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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia
(2007/2093(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon Brysselissä 21. ja 22. kesäkuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät perussopimusten uudistuksesta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perustuslakisopimuksen uuden 3 artiklan sanamuodon, 
jonka Brysselissä 21. ja 22. kesäkuuta 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi ja 
jossa todetaan, että unioni vastustaa syrjintää ja edistää lasten oikeuksien suojelua, ja 
tarkennetaan, että myös kansainvälisissä suhteissaan unioni edistää osaltaan 
ihmisoikeuksien ja varsinkin lasten oikeuksien suojelua,

– ottaa huomioon Brysselissä 21. ja 22. kesäkuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätöksen tehdä perusoikeuskirjasta oikeudellisesti sitova, koska sen 24 artiklassa 
luetellaan selkeästi lasten oikeudet ja määrätään muun muassa, että "[k]aikissa lasta 
koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu",

– ottaa huomioon Euroopan unionin päätöksen liittyä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi vuonna 1950 tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen (Euroopan 
ihmisoikeussopimus), jossa määrätään seuraamusjärjestelmästä, jos sitä ei noudateta,

– ottaa huomioon lapsen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 
ja sen valinnaiset pöytäkirjat, jonka YK:n yleiskokous hyväksyi 20. marraskuuta 1989,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15 päivänä 
helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/20071,

– ottaa huomioon komission 4 päivänä heinäkuuta 2006 antaman tiedonannon "Tavoitteena 
lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia" (KOM(2006)0367),

– ottaa huomioon Save the Children (Pelastakaa lapset) ja Plan International -järjestöjen 
komission tiedonannosta järjestämän kuulemistilaisuuden tulokset2,

– ottaa huomioon lasten oikeuksia koskevasta EU:n strategiasta annetun tiedonannon 
julkaisemisen seurauksensa komission perustaman foorumin, joka kokoontui ensimmäisen 
kerran Berliinissä 4. kesäkuuta 2007,

– ottaa huomioon Berliinissä 4. kesäkuuta 2007 ensimmäisessä foorumissa hyväksytyn 
poliittisen julistuksen, jossa toistetaan tahto ottaa järjestelmällisesti huomioon lapsen 
oikeudet Euroopan unionin sisä- ja ulkopolitiikassa,

  
1 EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 14. kesäkuuta 2006 antaman päätöslauselman 
puitestrategiasta "Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille"1,

– ottaa huomioon perusoikeusasiantuntijoiden verkoston erityisraportin lapsen oikeuksista 
Euroopan unionissa2,

– ottaa huomioon lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
raportin, joka esiteltiin YK:n yleiskokouksessa 9. lokakuuta 2006,

– ottaa huomioon neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS3, annettu 22 päivänä joulukuuta 
2003, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta,

– ottaa huomioon komission tiedonannon 22 päivänä toukokuuta 2007 "Tavoitteena yleinen 
toimintalinja tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi" (KOM(2007)0267),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, 
kehitysyhteistyövaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että komission tiedonannon "Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n 
strategia" ensimmäisenä tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien vahvistumista ja että 
näitä oikeuksia ovat ennen kaikkea oikeus perheeseen, oikeus hellyyteen, oikeus leikkiin, 
oikeus terveyteen, oikeus opetukseen, oikeus olla osa yhteiskuntaa, oikeus yhtäläiseen 
kohteluun, oikeus liikuntaan ja oikeus puhtaaseen ja suojattuun ympäristöön; ottaa 
huomioon, että tavoitteena on oltava luoda lapsiystävällinen ja lapsille mitoitettu 
yhteiskunta, jossa lapset voivat tuntea olonsa turvallisiksi ja tärkeiksi,

B. ottaa huomioon, että EU:n perusoikeuskirjan 24 artiklan mukaisesti on tärkeää, että 
lapsille taataan oikeus osallistua ja että otetaan aina huomioon heidän kokemuksensa ja 
mielipiteensä heitä koskevissa aisoissa,

C. katsoo olevan erittäin tärkeää, että lapsen oikeudet sisällytetään kaikkeen heihin 
vaikuttavaan yhteisön politiikkaan ja että oikeudet ovat politiikassa edustettuina 
(valtavirtaistaminen),

STRATEGIAN PÄÄLINJAT

1. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen, joka on osoitus selvästä tahdosta tunnustaa 
lapsen oikeuksien erityisluonne, sillä ne eroavat selvästi perusoikeuksien yleisemmästä 
problematiikasta, vaikka ne ovatkin erottamaton osa perusoikeuksia;

2. toteaa, että suoraan tai välillisesti lasten oikeuksia koskevien EU:n toimialojen lukumäärä 
kasvaa; pyytää komissiota sisällyttämään 27. huhtikuuta 2005 annetussa tiedonannossa 

  
1 EUVL C 300 E, 9.12.2006, s. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 EUVL L 13, 20.1.2004, s. 44.
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"Perusoikeuskirjan noudattaminen komission lainsäädäntöehdotuksissa – Menetelmä 
järjestelmällistä ja tiukkaa valvontaa varten" (KOM(2005)0172) tarkoitettuun vaikutusten 
arviointitutkimukseen osion, jossa otetaan huomioon lapsen oikeudet oikeudellisesti; 

3. suhtautuu myönteisesti komission käynnistämään foorumiin, joka kokoaa yhteen 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja komission, kansalaisjärjestöjen ja lapsen 
oikeuksien alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen edustajat sekä varsinaiset lapset;

4. pyytää komissiota tekemään ehdotuksen siitä, että lapsen oikeuksille luodaan erityinen 
budjettikohta, josta voidaan rahoittaa sekä foorumia että pilottihankkeita, kuten 
lapsiryöstöihin keskittyvää eurooppalaista nopeaa hälytysjärjestelmää;

5. on tyytyväinen komission perustamaan yksiköiden väliseen ryhmään ja lasten oikeuksien 
alan koordinaattorin nimittämiseen; toivoo koordinointiyksikön perustamista myös 
Euroopan parlamenttiin kaikkien lapsen oikeuksiin liittyvien aloitteiden ja 
parlamentaaristen toimien yhdistämiseksi ja järkiperäistämiseksi; toivoo, että näillä 
menettelyillä voidaan myös varmistaa verkosto tietojen ja hyvien käytänteiden vaihtoon;

6. odottaa kiinnostuneena, että komissio vuodesta 2008 alkaen julkaisee kuulemisasiakirjan, 
jossa pyritään määrittelemään EU:n tulevan toiminnan tärkeimmät painopistealueet lapsen 
oikeuksien alalla; pyytää komissiota ottamaan huomioon tulokset Save the Children
(Pelastakaa lapset) ja Plan International -järjestöjen järjestämästä kuulemistilaisuudesta, 
johon osallistui tuhansia lapsia vuoden 2007 alussa, sillä tulosten mukaan lapset pitävät 
ensisijaisina seuraavia aiheita: lapsiin kohdistuva väkivalta, syrjintä, sosiaalinen 
syrjäytyminen, lapsiin kohdistuva rasismi, huumeiden, alkoholin ja tupakan vaikutukset, 
prostituutio, lapsikauppa ja ympäristönsuojelu1;

7. pyytää, että lapsen oikeuksien suojelu kirjataan perusoikeuksien viraston monivuotisiin 
painopisteisiin ja että kyseinen virasto perustaa mahdollisimman pian yhteistyöverkon 
alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta voidaan 
hyödyntää täysimääräisesti näiden kokemuksia ja käytettävissä olevia tietoja;

8. pyytää komissiota, perusoikeuksien virastoa ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä lasten 
tilannetta koskevien tilastotietojen keräyksen parantamiseksi EU:ssa laajentamalla 
tarvittaessa Eurostatin tehtäviä siten, että nimenomaisesti lapsia koskevien 
indikaattoreiden määrää lisättäisiin;

