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1. Johdanto
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Keskitymme ruokaelämyksiin
Ruokaelämyksiin keskittyvänä yrityksenä Fazer
mahdollistaa jokaiselle päivän parhaista hetkistä
nauttimiseen.
Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa
Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen
missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys:
tuottaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään.
Luomme uusia makuja, perinteitä ja ruokaelämyksiä
luottamalla vankkaan perintöömme, kuluttajalähtöisyyteen ja innovaatioihin, joilla kehitetään
tulevaisuuden vastuullisia ruokaratkaisuja.
Fazer keskittyy kuluttajatuotteisiin.
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Fazerin tarina
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Fazer
pähkinänkuoressa

2019

1891

Fazer-konsernin liikevaihto jatkuvien
toimintojen osalta oli yhteensä 1,1 miljardia
euroa.

Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen
konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle
vuonna 1891, hänen missionsa oli
tehdä ruokaa, jolla on merkitys –
tuottaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään.
Tästä kehittyi brändilupauksemme –
Northern Magic. Made Real.

Fazerin jatkuvissa toiminnoissa työskenteli
8 805* henkilöä yhdeksässä maassa.

Tänään

Liikevoitto jatkuvien toimintojen osalta oli
49,1 miljoonaa euroa.
*Jatkuvissa toiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä 31.12.2019

Ruokaelämyksiin keskittyvänä yrityksenä
fokusoimme kuluttajatuoteliiketoimintoihin.
Fazer Food Servicesin myynti Compass Groupille
saatiin päätökseen 31.1.2020.
Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja
vientiä noin 40 maahan.
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Luomme uusia makuja, perinteitä ja ruokaelämyksiä luottamalla vankkaan perintöömme,
kuluttajalähtöisyyteen ja innovaatioihin, joilla
kehitetään tulevaisuuden vastuullisia
ruokaratkaisuja.

Fazer noudattaa liiketoiminnassaan
eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat
yrityksen arvoihin ja YK:n Global
Compactin periaatteisiin.
© Fazer. All rights reserved

Fazer-konserni – vuosi 2019 ja siitä eteenpäin
Konsernijohtaja Christoph Vitzthumin puheenvuoro

2 minuuttia
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Fazer-konserni – vuosi 2019 ja siitä eteenpäin
Konsernijohtaja Christoph Vitzthumin ja liiketoiminta-alueiden ja -yksiköiden johtajien
puheenvuorot vuodesta 2019 ja tulevasta kehityksestä
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Fazer-konserni
Fazer Leipomot
Liikevaihto: 565 M€
Henkilöstö: 5 960
Brändit: Fazer, Oululainen, Skogaholm,
Hlebny Dom, Druva, Gardesis
Maat: Leipomot Suomessa, Ruotsissa,
Venäjällä, Latviassa ja Liettuassa

Fazer-konserni
Liikevaihto: 1,1 mrd. euroa
Henkilöstö: 8 800
Maat: Suomi, Ruotsi, Venäjä, Norja,
Tanska, Viro, Latvia, Liettua

Fazer Makeiset
Liikevaihto: 353 M€
Henkilöstö: 1 270
Brändit: Karl Fazer, Fazer Pure Dark,
Dumle, Geisha, Jyväshyvä
Maat: Tuotanto Suomessa

Fazer Retail

Fazer Lifestyle Foods

Liikevaihto: 47 M€
Henkilöstö: 790
Brändit: Gateau leipomomyymälät ja
Fazer Café -kahvilat
Maat: Suomi, Ruotsi
Perustettu 2018

Liikevaihto: 158* M€
Henkilöstö: 470*
Brändit: Yosa, Aito, Froosh, Alku, Frebaco
Maat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja
Maidottomat viljatuotteet, kasvipohjaiset
ateriat, mukaan otettavat välipalat, puurot,
myslit sekä Fazer Myllyn yrityksille
suunnatut tuotteet, kuten jauhot
Perustettu vuonna 2017

* Fazer Retail siirtyi liiketoimintayksikkönä osaksi Fazer
Makeisten liiketoiminta-aluetta toukokuussa 2020

*Elokuussa 2019 ostettu Kaslink sisältyy lukuihin
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Liikevaihto jatkuvissa toiminnoissa 2019.
Jatkuvissa toiminnoissa työskentelevät työntekijät 31.12.2019.
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2. Missio, visio ja strategia
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MISSIOMME
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Me olemme ruokaelämyksiin
keskittyvä yritys
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Maailma on täynnä
kiinnostavia haasteita ja
inspiroivia mahdollisuuksia

PIENET HAASTAJABRÄNDIT

KEHITTYVÄ JA KASVAVA RUOKAJÄRJESTELMÄ

RUOKATEKNOLOGIA
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KÄÄNTEENTEKEVÄT TRENDIT

KANAVAT

MILLENIAALIT
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Kuluttajatuoteliiketoiminta on entistä
monimuotoisempaa ja monipuolisempaa
Tulevaisuuden menestys ja arvon luominen elintarviketeollisuudessa edellyttävät
Fazerilta kolmen eri markkinaympäristön hallintaa:
Markkinakasvu, vuotuinen kasvu %

Vakiintuneet
kategoriat

Trendikkäät
kategoriat

Ruokateknologia

5%
suurimmillaan

5-20 %
jatkuva

100 %+
suurimmillaan

• Vakaat näkymät
• Selkeä etenemissuunnitelma
• Vahva paine kilpailijoilta

• Altis voimakkaille muutoksille
• Dynaaminen ja muuttuva kilpailijakenttä
• Kehittyvät kuluttajapreferenssit

• Uudet omat ruokateknologiat
• Laajempi liiketoimintamallien valikoima
• Merkittävä vaikutus kaikkiin muihin kategorioihin

Huom. Makeisten markkinakasvu vuoteen 2022 asti Pohjoismaissa ja Baltiassa: Vuotuinen kasvuprosentti 2–4 % Lifestyle Foods -kategorioiden kasvu vuoteen 2020 asti Pohjoismaissa: Vuotuinen kasvuprosentti 3–21 %
Leipomojen historiallinen markkinakasvu: Vuotuinen kasvuprosentti 0,6–7 %
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Missio ja visio
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Missio ja visio
Missiomme: Ruokaa, jolla on merkitys
Tuomme ihmisten hetkiin iloa, hyvinvointia, inspiraatiota,
rakkautta ja intohimoa. Haluamme rikastuttaa ihmisten
elämää tarjoomallamme.

