KÄYTÄNNESÄÄNNÖT VERKOSSA ESIINTYVÄN LAITTOMAN VIHAPUHEEN
TORJUMISEKSI
Facebook, Microsoft*, Twitter ja YouTube (jäljempänä ’tietotekniikkayritykset’), jotka ovat
mukana EU:n internetfoorumissa, ovat yhdessä muiden verkkofoorumien ja sosiaalisen
median yritysten kanssa vastuussa sananvapauden edistämisestä ja helpottamisesta verkossa
ympäri maailmaa. Ne ovat myös ylpeitä tästä tehtävästään.
Tietotekniikkayritykset ovat Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden tavoin sitoutuneet
torjumaan verkossa esiintyvää laitonta vihapuhetta. Laittomalla vihapuheella tarkoitetaan
rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin
keinoin 28. marraskuuta 2008 annetun puitepäätöksen 2008/913/YOS mukaan kaikenlaista
julkista yllyttämistä väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon,
syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai
tällaisen ryhmän jäseneen. Tietotekniikkayritykset ja Euroopan komissio pitävät myös
tärkeänä puolustaa sananvapautta, joka Euroopan ihmistuomioistuimen mukaan ei koske
pelkästään sellaisia tietoja tai ajatuksia, joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään
vaarattomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, järkyttävät tai
häiritsevät valtiota tai jotakin väestönosaa.1
Yhteiskunta laajemminkin ja erityisesti kansalaisjärjestöt ovat myös keskeisessä roolissa
verkossa esiintyvän vihapuheen ehkäisemisessä. Ne voivat luoda päinvastaisia viestejä, joilla
edistetään syrjimättömyyttä, suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta, ja järjestää muun muassa
erilaisia tiedotustoimia.
Tietotekniikkayritykset tukevat Euroopan komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä ratkaista
ongelma varmistamalla, että verkkofoorumit eivät tarjoa laittomalle vihapuheelle tilaisuutta
levitä nopeasti verkossa. Verkossa esiintyvä laiton vihapuhe vaikuttaa kielteisesti sen
kohteena olevien ryhmien ja yksilöiden lisäksi kaikkiin, jotka puolustavat sananvapautta,
suvaitsevaisuutta ja syrjimättömyyttä avoimissa yhteiskunnissa. Lisäksi se tukahduttaa
demokraattisen vuoropuhelun verkkofoorumeilla.
Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto antoi ylimääräisessä kokouksessaan 24. maaliskuuta 2016
yhteisen lausuman Brysselin terrori-iskuista. Lausumassa korostetaan, että ”komissio tehostaa
työtä tieto- ja viestintäteknologian yritysten kanssa erityisesti EU:n internetfoorumilla
terrorismipropagandan torjumiseksi ja laatiakseen kesäkuuhun 2016 mennessä verkossa
esiintyvän vihapuheen vastaiset käytännesäännöt”.2
Pyrittäessä estämään laittoman vihapuheen leviäminen on olennaista varmistaa, että
jäsenvaltiot noudattavat kaikilta osin neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS
täytäntöönpanemiseksi antamiaan kansallisia säännöksiä sekä verkossa että sen ulkopuolella.
Jotta vihapuheen kriminalisoivia säännöksiä voitaisiin soveltaa tuloksekkaasti, tarvitaan
vankkaa täytäntöönpanojärjestelmää rikosoikeudellisten seuraamusten määräämiseksi
vihapuheeseen syyllistyville henkilöille. Lisäksi tarvitaan toimia, joilla varmistetaan
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asianmukaisessa aikataulussa, että verkkovälittäjät ja sosiaalisen median foorumit puuttuvat
nopeasti verkossa esiintyvään laittomaan vihapuheeseen saatuaan ensin siitä asianmukaisen
ilmoituksen. Ilmoituksen on oltava riittävän tarkka ja perusteltu.
Tietotekniikkayritykset korostavat, että nämä käytännesäännöt3 on tarkoitettu niiden oman
toiminnan ohjaamiseen ja hyvien toimintatapojen vaihtamiseen muiden internetyritysten
ja -foorumien sekä sosiaalisen median toimijoiden kanssa.
Tietotekniikkayritykset aikovat olla eturintamassa torjumassa verkossa leviävää laitonta
vihapuhetta. Ne ovat sopineet Euroopan komission kanssa käytännesäännöistä, joissa
vahvistetaan seuraavat julkiset sitoumukset:


Tietotekniikkayritykset ottavat käyttöön selkeät ja vaikuttavat menettelyt, joiden
mukaisesti ne käsittelevät ilmoitukset palveluissaan esiintyvästä laittomasta vihapuheesta
ja voivat sen jälkeen poistaa tällaisen sisällön tai estää pääsyn siihen.
Tietotekniikkayritykset ottavat käyttöön säännöt tai yhteiset suuntaviivat, joissa selkeästi
kielletään edistämästä väkivaltaan tai vihaan yllyttämistä.



Saatuaan asianmukaisen poistamisilmoituksen tietotekniikkayritykset käsittelevät tällaiset
pyynnöt ottaen huomioon omat sääntönsä ja yhteiset suuntaviivat sekä tarvittaessa
puitepäätöksen 2008/913/YOS täytäntöönpanemiseksi annetut kansalliset säännökset.
Lisäksi varta vasten nimetyt työryhmät tarkistavat nämä pyynnöt.



