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Fazerilta 100 000 euron lisälahjoitus Hankenille 
 
Hanken on saanut Fazer-konsernilta 100 000 euron lahjoituksen 
varainhankintakampanjaan HANKEN RETURNS. Lahjoitus kampanjaan 
oli jo toinen, ja Fazer on näin ollen lahjoittanut meneillä olevaan 
kampanjaan yhteensä 200 000 euroa. Fazer haluaa tukea lahjoituksilla 
akateemista osaamista talouden alalla ja tutkimuksen kehittämistä 
Suomessa. 
 
”Olemme äärimmäisen kiitollisia tästä lisälahjoituksesta ja Fazerin 
osoittamasta luottamuksesta. Hanken ja Fazer ovat tehneet jatkuvaa 
yhteistyötä jo pitkään, ja tämä suhde on oiva esimerkki teorian ja käytännön 
välisestä vuorovaikutuksesta. Iloitsemme Fazerin antamasta mahdollisuudesta 
hallinnoida myös tätä lahjoitusta tulevaisuutta ajatellen,” sanoo rehtori Karen 
Spens.    
 
Fazer on osallistunut Hankenin varainkeräykseen vuosina 2010, 2015 ja 2017 
100 000 euron lahjoituksella kunakin vuonna. Fazer on myös ollut Hankenin 
yrityskumppani jo monta vuotta. Uusi lahjoitus syventää yhteistyötä 
entisestään. 
 
”Olemme vakuuttuneita sitä, että niin Fazerin kuin koko Suomen tuleva 
menestys tarvitsee kansainvälisesti suuntautuneita, hyvin koulutettuja 
taloustieteilijöitä, ja siksi lahjoitamme varoja Hankenille,” sanoo Fazerin 
konsernijohtaja Christoph Vitzthum. 
 
Fazer on perheyritys, joka on ollut osa suomalaisten elämää yli 125 vuotta. 
Karl Fazer kuului kotimaisen makeisteollisuuden perustajiin. Fazer haluaa 
tarjota tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat vastuullisen elämäntavan nyt 
ja tulevaisuudessa. Fazerin menestyksen perustan luovat suomalainen työ ja 
ammattitaito sekä tavat löytää uusia kykyjä. 
 
Fazer tekee yhteistyötä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Näihin 
kuuluvat muun muassa Suomessa Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto 
sekä Aalto-yliopisto ja Ruotsissa Uppsala SLU ja Lund consortium. Fazer on 
tehnyt lahjoituksia kahdelle yliopistolle Suomessa tukeakseen suomalaista 
akateemista tutkimusta. Vuonna 2016 Fazer lahjoitti 100 000 euroa Helsingin 
yliopiston Maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle. Vuonna 2015 Fazer 
lahjoitti 100 000 euroa sekä Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteelliselle 
tiedekunnalle että Hanken Svenska Handelshögskolanille. Fazer osallistui 
Hankenin varainkeräyshankkeeseen jo vuonna 2010, tuolloinkin 100 000 euron 



 
 
 
 
 
  

lahjoituksella. Fazer ylläpitää kumppanuussuhteita edellä mainittuihin ja muihin 
tutkimuslaitoksiin sekä terveysalan ammattilaisiin tutkiakseen aihealueita, jotka 
liittyvät sen tarjoomaan. 

Lisätietoja: 

Ulrika Romantschuk, viestintä- ja brändijohtaja, Fazer-konserni,  
ulrika.romantschuk@fazer.com, puh. 040 566 4246 
Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8.00–16.00, puh. 040 668 2998 

 
Fazer-konserni 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita 
sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 
40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. 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 2015 oli yli 1,5 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 000 
henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen 
arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.  
 
Kun haluatte hyvää 
 