Visiomme: Kohti täydellisiä päiviä
Tällaisena näemme tulevaisuuden, yhdessä ympärillämme
olevien ihmisten kanssa: Kohti täydellisiä päiviä. Voimme
ja tahdomme viedä kuluttajia kohti täydellisiä päiviä –
joka päivä.
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Kohti Täydellisiä päiviä

Missio, visio ja
strategia
Keskitymme
ruokaelämyksiin ja
arvon luomiseen.
Fazerin brändilupaus:
Northern Magic.
Made Real.
Pohjoinen vapaus
Aidot suhteet
Rohkea luovuus

Vauhditamme
kasvua
innovaatioiden,
trendikkäiden kategorioiden
ja ruokateknologian avulla

Teemme huipputason työtä
yhtenäisenä yhtiönä,
jotta saavutamme
alan parhaan
kannattavuuden.

Kehitämme
johtavaa asemaamme
Pohjois-Euroopassa.

Vahvistamme kulttuurista
muutostamme ja kehitämme
osaamistamme muutoksen tueksi.
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Arvomme:
Pohjoinen vapaus
Aidot suhteet
Rohkea luovuus

Rakennamme
entistä vahvempaa
asemaa Suomen parhaana
kuluttajatuotebrändinä.

Kehitämme ruokaa ratkaisuna
ympäristön ja liiketoiminnan
kestävyyden varmistamiseksi.

Ruokaa, jolla on merkitys

© Fazer. All rights reserved

Ruokaelämyksiin keskittyvänä
yrityksenä keskitymme
kuluttajaliiketoimintaamme
• Keskitymme kuluttajatuotteisiin ja kuluttajaliiketoimintaamme.
• Investoimme tuotteiden ja liiketoimintakokonaisuuksien kehittämiseen
ja uudistamiseen syvällisen kuluttajatuntemuksen ja -tutkimuksen
pohjalta.
• Kuluttaja on keskiössä kaikessa toiminnassamme.
– Uudistettu brändipositiointi Northern Magic. Made Real. auttaa meitä
olemaan merkityksellinen kuluttajien silmissä myös tulevaisuudessa.

• Investoimme tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä
ruokateknologioihin, ja kehitämme kyvykkyyttämme kaupallistaa
merkittävät innovaatiot.
• Panostamme arvon luomiseen tuotevalikoimavalinnoilla, kasvulla,
jatkuvalla toiminnan laadun ja rakenteiden parantamisella.
• Vahvistamme asemaamme johtavana kuluttajatuotebrändinä
Suomessa ja rakennamme asemaamme Pohjois-Euroopassa ja
valikoidusti sen ulkopuolella tarjoamalla merkityksellisiä
brändikokemuksia kasvavissa kategorioissa.
18
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Ruuan merkitys: Ruoka on yksi
onnellisuuden ainesosista. Sen ympärillä
koetut hetket ovat meille tärkeitä. Ruoka
synnyttää iloa ja vahvistaa siteitä meille
rakkaisiin ihmisiin.
Keskeisin kuluttajanäkemys: Ilo ja
hyvinvointi ovat seurausta valinnoista,
joita teet itsesi, lähimmäistesi ja
ympäristön hyväksi, mutta niiden
tunteminen vaatii hetkessä elämistä.
19
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Lupauksemme on Northern Magic. Made Real.

Pohjoinen vapaus

Aidot suhteet

Rohkea luovuus

Ole oma itsesi. Tule sellaiseksi kuin
haluat olla. Ole rehellinen itsellesi.
Rohkaise muita tekemään samoin.

Ole hyvä ympäröivälle maailmalle.
Tee valintoja, jotka tekevät hyvää
meille kaikille.

Elä ennakkoluulottomasti.
Ole rohkea. Ole luova.

Toimintamme perustuu tasa-arvolle,
erilaisuuden hyväksynnälle ja osallisuudelle.
Me välitämme toisistamme – niin yksilöinä
kuin yhdessä osana yhteiskuntaa.

Kohtaamme toisemme aidosti ja rehellisesti.
Olemme avoimia ja vilpittömiä. 
Me haluamme tehdä hyvää ympäröivälle
maailmalle.

20

21.7.2020

Meillä on rohkeutta kokeilla uutta ja luoda
makuelämyksiä, joissa on taikaa. 
Arvostamme kädentaitoja ja puhtaita raaka-aineita.
Perustajamme Karl Fazer oli rohkea edelläkävijä,
jolle maailma oli ideoiden ja inspiraation lähde.
Haluamme sinun kokevan Fazerin luoman
pohjoisen taian.

Tuotanto

Menestyksemme
perustuu ihmisiin,
brändeihin ja tuotteisiin,
tuotantoon ja jakeluun
sekä asiakassuhteisiin

Hyvin toimivat perinteiset leipomot,
suklaa-, makeis- ja keksitehtaat
sekä keittiöt.

Jakeluverkosto
Jakeluverkkomme kattaa koko Suomen ja
Ruotsin, Pietarin, Moskovan ja Baltian maat.

Ihmiset

Brändit ja tuotteet

Työhönsä
intohimoisesti
suhtautuvat,
omistautuneet
työntekijämme
ilmentävät Fazerin
arvoja ja ovat
menestyksemme
ydin.

Suomen arvostetuimmat brändit;
vahvat brändit muilla markkinoillamme.
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Laaja valikoima laadukkaita tuotteita
ja palveluja hyvällä maulla.

Asiakassuhteet
Poikkeuksellisen
vahvat asiakassuhteet; luomme
arvoa sekä
palveluilla
että tuotteilla.
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Teemme pitkäjänteistä työtä tarjotaksemme ja
kehittääksemme Fazer-kokemuksia kuluttajille
Tavoitamme kuluttajat vähittäiskaupan, leipomomyymälöiden ja
kahviloiden sekä Fazer Experience -vierailukeskuksen ja
verkkosivujen kautta
Verkkokauppa
Kuluttajasivustot

Matkustajamyynti
Vientiä yli
40 markkinaalueelle

Fazer
Fazerkuluttajat
consumers

Vähittäismyynnin
kanavia 8 maassa
(ml. myymäläleipomot
Suomessa)
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Leipomomyymälät
SU 15, RU 33
Kahvilat
SU 14

Tuotekokemukset

Laajempi, parempi, innovatiivisempi, hauska ja kiinnostava
tuotevalikoima, joka tarjoaa kokemuksia kuluttajille.

