
Fazer keskittää artesaanileipomoidensa valmistuksen Suomessa
Fazer vahvistaa kilpailukykyään kasvavilla artesaanileipämarkkinoilla ja keskittää artesaanileipomoidensa valmistuksen yhteen
leipomoon Helsingin Sörnäisissä. Toiminta Järvenpään leipomossa päättyy keväällä 2017. Suunnitelmaan ei liity henkilöstön
vähentämistarvetta.  

Fazer osti Helsingin alueella toimivan Leipomo Keisarin kesäkuussa 2016. Yrityskauppa toteuttaa Fazerin strategiaa kasvaa
artesaanileipomoliiketoiminnassa ja kaupan myötä Fazerin leipomomyymälöiden lukumäärä pääkaupunkiseudulla kolminkertaistui viidestä
viiteentoista.

Fazer keskittää artesaanileipomoidensa leivonnan nyt yhteen leipomoon Helsingin Sörnäisissä. Tämä ratkaisu tehostaa toimintaa ja
mahdollistaa kasvun tulevaisuudessa. Valmistuksen siirto Järvenpään leipomosta toteutetaan vaiheittain kevään 2017 aikana.

”Käsin leivottu artesaanileipä on vahva kuluttajatrendi maailmanlaajuisesti. Ihmisiä viehättävät makujen laaja kirjo, herkulliset tuoksut ja
ulkonäöltään houkuttelevat tuotteet. Näemme artesaanileivässä suurta potentiaalia. Tavoitteenamme on kannattavuuden parantaminen ja
kilpailukyvyn vahvistaminen kasvavilla artesaanileipämarkkinoilla”, sanoo Fazer Leipomot –liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja Petri Kujala.

Toiminnan yhdistämisestä ja tuotannon keskittämisestä käytiin yhteistoimintaneuvottelut Fazerin Järvenpään leipomon sekä Leipomo Keisarin
Sörnäisten leipomon tuotannossa. Neuvottelujen piirissä oli yhteensä 51 henkilöä. Valmistuksen keskittämiseen ei liity henkilöstön
vähentämistarvetta. Neuvottelut eivät koskeneet leipomomyymälöissä työskenteleviä henkilöitä.

Fazer työllistää Suomessa kaikkiaan 6700 henkilöä, joista noin 1500 leipomotoimialalla. Fazerilla on Suomessa neljä isoa leipomoa, jotka
sijaitsevat Vantaalla, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Artesaanileipomot sijaitsevat Helsingissä ja Järvenpäässä. Fazerilla on lisäksi yli
40 myymälöiden tiloissa sijaitsevaa lähileipomoa ympäri Suomen.
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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. Vuonna 2016 vietetään menestyksekkään Fazer-konsernin 125-vuotisjuhlavuotta ja tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 150
vuotta sen perustajan Karl Fazerin syntymästä. 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.
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