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Sananvapaus on 
perusoikeus



• Suomen perustuslaki turvaa oikeuden ”ilmaista, julkistaa ja 
vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään 
ennakolta estämättä” (§12)

• Sananvapauteen vedoten ei saa loukata muita oikeuksia

Sananvapaus



Vihapuhe voi olla 
rangaistavaa, kiellettyä 
tai haitallista viestintää



• viestintää, joka levittää tai lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan 
henkilöön liittyvän syyn perusteella.
• Viestintä voi olla puhetta, mutta se voi olla myös esimerkiksi eleitä, kirjoituksia, kuvia, symboleja, 

musiikkia, piirroksia ja elokuvia.

• Vihapuhe voi olla viharikos, jos täyttää jonkun rikoksen tunnusmerkistön
• Rangaistava vihapuhe voi kohdistua yhteen ihmiseen tai ihmisryhmään

• Jos vihapuhe kohdistuu yhteen ihmiseen, kyseessä voi olla esimerkiksi kunnianloukkaus tai laiton uhkaus.

• Jos vihapuhe kohdistuu ihmisryhmään, kyseessä voi olla kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

• Vihapuhe voi olla yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää
• Yhdenvertaisuuslain 14 §: Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava 

käyttäytyminen on häirintää, jos loukkaava käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
syyhyn ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka 
häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

• Vihapuhe voi olla muuten haitallista viestintää

Vihapuhe on…



Mitä vihapuheen 
kitkemiseksi tehdään?



• Nykytilan parantaminen edellyttää arjen turvallisuuden edistämistä, eriarvoisuuden kaventamista sekä 
toimivaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa syrjäytymiseen ja vihapuheeseen puututaan. 

• Rasismia ja syrjintää torjutaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Hallitus laatii rasismin ja syrjinnän vastaisen 
toimintaohjelman. Hallituskaudella laaditaan laaja-alainen hyvien väestösuhteiden edistämisen 
toimintaohjelma täydentämään valtion kotouttamisohjelmaa. 

• Hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin 
järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, 
tutkimusta ja tiedonvälitystä. Turvataan edellä mainittujen rikosten torjuntaan ja selvittämiseen riittävät 
resurssit sekä osaaminen. > laittoman uhkauksen syyteoikeuden muuttaminen

• Säädetään rikoslain 6 luvun 5 pykälän mukaiseksi koventamisperusteeksi rikoksen tekeminen sukupuoleen 
perustuvasta vaikuttimesta. 

• Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus toimivuustutkimuksen pohjalta

• Arvioidaan tarve puuttua vakavimpiin järjestäytyneen rasismin muotoihin lainsäädännön keinoin.

• Edistetään syrjintä- ja viharikostilanteen systemaattista seurantaa kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Hallitusohjelman vihapuhetta koskevia 
kirjauksia



• Hankkeet perustuvat mm. selvitysten suosituksiin, ihmisoikeuselinten suosituksiin 
ja tilannekuvaan

• Tavoitteena tehostaa viharikosten ja vihapuheen vastaista työtä 

• Tunnistettuja kehittämistarpeita: 
• Viharikosten ja vihapuheen tunnistaminen, ammattilaisten osaaminen, koordinaatio, lainsäädäntö, 

yhteiskunnallisten toimijoiden vastuu, tiedon puute, medialukutaito ja vastuullinen keskustelu

• Against Hate –hanke, Tiedolla vihaa vastaan –hanke ja Osaavat -hanke
• Viharikoksiin ja vihapuheeseen liittyvän tiedonkeruun kehittäminen, mm. vihapuheen seuranta tekoälyn 

avulla ja viharikosten seuraaminen rikosprosessissa, raportointialustan pilotointi

• Eri toimijoiden osaamisen kehittäminen

• Materiaalien tuottaminen

Viharikosten ja vihapuheen vastaisessa työssä 
hyödynnetty myös EU-hankerahoitusta
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