Vähittäiskauppa Parannamme kuluttajakokemusta vähittäiskaupassa ja
ja leipomoleipomomyymälöissä kehittämällä valittuja konsepteja ja
myymälät
laajentamalla myymäläverkkoamme.
Fazer
Experience

Ainutlaatuinen ja kokonaisvaltainen Fazer-brändikokemus
Yli 230 000 vierailijaa vuonna 2019 (200 000 vuonna 2018)
NPS vuonna 2019: 75 (2018: 75)

Verkkoläsnäolo

Merkittäviä ja yhä lisääntyviä verkkokohtaamisia –
17 milj. kuukaudessa Suomessa ja noin 6 milj. Ruotsissa
pelkästään Facebookin kautta.

Yhteisö ja
verkkokauppa

Kehitämme laajan ja personoidun Fazer-kokemus-ekosysteemin,
joka mahdollistaa vähittäiskauppaa suoremman ja laajemman
kosketuspinnan kuluttajille.

Huom. läsnäolo kanavissa vuoden 2019 loppuun mennessä

© Fazer. All rights reserved

Kehitämme tarjoomaamme kuluttajalähtöisesti
Kehitämme liiketoimintakokonaisuuttamme ja tuotevalikoimaamme vastataksemme seuraaviin trendeihin:

Herkuttelu
Herkuttelu on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
liittyy yhä useammin kokemuksiin ja elämäntapaan.
Fazer etsii jatkuvasti uusia tapoja vastata
kuluttajien herkuttelutarpeisiin – tuotteilla ja
kokemuksilla.
Esimerkkejä toimenpiteistä
• Innovointia kaikissa liiketoiminnoissa
• Vegaanisia vaihtoehtoja makeisklassikoista
• Pienempien premium Bon-munkkien ja
gluteenittomien leivonnaisten lanseeraus.
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Terveys ja hyvinvointi
Kuluttajat tavoittelevat kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Tasapainoinen, maukas ja ravitseva
ruokavalio, jossa painottuvat kasvikset.
Fazer haluaa vastata entistä terveellisempien ja
vastuullisempien elämäntapojen tarpeeseen.
Esimerkkejä toimenpiteistä
• Frooshin, Fazer Alku ja Fazer Yosa -valikoimien
laajennus uusiin tuotteisiin
• Kognitiivisten toimintojen edistämiseen tähtäävä
Fazer Brainhow® -ohjelma jatkuu
• Fazer Leipomoille ja Fazer Makeisille kehitetään
terveellisempiä tuotteita
• Kasvipohjaisten tuotteiden osuuden lisääminen
kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Käsityötaito
Edullisia, ensiluokkaisen laadukkaita, tuoreita ja
paikallisia premium-tuotteita arjen juhlahetkiin.
Fazer vastaa käsin tehtyjen tuotteiden kysyntään
artesaanileipomotuotteilla ja käsin tehdyllä
suklaalla.
Esimerkkejä toimenpiteistä
• Myymäläleipomokonseptin laajentaminen
• Fazer Café -konseptin ja tarjooman kehittäminen
ja uudistaminen
• Uusien, kuluttajien toiveita vastaavien
tuotevalikoimien lanseeraus
• Olemassa olevien leipomoherkkujen kehittäminen
uusimpien trendien mukaiseksi.
© Fazer. All rights reserved

Vastuullisuustoimintaamme ohjaavat päätavoitteet
kohti vuotta 2030
Ruuan kasvatus-, tuotanto- ja kulutustavoilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiin.

Suurimmat ympäristövaikutuksemme syntyvät
energiasta ja jätteestä.
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Jos ruokahävikki olisi valtio,
se olisi kolmanneksi suurin
kasvihuonekaasupäästöjen
tuottaja maailmassa.

Vaikutamme vahvasti koko
arvoketjussa: ruuantuotanto
vaikuttaa yhteiskuntiin,
ihmisiin ja elinkeinomahdollisuuksiin sekä
ympäristöön.

Liha- ja maitotuotteiden
vähentäminen on suurin
yksittäinen teko, jolla omaa
ympäristövaikutustaan voi
pienentää.
© Fazer. All rights reserved

Ruokaa, jolla on merkitys – Näin luomme arvoa
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Luomme arvoa
sidosryhmillemme
• Vuonna 2019 Fazer-konserni työllisti yhdeksässä
maassa 15 763 ihmistä, joista 8 805 työskenteli
jatkuvissa toiminnoissa.
• Maksoimme 570 M€ palkkoja ja epäsuoria
työnantajakuluja.
• Maksoimme 25 M€ veroja ja lahjoituksia.
• Ostimme 968 M€:n arvosta tavaroita ja palveluja
noin 8 900 toimittajalta.
• Investoimme 57 M€ (operatiiviset investoinnit).

Luvuissa on mukana Fazer Food Services, joka myytiin 31. tammikuuta 2020.
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3. Tietoa ja lukuja
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Fazer Food Servicesin myynnin
tavoitteena on vahvistaa Fazerin
asemaa kuluttajatuotteissa
Myynti saatiin päätökseen 31.1.2020
• 1.2.2020 alkaen Fazer Food Services kuuluu Compass Groupiin.

Myynti tukee tavoitettamme rakentaa nykyistä vahvempi
asema kuluttajatuoteyhtiönä
• Tavoitteemme on rakentaa entistä vahvempi asema Suomen johtavana
kuluttajatuotebrändinä.
• Keskitymme strategiamme toteuttamiseen ja uudistumme moderniksi,
vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta.