9. kehottaa suunnittelemaan EU:n liittymistä lapsen oikeuksia koskeviin Euroopan 
neuvoston yleissopimuksiin kuten niihin, jotka koskevat lasten oikeuksien käyttöä, 
adoptiota tai seksuaalista hyväksi- tai väärinkäyttöä; toivoo, että neuvosto hyväksyy 
periaatteellisen kannan, jotta EU voi vastaisuudessa osallistua neuvotteluihin 
lastensuojelua koskevista tulevista yleissopimuksista;

10. toivoo, että tutkitaan EU:n mahdollisuutta liittyä lapsen oikeuksia koskevaan 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen;

11. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole tätä tehneet, määräämään 

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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lastenvalvojan lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisesti;

JOITAKIN KESKEISIÄ PAINOPISTENÄKÖKOHTIA

Väkivalta

12. myöntää, että mikään lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole oikeutettua, ja muistuttaa, että 
yksi väkivaltaa koskevaan YK:n tutkimukseen sisältyvistä suosituksista on nostaa 
etusijalle ehkäisy, mikä tarkoittaa erityisesti oikeudellisen ja poliisiyhteistyön 
vahvistamista jäsenvaltioiden, Europolin ja Eurojustin välillä;

13. kehottaa kaikkia toimielimiä ja jäsenvaltioita sitoutumaan lapsikaupan, pedofilian ja 
Internetissä olevan lapsipornografian torjuntaan myös uudella lainsäädännöllä, jossa 
säädetään kaikkien julkisten ja yksityisten sidosryhmien osallistumisesta, kuten myös 
komission tiedonannossa "Tavoitteena yleinen toimintalinja tietoverkkorikollisuuden 
torjumiseksi" on mainittu;

14. tukee komission tehtävää, jossa se pohtii yhdessä tärkeimpien luottokorttilaitosten kanssa 
teknistä mahdollisuutta sulkea on line -maksujärjestelmän ulkopuolelle sivustot, jotka 
myyvät lapsipornoa sisältävää materiaalia verkossa;

15. toivoo palveluntarjoajille, julkisille ja yksityisille TV-kanaville ja aloille suunnattua 
asianmukaista ja tehokasta sääntelyjärjestelmää, jolla pyritään muun muassa kieltämään 
haitallisten kuvien ja sisältöjen lähetys (mukaan lukien nettikiusaamisilmiö) ja sellaisten 
väkivaltaisten videopelien markkinointi, jotka ovat haitallisia lapsen psyykkiselle ja 
fyysiselle kehitykselle, koska ne yllyttävät väkivaltaan;

16. pyytää nuorten rikollisuuden ja kiusaamisilmiön torjumiseen ennaltaehkäisevää 
suunnitelmaa, jossa otetaan ennen kaikkea huomioon perhe ja koulu;

17. toivoo, että jäsenvaltiot säätävät järjestelmästä, jolla tiedotetaan lasten hyväksikäytöstä 
langetetuista tuomioista, jotta määrättyihin ammatteihin pääsy estetään sellaisilta 
henkilöiltä, joita on seksuaalisesta hyväksikäytöstä saamansa tuomion takia pidettävä 
soveltumattomina lasten kanssa työskentelyyn, ja jotta rikoksen uusinta estetään 
mahdollisimman tehokkaasti; on tyytyväinen neuvoston edistymisestä rikoksista saatuja 
kansallisia tuomioita koskevassa tiedonvaihdossa jäsenvaltioiden kesken ja toivoo, että 
neuvosto toteuttaa nopeasti kansallisten rikosrekisterien yhteenliittämisen eurooppalaisen 
verkon avulla;

18. pyytää, että lapsiin kohdistuva seksiturismi katsotaan rikokseksi kaikissa jäsenvaltioissa, 
että sitä säädellään rajatylittävillä rikoslaeilla ja että Europolilla on asianmukainen 
valtuutus tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden maiden poliisivoimien kanssa, joita 
tällainen turismi koskee, rikostentekijöiden tunnistamiseen tähtäävien tutkimusten 
suorittamiseksi;

19. pyytää, että nuorille säädetään, suoritetun rikoksen vakavuuden mukaisesti, vaihtoehtoja 
vangitsemiselle ja että uudelleenkoulutustoimet joka tapauksessa taataan tulevaa 
sosiaalista ja ammatillista uudelleenintegrointia varten pitäen mielessä, että nuorille on 
opetettava, että oikeuksien lisäksi on myös velvollisuuksia;
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20. pyytää puuttumaan kansainvälisten lapsikaappausten ongelmaan, sillä asumus- tai 
avioerojen jälkeen vanhemmat usein kiistelevät lapsistaan;

21. pyytää ottamaan käyttöön asianmukaisia ja oikea-aikaisia toimia kadonneiden lapsien 
etsintään ja löytämiseen;

Köyhyys/Syrjintä

22. muistuttaa, että Euroopan unionissa 19 prosenttia lapsista elää köyhyysrajan alapuolella ja 
että tästä syystä on tarpeen säätää asianmukaisista avustustoimista heidän perheidensä 
tukemiseen;

23. korostaa, että lasten köyhyyden torjunnasta on tehtävä yksi strategian päätavoitteista –
myös YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteiden takia – koska köyhyyden taustalla on usein 
sosiaalinen syrjäytyminen ja lukuisia syrjintätapauksia;

24. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen direktiiviksi, joka kattaa kaiken EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklassa luetellun syrjinnän ja kaikki alat, jotka mainitaan 
rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa neuvoston direktiivissä 
2000/43/EY1;

25. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että luodaan edellytykset sille, 
että kaikki lapset voivat päästä kaikentyyppiseen ja -tasoiseen akateemiseen tai 
ammatilliseen koulutukseen toteuttamalla tarvittaessa myönteisiä toimia, jotta 
heikoimmassa asemassa olevat ryhmät pääsevät kouluun, yliopistoon tai ammatilliseen 
koulutukseen, johon he ilman tätä eivät pääsisi2;

26. pyytää, että varsinkin romanilapsille tarjotaan kohdennettuja toimia, jotta syrjintä, 
sosiaalinen ja koulutuksellinen syrjäytyminen sekä hyväksikäyttö, jonka uhriksi he usein 
joutuvat, saadaan loppumaan; toivoo lisäksi, että edistetään koulunkäyntikampanjoita, 
toimia, joilla pyritään vähentämään koulun keskeyttäneiden korkeaa määrää, sekä 
ehkäisy- ja terveydenhuoltohankkeita, rokotukset mukaan luettuina;

27. pyytää säätämään asianmukaisia toimia katulasten auttamiseksi, jotka usein joutuvat 
kerjäämään ja voivat helposti päätyä hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhreiksi;

28. pyytää, että strategian painopisteisiin lisätään sellaisen yhtenäisen toimenpidejoukon 
hyväksyminen, jolla katsotaan, että vammaiset lapset ovat eri lailla kyvykkäitä lapsia, 
jotta vältetään kaikenmuotoinen syrjintä ja edistetään heidän koulutuksellista, sosiaalista 
ja ammatillista integroitumistaan kaikissa elämänvaiheissa;

29. toivoo, että tarkastellaan mahdollisuutta ideoida adoptioita koskeva säädös ottaen 
huomioon, että kaikissa lasten oikeuksia koskevissa kansainvälisissä yleissopimuksissa 
tunnustetaan hylättyjen lasten ja orpojen oikeus perheeseen ja suojeluun;

  
1 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
2 Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma puitestrategiasta "Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset 
mahdollisuudet kaikille" (2005/2191(INI)) – P6_TA(2006)0261, 11 kohta.
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30. kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan tehokkaita keinoja, joilla voidaan vähentää 
tarvetta sijoittaa hylättyjä lapsia ja orpoja laitoksiin, kuten turvautumista kansalliseen tai 
tarvittaessa kansainväliseen adoptioon, ja takaamaan niiden lasten vapaa liikkuminen 
yhteisön alueella, jotka ovat saaneet adoptiostatuksen EU:n jäsenvaltioiden normien ja 
kansainvälisten yleissopimuksen mukaisesti;

