SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN

SOPIMUS SARJA
Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2012

41/2012
(Suomen säädöskokoelman n:o 389/2012)

Valtioneuvoston asetus
lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia
koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja
lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (229/2012) 2 §:n
nojalla:
1§
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja
lapsipornografiasta New Yorkissa 25 päivänä
toukokuuta 2000 tehty valinnainen pöytäkirja
tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012
niin kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 13
päivänä maaliskuuta 2012 ja tasavallan presidentti on ratifioinut sen 11 päivänä toukokuuta 2012. Ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.

3§
Lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja
lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia
koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki
(229/2012) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.
Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

2§
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan

4§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012
Opetusministeri Jukka Gustafsson
Lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen
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41/2012
Sopimusteksti

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopiOptional Protocol to the Convention on
muksen valinnainen pöytäkirja lasten the Rights of the Child on the sale of chilmyynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsi- dren, child prostitution and child pornogpornografiasta
raphy
Tämän pöytäkirjan sopimusvaltiot, jotka
katsovat, että lapsen oikeuksien yleissopimuksen päämäärien ja määräysten, erityisesti
1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 ja 36 artiklan, täytäntöönpanon edistämiseksi olisi tarkoituksenmukaista laajentaa toimenpiteitä, joihin sopimusvaltioiden tulisi ryhtyä taatakseen, että
lapsia suojellaan lasten myynniltä, lapsiprostituutiolta ja lapsipornografialta,
katsovat myös, että lapsen oikeuksien yleissopimuksessa tunnustetaan lapsen oikeus tulla suojelluksi taloudelliselta hyväksikäytöltä
sekä sellaiselta työnteolta, joka todennäköisesti vaarantaa tai haittaa hänen koulutustaan
tai on vahingollista hänen terveydelleen tai
ruumiilliselle, henkiselle, moraaliselle tai sosiaaliselle kehitykselleen,
ovat vakavasti huolestuneita merkittävästä
ja kasvavasta kansainvälisestä lapsikaupasta,
jonka tarkoituksena on lasten myynti, lapsiprostituutio tai lapsipornografia,
ovat syvästi huolestuneita laajalle levinneestä ja jatkuvasta seksiturismista, jolle lapset ovat erityisen alttiita, koska se edistää välittömästi lasten myyntiä, lapsiprostituutiota
ja lapsipornografiaa,
tiedostavat, että tietyt erityisen haavoittuvat
ryhmät, mukaan luettuina tytöt, ovat muita
suuremmassa vaarassa joutua seksuaalisen
hyväksikäytön kohteeksi, ja että tyttöjen
osuus kaikista seksuaalisesti hyväksikäytetyistä on suhteettoman suuri,
ovat huolestuneita siitä, että lapsipornografiaa on yhä enemmän saatavilla internetin ja
muun kehittyvän teknologian välityksellä, ja
palauttavat mieleen internetin välityksellä levitettävän lapsipornografian vastaisen kansainvälisen konferenssin, joka järjestettiin
Wienissä vuonna 1999, ja erityisesti sen päätelmät, joissa vaaditaan, että lapsipornografian tuotanto, jakelu, vienti, lähettäminen, tuonti, tahallinen hallussapito ja mainostaminen

