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EHDOTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. toteaa, että tutkimusten mukaan lasten seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu 

useammissa tapauksissa tyttöihin kuin poikiin (esiintyvyys tytöillä 13,4 prosenttia ja 

pojilla 5,7 prosenttia) ja tekijät ovat valtaosin miehiä; katsoo, että sukupuolinäkökulma 

on otettava huomioon lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnassa ja siltä 

suojelemisessa;  

B. katsoo, että pornografialle altistuminen voi lisätä lasten ja nuorten riskiä kohdata 

seksuaalista hyväksikäyttöä ja riistoa; ottaa huomioon, että tilastojen mukaan 

12 prosenttia kaikista verkkosivustoista on pornografisia sivustoja, joilla voi toisinaan 

olla piilotettuina myös pornografisia videoita, joilla on mukana lapsia; toteaa, että kuka 

tahansa, iästä riippumatta, voi käyttää vapaasti näitä sivustoja ja ladata haluamiaan 

videoita; 

C. ottaa huomioon, että seksuaalisen hyväksikäytön uhreihin kohdistuu vakavia fyysisiä ja 

psykologisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti heidän yksityis- ja sosiaaliseen 

elämäänsä; 

D. toteaa, että konflikteja ja vainoa pakenevilla tytöillä on suurempi riski joutua 

raiskauksen, seksuaalisen hyväksikäytön tai riiston tai pakkoavioliiton uhreiksi; toteaa, 

että tutkimusten mukaan osa uhreiksi joutuneista pakolaislapsista ei ilmoita tapauksista 

viranomaisille muun muassa kielimuurien tai kulttuuristen tabujen vuoksi tai koska he 

pelkäävät määränpäähänsä pääsemisen puolesta; 

1. on huolissaan, että eroottisen tai pornografisen materiaalin levittäminen, myös verkossa 

ja sosiaalisessa mediassa, ilman siinä esiintyvien henkilöiden suostumusta ja myös niin 

kutsuttu kostoporno, joka on nopeasti yleistyvä hyväksikäytön ja vainon muoto, 

vaikuttaa pääasiassa naisiin ja tyttöihin, joista osa ei ole vielä saavuttanut seksuaalista 

itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa; kehottaa jäsenvaltioita valvomaan 

internetiä kostopornon hillitsemiseksi nopeasti ja tehokkaasti ja ottamaan käyttöön 

erilaisia lainsäädäntötoimia, joilla voidaan ehkäistä tätä uutta rikollisuuden muotoa ja 

rangaista siitä; kehottaa internetpalveluntarjoajia jakamaan vastuun tästä ilmiöstä; 

painottaa, että on lisättävä kaikkien ja erityisesti tyttöjen ja poikien tietämystä siitä, 

millaisia seurauksia voi olla intiimin materiaalin, kuten valokuvien tai videoiden, 

tallentamisella ja muiden saataville asettamisella; korostaa, että koulutusalan 

työntekijöille, nuoriso- ja yhteisötyöntekijöille sekä näiden alojen vapaaehtoisille on 

tarjottava aihetta koskevaa valistusta ja koulutusta ja että on parannettava 

lainvalvontavirastojen valmiuksia puuttua näihin riskeihin sukupuolinäkökohdat 

huomioon ottaen; 

2.  kannustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, että 

jäsenvaltioiden kattavissa seksuaali- ja suhdekasvatusohjelmissa kerrotaan tytöille ja 

pojille itsemääräämisoikeuteen, kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen perustuvista 

suhteista, sillä tutkimusten mukaan oikeasisältöinen ja kattava seksuaali- ja 
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suhdekasvatus on sopiva ja tehokas keino suojella lapsia ja nuoria hyväksikäytön ja 

seksuaalisen riiston riskiltä; 

3. kehottaa niitä jäsenvaltioita, joissa seksuaali- ja suhdekasvatus ei ole pakollista 

(Bulgaria, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Romania, Slovakia ja Espanja), tekemään 

siitä pakollista; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita edellyttämään, että seksuaali- ja 

suhdekasvatuksessa korostetaan seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja kunnioitusta; 

4. korostaa kouluissa digitaalisen lukutaidon ja verkkoturvallisuusohjelmien merkitystä ja 

katsoo, että nämä ovat elintärkeitä lapsille ja myös vanhemmille ja lasten kanssa 

työskenteleville; kannustaa jäsenvaltioita käynnistämään tiedotuskampanjoita 

kyberturvallisuudesta ja henkilökohtaista yksityisyyttä ja muiden yksityisyyttä koskevan 

eettisen käytöksen periaatteista internetissä; huomauttaa, että koulutusohjelmat 

ja -materiaalit, joilla puututaan näihin ongelmiin, on suunnattava myös miehille ja 

pojille, jotta poistetaan sukupuolia koskevia stereotypioita sekä torjutaan seksismiä ja 

verkkohäirintään johtavaa käyttäytymistä; 

