla käyttää henkistä väkivaltaa.   

- Nostaa lapsia erityisasemaan siten, että toiset jäävät ulkopuolelle (esimerkiksi luvaten 
lapsille lahjoja).   

- Käyttää lapsityövoimaa (esimerkiksi kotiapulaisina).   
- Lyödä tai muulla tavalla fyysisesti hyökätä lasta kohtaan, vaikka se olisi kyseisessä 

kulttuurissa hyväksyttävää.  
- Viettää paljon aikaa yksin lapsen kanssa suljettujen ovien takana tai eristetyllä alueella 

ellei työtehtävien hoito sitä välttämättä edellytä.    
- Kehittää fyysistä tai seksuaalista suhdetta lapsiin, joiden kanssa he ovat tekemisissä tai 

työskentelevät tai käyttäytyä tavalla, joka on muuten epäsopivaa tai seksuaalisesti 
provokatiivista riippumatta lapsen iästä tai suostumisesta (epätietoisuus lapsen iästä ei 
ole puolustus).  

- Osallistua minkäänlaiseen lapsen oikeuksia rikkovaan toimintaan.   
  
  
LASTENSUOJELU ERITYISTILANTEISSA  
  
Erityistilanteisiin, joita ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit, liittyy seuraavia ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä:  
Lasten suojeleminen  

- fyysiseltä kaltoinkohtelulta  
- hyväksikäytöltä ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta   
- psykososiaaliselta ylikuormitukselta   
- perheiden erottamiselta   
- aseellisilta konflikteilta  
- tilanteissa, joissa pakollinen väestönsiirto voi altistaa lapsen hyväksikäytölle tai muulle 

kaltoinkohtelulle  
- tilanteissa, joissa pyritään estämään lapsen pääsy laadukkaaseen koulutukseen  

  
  
LAPSIIN LIITTYVÄ TIEDOTUS JA VIESTINTÄ   
  
Fida on sitoutunut siihen, että kaikki lapsia koskevat haastattelut ja valokuvat on otettu lasten 
oikeus yksityisyyteen, luottamuksellisuuteen ja arvokkuuteen turvaten. Lasten kuvien tulisi aina 



5  

  

olla säädyllisiä ja kunnioittavia. Lupa käyttää niitä tai haastatteluja on kysytty lapsilta itseltään 
(jos he ovat kyllin vanhoja ja kypsiä ymmärtämään asian) ja heidän vanhemmiltaan tai 
huoltajiltaan. Lupa julkaisemiseen voidaan pyytää myös kuvaamisen jälkeen.  
  
Yleissääntö: Lasten kuvia tai tietoja, jotka voisivat vaarantaa lasten turvallisuuden, ei julkaista 
mediassa. Kuvien mukana ei tule olla lapsen koko nimeä tai tietoja hänen asuinpaikastaan. 
Sellaista kuvatekstiä, jonka perusteella lapsen voi tunnistaa ja jäljittää, ei julkaista tai kuva 
käsitellään siten, että lasta ei tunnisteta.   
  
Tietojen säilyttäminen ja hävittäminen   
  
Lasten kuvat, materiaalit ja henkilökohtaiset tiedot säilytetään turvallisessa paikassa. Niihin 
pääsee käsiksi vain luvan kanssa ja erityistilanteessa.   
  
Enemmän tietoa lapsiin liittyvästä tiedotuksesta löytyy liitteestä ”Kuvien ja viestien käyttöopas”.  
   
3. KALTOINKOHTELUUN PUUTTUMINEN 
 

Tässä osiossa käsitellään toimenpiteitä, joihin ryhdytään kaltoinkohtelutapauksen ilmentyessä. 
   
KALTOINKOHTELUN MERKIT   
Fidan edustajien tulee olla selvillä kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin merkeistä, jotta asioita 
voidaan nostaa esiin. Näitä merkkejä ei saisi koskaan jättää huomioimatta, mutta täytyy myös 
huomioida, että ne eivät aina automaattisesti tarkoita sitä, että lapsi on kaltoinkohtelun uhri, 
koska muutkin selitykset voivat olla mahdollisia. Ks. liite ”Kaltoinkohtelun merkit”.  
 
KALTOINKOHTELUN ILMENEMINEN 
   
Fida on sitoutunut reagoimaan välittömästi tapauksiin, joissa Fidan työntekijää tai Fidan 
työyhteydessä työskentelevää työntekijää epäillään lasten kaltoinkohtelusta. 
    