The States Parties to the present Protocol,
Considering that, in order further to
achieve the purposes of the Convention on
the Rights of the Child and the implementation of its provisions, especially articles 1,
11, 21, 32, 33, 34, 35 and 36, it would be appropriate to extend the measures that States
Parties should undertake in order to guarantee the protection of the child from the sale of
children, child prostitution and child pornography,
Considering also that the Convention on
the Rights of the Child recognizes the right
of the child to be protected from economic
exploitation and from performing any work
that is likely to be hazardous or to interfere
with the child's education, or to be harmful to
the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development,
Gravely concerned at the significant and
increasing international traffic in children for
the purpose of the sale of children, child
prostitution and child pornography,
Deeply concerned at the widespread and
continuing practice of sex tourism, to which
children are especially vulnerable, as it directly promotes the sale of children, child
prostitution and child pornography,
Recognizing that a number of particularly
vulnerable groups, including girl children,
are at greater risk of sexual exploitation and
that girl children are disproportionately represented among the sexually exploited,
Concerned about the growing availability
of child pornography on the Internet and
other evolving technologies, and recalling the
International Conference on Combating
Child Pornography on the Internet, held in
Vienna in 1999, in particular its conclusion
calling for the worldwide criminalization of
the production, distribution, exportation,
transmission, importation, intentional possession and advertising of child pornography,
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säädetään maailmanlaajuisesti rangaistaviksi
teoiksi, ja korostetaan hallitusten ja internetteollisuuden välisen yhteistyön ja kumppanuuden tiivistämisen merkitystä,
uskovat, että lasten myynnin, lapsiprostituution ja lapsipornografian lopettamista voidaan helpottaa lähestymällä kokonaisvaltaisesti näihin ilmiöihin vaikuttavia tekijöitä,
joita ovat muun muassa olojen kehittymättömyys, köyhyys, taloudellinen eriarvoisuus,
epäoikeudenmukainen sosiaalis-taloudellinen
rakenne, perheiden ongelmat, koulutuksen
puute, kaupunkien ja maaseudun välinen
muuttoliike, sukupuoleen perustuva syrjintä,
aikuisten vastuuton seksuaalinen käyttäytyminen, haitalliset perinteet, aseelliset selkkaukset ja lapsikauppa,
uskovat myös, että pyrkimykset lisätä yleistä tietoisuutta ovat tarpeen, jotta lasten myynnin, lapsiprostituution ja lapsipornografian
kysyntää kuluttajien keskuudessa voidaan vähentää, ja että on tärkeää vahvistaa kaikkien
asiaan liittyvien tahojen maailmanlaajuista
kumppanuutta ja parantaa kansallisen tason
lainvalvontaa,
panevat merkille lasten suojeluun liittyvien
kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen
määräykset, mukaan luettuina Haagin yleissopimus lasten suojelusta sekä yhteistyöstä
kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa, yksityisoikeuden alaa koskeva Haagin yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta,
Haagin yleissopimus toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta
ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempain vastuuseen ja lastensuojeluun liittyvissä asioissa, ja ILO:n yleissopimus nro 182,
joka koskee lapsityön pahimpien muotojen
kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi,
pitävät rohkaisevana lapsen oikeuksien
yleissopimukselle ilmaistua laajaa tukea, sillä
se osoittaa, että lapsen oikeuksien edistämiseen ja suojeluun on sitouduttu laajalti,
tiedostavat, että on tärkeää panna täytäntöön lapsikaupan, lapsiprostituution ja lapsipornografian ehkäisemistä koskeva toimenpideohjelma, Tukholmassa 27–31 päivänä elokuuta 1996 järjestetyssä lasten kaupallisen
seksuaalisen hyväksikäytön vastaisessa maailmankongressissa hyväksytty julistus ja toimintasuunnitelma sekä muut asiaan liittyvät
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and stressing the importance of closer cooperation and partnership between Governments and the Internet industry,
Believing that the elimination of the sale of
children, child prostitution and child pornography will be facilitated by adopting a holistic approach, addressing the contributing factors, including underdevelopment, poverty,
economic disparities, inequitable socioeconomic structure, dysfunctioning families,
lack of education, urban-rural migration,
gender discrimination, irresponsible adult
sexual behaviour, harmful traditional practices, armed conflicts and trafficking in children,
Believing also that efforts to raise public
awareness are needed to reduce consumer
demand for the sale of children, child prostitution and child pornography, and believing
further in the importance of strengthening
global partnership among all actors and of
improving law enforcement at the national
level,
Noting the provisions of international legal
instruments relevant to the protection of children, including the Hague Convention on
Protection of Children and Cooperation in
Respect of Intercountry Adoption, the Hague
Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, the Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, and International Labour Organization Convention
No. 182 on the Prohibition and Immediate
Action for the Elimination of the Worst
Forms of Child Labour,
Encouraged by the overwhelming support
for the Convention on the Rights of the
Child, demonstrating the widespread commitment that exists for the promotion and
protection of the rights of the child,
Recognizing the importance of the implementation of the provisions of the Programme of Action for the Prevention of the
Sale of Children, Child Prostitution and
Child Pornography and the Declaration and
Agenda for Action adopted at the World
Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children, held in Stockholm from
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kansainvälisten elinten päätökset ja suosituk- 27 to 31 August 1996, and the other relevant
set,
decisions and recommendations of pertinent
international bodies,
ottavat asianmukaisesti huomioon sen merTaking due account of the importance of
kityksen, joka kunkin kansan perinteillä ja the traditions and cultural values of each
kulttuuriarvoilla on lapsen suojelulle ja tasa- people for the protection and harmonious depainoiselle kehitykselle,
velopment of the child, Have agreed as folovat sopineet seuraavasta:
lows:
1 artikla
Article 1
Sopimusvaltiot kieltävät lasten myynnin,
States Parties shall prohibit the sale of chillapsiprostituution ja lapsipornografian tämän dren, child prostitution and child pornograpöytäkirjan määräysten mukaisesti.
phy as provided for by the present Protocol.
2 artikla
Tässä pöytäkirjassa:
a) lasten myynti tarkoittaa tekoa tai liiketointa, jolla henkilö tai henkilöryhmä luovuttaa lapsen toiselle palkkiota tai muuta vastiketta vastaan;
b) lapsiprostituutio tarkoittaa lapsen käyttöä
seksuaaliseen toimintaan palkkiota tai muuta
vastiketta vastaan;
c) lapsipornografia tarkoittaa todelliseen tai
jäljiteltyyn ilmeiseen seksuaaliseen toimintaan osallistuvan lapsen esittämistä millä tahansa keinolla tai lapsen sukupuolielinten
esittämistä ensisijaisesti seksuaalisessa tarkoituksessa.

