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Quo vadis, Suomi?



Totuudenjälkeinen aika?
Feikkiuutiset, vaihtoehtoiset faktat
ja valevideot

”Onko tarina tosi vai ei, se on toinen juttu. Näin nämä 
asiat koetaan.”
– Riikka Slunga-Poutsalo



Populismi, retoriikka ja tunteet

• Populismilla ei ole ydinsisältöä (Akkerman et al. 
2013; Zaslove 2008; Mudde 2007)

• Populismi ideologiana ei yleensä esiinny 
itsenäisenä, vaan kiinnittyy muihin 
ideologioihin (esim. rasismi, antifeminismi, 
naisviha, homofobia, äärinationalismi) 
(Pasquino 2008; Palonen & Saresma 2019)

• Populismin retoriikka:

Affektiivista, tunteisiin vetoavaa; metaforia, 
hämäriä ilmaisuja; vastakkainasettelua, 
styereotyyppejä, yksinkertaistuksia; nähdään 
uhkia, vikoja, vihollisia

• Jakolinjat, mm. kansa vs. eliitti

• Vedotaan “maalaisjärkeen”

• Politiikantutkimuksessa väheksytty 
tunteiden roolia: järki ja kognitio erotettiin 
tunteista ja intohimoista (Hoggett & 
Thompson 2012)

Mutta: populismi viimeistään on todistanut, 
että tunteilla on politiikassa valtava merkitys

• Tunteita mobilisoidaan erityisesti 
sosiaalisessa mediassa

• Tunteiden sosiaalisuus: eivät ole yksilöllisiä 
vaan yliyksilöllisiä

• Tunteiden kulttuuripolitiikka; tunteiden 
tahmeus ja tarttuvuus; pelon affektitalous 
(Ahmed 2004)

• Pelon politiikka (Wodak 2015)



”Mies ei oikein saa sanoa enää mitään mielipidettä” –
Feministit voisivat rauhoittua, sanoo Kauko Röyhkä ja 
nauttii, kun some kuohahtaa (HS 23.10.2018)

Kuva: HS/Vesa-Matti Väärä



”Valkoisen heteromiehen sananvapauden rajoittamista”, osa 
II

”Valkoista heteromiestä hutkitaan nyt kuin 
viimeistä päivää”, sanoo lastenpsykiatri Jari 
Sinkkonen (HS 8.11.2018)

”Se ainoa ryhmä jonka lyömisestä ei tuu 
oikeestaan minkään tyyppistä kohua on 
setämiehet. Eli heitä saa kyllä lyödä.”  (Sannikka 
& Ukkola 26.10.2018)

https://areena.yle.fi/1-50009966



Sananvapaus

• Kansalaisen perusoikeus

joka

• takaa mahdollisuuden ilmaista 
julkisuudessa mielipiteitä

sekä

• vastaanottaa ja levittää tietoja ja 
ajatuksia 

• viranomaisten puuttumatta

(Kielitoimiston sanakirja)

• Sananvapautta ja julkisuutta 
käsittelevä pykälä 12:

”Jokaisella on sananvapaus. 
Sananvapauteen sisältyy oikeus 
ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa 
tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä 
kenenkään ennakolta estämättä.”



Sananvapaus?

”Ai onks sananvapaus niinku sitä 
että saa huutaa ja kiroilla

niin paljon ku haluu?”

– Aatos, 9 v.



Sananvapaus ihanteena ja välineenä

• Yksilönvapaus, mutta myös 
sosiaalinen puoli: 
poliittinen osallistuminen, 
mielipiteen- ja 
ilmaisunvapaus, vapaa 
tiedonvälitys

• Sananvapaus ja yhdistymis-
ja kokoontumisvapaus 
demokraattisen 
yhteiskunnan 
peruspilareina

• Sananvapauden idea(ali)n 
äärimmilleen venyttäminen, 
välineellistäminen:

• Keppihevonen  jolla ratsastetaan 
öykkäröimässä, haukkumassa ja 
lietsomassa vihaa tiettyjä ihmisiä 
ja ihmisryhmiä kohtaan

• Tulenarat aiheet: maahanmuutto, 
rasismi, feminismi, naisten asema

• Sananvapaus + muukalaisviha, 
rasismi, seksismi, antifeminismi



Kiihottaminen kansanryhmää vastaan –
sananvapautta?



Vihapuhe

• Vastustajan leimaamista ja uhkakuvien luomista
• Oman viiteryhmän kiinteyden vahvistamista
• Retoriikaltaan yksinkertaistavaa ja vastakkainasettelulle perustuvaa
• ”Me vastaan muut”; ”joko he tai me”
• Vihapuhe ei ole sama asia kuin vihainen puhe tai kriittinen 

kansalaispalaute. Vihapuhetta ovat ilmaisut, jotka perustuvat 
esimerkiksi yksilön tai ryhmän etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen kohdistuvaan suvaitsemattomuuteen. Vihapuhe 
loukkaa toisten ihmisarvoa ja lietsoo syrjivään toimintaan. (Knuutila & 
al. 2019.)