Olemme sitoutuneet varmistamaan sujuvan siirtymän
• Fazer-konserni on sitoutunut tukemaan Food Servicesiä sujuvan siirtymän
varmistamiseksi.
• Lisensoimme Fazer Food & Co -brändin ja -konseptin Suomessa kolmeksi
vuodeksi.
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Tilinpäätösluvut
Koska Fazer Food Services myytiin tammikuun 2020 lopussa,
viralliset tilinpäätösluvut esitetään jaettuna kahteen kategoriaan:
”jatkuvat toiminnot” ja ”lopetetut toiminnot”.
Fazer Food Services on raportoitu lopetettuna toimintona Fazerkonsernin tilinpäätöksessä. Lopetettujen toimintojen tulos
verojen jälkeen on esitetty tuloslaskelmassa rivillä ”Tilikauden
tulos, lopetetut toiminnot”, ja vertailutietoja on oikaistu
vastaavasti. Lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät on
raportoitu taseessa rivillä ”Myytävänä olevat omaisuuserät” ja
velat rivillä ”Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat”.
Tasetta ei ole oikaistu vertailukaudelta. Rahavirtalaskelmaa ei
ole oikaistu eli se sisältää lopetetut toiminnot vuosilta 2019 ja
2018.
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Liikevaihto ja liikevoitto

Liikevaihto, M€
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Liikevoitto, M€
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Kassavirta ja bruttoinvestoinnit, M€

Liiketoiminnan kassavirrat, M€
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Bruttoinvestoinnit, M€
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Korolliset nettovelat ja omavaraisuusaste, M€

Korolliset nettovelat, M€
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Omavaraisuusaste, M€
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Fazer lukuina
Omavaraisuus ja oman pääoman tuotto

Omavaraisuus, M€
Oman pääoman tuotto (ROE), %
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Fazer-konsernin liikevaihto maittain

Suomi 53 %
Ruotsi 21 %
Venäjä 15 %
Viro 2 %
Latvia 1 %
Liettua 1 %
Tanska 1 %
Norja 1 %
Muut 4 %
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Suomi

Liikevaihto, M€

Markkinaosuus

38%

2017

2018

2019

Fazer Leipomot

Fazer Makeiset

Liikevaihto maayksiköittäin maan sisäinen myynti eliminoituna
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Ruotsi

Liikevaihto, M€

2017

Markkinaosuus

2018

2019

Fazer Leipomot

Fazer Makeiset

Liikevaihto maayksiköittäin maan sisäinen myynti eliminoituna
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Venäjä

Liikevaihto, M€

2017

Markkinaosuus

2018

2019

Fazer Leipomot
Pietari

Fazer Leipomot
Moskova

Fazer
Makeiset

Liikevaihto maayksiköittäin maan sisäinen myynti eliminoituna
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Viro

Liikevaihto, M€

2017

Markkinaosuus

2018

2019

Fazer Leipomot

Fazer Makeiset

Liikevaihto maayksiköittäin maan sisäinen myynti eliminoituna
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Latvia

Liikevaihto, M€

2017

Markkinaosuus

2018

2019

Fazer Leipomot

Liikevaihto maayksiköittäin maan sisäinen myynti eliminoituna
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Liettua

Liikevaihto, M€

2017

Markkinaosuus

2018

2019

Fazer Leipomot

Liikevaihto maayksiköittäin maan sisäinen myynti eliminoituna
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Norja & Tanska

Norja liikevaihto, M€

2017

Tanska liikevaihto, M€

2018

2019

2017

2018

2019

Liikevaihto maayksiköittäin maan sisäinen myynti eliminoituna
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4. Fazer-konsernin johtoryhmä
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Fazer-konsernin johtoryhmä

Christoph Vitzthum

Jouni Grönroos

Nathalie Ahlström

Sebastian Jägerhorn

Mats Liedholm

Ulrika Romantschuk

Lara Saulo

S. 1969
Kauppatieteiden maisteri
Fazerin konsernijohtaja
ja toimitusjohtaja

S. 1965
Kauppatieteiden maisteri
Talousjohtaja ja
varatoimitusjohtaja,
Fazer-konserni

S. 1974
Diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja,
Fazer Makeiset ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

S. 1969
Oikeustieteen kandidaatti
Kauppatieteiden maisteri
Lakiasiainjohtaja ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

S. 1965
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja,
Fazer Lifestyle Foods ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

S. 1966
Valtiotieteen kandidaatti
Viestintä- ja brändijohtaja ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

S. 1972
Kauppatieteiden maisteri
People & Transformation ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni
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5. Liiketoimintamme
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Fazerin liiketoiminta

Fazer Leipomot
• Pakattu tuore ja
pakastettu leipä
• 85 myymäläleipomoa*
• Pitkään säilyvät tuotteet

5 960 työntekijää
Liikevaihto 565 M€
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Fazer Lifestyle Foods
• Maidottomat tuotteet,
kasvipohjaiset ateriat,
mukaan otettavat välipalat,
puurot ja myslit
• Fazer Myllyn tuotteet
yrityksille (jauhot, mixit)
470 työntekijää
Liikevaihto 158 M€

*myymäläleipomoiden määrä 31.12.2019

Fazer Makeiset
•
•
•
•
•

Suklaa
Sokerimakeiset
Purukumit, pastillit
Kotileivontatuotteet
Keksit, välipalapatukat
1 270 työntekijää
Liikevaihto 353 M€

Fazer Retail
• 33 Gateau-leipomomyymälää
Ruotsissa ja 15 Suomessa
• 11 Fazer Café -kahvilaa ja
kolme ravintolaa
tavarataloissa Suomessa

790 työntekijää
Liikevaihto 47 M€
© Fazer. All rights reserved

Fazer Retail osa Fazer Makeisia
• Osana Fazerin matkaa kuluttajakeskeiseksi ruokayhtiöksi Fazer
Retail yhdistyi Fazer Makeisten kanssa 1. toukokuuta 2020
• 1. toukokuuta 2020 alkaen, Fazer Retail on liiketoimintayksikkö
osana Fazer Makeiset liiketoiminta-aluetta
• Liiketoimintamahdollisuuksia sekä Retailille että Makeisille
– Fazer Retail voi paremmin esitellä ja vahvistaa positiivista
mielikuvaa Fazer Makeisten tuotteista osana kuluttajien
arvostamaa tietoista herkuttelua
– Fazer Makeiset puolestaan hyötyy Fazer Retailin tarjoamasta
suorasta kuluttajakanavasta ja arvokkaasta ymmärryksestä ja
uusista ideoista, jotka suora yhteys kuluttajaan synnyttää
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Fazer Leipomot
Johtava leipomoyhtiö Suomessa,
Pietarissa ja Moskovassa, vahva
asema Ruotsissa ja Baltian maissa.

• Myyntiä yli 20 maassa.
• Uudistamme ja ylläpidämme
asemaamme leipomoalan
markkinajohtajana Suomessa ja
jatkamme investointeja innovaatioihin,
jotka tukevat kasvua uusilla alueilla.