Article 2
For the purposes of the present Protocol:
(a) Sale of children means any act or transaction whereby a child is transferred by any
person or group of persons to another for remuneration or any other consideration;
(b) Child prostitution means the use of a
child in sexual activities for remuneration or
any other form of consideration;
(c) Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual
parts of a child for primarily sexual purposes.

3 artikla
1. Sopimusvaltiot varmistavat, että ainakin
seuraavat teot ja toiminnat kuuluvat kaikilta
osin niiden rikoslain soveltamisalaan, riippumatta siitä, tehdäänkö nämä rikokset kotimaassa vai kansainvälisesti tai yksittäisen rikoksentekijän tekeminä vai osana järjestäytynyttä rikollisuutta:
a) 2 artiklassa määritellyn lasten myynnin
yhteydessä:
i) lapsen tarjoaminen, luovuttaminen tai
vastaanottaminen millä tahansa keinolla:
a. lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä varten;
b. lapsen elinten siirtämiseksi taloudellisessa hyötymistarkoituksessa;
c. lapsen käyttämiseksi pakkotyöhön;

Article 3
1. Each State Party shall ensure that, as a
minimum, the following acts and activities
are fully covered under its criminal or penal
law, whether such offences are committed
domestically or transnationally or on an individual or organized basis:

ii) sovellettavien kansainvälisten adoptiota
koskevien oikeudellisten asiakirjojen vastaisesti tapahtuva adoptiota koskevan suostumuksen hankkiminen asiattomin keinoin välittäjänä;

(a) In the context of sale of children as defined in article 2:
(i) Offering, delivering or accepting, by
whatever means, a child for the purpose of:
a. Sexual exploitation of the child;
b. Transfer of organs of the child for profit;
c. Engagement of the child in forced labour;
(ii) Improperly inducing consent, as an intermediary, for the adoption of a child in violation of applicable international legal instruments on adoption;
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b) lapsen tarjoaminen, vastaanottaminen,
välittäminen tai luovuttaminen 2 artiklassa
määriteltyä lapsiprostituutiota varten;
c) 2 artiklassa määritellyn lapsipornografian
tuottaminen, jakelu, levittäminen, tuonti,
vienti, tarjoaminen, myyminen tai hallussapito yllä mainittua tarkoitusta varten.
2. Jollei sopimusvaltion kansallisesta lainsäädännöstä muuta johdu, samat määräykset
koskevat myös edellä mainittujen tekojen yritystä sekä osallisuutta tai osallistumista niihin.
3. Sopimusvaltiot säätävät kyseisistä rikoksista määrättävistä asianmukaisista rangaistuksista, joissa otetaan huomioon rikosten vakavuus.
4. Jollei sopimusvaltion kansallisesta lainsäädännöstä muuta johdu, sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin säätääkseen
oikeushenkilöiden vastuusta tämän artiklan 1
kappaleessa tarkoitetuista rikoksista. Sopimusvaltion soveltamien oikeusperiaatteiden
mukaan tämä oikeushenkilöiden vastuu voi
olla rikos-, siviili- tai hallinto-oikeudellinen.
5. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin oikeudellisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kaikki lapseksiottamiseen liittyvät henkilöt toimivat sovellettavien kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen mukaisesti.

(b) Offering, obtaining, procuring or providing a child for child prostitution, as defined in article 2;
(c) Producing, distributing, disseminating,
importing, exporting, offering, selling or possessing for the above purposes child pornography as defined in article 2.
2. Subject to the provisions of the national
law of a State Party, the same shall apply to
an attempt to commit any of the said acts and
to complicity or participation in any of the
said acts.
3. Each State Party shall make such offences punishable by appropriate penalties
that take into account their grave nature.

4 artikla
1. Kukin sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin
toimenpiteisiin ulottaakseen lainkäyttövaltansa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rikoksiin, jotka tehdään kyseisen valtion alueella
tai kyseisessä valtiossa rekisteröidyssä aluksessa tai ilma-aluksessa.
2. Kukin sopimusvaltio voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ulottaakseen lainkäyttövaltansa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin
rikoksiin seuraavissa tapauksissa:
a) kun rikoksesta epäilty on kyseisen valtion kansalainen tai asuu pysyvästi sen alueella;
b) kun rikoksen uhri on kyseisen valtion
kansalainen.
3. Kukin sopimusvaltio ryhtyy myös tarvittaviin toimenpiteisiin ulottaakseen lainkäyttövaltansa edellä mainittuihin rikoksiin, kun
rikoksesta epäilty oleskelee kyseisen valtion
alueella eikä tämä valtio luovuta kyseistä
henkilöä rikoksen johdosta toiselle sopimus-