• Ei yksiselitteistä määritelmää rikoslaissa



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 päättäjistä 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)



Vihapuhe sikiää netissä

Vihapuhe:
1. Diskurssi, puhetapa: Keskustelupalstojen 

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

2. Yksittäisiin henkilöihin tai ryhmiin kohdennettu 
”vihaposti”

• Laajalti käytetty käsite; ei vain yhtä merkitystä tai 
määritelmää

• Yleistynyt internetin ja sosiaalisen median myötä
• Aggressiivinen, affektiivinen puhekulttuuri
• Populistisen ilmapiirin nousu



Sosiaalinen media (Web 2.0): 
uusi (puoli)julkinen tila?
• Internet ja sosiaalinen media ”rajoittamattomana 

keskustelutilana” 🡪 demokraattisen keskustelun 
ihannetilanne?

• ”Vapaa julkisuustila” omien näkemysten 
propagoimiseen

• Ideaali: internet liittää ihmiset yhteen, vahvistaa 
kansanvaltaa, lisää osallistumista, demokratisoi 
tiedontuotantoa

• Todellisuus: uudenlainen (puoli)julkinen tila, jossa 
vanhat säännöt (esimerkiksi sivistyneestä 
keskustelusta) eivät päde

🡪 Internetin demokratisoiva (sivistävä?) vaikutus mutta 
myös affektiiviset ideologiset kamppailut ja 
kuplautuminen, kaikukammiot ja polarisaatio



Netin ideologiset kamppailut



Some tänään: Raiskausfantasioita, ivallisuutta, maalittamista, 
valevideoita, rumaa keskustelua, disinformaation levittämistä



Sosiaalinen media vihan lietsojana ja 
tiedonvälityksen rapauttajana

• Sanat tekoina
• Hyökkäykset ja 

hiljentämisyritykset 
yksittäisinä tekoina ja/tai
organisoituna toimintana

• Masinointi = 
vihapuhehyökkäykset 
järjestäytyneenä, jostakin 
käsin johdettuna toimintana

• Maalittaminen = usutetaan 
ihmisiä jonkun yksittäisen 
henkilön kimppuun 
sosiaalisessa mediassa



Vihapuhe on vallankäyttöä
”Kielenkäyttö on vallankäyttöä”
(sisäministeri Maria Ohisalo Viha 
vallassa -raportin julkistamis-
tilaisuudessa 4.10.2019)
• Sanat ovat tekoja, ”pelkkä” 

puhe tekona!
• Vihapuhe:
1. Itsessään vahingollista, 

haavoittaa ja kuormittaa
2. Pyrkii mobilisoimaan, 

saamaan asioita aikaan
🡪 Performatiivisuus



Vihapuhe pyrkii vaientamaan kohteensa
(Viha vallassa -raportti, 2019)

• Vaikuttaa kielteisesti uhrin (kohteen) 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



Vastaliike: sardiinit ja silakat



Sananvastuu ja sanomisen vastuullisuus

• Vihapuhe sananvapauden nimissä on 
sananvapauden tahallista väärinkäsittämistä ja sen 
halveksimista

• Vapauteen liittyy aina vastuu!

Sananvastuu:

• Harkinta, kunnioittaminen, sanojensa takana 
seisominen

• Sananvapaus on yksilönvapaus, mutta enemmän: 
jos vastuu on hukassa, yhteiskunnan annettava ne 
raamit, joissa vapauksia annetaan ja otetaan ja 
joissa sananvapaus toteutuu

• Yksilöiden, meidän jokaisen, vastuulla on, että 
emme käytä kansalaisoikeuttamme sananvapautta 
väärin, vaan kannamme myös sananvastuun



Suunnanmuutoksia sivistyneeseen 
keskusteluun
• Puhe ääripäistä ja polarisaatiosta 

saattaa tuottaa polarisaatiota ja 
ääripäitä

• Kuplautuminen? Vihapuhetta 
tuottaa itse asiassa pieni porukka!

• Dialogi (ei tarkoita
samanmielisyyttä)

• Polyfonia, moniäänisyys
(kakofonia?)

• Erojen ja moninaisuuden
hyväksyminen

• Vuoropuhelu ja 
puheenvuorot

• Kuunteleminen 

• Empatia, halu ymmärtää (ei tarkoita 
hyväksymistä tai relativismia)

• ”Vain sivistystä vaalimalla voidaan vastata 
populismin ja totuudenjälkeisen ajan 
haasteeseen.” (Kivistö & Pihlström 2018)

Pieni määrä tunnuksia (n. 200) Twitterin 
vihamielisten viestien takana (Knuutila et al. 2019)


