
 

 

Hur identifierar jag misstankar om sexualbrott som riktas mot en minderårig? 
 

Sexualbrott fastställs i kapitel 20 i strafflagen. Om du är osäker på om det finns skäl att 

misstänka sexualbrott, konsultera alltid polisen eller rådfråga experter. Du kan be om råd 

utan att avslöja offrets eller den misstänktas namn. 

 

• Polisen i ditt område 

• Sexualbrottsavdelningen vid Helsingfors polisinrättning: 

seksuaalirikokset.helsinki@poliisi.fi 

• Brottsofferjouren: https://www.riku.fi/sv/kontaktuppgifter/ 

• Du är inte ensam-tjänsten: www.etoleyksin.fi/sv/ 
 

Du kan också fundera över din misstanke med hjälp av frågorna nedan. 

 

Hur gammal är personen som incidenten riktats mot? 

 

I lagen finns två skyddsåldersgränser. Skyddsåldersgräns på 16 år och skyddsåldersgräns på 

18 år. Enligt lagen får man inte utföra sexuella handlingar mot personer under 16 år. En 

person under 16 år anses ännu vara i behov av speciellt skydd i fråga om sexuell och psykisk 

utveckling. 

 

Skyddsåldersgränsen på 18 år skyddar barn och unga från sexuellt utnyttjande inom familjen 

samt sexuella handlingar eller samlag som sker i ett förtroendeförhållande eller auktoritär 

position. Personer i förtroendeförhållande eller auktoritär position är till exempel barnets eller 

den ungas lärare, fritids- eller annan ledare, tränare eller assistent. 

 

Om du misstänker att en person under 18 år har blivit utsatt för sexualbrott, fråga polisen 

och barnskyddet om råd. En person över 18 år har rätt att själv bestämma om hen anmäler 

saken till polisen, även om hen skulle ha varit minderårig vid tidpunkten för händelsen. 
 

I kapitel 20 i strafflagen finns en så kallad begränsningsbestämmelse. Syftet med denna 

begränsningsbestämmelse är att inte straffa sexuella handlingar eller samlag som skett i 

samförstånd mellan ungdomar, där den ena är över 16 år och den andra är under 16 år. 
 

Villkor för att bestämmelsen ska uppfyllas är att det inte råder någon stor skillnad i själslig 

och kroppslig mognad mellan parterna, den sexuella handlingen grundar sig på ömsesidigt 
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samtycke och handlingarna är inte kopplade till påtryckningar, tvång eller våld. På samma 

grunder förbjuder lagen inte heller sex mellan personer under 16 års ålder. 



 

 

Vad har gjorts? 

 

A) När du får kännedom om att en vuxen person har haft samlag eller gjort andra 

sexuella handlingar med ett barn eller en ung person under 

skyddsåldersgränsen, ska en brottsanmälan och en barnskyddsanmälan göras. 

 

B) Om nedanstående handlingar riktas mot barn eller unga under 

skyddsåldersgränsen och gärningsmannen är en ung person eller en vuxen över 

15 år, ska en brottsanmälan och en barnskyddsanmälan göras. 

 

• osakligt sexuellt tal, till exempel skämt, sexuellt färgade kommentarer eller frågor som 

berör kroppen eller den intima integriteten 

• gester eller miner med sexuella anspelningar, till exempel gester som föreställer 

onani 

• osakliga sexuella innehåll i olika kanaler på sociala medier, WhatsApp-, 

Snapchat- o.dyl. meddelanden, textmeddelanden, e-post, telefonsamtal 

• förslag om eller krav på samlag eller andra sexuella handlingar 

• ett barn eller en ung person lockas till att titta på porr, onani, samlag 

• berättelser om sexuellt laddade händelser, förslag om samlag eller andra 

sexuella händelser 

• att få barnet att agera på ett sexuellt färgat sätt till exempel att röra vid eller smeka 

sina intima delar medan gärningsmannen iakttar barnet (även via webbkamera) 

• gärningsmannen visar sitt könsorgan för barnet (även via webbkamera) 

• beröring av en del av barnets eller den ungas kropp som vanligtvis anses sexuellt 

relevant: brösten, könsorganen, stjärten eller låren, kyssar 

 
Vad vet du om det som har hänt? 

 

• Offrets berättelse om sexualbrott som hen själv har blivit utsatt för är alltid en 

tillräcklig orsak för brottsanmälan. Samla inte själv bevis mot eller för berättelsen. 

Egna utredningar kan senare störa polisens arbete. 



 

 

• Om du misstänker att en minderårig har blivit utsatt för sexualbrott på basen av 

rykten, prata först om saken med offret och hens föräldrar. 

• Om offret är under 18 år, kan du göra en brottsanmälan och en barnskyddsanmälan 

även om offret motsätter sig detta. Personerna som namngetts i barnskyddslagens 

25 § är skyldiga att göra brott- och barnskyddsanmälan. 

• Om offret har fyllt 18 år, bestämmer hen själv om att göra en brottsanmälan, även 

om hen skulle ha varit minderårig vid tidpunkten för händelsen. 
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