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Tässä työasiakirjassa on tarkoitus luetteloida jo olemassa oleva lainsäädäntö naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjunnan alalla (tai siihen liittyvillä aloilla), määritellä mahdollinen 
oikeusperusta direktiiville (tai direktiiveille) ja lopulta esitellä joitakin ajatuksia tähän 
tärkeään asiaan liittyvistä EU:n tason toimista.

Näin ollen tämä asiakirja toimii välineenä ajatusten keräämiseksi ja keskustelun 
herättämiseksi naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan varjoesittelijöiden ja 
parlamentin jäsenten kesken, jotta voidaan laatia (ja esitellä lokakuussa 2013) naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuntaa koskeva lainsäädäntöaloite, joka sisältää sekä 
päätöslauselman että ehdotuksen EU:n direktiiviksi.

§ 1: Alalla jo hyväksytyt säädökset

Direktiivi 2012/29/EU, annettu 25. päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea 
ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 
2001/220/YOS korvaamisesta1.

Tämän direktiivin pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa, että rikoksen uhrit saavat 
asianmukaista tietoa, tukea ja suojelua ja että he voivat osallistua rikosoikeudenkäyntiin 
riippumatta siitä, missä päin EU:ta vahinko on tapahtunut. 

Direktiivi kattaa myös laajan määritelmän sukupuoleen perustuvasta väkivallasta 
(johdanto-osan 17 kappale) ja sisältää määritelmän väkivallasta läheisissä ihmissuhteissa 
(johdanto-osan 18 kappale).

On syytä korostaa, että tässä säädöksessä käsitellään uhrien suojelua eikä väkivallan estämistä 
tai rikoksen määrittelemistä tai syytteen nostamista. Sen sijaan säädökseen sisältyy 
yhdenmukainen menettelytapoihin liittyvä käsittely.

Direktiivi 2011/36/EU, annettu 5. päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 
2002/629/YOS korvaamisesta2.

Tällä direktiivillä luodaan vähimmäissäännöt ihmiskauppaan liittyvien rikosten ja 
seuraamusten määrittelylle. Sillä vahvistetaan myös yhteiset säännökset, joilla tehostetaan 
ihmiskaupan ehkäisyä ja sen uhrien suojelua ottaen huomioon sukupuolinäkökulma 
(1 artikla). 

Direktiivi 2011/99/EU, annettu 13. päivänä joulukuuta 2011, eurooppalaisesta 
suojelumääräyksestä (rikostapaukset)3.

Tämä direktiivi perustuu tuomioiden vastavuoroiseen tunnustamiseen, eikä siinä puututa 
lainkaan kansallisten lakien mukaan syytettävien rikosten määritelmään. Tässä direktiivissä ei 
myöskään käsitellä väkivallan estämistä.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:FI:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:FI:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:FI:PDF
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Direktiivi 2006/54/EY, annettu 5. päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja 
ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto)1.

Tässä direktiivissä määritellään häirintä ja seksuaalinen häirintä sukupuoleen perustuvaksi 
syrjinnäksi ja myönnetään, että tällainen häirintä olisi kiellettävä työpaikan lisäksi myös 
työnhaun ja ammatillisen koulutuksen yhteydessä. Lisäksi direktiivissä tunnustetaan 
ennaltaehkäisevien toimien merkitys seksuaalisen häirinnän lähteiden torjumiseksi.

Direktiivi 2004/113/EY, annettu 13. päivänä joulukuuta 2004, miesten ja naisten 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden 
ja tarjonnan alalla2.

Tässä direktiivissä määritellään seksuaalinen häirintä ja ennaltaehkäisevät toimet tavaroiden 
ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Tässä direktiivissä tarkoitettua häirintää ja 
sukupuolista häirintää on pidettävä sukupuoleen perustuvana syrjintänä, ja se on siten 
kiellettyä. 

§ 2: Mahdollinen oikeusperusta tulevalle EU:n rikosoikeudelliselle lainsäädännölle 
naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi

Esittelijä panee ensiksi asianmukaisesti merkille, että unionin tavoitteita tai arvoja käsittelevät 
säännökset tai perusoikeuskirja eivät tarjoa kumpikaan oikeusperustaa lainsäädännölle 
rikosoikeuteen liittyvän oikeudellisen yhteistyön puitteissa.

Itse asiassa tavoitteita ja arvoja koskevissa säännöksissä ei myönnetä konkreettisia valtuuksia 
oikeudellisesti sitovien säädösten hyväksymiseksi, minkä vuoksi näitä säännöksiä ei voida 
käyttää oikeusperustana. Myöskään SEUT-sopimuksen 8 artiklan julistusta N:o 19 ei voida 
käyttää oikeusperustana, koska siinä todetaan vain, että aikomuksena on sisällyttää 
perheväkivallan torjunta osaksi eri politiikkoja. 

