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1. Johdanto
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Fazerin tarina
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Fazer pähkinänkuoressa
• Perustettu vuonna 1891
• Kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa laadukkaita leipomo-, makeis-,
keksi- ja viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita ja maidottomia tuotteita sekä
ruoka- ja kahvilapalveluja
• Toimii kahdeksassa maassa ja vie tuotteita noin 40 maahan
• Toiminta noudattaa Fazerin eettisiä periaatteita, jotka perustuvat
konsernin arvoille ja YK:n Global Compact -aloitteelle
• Missiomme: Ruokaa, jolla on merkitys
• Visiomme: Luomme iloa ja hyvinvointia merkityksellisillä
ruokakokemuksilla
• Vuonna 2017 Fazer-konsernin liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa
• Konserni työllisti 15 478* ihmistä kahdeksassa maassa
• Liikevoitto oli 92,1 miljoonaa euroa
5
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*Työntekijöiden lukumäärä 31.12.2017
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Viesti Fazer-konsernin johtajalta
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Fazer-konserni
Fazer Leipomot
Liikevaihto: 587 M€
Henkilöstö: 6 457
Brändejä: Fazer, Oululainen, Skogaholm,
Hlebnyi Dom, Druva, Gardesis
Maat: Tehdasleipomoita Suomessa,
Ruotsissa, Venäjällä, Latviassa ja
Liettuassa

Fazer-konserni
Liikevaihto: 1,6 miljardia euroa
Henkilöstö: 15 478
Maat: Suomi, Ruotsi, Venäjä, Norja, Tanska, Viro,
Latvia, Liettua, Japani
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Liikevaihto: 608 M€
Henkilöstö: 6 384
Brändejä: Amica, Wip, Tastory,
Fazer Food & Co
Maat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska

Fazer Makeiset
Liikevaihto: 331 M€
Henkilöstö: 1 263
Brändejä: Karl Fazer, Fazer Pure Dark,
Dumle, Geisha
Maat: Tuotanto Suomessa

Fazer Lifestyle Foods
Liikevaihto: 99 M€
Henkilöstö: 258
Brändejä: Yosa, Froosh, Alku, Frebaco
Maat: Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja
Maidottomat viljatuotteet, kasvipohjaiset
ateriat, mukaan otettavat tuotteet ja juomat,
puurot, myslit sekä yrityksille suunnatut
viljatuotteet kuten jauhot
Perustettu 2017

Fazer Food Services

Fazer Retail

Liikevaihto: 2017. Henkilöstö: 31.12.2017.

Liikevaihto: 49 M€
Henkilöstö: 820
Brändejä: Gateau, Fazer
Leipomomyymälöitä ja kahviloita
Maat: Suomi, Ruotsi
Perustettu 2018

2. Missio, visio ja strategia
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Liiketoimintaympäristö ja kuluttajien elämäntavat muuttuvat yhä
nopeammin – ruoka-alan toimijoiden on vastattava muutoksiin
Maailmanlaajuiset vaikutukset yhteiskuntaan ja yrityksiin
Politiikka ja talous
Sääntely ja lainsäädäntö

Väestönkasvu
Varallisuuden jakautuminen

Väestön vanhentuminen ja
työurien pidentyminen
Lihavuus ja diabetes

Kaupungistuminen
Kulttuurien vuoropuhelu

Teknologia ja digitalisaatio
Vastuullisuus ja ympäristö

Fazerin valitsemat painopisteet kuluttajarajapinnassa
Hemmottelu ja
kokemukset

Terveys ja
hyvinvointi
Kestävää kehitystä
tukevat elämäntavat

Helppous

Vähittäiskauppa
ja ruokailupalvelut

Painopiste ruuassa: ruokailutottumukset, ruoka ja ravinto
Yksilölliset ruokailurytmit • Välipalat • Annoskokojen hallinta • Superruuat ja ravitsevat ruuat • Sokeri, suola ja vehnä • Yksilölliset ruokavaliot • Fleksitarismi
Painonhallinta • Koostumukset ja maut • Luonnollinen • Kasvipohjainen • Proteiini • Maailman keittiöt • Gluteeniton, viljaton ja maidoton
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Missio & Visio
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Missio
Missiomme: Ruokaa, jolla on merkitys
Tuomme ihmisten hetkiin iloa, hyvinvointia, inspiraatiota,
rakkautta ja intohimoa. Haluamme luoda merkitystä jokaiseen
päivään.
Luomme arkeen taianomaisia hetkiä, joiden jokaisessa
suupalassa ja kokemuksessa voi tuntea rakkautemme ja
omistautumisemme.
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Visio
Visiomme: Luomme iloa ja hyvinvointia merkityksellisillä
ruokakokemuksilla
Tuomme mielihyvää, nautintoa ja hyvinvointia ihmisten elämään.
Haluamme ilahduttaa, yllättää ja innostaa sekä tehdä hyvää niin
ihmisille kuin ympäristöllekin.
Haluamme, että ihmiset maistavat ja tuntevat rakkauden
jokaisessa Fazer-hetkessä – tuntevat sen välittämisen ja
intohimon, jolla palvelumme ja tuotteemme on luotu.
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Menestyksemme kulmakivet
BRÄNDITEEMAT

KÄYTTÄYTYMISET

Aina hieman parempi, inspiroi nauttimaan ja hyvä mieli valinnasta
Fazerin bränditeemoissa kuvataan Fazerin toimintatapoja ja brändistrategian ydin

Me osallistamme l Me kehitämme l Me teemme tulosta
Kuvaa käyttäytymistämme sekä sitä, miten saavutamme tavoitteemme ja mitä odotamme johtajiltamme ja työntekijöiltämme

