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Tuija Sa re ma, Heidi Ko so nen & Alek si Knuu ti la

Vihapuhe – demokratian uhka, rangaistava teko vai melua
tyhjästä?
Po liit ti set päät tä jät koh taa vat vi ha pu het ta hen ki lö koh tai ses ti ja vä lil li ses ti huo les tut ta van pal jon. Vi ha pu heen laa juus sel -
vi si tut ki muk ses ta Viha val las sa – Yh teis kun nal li seen pää tök sen te koon vai kut ta maan pyr ki vä vi ha pu he.

Sel vi tyk ses sä kar toi tet tiin yh teis kun nal li seen pää tök sen te koon vai kut ta vaa vi ha pu het ta. Täl lai sen vi ha pu heen koh tee na ovat vi -
ran omai set, po liit ti set päät tä jät sekä jul ki seen kes kus te luun osal lis tu vien am mat ti ryh mien edus ta jat, kuten toi mit ta jat ja tut ki jat.
Sel vi tyk sen pe rus teel la vi ha pu heen sal li va yh teis kun nal li nen il ma pii ri ra joit taa de mo kra ti aan kuu lu vaa po liit tis ta toi min taa monin
eri ta voin.

Yk si löön tai ih mis ryh miin koh dis tu va vi ha pu he voi täyt tää ri kok sen tun nus mer kit, vaik ka Suo men lain sää dän nös sä ei ole mää ri tel -
ty ri kos ta, jonka ri kos ni mi ke olisi “vi ha pu he". Ri kos ni mik kee nä voi täl löin olla kii hot ta mi nen kan san ryh mää vas taan, kun nian louk -
kaus tai lai ton uh kaus.

Käyt tä mäm me vi ha pu heen mää ri tel mä kat taa myös pu heen, joka ei ole lai ton ta tai ran gais ta vaa. Vi ha pu heel la tar koi tam me hal -
ven ta via, uh kaa via tai lei maa via il mai su ja. Ne voi vat liit tyä pu heen koh teen hen ki lö koh tai siin omi nai suuk siin tai ryh män omi nai -
suuk siin, kuten kie leen, po liit ti seen tai us kon nol li seen va kau muk seen, su ku puo leen et ni seen taus taan tai vam mai suu teen. Usein
niitä mo ti voi su vait se mat to muus.

Vi ha pu he voi olla asia ton ta tai va hin gol lis ta, mutta kui ten kin lain nä kö kul mas ta sal lit tua. Tut ki muk ses sa emme tar koi ta vi ha pu -
heel la pel käs tään ran gais ta vaa tai kiel let tyä pu het ta. Kaik kia vi ha pu heen muo to ja ei ole eri tyi ses ti kiel let ty. Ne voi vat siitä huo li -
mat ta olla va hin gol li sia. Jul kis hal lin non tai kan sa lai syh teis kun nan pyr ki mys onkin eh käis tä myös sal lit tu ja vi ha pu heen muo to ja de -
mo kra tian tur vaa mi sek si.

Viha val las sa -hanke sel vit ti vi ha pu heen vai ku tus ta

Viha val las sa -tut ki muk ses sa tar kas tel laan yh teis kun nal li seen pää tök sen te koon vai kut ta vaa vi ha pu het ta. Tut ki muk sen on ti lan nut
Val tio neu vos ton kans lia. Siinä sel vi te tään vi ha pu heen laa juut ta, luon net ta ja vai ku tuk sia verk ko ky se lyn, tee ma haas tat te lu jen ja
Twit ter-ai neis ton ana lyy sin avul la. Kiin nos tus ei koh dis tu niin kään vi ha pu heen ran gais ta vuu teen vaan sii hen, miten se vai kut taa
val ta kun nan- ja kun nal lis ta son po li tii kan toi mi joi hin.

Vi ha pu het ta le vit tä vät yk sit täi set ih mi set, mutta sitä myös teh tail laan sys te maat ti ses ti tiet ty jen ta ho jen hil jen tä mi sek si. Vi ha pu heel -
la py ri tään yh teis kun nal li sen il ma pii rin kär jis tä mi seen ja de mo kra tian puit teis sa toi mi vien toi mi juu den ra joit ta mi seen. Tut ki muk sen
pe rus teel la voi sanoa, että tässä on jos sa kin mää rin on nis tut tu.