Lisäksi SEUT-sopimuksen 51 artiklan 2 kohdan mukaisesti perusoikeuskirjalla ”ei uloteta 
unionin oikeuden soveltamisalaa unionin toimivaltaa laajemmaksi eikä luoda unionille uutta 
toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä muuteta tämän perustuslain muissa osissa määriteltyjä 
toimivaltuuksia ja tehtäviä”, mikä tarkoittaa, että perusoikeuskirjan 21 tai 23 artiklaa ei voida 
käyttää oikeusperustana.

Seuraavaksi tarkastellaan kuitenkin muita säännöksiä, jotka voivat avata konkreettisia 
mahdollisuuksia toimenpiteille.

SEUT-sopimuksen 84 artikla

Tämä artikla voi soveltua oikeusperustaksi tietojen keruuta ja vaihtoa, osallistuvien 
virkailijoiden kouluttamista, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, tiedottamista ja 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:FI:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:FI:PDF
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tietoisuuden lisäämistä, rahastoja1 jne. varten, jos tällaisilla toimilla edistetään tai tuetaan 
jäsenvaltioiden toimia.

Tällaiset toimet voisivat perustua eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) 
kokemukseen.

Huom. Tämä artikla ei sisällä jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista.

SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohta

Tämä artikla mahdollistaa ihmiskauppaa ja naisten ja lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä sekä järjestäytynyttä rikollisuutta koskevat rikosoikeudelliset 
säännökset (mutta ei yleisiä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevia säännöksiä). Tämä 
tarkoittaa, että seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän naisiin kohdistuvan väkivallan (eli 
naisten seksuaalisen hyväksikäytön valmisteluun, edistämiseen, mukana seuraavaan tai 
peittelyyn liittyvän väkivallan) osalta voidaan säätää rikosoikeuden määritelmiin ja 
seuraamuksiin liittyviä vähimmäismääräyksiä direktiivillä, jos samalla säädetään yleisiä 
rikosoikeudellisia säännöksiä naisten hyväksikäytöstä. Sama koskee järjestäytynyttä
rikollisuutta.

Tämän kohdan viimeinen lause avaa mahdollisuuden uusille aloille 
yhdyskäytävälausekkeella ”erityisen vakavan rikollisuuden alalla, joka on rajatylittävää”. 
Rajatylittävä ulottuvuus voi aiheutua ”joko rikosten luonteen tai vaikutusten johdosta tai sen 
vuoksi, että niiden torjuminen yhteisin perustein on erityisesti tarpeen”. Siksi olisi mahdollista 
pyytää neuvostoa aktivoimaan (yksimielisellä äänestyksellä) lauseke ja lisäämään 
sukupuoleen perustuva väkivalta luetteloon. Tällä tavoin voitaisiin luoda uusi oikeusperusta 
rikosasioissa.

SEUT-sopimuksen 83 artiklan 2 kohta

Tämä artikla mahdollistaa rikosoikeudellisten määräysten hyväksymisen ainoastaan sillä 
perusteella, että asiasta on olemassa (erillinen) EU:n yhdenmukaistamistoimi. Lisäksi vain
tietyt alat on yhdenmukaistettu. Näillä aloilla voidaan päättää täydentää (muita kuin 
rikosoikeudellisia) toimenpiteitä rikosoikeudellisilla seuraamuksilla toimenpiteiden 
tehokkuuden takaamiseksi. Esimerkiksi:

– Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27. päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista 
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista, ja direktiivi 2006/54/EY, annettu 
5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
(uudelleenlaadittu toisinto). Tässä tapauksessa on hyödyllistä huomauttaa, että direktiivissä on 
jo säädetty jäsenvaltioiden soveltamista seuraamuksista, mutta ne eivät ole välttämättä 
rikosoikeudellisia.

– Sukupuolidirektiivi, eli virallisesti neuvoston direktiivi 2004/113/EY, annettu 13. päivänä 
joulukuuta 2004, miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
                                               
1 EU:n olisi hyväksyttävä rahastoja koskeva päätös sallimalla budjettikohdan perustaminen (unionin budjettiin). 
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tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Kyseessä on direktiivi, jossa 
kielletään sekä suora että epäsuora sukupuoleen perustuva syrjintä tavaroiden ja palvelujen 
tarjonnassa Euroopan unionissa.