KALTOINKOHTELUTAPAUSTEN RAPORTOIMINEN  
 
Kaltoinkohtelutapauksista voidaan tehdä kolmenlaisia raportteja. Tapaukset voivat liittyä:  

• Fidan henkilökuntaan tai edustajiin   
• Fidan kumppanin henkilökuntaan   
• kaltoinkohteluun yhteisössä, jossa Fida tekee työtä   

 
RAPORTIN TEKIJÄN TULEE:  
 

• Kirjoittaa asia ylös heti kun tapaus on tullut ilmi, sisältäen keskustelun ajankohdan ja 
sisällön mahdollisimman tarkasti.  

• Raportoida täsmällisesti ja niin todenpitävästi kuin mahdollista.    
• Muistaa, että lapset muistavat usein kaltoinkohtelun yksityiskohdat, mutta eivät 

välttämättä muista päivämääriä tai ajankohtia.  
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Yleissääntö: Kaikilla Fidan työntekijöillä ja edustajilla on velvollisuus ja oikeus raportoida 
epäilty kaltoinkohtelutapaus suoraan esimiehelleen. Esimiehen velvollisuutena on viedä asia 
tarvittaessa eteenpäin.   
 
Kaltoinkohteluraportin vastaanottavan esimiehen velvollisuudet:   

• Arvioida tilanne ja jättää asia viranomaisten hoidettavaksi  
• Seurata tutkimusten edistymistä ja antaa asianmukaista ohjeistusta   
• Muistaa, että kaikissa tilanteissa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon lapsen etu   

 
Tuki uhrille ja perheelle:  

• Fidan työntekijän tulee tarjota apua ja tukea lapselle ja lapsen perheelle ja tarvittaessa 
ohjata ammattiavun piiriin.   

• Lapsen ja hänen perheensä tulee saada tietoa asiasta siinä määrin kuin asian hoito 
edellyttää.   

  
VAITIOLOVELVOLLISUUS  
  
Fidan työntekijät ovat vaitiolovelvollisia, mikä tarkoittaa, että he eivät saa missään tilanteessa 
edes osittain paljastaa mitä he ovat kuulleet luottamuksellisissa keskusteluissa. Konsultointi ja 
ilmoittamisvelvollisuus ovat poikkeuksia. Keskusteluissa työntekijä voi saada selville herkkiä 
asioita lapsesta. Jos työntekijä näkee tarpeelliseksi välittää luottamuksellista tietoa, siitä tulee 
puhua lapsen kanssa luottamuksen säilyttämiseksi. Jos työntekijä ei tiedä mitä tehdä ongelman 
kanssa, hän voi kysyä esimieheltä neuvoa mainitsematta lapsen nimeä.   
  
Lapsen kaltoinkohtelusta on aina tehtävä lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaiselle. 
  
Yleissääntö: Ilmoitusvelvollisuus menee ohi salassapitovelvollisuuden tilanteissa, jotka 
edellyttävät lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Siksi on tärkeää, ettei lapselle luvata olla 
kertomatta asiasta eteenpäin, mikäli tilanne sitä vaatii.   
    
4. OHJEISTON TOIMEENPANO, SEURANTA JA VALVONTA 

  
Ohjeistosta tiedotetaan Fidan työntekijöitä ja kumppaneita. Ohjeiston käyttöä koskevaa 
koulutusta varten laaditaan koulutus- ja toimeenpanosuunnitelma sekä seuranta- ja 
valvontasuunnitelma aluekohtaisesti. Kumppaneita tuetaan omien ohjeistojen laatimisessa, 
toimeenpanossa ja seurannassa. 
  
Fida on sitoutunut:   

• Edistämään lasten oikeuksia ja tekemään kaikkensa, jotta lapsia suojellaan kaikilta 
kaltoinkohtelun muodoilta. Tämä tehdään sisällyttämällä lapsen oikeudet kaikkiin Fidan 
puolestapuhumisen teemoihin, kuten gender ja vammaisuus.   

• Oppimaan ja jakamaan toisten kanssa kokemuksia ja esimerkkejä parhaista käytänteistä 
lastensuojelussa varmistaen, että Fidan edustajien osaaminen lastensuojelusta lisääntyy.  
 

