KANNA VASTUUSI JA EDISTÄ
HYVÄÄ NETTIKULTTUURIA
Vihapuhe

Häirintä

Vihapuhe on viestintää, joka lietsoo vihaa ihmistä
tai ihmisryhmää vastaan. Vihapuhe voi olla
puhetta, mutta myös kirjoituksia, kuvia, symboleja,
musiikkia, piirroksia tai elokuvia. Vihapuhe voi
liittyä esimerkiksi ihonväriin, kansalliseen tai
etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen,
seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen.

Laissa häirintä määritellään käyttäytymisenä, jolla
loukataan henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti
tai tosiasiallisesti. Häirinnässä henkilö luo
käyttäytymisellään kiellettyyn syrjintäperusteeseen,
kuten seksuaaliseen suuntautumiseen, alkuperään
tai vammaisuuteen, liittyvän toista henkilöä
halventavan, nöyryyttävän, uhkaavan, vihamielisen
tai hyökkäävän ilmapiirin. Härinnässä kyse voi olla
esimerkiksi sähköpostiviesteistä, ilmeistä, eleistä
tai epäasiallisen materiaalin levittämisestä tai
muunlaisesta viestinnästä. Ihmisarvoa loukkaava
käyttäytyminen voi kohdistua myös kokonaiseen
ihmisryhmään.

Vihapuheen tarkoituksena on useimmiten luoda
kuva tiettyyn vähemmistöryhmään kuuluvista
ihmisistä epäilyttävinä, epäluotettavina tai
alempiarvoisina. Vihapuhe loukkaa usein syvästi
toisen henkilön ihmisarvoa. Vihapuhe saattaa olla
lainvastaista syrjintää yhdenvertaisuuslain nojalla,
vaikka se ei välttämättä aina täytä minkään
rikoksen tunnusmerkkejä.

Lähde: Syrjintä ja yhdenvertaisuus.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu. URL: https://syrjinta.fi

VAALI HYVÄÄ KÄYTÖSTÄ
Vaali toista kunnioittavaa käytöstä ja
keskustelua. Kiusaamista, syrjintää,
häirintää tai vihapuhetta on joskus itsekin
vaikea tunnistaa – kiinnitä siis huomiota myös
omaan viestintätyyliisi sekä asenteisiisi ja
ennakkoluuloihisi. Ole herkkä toisen toiveille
ja tunteille. Jos näet toista kiusattavan, älä
lähde mukaan kiusaajien toimintaan. Tue
kiusattua ja kerro asiasta aikuiselle, jotta
kiusaamistilanne saadaan loppumaan.

KAIKKEA EI
KANNATA JAKAA
Älä julkaise, kommentoi tai jaa viestejä,
valokuvia tai videoita, jotka voivat satuttaa,
nöyryyttää tai vahingoittaa jotakuta. Älä
myöskään tykkää loukkaavista viesteistä,
valokuvista tai videoista.
Älä levitä virheellistä tietoa – se voi
pahimmillaan olla rikos.

MIETI ENNEN KUIN TOIMIT
Kunnioita muiden yksityisyyttä, kuten
kuvia ja henkilötietoja. Kysy aina lupa ennen
kuin jaat toisen tietoja tai kuvia eteenpäin.
Pyydä myös lupa ennen kuin merkitset
ketään kuvaan, julkaisuun tai videoon.
Varsinkin tunteiden vallassa tehdyt jaot,
kommentit ja viestit voivat jälkeenpäin
kaduttaa. Kun kiukuttaa tai ärsyttää,
harkitse kahdesti, mitä julkaiset tai jaat.
Joskus myös positiiviset tunteet saattavat
johtaa harkitsemattomiin tekoihin. Saatat
vaikka jakaa mielestäsi hauskan meemin, joka
voi itse asiassa olla rasistinen tai jopa jonkun
kunniaa loukkaava.
Ajattelemattomuus voi joskus johtaa jopa
siihen, että syyllistyy rikokseen. Somessa
on vaikea kontrolloida sitä, kuinka laajalle
yleisölle toista loukkaava materiaali leviää.
Maltti on siis valttia!

