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Sanavapaus, määritelmää 

”Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus 
häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, 
vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.”  
- Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19. artikla.  

 
• Suomessa sananvapaus turvattu perustuslaissa (12 §): 

”Sananvapaus ja julkisuus. Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy 
oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä 
kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden 
käyttämisestä annetaan lailla.” 

• Suomi on allekirjoittanut Euroopan ihmisoikeussopimuksen: 
”Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä 
vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja 
viranomaisten siihen puuttumatta.” 

 
http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/sananvapaus/ 



Sananvapaus, määritelmää II 

”Sananvapaus lasketaan Suomessa perusoikeudeksi. Yhdessä 
yhdistymis- ja kokoontumisvapauden kanssa se on demokraattisen 
yhteiskunnan peruspilareita. Kuten muitakin perusoikeuksia, myös 
sananvapautta pyritään rajoittamaan mahdollisimman vähän ja 
tällöinkään oikeuden ydinajatusta ei saa rikkoa.” 
 
• Oikeudesta hankkia ja vastaanottaa tietoa on tullut yhä tärkeämpi 

osa sananvapautta. Tämä edellyttää, että tieto on saatavilla ja se 
esitetään ymmärrettävässä muodossa. 

• Suomessa ei ole ennakkosensuuria, vaan laissa turvataan oikeus 
vastaanottaa viestejä kenenkään ennalta estämättä. 
Sananvapauden käyttämiseen voidaan kuitenkin puuttua 
jälkikäteen, jos julkaistu viesti osoittautuu lainvastaiseksi. 
 

http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/sananvapaus/ 



Sananvapaus, määritelmää III 

”Ai onks sananvapaus niinku sitä että saa 
huutaa ja kiroilla niin paljon ku haluu?” 

     

      – Aatos, 9 v. 



Populistisen ilmapiirin nousu 

• Globalisaatio, muuttoliike, monikulttuurisuus 
• Euroopassa äärioikeistolaisen ajattelun ja ”kulttuurirasististen” puolueiden 

nousu (Mulinari & Neergaard 2012) ja maahanmuuttovastaisuus : Itävalta 
(Haider), Alankomaat (Wilders) 

• Talouslama ja pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden kriisi? 
Populistipuolueiden nousu myös Pohjolassa: Sverigedemokraterna  
(Åkeson); Perussuomalaiset (Soini) 

• Maahanmuutto”kriittisyys” keskeinen agenda 
• Maahamuuttovastaisia mielipiteitä levitetään erityisesti internetissä ja 

sosiaalisessa mediassa 
• Rasistiset mielipiteet tihkuvat valtavirtamediaan 
• Populistinen julkinen keskustelu 
maahanmuutosta emotionaalisesti 
latautunutta ja voimakkaasti polarisoitunutta 



Populistisen retoriikan logiikka 

• Populistista liikehdintää rakennetaan ja mobilisoidaan populistisen retoriikan avulla; 
populistinen retoriikka on siten performatiivista (Laclau 2005) 

• Populismi on ambivalenttia; se on ideologia, jolla ei ole ydinsisältöä (Akkerman et al. 
2013; Zaslove 2008; Mudde 2007) 

• Populismi ideologiana ei yleensä esiinny itsenäisenä, vaan kiinnittyy muihin 
ideologioihin (Pasquino 2008) 

• Populistinen retoriikka: 

- Affektiivista, tunteisiin vetoavaa kieltä 

- Metaforia, hämäriä ilmaisuja 

- Vastakkainasettelua, styereotyyppejä, yksinkertaistuksia 

- Nähdään uhkia, vikoja, vihollisia 

- Vedotaan “maalaisjärkeen” (Wiberg 2011) 

• Populistiset väitteet saattavat sisältää muukalaisvihaa, naisvihaa ja homofobiaa, 
mutta niiden suoraa ilmaisemista vältetään ja ne peitetään neutraaleilta näyttäytyvin 
ilmaisuin (Lähdesmäki & Saresma 2014b) 



Populismi liikkeenä ja retoriikkana 

• Monitieteinen tutkimushanke  (SA, 2013–
2016): Urpo Kovala (PI), Emilia Palonen, Tuija 
Saresma, Erkki Vainikkala, Irma Hirsjärvi, 
Laura Parkkinen, Maria Ruotsalainen 

- Kiinnostuksen kohteita: nationalismi, rasismi, 
traditionalismi, antifeminismi, kulttuuri-
populismi; suhtautuminen EU:hun, maahan-
muuttoon, uskontoon, sukupuoleen 

- Analysoidaan retoriikkaa, diskursseja, perfor-
matiivisuutta, merkityksiä ja niiden 
(uudelleen)artikulaatioita 

- Tutkimusmateriaalit: Perussuomalaisten 
puolueohjelma; populistiset lehdet 
(Perussuomalainen, SD-Kuriren); sosiaalinen 
media, blogit ja keskustelufoorumit inter-
netissä; yli 2000 artikkelin aineisto koottu 
Helsingin Sanomista, Vihreästä langasta ja 
Perussuomalainen-lehdestä 



’Sananvapaus’ 



Kuka saa puhua ja mitä? 



