
 
 
Periaatteet digiajan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden viestinnän 
edistämiseksi 
 
Kansainvälisen symposiumin “Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden viestintä digiaikana” 
julkilausumasta (Syyskuu 2021) 
 
Oli aihe sitten väkivalta naisia kohtaan, lasten hyväksikäyttö, köyhyys, konfliktinratkaisu, 
itsemääräämisoikeus, rasismi, muuttoliike, työntekijöiden oikeudet, alkuperäiskansojen oikeudet, 
terveys, maaperä tai ilmasto, kovinkaan paljon ei saada aikaan ilman tehokasta viestintää.  
  
Siksi tarvitaan kokonaisvaltainen, inklusiivinen lähestymistapa tuottamaan digitaalisia ratkaisuja, 
jotka vahvistavat – eivätkä horjuta – elämää, itsekunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta.  
 
Tarvitsemme periaatteita, jotka mahdollistavat kaikkien ihmisten osallistumisen avoimeen, tietoihin 
perustuvaan ja demokraattiseen keskusteluun. Keskusteluun, jossa ihmisillä on esteetön pääsy 
sellaiseen informaatioon ja tietämykseen, joka on olennaista rauhanomaisen rinnakkaiselon, 
voimaantumisen, vastuullisen kansalaistoiminnan ja yhteisvastuun kannalta. 
 
Viestintäoikeuksien historiasta juontuvina nämä periaatteet mahdollistavat maailman, jossa: 
  

• Jokainen on oikeutettu kommunikoimaan, tiedottamaan ja jakamaan tietoa. Tämä 
edellyttää, että kaikilla on tasapuolinen pääsy viestintäjärjestelmiin sekä oikeus ilmaista 
itseään vapaasti.  

• Jokainen on oikeutettu osallistumaan tieto- ja viestintäyhteiskuntaan. Erityisesti 
haavoittuvat ja vähemmistöryhmät on otettava huomioon. Tämä edellyttää, että 
mediajärjestelmiä ja digitaalisia alustoja on hallinnoitava syrjimättömästi ja osallistavasti. 

• Jokainen on oikeutettu reiluun ja puolueettomaan julkiseen viestintään. Tämä edellyttää 
eettisiä normeja, vastuullisuutta sekä harhaanjohtamattomuutta. 

• Jokaisella on oikeus itsekunnioitukseen ja arvostukseen. Tämä edellyttää media- ja 
digitaalisten alustojen läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. 

• Jokaisella on oikeus yksityisyyteen ja omien tietojensa kontrolloimiseen ja poistamiseen, 
paitsi jos kyse on ihmisoikeuksien väärinkäytöstä tai rikollisesta toiminnasta. Tämän 
oikeuden pitäisi luontaisesti kuulua jokaisen digitaaliseen identiteettiin. Tämä edellyttää 
lainopillisia rakenteita, jotka turvaavat sekä yksityisyydensuojan että ihmisoikeudet. 

• Oikeus omaan kulttuuriseen ja kielelliseen identiteettiin kuuluu kaikille. Tämä edellyttää 
kielellistä ja kulttuurista diversiteettiä sekä mahdollisuutta median omistukseen ja 
kontrollointiin. 

• Jokainen on oikeutettu viestintätaitoihin ja medialukutaitoon. Tämä edellyttää kulttuurisesti 
soveltuvaa koulutusta ja dialogin, keskustelun, kuuntelemisen, avoimuuden ja kriittisen 
ajattelun taitojen rakentamista. 



• Jokaisella on pääsy digitaalisen tai sähköisen viestinnän mahdollistaviin, 
ympäristöystävällisiin voimalähteisiin. Tämä edellyttää mahdollisuutta hyödyntää esimerkiksi 
aurinko- tai tuulivoimaa.  

• Jokaisella on oikeus kohtuuhintaisiin laitteisiin tai mahdollisuus käyttää julkisia laitteita 
turvallisessa tilassa. Tämä edellyttää taloudellisia resursseja sekä ”oikeutta korjata”. 

 
Julkilausuman koko teksti on luettavissa osoitteessa https://bit.ly/3ElYOPF 
 
About the language 
Finnish is one of two official languages of Finland (the other being Swedish). About 88.8% of Finland's 
population (about 5 million) speak Finnish. (Source: worldatlas.com) 

 
About the translator 
Eeva-Kaisa Heikura is Communications Director of The Evangelical Lutheran Church of Finland.  
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