
Miten meihin vaikutetaan? Oppimateriaali median vaikuttamiskeinoista 

Mitä on populismi? 
Populismi voi tarkoittaa joko ideologiaa, aatteellisia liikkeitä tai puhetyyliä (retoriikkaa), 

joka perustuu kansansuosion havitteluun ja protestointiin. Populistien keskeinen väite on, 

että he (ja ainoastaan he) edustavat ”todellisen kansan” näkemyksiä. Populismi perustuu 

vastakkainasettelujen luomiseen, jonka osapuolina ovat ”me” ja ”muut”. Populismi 

muuntautuu sen mukaan, mikä on kansansuosion nostattamisen kannalta kaikkein 
tehokkainta (esim. maahanmuuton vastustaminen).  

Toimivaan demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu sananvapaus, joka sisältää vapauden 

esittää kritiikkiä järjestelmiä ja valtaapitäviä kohtaan. Toisin kuin esimerkiksi diktatuuri, 

demokratia perustuu ajatukseen siitä, että yhteiskunnassa hyväksytään erilaiset 

näkemykset ja mielipiteet. Eriävien näkökantojen välille pyritään etsimään 
kompromisseja. 

Populismi on demokratian kannalta ongelmallista, sillä koska populistien suosio perustuu 

nimenomaan erilaisten asioiden vastustamiseen, eivät he usein ole valmiita 

kompromisseihin. Populistien väite siitä, että he edustavat ”tavallisen kansan” mielipiteitä, 

on epäjohdonmukainen ja ristiriitainen. Käytännössä populistien ”kansa” tarkoittaa vain 

sitä ihmisjoukkoa, joka on populistien kanssa samaa mieltä. Se joukko, joka on täysin 
samaa mieltä populistien kanssa, voi siis todellisuudessa olla varsin pieni. 

Populistiset liikkeet yrittävät haalia kansansuosiota lietsomalla kansankiihkoa ja vihaa, 

joka kohdistuu heidän määrittelemiään eliittejä tai muita ryhmiä kohtaan. Populismi 

pohjautuu siis vastustajia kohti hyökkäämiseen ja voimakkaiden tunteiden herättämiseen. 

Populistisen retoriikan työkaluna on myös asioiden yliyksinkertaistaminen. 

Todellisuudessa ilmiöt ja asiat ovat usein hyvin monimutkaisia: populismi yrittää tarjota 
helpon, mustavalkoiseen maailmankuvaan perustuvan tien. 
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Mitä on vihapuhe? 
Euroopan neuvoston ministerikomitean mukaan vihapuhetta ovat ”kaikki sellaiset 

ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, 

ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu 
suvaitsemattomuuteen.”  

Vihapuhetta on Kielitoimiston sanakirjan mukaan varsinkin vähemmistöihin kohdistuvaa 

vihaa tai suvaitsemattomuutta ilmaiseva tai niihin yllyttävä puhe. Vihapuhe on jonkin 

henkilön leimaamista ja lokeroimista samalla, kun kohteen edustama ryhmä esitetään 

hyvin negatiivisessa valossa: esimerkiksi ”Kaikki muslimit/ tummaihoiset/…”. Yleensä 

vihapuhe kohdistuu uskonnollisiin tai etnisiin vähemmistöihin ja heidän edustajiinsa, 

mutta myös naispuoliset tai feministiksi identifioituneet ovat saaneet vihapuheryöppyjä 

osakseen. Vihapuhe ei välttämättä näytä vihaiselta, ja ilmaus voidaan sanoa rauhalliselta 

vaikuttavaan sävyyn. Toisaalta myös ”huono läppäkin” voi olla perustua 
suvaitsemattomuuteen tai vihaan yllyttämiseen. 

Vihapuhe voi Suomessa täyttää usean rikoksen tunnusmerkit (esimerkiksi 

kunnianloukkaus tai kiihottaminen kansanryhmää vastaan). Vihapuheen keskeinen 

tekniikka on vastustajia kohtaan hyökkääminen ja voimakkaiden tunteiden herättäminen. 

Tavallista on yksinkertaistavien yleistysten tekeminen kohteesta: perusteluja haetaan 

kohteen kuulumisesta johonkin (vähemmistö)ryhmään. Vihapuhuja ei kuitenkaan 
välttämättä tunne henkilökohtaisesti lainkaan viestien kohdetta. 

Kohteessaan vihapuhe herättää usein turvattomuuden tunnetta ja epäluottamusta 

yhteiskuntaa kohtaan. Vihapuhe voi vaikuttaa uhrin psyykkiseen terveyteen. Kuten 

populismilla, myös vihapuheella on negatiivisia vaikutuksia yleiseen keskusteluilmapiiriin 

yhteiskunnassa. Vihapuheen tarkoituksena on alistaa ja myös hiljentää kohteensa ja siten 

kaventaa moniäänisyyttä yhteiskunnassa. Tavoitteena on, etteivät sen kohteet uskaltaisi 

käsitellä julkisesti aiheita, jotka ovat vihapuhujan mielestä ”vääriä”. Yksipuolisuuden 

lisäksi vihapuhe aikaansaa julkisen keskustelun polarisoitumista: sen sävy muuttuu 
vähitellen väittelyksi, jossa korostuvat mielipiteiden ääripäät. 
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