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LYHYET PERUSTELUT

Verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on niin vakava asia ja sillä on niin 
kauhistuttavia seurauksia uhrin elämässä kaikilla osa-alueilla, että siihen ei missään 
tapauksessa voida suhtautua kevyesti. Samaan aikaan internetin käytön räjähdysmäinen kasvu 
ja sen yhä lukuisammat työkalut ja sovellukset ovat muuttaneet sen paratiisiksi pornosisältöä 
etsiville kuluttajille, joista kaikkein nuorimmat ovat tietojen mukaan 12–17-vuotiaita. 
Addiktoitumisella pornografiseen materiaaliin on vakavia vaikutuksia ihmismieleen, sillä 
pornografiassa esitetään pahoin vääristynyt kuva ihmisen kehosta, naisten ja miesten välisistä 
suhteista ja kanssakäymisestä. Tähän on lisättävä kasvava ongelma, joka liittyy 
haavoittuvassa asemassa oleviin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan seksuaaliseen 
verkkokiusaamiseen, kuten laajalti tunnettu Milan tapaus. Vuoden 2020 alussa tämä 
ranskalainen lukiota käyvä hlbt-tyttö oli asetettava suojelun piiriin ja otettava pois koulusta 
verkossa esitettyjen raiskaus- ja tappouhkausten takia, koska hän oli arvostellut islamia 
internetissä. Lisäksi tapaukset, joissa on vuosikausia esitetty vääriä syytöksiä seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä, oikeuttavat siihen, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat kaikki toimenpiteet, jotta näiden tahallisesti keksittyjen tapausten tekijät voidaan 
saattaa oikeudelliseen vastuuseen. Yleisesti ottaen aina lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen 
epäilystä alkaen rikoksentekijään kohdistuviin syytetoimiin ja seuraamuksiin asti on 
sovellettava kaikkia varotoimia ja parhaita käytänteitä, jotta oikeus toteutuisi. Näyttää siltä, 
että menettelyvirheet tai rikostapaukset, jotka on pantu alulle lapsiin kohdistuneita 
seksuaalirikoksia koskevien väärien syytösten vuoksi, voivat ajoittain vääristää 
oikeudenkäyttöä, koska seuraamuksia määrätään viattomille kansalaisille. Siksi on 
ratkaisevan tärkeää, että syyttömyysolettaman periaatetta ei koskaan sivuuteta, kun henkilöstä 
tulee epäilyksen kohde verkossa tapahtuneen lasten seksuaalisen hyväksikäytön johdosta. 
Verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön perimmäisen ongelman ratkaiseminen 
edellyttää muun muassa, että koulut ja vanhemmat yhdistävät voimansa valistaakseen lapsia 
solmimaan suhteita kunnioittaen itseään, kehoaan ja minäkuvaansa sekä kunnioittamaan 
muita. Itsensä ja muiden kunnioittaminen lähtee ihmisen tunne-elämän ja henkisen 
ulottuvuuden arvostamisesta ilman, että heidän kehonsa esineellistetään. Katsomme, että on 
valitettavaa, että tuomituista lasten hyväksikäyttäjistä ei ole saatavilla riittävästi tietoa, ja 
vaadimme asiasta vastaavia toimijoita tehostamaan toimiaan tältä osin. Tämä ei kuitenkaan 
sulje pois sitä, että on tärkeää toteuttaa sähköisen viestinnän yksityisyyteen liittyviä oikeuksia 
koskevia toimia vain siltä osin kuin se on välttämätöntä ja oikeudellisesti sallittua, kuten 
komission ehdotuksessa todetaan. 

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan 
unioni tunnustaa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa esitetyt oikeudet, 
vapaudet ja periaatteet. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, 7 artiklassa turvataan 
jokaisen perusoikeus siihen, että hänen 
yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä 
viestejään kunnioitetaan. Tähän sisältyy 
myös viestinnän luottamuksellisuus. 
Perusoikeuskirjan 8 artikla sisältää 
oikeuden henkilötietojen suojaan. 
Perusoikeuskirjan 24 artiklan 2 kohdassa 
määrätään, että kaikissa lasta koskevissa 
viranomaisten tai yksityisten laitosten 
toimissa on ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu.

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan 
unioni tunnustaa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa esitetyt oikeudet, 
vapaudet ja periaatteet. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, 3 artiklassa turvataan 
jokaisen oikeus ruumiilliseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen. 
Perusoikeuskirjan 7 artiklassa turvataan 
jokaisen perusoikeus siihen, että hänen 
yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan sekä 
viestejään kunnioitetaan. Tähän sisältyy 
myös viestinnän luottamuksellisuus. 
Perusoikeuskirjan 8 artikla sisältää 
oikeuden henkilötietojen suojaan. 
Perusoikeuskirjan 24 artiklan 2 kohdassa 
määrätään, että kaikissa lasta koskevissa 
viranomaisten tai yksityisten laitosten 
toimissa on ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu. Perusoikeuskirjan 
47 artiklassa turvataan oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen, ja sen 
48 artiklassa taataan syyttömyysolettama 
ja oikeus puolustukseen.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti 
ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia 
saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, 

(4) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
ja seksuaalinen riisto loukkaavat vakavasti 
ihmisoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia 
saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, 
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hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, 
huonolta kohtelulta tai riistolta, 
seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan 
luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 
1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa 
määrätään. Digitalisaatio on tuonut monia 
hyötyjä yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta 
myös haasteita, kuten verkossa tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
lisääntyminen. Lasten suojelu verkossa on 
yksi unionin keskeisistä tavoitteista. 
Komissio hyväksyi 24 päivänä heinäkuuta 
2020 EU:n strategian lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi, 
jäljempänä ’strategia’. Strategian 
tavoitteena on puuttua lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tehokkaasti unionin 
tasolla.

hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, 
huonolta kohtelulta tai riistolta, 
seksuaalinen hyväksikäyttö mukaan 
luettuna, kuten lapsen oikeuksista vuonna 
1989 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksessa ja perusoikeuskirjassa 
määrätään. Seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston tutkinta on 
suoritettava perusteellisesti ja 
huolellisesti, jotta varmistetaan, että 
lapsiuhrin etu on ensisijainen. 
Digitalisaatio on tuonut monia hyötyjä 
yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta myös 
haasteita, kuten verkossa tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön lisääntyminen. 
Verkossa olevan pornografisen aineiston 
helppo saatavuus pahentaa asiaa 
huomattavasti, sillä se asettaa erityisesti 
nuoret katsojat alttiiksi pysyville 
moraalisille, sosiaalisille, fyysisille ja 
emotionaalisille vahingoille. Lasten 
suojelu verkossa on yksi unionin 
keskeisistä tavoitteista. Komissio hyväksyi 
24 päivänä heinäkuuta 2020 EU:n 
strategian lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi, 
jäljempänä ’strategia’. Strategian 
tavoitteena on puuttua lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tehokkaasti unionin 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kansainväliseltä seksikaupan 
vastaiselta THORN Digital Defenders of 
Children -järjestöltä ja Canadian Centre 
for Child Protection -järjestöltä saatujen 
tietojen mukaan niiden työntekijöiden 
läpikäymissä pornografisissa kuvissa ja 
videoissa 78,30 prosentissa oli alle 12-
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vuotiaita lapsia ja 63,40 prosenttia näistä 
lapsista oli alle 8-vuotiaita. Samassa 
aineistossa 80,42 prosenttia lapsista oli 
tyttöjä ja 19,58 prosenttia poikia. 
INHOPE-verkoston vuoden 2019 raportin 
luvut osoittavat, että 91 prosenttia 
uhreista oli tyttöjä ja 7 prosenttia poikia ja 
että uhrien mediaani-ikä on laskemassa, 
sillä 92 prosenttia uhreista oli alle 13-
vuotiaita. GuardChild, Protecting 
Children in the Digital Age -ryhmän 
mukaan suurin alaikäisten 
internetpornografian kuluttajien ryhmä 
on 12–17-vuotiaat, ja 31 prosenttia 12–18-
vuotiaista lapsista on valehdellut 
päästäkseen pornografiselle 
verkkosivustolle. Tämän vuoksi on 
tarpeen, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
koululaitokset tukevat ja edistävät 
aktiivisesti vanhemmille ja opettajille 
suunnattuja yhteisiä ohjelmia, joiden 
tarkoituksena on valistaa lapsia 
itsekunnioitukseen ja toisten 
kunnioittamiseen liittyvistä asioista, 
erityisesti tunteiden ja ihmissuhteiden 
yhteydessä, ja kehittää vanhempien 
suostumuksella tunteita ja seksuaalisuutta 
koskevia koulutusohjelmia, joissa 
kunnioitetaan vanhempien ja lasten 
kulttuuritaustoja ja arvoja. Eurooppa-
neuvoston, jäsenvaltioiden viranomaisten 
ja asianomaisten viestintä- ja digitaalisten 
palvelujen on tehostettava toimiaan 
estääkseen alaikäisten kuluttajien pääsyn 
verkossa olevaan pornografiseen 
aineistoon.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eräät numeroista riippumattomien (5) Eräät numeroista riippumattomien 
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henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat 
käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille tai 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. 
Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin 
vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja 
kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, 
joiden tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi 
joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla 
on yhteisesti tärkeä rooli uhrien 
tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin levittämisen rajoittamisessa. 
Ne tukevat myös rikoksentekijöiden 
tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien 
rikosten ehkäisemistä.

henkilöiden välisten viestintäpalvelujen, 
kuten selainposti- ja 
sanomanvälityspalvelujen, tarjoajat 
käyttävät jo vapaaehtoisesti erityisiä 
teknologioita havaitakseen verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja ilmoittaakseen siitä 
lainvalvontaviranomaisille ja lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville 
yleishyödyllisille järjestöille tai 
poistaakseen lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin. 
Näillä järjestöillä viitataan kansallisiin 
vihjelinjoihin, joihin voidaan ilmoittaa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvästä materiaalista, sekä unionissa ja 
kolmansissa maissa sijaitseviin järjestöihin, 
joiden tarkoituksena on vähentää lasten 
seksuaalista riistoa ja estää lasten uhriksi 
joutuminen. Näillä vapaaehtoisilla toimilla 
on yhteisesti tärkeä rooli uhrien 
tunnistamisessa ja pelastamisessa ja lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
materiaalin levittämisen rajoittamisessa. 
Ne tukevat myös rikoksentekijöiden 
tunnistamista ja tutkintaa sekä lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien 
rikosten ehkäisemistä. Viime 
vuosikymmeninä yhä useammat 
virheelliset syytökset ovat kuitenkin 
johtaneet oikeuslaitoksen virheisiin, 
itsemurhiin ja muihin dramaattisiin 
tekoihin. Näin ollen tunnistamisen ja 
tutkinnan on perustuttava olennaiseen ja 
objektiiviseen näyttöön, ja toimivaltaisten 
viranomaisten on käsiteltävä ne 
noudattaen täysimääräisesti 
luottamuksellisuuden, 
syyttömyysolettaman ja uhrin edun 
periaatteita.

Or. en



PE659.041v02-00 8/8 PA\1216908FI.docx

FI

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) lasten altistamista pornografiselle 
aineistolle verkossa.

Or. en