FAZERIN MISSIO ON

FAZERIN VISIO ON

Ruokaa, jolla on merkitys
MISSIO

ARVOT

EETTISET
PERIAATTEET
14
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Missio kertoo,
miksi olemme olemassa,
mitä liiketoimintaa harjoitamme
ja mihin pyrimme liiketoiminnallamme

VISIO

Luomme iloa ja hyvinvointia
merkityksellisillä ruokakokemuksilla
Visiomme määrittelee strategisen suuntamme ja
kertoo, mitä haluamme saavuttaa tulevaisuudessa

Asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö
Ydinarvomme muodostavat perustan, joka ohjaa toimintaamme ja käyttäytymistämme.
Arvot ovat työmme ja vuorovaikutuksemme pohjana. Niiden avulla valitsemme strategian, jolla toteutamme missiotamme.

Eettiset periaatteet ohjaavat meitä päivittäisessä työssämme
© Fazer. All rights reserved

Kehitymme moderniksi, vastuulliseksi ruokayhtiöksi
• Olemme kiteyttäneet strategiamme, missiomme ja visiomme,
ja olemme valmiita nopeuttamaan transformaatiotamme
tulevaisuuden Fazeriksi
• Keskitymme arvon luomiseen liitetoimintaportfolion valintojen,
kasvun, toiminnallisen erinomaisuuden ja rakenteellisten
parannusten kautta
• Investoimme tuotteidemme ja liiketoimintakokonaisuutemme
kehittämiseen ja uusimiseen syvällisen kuluttajaymmärryksen ja
-tutkimuksen pohjalta
• Perustimme uuden Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen
vastataksemme kasvaviin kuluttajatarpeisiin kestävän kehityksen
sekä terveyden ja hyvinvoinnin alueilla
• Tulemme kasvamaan kaikkialla Pohjois-Euroopassa ja valikoidusti
sen ulkopuolella tarjoamalla houkuttelevia ja merkityksellisiä
brändikokemuksia kasvavissa tuotekategorioissa
• Keskitymme strategiamme toteutuksen kannalta olennaiseen ja
painotamme valmiutta digitalisaatioon, tavoitteelliseen
työskentelykulttuuriin ja turvallisuuskulttuuriin
15
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Menestyksemme perustuu ihmisiin, brändeihin, tuotteisiin,
tuotantoon ja jakeluun sekä asiakassuhteisiimme

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

Brändimme
ja tuotteemme
- Suomen arvostetuimmat
brändit, vahvat brändit
muilla markkinoillamme
- Laaja valikoima
laadukkaita tuotteita
ja palveluja sekä
erinomainen maku
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Tuotanto

Asiakassuhteet

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

- Poikkeuksellisen
syvälliset asiakassuhteet,
jotka luovat arvoa
palvelujen ja tuotteiden
kautta

Jakeluverkosto
- Jakeluverkkomme
kattaa koko Suomen ja
Ruotsin,
Pietarin, Moskovan ja
Baltian maat
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Kasvualueista merkittävää arvon kasvua
Fazer Lifestyle Foodsin
perustaminen ja
kasvattaminen

Makeisliiketoiminnan
laajentaminen
Pohjoismaissa

Suklaaliiketoiminnan
kansainvälinen
kasvu

• Vastamme kuluttajien entistä
terveellisempien ja
vastuullisempien
elämäntapojen tarpeeseen
laajentamalla kasvipohjaisten
tuotteiden tarjoomaa

• Toteutamme orgaanisen
kasvun suunnitelmia
Ruotsissa ja Norjassa
keskittymällä ensisijaisesti
suklaaseen

• Rakennamme perustan
suklaaliiketoiminnan vahvalle
asemalle valituilla
kansainvälisillä markkinoilla

• Täydennämme orgaanista
kasvua yritysostoilla

24.4.2018

• Jalansija kohdemarkkinoilla
vuoteen 2022 mennessä.
Yritysostot potentiaalinen
nopeuttaja

Oman vähittäiskaupan laajentaminen

Julkisen ruokapalvelusektorin kasvu

• Vahvistamme kuluttajaliiketoimintaamme jatkamalla
leipomomyymälöiden, kahviloiden ja verkkokaupan
laajennusstrategian toteutusta – tutkimme uusien
konseptien mahdollisuuksia

• Teemme järjestelmällistä yhteistyötä
viranomaisten kanssa luodaksemme suotuisat
olosuhteet, lisätäksemme ulkoistamista ja
saavuttaaksemme merkittävää kasvua julkisella
sektorilla

• Orgaaninen kasvu Pohjoismaissa – yritysostot
mahdollinen nopeuttaja Pohjois-Euroopan
markkinoille
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• Hyödynnämme
järjestelmällisesti
yritysostoja kasvun
nopeuttamisessa

• Edellyttää uutta osaamista esimerkiksi
tuotannossa ja toimintamalleissa

© Fazer. All rights reserved

Meillä on laaja vähittäiskaupan jakelu kahdeksassa maassa ja
omat kanavamme kuluttajille, jotka jakavat arvomme
Fazer tavoittelee kuluttajia,
jotka arvostavat rehellisyyttä,
puhtautta ja hyvää makua
• Fazer sopii monille – kuluttajille, joilla on
nykyaikainen elämäntapa ja avoin mieli
• Heille hyvä ruoka ja nautinnon hetket
ovat elämän iloja, joista voi nauttia
tasapainoisesti
• He arvostavat brändejä ja laatua.
Heille laatu tarkoittaa tuotteen
ja palvelun kaikkia ominaisuuksia
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Tavoitamme
kuluttajat
vähittäiskaupan,
ravintoloidemme,
leipomomyymälöidemme
ja kahviloidemme
kautta