Article 4
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 3, paragraph 1, when the offences are
commited in its territory or on board a ship or
aircraft registered in that State.
2. Each State Party may take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 3, paragraph 1, in the following cases:
(a) When the alleged offender is a national
of that State or a person who has his habitual
residence in its territory;
(b) When the victim is a national of that
State.
3. Each State Party shall also take such
measures as may be necessary to establish its
jurisdiction over the aforementioned offences
when the alleged offender is present in its
territory and it does not extradite him or her
to another State Party on the ground that the

4. Subject to the provisions of its national
law, each State Party shall take measures,
where appropriate, to establish the liability of
legal persons for offences established in
paragraph 1 of the present article. Subject to
the legal principles of the State Party, such
liability of legal persons may be criminal,
civil or administrative.
5. States Parties shall take all appropriate
legal and administrative measures to ensure
that all persons involved in the adoption of a
child act in conformity with applicable international legal instruments.
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valtiolle sillä perusteella, että rikoksentekijä
on sen oma kansalainen.
4. Tämä pöytäkirja ei estä rikosoikeudellisen toimivallan käyttämistä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

offence has been committed by one of its nationals.
4. The present Protocol does not exclude
any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.

5 artikla
1. Tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut rikokset katsotaan rikoksiksi, joiden johdosta rikoksentekijä voidaan luovuttaa
sopimusvaltioiden välillä voimassa olevan
luovuttamissopimuksen sekä jokaisen niiden
välillä myöhemmin tehtävän luovuttamissopimuksen perustella, kyseisten sopimusten sisältämien ehtojen mukaisesti.
2. Jos sopimusvaltio, joka asettaa rikoksen
johdosta tapahtuvan luovuttamisen ehdoksi
sopimuksen olemassaolon, saa tällaista luovuttamista koskevan pyynnön toiselta sopimusvaltiolta, jonka kanssa sillä ei ole luovuttamissopimusta, se voi pitää tätä pöytäkirjaa
luovuttamisen oikeusperustana kyseisten rikosten osalta. Rikoksen johdosta tapahtuvaan
luovuttamiseen sovelletaan pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännössä säädettyjä
ehtoja.
3. Sopimusvaltiot, jotka eivät aseta rikoksen
johdosta tapahtuvan luovuttamisen ehdoksi
sopimuksen olemassaoloa, tunnustavat keskenään kyseiset rikokset sellaisiksi rikoksiksi,
joiden johdosta rikoksentekijä voidaan luovuttaa, pyynnön vastaanottavan valtion lainsäädännössä säädettyjen ehtojen mukaisesti.
4. Sopimusvaltioiden välistä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista varten kyseiset rikokset katsotaan tehdyn niiden tekopaikan lisäksi myös sellaisten valtioiden alueella, joiden edellytetään ulottavan lainkäyttövaltansa kyseisiin rikoksiin 4 artiklan mukaisesti.
5. Jos rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva pyyntö esitetään 3 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun rikoksen osalta, eikä
pyynnön vastaanottanut sopimusvaltio luovuta eikä aio luovuttaa rikoksentekijää hänen
kansalaisuutensa perusteella, kyseinen valtio
ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin saattaakseen tapauksen toimivaltaisten viranomaistensa käsiteltäväksi syytteen nostamista
varten.

Article 5
1. The offences referred to in article 3,
paragraph 1, shall be deemed to be included
as extraditable offences in any extradition
treaty existing between States Parties and
shall be included as extraditable offences in
every extradition treaty subsequently concluded between them, in accordance with the
conditions set forth in such treaties.
2. If a State Party that makes extradition
conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another
State Party with which it has no extradition
treaty, it may consider the present Protocol to
be a legal basis for extradition in respect of
such offences. Extradition shall be subject to
the conditions provided by the law of the requested State.
3. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty
shall recognize such offences as extraditable
offences between themselves subject to the
conditions provided by the law of the requested State.
4. Such offences shall be treated, for the
purpose of extradition between States Parties,
as if they had been committed not only in the
place in which they occurred but also in the
territories of the States required to establish
their jurisdiction in accordance with article 4.
5. If an extradition request is made with respect to an offence described in article 3,
paragraph 1, and the requested State Party
does not or will not extradite on the basis of
the nationality of the offender, that State
shall take suitable measures to submit the
case to its competent authorities for the purpose of prosecution.

6 artikla
Article 6
1. Sopimusvaltiot antavat toisilleen mahdol1. States Parties shall afford one another
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lisimman laajaa apua rikostutkinnan, rikosoikeudenkäynnin tai rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan menettelyn yhteydessä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
rikosten osalta, mukaan luettuna apu niiden
käytettävissä olevien oikeudenkäynnissä tarvittavien todisteiden saamiseksi.
2. Sopimusvaltiot täyttävät tämän artiklan 1
kohdan mukaiset velvoitteensa niiden välillä
mahdollisesti voimassa olevien sopimusten
tai muiden järjestelyjen mukaisesti. Jollei sopimusvaltioiden välillä ole tällaisia sopimuksia tai järjestelyjä, ne antavat toisilleen apua
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

the greatest measure of assistance in connection with investigations or criminal or extradition proceedings brought in respect of the
offences set forth in article 3, paragraph 1,
including assistance in obtaining evidence at
their disposal necessary for the proceedings.