Helsingin Sanomat 3.5.2015: Suomi on 
sananvapauden ykkösmaa 



 Poimintoja kommenttipalstalta 
3.5.2015 

"Suomi on pysynyt sananvapauden mallimaana vuosien ajan eri 
sananvapausjärjestöjen listauksissa." En usko tätä.  
Ainakin puolet HS:ään lähettämästäni kommenteista päätyvät sensorin 
roskakoriin.” Lapatossu 

 
”Suomessa oikeaa ja virallista mielipidettä edustava media nauttii siis 
sananvapaudesta. Toisaalta väärää kantaa edustavat Magneettimedia 
tai MV-lehti julistetaan virallisessa mediassa roskalehdiksi ja 
vihasivustoiksi, ja nämä joutuvat mainostajien epäsuosioon. Ja vain 
siksi että nämä kaivavat esiin epämiellyttäviä totuuksia ja julkaisevat 
rikoksista epäillyistä tietoja joita virallinen media ei rikollisia 
suojellessaan julkaise. Aina kun tapahtuu joku poikkeuksellisen 
kuvottava rikos ja valtamedia pimittää taustoja, on MV-lehti hyvä 
paikka tarkistaa puuttuvat faktat. Jos totuus on vihapuhetta, niin sitten 
haluan lukea vihapuhetta.” Pertsu 

 



Poimintoja kommenttipalstalta 
3.5.2015 

”Anna mun kaikki nauraa - Suomessa sananvapaus.... 
Ei ole mitenkään niin harvoin, että näitä nettikommenttejakin 
muokataan toimituksien taholta. 
Se siitä sananvapaudesta!” AliasAnkerias 
 
”Voi olla, että meillä muodollinen sananvapaus mutta miten on käytännössä? 
Suomessa on voimassa tosiasiallinen sensuuri koskien tiettyjä "herkkiä 
aiheita" kuten maahanmuuttoa, rauhanuskontoja jne. Osittain 
sananvapauskielto on jopa kirjoitettu lakiin erilaisina herjauspykälinä, jonka 
puitteissa voidaan suitsia keskustelua ja mielipidevapautta. Sen lisäksi 
vallitsee itsesensuuri, jonka puitteissa jätetään asioita kertomatta tai 
kaunistellaan totuutta. 
Suomessa on tämän myötä rajoitettu sananvapaus, jonka mm. media itse 
ylläpitää kaunistelevalla uutisoinnillaan sekä etukäteismoderoinnilla esim. 
näillä palstoilla. Juuri etukäteismoderointi ei olisi tarpeen ellei laki 
vastuullistaisi julkaisiaa kommenttien sisällöstä. Se on siis tapa suitsia 
keskustelu lakiteitse.” Tiesin tämän 



Poimintoja kommenttipalstalta 
3.5.2015 

(lapatossun kommenttiin "Suomi on pysynyt sananvapauden mallimaana 
vuosien ajan eri sananvapausjärjestöjen listauksissa." En usko tätä.  
Ainakin puolet HS:ään lähettämästäni kommenteista päätyvät sensorin 
roskakoriin.”) 
 
”Ehkä ne vaan olivat niin äärettömän typeriä, ettei niitä voi julkaista edes 
tällaisella salaliitto- ja väyväy -palstalla. Sananvapaushan ei käsittääkseni 
tarkoita sitä, että minkään median olisi pakko julkaista kakkien urpojen kaikki 
mielensäpahoitukset. Se tarkoittaa sitä, että lehti voi toimituksellisesti 
julkaista juttuja ja raportteja mistä tahansa aiheesta - kunhan pystyy 
näyttämään artikkeleissa esiintyneet väittämät todeksi tai tietolähteensä 
luotettavaksi (vaikkei sitä tarvitsekaan paljastaa). Lehti ei myöskään julkaise 
vuodatuksia, joista saattaa seurata esimerkiksi kunnianloukkaussyyte käräjillä. 
Sananvapaus ei nimittäin tarkoita myöskään sitä, että esimerkiksi poliitikoista 
voi laukoa mitä sylki suuhun tuo. Pitää olla evidenssiä, tai muuten haastemies 
tuo haasteen - myös raakkumisen julkaiseselle medialle.” Periaatteessa 
vastustan kaikkea uutta 

http://www.hs.fi/kommentit/lapatossu/


Paneelikeskustelu tutkijoiden sananvapaudesta 
ja vihapuheen merkityksestä sen rajoittajana 

• Suomen PENin osana 
Tietokirja.fi -tapahtumaa 
järjestämä paneeli 

• Tutkijat Veronika Honkasalo ja 
Tuija Saresma keskustelivat 
tutkijoiden sananvapauden 
rajoista sekä vihapuheen ja 
suoranaisen pelon 
aiheuttamasta itsesensuurista; 
pj Tiedonjulkistamisen 
neuvottelukunnan pääsihteeri 
Reetta Kettunen 