31. kehottaa jäsenvaltioita säätämään toimenpiteitä orpo- tai nuorisokodeissa kasvaneiden 
nuorten aikuisten auttamiseksi ja varmistamaan, että heille annetaan tukea, joka auttaa 
heitä suunnittelemaan ammatillista tulevaisuuttaan ja helpottaa heidän kotouttamistaan 
yhteiskuntaan;

32. pyytää puuttumaan tarmokkaammin elintarvikevalistukseen, alkoholin väärinkäyttöön ja 
huumeiden leviämiseen liittyviin ongelmiin;

Siirtolaislapset

33. pyytää kiinnittämään erityistä huomiota siirtolaislasten tilanteeseen, joiden vanhemmat 
ovat turvapaikanhakijoita, pakolaisia tai laittomia siirtolaisia, jotta tällaiset lapset eivät 
joutuisi kärsimään kielteisistä jälkivaikutuksista tilanteessa, josta he eivät ole itse 
vastuussa;

34. toivoo, että niiden uusien säädösten antamisessa yhteispäätöksellä, joihin yhteinen 
turvapaikkajärjestelmä perustuu, lapsen oikeuksien suojelu on huomioitu ja että erityisiä 
toimenpiteitä kehitetään ottaen huomioon lasten haavoittuvaisuus;

35. kiinnittää huomiota sellaisten lasten erityistilanteeseen, jotka ovat ilman huoltajaa, joilla ei 
ole kansalaisuutta ja joiden syntymästä ei ole ilmoitettu viranomaisille, ja katsoo, että 
heihin on sovellettava erityistoimia ottaen aina huomioon lapsen ensisijainen etu 
sellaisena kuin Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun on sen 
määritellyt;

0

0            0

36. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
jäsenvaltioille sekä hallitustenväliselle L'Europe de l'Enfance (lasten Eurooppa) -ryhmälle, 
lasten kansallisten tarkkailijoiden eurooppalaiselle verkolle (ChildONEurope), Euroopan 
neuvostolle, YK:n Lapsen oikeuksien komitealle, UNICEFille, Kansainväliselle 
työjärjestölle (ILO) ja Maailman terveysjärjestölle (WHO).
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PERUSTELUT

I. JOHDANTO

Haluan tämän työasiakirjan esittelijänä aluksi ilmaista tyytyväisyyteni komission 
julkaisemaan tiedonantoon, jossa ilmoitetaan lasten oikeuksien suojaamista koskevan 
strategian perustamisesta. Tiedonannon julkaiseminen on osoitus todellisesta tahdosta asettaa 
lasten oikeuksien suojaaminen etusijalle EU:ssa ja tunnustaa lapset täysivaltaisiksi 
oikeussubjekteiksi, joiden edut on otettava erikseen huomioon kaikkien Euroopan unionin 
tasolla hyväksyttävien politiikkojen ja toimenpiteiden yhteydessä1. Tiedonanto osoittaa niin 
ikään tahtoa ottaa käyttöön välineitä, jotka on tarkoitettu lasten oikeuksien edistämiseen.

Tämän työasiakirjan tavoitteena on vastata mainittuun komission tiedonantoon ottamalla 
kantaa tiettyihin tiedonannon sisältämiin ehdotuksiin ja esittämällä uusia ehdotuksia. Tässä 
asiakirjassa käsitellään ensisijaisesti luonteeltaan yleisiä ”strategisia”, näkökohtia, minkä 
lisäksi tuodaan esille joitakin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
toimivaltaan kuuluvia erityisaloja, joilla lasten oikeuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Strategian on edistyttävä ja kehityttävä lasten oikeuksien vahvistumisen suuntaan. Näitä 
oikeuksia ovat muun muassa oikeus perheeseen, oikeus opetukseen, oikeus olla osa 
yhteiskuntaa, oikeus terveydenhuoltoon, oikeus yhtäläiseen kohteluun ja oikeus liikuntaan. 
Tavoitteena on oltava luoda perusta ”lapsiystävälliselle ja lapsille mitoitetulle 
yhteiskunnalle”, jossa lapset voivat tuntea olonsa turvallisiksi ja tärkeiksi.

Esittelijänä haluan korostaa, että tämä työasiakirja ei ole tarkoitettu luetteloksi etusijalle 
asetettavista ongelmista tai oikeuksista. Haluan täsmentää, että asiakirja on tarkoitettu 
komission tiedonantoa koskevan mietinnän välineeksi, jossa otetaan huomioon Euroopan 
parlamentissa käydyt useat keskustelut (kokoukset varjoesittelijöiden ja lausuntopyynnön 
kohteena olleiden valiokuntien esittelijöistä koostuvan työryhmän kanssa, neuvottelut 
asiantuntijoiden kanssa) sekä ennen kaikkea 17. huhtikuuta 2007 järjestetty yhteinen 
kuulemistilaisuus ja Berliinissä 4. kesäkuuta järjestetty ensimmäinen eurooppalainen lasten 
oikeuksia käsittelevä foorumi. 

EU:n tulevan toiminnan painopisteiden määrittäminen tapahtuu muun muassa julkisen 
kuulemismenettelyn perusteella, jonka komissio aikoo käynnistää todennäköisesti vuonna 
2008 julkaistavan asiakirjan pohjalta.

II. LASTEN OIKEUKSIEN SUOJAAMISSTRATEGIAN PÄÄLINJAT

1. Säädösperusta

Lasten oikeudet ovat erottamaton osa ihmisoikeuksia, joita EU:n ja sen jäsenvaltioiden on 
noudatettava ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi vuonna 1950 tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen nojalla (Euroopan ihmisoikeussopimus). Tähän 

  
1 Unicefin Innocenti-tutkimuskeskuksen johtaja Marta Santos Pais totesi kuulemistilaisuuden avajaispuheessaan 
17. huhtikuuta, että lapset tarvitsevat erillistä ja systemaattista huomiota eikä heidän huomioimistaan voida 
heikentää tai sivuuttaa laadittaessa toimintalinjoja tai vahvistettaessa talousarviomäärärahoja.
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yleissopimukseen viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa. 
Lisäksi kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen vuodelta 
1989, joka on mitä parhain viitekehys lasten oikeuksien suojaamiselle. Tässä yhteydessä on 
kuitenkin syytä panna merkille, että vaikka lapsen oikeuksien yleissopimus on kapea-
alaisempi, siihen ei liity samanlaista noudattamisen varmistavaa seuraamusjärjestelmää kuin 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen 
yleissopimukseen.

Euroopan unionilla ei ole tähän mennessä ollut erillistä lasten oikeuksia koskevaa 
säädösperustaa. On kuitenkin syytä korostaa, että jos perustuslakisopimus hyväksytään, se 
antaa Euroopan unionille soveliaammat oikeuspuitteet lasten oikeuksien alalla: I-3 artiklassa 
(Unionin tavoitteet) viitataan lasten oikeuksiin ja Euroopan perusoikeuskirjan kattavan osan 
II-84 artiklasta (kokonaan omistettu lasten oikeuksille) tulisi silloin velvoittava. 

Mikäli Eurooppa-neuvosto päättää lähiaikoina kutsua koolle uuden hallitustenvälisen 
konferenssin, parlamentin on annettava asiasta lausunto Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 48 artiklan mukaisesti. Tässä yhteydessä on valvottava, että lasten oikeuksia 
koskevaa säännöstöä ei kyseenalaisteta, vaan lujitetaan ja konsolidoidaan.