7 artikla
Jollei sopimusvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä muuta johdu, ne:
a) ryhtyvät toimenpiteisiin mahdollistaakseen tarvittaessa seuraavien takavarikoinnin
ja menetetyksi tuomitsemisen:
i) tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen rikosten
tekemiseen tai niiden helpottamiseen käytetyt
esineet, kuten tarvikkeet, varat ja muut välineet;
ii) näiden rikosten tuottama hyöty;
b) toteuttavat toisen sopimusvaltion esittämän pyynnön, joka koskee a alakohdassa tarkoitettujen esineiden tai rikoksen tuottaman
hyödyn takavarikointia tai menetetyksi tuomitsemista;
c) ryhtyvät toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on sulkea kyseisten rikosten tekemiseen käytetyt tilat väliaikaisesti tai pysyvästi.

Article 7
States Parties shall, subject to the provisions of their national law:
(a) Take measures to provide for the seizure and confiscation, as appropriate, of:

8 artikla
1. Sopimusvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin suojellakseen tämän pöytäkirjan
vastaisen toiminnan lapsiuhrien oikeuksia ja
etuja kaikissa rikosoikeudenkäynnin vaiheissa, erityisesti:
a) tunnustamalla lapsiuhrien haavoittuvuuden ja mukauttamalla menettelytapoja siten,
että niissä otetaan huomioon lapsiuhrien erityistarpeet, mukaan luettuna heidän erityistarpeensa todistajina;
b) antamalla lapsiuhreille tietoa heidän oikeuksistaan ja asemastaan, oikeudenkäynnin
laajuudesta, ajankohdasta ja edistymisestä sekä heidän asiassaan annetusta päätöksestä;
c) sallimalla kansallisen lainsäädännön oikeudenkäyntimenettelyä koskevien säännös-

Article 8
1. States Parties shall adopt appropriate
measures to protect the rights and interests of
child victims of the practices prohibited under the present Protocol at all stages of the
criminal justice process, in particular by:
(a) Recognizing the vulnerability of child
victims and adapting procedures to recognize
their special needs, including their special
needs as witnesses;

2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 of the present article
in conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance that
may exist between them. In the absence of
such treaties or arrangements, States Parties
shall afford one another assistance in accordance with their domestic law.

(i) Goods, such as materials, assets and
other instrumentalities used to commit or facilitate offences under the present protocol;
(ii) Proceeds derived from such offences;
(b) Execute requests from another State
Party for seizure or confiscation of goods or
proceeds referred to in subparagraph (a);
(c) Take measures aimed at closing, on a
temporary or definitive basis, premises used
to commit such offences.

(b) Informing child victims of their rights,
their role and the scope, timing and progress
of the proceedings and of the disposition of
their cases;
(c) Allowing the views, needs and concerns
of child victims to be presented and consid-
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ten mukaisesti lapsiuhrien mielipiteiden, tarpeiden ja asioiden esittämisen ja käsittelyn
oikeudenkäynnissä, kun on kyse heidän henkilökohtaisista eduistaan;
d) tarjoamalla asianmukaisia tukipalveluja
lapsiuhreille koko oikeudenkäynnin ajan;
e) suojelemalla tarvittaessa lapsiuhrien yksityisyyttä ja henkilöllisyyttä ja ryhtymällä
kansallisen lainsäädännön mukaisiin toimenpiteisiin estääkseen sellaisten tietojen asiattoman levittämisen, joiden perusteella lapsiuhrit voitaisiin tunnistaa;
f) varmistamalla tarvittaessa, että lapsiuhreja sekä heidän perheitään ja heidän puolestaan todistavia henkilöitä suojellaan uhkauksilta ja kostotoimenpiteiltä;
g) välttämällä tarpeetonta viivästystä tuomioiden antamisessa ja sellaisten määräysten
tai päätösten täytäntöönpanossa, joilla myönnetään korvauksia lapsiuhreille.
2. Sopimusvaltiot varmistavat, että epävarmuus uhrin tosiasiallisesta iästä ei estä rikostutkinnan aloittamista, mukaan luettuna tutkinta uhrin iän selvittämiseksi.
3. Sopimusvaltiot varmistavat, että tässä
pöytäkirjassa tarkoitettujen rikosten uhreiksi
joutuneita lapsia kohdellaan rikosoikeusjärjestelmässä siten, että lapsen etu otetaan ensisijaisesti huomioon.
4. Sopimusvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin
varmistaakseen asianmukaisen koulutuksen,
erityisesti oikeudellisen ja psykologisen koulutuksen tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen rikosten uhrien parissa työskenteleville henkilöille.
5. Sopimusvaltiot ryhtyvät tarvittaessa toimenpiteisiin suojellakseen niiden henkilöiden
ja/ tai järjestöjen turvallisuutta ja koskemattomuutta, jotka työskentelevät kyseisten rikosten uhrien ehkäisemisen ja/ tai suojelun ja
kuntouttamisen parissa.
6. Minkään tämän artiklan määräyksen ei
katsota rajoittavan syytetyn oikeutta oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin tai olevan ristiriidassa sen kanssa.
9 artikla
1. Sopimusvaltiot hyväksyvät tai täydentävät ja panevat täytäntöön lakeja, hallinnollisia
toimenpiteitä ja sosiaalipoliittisia toimintaperiaatteita ja ohjelmia sekä levittävät niistä tie-

