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Me keskitymme ruokaelämyksiin. Päätimme myydä Fazer Food Servicesin
voidaksemme keskittyä strategiamme mukaisesti kuluttajatuotteisiin.
Otimme markkinoilla edistyksellisemmän roolin ja innovoimme innostavia
ruokaelämyksiä.

Laadukkaita kaurapohjaisia tuotteita valmistavasta Kaslinkista tuli yrityskaupan
myötä osa Fazer-konsernia. Hankinta tukee Fazer Lifestyle Foodsin vastuullisten,
kasvipohjaisten tuotteiden tarjoomaa ja liiketoiminta-alueen kasvua.
Aloitimme 50 miljoonan euron investoinnin uraauurtavan ksylitolitehtaan rakentamiseksi Lahteen. Uudessa tehtaassa kauramyllyn sivuvirtoja käytetään ksylitolin
valmistukseen. Ksylitolituotannosta syntyvää viljapohjaista biomassaakäytetään
polttoaineena biolämmityslaitoksessa, joka tuottaa energiaa Fazerin Lahden
tehdasalueelle.

Kaslinkin hankinta tukee
Fazer Lifestyle Foodsin
tarjoomaa.

Teimme merkittävän strategisen päätöksen investoida Lahden ja Lidköpingin kauramyllyjen kapasiteetin kaksinkertaistamiseen. Tämä askel vie meidät lähemmäs
tavoittelemaamme asemaa Pohjois-Euroopan johtavana kasvipohjaisten elintarvikkeiden valmistajana.
Keskityimme vahvasti kuluttajalähtöisen lähestymistapamme kehittämiseen.
Onnistuimme kasvattamaan ja kansainvälistämään makeisliiketoimintaamme vastaamalla kuluttajien herkuttelutarpeisiin. Kehitimme Northern Magic. Made Real.
-brändipositiointia ja otimme sen käyttöön koko konsernissa.
Fazer Food Servicesin myynti vietiin päätökseen tammikuussa 2020. Fazer Food
Services on raportoitu lopetettuna toimintona vuosikatsauksessa, lukuunottamatta vastuullisuus raportointia, johon se sisältyy soveltuvin osin.
Fazer-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2019 oli 1 097,0 miljoonaa euroa, mikä on hieman edellisvuotta enemmän. Fazer Leipomoiden liikevaihto oli 565,2 miljoonaa euroa, Fazer Makeisten 353,1 miljoonaa euroa, Fazer
Lifestyle Foodsin 158,1 miljoonaa euroa ja Fazer Retailin 47,1 miljoonaa euroa.
Lopetettujen toimintojen, eli Fazer Food Servicesin liikevaihto oli 597,3 miljoonaa
euroa.
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Uudistuva yhtiö
Vuonna 2019 Fazer jatkoi strategiansa toteuttamista ja
kertoi myyvänsä Fazer Food Servicesin keskittyäkseen
kuluttajatuotteisiin sekä suoraan kuluttajaliiketoimintaan. Taloudellisesti vuosi oli tyydyttävä. Jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 % ja liikevoitto oli lähes
edellisvuoden tasolla.
Trendit vaikuttavat vahvasti ruokamaailmaan. Kuluttajien
elämäntyyli muuttuu kiihtyvään tahtiin, ja disruptiiviset
trendit haastavat yrityksiä. Helppous on yhä tärkeämpää,
ja samaan aikaan yrityksiltä vaaditaan vastuullisuutta.
Kuluttajat odottavat, että yritykset ovat paitsi hyviä siinä,
mitä ne tekevät, myös hyviä yhteiskunnalle ja ympäristölle.
Jotta pysyisimme vauhdissa mukana, meidän on ymmärrettävä, miten kuluttajakäyttäytyminen kehittyy, ja toimittava sen mukaisesti.
Fazer myi Fazer Food Servicesin Compass Groupille tammikuussa 2020 keskittääkseen toimintaansa ja selkiyttääkseen liiketoimintaportfoliotaan. Toivotan kaikille
Fazer Food Servicesin entisille työntekijöille kaikkea hyvää
tulevaisuudessa. Olen varma, että työntekijät ja liiketoiminta menestyvät ja kehittyvät osana Compass Groupia.
Fazer Food Servicesin myynnistä saadut varat investoidaan Fazer-konsernin kuluttajatuoteliiketoimintoihin, jotta voimme vahvistaa asemaamme Suomen
johtavana kuluttajatuotebrändinä ja asemaamme
Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa. Kasvamme
trendikkäissä kategorioissa, kuten maidottomissa tuot4
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teissa ja kasvipohjaisissa aterioissa, sekä investoimme tuote- ja liiketoimintaportfoliomme kehittämiseen ja uudistamiseen syvällisen kuluttajatuntemuksen ja
-tutkimuksen pohjalta. Meistä tulee yhtenäisempi ja ketterämpi, ja me luomme
arvoa portfoliovalinnoilla, kasvulla ja toiminnan laadulla. Toimimme aina kuluttajalähtöisesti ja hyödynnämme uudistunutta brändipositiointia – Northern Magic.
Made Real. –, jotta erottuisimme merkityksellisellä tavalla kuluttajien mielissä.