Lisäksi on selvitettävä, voisiko EU:sta tulla – sen lisäksi että siitä on määrä tulla 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 
osapuoli – myös Euroopan neuvoston eri yleissopimusten osapuoli, kuten Euroopan 
neuvoston edustaja esitti 17. huhtikuuta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa1. On myös 
tutkittava, voisiko Euroopan yhteisö ja/tai Euroopan unioni lopulta liittyä esimerkiksi 
tietoverkkorikollisuutta2, lasten oikeuksien käyttöä3, adoptiota4 tai seksuaalista 
hyväksikäyttöä5 koskevaan yleissopimukseen. Lisäksi olisi hyödyllistä tutkia, olisiko 
myöhemmin mahdollista liittyä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen.

Joka tapauksessa ilman säädösperustaakin Euroopan unionin tasolla on otettu käyttöön 
lukuisia välineitä, jotka koskevat suoraan tai välillisesti lasten oikeuksia. Mainittuja välineitä 
hyväksyttäessä ja saatettaessa osaksi kansallista lainsäädäntöä onkin tärkeää ottaa käyttöön 
valvonta- ja seurantamekanismi, jotta kyetään varmistamaan, että lasten oikeudet otetaan 
asianmukaisesti huomioon ja niitä noudatetaan. Menettelyä nimitetään valtavirtaistamiseksi.

  
1 Verena Taylor toi esille, että olisi erittäin myönteistä, mikäli Euroopan unionista tulisi asianmukaisten 
yleissopimusten osapuoli. Se lujittaisi Taylorin mukaan poliittista ja käytännön yhteistyötä tällä alalla ja antaisi 
jäsenvaltioille lisäkimmokkeen kyseisten yleissopimusten ratifiointiin. Puhe löytyy seuraavalta sivustolta:
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Jonka 9 artikla käsittelee lapsipornografiaa koskevia rikoksia.
3 Yleissopimuksen tavoitteena on lapsen etujen suojaaminen. Sopimuksessa säädetään menettelyllisistä 
toimenpiteistä, joiden avulla lapset voivat käyttää oikeuksiaan etenkin oikeusviranomaisen käsittelyssä olevissa 
perhekysymyksiä koskevissa tapauksissa (huoltajuus, tapaamisoikeus, sukulaisuus, holhous).
4 Yleissopimuksen tarkistus on parhaillaan käynnissä. Tarkistuksen yhteydessä on tarkoitus ottaa huomioon 
oikeudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset; tarkistettavat aihepiirit liittyvät lähinnä adoptiolapsen kuulemiseen 
silloin kun se on mahdollista, adoptoijalta edellytettävään vähimmäisikään sekä yksilöiden oikeuksiin tuntea oma 
henkilöllisyytensä tai alkuperänsä. Adoptointia koskeva tarkistettu yleissopimus annetaan ministerikomitean 
käsittelyyn vuonna 2007.
5 Yleissopimuksen hyväksyntä on parhaillaan käynnissä, ja neuvosto tutkii Euroopan yhteisön ja/tai Euroopan 
unionin mahdollisuutta liittyä siihen.
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2. Valtavirtaistaminen

Komissio hyväksyi huhtikuussa 2005 tiedonannon, jonka tarkoituksena on parantaa sen 
lainsäädäntöehdotusten yhteensopivuutta perusoikeuskirjan säännöksiin nähden1. 
Tiedonannon mukaan komissiolla on kolme tavoitetta: kaikkien asiaan liittyvien 
perusoikeuksien noudattamisen järjestelmällinen ja tiukka valvonta lainsäädäntöehdotuksia 
laadittaessa; perusoikeuksia korostavan ajattelutavan edistäminen; komission suorittaman 
perusoikeuksien valvonnan tulosten tuominen paremmin muiden toimielinten ja suuren 
yleisön tietoon.
Mainittua tiedonantoa koskevassa päätöslauselmassa2 Euroopan parlamentti vaati, että 
komissio käsittelee vaikutusten arvioinnissa perusoikeuksia erillisessä luvussa. Näyttäisi siltä, 
että mainittu vaatimus on tarpeen toistaa ja muotoilla tarkemmin siten, että tiettyjen 
lainsäädäntöehdotusten yhteydessä olisi hyödyllistä, että komissio painottaisi erityisesti 
tiettyjen säännöksien mahdollisia vaikutuksia alaikäisiin. On sanomattakin selvää, että 
kyseisten ehdotusten yhteydessä olisi voitava kuulla alaan erikoistuneita kansalais-
yhteiskunnan edustajia. Tämä olisi erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon erityisalan suoran 
kokemuksen lisäarvo, jonka kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat antaa komission 
yksiköille, jotta nämä voivat yksilöidä mahdolliset vaarat, joita sinänsä viattomiin ehdotuksiin 
voi liittyä lasten oikeuksien kannalta3.
Niin ikään olisi tärkeää, että Euroopan parlamentilla olisi erillinen lasten oikeuksista vastaava 
elin, jonka kokoonpano määritettäisiin erikseen, tai lasten oikeuksien edustaja/asiamies, joka 
toimisi yhteydessä kansalaisyhteiskunnan edustajiin tai muihin lasten oikeuksien 
puolustamiseen erikoistuneisiin organisaatioihin. Lapset voisivat ottaa yhteyttä mainittuun 
parlamentin elimeen tai lasten oikeuksien edustajaan halutessaan esittää alaikäisten 
oikeuksien edistämiseen liittyviä ehdotuksia (ks. jäljempänä).

3. Osallistuminen
Lasten oikeuksien alalla keskeisenä tekijänä on osallistuminen, joka esiintyy johtoajatuksena 
alaan erikoistuneiden valtioista riippumattomien järjestöjen, elinten ja kansainvälisten 
organisaatioiden esitteissä ja julistuksissa. Tämän asiakirjan esittelijänä katson, että 
ilmaukseen sisältyy demokratian keskeinen periaate, jonka mukaan kansalaisilla on oikeus 
osallistua heitä koskevien päätösten tekoon.
Jokapäiväisessä elämässä kuitenkin helposti sivuutetaan osallistumisen periaate, vaikka 
ainoastaan lapsilla on joissakin tapauksissa arvokasta tietoa etenkin tietyistä kouluissa, 
kaduilla, nuorisoklubeilla tai jopa perheissä tapahtuvista asioista, eikä heiltä puutu 
parannusehdotuksia. 

Tässä asiakirjassa korostetaan ja halutaan osoittaa, että lapsi, jolla on tilaisuus ilmaista 
vapaasti mielipiteensä häntä kiinnostavista aiheista4, on valmis niin tekemään ja usein 
erinomaisin tuloksin. 

  
1 Komission tiedonanto: perusoikeuskirjan noudattaminen komission lainsäädäntöehdotuksissa. Menetelmä 
järjestelmällistä ja tiukkaa valvontaa varten. KOM (2005)0172 lopullinen, 27.4.2005.
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. maaliskuuta 2007: Perusoikeuskirjan noudattaminen komission 
lainsäädäntöehdotuksissa. Menetelmä järjestelmällistä ja tiukkaa valvontaa varten.
(2005/2169(INI))

3 Ks. perusoikeuskysymysten riippumattomien asiantuntijoiden laatima tiivistelmäkertomus, 2005, s. 17.
4 Lapsen oikeuksista tehty yleissopimus, 12 artikla.
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Tämä on pantu täytäntöön ensimmäistä kertaa laajan kuulemismenettelyn puitteissa, jonka 
Pelastakaa lapset -järjestö käynnisti komission tiedonannon perusteella. Menettelyn tulokset 
jaettiin 17. huhtikuuta 2007 järjestetyssä yhteisessä kuulemistilaisuudessa.

Asiakirjan esittelijänä toivon, että komissio käyttää hyväkseen lapsia lähellä olevia henkilöitä 
ja rakenteita ja käynnistää nopean, tehokkaan ja vaikuttavan menettelyn, jossa lapsia kuullaan
ja jossa lapset saavat osallistua kaikkien heitä suoraan koskevien kysymyksien käsittelyyn.