Vähittäismyynnin
kanavia
8 maassa
(ml. myymäläleipomot
Suomessa)
Travel retail
ja vientiä
40 markkinalle

Verkon
kuluttajasivustot
FAZERKULUTTAJAT

Ravintolat
SUOMI 568
RUOTSI 232
TANSKA 159
NORJA 130

Leipomomyymälät
SUOMI 14
RUOTSI 37

Kahvilat
SUOMI 16
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Kehitämme tarjoomaamme vastaamaan kuluttajien tarpeita
Liiketoimintaportfoliomme ja tuotevalikoimamme vastaavat seuraaviin trendeihin:

Herkuttelu
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Terveys ja hyvinvointi

Käsin tehdyt tuotteet

Herkuttelu on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
liittyy yhä useammin kokemuksiin ja
elämäntapaan.

Kuluttajat tavoittelevat kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Tasapainoinen, maukas ja ravitseva ruokavalio, joka
painottuu kasviksiin.

Kohtuuhintaisia, ensiluokkaisen laadukkaita,
tuoreita ja paikallisia premium-tuotteita arjen
erityisiin hetkiin.

Fazer etsii jatkuvasti tapoja vastata kuluttajien
herkuttelutarpeisiin uusilla tavoilla – tuotteilla ja
kokemuksilla.

Fazer haluaa vastata kuluttajien entistä
terveellisempien ja vastuullisempien elämäntapojen
tarpeeseen.

Fazer vastaa käsin tehtyjen tuotteiden kysyntään
artesaanileipomo-tuotteilla, Fazer Food Servicesin
tarjoomalla ja käsin tehdyllä suklaalla.

Esimerkkejä toimenpiteistä:
• Innovointia kaikissa liiketoiminnoissa
• Uusi premium-suklaakonsepti
• Kahvila- ja leipomomyymälätoiminnan
laajentaminen
• Makeisvalikoima Fazer Food Servicesin
asiakkaille

Esimerkkejä toimenpiteistä:
• Uusi kasvispohjaisiin tuotteisiin keskittyvä
liiketoiminta-alue
• Kognitiivisia toimintoja tukevaan ravintoon liittyvä
Brainhow-hanke
• Fazer Leipomoille ja Fazer Makeisille kehitetään
entistä terveellisempiä tuotevalikoimia
• Kasvisten osuuden kasvattaminen Fazer Food
Services -liiketoiminnassa

Esimerkkejä toimenpiteistä:
• Leipomomyymälätoiminnan laajentaminen
• Erikoistuotteiden pienen mittakaavan tuotantoa
Fazer Makeisissa
• Fazer Food Servicesin Tastory-konsepti
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Luomme houkuttelevia, laadukkaita ja merkityksellisiä
brändikokemuksia arvopohjaisia valintoja tekeville kuluttajille
• Kaikki tekemisemme perustuu asiakas- ja kuluttajatuntemukseen
• Kehitymme yhdessä kuluttajien kanssa, mutta pysymme uskollisina
arvoillemme ja sille, mitä olemme
• Tiedostamme roolimme yhteiskunnassa ja vastuullisena yrityksenä
haluamme edistää yhteiskunnan hyvinvointia luomalla lisäarvoa
• Haluamme kasvaa kaikkialla Pohjois-Euroopassa ja valikoidusti sen
ulkopuolella tarjoamalla houkuttelevia ja merkityksellisillä
brändikokemuksia kasvavissa tuotekategorioissa
• Menestymme:
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–

Luomalla kaikille aisteille houkuttelevimmat ja merkityksellisimmät
brändikokemukset, jotka perustuvat tietoon ja näkemykseen

–

Rohkaisemalla ihmisiä ilmaisemaan itseään brändeillämme sekä
jakamaan ja suosittelemaan niitä

–

Hallitsemalla brändiarvoketjujamme vastuullisesti ja
kannustamalla ihmisiä kuluttamaan entistä viisaammin
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Yritysvastuu on osa liiketoimintaamme
Toimintamme perustuu
• Taloudelliseen ja
tuotettuun pääomaan
mutta myös luonnolliseen,
älylliseen, inhimilliseen ja
sosiaaliseen pääomaan
sekä suhdepääomaan
Ruualla on väliä
• Ruuan kasvatus-,
tuotanto- ja kulutustavoilla
on merkittävä vaikutus
ympäristöön,
yhteiskuntaan ja
hyvinvointiimme
Vastuullinen tarjooma
• Ihmisten jokapäiväinen
hyvinvointi, maapallon
resurssien kestävä käyttö
ja jaettu arvo, jonka yritys
luo yhteiskunnassa
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Näin kasvatamme ja hankimme
• Vain vastuullisesti tuotettua kaakaota:
100 % vuodesta 2017
• Vain vastuullisesti tuotettua palmuöljyä:
100 % vuodesta 2012
• Vain vastuullisesti tuotettua soijaa: 100 %
vuoteen 2020 mennessä
• Vain vastuullisesti pyydettyä kalaa:
WWF:n kalaoppaan mukaisesti vuodesta
2010
• Kestävän viljanviljelyn periaatteet: kaikki
Suomessa ja Ruotsissa käytettävä vilja
täyttää vuoteen 2025 mennessä ko.
periaatteet
Näin tuotamme
• Vähennämme jätettä: 10 % vuoteen 2020
mennessä
• Keskitymme energiatehokkuuteen: -20 %
vuoteen 2020 mennessä
• Keskitymme veteen: kehitämme
vesisuunnitelmaamme
Näin markkinoimme ja kulutamme
• Enemmän kasvipohjaista ruokaa
• Terveellisiä vaihtoehtoja ja tasapainoinen
tarjooma
© Fazer. All rights reserved