Vi ha pu he vai kut taa pää tök sen te koon suo raan sil loin kun se on osoi tet tu päät tä jil le hen ki lö koh tai ses ti esi mer kik si säh kö pos tis sa
tai jul ki ses sa vies tis sä, jossa ni me tään ja lei ma taan hen ki lö tai ryhmä. Vai ku tus voi olla myös epä suo ra. Näin on esi mer kik si sil -
loin, kun vi ha pu he koh dis tuu päät tä jien lä hei siin tai kun pelk kä sen uhka pe lot taa tai estää ih mi siä osal lis tu mas ta po li tiik kaan.

Päät tä jien koh taa man vi ha pu heen ylei syys tai sen laaja vai ku tus ei yl lä tä. Yl lät tä vää on, kuin ka to me ras ti osa tut ki muk seen osal -
lis tu neis ta vas taa jis ta kiel tää vi ha pu heen ole mas sao lon tai vä hek syy sitä. Näitä nä ke myk siä oli sel väs ti vä hem män kuin vi ha pu -
heen hai tois ta ker to via vas tauk sia. Siitä huo li mat ta on huo les tut ta vaa, että osa vas taa jis ta kokee vi ha pu hees ta pu hu mi sen ja sen
tut ki mi sen tur ha na ja jopa vi ha pu het ta tuot ta va na toi min ta na. Myös lain sää dän nön nä kö kul mas ta vi ha pu heen ole mas sao lon kiel -
tä mi nen on han ka laa.

Ko ke muk sia ja nä ke myk siä vi ha pu hees ta
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Ky se lim me suh tau tu mis ta vi ha pu hee seen verk ko lo mak kees sa. Kun ta vas taa jil ta tuli to teut ta maam me ky se lyyn avo vas tauk sia
lähes 20 000 sanaa, mikä tar koit taa noin 100 sivua teks tiä. Useis sa vas tauk sis sa kii tel tiin tut ki muk sen tär keyt tä ja an net tiin oh jei ta
vi ha pu heen kit ke mi seen. Yl lät tä vän pal jon oli kui ten kin myös niitä, jotka ky see na lais ti vat vi ha pu heen vai ku tuk set ja jopa koko il -
miön ole mas sao lon.

Useam pi kin ky se lyyn vas tan nut pitää tär keä nä tuoda esiin nä ke mys tään vi ha pu heen ole mat to muu des ta: "En koe vi ha pu het ta ole -
van ole mas sa kaan. On ai noas taan kai kes ta her neen ne nään ve tä viä ih mi siä ny ky ään lii kaa." Jon kun mie les tä kes kus te lu vi ha pu -
hees ta on "tur haa hö pö tys tä. Ei sitä oi keas ti ole". Yksi vas taa jis ta väit tää vi ha pu het ta lii oi tel ta van: "täy sin kek sit ty jä jut tu ja". Toi nen
ei kiel lä vi ha pu heen ole mas sao loa, mutta esit tää, että "vi ha teot ovat huo mat ta vas ti va ka vam pia kuin puhe, sii hen tu li si kes kit tyä".

Eräs vas taa ja huo maut taa: "Vi ha pu he on ter mi nä la ki nä kö kul mas ta huono." Hän olet taa, että vi ha pu he kä sit tee nä kat tai si vain tie -
tyt ih mis ryh mät: "Vi ha pu heen kä si tet tä pi täi si laa jen taa kos ke maan kaik kia ih mi siä ja jär jes tö jä, ei vain tiet ty jä." Toi nen vas taa ja
huo maut taa: "Sel lais ta kuin vi ha pu he ei kä sit tääk se ni ole ole mas sa, ja on jän nää, että ky sei sen ter min var jol la an ne taan jopa ri -
kos tuo mioi ta." Kol man nen mie les tä "vi ha pu he on täy sin po liit ti nen, tar koi tus ha kui nen ja turha termi".

Vi ha pu heen kiel tä jät ve toa vat tois tu vas ti sa nan va pau den me net tä mi seen. Esi merk ki nä yksi pit käh kö avo vas taus ko ko nai suu des -
saan:

Vi ha pu he te ma tiik kaa vää rin käy te tään aivan liian usein epä mie lui san kes kus te lun vai en ta mi sek si ja sa nan va pau den kah -
lit se mi sek si. Sa nan va pau den pi täi si olla louk kaa ma ton pe rus oi keus. Enem män pe lot taa sanoa mie li pi det tään vi ha pu heen
pu hu jak si lei maa mi sen pe los ta. "Vi ha pu he po lii sit" ovat usein kaik kein su vait se mat to mam pia. Aito ver baa li nen vä ki val ta tai
aito uh kai lu ovat toki asia erik seen.

