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YK: Vihapuhe on Suomessa ihmisoikeusongelma* 

Fazer puuttuu vihapuheeseen 

  
Fazer haluaa vähentää vihapuheen määrää ja puuttuu siihen 
toiminnassaan konkreettisilla teoilla. Viestinviejänä on suomalaisten 
rakastama Fazerin Sininen, jonka syksyn Pieni pala rakkautta -kampanja 
keskeyttää ilkeilyä netissä tekoälyn avulla ja muistuttaa solvaavan 
puheen haitoista. 
 

Sovittelulla on Suomessa pitkät perinteet. Päiväkodeissa ja kouluissa 
harjoitellaan riitojen sopimista ja toisten kunnioittamista. Suomalaisen 
rauhanvälityksen avulla puolestaan ratkotaan vaikeita konflikteja maailman 
haastavimmilla kriisialueilla. Nuoresta asti opeteltu osaaminen sovittelussa voi 
kehittyä tärkeäksi kansalaistaidoksi, joka helpottaa ihmisten kohtaamisia 
vaikeissa tilanteissa. 
 
”Konfliktit, jotka ennen näyttäytyivät meille kaukaisina, ovatkin yhtäkkiä 
tunkeutuneet arkipäiväämme. Netissä leviävä vihapuhe lisää helposti 
jännitteitä eri ihmisryhmien välillä. Vihapuhetta käytetään niin toisten ihmisten 
loukkaamiseen kuin oman asian ajamiseen”, kertoo konfliktinratkaisujärjestö 
CMI:n neuvonantaja Hussein Al-Taee. 
 
Myös YK on ilmaissut huolensa asiasta ja todennut raportissaan* vihapuheen 
olevan ihmisoikeusongelma Suomessa. ”Me uskomme, että viha synnyttää 
vihaa ja väkivalta väkivaltaa. Paras lääke sitä vastaan on kunnioittava 
vuoropuhelu, jolle on nyt entistä enemmän tarvetta. Vihainenkin puhe voi olla 
sallittua, mutta se ei saa ylittää syrjivyyden tai loukkaamisen rajaa”, Al-Taee 
painottaa. 
 

Lovebot Blue etsii ja keskeyttää ilkeää puhetta puolestamme 
 

”Fazerin Sininen on suomalaisten rakastama brändi, jolta odotetaan myös 
yhteiskunnallisia avauksia. Pieni pala rakkautta -kampanjalla haluamme 
puuttua vihapuheeseen ja vähentää sitä. Sanoilla voi sivaltaa, mutta jokainen 
meistä voi valita myös toisin”, Fazer Makeisten markkinointijohtaja Risto 
Kalsta taustoittaa. 
 
Vihapuheeseen puuttuminen saatetaan kokea vaikeana, koska ihmiset 
pelkäävät joutuvansa itse sen kohteeksi. Fazerin Sininen on luonut avuksi 
tekoälyä hyödyntävän Lovebot Bluen, joka etsii verkossa tapahtuvaa 
loukkaavaa keskustelua ja keskeyttää sitä ihmisten puolesta. ”Halusimme 



 

 

   

 

testata tekoälyn tuomia mahdollisuuksia. Tässä kokeilussa kuitenkin myös 
oikea ihminen moderoi botin löydöksiä”, Kalsta sanoo.  
 
Lovebot Bluen lisäksi kuka tahansa voi osallistua vinkkaamalla keskeyttämisen 
tarpeessa olevasta vihapuheesta osoitteessa www.fazer.fi/pienipalarakkautta. 
Myös Fazerin Sininen -suklaalevy kulkee teemaa kunnioittaen syksyn ajan 
nimellä ”Pieni pala rakkautta”.   
 

Rakkaus, hyväksyminen ja yhdessä syöminen esillä laajasti 
 

Syksyn aikana Fazerin Sininen kertoo vihapuheen vahingollisuudesta omissa 
kanavissaan ja raportoi Lovebot Bluen toiminnasta. Vihapuheeseen 
puuttuminen linkittyy vahvasti koko Fazerin arvoihin ja tapaan toimia.  
 
Fazer on sitoutunut YK:n Global Compact -periaatteisiin ja on mukana tänä 
syksynä käynnistyneessä #ykkösketjuun-kampanjassa, jonka keskiössä on 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen yritysten toiminnassa. Yrityksessä vaalitaan 
kunnioittavaa ilmapiiriä ja varmistetaan sen toteutuminen työyhteisössä. 
Häirinnänvastaiseen työhön on kuulunut mm. koulutusta ja uudet ohjeet 
esimiehille häirinnän torjumiseksi. Fazer tukee myös konfliktinratkaisujärjestö 
CMI:n toimintaa. CMI etsii ratkaisuja maailman konflikteihin vuoropuhelun ja 
rauhanvälityksen keinoin.  
 
”Toimintamme pohjautuuu pohjoismaisiin arvoihin. Vaalimme rauhaa, 
rehellisyyttä ja ihmisten hyväksymistä sellaisena kuin he ovat. Haluamme 
näiden arvojen näkyvän toiminnassamme ennen kaikkea tekoina. Olemme 
tänä syksynä tuoneet esille mm. yhteisten ruokahetkien merkitystä 
vuorovaikutuksen ja luottamuksen kehittymiselle. Arkipäivän konfliktien 
ratkaiseminen on teemana esillä myös Fazer Experience -
vierailukeskuksessamme”, Fazerin yritysvastuujohtaja Nina Elomaa kertoo. 
 
*3.5.2017 YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteydessä pidetyssä määräaikaisessa maatarkastelussa (UPR) 

Genevessä tarkasteltiin myös Suomen ihmisoikeustilannetta. Tarkastelussa esille nousivat Suomen 

kohdalla erityisesti vihapuhe sekä naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta. 

https://www.unric.org/fi/uutisarkisto/27766-vihapuhe-ja-laehisuhdevaekivalta-suomen-suurimpia-

ihmisoikeusongelmia 

 
Lisätietoja:  
 
Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8-16, puh. +358 40 6682 998, 
media@fazer.com  
 
Liisa Eerola, viestintäjohtaja, Fazer Makeiset puh. +358 44 710 8860 
liisa.eerola@fazer.com 
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Painokelpoisia Fazer Sininen Pieni pala rakkautta -kuvia 

www.fazergroup.com/pictures ”Media_Press” - Fazer Sininen Pieni pala rakkautta 

http://news.cision.com/fi/fazer-group/r/fazer-paivan-tapahtumissa-keskusteltiin-

rauhasta-ja-yhdessa-syomisen-tarkeydesta,c2620304 

 

  

Fazer-konserni  

 

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita, 
kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa ja juomia sekä 
ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerin missio on Ruokaa, jolla on merkitys. Meillä on toimintaa 
kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin menestys on sen perustamisesta 
lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin 
brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. Fazer-konsernin liikevaihto 
vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee 15 000 henkeä. Fazer 
noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK 
Global Compactin periaatteisiin.   
 
Kun haluatte hyvää 
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