Näin luomme arvoa
Resurssit

vahva perusta arvonluonnille
LUONTO
• Ruuan raaka-aineet
• Vesi
• Puhdas ilma
• Energiaa (2017: 507 819 MWh)
• Uusiutuvan sähkön osuus (2017: 88 %)
• Puuta pakkauskuiduksi
• Ekosysteemipalvelut: säätely- ja ylläpito
LIIKETOIMINTA
• Toimintaa kahdeksassa maassa
• Tuotantovälineet
• Laaja jakeluverkosto ja omat kanavat
• Oman vähittäiskaupan laajentaminen
IHMISET
• Työntekijän osaaminen, into ja
omistautuminen
YHTEISKUNTA
• Tiiviit asiakassuhteet
• Yhteistyö ja arvon luominen sidosryhmien kanssa
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
• Suomen arvostetuimmat brändit; vahvat
brändit muilla päämarkkinoillamme
• Maine
TALOUDELLISET
• Vahva tase
• Terve kannattavuus ja kassavirta
• Merkittävä velkakapasiteetti
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Näin luomme arvoa
Luomme arvoa portfoliovalintojen, kasvun, jatkuvan
toiminnan laadun parantamisen ja rakenteellisten
uudistusten avulla.
MISSIO: Ruokaa, jolla on merkitys
VISIO: Luomme iloa ja hyvinvointia merkityksellisillä
ruokakokemuksilla
LUONTO
• Resurssien tehokas käyttö omassa tuotannossa
• Vastuullinen hankinta ja yhteistyö arvoketjussa
• Vastuullisia valintoja edistävä tarjooma

Tulos
TUOTTEET JA PALVELUT
• Leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita,
kasvipohjaisia aterioita ja maidottomia tuotteita
• Ruokailu- ja kahvilapalvelut
LUONTO
• Vaikuttavat projektit arvoketjussa: kaakao,
palmuöljy, soija, kala
• Jätteet ja sivutuotteet: kierrätys 83 %,
energian talteenotto 14 %, kaatopaikka 3 %
• Ruokajätteen vähentäminen
• Päästöt

IHMISET
• Fazerin tavoitteellinen työskentelykulttuuri – vastuu ja tuloksellisuus
• Johdonmukainen ja innostava johtajuus
• Työkyky, tapaturmataajuus (2017: LTAF 11,3)
• Kuluttajalähtöinen asenne
• Ketterä organisaatio

IHMISET
• Työllistämme suoraan ja välillisesti
• Työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen
(2017: People Power -indeksi 74)
• Tavoitteellinen työskentelykulttuuri

YHTEISKUNTA
• Oikeudenmukaisen hankintaketjun jatkuva kehittäminen
• Paikallisia yhteisöjä tukevat kumppanuudet ja sponsorointi

YHTEISKUNTA
• Vaikuttavat kehitys- ja innovointiprojektit
sidosryhmien kanssa
• Taloudellinen arvo yhteiskunnalle veroina
(ks. Talous)

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
• Suuntaa näyttävät innovaatiot ja tutkimus- ja kehitystyö
• Tuote-, palvelu- ja liiketoimintaportfolion kehittäminen
• Kansainvälisten konseptien ja brändien rakentaminen
TOIMINTA
• Fazerin strategian implementointi
• Tuote-, palvelu- ja liiketoimintaportfolion kehittäminen
• Täsmällinen tulosohjaus
TALOUS
• Investoinnit ja yritysostot mahdollistava kassavirta ja rahoitus
• Strategian mukainen kannattava liiketoiminta
• Orgaaninen kasvu, jota yritysostot tukevat

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
• Yhä kansainvälisemmät ydinbrändit
TOIMINTA
• Parantunut kilpailuasema
TALOUS
• Taloudellisen arvon jakautuminen
(2017: henkilöstö 561 M€, yhteiskunta
23 M€, omistajat 38 M€, rahoittajat 3 M€
ja liiketoiminnan kehitys 58 M€)
• Kannattava kasvu, parantunut kassavirta ja
velkakapasiteetti

Tavoitteemme on kehittyä johtavaksi, nykyaikaiseksi, vastuulliseksi ruokayhtiöksi.

Vaikutus
LUONTO
• Entistä kestävämpi viljely, monimuotoisempi
luonto, vähemmän kemikaaleja, rehevöitymisen
hillitseminen
• Veteen, maaperään ja ilmakehään kohdistuvien
ympäristövaikutusten vähentäminen ja
ilmastonmuutoksen torjuminen
• Kasvipohjaisen ruuan käytön lisääminen
• Uusiutuvien ja uusiutumattomien
materiaalien entistä tehokkaampi ja kestävämpi
käyttö ja kierrätys
IHMISET
• Houkuttelevat, laadukkaat ja merkitykselliset
brändikokemukset kuluttajille, jotka tekevät
arvopohjaisia valintoja
• Parempi hyvinvointi
• Kestävien elämäntapojen edistäminen
• Entistä enemmän mahdollisuuksia
toimittajille ja paikallisille yhteisöille, toimeentulon
parantaminen
• Turvallinen työympäristö
• Enemmän mahdollisuuksia työhön ja kehittymiseen
YHTEISKUNTA
• Enemmän mahdollisuuksia ja keinoja tukea
kestävää kehitystä laajemmin yhteiskunnassa
• Tilikaudelta maksettavat työnantajamaksut
(2017: 116 M€)
• Tilikaudelta tilitettävät verot (2017: 170 M€)
TALOUS
Jaetun taloudellisen arvon lisäksi:
• Yliopistot ja tutkimuslaitokset: yhteistyö ja tuki
• Toimittajat ja palveluntarjoajat (2017: tuotteita ja
palveluita 913 M€ arvosta 10 058 toimittajalta)
• Omistajat: kasvanut omistaja-arvo

