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Fazer harkitsee Oulun leipomonsa sulkemista
Fazer on arvioinut leipomoverkostonsa toiminnan tehokkuutta ja suunnittelee
Oulun leipomon sulkemista ja sen toimintojen siirtämistä muihin leipomoihinsa.
Fazer aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat kaikkia Oulun leipomon
83 työntekijää. Liiketoiminnan sopeuttamistoimia joudutaan harkitsemaan,
koska pakatun leivän kulutus on pienentynyt. Vastaavasti kaupoissa leivottujen
ja paistettujen tuotteiden suosio on kasvanut. Fazerin myymäläleipomoiden
määrä kasvaa ja ne työllistävät tulevaisuudessa leipureita enemmän.
”Työllistämisen painopistealueet tulevat muuttumaan. Myymäläleipomoliiketoimintamme kasvaa. Meillä on nyt 64 myymäläleipomoa Suomessa, joissa
työllistämme 450 henkilöä. Vuonna 2021 myymäläleipomoita on arviolta 100 ja
työntekijöitä jo 600. Samanaikaisesti joudumme sopeuttamaan liiketoimintaamme,
koska pakattua leipää ostetaan vähemmän. Myös materiaali- ja energiakustannukset
ovat jatkaneet nousuaan, eikä kustannusvaikutuksia ole mahdollista siirtää hintoihin
täysimääräisesti”, sanoo Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja Markus Hellström.
Fazer tukee henkilöstöään muutoksessa
Fazer on arvioinut vaihtoehtoja leipomoverkostonsa tehostamiseksi ja päätynyt
harkitsemaan Oulun leipomon sulkemista ja toimintojen siirtämistä muihin
leipomoihinsa. Fazer aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat kaikkia Oulun leipomon 83
työntekijää. Oulun leipomon mahdollinen sulkeminen ajoittuisi syksyyn 2019. Fazer
tukee niitä, joita mahdollinen irtisanominen tulisi koskemaan.
”Toiminnan sopeuttaminen on välttämätöntä kilpailukykymme kannalta. Mikäli Oulun
leipomon sulkemiseen päädyttäisiin, haluamme edesauttaa työntekijöiden
mahdollisuuksia työllistyä uudelleen. Tulemme tekemään yhteistyötä alueen
työvoimahallinnon kanssa ja pyrimme tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan työtä
myös muista Fazerin leipomoista”, Hellström sanoo.
Fazerin leipomot sijaitsevat Vantaalla, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Oulussa.
Lisäksi Fazerilla on 64 päivittäistavarakauppojen sisällä toimivaa myymäläleipomoa,
joissa leipurit leipovat joka päivä. Fazer Leipomot työllistää Suomessa yhteensä noin
1600 henkilöä. Leipomotuotteiden kotimaisuusaste on yli 95 %.
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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 missiona on Ruokaa, jolla on merkitys. Fazerilla 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 lähes 15 000
henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen
arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.
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