keaa luovuutta, joka ei rajoitu pelkkään teknologiaan, vaan ilmenee monilla muillakin tavoilla. Muutamia esimerkkejä tästä ovat kertakäyttöisistä muoviaterimista,
-pilleistä ja -mukeista luopuminen kahviloissamme ja leipomomyymälöissämme,
muovin vähentäminen leipäpakkauksissamme sekä sokerimakeisten sivutuotteena
syntynyt Makea Moka -konsepti, jossa kuluttajat voivat ostaa muodoltaan tai väriltään virheellisiä makeisia ruokahävikin torjumiseksi.

Fazer on ruokaelämyksiä tarjoava yhtiö. Hyödynnämme saavutuksiamme ja käytämme tukenamme koko yhtiön laajuista lähestymistapaa vastuullisuuteen.
Vastuullisuus on keskeinen osa Fazerin strategiaa. Fazer näkee ruuan ratkaisuna.
Ruuan kasvatus-, tuotanto- ja kulutustavoilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiin. Fazer on sitoutunut kehittämään vastuullisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan lisätä ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.
Vastuullisuustavoitteemme vuoteen 2030 mennessä – 50 % vähemmän päästöjä,
50 % vähemmän ruokahävikkiä, 100 % vastuullisesti hankittua, enemmän kasvipohjaista – ohjaavat päivittäistä työtämme.

Kasvipohjaiset tuotteet ja ratkaisut ovat tärkeä strateginen kasvualue Fazerille.
Kaurapohjaisia tuotteita valmistavan Kaslinkin hankinta on myös hyvä esimerkki
konsernin tulevaisuuden suunnasta. Kaslink tuli osaksi Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-aluetta elokuussa 2019.
Marraskuussa 2019 julkistettu 30 miljoonan euron investointi kauramyllyliiketoimintaamme kertoo kansainvälisen kysynnän nopeasta kasvusta. Investointi kaksinkertaistaa kauramyllykapasiteettimme Lahdessa ja Lidköpingissä.

Vastuullisuus liittyy vahvasti ruokateknologiaan. Ruokateknologian avulla elintarvikejärjestelmästä saadaan tuottavampi, edullisempi, kestävämpi ja terveellisempi.
Kehitämme Fazerin asemaa ruokateknologia-alalla sekä kykyämme kaupallistaa
merkittäviä innovaatioita. Näillä toimilla on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi rooli
kunnianhimoisen kasvustrategiamme toteutuksessa. Luomme uutta, kehitymme
uusien ruokaratkaisujen alalla ja hyödynnämme niiden koko potentiaalin kehittämällä vahvuuksiamme tutkimuksessa, kehityksessä ja innovoinnissa sekä tekemällä
yhteistyötä yliopistojen ja tutkimusverkostojen kanssa.
Vuoden 2019 alussa aloimme rakentaa ksylitolitehdasta kauramyllymme viereen
Lahdessa. Tämä on yksi Fazerin merkittävimmistä investoinneista vuosiin ja hieno
esimerkki siitä, kuinka ruokateknologia voidaan yhdistää vastuullisuustavoitteisiimme. Tehdas valmistaa myllytoiminnan sivutuotteena syntyvästä kauran kuoresta ksylitolia patentoidun huipputeknologian avulla.
Strateginen kumppanuutemme suomalaisen start-up-yrityksen Solar Foodsin
kanssa on hyvä esimerkki yhdessä innovoinnista. Kumppanuuden tarkoituksena
on yhdessä tutkia, kehittää ja kaupallistaa Solar Foodsin kehittämää uutta proteiiniainesosaa. Meidän kaikkien on muutettava ajattelutapojamme ja toimiamme,
jotta ruuan ilmastovaikutuksia saadaan vähennettyä. Tässä työssä tarvitaan roh5
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Vuosi 2019 oli Fazerille monien merkittävien kehitysaskelien ja muutosten vuosi.
Odotamme jo tulevaisuuden tarjoamia innostavia mahdollisuuksia, vaikka kasvu
onkin hidastunut useilla markkinoilla.

Fazer on liikkeessä, ja matkamme jatkuu. Muutoksemme ei olisi mahdollinen
ilman työntekijöidemme sitoutumista, taitoja ja päättäväisyyttä. Yhdessä jatkamme yhtiömme menestyksekästä kehittämistä.

