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Jäsenehdotus 
lasten ja nuorten ulottuvilla olevan pornon saatavuuden rajoittamisesta 

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että otetaan käyttöön kolmannen osapuolen tarjoama iänvahvistuspalvelu 

(esimerkiksi pankkitunnuksilla), jolla varmistetaan pornosivuilla vierailevien 

täyttäneen 18 vuotta. 

että pyritään tekemään Pohjoismaiden kouluista ja päiväkodeista pornova-

paita esimerkiksi asentamalla koulujen tietokoneisiin ja tabletteihin porno-

suodattimia tai vastaavia teknisiä ratkaisuja.   

että jaetaan hyviä esimerkkejä lasten ja nuorten pornonkäyttömahdollisuuk-

sien vähentämiseksi. 

Taustaa 

Nettiporno on viimeisen kymmenen vuoden ajan raaistunut. Se sisältää naisiin koh-

distuvaa hyväksikäyttöä, nöyryyttämistä ja seksuaalista väkivaltaa. Pohjoismaiden 

ministerineuvosto laati vuonna 2006 tutkimusraportin, jonka aiheena oli nuoret, su-

kupuoli ja pornografia Pohjoismaissa (Unge, køn og pornografi i Norden). Raportista 

käy ilmi, että lähes kaikki lapset ja nuoret Pohjoismaissa ovat katselleet pornoa ja 

aloittavat sen varhain. Pojat alkavat katsoa pornoa jo 12–14-vuotiaina, Islannissa jo 

11-vuotiaina. Linköpingin yliopiston tutkimuksesta käy ilmi, että vuonna 2004 pojista 

11 prosenttia katsoi nettipornoa päivittäin; vuoden 2014 luku on jo yli kaksinkertai-

nen. Kasvu on ollut merkittävä.  

Porno vaikuttaa myös poikiin ja miehiin. Se lisää riskiä seksuaalisesta aggressiivisuu-

desta, saattaa vaikuttaa kykyyn tuntea läheisyyttä sekä saada vähättelemään naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa.   

 

Metoo-kampajan aikana kävi selkeästi ilmi, että monet nuoret tytöt ja naiset joutuvat 

seksuaalisen ahdistelun ja hyväksikäytön kohteeksi. Toisen ihmisen hyväksikäyttämi-

nen tai nöyryyttäminen ei ole koskaan hyväksyttävää. Voidaan kysyä, miten paljon 

porno vaikuttaa siihen, että poikien ja miesten naiskuva vääristyy.  

 



 
 

2 / 2 

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsia tulee suojella seksuaaliselta väkival-

lalta ja hyväksikäytöltä esimerkiksi pornografisessa materiaalissa. Pornografiaa kos-

kevaa lainsäädäntöä on olemassa, mutta se ei ole pysynyt digitaalisen kehityksen 

mukana. Pornokuva oppikirjassa on laiton, mutta koulun tableteilla ja tietokoneilla 

lasten ulottuvilla on pornoa ja väkivaltapelejä ja -videoita.  

 

Koulun tulee olla turvallinen paikka kaikille lapsille. Fyysiseen ja psykososiaaliseen 

työympäristöön panostetaan paljon aikaa ja resursseja, mutta lasten nettimaailmasta 

tiedetään vähemmän. On tärkeää, etteivät oppilaat pääse kouluista ja päiväkodeista 

Pohjoismaissa pornosivustoille. Yksi keino vähentää pornolle altistumisen riskiä on, 

että koulut ja päiväkodit asentavat tietokoneisiin ja tabletteihin pornosuodattimia tai 

muita teknisiä ratkaisuja. 

 

Isossa-Britanniassa on otettu käyttöön iänvarmistus, mikä tarkoittaa sitä, että voi-

dakseen katsella pornoa tai raakoja väkivaltapelejä käyttäjän on todistettava ulko-

puolisen palvelutarjoajan avulla olevansa yli 18-vuotias. Ruotsissa on teknisenä rat-

kaisuna otettu käyttöön pankkitunnistus, jonka avulla varmistetaan muun muassa 

käyttäjän täysi-ikäisyys. 

  

Uusi tekniikka tekee pornon levittämisestä ja löytämisestä helppoa, ja kehitys on 

kaikkialla Pohjoismaissa samankaltaista. Siksi on tärkeää jatkaa työtä asian parissa ja 

löytää ratkaisuja, joiden avulla vähennetään lasten ja nuorten mahdollisuuksia kat-

sella pornoa. Yhteistyö ja tiedonvaihto ovat pohjoismaisen yhteistyön vahvuus.  
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