Company confidential © Fazer. All rights reserved

3. Tietoa ja lukuja
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Kasvun perustana vahva
markkina-asema
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Liikevaihto ja liikevoitto parantuneet
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Fazer lukuina
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Fazer lukuina
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Fazer lukuina
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Fazerin liikevaihto maittain 2017

Suomi 48 %
Ruotsi 25 %
Venäjä 12 %
Tanska 6 %
Norja 4 %
Viro 1 %
Latvia 1 %
Liettua 1 %
Muut 2 %
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Suomi
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Ruotsi
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Venäjä
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Viro
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Latvia
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Liettua
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Norja
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Tanska
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4. Fazer-konsernin johtoryhmä
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Fazer-konsernin johtoryhmä

Christoph Vitzthum
S.1969
Kauppatieteiden maisteri
Fazerin konsernijohtaja
ja toimitusjohtaja

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

Andreas Berggren
S.1966
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Fazer Food
Services ja Executive Vice
President, Fazer-konserni

Marko Bergholm
S. 1970
Kauppatieteiden kandidaatti
vt toimitusjohtaja, Fazer Makeiset

Brendan Harris
S. 1962
Master of Business Administration, B.A.
in Politics, Philosophy and Economics
Toimitusjohtaja, Fazer Lifestyle Foods ja
Executive Vice President, Fazer-konserni

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

Petri Kujala
S.1962
Kauppatieteiden kandidaatti
Toimitusjohtaja, Fazer Leipomot ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

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

Lara Saulo
S.1972
Kauppatieteiden maisteri
Transfromaatio ja Executive Vice
President, Fazer-konserni

Mika Videman
S.1967
Diplomi-insinööri
Henkilöstöjohtaja ja Executive
Vice President, Fazer-konserni
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5. Liiketoimintamme
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Fazerilla on neljä liiketoiminta-aluetta ja
yksi konsernitason liiketoimintayksikkö

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

6 457 työntekijää
Liikevaihto 587 M€
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Fazer Makeiset
•
•
•
•
•

Fazer
Food Services

Suklaa
Sokerimakeiset
Purukumit, pastillit
Kotileivontatuotteet
Keksit, välipalapatukat

Sopimusruokailu:
• Työpaikkaravintolat,
julkinen sektori, kahvilaravintolat (lentokentät,
yrityspuistot)

1 263 työntekijää
Liikevaihto 331 M€

6 384 työntekijää
Liikevaihto 608 M€

Fazer
Lifestyle Foods
• Maidottomat tuotteet,
kasvipohjaiset ateriat,
mukaan otettavat tuotteet,
smoothiet, puurot, myslit
• Fazer Myllyn tuotteet
yrityksille (jauhot, mixit)
258 työntekijää
Liikevaihto 99 M€

Fazer Retail
• 37 Gateau-leipomomyymälää
Ruotsissa ja 14 Suomessa
• 13 Fazer Caféta, kahviloita
ja ravintoloita 3 tavaratalossa
Suomessa
820 työntekijää
Liikevaihto 49 M€

© Fazer. All rights reserved

Fazer Leipomot
• Johtava leipomoyhtiö Suomessa, Pietarissa ja Moskovassa,
vahva asema Ruotsissa ja Baltian maissa
• Kattava tarjooma kaikissa leipäkategorioissa ja suosittuja brändejä
kuten Fazer, Oululainen, Skogaholm, Hlebnyi Dom, Druva ja Gardesis
• Leipomoita Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Latviassa ja Liettuassa
• 50 myymäläleipomoa suomalaisissa hypermarketeissa
• Fazer-brändättyjä paistopisteitä vähittäiskaupoissa Venäjällä ja
Suomessa
• Myyntiä yli 20 maassa

Noin 6 460 työntekijää
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Liikevaihto 587 M€
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MENESTYSTARINA

Leipäinnovaatiot tarjoavat terveellisiä ja vastuullisia vaihtoehtoja
• Herkullisessa Fazer Siemenleivässä kolmannes jauhoista on korvattu
terveellisillä siemenillä ja jyvillä. Kolme maukasta leipää – kaura, ruis ja
gluteeniton – sisältävät myös runsaasti kuitua
• Venäjällä Fazerin Hlebnyi Dom -leipävalikoima kasvoi rautaa ja vitamiineja
sisältävällä Hercules-leipäuutuudella
• Fazer Sirkkaleipä, ensimmäinen vähittäismyynnissä oleva leipä, joka
sisältää kestävää hyönteisproteiinia, sai markkinoille tullessaan
maailmanlaajuista huomiota

Miksi?
Pakattuja leipiä ostavat
kuluttajat ovat entistä
kiinnostuneempia hyvinvointia
edistävistä tuotteista.
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Mitä?
Terveellisiä ainesosia kuten
siemeniä, jyviä ja kauraa.
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Fazer Makeiset
• Suomen johtava makeisyhtiö. Vahva markkina-asema Ruotsissa, Baltian
maissa ja maailmanlaajuisessa matkustajamyynnissä
• Laaja tarjooma kattaa kaikki makeiskategoriat brändeillä, joihin lukeutuvat
mm. Karl Fazer, Tutti Frutti, Dumle ja Geisha
• Makeistuotanto sijaitsee Suomessa
• Myyntiä yli 40 maassa
• Laajentuminen maailmanlaajuisessa matkustajamyynnissä, myyntiä
lentokentillä ja muissa kohteissa Aasiassa ja Lähi-Idässä