Fazer Leipomoiden yksiköt sekä Baltiassa että Suomessa kasvoivat vahvasti.
Myymäläleipomoiden menestys Suomessa jatkui: leipomoita avattiin lisää ja
tarjoomaan otettiin mukaan uusia tuotteita. Lisäksi myymäläleipomokonseptia
laajennettiin Baltian maihin. Markkinatilanne Ruotsissa ja Venäjällä on edelleen
haastava. Venäjällä Fazer toteuttaa kunnianhimoista kehityssuunnitelmaa leipomoliiketoiminnan tehostamiseksi. Fazer Leipomoiden liiketoiminta-alueen organisaatiota yksinkertaistettiin lokakuussa, jotta päätöksenteko saataisiin lähemmäs
asiakkaita.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia jokapäiväinen elämämme on muuttunut nopeasti helmikuusta 2020 lähtien. Sillä tulee olemaan merkittävä vaikutus
Fazerin toimintoihin. Missiomme on Ruokaa, jolla on merkitys. Kautta historiamme
olemme olleet osa kuluttajien elämää, tehden hyvistä päivistä täydellisiä ja tuoden
iloa ja lohtua huonoihin hetkiin. Me jatkamme missiomme toteuttamista myös
näiden vaativien olosuhteiden vallitessa.

Fazer Makeisten kaikkien yksiköiden tulokset olivat hyviä, ja onnistuneet lanseeraukset varmistivat markkinaosuuden kasvun. Kansainvälistä kasvua tukivat vahva
kehitys Tanskassa, onnistunut myyntityö Aasiassa sekä Fazer Nordi -premium-suklaiden lanseeraus Yhdysvalloissa.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia kumppaneitamme ja sidosryhmiämme yhteistyöstä
ja tuesta vuonna 2019.
Christoph Vitzthum
Fazer-konserni
Konsernijohtaja

Fazer Lifestyle Foodsin kehitys oli positiivista Suomessa ja Tanskassa.
Kilpailuympäristö on edelleen haastava etenkin Ruotsissa. Maidottomien tuotteiden ja aamiaistuotteiden markkinat kehittyivät suotuisasti. Froosh-brändiä
piristettiin erilaisilla toimenpiteillä.
Fazer Retailin markkinatilanne on haastava etenkin Ruotsissa, mutta uudistettu
myymäläkonsepti ja uusien toimipisteiden avaaminen tuovat mukanaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Suomessa Fazer Retail kasvatti kahvilaliiketoimintaansa. Vuosi oli onnistunut myös Fazer Experience -vierailukeskukselle: vieraiden
määrässä saavutettiin jälleen uusi ennätys.
Kaikki Fazer Food Servicesin yksiköt ylsivät hyvään tulokseen huolimatta sovitun
kaupan luomasta hienoisesta epävarmuudesta. Fazer Food Services Suomi saavutti
kaikkien aikojen parhaan tuloksensa vuonna 2019.
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Avainluvut 2019, jatkuvat toiminnot
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Kohokohdat 2019

Vuonna 2019 otimme merkittäviä strategisia askeleita
kohti vahvempaa, keskittyneempää ja yhtenäisempää
Fazeria.

Fazer Food Servicesin myynti Compass Groupille tarjoaa meille mahdollisuuden
keskittyä kehittämään Fazeria kuluttajatuoteyhtiönä.

Konsernissa järjestettiin toista kertaa innovaatiokilpailu, jossa Fazerin työntekijät
saivat ehdottaa uusia tuotteita. Voittaneen tiimin idea koski tuotantoylijäämien ja
hukkamateriaalien hyödyntämistä.

Ostimme suomalaisen Kaslink-ruokayrityksen, joka valmistaa laadukkaita kaurapohjaisia ruuanvalmistustuotteita, juomia ja välipaloja.
Käynnistimme Lahdessa 50 miljoonan euron investoinnin kauran kuoresta ksylitolia valmistavan tehtaan rakentamiseksi. Investointi tukee asemaamme lisäarvoa
tarjoavien viljapohjaisten tuotteiden edelläkävijänä ja toteuttaa kiertotalouden
periaatteita.

Fazer Brainhow -ohjelmassa tutkittiin tapoja, joilla ravitsemus yhdessä muiden
tekijöiden kanssa vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin. Tutkimuksissa tarkasteltiin muun
muassa ravintoainetiheyttä ja suolisto-aivoakselia.

Noin 30 miljoonan euron investointi myllytoiminnan laajentamiseen Lahdessa ja
Ruotsin Lidköpingissä kaksinkertaistaa kaurantuotantokapasiteettimme.
Uudistettu brändipositiointi Northern Magic. Made Real. otettiin laajalti käyttöön
koko konsernissa.
Uudistimme leipomokategoriaa kuluttajien toiveita vastaavilla uutuuksilla, kuten
hapanjuurileivillä ja street food -tuotteilla.
Tammikuussa 2020 päätökseen viety Vuohelan Herkun hankinta tekee Fazerista
gluteenittomien leipomotuotteiden markkinajohtajan Suomessa.
Fazer Nordi -premium-suklaat toivat Fazerin brändin yhdysvaltalaiskuluttajien
tietoisuuteen.
Fazer liittyi Carbon Action -projektiin ja otti ilmastonmuutoksen torjunnan ja hiilen
varastoinnin osaksi viljavisiotaan.
Investoimme ruokateknologiaan sekä sisäisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa että
tiiviissä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.
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Fazer – ruokaelämyksiä tarjoava yhtiö
Fazer keskittyy ruokaelämyksiin,
jotta ihmiset voisivat nauttia
päivänsä parhaista hetkistä.

Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa
Helsingin Kluuvikadulla vuonna 1891, hänen missionsa oli
tehdä ruokaa, jolla on merkitys, ja näin tarjota ilon hetkiä
ihmisille. Fazer on kasvanut Karl Fazerin ideoista ja näkemyksistä nykypäivän ruokaelämyksiä tarjoavaksi yhtiöksi.
Bränditeemoistamme – pohjoisesta vapaudesta, aidoista
suhteista ja rohkeasta luovuudesta – syntyy täydellisten
päivien resepti.
Keskitymme ruokaelämyksiin, jotta ihmiset voisivat
nauttia päivänsä parhaista hetkistä. Muokkaamme
huomisen makuja, perinteitä ja ruokaelämyksiä, mutta
toimintamme perustana on vahva perintö. Yhdessä kuluttajalähtöisen lähestymistavan ja innovaatioiden kanssa se
auttaa meitä luomaan vastuullisia tulevaisuuden ruokaratkaisuja. Keskitymme kuluttajatuotteisiin, toimimme
yhdeksässä maassa ja viemme tuotteita noin 40 maahan.
Vuonna 2019 Fazer-konsernin liikevaihto oli 1,1 miljardia
euroa, ja yrityksessä työskenteli lähes 9 000 henkeä.
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Missio ja visio

Missiomme ja visiomme heijastavat yhteiskunnan ja kuluttajien tarpeita, ja
vastuullisuudella on niissä keskeinen asema. Missiomme – Ruokaa, jolla on merkitys –
auttaa meitä tekemään maailmasta paremman paikan. Kohti täydellisiä päiviä -visiomme
kertoo, miten voimme muokata tulevia makuja, perinteitä ja ruokaelämyksiä. Tällaisen
tulevaisuuden haluamme nähdä, yhdessä kaikkien ympärillämme olevien ihmisten kanssa.

Uudenlaiset elämäntyylit valtaavat sijaa markkinoilla ja ihmisten sydämessä,
mutta toive täydellisistä hetkistä säilyy. Haluamme olla mukana ihmisten elämässä aamusta iltaan sekä tarjota iloa ja yllätyksiä huippuinnovaatioiden avulla.
Tuomme ihmisten elämään taikaa: Northern Magic. Made Real.

yhdistävät meitä: Kohti täydellisiä päiviä. Jokainen hetki voi muuttaa päivän kulun
– parempaan suuntaan. Haluamme olla mukana niissä ikimuistoisissa hetkissä,
joista täydellinen päivä muodostuu:

Ihmisiä kiinnostaa niin oma kuin läheistenkin hyvinvointi. Tuotteemme ja palvelumme
täyttävät tämän tarpeen läpinäkyvällä ja vastuullisella tavalla. Haluamme tehdä maailmasta paremman paikan yksi hetki kerrallaan – nyt ja tuleville sukupolville.

• Mahdollistamme yksilölliset valinnat ja kokemukset, jotka tuovat iloa ja
hyvinvointia jokaiseen päivään.
• Yhdistämme arvomme ja perintömme innovaatioihin ja palvelemme
ihmisiä koko päivän.

Missiomme: Ruokaa, jolla on merkitys

• Teemme yhdessä taikuudesta totta.

Missiomme on olemassaolomme syy. Ruokaa, jolla on merkitys tarkoittaa, että
luomme taianomaisia hetkiä ja valmistamme jokaisen suupalan ja kokemuksen
rakkaudella. Lisäämme kaikkeen mitä teemme ripauksen iloa, hyvinvointia, inspiraatiota, intohimoa ja rakkautta. Haluamme vaikuttaa joka päivä.:

• Luomme tulevia ruokanautintoja ja -perinteitä, jotka sopivat vastuulliseen
elämäntyyliin.

• Rakennamme houkuttelevia ja aitoja ruokaelämyksiä.

• Parannamme tuotteillamme ja palveluillamme ihmisten elämää.
• Tarjoamme terveellisiä, maukkaita ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.
• Valmistamme terveellisiä ja helppokäyttöisiä tuotteita, jotka voi nauttia
missä ja milloin vain.
• Etsimme uusia tapoja helpottaa ihmisten kiireistä arkea.
• Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon vaikutuksemme ihmisiin,
planeettaan ja liiketoimintaan.

