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Fazer suunnittelee toiminnan sopeuttamista Vantaan 
leipomossa  
 
Fazer suunnittelee muutoksia Vantaan leipomon tuotannossa. Suunnitelmien 
taustalla on tarve sopeuttaa toimintaa ja turvata leipomotoiminnan kilpailukyky 
edelleen tulevaisuudessa. Vantaan leipomossa aloitetaan yt-neuvottelut. 
Toteutuessaan suunnitellut muutokset voivat johtaa enintään 45 tehtävän 
lakkauttamiseen.  
 
”Markkinatilanne jatkuu ennakoituakin haastavampana ja kuluttajakäyttäytyminen on 
muuttunut merkittävästi. Meidän on koko ajan kehitettävä toimintaamme, jotta 
varmistamme kilpailukykymme myös tulevaisuudessa”, sanoo Fazer Leipomot 
Suomen toimitusjohtaja Markus Hellström.  
 
Leivän kulutus on laskussa Suomessa. Myymälöissä paistetun leivän osuus 
kulutuksesta kasvaa ja pakattujen leipomotuotteiden osuus pienenee. Tuonnin osuus 
on kasvanut merkittäväksi.  
 
Vantaan leipomon tuotantovolyymit ovat laskeneet ja siten työ leipomossa on 
vähentynyt. Fazer suunnittelee Vantaan leipomon toiminnan sopeuttamiseksi sekä 
rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia. Vantaan leipomossa aloitetaan 
yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on 270 henkilöä. Suunnitellut muutokset 
voivat johtaa työsuhteiden päättymiseen, osa-aikaistamisiin ja muutoksiin 
työtehtävissä. Toteutuessaan muutoksista voi seurata enintään 45 tehtävän 
lakkauttaminen.  
 
”Tuemme niitä, joita mahdollinen irtisanominen tulisi koskemaan. Haluamme 
edesauttaa mahdollisuuksia työllistyä uudelleen ja tulemme tekemään yhteistyötä 
alueen työvoimahallinnon kanssa”, sanoo Markus Hellström. 
 
Fazerin leipomot sijaitsevat Vantaalla, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Lahdessa, 
Ulvilassa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Lisäksi Fazerilla on 44 myymälöiden tiloissa 
sijaitsevaa lähileipomoa, joissa leipurit leipovat joka päivä. Fazerin leipomotuotteiden 
kotimaisuusaste on yli 95 %. Fazer työllistää Suomessa yhteensä 6400 henkilöä, 
joista 1600 on Fazer Leipomoiden palveluksessa. 
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Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita 
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 2014 oli yli 1,6 miljardia euroa 
ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä 
periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin. 