4. Toimielintenvälisen menettelytavan luominen

Jotta lasten oikeuksien suojaaminen saisi näkyvyyttä ja tehokkuutta, olisi hyödyllistä parantaa 
eri toimielinten kyseistä tarkoitusta varten jo perustamien elinten toimintaa ja lujitettava 
niiden välistä tiedonvaihtoa sekä yhteistyötä. Tarvittaessa tulee myös perustaa uusia elimiä.

Komission hallintoon nimettiin hiljattain lasten oikeuksista vastaava koordinoija, jonka 
toiminnan tukena olisi kuitenkin oltava henkilöstöltään riittävä yksikkö. Lisäksi tulevaa 
komissiota muodostettaessa voitaisiin ottaa tavoitteeksi – jatkeena nykyiselle perusoikeuksia 
käsittelevälle komission jäsenistä koostuvalle ryhmälle – perusoikeuksista vastaavan 
komission jäsenen nimittäminen; kyseinen komission jäsen vastaisi myös lasten oikeuksien 
suojaamisesta1 sekä lasten oikeuksien suojaamiseen liittyvien lainsäädännöllisten, 
hallinnollisten, tiedotusvälineitä koskevien ja muiden toimintojen keskittämisestä ja 
koordinoinnista.

Viime vuosina on perustettu myös muita elimiä; esimerkiksi neuvosto perusti vuonna 2000 
lapsiin ja nuoriin liittyvistä kysymyksistä vastaavan pysyvän hallitustenvälisen ryhmän 
L'Europe de l'Enfance2 (lasten Eurooppa), joka on tarkoitettu lapsia koskevien tietojen 
vaihdon ja vertailun foorumiksi ja joka kokoontuu puolivuosittain epävirallisesti EU:n 
puheenjohtajavaltion koollekutsumana.

Myös Euroopan parlamentilla on lapsiin liittyviä kysymyksiä käsittelevä keskustelufoorumi 
(Alliance pour les droits de l'enfant), johon kuuluu parlamentin jäseniä eri poliittisista 
ryhmistä ja eri maantieteellisiltä alueilta; ryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi. 
Parlamentilla on lisäksi perhekysymyksiä käsittelevä laajennettu työryhmä.

Mainitut eri aloitteet ovat erittäin myönteisiä, mutta ne saattavat osoittautua riittämättömiksi 
etenkin vähäisen näkyvyyden ja aloitteiden välisen koordinoinnin puuttumisen takia. Eri 
tahojen käynnistämiä toimintoja olisi näin ollen näkemykseni mukaan koordinoitava ja 
lujitettava ja niistä tiedottaminen olisi varmistettava esimerkiksi laatimalla yhteinen Internet-
sivu.

Euroopan parlamentin kohdalla voitaisiin lisäksi ottaa tavoitteeksi edellä esitetyn, lasten 

  
1 Euroopan parlamentti on jo kehottanut luomaan lasten oikeuksia valvovan edustajan korkean tason viran. Ks. 
erityisesti 3. heinäkuuta 2003 hyväksytty Euroopan parlamentin päätöslauselma lapsikaupasta ja lapsisotilaista 
(B-5-0320/2003).
2 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
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oikeuksien suojaamiseen liittyvien toimintojen koordinoinnista vastaavan elimen 
perustaminen; mahdollisesti voitaisiin nimittää myös lasten oikeuksien edustaja tai asiamies, 
jolla olisi oma hallintoyksikkö toimintansa tukena.

On niin ikään paikallaan muistuttaa, kuinka tärkeää on tiivistää suhteita erilaisiin 
kansainvälisiin organisaatioihin, esimerkiksi Euroopan neuvostoon, joka käynnistää lukuisia 
lasten oikeuksiin liittyviä aloitteita alkaen väkivallanvastaisista kampanjoista1 erilaisten 
suositusten, päätöslauselmien ja yleissopimusten hyväksymiseen; mainitut toimet tekevät 
Euroopan neuvostosta ensisijaisen yhteistyökumppanin perustettaessa lasten oikeuksia 
koskevaa strategiaa. Sama pätee myös joihinkin Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöihin, 
erityisesti Unicefiin, joka erottuu muista etenkin laadukkaiden, laaja-alaisesti lasten etujen 
suojaamiseen liittyviä näkökohtia käsittelevien tutkimustensa osalta.

Tässä yhteydessä myös hiljattain perustetun perusoikeuksien viraston tulee luoda 
yhteistyöverkosto kyseisten organisaatioiden, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun ja 
kansalaisyhteiskunnan sekä mahdollisesti myös Euroopan lapsiasiamiesten verkoston (ENOC) 
kaltaisten erityiselinten kanssa; tavoitteena tulee olla lasten oikeuksien puolustamiseen 
liittyvän tutkimustyön optimointi ja muiden tahojen kokemusten, tietämyksen ja tietojen 
hyödyntäminen sekä päällekkäisyyksien välttäminen.

5. Tilastotietojen keruu

Komissio tuo tiedonannossaan esille aikomuksensa analysoida laaja-alaisesti esteitä, joiden 
takia lapset eivät voi hyödyntää oikeuksiaan täysimääräisesti. Analyysin tulisi toimia vuonna 
2008 julkisen kuulemismenettelyn perustana ja käynnistää Euroopan unionin tulevan 
toiminnan painopisteiden määrittäminen. Mainitunlaisen analyysin, samoin kuin lapsia, 
varsinkin heistä vähäosaisimpia koskevien strategioiden, politiikkojen ja ohjelmien 
käynnistämisen ja arvioinnin olisi luonnollisesti voitava perustua luotettaviin, kattaviin, 
tarkkoihin ja ajantasaisiin tilastotietoihin.

Näyttää kuitenkin siltä, että EU:ssa asiaan liittyy merkittäviä puutteita2; tilastotietojen keruun 
parantamiseksi olisi otettava käyttöön tiettyjä toimenpiteitä. Euroopan komissio voisi ottaa 
tavoitteeksi Eurostatin tehtävien laajentamisen siten, että nimenomaisesti lapsia koskevien 
indikaattoreiden määrää lisättäisiin suorassa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, joiden pitäisi 
niin ikään lujittaa tilastollisia välineitään. Tässä yhteydessä myös lasten osallistuminen saa 
täyden merkityksensä; olisi tutkittava, miten voitaisiin järjestelmällisesti kerätä tietoja heidän 
näkemyksistään tietyistä kysymyksistä. Myös lasten auttavien puhelimien keräämät tiedot 
voitaisiin koota yhteen. On sanomattakin selvää, että tarkoitusta varten olisi varattava riittävä 
rahoitus. Tältä osin on tyydyttävää huomata, että komissio sitoutuu tiedonannossaan vakaasti 
”antamaan käyttöön tämän strategian toteuttamiseksi tarvittavat henkilöstöresurssit ja 
taloudelliset varat”3.

Perusoikeuksien virasto tulee olemaan tässä yhteydessä keskeisessä asemassa. Sen on 

  
1 Euroopan neuvostolla on ollut tammikuusta 2006 alkaen koordinointiyksikkö, joka vastaa lasten oikeuksien 
edistämisestä ja lasten suojelusta väkivaltaa vastaan (www.coe.int/children).
2 Ks. erityisesti Euronetin esite lasten oikeuksista EU:ssa (Children Rights in the EU), s. 36.
3 Edellä mainittu tiedonanto, s. 13.
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edeltäjänsä, Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen, tavoin kehitettävä 
yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kanssa menetelmiä ja standardeja tietojen 
vertailukelpoisuuden, objektiivisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi Euroopan tasolla.1

6. Yhteistyön lujittaminen toimiin osallistuvien tahojen välillä: foorumi

Perusoikeusvirastosta annetun asetuksen 10 artiklassa säädetään ”perusoikeusfoorumista”, 
jonka on tarkoitus muodostaa puitteet tietojenvaihtoa ja tietojen yhteen kokoamista varten, ja 
joka muodostuu erityyppisistä ihmisoikeuskysymysten parissa toimivista elimistä. Myös 
komission tiedonantoon sisältyy vastaavanlaisen foorumin perustaminen.