Visiomme: Kohti täydellisiä päiviä
Visiomme on johtotähtemme joka antaa matkallemme selkeän suunnan. Se
kuvastaa sitä, kuinka syvin olemuksemme, arvomme ja työskentelytapamme
10
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Fazer luo arvoa
Arvonluontimalli esittelee käyttämämme resurssit ja prosessit sekä toimintamme vaikutukset ympäröivään maailmaan. Teemme jatkuvasti työtä ympäristövaikutustemme

Tärkeimmät resurssimme

Aineettomat resurssit
Brändit ja maine
Jakeluverkosto
Innovaatioprosessi ja vahva tuotekehitys

€

vähentämiseksi. Hallinnoimme arvoketjujamme tarkasti, jotta voimme varmistaa, että
hankintamme on reilua, resurssitehokasta ja ympäristöystävällistä. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa investoinnit, yritysostot ja kasvun.
Arvon luomiseen vaikuttavia tekijöitä ovat liiketoimintaympäristön muutokset,
megatrendit, riskit, mahdollisuudet ja hallinnointikäytännöt. Tarkastelemme säännöllisesti tällaisten muutosten vaikutuksia liiketoimintaamme.

Fazer-konserni

Tuotokset ja vaikutukset

Brändin teemat
Pohjoinen vapaus, Aidot suhteet, Rohkea luovuus

Liiketoiminta-alueet

Luonnonvarat
Ruuan ja pakkausten raaka-aineet
Vesi
Energia
Valmistus ja palvelut
22 tuotantoyksikköä
Oma vähittäismyyntiä yli 140 myyntipisteessä
ja 1000 ravintolaa lopetuissa toiminnoissa.
Verkkokaupat

Fazer Leipomot

Fazer Makeiset

Fazer Food Services

Sosiaaliset resurssit
Tiiviit suhteet asiakkaisiin ja toimittajiin
Yhteistyö ja yhteinen arvonluonti
sidosryhmien ja kumppanien kanssa

Ihmisille
Työllistäminen suoraan ja välillisesti
Kehittymismahdollisuuksia työntekijöille
Iloa ja hyvinvointia merkityksellisillä ruokakokemuksilla
Kasvipohjaisten tuotteiden lisääminen tukemaan
ihmisten ja ympäristön hyvinvointia
Ympäristölle
Vastuullisesti hankitut raaka-aineet: 100 % vuoteen
2030 mennessä
Päästöt ja ruokahävikki: - 50 % vuoteen 2030
mennessä Jätteiden kierrätysaste lähes 100 %

Liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle
Taloudellisen arvon jakaminen vuonna 2019:
Fazer Lifestyle Foods

Fazer Retail

Luomme arvoa seuraavilla tavoilla:
Taloudelliset resurssit
Vahva tase
Terve kannattavuus ja kassavirta
Merkittävä velanottokyky

TALOUDELLINEN KATSAUS

Fazer luo toiminnallaan arvoa kaikille sidosryhmilleen –
sekä liiketoiminta-alueiden kautta että konsernitasolla.

Fazer luo arvoa asiakkaille, omistajilleen ja koko yhteiskunnalle. Toimintamme
hyödyttää myös tavarantoimittajia, alihankkijoita, palveluntoimittajia ja muita
kumppaneita arvoketjussa. Lisäksi tuotamme hyötyä yhteiskunnalle työllistämällä
ihmisiä ja olemalla hyvä yrityskansalainen.

Henkilöstö
Yli 8 800 työntekijää jatkuvissa toiminnoissa ja
yli 6 900 työntekijää lopetetuissa toiminnoissa.

HALLINTO JA JOHTAMINEN

• Tuoteportfolion ja tarjooman kehittäminen ja uudistaminen
syvällisen kuluttajatuntemuksen ja tutkimuksen pohjalta
• Toimintojen korkea laatu, tehokkuus, tavoitteellinen
työskentelykulttuuri ja suoritusjohtaminen
• Yhteistyö sidosryhmien, verkostojen, yhteisöjen ja arvoketjujen
kanssa
• Osallisuutta edistävä, motivoiva ja turvallinen työskentelykulttuuri

Northern Magic. Made Real.
Me keskitymme ruokaelämyksiin.

• Henkilökunta 570 milj. euroa
• Omistajat 60 milj. euroa
• Liiketoiminnan kehitys 26 milj.
euroa

• Yhteiskunta 25 milj. euroa
• Rahoittajat 2 milj. euroa

Taloudellisen arvon lisäksi:
• Tilitettävät verot: 177 milj.
euroa
• Toimittajille ja
palveluntarjoajille: hankittu
968 milj. euron arvosta
tuotteita ja palveluita 8 993
toimittajalta

• Operatiiviset investoinnit:
57 milj. euroa
• Omistajille: lisäarvoa
osakkeenomistajille
• Yliopistoille ja
tutkimuslaitoksille: yhteistyötä
ja tukea
• Paikallisille yhteisöille:
kumppanuudet ja lahjoitukset

Arvonluontimalli sisältää tammikuussa 2020 myydyn Fazer Food Services -liiketoiminnan.
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Brändimme
Tulevaisuuden Fazerin syvin olemus on
Northern Magic. Made Real.
Fazerin brändi kehittyy ajan myötä. Olemme ylpeitä vahvoista juuristamme ja jatkamme muutostamme kuluttajalähtöiseksi yhtiöksi. Brändipositiointimme Northern
Magic. Made Real. tukee meitä entistä vahvemman
Fazer-brändin luomisessa – se tarjoaa toiminnoillemme
yhteisen suunnan ja sen avulla voimme kertoa, mitä
edustamme. Brändi tukee päätöksentekoa ja auttaa
meitä tekemään tavoitellusta brändi-imagosta totta.
Hyödynnämme brändin arvoa ja pääomaa, ja autamme
siten yhtiötä kasvamaan. Haluamme olla merkityksellinen
brändi, joka vetoaa kuluttajien arvoihin ja tarpeisiin – nyt
ja tulevaisuudessa.