Yleissääntö: Jos kumppanilla on oma lastensuojeluohjeisto, sitä noudatetaan yhdessä Fidan 
lastensuojeluohjeiston kanssa soveltaen ongelmatilanteisiin ensisijaisesti sitä, jossa 
tilanteeseen liittyvä ohjeistus on määritelty yksityiskohtaisemmin ja tiukemmin.   
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5. LASTENSUOJELU KUMMILAPSITYÖSSÄ    
KUMMILAPSITYÖN HENKILÖSTÖ  
  

1. Kummikohteen työntekijöitä ja vapaaehtoisia pyydetään vahvistamaan 
allekirjoituksellaan, että he ovat lukeneet Fidan lastensuojeluohjeiston ja sitoutuvat 
noudattamaan sitä.   
  

2. Henkilöstö, joka on suoraan kummien ja kummilasten kanssa tekemisissä, saa koulutusta 
lapsen oikeuksista, lastensuojelusta ja mahdollisista epätavallisista pyynnöistä liittyen 
kummiuteen.   

  
LAPSIA KOSKEVA VIESTINTÄ  
  

1. Lapsia koskevassa viestinnässä tulee käyttää kuvia, jotka ovat soveliaita ja lapsia 
kunnioittavia. Viestinnässä ei tule käyttää kuvia, joissa lapset nähtäisiin uhreina. Lasten 
tulee olla säädyllisesti puettuja, ja kuvia, joissa lasten asennot voidaan tulkita 
seksuaalisuuteen viittaaviksi, tulee välttää. Pyritään lasta kunnioittavaan kielenkäyttöön.   

  
2. Henkilökohtaista ja fyysistä tietoa, jota voidaan käyttää lapsen olinpaikan 

tunnistamisessa, ei tule käyttää nettisivuilla eikä muualla mediassa.    
  
KUMMIN JA LAPSEN VÄLINEN SUHDE  

  
1. Lapsen oikeudet ja lastensuojelu ovat keskeisiä teemoja kummeille lähetettävässä 

materiaalissa.   
  

2. Kummilasten ja kummien yhteystiedot, historiatiedot ja valokuvat pidetään turvallisessa 
paikassa, johon vain rajatulla ihmisryhmällä on pääsy.   
  

3. Fida ohjeistaa, että kummit eivät lähetä paketteja eivätkä syntymäpäivälahjarahaa 
kummilapsilleen. Näin vältetään eriarvoisuutta lasten kesken. Sen sijaan kummeja 
innostetaan lähettämään kirjeitä ja postikortteja. Kummikohteiden työntekijöiden tulee 
noudattaa tätä ohjeistusta, mikäli he saavat kummeilta tai kummilapsilta kyselyjä liittyen 
lahjoihin. Kummilapsityöntekijöillä on velvollisuus tiedottaa kummilapsityön 
asiakaspalvelua, mikäli kummi lähettää paketteja. Kummilapsityön asiakaspalvelun 
tehtävänä on ohjata kummeja toimimaan ohjeistusten mukaisesti ja tarvittaessa puuttua 
asiaan. Kummilapsille ja heidän perheilleen tulee ilmoittaa käytännöstä lahjojen suhteen.   
  

4. Kaikki kummikirjeenvaihto tarkastetaan mahdollisten sopimattomien kommenttien, 
pyyntöjen tai säädyttömyyksien varalta. Kirjeissä ei saa olla mitään mikä saattaisi olla 
lapselle haitallista, luoda hänelle ongelmia tai aiheuttaa eriarvoisuutta lasten kesken. 
Mikäli sopimattomuuksia löydetään, Fidalla on oikeus katkaista kummius. Tässä 
tapauksessa Fidan kummilapsityön asiakaspalvelu ottaa kummiin yhteyttä kirjeitse ja 
tiedottaa, että kummius on katkaistu. Jos tilanne on luonteeltaan vakava, otetaan 
yhteyttä poliisiin.   

  
5. Fida-kummi ja hänen kummilapsensa eivät saa vaihtaa yhteystietoja.   
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6. Jotta suora yhteys kummin ja lapsen välillä sosiaalisessa mediassa voidaan välttää, 
kummilapsi saa tietää ainoastaan kummin etunimen. Näin ollen kaikki kummin 
lähettämät kirjeet ja kortit tulee tarkistaa huolella ja varmistaa, että niissä ei ole mainittu 
kummin sukunimeä.   

  
7. Fida ei suosittele, että kummilapsi vierailisi kummin kotimaassa. Fida ei myöskään avusta 

lasten adoptointia. Kaikki asiaa koskevat pyynnöt torjutaan kohteliaasti ja valvotaan, ettei 
kummi anna kummilapselle lupauksia Suomeen pääsystä.   