Foorumi voisi toimia viraston suojeluksessa, ja sen pitäisi komission mukaan osallistua 
Euroopan unionin toimenpiteiden laadintaan ja seurantaan ja toimia hyviä käytänteitä 
koskevan tiedonvaihdon välineenä. Foorumin pitäisi koota yhteen jäsenvaltiot, Yhdistyneet 
Kansakunnat, Euroopan neuvosto, kansalaisyhteiskunta sekä itse lapset.

Komission tehtävänä on järjestää foorumin toiminta niin, että varmistetaan asianomaisten 
riittävä osallistuminen samalla kun taataan organisaation nopeus ja tehokkuus.

Jotta tämä voisi toteutua, olisi toivottavaa perustaa kooltaan rajattu, korkean tason 
asiantuntijoista koostuva neuvonantajaryhmä, jonka yhtenä tehtävänä voisi olla foorumin 
kokouksia koskevien pöytäkirjojen laadintaan osallistuminen. Asiantuntijaryhmään tulisi 
kuulua juristeja, jotka voisivat laatia konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia, joita voitaisiin 
hyväksyä yhteisön tasolla foorumin ehdotusten saattamiseksi käytäntöön. Lisäksi foorumin 
tehtävät ja toimivaltuudet kannattaisi määrittää tarkasti. 

Mikäli foorumin pitäisi antaa suosituksia, sisäisissä säännöksissä olisi määritettävä, miten 
suosituksia seurataan, ja määritettävä niiden käytäntöön siirtämisestä vastaavat elimet. Tässä 
yhteydessä toimista vastaavilla parlamentin valiokunnilla voisi olla aktiivinen 
seurantatehtävä.

On selvää, että foorumia on rahoitettava yhteisön talousarviosta, jotta se voisi toimia 
asianmukaisesti ja tehokkaasti.

7. Edistyksen seurantamekanismin perustaminen

On syytä suhtautua erittäin myönteisesti komission päätökseen julkaista vuosittain kertomus 
ehdotetun strategian täytäntöönpanon edistymisestä. Kertomuksen pitäisi toimia parlamentille 
välineenä, jonka avulla se voisi valvoa esimerkiksi vuotuisten, ihmisoikeustilannetta sekä 
sisäisellä että ulkoisella tasolla koskevien mietintöjensä yhteydessä järjestelmällisesti ja 
tarkasti lasten oikeuksien huomioon ottamista yhteisön tasolla.

Parlamentin olisi puolestaan Unicefin2 ehdotuksen mukaisesti huolehdittava saavutettujen 

  
1 Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15 päivänä helmikuuta 2007 annettu neuvoston asetus 
(EY) N:o 168/2007, 4 artiklan 1 kohdan b alakohta.
2 Ks. Marta Santos Pais'n puhe 17. huhtikuuta 2007 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
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tulosten valvonnasta järjestämällä säännöllisin väliajoin kuulemistilaisuuksia tietyistä lasten 
oikeuksien edistämiseen liittyvistä erityisistä näkökohdista.

Tässäkin yhteydessä perusoikeuksien virasto on keskeisessä asemassa, ja on varmistettava, 
että lasten oikeuksien noudattamisen valvonta on tärkeällä sijalla monivuotisessa 
työohjelmassa, joka viraston laadittava toimintansa alkuvaiheessa, ja jonka osalta Euroopan 
parlamenttia kuullaan lähiaikoina1.

III. JOITAKIN STRATEGIAN KESKEISIÄ PAINOPISTEALOJA

l. Kaikenlaisen väkivallan torjuminen

Lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole missään muodossa perusteltavissa. Tämä oli professori 
Pinheiron selvityksen keskeinen näkemys 17. huhtikuuta pidetyssä kuulemistilaisuudessa, 
mihin tässä asiakirjassa myös yhdytään2. 

Tämän vuoksi on välttämätöntä ei ainoastaan rankaista väkivallantekijöitä vaan myös laatia 
strategia lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.

Euroopan unioni on jo ottanut käyttöön useita merkittäviä välineitä lapsiin kohdistuvan 
väkivallan torjumiseksi: Daphne- ja Agis-ohjelmat3 sekä ihmiskaupan torjumista koskevan 
toimintasuunnitelman4, ihmiskaupan torjunnasta 19. heinäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/629/YOS5, Internetissä välitettävän lapsipornografian vastaisista 
toimenpiteistä 29. toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen6, lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta 22. joulukuuta 2003 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2004/68/YOS7 ja monenlaisia toimenpiteitä lapsiseksimatkailun torjumiseksi.

Viimeiseksi mainitusta näkökohdasta komission jäsen Frattini totesi 17. huhtikuuta pidetyssä 
kuulemistilaisuudessa, että komissio tekee yhteistyötä matkanjärjestäjien kanssa 
tehostaakseen toimenpiteitä jäsenvaltioista tulevan seksimatkailijavirran hillitsemiseksi. 
Esittelijä on tyytyväinen tähän ratkaisuun ja toivoo lisäksi, että otettaisiin käyttöön sellaisia 
menettelyjä, joiden avulla voidaan paremmin koordinoida valtion alueen ulkopuolelle 
ulottuvaa syytteeseenpanoa. Komission jäsen Frattini ilmoitti lisäksi, että 22. toukokuuta 2007 
hyväksyttiin Internet-rikollisuutta koskeva tiedonanto.

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tarkasteltaessa on lisäksi muistettava, että Euroopan 
neuvosto aikoo hyväksyä yleissopimuksen lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja 

  
1 Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15 päivänä helmikuuta 2007 annettu neuvoston asetus 
(EY) N:o 168/2007, 5 artiklan 1 kohta.
2 Sérgio Paulo Pinheiro on laatinut YK:lle tutkimuksen lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Tutkimukseen voi 
tutustua eri sivustoilla, esimerkiksi http://www.unicef.org.
3 Ohjelman tavoitteena on auttaa oikeusalan toimijoita, lainvalvontaviranomaisia ja EU:n jäsenvaltioissa ja 
ehdokasmaissa toimivien, uhrien auttamisesta vastaavien yksiköiden edustajia perustamaan eurooppalaisia 
verkkoja sekä vaihtamaan tietoja ja hyviä käytäntöjä.
4 EU:n suunnitelma parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja menettelyistä ihmiskaupan estämiseksi ja 
torjumiseksi, EUVL C 311, 9.12.2005.
5 EYVL L 203, 1.8.2002.
6 EYVL L 138, 9.6.2000.
7 EUVL L 13/44, 20.1.2004.



PE 390.381v02-00 16/20 PR\676846FI.doc

FI

hyväksikäytöltä. EU:n jäsenvaltiot ovat muodostaneet sopimuksesta koordinoidun kannan 
36 artiklan komiteassa, ja tässä yhteydessä on esitetty yhteisön ja/tai EU:n liittymistä 
kyseiseen yleissopimukseen. Esittelijä kannattaa vilpittömästi sopimukseen liittymistä ja 
toivoo, että tästä asiasta esitettäisiin periaatteellinen kanta, jotta EU voi vastaisuudessa 
osallistua neuvotteluihin rikosoikeudellisia näkökohtia ja etenkin lastensuojelua koskevista 
tulevista yleissopimuksista ja ratifioida ne.

