I 17 kapitel strafflagen stadgas om barnpornografibrott följande:
18 § (9.7.2004/650)
Spridning av pornografisk bild
Den som tillverkar, saluför eller till uthyrning bjuder ut, för in i eller ut ur Finland eller genom Finland till ett
annat land eller på annat sätt sprider bilder eller bildupptagningar som på ett sedlighetssårande sätt visar
1) barn,
2) våld, eller
3) könsumgänge med djur,
skall för spridning av pornografisk bild dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Försök är straffbart.
Vad som bestäms i 17 § 2 mom. gäller också bilder och bildupptagningar som avses i denna paragraf.
Som barn betraktas den som är yngre än aderton år och den vars ålder inte kan utredas, om det finns
grundad anledning att anta att personen är yngre än aderton år.
18 a § (9.7.2004/650)
Grov spridning av barnpornografisk bild
Om vid spridning av barnpornografisk bild
1) det barn som skildras är särskilt ungt,
2) bilden också skildrar grovt våld eller synnerligen förnedrande behandling av barnet,
3) brottet begås särskilt planmässigt, eller
4) brottet har begåtts som ett led i en i 1 a § 4 mom. avsedd organiserad kriminell sammanslutnings
verksamhet,
och gärningen även bedömd som en helhet är grov, skall gärningsmannen för grov spridning av
barnpornografisk bild dömas till fängelse i minst fyra månader och högst sex år.
Försök är straffbart.
19 § (9.7.2004/650)
Innehav av barnpornografisk bild
Den som obehörigen innehar ett fotografi, ett videoband, en film eller någon annan verklighetstrogen
bildupptagning som visar ett i 18 § 4 mom. avsett barn som deltar i samlag eller i något därmed jämförbart
sexuellt umgänge, eller som visar barn på något annat uppenbart sedlighetssårande sätt, skall för innehav
av barnpornografisk bild dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

I 20 kapitel strafflagen stadgas om sexualbrott mot barn följande:
6 § (24.7.1998/563)
Sexuellt utnyttjande av barn
Den som
1) har samlag med ett barn som är under sexton år,
2) genom beröring eller på annat sätt utsätter ett barn som är under sexton år för en sexuell handling som är
ägnad att skada hans eller hennes utveckling, eller
3) förmår honom eller henne att företa en handling som avses i 2 punkten,
skall för sexuellt utnyttjande av barn dömas till fängelse i högst fyra år.
En gärning som avses i 1 mom. anses likväl inte som sexuellt utnyttjande av barn, om det inte mellan
parterna råder någon stor skillnad i ålder eller själslig och kroppslig mognad.
För sexuellt utnyttjande av barn döms också den som handlar på ett sätt som avses i 1 mom. med ett barn
som har fyllt sexton men inte aderton år, om gärningsmannen är barnets förälder eller i förhållande till barnet
står i en ställning som motsvarar en förälders samt bor i samma hushåll som barnet.
Försök är straffbart.
7 § (24.7.1998/563)
Grovt sexuellt utnyttjande av barn
Om vid sexuellt utnyttjande av barn
1) brottet begås mot ett barn vars ålder eller utvecklingsnivå är sådan att brottet är ägnat att orsaka barnet
synnerlig skada,
2) brottet begås på ett synnerligen förödmjukande sätt eller

3) brottet är ägnat att orsaka barnet synnerlig skada på grund av det speciella förtroende som barnet hyser
för gärningsmannen eller på grund av att barnet på annat sätt står i särskilt beroende ställning i förhållande
till gärningsmannen,
och brottet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt sexuellt utnyttjande av barn
dömas till fängelse i minst ett och högst tio år.
Försök är straffbart.
8 a § (25.8.2006/743)
Köp av sexuella tjänster av ung person
Den som genom att utlova eller ge en ersättning får någon som är under 18 år att ha samlag eller företa
någon annan sexuell handling, skall för köp av sexuella tjänster av ung person dömas till böter eller fängelse
i högst ett år.
För köp av sexuella tjänster av ung person döms även den som använder i 1 mom. avsedda sexuella
tjänster, för vilka någon annan har utlovat eller givit ersättning.
Försök är straffbart.
Strafflagen hittas uppdaterad i sin helhet här