• Tieto on valtaa; tiedon vapaa 
tuottaminen ja jakaminen on 
sananvapauden olennainen osa 
 



Sensuuri 

1. vallanpitäjien taholta tapahtuva 
sensurointi 
• Sensuuri: painatteiden, elokuvien 

tms. (ennakko)tarkastus  
• valtion viranomaisten suorittama 

suullisten, kirjallisten tai kuvallisten 
esitysten tarkastus, jonka läpäisy on 
edellytys julkaisun levitykselle tai 
julkiselle esittämiselle 

• Yleis- tai puhekielessä sensuurilla 
voidaan tarkoittaa myös jonkin tietyn 
tekstin, kuvan tai vastaavan 
jättämistä julkaisematta 
 

2. Itsesensuuri 
• Esim. vihapuheen ja uhkailun 

aiheuttama 



Vihapuhe 

• Yleistynyt internetin ja sosiaalisen median myötä 
• Vastustajan leimaamista 
• Keino luoda uhkakuvia 
• Pyrkimys vahvistaa oman viiteryhmän kiinteyttä 
• Kannustaa toimimaan vastustajan tarkoitusperien (jopa olemassaolon) 

eliminoimiseksi 
• Retoriikaltaan yksinkertaistavaa ja vastakkainasettelulle perustuvaa: ”me 

vastaan muut”; ”joko he tai me” 
• Esitetään itsestä ”etnisesti, uskonnollisesti, kulttuurisesti, poliittisesti, 

seksuaalisesti tai ihonväriltään tai joltakin tunnistettavalta ulkoiselta 
piirteeltään erottuva ryhmä” jota uhkaillaan tai esitetään loukkaavassa, 
halventavassa tai solvaavassa sävyssä” 

• Ei yksiselitteistä määritelmää esim. rikoslaissa (vain ”kiihottaminen 
kansanryhmää vastaan”) 

  Jarmo Rinne 2012: Vihapuhe verkkoilmiönä. Politiikasta.fi 



”Vapaa julkisuustila” omien 
näkemysten propagoimiseen 



Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 
– sananvapautta? 

• Kokoomusnuorten 
tavoiteohjelma 2013: 
kansanryhmää vastaan 
kiihottamisen kriminalisointi 
poistettava laista. 

• Jussi Halla-aho ilmoitti 
2013, että laatii 
lakialoitteen, jolla 
viittaukset herjaaviin ja 
panetteleviin mielipiteisiin 
poistettaisiin laeista. 

(Maria Svanström 2013: 
Sananvapaus, eettisyys ja rajat. 
Politiikasta.fi) 



Performatiivisuus – sanoista teoiksi 

• Austin 1962: How to do things with words; 
Butler 1990: Gender Trouble. Feminism 
and the subversion of identity 

• Judith Butler 1997: Excitable speech: Kieli 
ei ole vain kommunikaation väline, vaan 
olemme olemassa kielen kautta; Sanoilla 
on voimaa, puheella käytetään valtaa 

• Retoriikka on performatiivista ja 
funktionaalista: konstruoi ja mobilisoi 
populistisia liikkeitä (Laclau 2005) 

• Kieli ei ole “vain” puhetta, vaan saa aikaan 
asioita. Affektiivisesti latautunut, 
kärjistyksillä ja vastakkainasetteluilla 
pelaava vihapuhe, jota netin ylilyönteihin 
syyllistyvä keskustelukulttuuri lietsoo, voi 
purkautua vihollisiksi miellettyihin 
kohdistuvana fyysisenä väkivaltana 
(Saresma 2015) 



Missä kulkevat sananvapauden rajat? 

• Pitääkö sananvapauden kattaa loukkaavat puheet? Entä väkivaltaan 
yllyttämisen? 

• Rajoittamattoman ilmaisunvapauden seurauksia on syytä pohtia! 
• Paula Salovaara (HS): sananvapauden rajat kulkevat uhkauksissa 
• Anonyymin nettikeskustelun rajoittaminen? Salovaara: jos 

rajoitetaan, negatiivisuus voi purkautua pahemmilla tavoilla; 
keskustelu tarjoaa myös tietoa erilaisista virtauksista yhteiskunnassa 
 (Svanström 2013) 

 
• Syyskuun ensimmäisenä päivänä 2015 johtavat tiedotusvälineet 

ilmoittivat sulkevansa osia ”pakolaiskriisiin” liittyvien uutisten 
verkkokeskustelusta. MTV teki näin ”suitsiakseen vihapuheen 
määrää”, Helsingin Sanomien Nyt-liite ”koska jotainhan on tehtävä” 
loukkaavan nettikeskustelun räjähtämiselle käsiin. 



Tapaus Tilli: Yliopisto poisti linkin palkitun tutkijan 
analyysiin Sipilän puheesta (HS 23.9.2015) 