LIIKETOIMINTAMME

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Me keskitymme ruokaelämyksiin. Fazerin brändipositiointi Northern Magic.
Made Real. kuvastaa ja kannattelee matkaamme. Se on lupaus, jonka avulla
pysymme kuluttajatrendien edellä ja voimme investoida kasvuun.

Uskomme, että ruoka
on yksi onnellisuuden
ainesosista.

Brändiportfolioomme kuuluu Fazer-brändi, Fazerin
tukemia brändejä ja itsenäisiä brändejä. Jokaisella
brändillä on tärkeä rooli portfoliossamme. Niiden avulla
voimme vastata kuluttajien tarpeisiin eri kategorioissa ja markkinoilla. Tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa Fazer-brändin roolia brändipositioinnin pohjalta.
Yhdenmukaisen ja entistä vahvemman Fazer-brändin luominen ja hyödyntäminen koko portfoliossa muodostavat
pohjan vastuulliselle kasvulle ja kansainvälistymiselle.
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Fazerin brändi: merkityksellinen, erottuva ja kuluttajien
tarpeita vastaava
Brändillä on avainasema yhtiön vision saavuttamisessa. Uskomme, että ruoka on
yksi onnellisuuden ainesosista. Se luo tärkeitä hetkiä arjessa ja vahvistaa ihmissuhteita. Merkitykselliset ruokakokemukset luovat myös iloa ja hyvinvointia.
Brändipositiointimme Northern Magic. Made Real. heijastaa kuluttajien näkemystä siitä, että ilo ja hyvinvointi ovat tulosta valinnoista, jotka ovat hyväksi meille,
muille ihmisille ja ympäröivälle maailmalle. Tämä kiteytyy kolmessa bränditeemassamme, jotka ovat pohjoinen vapaus, aidot suhteet ja rohkea luovuus.

Pohjoinen vapaus
• Toimintamme perustana olevat arvot ovat tasa-arvo, hyväksyntä ja osallisuus.
• Välitämme toisistamme – sekä muista ihmisistä että yhteiskunnasta.

Aidot suhteet
• Toimintamme perustana ovat aidot ja rehelliset suhteet.
• Olemme aitoja ja läpinäkyviä.
• Haluamme tehdä hyvää ympäröivälle maailmalle.

Rohkea luovuus

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Brändimme perustuvat perinteille ja innovaatioille
Uudistettu brändipositiointi otettiin vuoden aikana käyttöön kaikilla liiketoiminta-alueilla. Se on antanut suunnan tuote- ja palvelukehitykselle, viestinnälle
ja markkinoinnille. Vuoden aikana tehdyt investoinnit kaura- ja kasvipohjaisiin
ratkaisuihin sekä panostukset innovaatioihin ja ruokateknologiaan kertovat vastuullisuustyöstämme ja Northern Magic. Made Real. -lupauksen toteuttamisesta.
Mukautimme viestintäämme ilmentämään arvojamme. Lisäksi uudistimme Fazerin
brändi-identiteettiä Northern Magic. Made Real. -ajatuksen mukaiseksi, jotta
voimme vahvistaa Fazer-brändiä entisestään.
Päätös kiertotalouteen perustuvan ksylitolitehtaan rakentamisesta Lahteen on
yksi merkittävä esimerkki siitä, miten Northern Magic. Made Real. käytännössä
toteutuu. Lisäksi Fazer osti suomalaisen, kauratuotteistaan tunnetun Kaslinkperheyrityksen. Northern Magic. Made Real. oli myös Fazer Leipomojen hiilidioksidipäästöjen ja ruokahävikin vähentämisen taustalla, ja sen perusteella tehtiin
muitakin vastuullisuuteen ja viestintään liittyviä toimia.
Fazer Makeiset teki Makea Moka -sivuvirtakonseptin ruokahävikin vähentämiseksi ja saattoi loppuun Tutti Frutti -makeisten ainesosien muuttamisen täysin
vegaanisiksi.
Fazer Retailissa koko asiakaskokemuksen kehittäminen pohjautui Northern Magic.
Made Real. -ajatukseen. Tuotevalikoimaa kehitettiin esimerkiksi lanseeraamalla
pohjoismaisia marjoja sisältäviä uutuuksia. Palvelukehityksessä brändi sisällytettiin perehdytys- ja valmennusohjelmiin. Brändi ja siihen liittyvät teemat näkyivät
myös Fazer Café -kahviloiden kuluttajaviestinnässä.