§ 3: Muut rikoslain ulkopuoliset toimintamahdollisuudet

A: Voidaanko Istanbulin yleissopimus sisällyttää osaksi EU:n säädöstä?

Komissio totesi 22. kesäkuuta 2011 hyväksymässään naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan 
unionissa 2010 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seurannassa, että ”koska 
Euroopan neuvosto viimeistelee parhaillaan yleissopimusta naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ennaltaehkäisemisestä ja torjunnasta, komissio tarkistaa huolellisesti 
hyväksytyn tekstin ja harkitsee ehdottavansa neuvostolle, että EU:n olisi liityttävä tähän 
yleissopimukseen. Sen jälkeen yleissopimus sitoisi EU:ta oikeudellisesti aloilla, joilla sillä se 
on toimivaltainen perussopimuksen perusteella.”

Komissio valmisteleekin parhaillaan sisäistä toteutettavuustutkimusta EU:n liittymisestä tähän 
yleissopimukseen sekä sen oikeudellisista vaikutuksista ja tuomasta lisäarvosta.

On joka tapauksessa selvää, että liittyminen olisi merkittävä poliittinen viesti.

B: Tilastot

Euroopan parlamentti on vaatinut useissa eri päätöslauselmissa jäsenvaltioita toimittamaan 
tietoja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Lisäksi neuvosto kehotti joulukuussa 2012 
antamissaan päätelmissä parantamaan sekä kansallisella että EU:n tasolla vertailukelpoisten, 
luotettavien ja säännöllisesti ajan tasalla pidettävien tietojen keruuta ja levittämistä kaikista 
naisiin kohdistuvan väkivallan muodoista. Nykyisin käytössä on vain joitakin indikaattoreita, 
joilla voidaan mitata naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, koska EU:ssa ei ole laadittu periaatteita 
rikosten luokittelujärjestelmille tilastollista käyttöä varten, eikä vertailukelpoisten 
hallinnollisten tietojen hankinnasta ole olemassa yhteisesti sovittuja menettelytapoja. Sen 
vuoksi Euroopan tasa-arvoinstituutin tasa-arvoindeksissä ei ole voitu ottaa riittävällä tavalla 
huomioon naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Komissio esitteli kesäkuussa 2011 ehdotuksen asetukseksi Euroopan 
rikosturvallisuustilastoista (COM(2011)0335 final), jonka tavoitteena oli luoda yhteinen 
kehys eurooppalaisten tilastotietojen tuottamista varten jäsenvaltioissa suoritettavien 
kotitalouksille kohdistettavien / henkilökohtaisten kyselyjen perusteella. Komission ehdotus 
kyseenalaistettiin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa muun 
muassa seuraavien seikkojen vuoksi: ehdotuksessa ehdotettu budjetti (suuri ja perusteeton), 
tilastotieteellinen metodologia (liian subjektiivinen) ja 3 artiklassa sallittu poikkeus (jossa 
todetaan, että Ranskan ja Irlannin ei tarvitse kerätä tietoja saman kotitalouden jäsenten 
välisestä väkivallasta). Tämän vuoksi Euroopan parlamentti hylkäsi ehdotuksen 
täysistunnossaan ja pyysi komissiota esittelemään uuden ehdotuksen. Näin ollen EU:ssa 
tarvitaan yhä uutta ehdotusta EU:n säädökseksi, jolla luodaan yhdenmukainen 
järjestelmä tilastotietojen keräämiseksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta eri 
jäsenvaltioissa.
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C: Naisten sukupuolielinten silpominen

Naisten sukupuolielinten silpominen on tunnustettu kansainvälisesti tyttöjen ja naisten 
ihmisoikeuksien loukkaamiseksi. Se kuvastaa syvään juurtunutta sukupuolten välistä epätasa-
arvoa ja on äärimmäinen naisten syrjinnän muoto. Sukupuolielinten silpomisen kohteena ovat 
lähes aina alaikäiset lapset, ja se on loukkaus lasten oikeuksia kohtaan. Sukupuolielinten 
silpominen on epäilemättä yksi julmimmista sukupuoleen perustuvan väkivallan muodoista.

Euroopan komissio käynnisti tänä vuonna julkisen kuulemisen naisten sukupuolielinten 
silpomisesta ja analysoi parhaillaan saamaansa 68 vastausta. Nämä vastaukset ja Euroopan 
tasa-arvoinstituutin raportti naisten sukupuolielinten silpomisesta edistävät poliittisia 
aloitteita, jotka kattavat sekä sisäiset että ulkoiset kysymykset. Tällaisia aloitteita voidaan 
käynnistää naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevana kansainvälisenä päivänä 
(25. marraskuuta), mutta aloitteiden tarkempi muoto ja sisältö on vielä päättämättä.