  
VIERAILUT KUMMIKOHTEISSA  
  

1. Kummeja tiedotetaan siitä, että Fidan ohjeisto kieltää vierailut, joita ei ole etukäteen 
sovittu. Fida ei kannusta kummien yksittäisiin vierailuihin vaan suosittelee kummeja 
tapaamaan kummilapsensa Fidan kummimatkalla.  
  

2. Kaikkia kummikohteiden vierailijoita tulee ohjeistaa käyttäytymissäännöistä, joiden tulisi 
ottaa huomioon paikalliset olosuhteet. Ohjeiden mukaan kummi lupaa pidättäytyä 
seuraavista:   
- yhteystietojen vaihtaminen lapsen tai perheen kanssa  
- ajan viettäminen yksin lapsen tai perheen kanssa  
- eriarvoisuutta aiheuttavien lahjojen antaminen   
- sopimaton pukeutuminen  

  
3. Kummilasten luona vierailemiseen liittyviä paikallisia ohjeita tulee noudattaa. Tähän voi 

kuulua, että kummi tapaa lapsen keskeisessä paikassa, kuten kumppanin toimistossa.  
Fidan kummikohteen työntekijä on aina vierailuilla mukana ja varmistaa, että vierailuun 
liittyviä ohjeita noudatetaan.   

  
4. Fidalla on oikeus kieltää vierailu siinä tapauksessa, että herää epäilys, että vierailu 

aiheuttaa lapselle tai yhteisölle hankaluuksia. Mikäli kumppanilla on oma 
lastensuojeluohjeisto, tiukempaa noudatetaan.   

  
5. Yhteisöt ja kummilapsityössä mukana olevat perheet saavat tietoa Fidan käytännöistä 

liittyen kummien vierailuihin. Heitä rohkaistaan ilmoittamaan kummilapsityöhenkilöstölle 
kaikki vierailut, joita ei ole järjestetty Fidan kautta sekä mahdolliset kummien pyynnöt, 
joissa yritetään pidättää tietoa Fidan henkilökunnalta tai kumppaneilta. 
Kummilapsityöhenkilöstö tiedottaa näistä Fidan kummilapsityön asiakaspalveluun.   
  

6. Todelliset tai epäillyt tapaukset kaltoinkohtelusta tai asiattomasta käyttäytymisestä 
vierailevan kummin taholta ilmoitetaan välittömästi Fidan työntekijälle. Tarpeellisiin 
toimenpiteisiin, jotka voivat sisältää rikostutkinnan, ryhdytään välittömästi.   

  
Liitteet  
Liite 1: Työntekijän sitoumus 
Liite 2: Kaltoinkohtelun merkit  
Liite 3: Kuvien ja viestien käyttöopas (Kehys ry) 
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Liite 1.         
  
Luottamuksellinen  
Sitoumus Fidan lastensuojeluohjeistoon   
  
Olen lukenut Fidan lastensuojeluohjeiston ja haluan omalta osaltani olla vaikuttamassa kaikessa 
toiminnassamme psyykkisen, fyysisen, hengellisen, sosiaalisen ja seksuaalisen turvallisuuden 
säilyttämisessä ja ymmärrän oman vastuuni siinä.  
  
Haluan sitoutua osallistumaan esimieheni tarpeelliseksi katsomaan koulutukseen mukaan lukien 
lastensuojelukoulutus ja ylläpitämään lastensuojelutaitojani. 
 
Tiedän miten toimia erilaisissa kriisi- ja vaaratilanteissa.  
 
Olen keskustellut esimieheni kanssa ja sitoudun toimimaan Fidan arvojen ja kristillisen etiikan 
edellyttämällä tavalla lastensuojeluohjeistoa noudattaen.  
  
Sitoudun noudattamaan vaitiolovelvollisuutta: 
 
”Joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin 
toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, ei saa 
tämän lain vastaisesti sivulliselle ilmaista näin saamiaan tietoja.” Henkilötietolaki 33§  
  
Tämä sitoumus on vaitiolovelvollisuuden osalta voimassa pysyvästi ja muilta osin koko sen ajan, 
kun allekirjoittanut henkilö toimii Fidan työyhteydessä.  
  
Annan suostumukseni siihen, että minusta pyydetään rikosrekisteriote. 
 
  
Nimi ja henkilötunnus:  
  
______________________________________________________________________________  
  
Työmuoto/tehtävä: 
  
______________________________________________________________________________  
  
Paikka ja pvm:  
  
______________________________________________________________________________ 
  
    
Allekirjoitus ja nimenselvennys: 
 
______________________________________________________________________________ 
  

  
  


