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Ketä olemme & etukäteistehtävä
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Mitä tuntemuksia oppaan 
lukeminen herätti?
Mitä ensimmäinen asia, joka 
tulee mieleen sanasta 
vihapuhe?



Mitä on vihapuhe? 
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• Vihapuhe on useimmiten sanallinen hyökkäys 
yksilön tai ryhmän ihmisarvoa, -oikeuksia, 
koskemattomuutta tai yhdenvertaisuutta 
vastaan.

• ”Kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, 
edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, 
ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai 
muuta vihaa, joka pohjautuu 
suvaitsemattomuuteen.” (Euroopan neuvoston 
ministerikomitea 1997)

Copyright Unesco



Vihapuhe vs. verkkoviha
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￮ Verkkoviha (cyberhate) on laajempi käsite, jolla viitataan 
internetissä tuotettuun tai jaettuun yksilöitä tai sosiaalisia 
ryhmiä loukkaavaan tai uhkaavaan materiaaliin tai 
aggressiiviseen puhekulttuuriin.

￮ Verkkovihalla tarkoitetaan mm.
￮ rasismia, antisemitismiä, rasistisia kampanjoita
￮ vammaisiin kohdistuvaa ahdasmielisyyttä, 
￮ huhujen levittämistä, 
￮ väkivaltaista pornoa, 
￮ naisvihaa, 
￮ terrorismin tukemista ja poliittista vihapuhetta
￮ vastapuolen vaientamista,
￮ uskonnollista kiihkoilua,
￮ homofobiaa, 
￮ ryhmien tai yksilöiden nimittelyä tai kiusaamista ja vainoa. 



Muita käsitteitä

Jos verkkotoiminta pyrkii kannustamaan 
suoraan väkivaltaan tiettyjä ryhmiä kohtaan, 
voidaan puhua myös (cyberviolence) 
verkkoväkivallasta.

Viharikoksella tarkoitetaan rikosta, jonka 
motiivina ovat ennakkoluulot tai 
vihamielisyys uhrin etnistä tai uskonnollista 
taustaa, seksuaalista suuntautumista, 
sukupuoli-identiteettiä tai esimerkiksi 
vammaisuutta kohtaan. 
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Vihapuhe & 
lainsäädäntö:



Mitä Suomen laki sanoo vihapuheesta?

￮ Sananvapaus kuuluu ihmisten perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin. Suojellun 
sananvapauden alue on laaja: ihmisillä pitää olla oikeus ilmaista paitsi 
myönteisiä, myös loukkaavia, huolestuttavia ja järkyttäviä mielipiteitä ja 
ajatuksia. Suurin osa puheesta on lailla suojeltua, eikä sitä saa ennakolta 
rajoittaa. Yhteiskunnassa on siedettävä puhetta, josta emme pidä.

￮ Sananvapautta voidaan kuitenkin rajoittaa (kansainvälisen oikeuden mukaan), 
jos puheessa…
￮ kehotetaan joukkotuhontaan, kansanmurhaan tai muihin rikoksiin ihmisyyttä vastaan (esim. 

joukkotuhon vastainen sopimus ja ns. Rooman sopimus)
￮ levitetään propagandaa sodan puolesta
￮ puolletaan kansallista, rodullista tai uskonnollista vihaa ja yllytetään syrjintään, vihollisuuksiin ja 

väkivaltaan.



Mitä Suomen laki sanoo vihapuheesta?

Suomen laissa EI määritellä vihapuhetta. 

Rikoslaki kuitenkin määrittelee rangaistaviksi seuraavat teot:
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Vainoaminen
Syrjintä
Laiton uhkaus
Kunnianloukkaus
Yksityiselämää koskevan loukkaavan tiedon levittäminen
Uskonrauhan rikkominen



Mitä Suomen laki 
sanoo vihapuheesta?
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Mitä Suomen laki sanoo 
vihapuheesta?
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• Kunnianloukkaus (rikoslain luku 24, 9 §
(13.12.2013/879): toisesta valheellisen tiedon tai 
vihjauksen esittämistä siten, että teko aiheuttaa 
vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai aiheuttaa häneen 
kohdistuvaa halveksuntaa. 

• Rikosoikeudellinen syytekynnys ylittyy jos kyse on 
tahallisesti halventavasta ja loukkaamaan pyrkivästä 
puheesta (vrt. impulsiivinen, roisi puhekieli)

• Poliisi saa vuosittain useita tuhansia tutkintapyyntöjä 
kunnianloukkauksista. Näistä muutama sata etenee 
oikeuteen. 

