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Fazerin yt-neuvottelut ovat päättyneet 
 
Fazer-konsernin toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskeneet 
yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Toteutettavien muutosten 
seurauksena 49 henkilön työtehtävä päättyy. Henkilöstönvähentämistarve 
arvioitiin alun perin olevan 61 henkilöä. Taustalla on tarve vastata 
toimintaympäristön nopeisiin ja suuriin muutoksiin sekä varmistaa 
kannattavuus ja ylläpitää kilpailukykyä. Fazer työllistää Suomessa yli 6 600 
henkilöä, joista 1 300 on toimihenkilöitä. 
 
Toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä ruokailupalvelu-, leipomo-, makeis- ja 
kahvilaliiketoiminnassa sekä konsernifunktioissa Suomessa koskeneet 
yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Työtehtävien uudelleen organisoinnin 
seurauksena useisiin toimenkuviin tulee muutoksia ja 49 toimihenkilön ja ylemmän 
toimihenkilön työtehtävä päättyy. Henkilöstönvähentämistarve arvioitiin alun perin 
olevan 61 henkilöä. Fazer työllistää Suomessa yli 6 600 henkilöä, joista 1 300 
toimihenkilöitä. 
 
”Tuemme yksilöllisesti niitä, joita irtisanominen koskee, sillä haluamme edesauttaa 
heidän mahdollisuuksiaan työllistyä uudelleen”, sanoo Fazer-konsernin 
henkilöstöjohtaja Mika Videman 
 
Tarve neuvotteluille oli seurausta Fazerin toimintaympäristön nopeista ja isoista 
muutoksista. Kuluttajakäyttäytyminen ja asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet, 
hintakilpailu on entistä kovempaa ja liikevaihdon kasvu on tyrehtynyt ostovoiman 
heikentymisen ja kokonaiskulutuksen pienenemisen seurauksena. Tavoitteena on 
kilpailukyvyn parantaminen ja liiketoiminnan kannattavuuden varmistaminen 
kehittämällä tuotteita ja palveluja lähtökohtana kuluttajien ja asiakkaiden tarpeet.  
Fazer on jo aiemmin tehnyt paljon toimenpiteitä rakenteiden uudistamiseksi, kiinteiden 
kustannusten pienentämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. 
 
Fazer Suomessa 
 
Fazer työllistää Suomessa yli 6 600 henkilöä. Kaikki Fazerin kolme makeistehdasta ja 
keksitehdas sijaitsevat Suomessa. Fazerin makeisista 95 % valmistetaan Suomessa. 
Fazer leipoo ympäri Suomen kuudessa leipomossa ja 45 Fazer Lähileipomossa, jotka 
sijaitsevat myymälöiden tiloissa. Fazerin tuoreesta pakatusta leivästä 99 % leivotaan 
Suomessa. Fazerilla on Suomessa 650 ravintolaa, seitsemän Fazer Café -kahvilaa, 
neljä Fazer Leipomomyymälää sekä oma mylly. 
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Mika Videman, SVP, HR, Fazer-konserni, puh. 040 544 9627 
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)fazer.com 
 
Fazer-konserni 
 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita sekä 
ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä yli 40 
maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Yrityksen menestys on sen perustamisesta 
lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin 
brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. Fazer haluaa, että elämä 
maistuisi hyvältä joka päivä. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli lähes 1,7 miljardia 
euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan 
eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja UN Global Compactin periaatteisiin. 

 
 


