
 
Посредством опроса будет собрана информация о проявлениях языка вражды и 
притеснения в Финляндии. 
 
Добрый день! 
 
По распоряжению Министерства юстиции мы проводим повторное исследование проявле-
ний языка вражды и притеснения в отношении различных меньшинств и влияния этого на 
чувство безопасности. Соответствующий опрос проводился осенью 2015 года (отчет до-
ступен здесь). 
 
Результаты повторного опроса будут использованы для обновления отчета о ситуа-
ции. Также будет получена информация о том, какие меры потребуется принять для 
предотвращения и пресечения языка вражды и притеснения. 
 
Расскажите о своем опыте, пройдя опрос. Опрос можно пройти, даже если Вы сами не 
становились жертвой языка вражды или притеснения. 
 
Опрос можно пройти на русском, финском, шведском и английском языках. 
Опрос на русском: https://fi.research.net/r/vipu2022ru 
Опрос на финском: https://fi.research.net/r/vipu2022fi 
Опрос на шведском: https://sv.research.net/r/vipu2022sv 
Опрос на английском: https://fi.research.net/r/vipuen 
 
Исследование проводит Owal Group Oy. Мы с радостью предоставим дополнительную ин-
формацию об опросе и исследовании. Контактное лицо — менеджер Owal Group Лаура 
Яухола (050 443 1841, laura@owalgroup.com) 
 
 
 
 
 
Jaa kokemuksiasi häirinnästä ja vihapuheesta 
 
Toteutamme oikeusministeriön toimeksiannosta seurantaselvityksen erityisesti vähemmistöryhmien koke-
masta vihapuheesta ja häirinnästä sekä näiden vaikutuksista turvallisuuden tunteeseen.  
 
Kohderyhmät ja tavoitteet 
 
Kohderyhmiä ovat erityisesti vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset ja maahanmuuttotaustaiset, romanit, 
saamelaiset, suomenruotsalaiset, vammaiset, uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat sekä seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Jos kuulut selvityksen kohderyhmään, pyytäisimme sinua ja-
kamaan omia kokemuksiasi. Erityisesti haluaisimme tietää, oletko itse nähnyt tai kokenut häirintää tai 
vihapuhetta ja minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut sinulle tai läheisillesi. Tiedon avulla voidaan suunnitella 
toimenpiteitä vihapuheen ja häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. 
 
Häirintä ja vihapuhe 
 
Häirinnällä tarkoitamme esimerkiksi halventavaa, nöyryyttävää tai loukkaavaa puhetta, sähköpostivies-
tejä tai eleitä. Vihapuheella tarkoitamme tässä kyselyssä julkisesti (esimerkiksi julkisella paikalla, inter-
netissä tai tiedotusvälineissä) esitettyä ilmaisua tai puhetta, jolla levitetään, yllytetään, ylläpidetään tai 
oikeutetaan vihaa esimerkiksi vähemmistöjä kohtaan. Tyhjentävää määrittelyä häirinnälle ja vihapuheelle 
ei ole olemassa. Sinä itse määrittelet vihapuheen tai häirinnän – eli minkälaiset ilmaisut tai eleet olet ko-
kenut loukkaavana, vihamielisenä tai uhkaavana. Nämä ovat voineet vaikuttaa esimerkiksi omaan turval-
lisuuden tunteeseesi. 
 
Kokemusten jakaminen 
 
Voit kertoa omista kokemuksistasi joko sähköisessä kyselyssä tai haastattelussa. 
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Sähköinen kysely: Sähköiseen kyselyyn pääset vastaamaan maaliskuun 2022 ajan. Vastaaminen on 
mahdollista suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Kyselyyn voit vastata riippumatta siitä, oletko kokenut 
häirintää tai vihapuhetta vai et. Vastaaminen vie noin 10–30 minuuttia. 
 
Suomenkielinen linkki kyselyyn: https://fi.research.net/r/vipu2022fi  
Ruotsinkielinen linkki kyselyyn: https://sv.research.net/r/vipu2022sv  
Englanninkielinen linkki kyselyyn: https://fi.research.net/r/vipuen  
 
Haastattelu: Mikäli olet kokenut häirintää tai vihapuhetta, voit ilmoittautua myös haastatteluun. Haas-
tatteluissa keskustelemme tarkemmin siitä, minkälaista vihapuhetta tai häirintää olet kokenut ja minkä-
laisia vaikutuksia sillä on ollut sinulle tai läheisillesi. Haastattelu toteutetaan joustavasti omien aikataulu-
jesi mukaan joko puhelimitse, Teams-yhteydellä tai kasvotusten. Haastatteluun voit ilmoittautua myös 
ottamalla suoraan yhteyttä selvityksen tekijään maaliskuun aikana.  
 
Kyselyvastauksia ja haastatteluja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta muille tahoille. Vas-
tauksia hyödynnetään vain selvityksen raportin laadinnassa. Kiitämme sinua lämpimästi jo etukäteen ko-
kemustesi jakamisesta! 
 
Annamme mielellämme lisätietoja selvityksestä, kyselystä ja haastatteluista! 
 
Laura Jauhola                                 
Manager, Owal Group Oy 
050 443 1841  
laura@owalgroup.com 
 
 
Oikeusministeriön yhteyshenkilö: 
Erityisasiantuntija  
Katriina Nousiainen  
katriina.nousiainen@gov.fi 
029 515 0275 
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