• Halventava puhe on yleistynyt ja sietokynnys on 
noussut. 



Mitä Suomen laki sanoo 
vihapuheesta?
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• Sisäministeriössä valmisteilla asetus 
maalittamisen kriminalisoimiseksi.



Sosiaalisen median 
alustoja pyritään 
vastuuttamaan
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#stophateforprofit



Vihapuhe, kestävä 
kehitys & 

globaalikasvatus



Miksi puhua vihapuheesta ja verkkovihasta kestävän 
kehityksen, globaalikasvatuksen ja aktiivisen kansalaisuuden 
yhteydessä ? 

Yhteiskunnallinen 
toiminta tapahtuu 
verkossa
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Verkko on nuorille 
merkittävin poliittisen 
toiminnan, 
kansalaisvaikuttamisen ja 
yhteiskunnallisen 
osallistumisen alusta. 

Verkkoviha rajoittaa 
nuorten 
mahdollisuuksia 
ilmaista itseään ja 
vaikuttaa avoimesti 
sellaisten kysymysten 
puolesta, joista he 
olisivat kiinnostuneita.

Vihapuhe kaventaa 
keskustelua



Vihapuhe ja verkkoviha on yleistä ja näkyvää 
Noin ¾ suomalaisista nuorista ja nuorista aikuisista (15-
30-vuotiaat) on nähnyt verkkovihaa tai vihapuhetta, 
mutta vain 10 % on saanut sitä osakseen.  Vain noin 4% 
osallistuu sen tuottamiseen (Kaakinen, 2018)
Suomessa varsinainen vihapuhe kohdistuu tyypillisesti 
maahanmuuttajiin, turvapaikanhakijoihin ja erilaisiin 
vähemmistöihin. 
Suomessa asuvat tummaihoiset raportoivat heihin 
kohdistuneesta rasismista eniten koko EU:ssa (63% 
vastaajista oli kokenut ihonväriin liittyvää häirintää). (EU 
perusoikeusviraston selvitys)
Suuri osa vähemmistöihin kohdistuvasta vihapuheesta 
ilmenee yhä verkon ulkopuolella (Oikeusministeriön 
selvitys 2016) 17



Ketkä ovat vihaisia?
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Tyypittelyä hankala tehdä, mutta
Miehet useammin kuin naiset. 
(verkkovihan kohteena kuitenkin 
sekä miehiä että naisia, poikia ja 
tyttöjä.)

Nuoret useammin kuin iäkkäät.

Ne joilla sosiaalista pääomaa ja 
merkityksellisiä sosiaalisia suhteita 
ensisijaisesti vain 
verkkoympäristössä ovat 
useammin vihaisia kuin he, joilla 
on runsaasti sosiaalisia suhteita 
myös verkon ulkopuolella.  Sama 
pätee myös vihapuheen uhreihin.

Huomioitavaa…

Viha on yksilön tunne, mutta 
ongelma ei ole vain yksilön 
ongelma.
Miksi esimerkiksi nuoret miehet 
ovat vihaisia?
Mitä tässä kontekstissa, ajassa tai 
yhteiskunnassa tekee heistä 
vihaisia?
Verkkoviha sekä luo että 
heijastelee yhteiskunnallista 
tilannetta.



Vihapuhe ja 
verkkoviha nuorten 

maailmassa:
millaisia muotoja viha voi saada?



Viha voi olla…
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1 Impulsiivista
.

2
Ryhmäilmiöihin
liittyvää

.

3 Ideologista
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Voi kohdistua keneen tahansa, 
kohteena usein yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin kantaaottavat naiset 
ja tytöt.

Viha puetaan usein 
seksuaalimoraalin tai ulkonäön 
arvosteluksi. 

Voi ilmetä myös seksuaalisen 
häirinnän ja ahdistelun ja uhkailun 
muodossa. Raiskausuhkaukset ja -
fantasiat. 10% tytöistä kokenut 
häirintää, 30 % nähnyt sitä. 

IMPULSIIVINEN VIHA VOI OLLA...

Sukupuolittunutta naisvihaa 
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IMPULSIIVINEN VIHA VOI OLLA...

94 % törmää PELITILOISSA pelitaitojen 
haukkumiseen
Yli 80 % solvaamiseen ja nimittelyyn
Yli 70 % rasistisiin, trans- ja 
homofobisiin sekä ikään liittyviin 
negatiivisiin kommentteihin ja 
vähättelyyn.
Lähde: Alin (2018)

“Mitään muuta ku narun jatkoks vetää 
tommoset neekerit! loukkaa aika pahasti 
veteraaneja. :(“

Rasistista tai homofobista nimittelyä
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Ryhmäilmiöihin liittyvä verkkoviha voi olla…

Kiusaamista

Nuorten verkko-ongelmien yhteydessä puhutaan ehkä 
eniten kiusaamisesta, joka voi merkitä pilkkaviestejä, 
ryhmästä eristämistä, uhkailua, perätöntä juoruilua 
jne.

