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ET OLE VELKAA KENELLEKKÄÄN NUDEJA, 
VIDEOITA TAI MUUTAKAAN MATERIAALIA

• Jos joku on sitä mieltä, että kuvamateriaali on yksi tapa 
kertoa kuinka paljon välität tai rakastat 

= se on henkistä väkivaltaa. 
• Jos joku uhkailee tekevänsä jotain, jos et lähetä 

materiaalia 
= se on kiristämistä eli rikollista. 

• Jos joku heruuttaa asiasta koko ajan
= painostamista
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ENNEN MATERIAALIN LÄHETTÄMISTÄ MIETI:

• Lähetätkö materiaalin vapaasta tahdostasi? 
• Lähetätkö materiaalin siksi, että toinen olisi tyytyväinen, 

pitäisi sinusta enemmän tai se olisi tapa jolla hän jättäisi 
sinut rauhaan? 

• Saatko kuulla haukkumista tai sanotaanko sinulle 
ilkeästi, jos kerrot että et haluaisi lähettää nudeja tai 
muuta intiimiä materiaalia? 
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Kunnioittavaan ja tasavertaiseen suhteeseen 
ei kuulu haukkumista, kiristämistä tai ilkeilyä ,
jos et toimi niin kuin kumppani toivoo. 



Mitä jos löydät materiaalia itsestäsi?

• Jos sinusta on levitetty intiimejä kuvamateriaaleja, 
ota yhteyttä poliisiin. 

• Jos löydät itsesi sosiaalisesta mediasta, 
keskustelufoorumilta, pornosivuilta tai nettisivuilta 
ota kuvakaappaus jossa näkyy myös sivuston 
nettiosoite. 

• Jos mahdollista, ota yhteyttä sivuston tai alustan 
ylläpitäjään ja vaadi kuvia poistettavaksi.



SUOJELE YKSITYISYYTTÄSI NUDEMATERIAALISSA

• Katso ettei kuvissa näy
tunnistettavia asioita kuten
tatuointeja. 

• Tai editoi tunnistettavat
asiat pois, voit myös
blurrata ne. 

• Varmista puhelimen EXIF 
tiedoista ettet jaa
sijaintiasi.



MILLOIN ON OK LÄHETTÄÄ ITSESTÄ 
NUDEKUVAA?



MITÄ SUN LÄHETTÄMILLE NUDEILLE VOI 
TAPAHTUA? 
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MITÄ KOSTOPORNO VOI OLLA? 

• Kostoporno on intiimin kuvamateriaalin levittämistä 
muille ilman että asiasta on sovittu. 

• Kuvamateriaalissa voi olla kahden tai useamman 
henkilön keskinäistä seksiä, sooloseksiä, yksin tai 
yhdessä tehtyjä seksuaalisia tekoja, nudeja eli 
alastomuutta tai paljaita sukuelimiä.

• Kostoporno on yksi seksuaaliväkivallan muoto ja sitä 
voi tapahtua kenelle vain riippumatta iästä, 
sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. 
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Materiaalin levittäjä tietää mitä tekee 

• Henkilön kuvaaminen salaa tai vastoin hänen 
tahtoaan on laissa kiellettyä.

• Kostoporno ei ole “vain” kiusantekoa vaan 
yksityisiksi tarkoitettujen seksivideoiden  tai kuvien 
levittämistä ilman lupaa tutkitaan yksityiselämää 
loukkaavana tiedon levittämisenä tai 
kunnianloukkauksena. 

• Jos kyseessä on alaikäinen, voi kyseessä olla 
seksuaalinen hyväksikäyttö. 



Materiaalin levittäjä on vastuullinen 
teostaan

• Yleensä levittäjä haluaa kostaa esimerkiksi eron 
tai jos välit ovat muutoin menneet poikki tai on 
riitaa. 

• Joissain tapauksissa kostopornon levittäjät ovat 
kertoneet halunneensa rehvastella muille 
seksikokemuksiaan.

• Kuvien tai videoiden jakamista voidaan käyttää 
myös uhkailun tai kiristämisen välineenä. Silloin 
yhteys aina Poliisiin.
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Kostopornoa voidaan levittää esimerkiksi 
yksityisissä WhatsApp keskusteluissa, 
pornosivuilla, peliyhteisöissä, nettisivuilla tai 
somessa.



Jos löydät itsestäsi materiaalia, toimi näin: 
• Jos sinusta on levitetty intiimejä kuvamateriaaleja, 

ota yhteyttä poliisiin. 
• Jos löydät itsesi sosiaalisesta mediasta, 

keskustelufoorumilta, pornosivuilta tai nettisivuilta 
ota kuvakaappaus jossa näkyy myös sivuston 
nettiosoite. 

• Jos mahdollista, ota yhteyttä sivuston tai alustan 
ylläpitäjään ja vaadi kuvia poistettavaksi. 
Useimmat sivustot ja somekanavat poistavat 
luvattomat materiaalit. 
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Kostopornon uhreille materiaalin 
leviäminen on äärimmäisen nöyryyttävää 
ja loukkaavaa. Sen vaikutukset voivat olla 
vakavia, pitkäkestoisia ja traumaattisia.



Hae apua ja tukea 
• Kostopornon uhriksi joutuminen loukkaa jokaisen 

seksuaalista itsemäärämisoikeutta ja se voi 
herättää monenlaisia tunteita ja pelkojakin.

• Usein suurimmat pelot liittyvät siihen, että läheiset 
ystävät ja perhe saavat tietää materiaalin 
vuotaneen muiden nähtäville.

• Apua ja tukea on saatavilla muun muassa Poliisilta, 
Rikosuhripäivystyksestä, SERI-seksuaaliväkivallan 
uhreista, Naisten linjalta, Nuorten Exitist ja Nuorten 
Väestöliiton chatpalveluista.
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