Tietotekniikkayritykset käsittelevät useimmat laittoman vihapuheen poistamista koskevat
asianmukaiset ilmoitukset 24 tunnin kuluessa ja tarvittaessa poistavat tällaisen sisällön tai
estävät pääsyn siihen.



Tietotekniikkayritykset tiedottavat käyttäjilleen siitä, millainen sisältö on kielletty niiden
sääntöjen ja yhteisten suuntaviivojen mukaisesti. Tässä voidaan hyödyntää
ilmoitusjärjestelmää.



Tietotekniikkayritykset tarjoavat tietoa ilmoituksen tekomenettelyistä nopeuttaakseen ja
tehostaakseen viestintää jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa erityisesti kun on kyse
ilmoituksista ja verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen poistamisesta tai pääsyn
estämisestä siihen. Tiedottamisessa on tarkoitus hyödyntää tietotekniikkayritysten ja
jäsenvaltioiden nimeämiä kansallisia yhteyspisteitä. Lisäksi näin voidaan auttaa
jäsenvaltioita ja erityisesti niiden lainvalvontaviranomaisia saamaan enemmän tietoa
keinoista tunnistaa verkossa esiintyvä laiton vihapuhe ja ilmoittaa siitä yrityksille.



Tietotekniikkayritykset kannustavat asiantuntijoita tekemään ilmoituksia ja merkitsemään
sisältöä, joka yllyttää väkivaltaan ja vihaan, erityisesti luomalla kumppanuuksia
kansalaisjärjestöjen kanssa ja tarjoamalla selkeässä muodossa tietoa yrityksiä koskevista
säännöistä ja yhteisistä suuntaviivoista sekä raportointi- ja ilmoitusmenettelyihin
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sovellettavista säännöistä. Tietotekniikkayritykset pyrkivät lujittamaan kumppanuuksia
kansalaisjärjestöjen kanssa laajentamalla kumppanuuksien maantieteellistä levinneisyyttä
ja tarvittaessa tarjoamalla tukea ja koulutusta, jotta kansalaisjärjestöt voivat toimia
luotettavina tarkkailijoina, ottaen kuitenkin asianmukaisesti huomioon tarve turvata niiden
riippumattomuus ja uskottavuus.


Tietotekniikkayritykset varmistavat jäsenvaltioiden ja Euroopan komission tuella, että
kaikissa jäsenvaltioissa on käytettävissä edustava kansalaisjärjestöjen ja muiden
luotettavien tarkkailijoiden verkosto, jolta saadaan hyvätasoisia ilmoituksia.
Tietotekniikkayritykset julkaisevat tietoa luotetuista tarkkailijoista verkkosivuillaan.



Tietotekniikkayritykset järjestävät henkilöstölleen säännöllisesti koulutusta ajankohtaisista
yhteiskunnallisista tapahtumista ja vaihtavat näkemyksiä jatkokehitysmahdollisuuksista.



Tietotekniikkayritykset tehostavat yhteistyötä keskenään sekä muiden foorumien ja
sosiaalisen median yritysten kanssa edistääkseen parhaiden toimintatapojen vaihtamista.



Tietotekniikkayritykset ja Euroopan komissio tunnustavat vihapuhetta ja ennakkoluuloja
vastustavien yksittäisten viestien merkityksen ja pyrkivät jatkossakin havaitsemaan
vihapuheen vastaiset riippumattomat viestit, uudet ajatukset ja aloitteet ja edistämään niitä
sekä tukemaan koulutusohjelmia, jotka kannustavat ihmisiä kriittiseen ajatteluun.



Tietotekniikkayritykset tehostavat yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa järjestääkseen
koulutusta vihapuheen ja ennakkoluulojen torjumista koskevista parhaista
toimintatavoista. Lisäksi ne pyrkivät entistä aktiivisemmin tavoittamaan kansalaisjärjestöt
ja auttavat niitä järjestämään vihapuhetta vastustavia tiedotuskampanjoita. Euroopan
komissio edistää näitä toimia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kartoittamalla
kansalaisjärjestöjen erityisiä tarpeita ja toiveita tällä alalla.



Euroopan komissio pyrkii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa saamaan myös muut
keskeiset foorumit ja sosiaalisen median yritykset sitoutumaan näissä käytännesäännöissä
esitettyihin sitoumuksiin.

Tietotekniikkayritykset ja Euroopan komissio arvioivat säännöllisesti näihin
käytännesääntöihin sisältyviä julkisia sitoumuksia ja niiden vaikutusta. Lisäksi ne jatkavat
keskusteluja keinoista edistää avoimuutta ja tukea vihapuhetta vastustavia ja vaihtoehtoisia
viestejä. Sitä tarkoitusta varten järjestetään säännöllisesti kokouksia ja laaditaan alustava
arviointi, joka annetaan tiedoksi rasismia, muukalaisvihaa ja muita suvaitsemattomuuden
muotoja käsittelevälle EU:n korkean tason työryhmälle ennen vuoden 2016 loppua.
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