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Lähes joka neljäs vie suklaata tuliaisiksi ulkomaille – Fazerin 
Sininen -suklaa edustaa suomalaisuutta 
 
Fazer tutki suomalaisten tuliaismieltymyksiä ja tulosten mukaan suurin 
osa ulkomaille tuttavia tapaamaan matkaavista vie tuliaisiksi tuotteita, 
jotka edustavat suomalaisuutta ja antajansa arvoja. Suklaatuliaiset olivat 
vastaajien keskuudessa suosituimpia ja tuotteista Fazerin Sininen -
suklaa nousi listan kärkeen. 
 
Tutkimuksen mukaan suklaa on suomalaisten suosima tuliainen, sillä 23 
prosenttia vastaajista valitsi suklaan suosikkituliaisekseen. Fazerin suklaalla on 
vahva suosio, sillä kaikista suklaan suosikkituliaisekseen valinneista 
vastaajista 83 prosenttia veisi Fazerin suklaata ulkomaalaisille tuttavilleen. 
Lisäksi Fazerin suklaata vievistä vastaajista nimenomaan Fazerin Sininen -
suklaata tuliaiseksi valitsee 76 prosenttia. 
 
Fazerin suklaan maun ja laadun takana vastuullinen kaakao 
 
Tuliaisten edustamat mielikuvat ovat tutkimuksen mukaan suomalaisille 
tärkeitä ja niillä halutaan kertoa antajan arvoista ja kotipaikasta. Fazerin 
Sininen -suklaata tuliaisiksi vievät kokivat sen olevan sekä suomalainen tuote, 
jota he arvostavat (51 %), että erinomainen tuote, jota kelpaa esitellä 
ulkomailla (50 %). Vastausten perusteella suomalaiset haluavat antaa 
tuliaisina tuotteita, joihin heillä on henkilökohtainen side. Suklaata vievistä 
vastaajista 88 prosenttia pitää Fazerin Sininen -suklaata hyvänä tuliaisena 
Suomesta. 
 
Fazerin Sininen -suklaan maun salaisuus on ecuadorilainen Arriba-kaakao. 
Ecuadorissa viljelijäyhteistyön piiriin kuuluu yli 1500 kaakaonviljelijää. Fazer on 
pitkäjänteisesti kehittänyt vastuullisen kaakaon hankintaketjua. Vuonna 2017 
kaikki Fazerin makeis-, keksi-, leipomo- ja ravintolaliiketoiminnassa käyttämä 
kaakao on vastuullisesti tuotettua ja jäljitettävää. Suorien viljelijäohjelmien 
lisäksi Fazer ostaa UTZ, Rainforest Alliance ja Fair Trade Cocoa Programme -
sertifioitua kaakaota. 
 
95 vuotta täyttävä klassikko on luonteeltaan sininen 
 
Fazerin Sininen tuli markkinoille vuonna 1922 ja siitä lähtien se on säilyttänyt 
asemansa suomalaisten suosikkisuklaana. Karl Fazer valitsi kuuluisalle 
maitosuklaalleen sinisen värin, koska se kuvasti hänelle itsenäistä isänmaata 



 
 
 
 
 
  

ja Suomen luontoa. Fazerin Sininen 250g -suklaalevyn Suomi 100 -
erikoispakkaus tulee myyntiin jo alkuvuodesta lentokentille ja laivoille. 
Juhlavuoden kuluessa Fazer tuo markkinoille myös muita Suomi 100 -tuotteita.  
 
Fazerin Sininen -suklaa sai alkunsa ystävänpalveluksesta. Karl Fazerin pojan 
Sven Fazerin tuttavan vävy sairasti vakavaa silmäsairautta, jonka Fazerin 
tuntema silmälääkäri onnistui parantamaan. Kiitokseksi tuttava lahjoitti Sven 
Fazerille sveitsiläisen suklaareseptin, jonka pohjalta suklaa nykyäänkin 
valmistetaan. Suklaaosaamisen sydän sijaitsee Vantaalla ja Fazerin muut 
makeiset valmistetaan Lappeenrannassa ja Karkkilassa. 
 
Tulokset lyhyesti: 
 

 Suomalaisten kolme suosituinta tuliaista ovat: 
o suklaa (23 %) 
o muut elintarvikkeet (15 %)  
o taide-esineet ja käsityöt (14 %) 

 

 Nuorten 1834-vuotiaiden vastaajien suosituin tuliainen on suklaa (34 
%) 

 55 vuotta täyttäneiden ikäryhmästä suosituimmaksi tuliaiseksi nousivat 
taide-esineet ja käsityöt (22 %). 

 Tuliaisena suklaa on erityisesti nuorten ja perheettömien suosiossa (33 
%)  

 Eläkeläiset suosivat tuliaisena taide-esineitä ja käsitöitä (24 %) 
 
Fazerin Sininen on suomalaiseksi ja luotettavaksi koettu tuliainen 
 

 Enemmistö Fazerin Sininen -suklaata vievistä vastaajista pitää sitä 
hyvänä tuliaisena Suomesta (52 %) ja toiseksi isoin joukko 
erinomaisena tuliaisena (36 %) 
 

 Kysyttäessä kolmea tärkeintä syytä, miksi vastaajat veisivät suklaista 
juuri Fazerin Sininen -suklaata  

o 51 % toteaa Fazerin Sininen -suklaan edustavan suomalaisuutta 
o 51 % sanoo sen olevan suomalainen tuote, jota arvostaa 
o 50 % sanoo sen olevan erinomainen tuote, jota kelpaa esitellä 

ulkomailla 
o 41 % sanoo sen olevan laadukasta  
o 35 % sanoo sen olevan parhaan makuista 

 
 
Tutkimuksen toteutti markkinatutkimusyhtiö Sales Questor, joka edustaa 
pörssinoteeratun YouGovin tutkimuspalveluita Suomessa. Joulukuussa 2016 
toteutettuun tutkimukseen vastasi 1515 18 vuotta täyttänyttä suomalaista. 
Vastaajapaneeliin kuuluu 25 000 suomalaista. 



 
 
 
 
 
  

 
Lisätietoja:  
Liisa Eerola, viestintäjohtaja, Fazer Makeiset, puh. 044 710 8860 
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com 
 
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 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.  
 
Kun haluatte hyvää 
  

 