Noin 5 960 työntekijää
Liikevaihto 565 M€

• Kattava tarjooma kaikissa leipäkategorioissa.
Suosittuja brändejä kuten Fazer, Oululainen,
Skogaholm, Hlebnyi Dom, Druva ja Gardesis.
• Leipomoita Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä,
Latviassa ja Liettuassa.
• 85* myymäläleipomoa suomalaisissa hyper- ja
supermarketeissa sekä kolme Baltiassa.
• Fazer-brändättyjä paistopisteleipomoita
Venäjän ja Suomen vähittäiskaupoissa.
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*myymäläleipomoiden määrä 31.12.2019
Määrän odotetaan kasvavan 107:ään
vuoden 2020 loppuun mennessä.

• Ostimme Gluteenittoman leivontaan
erikoistunut Vuohelan Herkun tammikuussa
2020.
© Fazer. All rights reserved

Myyntimenestys: Fazer Puikula lanseeraus 2019
• Kuluttajat ovat toivoneet pehmeää, herkullista ja terveellistä kauraleipää,
ja Fazer Leipomot Suomi vastasi tähän toiveeseen lanseeraamalla
100-prosenttisesti kaurasta valmistetun Fazer Puikula Pehmeämpi
100Kaura -leivän1.
• Uusi Fazer Puikula Pehmeämpi 100Kaura sai Fazer Leipomoiden
kuluttajatestien kaikkien aikojen parhaat tulokset mausta ja voitti kilpailijansa
selkeästi2.
• Puikula Pehmeämpi 100Kauran menestyksekäs lanseeraus lisäsi Puikulabrändin myyntiä 11 prosentilla, ja siitä tuli nopeasti neljänneksi ostetuin
vaalea leipä kappalemäärällä mitattuna Suomessa3. Vuonna 2019 sitä
myytiin 4,8 miljoonaa kappaletta3.
• Lanseeraus ei kuitenkaan ylittänyt Puikula-tuotevalikoiman myyntimääriä.
• Puikula on Fazer Leipomot Suomen suurin brändi.
• Puikula on myös tällä hetkellä Suomen parhaiten tunnettu leipäbrändi4.
1 Aistila, Vaaleiden palaleipien tutkimus 2018, Foodwest-tuotetesti 5/2018
2 Foodwest-tuotetesti 5/2018
3 Fazer Cognos 1–12/2019; AC Nielsen PanelTrack, viikot 1–52/2019 kpl:ssa mitattuna, Tuoreet leipomotuotteet, yhteensä Suomi
4 Nepa tuotemerkkien seuranta 2017–2019
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Laajennamme myymäläleipomoverkostoamme
• Myymäläleipomoissamme tarjoamme kuluttajille vastaleivottua
artesaanileipää sekä makeita ja suolaisia leipomotuotteita
vähittäismyynnissä.
• Kuluttajat arvostavat tuoretta leipää ja korkealaatuisia aineksia
sekä sitä, että leivät on leivottu käsin myymäläleipomoissa.
• Konsepti luo arjen luksusta tuomalla artesaanileivän osaksi
arkiostoksia ja laajentaa samalla kuluttajapohjaa.
• Suomessa on yli 85* myymäläleipomoa, joista saa Fazerin oman
myllyn jauhoista valmistettua käsin leivottua leipää.
• Vuonna 2019 avasimme kolme uutta myymäläleipomoa Virossa ja
jatkamme verkoston laajentamista vuonna 2020.

* Myymäläleipomoiden määrä 31.12.2019. Määrän odotetaan kasvavan 107:ään vuoden 2020 loppuun mennessä.
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Fazer
Lifestyle Foods
Keskittyy kasvipohjaisiin aterioihin,
maidottomiin tuotteisiin, mukaan
otettaviin välipaloihin sekä
aamiaistuotteisiin, kuten puuroihin,
muroihin ja mysleihin.

• Tuotevalikoimaan kuuluvat fermentoidut
Fazer Yosa -kauratuotteet, Kaslink Aito
-kauratuotteet, Froosh-smoothiet ja
Fazer Myllyn kuluttajatuotteet, kuten
Fazer Alku puurot, myslit ja murot, sekä
yrityksille suunnatut tuotteet, kuten
jauhot, mixit ja raaka-aineratkaisut.

Noin 470 työntekijää
Liikevaihto 158 M€

• Perustettu 2017.

• Panostamme maidottomien tuotteiden
strategiaamme rakentaaksemme
innovatiivisen kuluttajia kiinnostavan
tarjooman.

• Elokuussa 2019 ostettu Kaslink on osa
Fazer Lifestyle Foodsia.
• Kohderyhmänä ovat modernit,
terveystietoiset kuluttajat, jotka
noudattavat kestäviä elämäntapoja.
Helpotamme kasvipohjaisten tuotteiden
suosimista ilman kompromisseja.
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Tulevaisuuden ksylitolitehdas
• Vuonna 2019 Fazer kertoi 50 miljoonan euron
investoinnista ksylitolitehtaan rakentamiseksi Lahteen.
• Tehtaassa valmistetaan kauran kuorista ksylitolia
hyödyntämällä kauramyllyn tuotantoprosessissa
syntyvää sivuvirtaa ja huipputeknologiaa.
• Innovatiivista kiertotalousajattelua edustava prosessi
on ensimmäinen laatuaan. Fazer on hakenut patenttia
käytössä olevalle teknologialle ja kartoittaa muita
patentointimahdollisuuksia.
• Rakennustyöt saadaan päätökseen syksyllä 2020.
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Fazer Makeiset
Suomen johtava makeisyhtiö.
Vahva markkina-asema Ruotsissa,
Baltian maissa ja maailmanlaajuisessa matkustajamyynnissä.

• Panostamme kasvuun Pohjoismaissa
ja Baltiassa varmistamalla
ydinliiketoimintamme sujuvuuden ja
yllättämällä kuluttajat aidoilla,
käänteentekevillä uutuuksilla.

Noin 1 270 työntekijää
Liikevaihto 353 M€

• Laaja tarjooma kattaa kaikki
makeiskategoriat, joihin lukeutuvat
brändit kuten Karl Fazer, Tutti Frutti,
Dumle ja Geisha.

