MUISTA
SUOJAIKÄRAJAT!
*

Yli 16-vuotias ei saa olla seksuaalisessa
kanssakäymisessä alle 16-vuotiaan kanssa.

* Seksuaalista kanssakäymistä ovat esimerkiksi seksin harrastaminen, suutelu ja intiimialueiden hyväily.
18-vuoden suojaikäraja suojaa kaikkia alaikäisiä
vanhempien, opettajien, valmentajien tai muiden
auktoriteettien tekemiltä seksuaalisilta teoilta.

Alle 18-vuotiasta lasta esittävän sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavan kuvamateriaalin valmistaminen,
levittäminen sekä hallussapito ovat rikoksia.

Seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta
tai sen yritys on rikos.

Suojaikärajoilla suojataan lapsen ja nuoren psyykkistä, seksuaalista, sosiaalista ja fyysistä kehitystä.
Suojaikärajat koskevat myös internetissä tapahtuvaa toimintaa.
Myös seksuaalisten tekojen yritys ja ehdottaminen ovat rangaistavia tekoja.
Rikoslakiin on myös kirjattu rajoitussäännös, jonka mukaan seksuaalinen kanssakäyminen ei ole rikos, jos se ei loukkaa kohteen
seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.
Julisteet on tehty yhteistyössä poliisin kanssa.

RIKOS VAI EI?
13-vuotiaalla on seksuaalista toimintaa
20-vuotiaan kanssa.

Vakava rikos!

28-vuotias opettaja harrastaa seksiä
17-vuotiaan oppilaansa kanssa.

Tällaisen suhteen ei katsota olevan tasavertainen. Nuori saattaa suostua seksiin
pelkästä miellyttämisen halusta tai kokee tekojen vastustamisen vaikeana, kun
kyseessä on tuttu opettaja.

Vakava rikos!

25-vuotias lähettää 10-15-vuotiaille tytöille
itsestään alastonkuvia, pyytää tytöiltä
alastonkuvia ja katselee heitä alastomina
web-kameran välityksellä.

Vakava rikos!

15-vuotias ja 16-vuotias seurustelevat toisiaan
kunnioittaen ja heillä on seksuaalista toimintaa.
Ei rikos!

Rikoksen merkit eivät yleensä täyty, jos 15-vuotias ja 16-vuotias
seurustelevat toisiaan kunnioittaen eikä seksuaalisiin tekoihin liity pakottamista tai
painostamista. Yleensä tällaisissa tilanteissa ei ole kyseessä hyväksikäyttö vaan
tasavertainen kahdenkeskinen suhde. Ikäero ei ole montaa vuotta ja henkiseltä sekä
ruumiilliselta kehitykseltään nuoret ovat samalla tasolla. 15-vuotiaan vanhemmat
voivat kuitenkin olla asiasta eri mieltä ja tehdä rikosilmoituksen.

13-vuotias ja 14-vuotias harrastavat seksiä.
Siihen ei liity painostamista, hyväksikäyttöä tai
pakottamista.
Ei rikos!

Mikään ei estä kahta alle 16-vuotiasta harrastamasta seksiä keskenään, jos
molemmat sitä haluavat, eikä seksiin liity painostamista, hyväksikäyttöä tai
pakottamista. Joissain tapauksissa tällainen voi kuitenkin olla lastensuojeluun
kuuluva asia.

14-vuotias seurustelee 20-vuotiaan kanssa.
Heillä ei ole seksuaalista toimintaa.
Ei rikos!

Seurustella saa, vaikka kumppaneista toinen olisi aikuinen ja toinen alle
16-vuotias. Suhteeseen ei saa kuulua seksuaalisia tekoja, kuten suutelua,
intiimialueiden hyväilyä tai yhdyntää.

Julisteet on tehty yhteistyössä poliisin kanssa.