• Meillä on rohkeutta innovoida ja yhdistellä makuelämyksiä, jotka ovat lähes
taianomaisia.
• Arvostamme käsityötaitoa ja puhtaita ainesosia.
• Perustajamme Karl Fazer oli peloton edelläkävijä, joka toi ihmisille uusia
ideoita ja inspiraatiota eri puolilta maailmaa. Haluamme sinun kokevan
Fazerin luoman pohjoisen taian.
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Toimintaympäristö

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Tarjoamme merkityksellisiä ruokaelämyksiä ihmisille Pohjoismaissa,
Baltian maissa ja Venäjällä sekä viemme tuotteita eri puolille maailmaa.
Maailmantalouden ja markkinakehityksen muutokset vaikuttavat toimintaamme.

Kuluttajatuoteyritysten toimintaympäristö muuttuu nopeasti, mikä haastaa meitä
vastaamaan uusiin tarpeisiin. Markkinat kasvavat selvästi erilaisten vakiintuneiden kategorioiden, trendikkäiden kategorioiden ja ruokateknologian myötä, ja
verkkokauppa on nousemassa merkittäväksi vaihtoehdoksi perinteiselle kaupalle.
Samaan aikaan terveellisyyden, yksilöllisyyden, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden
merkitys kasvaa.

semme tarjota kuluttajille heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisia tuotteita ja
palveluita.

Elintarviketeollisuus liittyy jokaisen ihmisen elämään kaikkialla maailmassa.
Globaalien trendien, maailmantalouden ja politiikan vaikuttaessa kuluttajakäyttäytymiseen seuraamme tarkasti muutoksia markkinaympäristössämme voidak-

Euroopan yleinen taloustilanne oli edelleen positiivinen, mutta monilla markkinoilla kasvu hidastui. Brexit sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota
aiheuttivat epävarmuutta maailmantaloudessa.

Positiivista talouskehitystä markkina-alueilla
globaalista epävarmuudesta huolimatta
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Suomessa talouskehitys jatkui positiivisena. Vuonna 2019 BKT:n kasvu oli arviolta
1,5 % (1,7 % vuonna 2018). Työttömyysaste laski hieman edellisvuoteen verrattuna.
Yksityinen kulutus on pienentynyt jonkin verran lisääntyneestä ostovoimasta
huolimatta.
Ruotsin talouden kasvu oli hidasta, mutta sen odotetaan elpyvän kotimaisen kulutuksen ja viennin kasvaessa. Kasvuvauhti jää kuitenkin potentiaalia heikommaksi.
Palkat nousivat maltillisesti ja inflaation arvioidaan laskevan edelleen.
Venäjän BKT:n kasvu vuonna 2019 oli arvion mukaan 1,2 % ja hidastui edellisvuoteen verrattuna. Kasvua vauhditti loppuvuodesta maatalouden ja teollisuussektorien vahva suoritus. Talouspakotteiden uhka lisää edelleen epävarmuutta
eri sektoreilla. Työttömyysaste pysyi likimäärin samalla tasolla edellisvuoteen
verrattuna. Julkisen kulutuksen kasvu on hidasta, mutta sen odotetaan piristyvän
vuonna 2020.

Ruotsin kruunun heikentyminen vaikuttaa liikevaihtoon
Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat suoraan taloudelliseen tilanteeseemme, kun
paikalliset valuutat muutetaan euroiksi. Vaihtelut voivat vaikuttaa myös paikallisiin
tuloksiin, jos ne esimerkiksi nostavat raaka-aineiden kustannuksia.
Ruotsin kruunu heikentyi edellisvuoteen verrattuna, mikä vaikutti negatiivisesti
liikevaihtoon. Venäjän rupla vahvistui hieman, kuten myös Englannin punta, joka
on kaakaon hankinnassa yleisimmin käytetty valuutta.

Markkinakehitys: ankaraa kilpailua kaikissa
kategorioissa
Kilpailutilanne on pysynyt kovana kaikilla liiketoiminta-alueillamme.
Leipomoliiketoiminnassa kilpailu oli ankarinta Ruotsissa ja Venäjällä. Onnistuneet
lanseeraukset varmistivat markkinaosuuden kasvun makeismarkkinoilla.
Maidottomien tuotteiden markkinoilla kilpailu oli kiivasta etenkin Ruotsissa, ja
kahvilatoiminnassa markkinoille tuli uusia toimijoita.