• Tuemme kestävää elämäntapaa
tasapainoisella tarjoomalla ja
vastuullisilla toiminnoilla, kasvattaen
markkinaosuuttamme kaikilla
markkinoillamme.

• Makeistuotanto sijaitsee Suomessa.
• Myyntiä yli 40 maassa.
• Laajentuminen maailmanlaajuisessa
matkustajamyynnissä, myyntiä
lentokentillä ja muissa kohteissa mm.
Aasiassa
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Makea Moka – vähennämme ruokahävikkiä
yllättämällä makeasti
• Fazer vähensi hävikistä syntyviä ympäristövaikutuksia lanseeraamalla Makea Moka -karkkipussin,
jossa on ulkomuodoltaan ei-niin-täydellisiä makeisia.
• Makea Moka lanseerattiin lokakuussa 2019, ja siitä tuli Prismojen myydyin karkkipussi.
Tuote sai paljon huomiota ja se mainittiin vuoden innovaationa.
• Arviolta 100 tonnin vuosivolyymilla pystymme vuosittain vähentämään kolmasosan valulinjojen
valmistustuotehävikistä.
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Fazer Retail
Kattaa Fazer Café -kahvilat
Suomessa ja Gateau-leipomomyymälät Suomessa ja Ruotsissa.
Osa Fazer Makeiset liiketoimintaaluetta 1. toukokuuta 2020 alkaen.

• Jatkamme tuotekehitykseen
panostamista erityisruokavaliot
huomioiden ja esittelemällä
innovatiivisia uutuuksia.

Noin 790 työntekijää
Liikevaihto 47 M€

• Kehitämme edelleen myymäläkonseptiamme ja panostamme
kuluttajakokemukseen kehittämällä
palvelukulttuuriamme.
• Perustettu vuoden 2018 alussa.
• Tarjoaa kokonaisvaltaisen Fazer-brändikokemuksen ja mahdollisuuden esitellä
Fazer-tuotteita ja väylän suoraan
kuluttajavuoropuheluun.
• Ilmentää käsityötaitoa, panostaa
voimakkaasti laadukkaaseen palveluun
sekä aitoihin kohtaamisiin ja kokemuksiin.
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• 11 Fazer Café -kahvilaa ja kolme
ravintolaa tavarataloissa Suomessa,
33 Gateau-leipomomyymälää Ruotsissa ja
15 Suomessa.

© Fazer. All rights reserved

Vuonna 2019 avasimme kuusi uutta
Fazer Café -kahvilaa
• Fazer Retail avasi kuusi uutta toimipistettä vuonna
2019: Fazer Café Tripla, Gateau Tripla ja Forum
Suomessa sekä Gateau Uppsala, City Station ja
Lund Central Ruotsissa.
• Neljä kuudesta liikkeestä olivat myyntimenestyksiä.
• Uusi sijainnin ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöity
konsepti otettiin käyttöön Gateau-myymälöissä
Suomessa ja Ruotsissa.
• Fazer Café Tripla edustaa klassista konseptia ja
vastaa arjen tarpeisiin laajalla ja laadukkaalla
valikoimalla.
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Fazer Experience
kaikille aisteille
• Fazer Experience on ainutlaatuinen
paikka, jossa jokainen voi kokea
Fazerin omalla tavallaan. Jokainen
kohtaaminen edistää jatkuvaa
kehitystä, vuoropuhelua ja parempaa
kuluttajatarpeiden ymmärrystä.

• Avattu vuonna 2016, Fazerin
125-vuotisjuhlavuotena.
• Edustaa ainutlaatuista suomalaista
muotoilua.

• Vierailijat pääsevät tutustumaan muun
muassa raaka-ainepuutarhaan, suklaan
ja hapanjuurileivän valmistukseen,
ravintotietoon sekä Vierailukeskuksen
näyttelyyn.
• Fazer Experience -vierailukeskuksessa
kävi vuonna 2019 yli 230 000 ihmistä,
lähes 15 % enemmän kuin 2018.
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• Koululaisille ja opiskelijoille tarjotaan
maksuttomia tutustumiskierroksia
opetukselliseen tarkoitukseen.
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6. Työntekijämme
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Päivitetyt arvot auttavat
toteuttamaan lupaustamme –
Northern Magic. Made Real.
•

Jotta voimme saavuttaa strategiset tavoitteemme ja tehdä
Pohjoisen taiasta totta, vahvistamme arvoihimme perustuvaa
yhteistä kulttuuria.

•

Rakennamme kasvua ja tuottavuutta kuluttajakeskeisellä
lähestymistavalla, mikä vaatii meiltä yhteisen kulttuurin
vahvistamista.

•

Tavoitteen saavuttamiseksi päivitämme arvomme ja
käyttäytymisemme, ja ne otetaan käyttöön koko yhtiössä.

•

Päivitetyt arvot heijastavat brändiasemointiamme ja näkyvät
myös käyttäytymisissämme.
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Fazer työnantajana –
Yhdessä olemme vahvempia
• Tavoitteenamme on monimuotoisuuden ja osallisuuden kulttuuri.
Haluamme tarjota yhdenvertaisen, motivoivan ja turvallisen työyhteisön,
jossa työntekijöitä kunnioitetaan.
• Olemme sitoutuneet koko yrityksessä käytäviin arvokeskusteluihin,
jotta arvomme ovat linjassa bränditeemojemme kanssa.
• Bränditeemamme ovat Pohjoinen vapaus, Aidot suhteet ja Rohkea luovuus.
Northern Magic. Made Real. 
• Pyrimme luomaan kulttuurin, joka kannustaa työntekijöitämme
työskentelemään, sitoutumaan ja kehittymään yhdessä. Sen osatekijöitä
ovat aloitteellisuus, omaa tehtävää pidemmälle ulottuva näkökulma, oman
osallistumisen vaikutusten ymmärtäminen sekä vastuun kantaminen tuloksista.
• Kehittämme jatkuvasti työskentelykulttuuriaamme, jonka ytimessä on yhteinen
vastuu yhtiön menestyksestä.
• Välitämme toisistamme, keskitymme työntekijöidemme hyvinvointiin ja
sitoutumiseen jatkuvasti kehittäen työntekijöitämme ja johtoamme.

