
Kaupungit ja aLuEEt: 
Lapsiin KohdistuVan 

seKsuaaLisen  
VäKiVaLLan  

Vastainen sopimus 

on arvioitu, että yksi viidestä lapsesta euroopassa joutuu 
jonkinlaisen seksuaalisen väkivallan uhriksi. ongelman 

laajuuden vuoksi euroopan neuvosto on käynnistänyt 
OnE in FiVE kampanjan tehdäkseen kaikki – lapset, 

vanhemmat ja lasten kanssa yhteydessä olevat – 
tietoisiksi euroopan neuvoston yleissopimuksesta lasten 
suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä 

– Lanzaroten yleissopimus ja edistääkseen sen 
toimeenpanoa paitsi euroopan neuvoston 47 jäsenmaassa, 

myös niiden ulkopuolella.

Osana Euroopan neuvoston YKSi ViiDEStÄ -kampanjaa, 
neuvoston paikallis- ja aluehallinnon kongressi on laatinut 

Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vastaisen 
kaupunkien ja alueiden sopimuksen ja kehottaa 

paikallis- ja aluehallinnon viranomaisia, valtuustojen ja 
alueparlamenttien edustajia ja kansallisia paikallis- ja 

aluehallinnon viranomaisten liittoja ja muita järjestöjä 
liittymään siihen joukolla. 
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osaLListuminen 
yksi ViiDestÄ 
kampanjaan

Kaupunkeja ja alueita, paikallisvaltuustojen ja 
alueparlamenttien edustajia ja hallintoa ja myös 
paikallis- ja aluehallinnon viranomaisten liittoja ja muita 
organisaatioita kutsutaan osallistumaan YKsi Viidestä 
-kampanjaan ja esittelemään niitä politiikkaohjelmia ja 
aloitteita, joita ne itse ovat ottaneet käyttöön.

paikallis- ja aluehallinnon virnaomaisilla on keskeinen vastuu – valtiohallinnon ohella – kansalaisten ihmisoikeuksien 
suojelemisesta ja edistämisestä. tähän sisältyy asianomaisilla alueilla asuvien lasten ja nuorten turvallisuuden 
ja hyvinvoinnin suojaaminen ja edistäminen. Seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhrien auttamiseen 
tarkoitetut palvelut ovat pääosin paikallisia. Myös ennaltaehkäisevät ja tietoisuutta lisäävät toimet voivat olla 
myös tehokkaimpia tällä tasolla. paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat siitä syystä eturintamassa torjumassa 
lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, ja heidän tulee laatia ja panna täytäntöön toimintasuunnitelmia ja 
strategioita näiden tilanteiden käsittelemiseksi ja uusien tapausten ehkäisemiseksi.

Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallinnon kongressi on laatinut Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan 
vastaisen kaupunkien ja alueiden sopimuksen. Sen tarkoituksena on opastaa viranomaisia niiden taistelussa lasten 
kokemaa seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan. asiakirja sisältää esimerkkejä paikallis- ja aluetasolla 
käyttöön otettavista käytännön aloitteista ja politiikkaohjelmista lapsiystävällisen palvelujen luomiseksi, lasten 
suojelemiseksi ja seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi yhteisössä. 

tämä ehdotukset perustuvat neljään perustehtävään: hyväksikäytön ennaltaehkäiseminen, uhrien suojeleminen, 
rikollisten saattaminen edesvastuuseen ja lasten osallisuus läpi koko prosessin 

muutamia esimerkkejä aloitteista:

ONE in FIVE-kampanjan 
edistäminen paikallis- ja aluetasolla

TUKIPALVELUIHIN
saatavuuden parantaminen 

MONIALAISTEN KESKUSTEN
perustaminen

LASTEN TIETOISUUDEN 
lisääminen kouluissa ja muissa laitoksissa

LASTEN KANSSA TYÖSKENTELEVIEN 
koulutus

KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUKSIEN 
järjestäminen

YHTEISTYÖ
kansalaisjärjestöjen, median ja yksityissektorin kanssa

TIEDOTUSMATERIAALIN 
 jakaminen 



sopimuKseen   
Liittyminen 

internetissÄ

tiedonvaihtoa varten on avattu erityiset 
verkkosivut, jotka varmistavat myös 
tiedon leviämisen euroopan-laajuisesti 
paikallis- ja alueviranomaisten toimista 
lasten kokeman seksuaalisen väkivallan 
torjumiseksi. 