ered in proceedings where their personal interests are affected, in a manner consistent
with the procedural rules of national law;
(d) Providing appropriate support services
to child victims throughout the legal process;
(e) Protecting, as appropriate, the privacy
and identity of child victims and taking
measures in accordance with national law to
avoid the inappropriate dissemination of information that could lead to the identification
of child victims;
(f) Providing, in appropriate cases, for the
safety of child victims, as well as that of their
families and witnesses on their behalf, from
intimidation and retaliation;
(g) Avoiding unnecessary delay in the disposition of cases and the execution of orders
or decrees granting compensation to child
victims.
2. States Parties shall ensure that uncertainty as to the actual age of the victim shall
not prevent the initiation of criminal investigations, including investigations aimed at establishing the age of the victim.
3. States Parties shall ensure that, in the
treatment by the criminal justice system of
children who are victims of the offences described in the present Protocol, the best interest of the child shall be a primary consideration.
4. States Parties shall take measures to ensure appropriate training, in particular legal
and psychological training, for the persons
who work with victims of the offences prohibited under the present Protocol.
5. States Parties shall, in appropriate cases,
adopt measures in order to protect the safety
and integrity of those persons and/or organizations involved in the prevention and/or
protection and rehabilitation of victims of
such offences.
6. Nothing in the present article shall be
construed to be prejudicial to or inconsistent
with the rights of the accused to a fair and
impartial trial.
Article 9
1. States Parties shall adopt or strengthen,
implement and disseminate laws, administrative measures, social policies and programmes to prevent the offences referred to

41/2012
toa ehkäistäkseen tässä pöytäkirjassa tarkoitettuja rikoksia. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisten lasten suojeluun, jotka ovat erityisen alttiita tällaiselle toiminnalle.
2. Sopimusvaltiot edistävät koko väestön,
myös lasten, tietoisuutta tässä pöytäkirjassa
tarkoitettuja rikoksia ehkäisevistä toimenpiteistä ja näiden rikosten haitallisista seurauksista tiedottamalla niistä asianmukaisin keinoin ja järjestämällä koulutusta. Täyttäessään
tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan sopimusvaltiot kannustavat yhteiskuntaa, erityisesti lapsia ja lapsiuhreja, osallistumaan tällaisiin tiedotus- ja koulutusohjelmiin, myös
kansainvälisellä tasolla.
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in the present Protocol. Particular attention
shall be given to protect children who are especially vulnerable to such practices.
2. States Parties shall promote awareness in
the public at large, including children,
through information by all appropriate
means, education and training, about the preventive measures and harmful effects of the
offences referred to in the present Protocol.
In fulfilling their obligations under this article, States Parties shall encourage the participation of the community and, in particular,
children and child victims, in such information and education and training programmes,
including at the international level.
3. States Parties shall take all feasible
measures with the aim of ensuring all appropriate assistance to victims of such offences,
including their full social reintegration and
their full physical and psychological recovery.
4. States Parties shall ensure that all child
victims of the offences described in the present Protocol have access to adequate procedures to seek, without discrimination, compensation for damages from those legally responsible.

3. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin varmistaakseen kaiken asianmukaisen avun kyseisten rikosten
uhreille, mukaan luettuna uhrien uudelleen
sopeuttamien yhteiskuntaan sekä ruumiillinen
ja henkinen kuntoutus.
4. Sopimusvaltiot varmistavat, että kaikilla
tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen rikosten lapsiuhreilla on mahdollisuus turvautua asianmukaiseen menettelyyn, jonka avulla he voivat ilman syrjintää hakea vahingonkorvausta
rikoksista laillisesti vastuussa olevilta henkilöiltä.
5. Sopimusvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toi5. States Parties shall take appropriate
menpiteisiin kieltääkseen tehokkaasti tässä measures aimed at effectively prohibiting the
pöytäkirjassa tarkoitettuihin rikoksiin kannus- production and dissemination of material adtavan aineiston tuottamisen ja levittämisen.
vertising the offences described in the present Protocol.
10 artikla
1. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vahvistaakseen kansainvälistä yhteistyötä sellaisten monenvälisten, alueellisten ja kahdenvälisten järjestelyjen avulla, joiden tarkoituksena on lasten
myyntiin, lapsiprostituutioon, lapsipornografiaan ja lapsiin kohdistuvaan seksiturismiin
liittyvistä teoista vastuussa olevien henkilöiden tekojen ehkäiseminen, paljastaminen ja
tutkinta sekä näiden henkilöiden syyttäminen
ja rankaiseminen. Sopimusvaltiot edistävät
myös viranomaistensa, kansallisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen sekä kansainvälisten järjestöjen välistä kansainvälistä
yhteistyötä ja toiminnan yhteensovittamista.
2. Sopimusvaltiot edistävät kansainvälistä
yhteistyötä auttaakseen lapsiuhreja toipumaan

Article 10
1. States Parties shall take all necessary
steps to strengthen international cooperation
by multilateral, regional and bilateral arrangements for the prevention, detection, investigation, prosecution and punishment of
those responsible for acts involving the sale
of children, child prostitution, child pornography and child sex tourism. States Parties
shall also promote international cooperation
and coordination between their authorities,
national and international non-governmental
organizations and international organizations.

2. States Parties shall promote international
cooperation to assist child victims in their
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ruumiillisesti ja henkisesti, sopeutumaan uudelleen yhteiskuntaan ja palaamaan kotimaahansa.
3. Sopimusvaltiot pyrkivät vahvistamaan
kansainvälistä yhteistyötä puuttuakseen niihin
perimmäisiin syihin, kuten köyhyyteen ja olojen kehittymättömyyteen, jotka osaltaan altistavat lapsia lasten myynnille, lapsiprostituutiolle, lapsipornografialle ja lapsiin kohdistuvalle seksiturismille.
4. Sopimusvaltiot, joilla on mahdollisuus
siihen, antavat taloudellista, teknistä tai muuta apua olemassaolevien monenvälisten, alueellisten, kahdenvälisten tai muiden ohjelmien kautta.

physical and psychological recovery, social
reintegration and repatriation.
3. States Parties shall promote the strengthening of international cooperation in order to
address the root causes, such as poverty and
underdevelopment, contributing to the vulnerability of children to the sale of children,
child prostitution, child pornography and
child sex tourism.
4. States Parties in a position to do so shall
provide financial, technical or other assistance through existing multilateral, regional,
bilateral or other programmes.

11 artikla
Article 11
Mikään tässä pöytäkirjassa ei vaikuta määNothing in the present Protocol shall affect
räyksiin, jotka voivat paremmin edistää lap- any provisions that are more conducive to the
sen oikeuksien toteutumista, ja joita voi olla:
realization of the rights of the child and that
may be contained in:
a) sopimusvaltion lainsäädännössä;
(a) The law of a State Party;
b) sopimusvaltiota sitovassa kansainvälises(b) International law in force for that State.
sä oikeudessa.
12 artikla
1. Kukin sopimusvaltio antaa kahden vuoden kuluessa siitä, kun tämä pöytäkirja on tullut sen osalta voimaan, lapsen oikeuksien
komitealle raportin, johon sisältyy perusteelliset tiedot toimenpiteistä, joihin sopimusvaltio on ryhtynyt pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanemiseksi.
2. Annettuaan perusteellisen raporttinsa sopimusvaltio sisällyttää mahdolliset pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskevat lisätiedot niihin
raportteihin, joita se antaa lapsen oikeuksien
komitealle yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti. Muut pöytäkirjan sopimusvaltiot antavat raportin joka viides vuosi.

Article 12
1. Each State Party shall, within two years
following the entry into force of the present
Protocol for that State Party, submit a report
to the Committee on the Rights of the Child
providing comprehensive information on the
measures it has taken to implement the provisions of the Protocol.
2. Following the submission of the comprehensive report, each State Party shall include in the reports they submit to the Committee on the Rights of the Child, in accordance with article 44 of the Convention, any
further information with respect to the implementation of the present Protocol. Other
States Parties to the Protocol shall submit a
report every five years.
3. Lapsen oikeuksien komitea voi pyytää
3. The Committee on the Rights of the
sopimusvaltioilta tämän pöytäkirjan täytän- Child may request from States Parties further
töönpanoon liittyviä lisätietoja.
information relevant to the implementation of
the present Protocol.
13 artikla
Article 13
1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoit1. The present Protocol is open for signatamista varten kaikille valtioille, jotka ovat ture by any State that is a party to the Conyleissopimuksen osapuolia tai ovat allekirjoit- vention or has signed it.
taneet sen.
2. Tämä pöytäkirja on ratifioitava, ja se on
2. The present Protocol is subject to ratifi-
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avoinna liittymistä varten kaikille valtioille,
jotka ovat yleissopimuksen osapuolia tai ovat
allekirjoittaneet sen. Ratifioimis- tai liittymiskirjat talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

cation and is open to accession by any State
that is a party to the Convention or has
signed it. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations.