Noin 1 260 työntekijää
44

24.4.2018

Liikevaihto 331 M€
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MENESTYSTARINA

100 % vastuullisesti tuotettua kaakaota
• Fazerin suklaatuotteissa käytetään ainoastaan
vastuullisesti tuotettua kaakaota
• Kaikki Fazerin käyttämä kaakao on UTZ-,
Rainforest Alliance- tai Fairtrade Cocoa
Programme -sertifioitua tai hankittu suorien
viljelijäohjelmien kautta
• Suorien ohjelmien hyötyjä viljelijöille ovat
mm. viljelytaitojen kehitys, turvallinen ja
asianmukainen lannoitus, suurempi ja
laadukkaampi sato sekä paremmat taimet
• Hyötyihin viljelijäyhteisöille lukeutuvat
lapsityön ehkäisy ja yhteisöjen
kehityshankkeet, esim. kaivot
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Fazer Food Services
• Johtava ateriaratkaisujen tarjoaja, yli 1 100 ravintolaa Suomessa,
Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa
• Tunnettuihin brändeihin lukeutuvat Amica, Wip, Tastory, Fazer Food & Co
• Tarjoaa ruokamaailman tuoreimpia makuja yli 400 000 asiakkaalle
päivittäin ja myy lisäksi tuotteita verkossa ja automaateissa
• Ateriaratkaisuja yritysmaailmalle ja teollisuudelle sekä terveys-, koulutusja puolustussektoreille
• Toimintamme keskiössä ovat gastronomia, kestävä kehitys, terveys ja
hyvinvointi sekä turvallisuus

Noin 6 380 työntekijää
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Liikevaihto 608 M€
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MENESTYSTARINA

Fazer Foodathon etsii kasvipohjaisia ruokainnovaatioita
• Toukokuussa 2017 pidetty Fazer Foodathon
kokosi yhteen kansainvälisen tason ruoka-alan
ammattilaiset, tutkijat, ajattelijat ja innovaattorit
• Haasteena oli löytää innovatiivisia ja
maukkaita kasvipohjaisia ruokia
• Tapahtumassa tutkittiin, miten ruoka voi toimia
ratkaisuna maailmanlaajuisiin haasteisiin sekä
yhdistää ravitsemuksen ja maun terveyteen ja
kestävään kehitykseen
• Voittaja oli vegaaninen kananmunankorvike
leivontaan ja ruuanlaittoon
• Fazer teki tapahtumassa yhteistyötä
pohjoismaisen EAT Foundation -säätiön
kanssa, joka pyrkii tukemaan kansainvälisesti
vastuullista ja kannattavaa ruuantuotantoa
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Fazer Lifestyle Foods
• Keskittyy kasvipohjaisiin aterioihin, maidottomiin tuotteisiin,
mukaan otettaviin välipaloihin ja smootheihin sekä
aamiaistuotteisiin kuten puuroihin, muroihin ja mysleihin
• Perustettu 2017
• Kohderyhmänä nykyaikaiset, terveystietoiset kuluttajat, jotka
noudattavat kestävää elämäntapaa
• Tuotevalikoimaan kuuluvat vuonna 2017 ostetut hapatetut Yosakauratuotteet ja Froosh-smoothiet sekä Fazer Myllyn
kuluttajatuotteet, kuten puurot, myslit ja murot
• Sisältää Fazer Myllyn yrityksille suunnatut jauhot, mixit ja raakaaineratkaisut
• Uusia tuotteita lanseerataan vuonna 2018
Noin 260 työntekijää
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MENESTYSTARINA

Froosh avasi uuden kategorian
• Ostamalla johtavan pohjoismaisen
smoothiebrändi Frooshin Fazer astui uuteen
tuotekategoriaan ja laajensi läsnäoloaan
vähittäiskaupassa
• Froosh toimii Fazer Lifestyle Foods liiketoiminta-alueen terveellisen
hedelmäpohjaisen tarjooman perustana
• Froosh vastaa täydellisesti erityisesti mukaan
otettavien terveellisten vaihtoehtojen
kasvavaan kuluttajakysyntään
• Frooshilla on vahva asema Pohjoismaissa, ja
sillä on vientiä mm. Baltian maihin, Saksaan,
Ranskaan ja Irlantiin
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Fazer Retail
• Yhdistää Fazerin kahvilat Suomessa ja Gateau-leipomomyymälät
Suomessa ja Ruotsissa
• Perustettu vuoden 2018 alussa
• Välittää Fazer-brändikokemuksen kokonaisuudessaan
• Ilmentää käsityötaitoa, panostaa voimakkaasti laadukkaaseen palveluun
• Kaikki Fazer Caféissa tarjottava kahvi on sertifioitua
• 13 Fazer Café -kahvilaa, kahviloita ja ravintoloita 3 tavaratalossa
Suomessa, 37 Gateau-leipomomyymälää Ruotsissa ja 14 Suomessa

820 työntekijää
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MENESTYSTARINA