Olisi ripeästi perustettava järjestelmä lasten suojelemiseksi seksuaaliselta hyväksikäytöltä. 
Siinä olisi säädettävä tehokkaista ja koordinoiduista valvontamekanismeista, niin että 
määrättyihin ammatteihin todellakin estetään pääsy sellaisilta henkilöiltä, joita on tuomionsa 
takia pidettävä soveltumattomina lasten kanssa työskentelyyn. Esittelijä toivookin, että 
neuvosto vahvistaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä lasten hyväksikäyttöä ja 
lapsipornografiaa koskevissa tapauksissa, parantaa tietojenvaihtoa koskevaa yhteistyötä 
tuomioiden osalta EU:n tasolla ja saattaa voimaan joukon vähimmäisvelvoitteita 
jäsenvaltioille. Tämä on välttämätöntä, jotta taataan, että yhdessä jäsenvaltiossa 
seksuaalirikosten perusteella langetettu kielto työskennellä lasten kanssa olisi voimassa myös 
muissa jäsenvaltioissa.

Mitä tulee lapsipornoon Internetissä, komissio pohtii yhdessä joidenkin pankkilaitosten ja 
tärkeimpien luottokorttilaitosten kanssa mahdollisuutta sulkea on line –maksujärjestelmän 
ulkopuolelle sivustot, jotka myyvät lapsipornoa sisältävää materiaalia. Tämä on erinomainen 
aloite, joka ansaitsee kaiken huomiomme ja hyväksyntämme.

Siinä tapauksessa, että pankki – usein tarkastuksen tehneen luottokorttilaitoksen ilmoituksen 
jälkeen – peruuttaa sopimuksen myyjän kanssa, joka käy kauppaa lapsipornolla Internet-
sivuilla, pankilla olisi oltava oikeus ilmoittaa tästä muille luottolaitoksille ”lapsen ensisijaisen 
edun” nimissä. Olisi perustettava tietokanta, josta löytyy jatkuvasti päivitettävä luettelo 
lapsipornon myyjistä. Näitä koskevat tiedot olisi lisäksi ilmoitettava heti kyseisen jäsenvaltion 
poliisille, Europolille ja Interpolille. Lapsipornon torjumiseksi Internetissä olisi myös 
järjestettävä yleisiä tiedotus- ja valistuskampanjoita lasten suojelemiseksi ja 
rikostentekijöiden tuomitsemiseksi.

Mitä tulee väkivaltaan web-sivuilla, olisi perustettava toimiva itsesääntelyjärjestelmä 
sivustoille, jotka välittävät ns. nettikiusaamiseen tarkoitettuja kuvia tai videoita. Web-sivujen 
hallinnoijien olisi valvottava sivuillaan olevia sisältöjä ja kiellettävä nettikiusaaminen, joka 
kannustaa väkivaltaan nuorten kesken ja oppilaiden ja opettajien nöyryyttämiseen. Tähän 
liittyen panen tyytyväisyydellä merkille yhteisön ohjelman "Safer Internet Plus" (2005–2008), 
jonka avulla pyritään edistämään Internetin ja uusien on line -tekniikkojen turvallisempaa 
käyttöä. Sen puitteissa on avattu erilaisia palvelevia puhelimia laittomien ja haitallisten 
sisältöjen kanssa tekemisiin joutuvien lasten auttamiseksi. 

Huomiota on kiinnitettävä myös muihin viestintävälineisiin, erityisesti televisioon, jotta 
voidaan valvoa ja rajoittaa väkivaltaisten ja täten lapsille sopimattomien ohjelmien lähetystä.

Yksi vakava lapsiin kohdistuvan väkivallan muoto, jota on torjuttava, on sukupuolielinten 
silpominen. Tämä ilmiö on seurausta kasvavasta maahanmuutosta, johon ei suinkaan aina liity 
todellinen integroituminen, ja se on lisääntynyt huimasti myös Euroopan unionin alueella. 
Usein myötämieliset lääkärit tekevät näitä operaatioita salaa, mutta vielä useammin tämän 
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vahingonteon uhreiksi joutuvat lapset viedään alkuperämaahansa ja silvotaan siellä vailla 
minkäänlaista lääketieteellistä tietoa tai hoitoa. Tästä aiheutuva haitta on pysyvä, ja sillä on 
vakavia seuraamuksia uhrin fyysiselle ja henkiselle terveydelle. Tätä ongelmaa olisi 
pohdittava yhteistyössä alkuperämaiden kanssa.

Ihmiskaupan torjunnan alalla1 esittelijä haluaa korostaa Europolin ja Eurojustin kanssa 
tehtävän yhteistyön tuomaa mahdollista lisäarvoa ja katsoo, että niiden toimintaa on 
tehostettava kaikin tavoin lasten suojelemiseksi tältä kärsimykseltä sekä seksuaalisen 
hyväksikäytön lisäksi kaikilta muilta väkivallan ja hyväksikäytön muodoilta. Todellisuudessa 
lapsia voidaan käyttää hyväksi mitä erilaisimmin tavoin, esimerkiksi laittamalla heidät 
kerjäämään, mikä loukkaa kiistatta lasten ihmisarvoa ja aiheuttaa vakavia psykologisia 
vaurioita. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisikin kieltää sen harjoittaminen. Esittelijä toivookin, 
että jäsenvaltiot antaisivat Europolille ja Eurojustille kaikki olennaiset tiedot, joilla voidaan 
parantaa näiden elinten tehokkuutta, ja että Europol tiivistää yhteistyötään sekä Interpolin että 
Frontexin kanssa.

17. huhtikuuta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa komission jäsen Frattini korosti haluavansa 
torjua väkivaltaisia videopelejä tiiviissä yhteistyössä alan teollisuuden kanssa, mitä esittelijä 
kannattaa varauksetta.

2. Köyhyyden ja syrjinnän torjuminen ja oikeus koulutukseen

Strategialla halutaan tukea ja panna täytäntöön vuosituhattavoitteet, joissa asetetaan kaikkia 
maailman asukkaita ja ennen kaikkea lapsia koskevat yleiset prioriteetit. Näihin tavoitteisiin 
kuuluu äärimmäisen köyhyyden torjunta, peruskoulutus kaikille, äitien terveyden 
kohentaminen, lapsikuolleisuuden vähentäminen ja hiv/aidsin torjuntakampanjat sekä 
rokotuskampanjat.

Niihin kuuluu myös lapsien suojeleminen pahimmilta hyväksikäytön muodoilta, kuten 
lapsityövoiman käyttö, lasten hyväksikäyttö selkkauksissa (lapsisotilaat) ja kotiorjuus. 

Köyhyys aiheuttaa usein sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää.

Tiedonannossaan komissio toteaa aikovansa vuodesta 2007 alkaen työskennellä lasten 
köyhyyttä koskevien toimien keskittämisen puolesta EU:ssa.

Onkin oleellista, että EU käy käsiksi näihin ongelmiin lasten oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen määräysten mukaisesti: sen 27 ja 28 artiklassa tunnustetaan jokaisen lapsen 
oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä 
kannalta riittävään elintasoon sekä lapsen oikeus koulutukseen. Samainen oikeus 
koulutukseen toistuu myös EU:n perusoikeuskirjan 14 artiklassa.

EU:n on siis huolehdittava siitä, ettei minkäänlaista koulutukseen pääsyyn liittyvää syrjintää 
sallita. Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/43/EY on kuitenkin 
nykyisin ainoa asiakirja, jossa velvoitetaan jäsenvaltiot kieltämään kaikenlainen välitön tai 

  
1 Komission jäsen Frattini ilmoitti, että ihmiskaupan vastaista teemapäivää vietetään 17. lokakuuta.
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välillinen syrjintä koulutuksen alalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteisön nykyisen 
lainsäädännön nojalla koulutukseen liittyvältä syrjinnältä on suojattu vain etniset 
vähemmistöt, uskonnollisista ja kielellisistä vähemmistöistä poiketen. Esittelijä katsookin, että 
koulutukseen pääsyyn liittyvää syrjintää vastaan olisi taattava laajempi suoja uusilla 
säännöksillä1. 