Kiusaaminen = aggressiivista käytöstä, pahan mielen 
aiheuttamista tai loukkaamista, joka on toistuvaa, 
tahallista ja joka kohdistuu suhteellisen 
puolustuskyvyttömään henkilöön. Kiusaamisessa on 
kyse vallan tai voiman väärinkäytöstä. (Nyyti ry 2017)
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Määrittelyn ja tunnistamisen haasteet

Kiusaaminen tulisi erottaa vihapuheesta
Vihapuhe-termiä ei kannata ylikäyttää.

Kiusaamiselle on tyypillistä osapuolten välinen henkilökohtainen suhde 
ja pitkäkestoisuus. Kiusaamisessa on kyse vallan tai voiman 
väärinkäytöstä. Se VOI sisältää tiettyyn ominaisuuteen kohdistuvaa 
halveksuntaa, mutta olla myös paljon laajempaa. 

Kiusaaminen liittyy sosiaalisiin suhteisiin ja ryhmädynamiikkaan, 
varsinainen vihapuhe yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin, 
yhdenvertaisuuteen ja syrjintään.  

Kiusaamisessa kohteen kokemus ja konteksti ratkaisevat: kaikki aikuiselle 
tai ulkopuoliselle kiusaamiselta näyttävä, loukkaava puhe ei välttämättä 
osapuolten mielestä ole kiusaamista, vaan tavanomaista “teinidraamaa” 
tai “läpän heittoa”. Miten erottaa todellinen kiusaaminen tai verkkoviha 
tällaisesta puheesta?



Trolli pyrkii herättämään reaktioita, hämmentämään 
ja harhauttamaan muita verkon käyttäjiä usein 
anonymiteetin suojissa.
Vihalle rakentuvilla sisällöillä tunteiden nostattaminen 
onnistuu verraten helposti. 
Trolleja motivoi vallan ja hallinnan tunne. Trolli-
identiteetille syntyvät alakulttuurit;  trollit 
verkostoituvat ja tunnistavat toisensa.
Motiiviksi riittää se, että tietää pystyvänsä moiseen.
Trollaus voi olla ajattelematonta ajanvietettä tai 
sisältää poliittisia pyrkimyksiä. 26

Ryhmäilmiöihin liittyvä verkkoviha voi olla…

Trollausta



Ideologinen verkkoviha voi olla...

Radikaalin miesliikkeen, ns. 
manosfäärin, 
mielipidevaikuttajat pyrkivät 
rakentamaan miesten 
emotionaalista yhteisöä 
naisvihan ympärille.

Vihan varaan rakentuu 
alakulttuureita, liiketoimintaa 
ja salaliittoteorioita ja ne 
leviävät yli valtionrajojen.

Organisoitua naisvihaa
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Ideologinen verkkoviha voi olla…

Organisoitua propagandaa ja rasismia
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Ideologinen  verkkoviha voi olla…

Extremismiä ja ääriliikkeitä 
Nuoret ovat monien ääriliikkeiden verkkoviestinnän kohderyhmä.
Syyt, miksi nuoret etsiytyvät ääriliikkeisiin ovat pitkälti samoja 
jihadismissa tai äärioikeistolaisuudessa. Ääriliikkeet pelkistävät 
monimutkaisen maailman yksinkertaiseksi. 

Työntäviä syitä:
• Yksinäisyys, eristäytyminen, identiteetin 

hakeminen.
• Kokemus omasta viiteryhmästä uhattuna.
• Kokemus, ettei valtio tai mikään korkeampi taho 

puutu tähän uhkaan.

Vetäviä syitä:
• Yhteenkuulumisen kokemus, veljeys & sisaruus.
• Hengellinen kokemus, utopia.
• Voimaantuminen, seikkailunhalu, elämän tarkoituksen 

saaminen, sankaruuden kokemus. 



Verkkovihaa voi olla vaikea 
tunnistaa
Internetissä viha pukeutuu usein 
huumoriksi

For the LULZ 
Äärimmäinen ironia, kaikelle 
nauraminen, ruman estetiikka ja 
musta huumori internet-kulttuurin 
piirteinä.