Mielestämme komissio voisi ehdottaa naisten sukupuolielinten silpomista koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa, jossa puututaan useisiin eri kysymyksiin, kuten ennaltaehkäisemiseen 
ja suojeluun. Toimintasuunnitelman avulla voitaisiin ratkaista kiireellinen tarve kehittää EU:n 
tasolla yhteisiä, verrattavissa olevia indikaattoreita ja mekanismeja, joiden avulla valvotaan 
naisten sukupuolielinten silpomisen yleisyyttä EU:ssa ja arvioidaan politiikkojen ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä uhreille tarjottavia tukipalveluja. 

Turvapaikkaa naisten sukupuolielinten silpomisen perusteella hakevien naisten ja tyttöjen 
osalta olisi hyväksyttävä yhteinen EU:n politiikka, jossa otetaan huomioon kansainvälisesti 
hyväksytyt standardit, ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) voisi sisällyttää 
naisten sukupuolielinten silpomisen integroituna ulottuvuutena koulutukseen ja valistamiseen 
liittyvään työhön. EU:n olisi lisäksi puututtava aktiivisemmin naisten sukupuolielinten 
silpomista koskeviin kysymyksiin poliittisessa vuoropuhelussaan muiden kuin EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa.

D: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen eurooppalainen teemavuosi

Komission olisi järjestettävä seuraavan kolmen vuoden kuluessa naisiin kohdistuvan 
väkivallan vastainen eurooppalainen teemavuosi kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi.

E: EU:n ihmiskaupan ja väkivallan torjunnan koordinaattori

Euroopan komissio voisi päättää EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin toimeksiannon 
laajentamisesta myös naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan. Tämä antaisi 
koordinaattorille mahdollisuuden vastata EU:n toimielinten, EU:n virastojen, jäsenvaltioiden 
ja kansainvälisten toimijoiden välisen koordinoinnin ja johdonmukaisuuden kehittämisestä ja 
EU:n nykyisten ja uusien politiikkojen kehittämisen sekä ihmiskaupan että naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.

Tällainen ratkaisu olisi tehokkaampi ja edullisempi kuin uuden EU:n väkivallan torjunnan 
koordinaattorin toimenkuvan luominen ja perustuisi ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin jo 
hankkimaan kokemukseen.
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§ 4: Mahdollisia raportissa ja suosituksissa tutkittavia asioita

Esittelijä ehdottaa tutkimaan raportin laatimisen yhteydessä seuraavien 
lainsäädäntötoimenpiteiden toteuttamiskelpoisuutta:

1. pyydetään laatimaan direktiivi, jolla luodaan toimenpiteet jäsenvaltioiden toimien 
edistämiseksi ja tukemiseksi väkivallan ennaltaehkäisemisen alalla (pääasiassa tietojen keruu 
ja vaihto, osallistuvien virkailijoiden kouluttaminen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihto, tietoisuuden lisääminen, rahastot jne.);

2. pyydetään komissiota toimittamaan sellainen tarkistettu ehdotus asetukseksi Euroopan 
tilastotiedoista, johon sisältyisi myös johdonmukainen järjestelmä tietojen keräämiseksi 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevista tilastotiedoista jäsenvaltioissa;

sen lisäksi esittelijä ehdottaa tutkimaan seuraavia vaihtoehtoja, jotka eivät ole ehdotuksia 
EU:n säädöksiksi mutta jotka voisivat tasoittaa tietää merkittäville edistysaskeleille 
tulevaisuudessa;

3. pyydetään neuvostoa aktivoimaan yhdyskäytävälauseke, eli päättämään yksimielisesti 
sukupuoleen perustuvan väkivallan (mukaan lukien naisten sukupuolielinten silpominen) 
määrittelemisestä 83 artiklan 1 kohdassa lueteltujen rikosten joukkoon;

4. pyydetään komissiota käynnistämään menettely EU:n liittymiseksi Istanbulin 
yleissopimuksiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, kun komissio on arvioinut, mitä 
vaikutuksia liittymisellä olisi;

5. pyydetään komissiota esittelemään EU:n laajuinen strategia ja toimintasuunnitelma naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi;

6. pyydetään komissiota laajentamaan ihmiskaupan torjunnan EU-koordinaattorin 
toimeksianto myös naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan;

7. pyydetään komissiota järjestämään seuraavan kolmen vuoden kuluessa naisiin kohdistuvan 
väkivallan vastainen eurooppalainen teemavuosi.