Yksilöllinen käyttäjätili näillä sivuilla antaa paikallis- ja alueviranomaisille, paikallisvaltuustojen ja alueparlamenttien 
edustajille ja liitoille mahdollisuuden ladata sivuille omia sisältöjään ja jakaa omia aloiteideoitaan muiden kanssa. 
nettisivut ovat käyttäjäystävällinen tapa julkaista toimintaa koskevaa tietoa ja jakaa sitä Euroopan-laajuisesti.

Valitse profiili – paikallinen/alueellinen 
viranomainen tai Liitot/järjestöt – ja 
täytä verkkorekisteröintilomake, ja 
käyttäjätili syntyy automaattisesti. 
Sisäänkirjoittautumisessa tarvittava 
käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteesi ja 
valitsemasi salasana.

Käyttäjätilin kautta pääsee lisäämään tietoja 
alueen tai kaupungin omista ohjelmista 
ja toimista, ja ne näkyvät asianomaisella 
nettisivustolla. 



Lanzaroten 
yLeissopimuksen 

edistäminen

Kaikkia YKsi Viidestä -kampanjaan 
osallistuvia sidosryhmiä pyydetään 
tiedottamaan kansallisille viranomaisille 
euroopan neuvoston yleissopimuksesta 
lapsiin kohdistuvan seksuaalisen riiston ja 
hyväksikäytön torjumiseksi – ns. Lanzaroten 
yleissopimus – jotta mahdollisimman moni 
allekirjoittaa ja ratifioi tämän juridisen 
välineen.

Lanzaroten yleissopimuksen tavoitteena on varmistaa Euroopan-laajuisesti yhdenmukainen ja kaikkiin lapsiin 
ulottuva suoja sopimalla selvistä yhteisistä ja kaikissa Euroopan maissa sovellettavista standardeista ja määritelmistä, 
erityisesti rikosoikeuden harmonisoinnin ja muiden asiaankuuluvien toimien kautta. 

Lanzaroten yleissopimus solmittiin allekirjoitettavaksi 25.10.2007 Lanzarotella Espanjassa ja se astui voimaan 
1.7.2010. Sen määräysten tarkoituksena on lasten seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön ehkäisy, seksirikosten 
uhriksi joutuneiden lasten suojeleminen ja rikollisten saattaminen edesvastuuseen 

Yleissopimus painottaa kaikessa lasten etua. Se kattaa seuraavat keskeiset seikat: 

• ennaltaehkäisevät ja suojelutoimet; 
• uhriksi joutuneiden lasten ja näiden perheiden auttaminen; 
• lapsia koskeviin seksirikoksiin syyllistyneisiin henkilöihin kohdistuvat ohjelmat tai toimenpiteet; 
•  rikosnimikkeet, mukaan lukien kokonaan uudet nimikkeet kuten lasten houkutteleminen seksuaalisiin 

tarkoituksiin; 
• lapsiystävälliset tutkinta- ja syyttämiskäytännöt; 
• tuomion saaneita seksirikollisia koskevien tietojen kerääminen ja tallentaminen; 
• kansainvälinen yhteistyö; 
• valvontamekanismi

Lisätietoa Lanzaroten yleissopimuksesta: www.coe.int/lanzarote 

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on poliittinen järjestö, joka toimii demokratian ja ihmisoikeuden edistämiseksi koko 
maanosassa. Se etsii myös yhteisiä vastauksia 47 jäsenmaan sosiaalisiin, kulttuurisiin ja juridisiin haasteisiin. Euroopan neuvoston 
paikallis- ja aluehallinnon kongressi edustaa paikallis- ja aluehallinnon viranomaisia ja edistää ruohonjuuritason demokratiaa. Se on 
kaksikamarinen – paikallisviranomaisten ja alueiden kamarit – ja se kokoaa yhteen 318 täysjäsentä ja 318 varaedustajaa yli 200.000 
eurooppalaisesta yhteisöstä.

CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES OF THE COUNCIL OF EUROPE
Avenue de l’Europe – F 67075 Strasbourg Cedex / Tel. : +33 (0)3 88 41 21 10 / Fax : +33 (0)3 88 41 37 47
www.coe.int/congress-oneinfive – congress.oneinfive@coe.int
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