Vuoden 2019 lopussa Fazer työllisti noin 8 800 henkilöä jatkuvissa toiminnoissa.
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Teemme taiasta
totta

Pyrimme aina
parempaan

Fazerin
Arvot

Fazerin arvot ovat
kulttuurimme ytimessä.
Jokapäiväinen
käyttäytymisemme
herättää kulttuurimme eloon –
ja tekee pohjoisen taiasta totta.
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Yhtenä
tiiminä
onnistumme
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Fazerin innovaatiohaaste
• Fazer Lab järjesti Fazerin sisäisen innovaatiohaasteen, jossa
fazerilaisista koostuvia tiimejä kannustettiin luomaan ja
kehittämään uusia, kasvua vauhdittavia ideoita.
• Haaste tarjosi mahdollisuuksia oppia uusia startup-taitoja leanajattelun hengessä ja tehdä yhteistyötä eri puolilla yritystä
työskentelevien kollegoiden kanssa.
• Innovaatiohaasteeseen haki 28 tiimiä – yhteensä 77 työntekijää –
kasvuideoineen.
• Tiimeistä 18 valittiin esivalmennukseen.
• Kuuden lupaavimman idean kehittämistä jatkettiin kolmipäiväisessä
Innovation Jams -tapahtumassa Tukholmassa ja Helsingissä.
• Finaalissa kuultiin esitykset jokaiselta kuudelta tiimiltä.
• Ideoista kolmea kehitetään edelleen Fazer Labin hankkeina ja
ensimmäiset pilotit aloitetaan vuoden 2020 aikana.
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Lähes 9 000 työntekijää kansainvälisesti
Työntekijät liiketoiminta-alueittain

Fazer Leipomot 5 956
Fazer Retail 788
Fazer Makeiset 1 272

Fazer Lifestyle Foods 471
Muut 318

Työntekijät maittain

Suomi 3 808
Venäjä 2 416
Ruotsi 1 886

Latvia 317
Liettua 267
Viro 63

Tanska 39
Norja 8
USA 1

Henkilöstön määrä jatkuvissa toiminnoissa 31.12.2019
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7. Vastuullisuus
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Näemme ruuan
ratkaisuna.
Ruuan kasvatus-, tuotanto- ja
kulutustavoilla on merkittävä vaikutus
ympäristöön, yhteiskuntaan ja
hyvinvointiimme.
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Vastuullisuustoimintaamme ohjaavat
päätavoitteet vuodelle 2030
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Tavoite 1:
50 % vähemmän
päästöjä
Asetimme vuoden 2015 tavoitteemme
lähtötasoksi. Verrattuna lähtötasoomme olemme vähentäneet
päästöjämme 13 prosentilla vuonna
2019.

Ruuantuotanto on merkittävä
tekijä ilmaston lämpenemisessä.

Ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan
liiketoimintaamme, esim. raaka-aineiden
saatavuuteen.
Voimme vaikuttaa tekemällä ruuantuotannon vaikutuksia pienentäviä
toimenpiteitä.
Olemme sitoutuneet vähentämään
hiilidioksidipäästöjä koko arvoketjussa.
Hiilidioksidipäästöjen lisäksi arvioimme
myös liiketoiminnastamme aiheutuvia
päästöjä maaperään ja veteen.
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Vähemmän päästöjä
• Otamme asteittain käyttöön hiilidioksidineutraalit, muista
kuin fossiilisista raaka-aineista valmistetut, uusiutuvat ja
kierrätettävät pakkaukset kaikissa toiminnoissa.
• Osana vastuullista pakkaamista vähennämme
kertakäyttöisten ja muiden muovien käyttöä kahviloissa
ja leipomomyymälöissämme sekä korvaamme ne
biohajoavilla vaihtoehdoilla.
• Vuonna 2019 Suomessa toimivan Sulapacin kanssa
tehty yhteistyö tuotti ensimmäiset tulokset lähes 18 kk:n
tuotekehityksen jälkeen.
• Tuloksena oli mikromuoviton ja kompostoituva pakkaus
konvehdeille.
• Konvehtirasia lanseerattiin Fazer Experience myymälässä, Fazer Café -kahviloissa, Gateauleipomomyymälöissä ja Fazer Store -verkkokaupassa
marraskuun 2019 lopussa.
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Tavoite 2:
50 % vähemmän
ruokahävikkiä

Asetimme vuoden 2015
tavoitteemme lähtötasoksi.
Verrattuna lähtötasoomme olemme
vähentäneet ruokahävikkiä
tuotettua tonnia kohden 0,073
tasosta 0,045 tasoon vuonna 2019.

Ruokahävikillä on merkittävä
negatiivinen vaikutus ilmastoon,
veteen, maahan ja luonnon
monimuotoisuuteen.

Ruokahävikin vähentäminen on yksi
tärkeimmistä keinoista pienentää
ruuan ympäristövaikutuksia.
Samalla se luo liiketoiminnalle arvoa
laskemalla kustannuksia.
Jatkamme jätettä ja ruokahävikkiä
vähentäviä ja kierrätystä edistäviä
toimia ja osallistumme yhteistyöprojekteihin.
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Vähemmän ruokahävikkiä
• Fazer haluaa vähentää hävikkiä koko arvoketjussa.
• Fazer Leipomo Suomi analysoi leipähävikin määrää
tuotannosta kulutukseen ja huomasi, että suurin osa
ruokahävikistä ketjussa syntyy ylimääräisestä
leivän tuotannosta.
• Keskittymällä ylimääräisen leivän tuotannon
vähentämiseen, saatiin se puolitettua vuodesta 2017.
• Vähentämistä ollaan tehty yhteistyössä asiakkaiden
kanssa, ja tuloksena siitä ollaan saatu jopa tuoreempaa
leipää asiakkaille ja kuluttajille.
• Tulevaisuudessa tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä entisestään käyttämällä nykyisiä sivuvirtoja
(sekä taikinaa ja leipää) uusien ja olemassa olevien
leipätuotteiden raaka-aineena.
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Tavoite 3: 100 %
vastuullisesti
hankittua

Vuonna 2019 ostimme 100 %
vastuullisesti hankittua kaakaota,
palmuöljyä ja soijaa. Olemme sitoutuneet
luopumaan häkkikanalamunista vuoteen
2024 mennessä Suomessa, Ruotsissa ja
Baltian maissa sekä Venäjällä 2030
mennessä.