Vas tauk sis sa ku va taan ver baa lis ta vä ki val taa ja uh kai lua, myös fyy sis tä uhkaa. Vas taa jat ker to vat ko ke neen sa "ki ris tyk sen yri tys -
tä ja uh kai lua, epä asial lis ta kie len käyt töä ja pit kä kes tois ta häi rin tää", "vi ha pu het ta mm. maa han muut ta jiin sekä omaan puo lu ee -
seen koh dis tuen", "hauk ku mis ta ja ni mit te lyä!", "uh kai lua" ja "hal vek sun taa", "some-häi ri köin tiä", mutta jopa "tap pouh kauk sia".

Po liit ti siin päät tä jiin koh dis te tun vi ha pu heen ylei syys tar koit taa myös sitä, että po li tii kas sa toi miak seen pitää omata tiet ty jä luon -
teen piir tei tä tai kas vat taa paksu nahka. Eräs vas taa ja kuvaa, min kä lai nen olisi ol ta va, jotta jak sai si po liit ti sis sa luot ta mus teh tä vis -
sä:

Omien kan to jen esiin tuo jil la, millä ta han sa net ti foo ru mil la, täy tyy olla to del la vahva it se tun to, koska yrit ti pä sinne miten
neut raa lia ja asial lis ta ta han sa, pas kaa sataa nis kaan. Kum mal li nen tämä ny kyih mi sen kä si tys siitä, että mitkä ta han sa
sol vauk set ja asiat to muu det kuu lu vat sa nan va pau den pii riin.

Hen ki lö koh tai ses ti koe tun hen ki sen pai neen ja stres sin, jopa hai tal li ses ti ter vey teen vai kut ta mi sen li säk si vi ha pu he hait taa vas -
taus ten mu kaan lä heis ten elä mää, ih mis suh tei ta ja perhe-elä mää.

Myös vi ha pu heen pe lo te vai ku tus on mer kit tä vä. Se toi mii esi mer kik si näin:

Itsel le ni kyse on enem män kin epä suo ras ta vai ku tuk ses ta sen kaut ta, että on to dis ta nut it sel le lä hei siin asioi hin kan taa ot -
ta nei den hen ki löi den jou tu mis ta vaih te le vis sa mää rin or ga ni soi dun häi rin nän koh teek si.

Haas te lain sää dän nöl le

Vä hek sy vä suh tau tu mi nen vi ha pu hee seen aset tuu vah vas ti vas tak kain avo vas taus ten hur jien kin ku vaus ten kans sa. Nii den poh -
jal ta näyt tää siltä, että an ka ram min vi ha pu het ta suit si vaa lain sää dän töä to del la kin tar vit tai siin.

Lyhyt kat sauk sem me verk ko ky se lyn avo vas tauk siin ku vas taa vi ha pu hee seen suh tau tu mi sen po la ri soi tu neen yh teis kun nas sa. Yh -
tääl tä li sään ty vä vi ha pu he ja sitä myötä vi ha ri kok set tun tu vat edel lyt tä vän oi keus toi mia. Toi saal ta vas tus tus vi ha pu heen lail li seen
ra joit ta mi seen on ää ne käs tä ja siitä teh dään hel pos ti sa na va paus ky sy mys. Tämä on haas te lain sää dän nöl le.

Onkin mie tit tä vä, kuin ka oi keus val tios sa voi daan lain kei noin pyr kiä suit si maan vi ha pu het ta ilman, että ka jot tai siin sa nan va pau -
teen. Sa nan va paus on de mo kra tian oleel li nen osa ja jo kai sen kan sa lai soi keus.

Sa nan va paut ta ei kui ten kaan pidä käyt tää kep pi he vo se na vi ha pu heen sal li mi sek si. Vi ha pu heel la on vai ku tus ta yh teis kun nal li seen
pää tök sen te koon. Pe lo te vai ku tus on to del li nen on gel ma, joka ra joit taa ih mis ten toi min taa de mo kraat ti ses sa, edus tuk sel li suu teen
pe rus tu vas sa po liit ti ses sa jär jes tel mäs sä. Jos tie tyt ih mi set tai ih mis ryh mät on nis tu taan vai en ta maan vi ha pu heel la tai sen uh kal la,
de mo kra tia jää tyn gäk si.

FT, do sent ti Tuija Sa res ma ja FM Heidi Ko so nen työs ken te le vät Jy väs ky län yli opis ton ny ky kult tuu rin tut ki mus kes kuk ses sa. FT
Alek si Knuu ti la on vapaa tut ki ja.
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