
Lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirja 

lapsikaupasta, lapsiprostituutiosta ja 

lapsipornografiasta ratifioitava 

  

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin sitovasti hyväksytty sopimus, 
ainoastaan Somalia ja Yhdysvallat eivät ole sitä ratifioineet. Sopimus suojaa lapsia kaikilta 
seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta. Artiklassa 35 kielletään lasten 
ryöstäminen, myynti tai kauppaaminen missään tarkoituksessa.  
Vuonna 2000 hyväksyttiin lisäpöytäkirja Lapsikaupasta, lapsiprostituutiosta ja 
lapsipornografiasta. Lisäpöytäkirja korostaa kansainvälisen yhteistyön ja yleisen 
tietoisuuden merkitystä taistelussa valtioiden rajat ylittäviä rikkomuksia vastaan sekä 
muistuttaa tiedotus- ja opetuskampanjoiden tärkeydestä lasten suojelun lisäämisessä. 
Heinäkuuhun 2008 mennessä 115 maata oli allekirjoittanut ja 128 maata ratifioinut 
lisäpöytäkirjan. Suomi on allekirjoittanut, mutta ei ole ratifioinut tätä pöytäkirjaa. 
Allekirjoittamalla sopimuksen valtio ilmaisee yleisesti hyväksyvänsä sopimuksen 
periaatteet. Ratifioimalla sopimuksen valtio hyväksyy sen laillisesti sitovaksi omassa 
maassaan. 
Lapsikaupan uhreiksi joutuu lapsia kaikkialla maailmassa, niin kehitys- kuin 
teollisuusmaissakin. Uhrit joutuvat orjiksi, käytännössä prostituoiduiksi ja muun 
seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi sekä lapsisotilaiksi. Lapsikaupan uhri altistuu 
raakuuksille, sukupuoliselle väkivallalle ja hiv-aidsille.  
Lapsikauppaa tapahtuu sekä maan rajojen sisällä että maiden välillä. Lapsikauppa on 
lisääntynyt viime vuosina hälyttävästi kansainvälisten organisaatioiden ja kansallisten 
hallitusten lisääntyneistä rajoitustoimista huolimatta. Joidenkin arvioiden mukaan 
lapsikaupan uhreja olisi vuositasolla yli miljoona. Suurimmassa vaarassa ovat lapset, jotka 
tulevat köyhistä maista. Unicefin mukaan lähes 30 000 alle 18-vuotiasta lasta toimii 
prostituution parissa Etelä-Afrikassa. Vuosittain 12 000 nepalilaista tyttöä myydään 
seksibisnekseen, useimmiten Intiaan. 
Lasten käyttö aikuisten maailman pelinappuloina rikkoo heidän ihmisoikeuksiaan, riistää 
heiltä lapsuuden sekä mahdollisuuden koulutukseen ja siten paremman tulevaisuuden 
rakentamiseen. Heitä manipuloidaan julmiin tekoihin, jopa heidän omia perheitään 
vastaan. Heidän kokemansa raakuudet aiheuttavat vakavia psyykkisiä vaurioita ja 
altistavat fyysisille vammoille.  
YK:n vuonna 2006 lapsiin kohdistuvasta väkivallasta julkistaman tutkimuksen mukaan 
hallitukset eivät ole toimineet riittävän aktiivisesti suojellakseen lapsia hyväksikäytöltä 
todellisessa elämässä ja Internetissä. Vuonna 2008 valmistuneen Suomen neljännen YK:n 
lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanon määräaikaisraportin mukaan 
lisäpöytäkirjan ratifiointi edellyttää rikoslain muuttamista, jotta Suomen kansallinen 
lainsäädäntö saadaan pöytäkirjan vaatimukset täyttäväksi.  
Kyselytunnilla 20.11.2008 Suomen hallitukselta kysyttiin, miksi Suomi ei ole ratifioinut YK:n 
lasten oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjaa, joka koskee lapsikauppaa, 
lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa. Oikeusministeri Tuija Braxin mukaan Suomen 
liittymistä valmistellaan oikeusministeriön koordinoimana, mutta siihen liittyy myös sosiaali- 
ja terveysministeriön ja monen muunkin ministeriön alalla olevia asioita. Tämä hidastaa 
valmistelua. 



Nuoret Kotkat esittää, että puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja 
muut tahot toimimaan siten,  
- että eri ministeriöiden yhteistyötä lapsipoliittisissa asioissa tiivistetään 
- että lisäpöytäkirjan ratifioinnin edellyttämät muutokset saadaan rikoslakiin 
mahdollisimman nopeasti 
- että Suomen valtio ratifioi YK:n Yleiskokouksen lisäpöytäkirjan Lapsikaupasta, 
lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta heti tarvittavien lainsäädäntötoimenpiteiden 
jälkeen 
- että kaikilla toimilla osoitetaan vahvaa sitoutumista lasten oikeuksien suojelemiseen ja 
niistä tiedottamiseen 
 