Vuosi 2007 on yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi. Esittelijä toivoo, että komissio 
ryhtyy laatimaan direktiiviä, jonka soveltamisala kattaa kaikki rodusta tai etnisestä 
alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annettuun 
direktiiviin kuuluvat alat (3 artikla) ja jota sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 
13 artiklassa lueteltuihin syrjintäperusteisiin: sukupuoli, rotu, etninen alkuperä, uskonto tai 
vakaumus, vammaisuus.

Vammaisten lasten olisikin oltava etusijalla Euroopan unionin tulevissa toimissa lasten 
oikeuksien suojelun alalla. Tähän liittyen olisi korostettava, että vammaiset lapset ovat 
pikemminkin eri lailla kyvykkäitä lapsia ja että näin ollen on erittäin tärkeää panostaa heidän 
kehitykseensä ja heidän kunnioittamiseensa.

Esittelijä katsoo myös, että määrätyissä tapauksissa, ja etenkin romanilasten kohdalla, olisi 
suunniteltava syrjinnän torjuntaa koskevia myönteisiä toimia. Tämä vaikuttaakin olevan ainoa 
tapa puuttua syrjintään, jota heihin toisinaan kohdistuu2. 

Erityisesti olisi edistettävä koulunkäyntikampanjoita, joilla puututaan vähäiseen luku- ja 
kirjoitustaitoon, sekä kohdennettuja toimia, joilla pyritään vähentämään koulun 
keskeyttäneiden korkeaa määrää romanivähemmistöjen parissa.

Samalla olisi tuettava terveydenhuoltojärjestelmien rokotus- ja terveydenhuoltokampanjoita 
romanilasten ja -vauvojen parissa, sillä heillä on usein korkea riski sairastua.

Kohdennettuja toimia tarvitsevat lisäksi erityisesti katulapset, joita koskevat tiedot ovat hyvin 
puutteellisia, vaikka heitä koskevat toimet olisivat perusteltuja heidän hätänsä takia.

3. Siirtolaislasten oikeudet

Tiedonannossaan komissio korostaa, että "haasteena on myös huolehtia siitä, että 
maahanmuuttaja-, turvapaikanhakija- ja pakolaislasten oikeudet otetaan täysimääräisesti 
huomioon EU:n lainsäädännössä ja politiikassa"3. Esittelijä kannattaa varauksetta tähän 
haasteeseen vastaamista.

Komission on ehdotettava lähikuukausina Euroopan parlamentille ja neuvostolle uusia 
turvapaikka-alan välineitä yhteisen turvapaikkajärjestelmän toteuttamiseksi. Esittelijä 
korostaa jo nyt, että lasten erityistilanne on otettava paremmin huomioon kaikissa tässä 
yhteydessä toteutettavissa toimenpiteissä. Vaikka nykyisiin välineisiin kuuluukin 

  
1 Ks. tältä osin perusoikeusasiantuntijoiden verkoston erityisraportti nro 4, 25. toukokuuta 2006, s. 45.
2 Esimerkkejä asiaa koskevista hyvistä käytännöistä, ks. yllä mainittu raportti, s. 46 ss.
3 KOM(2006)0367, s. 7.
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lastensuojelusäännöksiä, ne eivät aina riitä, ja niiden soveltamisessa on edelleen ongelmia1. 
Näin ollen on huolehdittava esimerkiksi siitä, että tapausten käsittelystä vastaavat 
viranomaiset saavat erityiskoulutuksen ja että lasta kuullaan hänen ikänsä edellyttämissä 
olosuhteissa, jotka on määriteltävä mahdollisimman tarkasti, ja että lasten traumaattisia 
kokemuksia lisäävälle säilöönotolle kehitetään vaihtoehtoja. Myös "lapsen ensisijainen etu" 
on määriteltävä täsmällisesti tiiviissä yhteistyössä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun 
toimiston kanssa, joka on kehittänyt ensisijaisen edun käsitettä koskevan virallisen 
määritysmenettelyn, BID:n (Best Interests Determination)2.

Tällä määritelmällä on erityisen suuri merkitys ilman saattajaa oleville alaikäisille, joiden 
asema on kiistatta heikko3. Onkin huolehdittava siitä, että he saavat asianmukaista tietoa 
oikeuksistaan ja mahdollisuuksista niiden puolustamiseen ja että he saavat mahdollisimman 
pian avukseen laillisen edustajan.

Lisäksi useiden lasten syntymästä ei ilmoiteta viranomaisille. Jos lasta ei ole ilmoitettu 
väestörekisteriin, hänellä ei myöskään ole oikeutta henkilöllisyyteen, nimeen, kansallisuuteen, 
koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Lasten ”näkymättömyys” vaatii konkreettista toimintaa, 
sillä tällaisella lapsella ei ole oikeudellista asemaa, minkä vuoksi on vaikeaa valvoa, 
loukataanko hänen oikeuksiaan, sekä puuttua siihen ja rangaista siitä. Lapset, joita ei ole 
ilmoitettu väestörekisteriin, joutuvat usein lapsikaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön 
uhreiksi, orjuuteen tai lapsityövoimaksi.

  
1 Ks. tältä osin YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston edustajan puheenvuoro 17. huhtikuuta pidetyssä 
kuulemistilaisuudessa, http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Ensisijaisen edun virallinen määritelmä (BID) on virallinen menettely, joka koostuu YK:n pakolaisasiain 
päävaltuutetun toimiston toimivaltaan kuuluvista erityisistä turvallisuusmenettelyistä ja määrättyjä lapsia 
koskevista dokumentointivaatimuksista. Päätöksentekijän on harkittava tasapuolisesti kaikkia tiettyyn 
tapaukseen liittyviä olennaisia tekijöitä ja painotettava tarkoituksenmukaisesti lapsen oikeuksien komiteassa ja 
muissa ihmisoikeusasiakirjoissa tunnustettuja oikeuksia ja velvollisuuksia, jotta päätös lapsen oikeuksien 
suojelusta parhaalla mahdollisella tavalla olisi kokonaisvaltainen.
3 YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimiston arvion mukaan 4–5 prosenttia EU:n alueelle saapuvista 
turvapaikanhakijoista on ilman saattajaa olevia alaikäisiä, toisin sanoen vuonna 2006 heistä oli alaikäisiä 8 000–
10 000.
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IV. PÄÄTELMÄT

Edellä mainitut alat, joilla lasten oikeuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, ovat vain 
muutamia niistä kysymyksistä, jotka on otettava huomioon, jotta "valtavirtaistaminen" todella 
onnistuisi. Luonnollisesti myös muilla ongelma-alueilla on toteutettava konkreettisia toimia. 
Pelastakaa lapset -järjestön kyselytutkimuksen mukaan elintarvikevalistus, alkoholin 
väärinkäyttö ja huumeiden leviäminen ovat esimerkkejä niistä suurista ongelmista, joita lapset 
itse haluaisivat käsitellä.

Monia muitakin lasten oikeuksia loukataan tai niitä ei kunnioiteta kuten pitäisi. On olemassa 
paljon lapsiin liittyviä hätätilanteita. Niistä tässä muutama esimerkki: kansainvälisten 
lapsikaappausten räjähdysmäinen lisääntyminen, kansainvälisiä adoptioita vaikeuttava 
monimutkainen byrokratia, pakkoavioliitot, jälkeäkään jättämättä kadonneiden lasten valtava 
määrä.

Kuten esittelijä johdanto-osassa totesi, komission ehdottaman strategian painopistealoista 
keskustellaan perinpohjaisemmin tuonnempana ja erilaisissa yhteyksissä, kuten Berliinissä 
ensimmäistä kertaa kokoontuneessa foorumissa.

Lisäksi on tärkeää arvioida tulevaa perheen ja syntyvyyden tukemista koskevaa 
eurooppalaista strategiaa, myös pienten lasten oikeuksien takaamiseksi.