Toiminnallamme on vaikutuksia
yhteiskuntaan, ihmisiin ja
elinkeinomahdollisuuksiin sekä
ympäristöön.

Vastuullisessa hankinnassa on
kaksi tasoa:
• Kehitämme toimittajia koskevia
perusvaatimuksia
• Kiinnitämme erityistä huomiota tiettyjen
tuotteiden, kuten kaakaon, palmuöljyn,
viljan ja soijan arvoketjuihin.

Vaikutamme tekemällä yhteistyötä,
uusilla innovaatioilla suuskäytäntöjä.

71

21.7.2020

© Fazer. All rights reserved

100 % vastuullisesti hankittua kaakaota
• Käytämme 100 % vastuullisesti hankittua kaakaota.
Hankintakanavat:
– Suorat viljelijäohjelmat Norsunluurannikolla ja Nigeriassa sekä
– UTZ/Rainforest Alliance ja Fairtrade Cocoa Programme –
sertifiointijärjestelmien kautta

• Vuodesta 2018 vuoteen 2019 omien
viljelijäohjelmiemme osuus on kasvanut vähitellen
25 prosentista 28 prosenttiin, ja odotamme sen
kasvavan jopa vuonna 2020.
• Viljelijäohjelmissa käydään läpi kaakaonviljelyn
sosiaalisia ja ympäristöä koskevia näkökohtia ja
tuetaan viljelijäyhteisöjä
– Ohjelmat ovat kannustaneet etenkin naisia osallistumaan
koulutukseen ja parantamaan elintasoa opituilla asioilla
– Norsunluurannikolla jatkamme viljelijöiden tukemista Biébyn
kylässä, jossa Fazer on tukenut kaakaoyhteisöä vuodesta 2007.

72

21.7.2020

© Fazer. All rights reserved

Tavoite 4:
Enemmän
kasvipohjaista

Asetimme vuoden 2015
tavoitteemme lähtötasoksi.
Verrattuna lähtötasoomme olemme
lisänneet kasvipohjaisten tuotteiden
tarjoomaa 36 prosentista
48 prosenttiin vuonna 2019.

Haluamme tukea kuluttajien
terveellisiä ja kestäviä
elämäntapoja.

Kehitämme tarjoomamme
huomioimalla kasvipohjaisen ruuan
suotuisat vaikutukset ihmisten ja
ympäristön hyvinvointiin.
Fleksitarismi eli joustava kasvissyönti
ja kasvipohjaisuus ovat kasvavia
ruokatrendejä, ja ne ovat huomioitu
tuotevalikoimassamme. Yksi kasvualueistamme on Fazer Lifestyle
Foods.
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Enemmän kasvipohjaista
• Kasvipohjaisen ruuan kasvava suosio tarjoaa
runsaasti mahdollisuuksia rohkeille innovaatioille.
• Jatkamme uusien Fazer Yosa -ruuanvalmistus- ja
välipalatuotteiden kehittämistä. Uusi Fazer Yosa
Kaurapala on osoitus menestyksestämme.
• MåBra, Ruotsin suurin terveyslehti ja verkkosivusto, valitsi Fazer Yosa Kaurapalan
vuoden 2020 kymmenen parhaimman
terveysruuan joukkoon.
• Kaurapala on ainutlaatuinen kasvipohjainen
proteiininlähde ruuanvalmistukseen.
• Kaurapalaa voi käyttää ja valmistaa monilla eri
tavoilla, ja sen voi nauttia kylmänä tai kuumana.
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Vastuullisuus –
ihmisille, ympäristölle ja liiketoiminnalle

Haluamme osallistua aktiivisesti
vastuullisuudesta käytävään
keskusteluun, ottaa kantaa ja kehittää
ratkaisuja, jotka vastaavat aikamme
maailmanlaajuisiin haasteisiin.
Vastuullisuustoimintamme jakautuu
kolmeen osa-alueeseen: ihmisille,
ympäristölle ja liiketoiminnalle.
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Fazerin lähestymistapa Yhdistyneiden kansakuntien
kestävän kehityksen tavoitteisiin

Olemme määritelleet, miten
toimintamme tukee YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden toteutumista.
Meille ruoka on ratkaisu. Uskomme,
että elintarviketeollisuus voi vaikuttaa
merkittävästi YK:n tavoitteiden
saavuttamiseen.
Fazer on sitoutunut tukemaan kestävän
kehityksen tavoitteita ja edistämään
niihin liittyvää aktiivista vuoropuhelua
sidosryhmien kanssa.

76

21.7.2020

© Fazer. All rights reserved

Vastuullisuustoiminnan kohokohdat vuonna 2019

• Maineemme oli hyvä kaikilla päämarkkinoilla.
• Suomen toiseksi vastuullisin brändi
(Sustainable Brand Index 2019 -tutkimus).
• Tapaturmataajuus oli 44 % matalampi kuin
vuonna 2013.
• Liityimme mukaan Baltic Sea Action Groupin
(BSAG) ja Ilmatieteen laitoksen Carbon
Action -hankkeeseen.
• Aloitimme yhteistyön Solar Foodsin kanssa
Solein®-proteiinin kehittämiseksi.
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• Aloimme rakentaa ksylitolitehdasta, jossa
ksylitolin raaka-aineena käytetään kauran kuoria.
• Käyttämämme kaakao on 100-prosenttisesti
vastuullisesti hankittua.
• Käyttämämme palmuöljy on 100-prosenttisesti
RSPO-sertifioitua.
• Käyttämämme soija on 100-prosenttisesti
vastuullisuussertifioitua.
• Saavutimme rohkaisevia tuloksia kaakaonviljelyohjelmissa Nigeriassa ja Norsunluurannikolla.
• Sitouduimme käyttämään muita kuin
häkkikanaloiden kananmunia vuoteen 2024
mennessä Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa ja
vuoteen 2030 mennessä Venäjällä.

• Teimme yhteistyötä Maailman luonnonvarainstituutin kanssa raaka-aineidemme
hiilijalanjäljen laskemiseksi.
• Järjestimme kampanjoita varasto- ja
esillepanohävikin samoin kuin lautashävikin
vähentämiseksi.
• Vähensimme muovin käyttöä pakkauksissa.
• Teimme tutkimusyhteistyötä Fazer Brainhow®
-ohjelmassa.
• Käytimme tuotantolaitoksissamme 88 %
uusiutuvaa sähköä.
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