Urbaani rytmi uudessa kahvilassa Helsingin keskustassa
• Vuonna 2017 Helsingin keskustassa
sijaitsevassa Sanomatalossa avattiin uusi
Fazer Café
• Rakennuksessa toimii suuri mediayhtiö sekä
useita muita yrityksiä
• Fazer Café Sanomatalo nousi heti talossa
työskentelevien ja lähistön museoissa ja
tapahtumissa vierailevien ihmisten suosioon
• Uuden kahvilan ylpeys on sen tarjoama
yksilöllinen ja räätälöity asiakaskokemus –
esimerkiksi kanta-asiakkaat saivat valita
tarjottavat smoothie-maut äänestämällä
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Fazer Experience ilahduttaa kaikkia aisteja
• Avattiin vuonna 2016, jolloin Fazer juhlisti 125-vuotispäiväänsä
• Tuo esiin ainutlaatuista suomalaista arkkitehtuuria
• Vierailijat voivat mm. tutustua raaka-ainepuutarhaan, nähdä miten
suklaata tai leipää taikinajuuresta valmistetaan, oppia ravitsemuksesta
tai nauttia näyttelystä
• Fazer Experiencen kahvila tunnetaan erityisesti herkullisista
viikonloppubrunsseistaan
• Fazer Experiencen myymälästä voi ostaa niin uutuuksia kuin perinteisiä
Fazer-tuotteitakin
• Fazer Experiencessä vieraili vuoden 2017 aikana yli 180 000 ihmistä
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6. Henkilöstömme
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Fazerin arvot
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Asiakaslähtöisyys

Laadukkuus

Yhteistyö

Pyrimme aina ylittämään
asiakkaidemme odotukset

Vastuullisuus kaikessa,
mitä teemme

Työskentelemme yhdessä ja
kunnioitamme toisiamme
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Fazer työnantajana
• Fazer on suoritushakuinen yritys, jonka tavoitteena on olla vastuullinen
työnantaja ja tarjota ihmisille jatkuvasti töitä sekä
etenemismahdollisuuksia
• Fazerilla työhyvinvointi kattaa seuraavat osa-alueet: johtajuus, työn
sujuvuus, turvallisuus, osaaminen, mielekkyys, terveys, kumppanuus ja
työyhteisöosaaminen sekä työn elinkaaren hallinta
• Fazer kehittää jatkuvasti tavoitteellista työskentelykulttuuriaan, jonka
ytimessä on yhteinen vastuu yhtiön menestyksestä
• Fazer kehittää monimuotoista työyhteisöä voimavarana ja
menestystekijänä

Vuoden 2017 lopussa Fazer työllisti noin 15 480 henkilöä
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Fazer-käyttäytymiset
• Katsomme eteenpäin
• Puhumme,
kuuntelemme ja
käyttäydymme
kunnioittavasti

Me
kehitämme

Me
sitoutamme
Fazerarvot

• Olemme aloitteellisia,
löydämme ratkaisuja
ja pidämme
lupauksemme
• Otamme vastuuta

• Pyydämme, otamme
vastaan ja annamme
palautetta
• Teemme yhteistyötä ja
jaamme tietoa
• Kehitämme itseämme
ja toimintatapojamme

Me teemme
tulosta

• Teemme tulosta
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MENESTYSTARINA

Työkierto luo kasvumahdollisuuksia
• Vuonna 2017 Fazer jatkoi työkiertoprosessiensa kehittämistä ja vahvisti
niiden täytäntöönpanoa
• Konsernitason tavoitteena on tarjota ihmisille mahdollisuuksia
ammatilliseen kehitykseen ja työtovereilta oppimiseen
• Fazer pyrkii tarjoamaan kasvumahdollisuuksia hyödyntämällä ihmisten
osaamista heidän oman roolinsa ulkopuolisissa projekteissa
• Työkierto tukee monimuotoisuustyötä, sillä työntekijöille, joiden työkyky
on alentunut esimerkiksi sairasloman jälkeen tai eläkeiän lähestyessä,
voidaan löytää uusia, sopivia tehtäviä
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Yli 15 000 työntekijää eri maissa
Työntekijät liiketoiminta-alueittain

Fazer Leipomot 6 457
Fazer Food Services 6 384
Fazer Retail 820
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Fazer Makeiset 1 263
Fazer Lifestyle Foods 258
Muut 296

Työntekijät maittain

Suomi 6 972
Ruotsi 3 280
Venäjä 2 990

Tanska 1 018
Norja 490
Latvia 317

Liettua 272
Viro 138
Japani 1

© Fazer. All rights reserved

7. Yritysvastuu
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Ruuan tuotanto- ja
kulutustavoilla on merkittävä
vaikutus ympäristöön,
yhteiskuntaan ja hyvinvointiin.

Voisiko ruoka
olla ratkaisu?
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Yritysvastuu

Fazer valmistaa ruokaa, jolla on merkitys.
Se tarkoittaa, että tuemme ihmisten
päivittäistä hyvinvointia, hyödynnämme
luonnonvaroja kestävästi ja luomme
jaettua arvoa yhteiskunnassa.
Fazer myötävaikuttaa tekemällä
vastuulliset ruokavalinnat helpoiksi.
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Fazerin lähestymistapa YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin
• YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta
tähtäävät köyhyyden lopettamiseen, tasaarvon ja oikeudenmukaisuuden
edistämiseen ja ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen vuoteen 2030 mennessä
• Kansainvälisenä ruokayhtiönä Fazer
tunnistaa mahdollisuutensa vaikuttaa
näiden tavoitteiden edistämisessä, joista
moni on linjassa Fazerin omien
vastuullisuustavoitteiden kanssa
• Vuonna 2017 konserni määritti
olennaisimmat tavoitteet jokaiselle
yritysvastuualueelleen ja tutki, miten sen
nykyiset toimet tukevat tavoitteiden
saavuttamista
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Yritysvastuun kohokohdat 2017

