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Demokratia, sananvapaus, sananvastuu

”Ai onks sananvapaus niinku sitä

että saa huutaa ja kiroilla

niin paljon ku haluu?”

–

Aatos, 9 v.



Vihapuhe on uhka demokratialle – vaikuttaa 

yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

• Kuntapäättäjistä 1/3 ja melkein 1/2 kansanedustajista 
tai heidän avustajistaan vihapuheen kohteena 
luottamus- tai virkatehtäviensä takia

• 2/3 päättäjästä arvioi julkisessa keskustelussa 
esiintyvän vihapuheen lisääntyneen viime vuosina

• Eniten vihapuhetta joutuvat kohtaamaan naiset ja 
muut marginaaliasemissa olevat (rodullistetut) sekä 
suurten kaupunkien päättäjät

• Knuutila, Kosonen, Saresma, Haara, Pöyhtäri: Viha 
vallassa – vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon (VNK 2019)
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Vihapuhe vaientaa kohteensa



Vihapuheen vaikutuksia politiikassa toimiviin

(Viha vallassa -raportti, 2019)

• Vaikuttaa kielteisesti uhrin tunteisiin, fyysiseen ja 
psyykkiseen hyvinvointiin ja toimintaan: 

• ”Aiheutti useita unettomia öitä ja pelkoa mennä fb-palstoille”; 
”unettomuutta ja ahdistusta”; ”verenpainetauti, jatkuvaa pahaa 
mieltä ja läheisten kärsimystä”; ”unettomuutta, väsymistä, 
voimattomuuden tunnetta, sairautta”

• Vähentää motivaatiota ja turhauttaa

• Vapaaehtoisista luottamustehtävistä saatetaan luopua

• Myös pelkkä vihapuheen uhka tai aiemmin vastaanotettu 
vihapuhe rajoittaa toimintaa politiikan kentällä

• Vaikutukset perheeseen ja perhesuhteisiin kohtuuttomia

Pieni määrä tunnuksia (n. 200) Twitterin 

vihamielisten viestien takana.



”Kielenkäyttö on vallankäyttöä”
(sisäministeri Maria Ohisalo Viha vallassa -raportin 

julkistamistilaisuudessa 4.10.2019)

• Hyökkäykset ja hiljentämisyritykset yksittäisinä tekoina ja organisoituna 
toimintana

• Masinointi = vihapuhehyökkäykset järjestäytyneenä, jostakin käsin 
johdettuna toimintana

• Maalittaminen = usutetaan ihmisiä jonkun yksittäisen henkilön 
kimppuun sosiaalisessa mediassa

• Sanat ovat tekoja, puhe on teko! Vihapuhe:

1. Itsessään vahingollista, haavoittaa ja kuormittaa

2. Pyrkii mobilisoimaan, saamaan asioita aikaan

 Performatiivisuus

Vihapuhe on vallankäyttöä!



Vihapuhe sikiää netissä

Verkkovihana ilmenevä vihapuhe :

1. Keskustelupalstojen puhetyyli (Hommafoorum, 4Chan,8Chan, 
Ylilauta, Suomi24, Vauva.fi…); levinnyt myös laajemmin mediaan ja 
yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä ihmisten väliseen 
kanssakäymiseen

2. Yksittäisiin henkilöihin tai ryhmiin kohdennettu ”vihaposti”

Sukupuolittunut vihapuhe:

• Kohdistuu ennen kaikkea naisiin (ja vähemmistöihin, marginalisoituihin 
ryhmiin)

• Kohdistuu myös miehiin, mutta naisiin kohdistuessaan on rankempaa 

• Enimmäkseen miehet lähettävät vihaviestejä ja osallistuvat 
nettikeskusteluihin



Vihapuhe on sukupuolittunutta,

sukupuolittavaa ja rodullistavaa
• Nykykulttuurissa ideologisia kamppailuja mm. sukupuoli-

järjestyksistä ja etnisistä järjestyksistä 

• Sosiaalinen media voimakasa mielipidemuokkaaja, mobilisoi 

ihmisiä affektiivisesti

• Blogosfäärin sukupuolittuminen  feminiiniset lifestyle-

blogit; maskulinistit (kansainvälinen Men’s Rights Activism)

• Blogosfäärin rodullistaminen  ”Rajat kiinni”, (valkoinen) 

”Suomi ensin” ym. maahanmuuttovastaiset sivustot 

”maahanmuuttokriittisen” liikkeen kasvualustana: ”rasistista ja 

misogyynistä kielenkäyttöä” (Koivulaakso, Brunila & 

Anderson 2012)
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”Erityisen alttiita [seksistiselle vihapuheelle] 

ovat nuoret naiset sekä julkisuudessa toimivat 

naiset, kuten poliitikot, toimittajat ja tutkijat.” 

(Tasa-arvovaltuutetun kertomus 

eduskunnalle 2018.)



Vihapuhe tuottaa väkivaltaa,

viha tihkuu verkosta kaikkialle

• Oletus: Mies on perheen ja kansakunnan pää ja nainen tälle 

alisteinen, nöyrä ja kuuliainen suojatti (Iris Marion Young)

• Taustalla naisviha eli misogynia: kyse kontrolloinnista, 

valvonnasta, rankaisemisesta ja ”pahojen” naisten 

hiljentämisestä (Kate Manne)

• Tasa-arvoajattelu kyseenalaistaa sukupuolisopimusta, jonka 

mukaan naisen paikka on kotona, ei miesten lailla julkisessa 

elämässä

• Feministit horjuttavat traditionaalista sukupuolijärjestystä ja 

naisen roolia haastaessaan käsityksen kohtaloonsa 

tyytyväisestä alamaisesta, suojelusta kiitollisesta naisesta

• Seksistisen, misogyynisen ja rasistisen puheen ja 

mobilisaation lausuntojen avulla toiseutetaan patriarkaattia 

vastaan kapinoivat naiset ja ”meidän” ryhmäämme 

kuulumattomat miehet



Netin myrkylliset ja kannattelevat 

verkkoyhteisöt

• Verkkoviha- ja vaino koskettaa yhä suurempaa osaa 
suomalaisia. (…) Meitä ei vaienneta ry kokoaa 
kattavaa pro bono-tukiverkkoa, jonka avulla 
verkkovihan kohde voi saada maksutonta apua 
esimerkiksi juristilta, sosiaalityöntekijältä, psykologilta 
tai viestinnän asiantuntijalta. Tulevaisuudessa 
yhdistyksen on tarkoitus myös kerätä varallisuutta, 
jotta verkkovihan kohteita voidaan auttaa myös 
taloudellisesti esimerkiksi oikeudenkäyntikuluissa. 
Yhdistys tarjoaa myös vertaistukea.
“Netissä tapahtuvilla, usein kohdennetuilla 
vihanilmauksilla, pyritään aktiivisesti vaientamaan 
ihmisiä. Yhdistyksemme perustuu ajatukselle, ettei 
kenenkään tarvitse jäädä verkkovihaa kohdatessaan 
yksin, vaan apua ja vertaistukea on saatavilla”, toteaa 
tuoreen yhdistyksen puheenjohtaja Hanna 
Huumonen.

• Meitä ei vaienneta!
(https://verkkoviha.fi/)

https://verkkoviha.fi/