14 artikla
1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmen
kuukauden kuluttua kymmenennen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta.
2. Kunkin sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen
voimaantulon jälkeen, pöytäkirja tulee voimaan yhden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kyseinen valtio on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

Article 14
1. The present Protocol shall enter into
force three months after the deposit of the
tenth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after its entry into
force, the Protocol shall enter into force one
month after the date of the deposit of its own
instrument of ratification or accession.

15 artikla
1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän pöytäkirjan milloin tahansa antamalla siitä kirjallisen ilmoituksen Yhdistyneiden kansakuntien
pääsihteerille, joka sen jälkeen ilmoittaa irtisanomisesta muille yleissopimuksen sopimusvaltioille ja kaikille yleissopimuksen allekirjoittaneille valtioille. Irtisanominen tulee
voimaan yhden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri on ottanut ilmoituksen
vastaan.
2. Irtisanominen ei vapauta sopimusvaltiota
sen tähän pöytäkirjaan perustuvista velvoitteista sellaisten rikosten osalta, jotka tehdään
ennen irtisanomisen voimaantulopäivää. Irtisanominen ei myöskään millään tavalla vaikuta sellaisen asian käsittelyn jatkamiseen,
joka on lapsen oikeuksien komitean käsiteltävänä jo ennen irtisanomisen voimaantulopäivää.

Article 15
1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification to the Secretary- General of the United
Nations, who shall thereafter inform the other
States Parties to the Convention and all
States that have signed the Convention. The
denunciation shall take effect one year after
the date of receipt of the notification by the
Secretary-General.

16 artikla
1. Sopimusvaltio voi ehdottaa pöytäkirjan
muutosta ja tallettaa muutosehdotuksen Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan. Tämän jälkeen pääsihteeri toimittaa
muutosehdotuksen sopimusvaltioille ja pyytää niitä ilmoittamaan, kannattavatko ne sopimusvaltioiden kokouksen koolle kutsumista
muutosehdotuksen käsittelyä ja siitä äänestämistä varten. Mikäli neljän kuukauden kuluessa muutosehdotuksen toimittamisesta vähintään yksi kolmasosa sopimusvaltioista
kannattaa kokouksen koolle kutsumista, pää-

Article 16
1. Any State Party may propose an
amendment and file it with the SecretaryGeneral of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate
the proposed amendment to States Parties
with a request that they indicate whether they
favour a conference of States Parties for the
purpose of considering and voting upon the
proposals. In the event that, within four
months from the date of such communication, at least one third of the States Parties
favour such a conference, the Secretary-

2. Such a denunciation shall not have the
effect of releasing the State Party from its obligations under the present Protocol in regard
to any offence that occurs prior to the date on
which the denunciation becomes effective.
Nor shall such a denunciation prejudice in
any way the continued consideration of any
matter that is already under consideration by
the Committee on the Rights of the Child
prior to the date on which the denunciation
becomes effective.
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sihteeri kutsuu kokouksen koolle Yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa. Kokouksessa
läsnäolevien ja äänestävien sopimusvaltioiden
enemmistöllä hyväksytty muutos toimitetaan
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen
hyväksyttäväksi.
2. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytty muutos tulee voimaan, kun yleiskokous on hyväksynyt sen ja kun sopimusvaltioiden kahden kolmasosan enemmistö on hyväksynyt sen.
3. Kun muutos tulee voimaan, se sitoo niitä
sopimusvaltioita, jotka ovat hyväksyneet sen,
ja muita sopimusvaltioita sitovat edelleen tämän pöytäkirjan määräykset ja näiden sopimusvaltioiden aiemmin hyväksymät muutokset.

General shall convene the conference under
the auspices of the United Nations. Any
amendment adopted by a majority of States
Parties present and voting at the conference
shall be submitted to the General Assembly
of the United Nations for approval.
2. An amendment adopted in accordance
with paragraph 1 of the present article shall
enter into force when it has been approved by
the General Assembly and accepted by a
two-thirds majority of States Parties.
3. When an amendment enters into force, it
shall be binding on those States Parties that
have accepted it, other States Parties still being bound by the provisions of the present
Protocol and any earlier amendments they
have accepted.

17 artikla
1. Tämä pöytäkirja, jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset,
talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien arkistoon.
2. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri
toimittaa tämän pöytäkirjan oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille yleissopimuksen sopimusvaltioille ja kaikille yleissopimuksen allekirjoittaneille valtioille.

Article 17
1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be
deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the
present Protocol to all States Parties to the
Convention and all States that have signed
the Convention.
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