• Maineemme parani kaikilla
päämarkkinoilla
• Loimme ohjeet häirinnän torjumiseksi
• Parantuneet tulokset People Power kyselyssä
• HR-Visio 2022 valmistui
• Edistimme roolinvaihtoa ja työkiertoa
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• Käytämme vain vastuullisesti tuotettua
kaakaota
• Käytämme vain RSPO-sertifioitua
palmuöljyä
• Liityimme Roundtable for Responsible
Soy -järjestön jäseneksi
• Kehitimme kestäviä ruokainnovaatioita
kuten sirkkaleivän
• Aloitimme uuden tutkimusyhteistyön
Fazer Brainhow -ohjelmassa
• Lanseerasimme Wicked Rabbit kasvisruokakonseptin

• Ryhdyimme toteuttamaan Kestävän
viljanviljelyn periaatteita
• Järjestimme jätekampanjoita ruuan
varasto-, esillepano- ja lautashävikin
vähentämiseksi
• 97 % jätteestä kierrätettiin tai
hyödynnettiin energiana
• Tuotantolaitoksissa käytettiin 88 %
uusiutuvaa energiaa; 100 %
uusiutuvaa sähköä Suomessa,
Ruotsissa ja Latviassa
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Luomme arvoa sidosryhmillemme
• Vuonna 2017 Fazer-konserni työllisti 15 478 ihmistä yhdeksässä maassa
• Maksoi 561 M€ palkkoja ja epäsuoria työnantajakuluja
• Maksoi 23 M€ veroja ja lahjoituksia
• Osti 913 M€ arvosta tavaroita ja palveluja noin 10 058 toimittajalta
• Investoi 62 M€ (operatiiviset investoinnit)
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Fazer Brainhow – mielen ravintoa
• Fazer Brainhow on Fazerin liiketoiminnan kehitys- ja tutkimusohjelma
• Tutkimme ruuan ja kognitiivisen suorituskyvyn välistä yhteyttä
• Lähestymistapamme on holistinen – ravinnon lisäksi perehdymme unen
sekä liikunnan ja psyykkisen harjoituksen vaikutuksiin
• Pyrimme luomaan Fazer Brainhow -ohjelman avulla innovatiivisia
ratkaisuja, joilla aivojen toimintakykyä ja hyvinvointia voidaan pitää yllä
ja parantaa eri elämänvaiheissa
• Vuonna 2017 Fazer Brainhow aloitti Nokian ja Nightingale Healthin
kanssa yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on saada kattava kuva
kognitiivisen kapasiteetin vahvistamiseen suunnitellun ruokavalion
vaikutuksista
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Kasvikset ovat tulevaisuuden ruokaa
• Kasvisten osuuden lisääminen vaikuttaa niin kuluttajien hyvinvointiin
kuin myös ympäristöön
• Vuonna 2017 perustettiin Fazer Lifestyle Foods, joka keskittyy
kasvipohjaisiin ruokiin ja maidottomiin tuotteisiin
• Fazer Food Services jatkoi More Greens -hanketta monin tavoin
⎻ Uusia, herkullisia kasvisreseptejä ja vegaanisia vaihtoehtoja
⎻ More Greens -kampanja ravintoloissa
⎻ Jatkoimme nudging-menetelmien käyttöä, joiden avulla asiakkaita
rohkaistaan ruokien sijoittelun ja esillepanon kautta valitsemaan
enemmän kasviksia
⎻ Uusi Wicked Rabbit -kasvisruokakonsepti kannustaa suhtautumaan
myönteisesti kasvisruokaan
•

Fazer Foodathon etsi uusia kasvipohjaisia ruokaratkaisuja
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Hävikki minimiin
• Fazer Food Services järjesti jätekampanjoita tavoitteenaan ehkäistä
esillepano- ja lautashävikkiä ravintoloissa
• Vuonna 2017 lisäsimme tietoisuutta aiheesta konserninlaajuisen
työpajan ja henkilöstölle laaditun tarkennetun ohjeistuksen avulla
• Otimme Ruotsin Gateau-leipomomyymälöissä käyttöön
kuluttajasovelluksen, jonka avulla tuotteita myydään suurin alennuksin
lähellä sulkemisaikaa
• Onnistuimme vähentämään varasto- ja esillepanohävikkiä Ruotsin ja
Tanskan ravintoloissa vuonna 2017
• 97 % jätteestä kierrätettiin tai hyödynnettiin energiana
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Kestävä viljely vähentää rehevöitymistä
• Julkaisimme vuonna 2017 Kestävän viljanviljelyn periaatteemme, jotka
kehitimme yhteistyössä viljelijöiden kanssa
• Haluamme ostaa viljatuotteita, jotka on viljelty ympäristö huomioiden
• Pyrimme minimoimaan vesistöille viljatuotannosta aiheutuvan
ravinnekuormituksen
• Haluamme lisätä ja edistää kestävien viljelytapojen käyttöä yhteistyössä
viljelijöiden kanssa
• Jatkamme tiivistä vuoropuhelua viljelijäyhteisön kanssa periaatteiden
toteuttamiseksi
• Kestävän viljanviljelyn periaatteet ovat osa Fazerin Itämeri-sitoumusta
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Käytännön toimet energiatehokkuuden parantamiseksi ja
ilmastovaikutusten vähentämiseksi
• Pyrimme lisäämään uusiutuvan energian osuutta ja vähentämään
energiankulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä
• Saavutuksemme vuonna 2017:

15 %
Vähentynyt
energiankäyttö*

88 %
Uusiutuvaa sähköä

100 %
Uusiutuvaa sähköä
Suomessa, Ruotsissa,
Latviassa ja Liettuassa

• Käytännön toimiin Fazerin energiatehokkuuden parantamiseksi
lukeutuvat
⎻ Olemassa olevien tuotantolaitosten ja prosessien kehittäminen
⎻ Sijoittaminen energiatehokkaisiin ratkaisuihin (esim. lämmön talteenotto)
⎻ Tuotantojätteen vähentäminen
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