5. kehottaa jäsenvaltioita yhteistyössä oikeus- ja poliisiviranomaisten kanssa kehittämään 

sisällönsuodatusjärjestelmiä hyödyntämällä uutta teknologiaa, kuten 

älypuhelinsovelluksia, jotta voidaan tehostaa lasten suojelua; 

6. korostaa, että on lisättävä aikaisessa vaiheessa kaikkien tyttöjen ja poikien tietoisuutta 

toisten ihmisten ihmisarvon ja yksityisyyden kunnioittamisen tärkeydestä digitaalisella 

aikakaudella ja siitä, kuinka pysyä turvassa verkossa; kannustaa jäsenvaltioita jakamaan 

kaikille asiaankuuluville toimijoille, myös opettajille, kouluttajille ja 

lainvalvontaviranomaisille, parhaita käytäntöjä sellaisiin koulutusmateriaaleihin 

ja -ohjelmiin liittyen, jotka koskevat lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin 

ja muita lasten ja erityisesti tyttöjen verkkoturvallisuusuhkia; muistuttaa, että 

vanhempien ja muiden sukulaisten tietoisuuden lisääminen on yhtä tärkeää kuin itse 

lasten tietoisuuden lisääminen; 

7. katsoo, että sisällön poistamista on edelleen pidettävä ensisijaisena vaihtoehtona, mutta 

toteaa, että se voi olla aikaavievä menettely; katsoo siitä syystä, että olisi otettava 

käyttöön ripeitä poistamismekanismeja ja nopeutettava poistamismenettelyjä;  

8. pyytää jäsenvaltioita ottamaan huomioon selkeän sukupuolten välisen eron 

hyväksikäytöstä ilmoittamisten määrissä, sillä pojat ja miehet ilmoittavat 

hyväksikäytöstä harvemmin kuin tytöt ja naiset, jotka puolestaan usein lykkäävät 

ilmoituksen tekemistä itse; 

9. suosittelee ottamaan huomioon saatettaessa direktiivin 15 artiklaa osaksi kansallista 

lainsäädäntöä tai muutettaessa säännöksiä, jotka koskevat alaikäisiin kohdistettuihin ja 

näiden itse ilmoittamiin seksuaalirikoksiin sovellettavia vanhentumisaikoja, että 

mahdollisia vanhentumisaikoja olisi sovellettava siitä päivästä alkaen, kun uhri tulee 

täysi-ikäiseksi, eikä rikoksen tekopäivästä alkaen; 

10. kehottaa niitä yhdeksää jäsenvaltiota, jotka eivät vielä ole saattaneet uhrien 

tunnistamista koskevaa 15 artiklan 4 kohtaa osaksi kansallista lainsäädäntöä, panemaan 

sen täytäntöön viipymättä esimerkiksi perustamalla erikoistuneita tutkintaryhmiä, jotka 

käyttävät tutkinnassa rikosteknisiä välineitä ja osallistuvat rajatylittäviin tutkintoihin; 
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11. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja, jotta tunnistetaan 

seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneet lapset, kadonneet lapset mukaan 

luettuina, ja varsinkin tytöt, jotka ovat erityisen alttiita ihmiskaupalle ja seksuaaliselle 

riistolle; 

12. kehottaa komissiota panostamaan jatkuviin kansainvälisiin lapsiuhrien 

tunnistamisohjelmiin ja tukemaan jäsenvaltioita rikosteknisten valmiuksien 

parantamisessa ja yhteistyössä tällä alalla, myös erikoistuneiden henkilöresurssien ja 

välineiden kehittämisessä; 

13. kehottaa jäsenvaltioita mahdollisia uhreja tunnistettaessa kiinnittämään tarkempaa 

huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiryhmiin, kuten romanilapsiin, 

psyykkisestä vammasta kärsiviin lapsiin ja pakolaislapsiin, erityisesti ilman huoltajaa 

oleviin alaikäisiin ja säilöön otettuihin turvapaikanhakijalapsiin, jotka ovat alttiita 

seksuaaliselle hyväksikäytölle ja riistolle laitoksissa, pakolaisleireillä tai 

vastaanottokeskuksissa; painottaa siksi, että on toteutettava erilaisia toimia, kuten lasten 

kanssa työskentelevien työntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja vapaaehtoisten 

taustojen tarkistaminen, raportointijärjestelmien perustaminen ja uhrien tukeminen; 

muistuttaa tässä suhteessa, että uhreille suunnatut tukitoimet ovat tärkeitä sekä 

seksuaalisen hyväksikäytön tai riiston tutkinnan aikana että myöhemmässä vaiheessa, 

jotta autetaan heitä selviytymään traumaperäisestä stressistä ja saamaan asianmukaista 

lääketieteellistä ja psykologista neuvontaa ja oikeusapua; kehottaa jäsenvaltioita 

parantamaan tuomareiden, syyttäjien ja poliisien viestintävalmiuksia heidän tutkiessaan 

lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai riistoa ja keskittymään erityisesti viestintään 

erityistarpeisten lasten kanssa ja kehottaa edistämään muita toimia, joilla pyritään 

ehkäisemään uhrin lisäkärsimyksiä; 

14. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi 

joutuneiden lasten suojelemiseksi ja vahvistamaan kansallisten päivystyspalvelujen 

roolia sukupuolinäkökohdat huomioon ottaen; 

15. tähdentää, että on saatettava 20 artiklan 3 kohdan a alakohta asianmukaisesti osaksi 

kansallista lainsäädäntöä, ja kehottaa jäsenvaltioita tulkitsemaan ilmausta ”aiheeton 

viivytys” varovaisesti lapsiuhrien haastatteluiden yhteydessä; panee merkille Ruotsin 

hyvän käytännön kuulla lapsia kahden viikon kuluessa rikoksen ilmoittamisesta; 

kehottaa jäsenvaltioita lisäksi toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta saatetaan 

asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä säännös, jossa vahvistetaan 

menettelylliset ehdot lapsiuhrien suojelemiseksi lisäkärsimyksiltä; 

16. panee huolestuneena merkille, että ihmiskaupan ja seksiturismin uhreista merkittävä 

määrä on alaikäisiä tyttöjä; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään 

voimakkaammin torjumaan lapsiin kohdistuvaa seksiturismia ja ihmiskauppaa ja 

keskittymään matkailujärjestöihin ja matkailusta vastaaviin viranomaisiin pyrittäessä 

lisäämään matkailijoiden tietoisuutta näiden rikosten vakavuudesta; 

17. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota antamaan lainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan 

tuomion antaminen matkailijoille, joiden katsotaan syyllistyneen kolmansissa maissa 

käymiseen sellaisissa seksuaalisissa tarkoituksissa, joihin liittyy alaikäisiä, ja jotka ovat 

sen jälkeen palanneet EU:hun; 
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18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan lainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan 

tuomion antaminen matkanjärjestäjille, joiden katsotaan syyllistyneen alaikäisiin 

kohdistuvan seksiturismin tukemiseen; 

19. kehottaa jäsenvaltioita myöntämään lisää resursseja avun hakemista ja 

hyväksikäyttäjien tunnistamista koskevaan koulutukseen lapsille ja hyväksikäytön 

havaitsemista ja lasten tukemista eri palveluissa koskevaan koulutukseen aikuisille sekä 

myöntämään lisää resursseja tutkinnan asiantuntijoille, joiden olisi oltava tietoisia siitä, 

kuinka sukupuolten erojen vuoksi tytöt ja pojat reagoivat eri tavalla seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön; korostaa lisäksi, että on pyrittävä poistamaan sitkeitä sukupuolia 

koskevia stereotypioita ja torjuttava lasten lisääntynyttä seksualisointia 

tiedotusvälineissä; 

20. korostaa, että ennaltaehkäisevät toimet ovat tehottomia koko unionissa, ja kehottaa 

jäsenvaltioita panemaan direktiivin 22 artiklan täytäntöön käynnistämällä interventio-

ohjelmia henkilöille, jotka pelkäävät syyllistyvänsä rikoksiin; kehottaa komissiota 

perustamaan säännöllisiä valtioiden välisiä hyvien käytäntöjen vaihtoja 

ennaltaehkäisevien ohjelmien osalta; kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 24 artiklan 

1 kohdan mukaisesti pakollisia interventio-ohjelmia kaikille tuomituille rikollisille 

rikosten uusimisen ehkäisemiseksi; 

21. kannustaa lastensuojeluviranomaisia, lastenlääkäreitä, oppilaitoksia sekä nuoriso- ja 

lapsijärjestöjä keskusteluun lasten hyväksikäyttötapausten tutkinnan yhteydessä, jotta ne 

voivat toimia aktiivisemmin asiaa koskevan tiedon lisäämisessä; 

22. panee merkille saavutetut tulokset 46 vihjekeskuksen INHOPE-yhteistyöverkostossa, 

joka on sitoutunut poistamaan lasten seksuaalisen hyväksikäytön internetistä; kehottaa 

komissiota auttamaan jäsenvaltioita varmistamaan, että jokaisessa jäsenvaltiossa on 

käytössä tällainen vihjekeskus, ja yhdenmukaistamaan asiaankuuluvat käytännöt; 

23. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevia tutkimuksia sekä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja 

riistoa koskevia tilastoja hyvien käytäntöjen vaihdon edistämiseen päätöksenteossa ja 

ohjelmien täytäntöönpanossa; 

24. panee merkille, että nuorten hlbti-henkilöiden kohtaamaa hyväksikäyttöä ei ole tutkittu; 

painottaa, että tarvitaan lisää tämän alan tutkimuksia, joissa otetaan huomioon hlbti-

henkilöiden kohtaama seksuaalinen väkivalta ja ahdistelu sekä haavoittuvassa asemassa 

olevat asunnottomat nuoret, joista monet ovat kotoaan paenneita hlbti-henkilöitä. 
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