
Rikoslain 17 luvussa lapsipornografiaan liittyvistä rikoksista säädetty 
seuraavasti: 
 
 
18 § (9.7.20047/650) 
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen 
Joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokrattavana, vie maasta, tuo maahan tai Suomen kautta muuhun maahan 
taikka muuten levittää kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään 
1) lasta, 
2) väkivaltaa tai 
3) eläimeen sekaantumista, 
on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi. 
Yritys on rangaistava. 
Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös tässä pykälässä tarkoitettua kuvaa tai kuvatallennetta. 
Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta 
jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi. 
 
18 a § (9.7.2004/650)  
Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen 
Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisessä 
1) lapsi on erityisen nuori, 
2) kuvassa esitetään myös vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttävästi, 
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai 
4) rikos on tehty osana 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa 
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä vankeuteen vähintään neljäksi 
kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 
Yritys on rangaistava. 
 
19 § (9.7.2004/650)  
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito 
Joka oikeudettomasti pitää hallussaan valokuvaa, videonauhaa, elokuvaa tai muuta todellisuudenmukaista 
kuvatallennetta, jossa esitetään 18 §:n 4 momentissa tarkoitettua lasta sukupuoliyhteydessä tai siihen 
rinnastettavassa seksuaalisessa kanssakäymisessä taikka muulla sukupuolisiveellisyyttä ilmeisen loukkaavalla 
tavalla, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta sakkoon tai 
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 
 
Rikoslaissa 20 luvussa lapsiin kohdistuvista rikoksista säädetty seuraavasti: 
 
6 § (24.7.1998/563)  
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
Joka 
1) on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa, 
2) koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on 
omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään, tai 
3) saa hänet ryhtymään 2 kohdassa tarkoitettuun tekoon, 
on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi. 
Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei kuitenkaan pidetä 1 momentissa tarkoitettua tekoa, jos osapuolten 
iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. 
Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka menettelee 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 
kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa, jos tekijä on lapsen vanhempi tai 
vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. 
Yritys on rangaistava. 
 



7 § (24.7.1998/563)  
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
Jos lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä 
1) kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa, 
2) rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai 
3) rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen 
luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi 
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä lapsen 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. 
Yritys on rangaistava. 
 
8 a § (25.8.2006/743)  
Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta 
Joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään 
sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon, on tuomittava seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta 
sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 
Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomitaan myös se, joka käyttää 1 momentissa tarkoitettuja 
seksuaalipalveluja, joista toinen on luvannut tai antanut korvauksen. 
Yritys on rangaistava. 
 
Rikoslaki löytyy ajantasaisena kokonaisuudessaan täältä  
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