Vihapuhe ei ole vain tekstiä, vaan 
tulee esitetyksi kaikissa 
formaateissa kuvista ja musiikista 
videoihin.
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Verkkoviha voi…

esiintyä asiallisuuden vaatteissa  
• Verkkovihalle määrittävää ei ole 

vihaisuus tunnetilana, vaan sen 
merkitys tiettyä ihmisryhmää tai yksilöä 
halventavana viestintänä. 

• Vihapuhe voi olla rauhallisesti esitettyä 
tai pukeutua jopa tieteen 
esitysmuotoon.

• Kaikki häiritsevä tai loukkaava käytös ei 
kuitenkaan ole vihapuhetta tai 
häirintää, eikä kaikki vihainen puhe 
vihapuhetta (Kovalainen 2017).

• Tämä ei tarkoita, etteikö vihainen ja 
aggressiivinen puhe, joka ei ole 
vihapuhetta, voisi olla satuttavaa ja 
haitallista. 

Tieteellisen rasismin hedelmällinen kasvualusta mm. 
psykometriikka, joka pyrkii tutkimaan mm. älykkyystesteillä 
rotujen välisiä eroja.



Ryhmätehtävä 1.



Ryhmätehtävä: vihapuhe koulun arjessa (20 min.)

Millaisiin vuorovaikutustilanteisiin vihapuhe kouluympäristössä liittyy? 

￮ miten tilanteet tavallisesti syntyvät ja etenevät?

￮ ketkä ovat osapuolia?
￮ Kuka tilanteet ratkaisee? Millaisia ovat niiden seuraukset?

Millaisia ovat vihaisen vuorovaikutuksen haasteet?

￮ Mitä tilanteisen ratkominen edellyttää opettajilta?

￮ Millaisia ovat opettajan omat tunteet? Miten tunteet tarttuvat?
￮ Millaista tukea työyhteisöltään opettaja tarvitsisi?

Miten koulun ja opettajien tulisi huomioida nuorten kohtaama vihakulttuuri?

￮ Miten vihakulttuuri tulee näkyväksi koulun arjessa?

￮ Millaiset asiat jäävät pimentoon?
￮ Miten piiloon jääviä asioita voisi koulussa tehdä näkyviksi?

￮ Miten koulussa tulisi kohdata vihan tuottaja? Entä vihan uhri?



Ryhmä 1: Elina, Riitta Mi, Riitta Me, Marjo ja Leena 
M. https://bit.ly/VihapuheRyhmä1
Ryhmä 2: Erika, Iiris, Laura, Vilma, 
Heli. https://bit.ly/VihapuheRyhmä2
Ryhmä 3: Johanna, Sirkku, Heidi, Tero ja Leena 
K. https://bit.ly/VihapuheRyhmä3
Ryhmä 4: Tanja, Vili, Anna, Kati, 
Marika. https://bit.ly/VihapuheRyhmä4

https://bit.ly/VihapuheRyhm%C3%A41
https://bit.ly/VihapuheRyhm%C3%A42
https://bit.ly/VihapuheRyhm%C3%A43
https://bit.ly/VihapuheRyhm%C3%A44


Vihapuheen 
ehkäiseminen 
tiedollisesti ja 

taidollisesti



Verkkoviha 
voi olla…
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Tarvitaan erilaisia strategioita, 
tietoa ja valmiuksia









www.sisaltosekaannus.fi



Ryhmätehtävä 2.



Ryhmätehtävä

Pohtikaa vihapuheen ja verkkovihan teemaa oman 
oppiaineenne ja sen opetussisältöjen kannalta.

Millaisia vihaa ehkäisevien tiedollisten tai taidollisten 
valmiuksien opetusta olisi mahdollista lisätä 
oppiaineessanne?  
Mitä kriittinen medialukutaito voisi tarkoittaa omassa 
oppiaineessa ja miten sitä voisi edistää? 



Ryhmä 1: Elina, Riitta Mi, Riitta Me, Marjo ja Leena 
M. https://bit.ly/VihapuheRyhmä1
Ryhmä 2: Erika, Iiris, Laura, Vilma, 
Heli. https://bit.ly/VihapuheRyhmä2
Ryhmä 3: Johanna, Sirkku, Heidi, Tero ja Leena 
K. https://bit.ly/VihapuheRyhmä3
Ryhmä 4: Tanja, Vili, Anna, Kati, 
Marika. https://bit.ly/VihapuheRyhmä4

https://bit.ly/VihapuheRyhm%C3%A41
https://bit.ly/VihapuheRyhm%C3%A42
https://bit.ly/VihapuheRyhm%C3%A43
https://bit.ly/VihapuheRyhm%C3%A44