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Suomessa leipomomarkkinat kasvoivat edellisvuoteen verrattuna, ja vaalea leipä,
paistopisteet ja artesaanileipä kasvattivat suosiotaan. Ruotsissa markkina-arvo
kasvaa rieskan ja tumman täysjyväleivän vetämänä, mutta volyymi on aavistuksen laskussa. Venäjällä leivänkulutus pieneni volyymilla mitattuna Pietarissa
ja Moskovassa, mutta kasvoi arvoltaan Moskovassa. Fazer Leipomot kasvatti markkinaosuuttaan edellisvuoteen verrattuna Suomessa ja Latviassa, mutta menetti
osuuttaan Ruotsissa, Venäjällä, Virossa ja Liettuassa.
Makeismarkkinoiden arvo kasvoi Suomessa, ja onnistuimme kasvattamaan
markkinaosuuttamme suklaalevyissä ja -patukoissa sekä makeispusseissa.
Keksimarkkinoiden arvo kasvoi, ja kasvatimme loppuvuodesta markkinaosuuttamme. Ruotsissa markkinaosuutemme kasvoi Karl Fazer -maitosuklaalevyjen lanseerauksen ja Tutti Frutti -makeispussien jatkuvan menestyksen myötä.
Ruokailupalvelumarkkinoiden kehitys oli positiivista edellisvuoteen verrattuna.
Sopimusmyynti kääntyi positiiviseksi vuoden jälkipuoliskolla ja myyntinäkymät
olivat vahvat. Liiketoimintasuunnitelman onnistunut toteuttaminen kaikissa maissa
sekä keskittyminen katteen hallintaan ja kannattavaan kasvuun paransivat koko
liiketoiminnan tulosta. Fazer Food Services myytiin Compass Groupille 31.1.2020.
Maidottomien tuotteiden markkinat jatkavat vahvaa kasvuaan Pohjoismaissa.
Ruotsin markkinat ovat erittäin kilpaillut, kun taas Norjan markkinat eivät ole vielä
kypsässä vaiheessa. Tämä asettaa haasteita Fazer Lifestyle Foodsin kasvulle näillä
markkinoilla. Froosh menetti markkinaosuuttaan kovan kilpailun vuoksi. Myös
kauppojen omat tuotemerkit ovat aktiivisia.
Suomessa ja Ruotsissa Fazer Retail toimii erittäin kilpailluilla markkinoilla, joilla on
sekä vakiintuneita että uusia, läsnäoloaan kasvattavia toimijoita.
Vuoden 2020 näkymät ovat epävakaat. Koronavirus (COVID-19) tulee vaikuttamaan merkittävästi kaikkiin Fazerin markkina-alueisiin ja liiketoimintoihin.
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Strategia: Tähtäämme kuluttaja
tuoteliiketoiminnan huipulle

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Fazer – The Food Experience Company
Keskitymme ruokaelämyksiin ja suuntaamme kohti täydellisiä päiviä. Uusi
visiomme ohjaa meitä kehittyvässä elintarviketeollisuudessa.

Me laajennumme suomalaisyhtiöstä pohjoiseurooppalaiseksi yhtiöksi, jolla on toimintaa myös muualla
maailmassa.
Seuraavien vuosien aikana luomme arvoa vahvistamalla
asemaamme Suomen johtavana kuluttajatuotebrändinä,
kehittämällä johtoasemaamme Pohjois-Euroopassa ja
muualla maailmassa, kiihdyttämällä kannattavaa kasvua
innovaatioiden, trendikkäiden kategorioiden ja ruokateknologian avulla sekä parantamalla työskentelytapojamme
yhtenäisenä yhtiönä, jotta voimme olla alan johtava toimija kannattavuudella mitattuna.
Tuemme tätä strategiaa uudistamalla yrityskulttuuriamme ja kehittämällä ruuasta ratkaisuja, jotka ovat
vastuullisia sekä ympäristön että liiketoiminnan kannalta. Kuluttajille tätä viestiä vie brändilupauksemme
Northern Magic. Made Real.
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Kehittyvä ruokajärjestelmä muuttaa toimintaympäristöä

Tavoitteena johtava asema kuluttajatuotteissa

Kuluttajatuoteyritysten toimintaympäristö on muuttunut ruokajärjestelmän
kehittyessä ja kasvaessa selkeästi erilaisten vakiintuneiden kategorioiden, trendikkäiden kategorioiden ja ruokateknologian myötä. Menestyminen pitkällä aikavälillä vaatii, että me kuluttajatuoteyhtiönä menestymme näillä kaikilla kolmella
osa-alueella. Muutosten taustalla on parhaillaan käynnissä oleva disruptio myyntikanavissa, mikä myös kiihdyttää muutosta entisestään.

Keskitymme ruokaelämyksiin Pohjois-Euroopassa ja sen ulkopuolella. Missiomme
on Ruokaa, jolla on merkitys ja visiomme Kohti täydellisiä päiviä. Näin toimimalla pystymme lähivuosien aikana luomaan arvoa ja vahvistamaan asemaamme
Suomen johtavana kuluttajatuoteyhtiönä, luomaan johtoaseman PohjoisEuroopassa ja muualla maailmassa, kiihdyttämään kasvua johtavan asemamme
avulla trendikkäissä kategorioissa, innovaatioissa ja ruokateknologiassa sekä saavuttamaan alan parhaan kannattavuuden.

Erityisesti verkkokaupan merkitys kasvaa nopeasti – ei lisämyyntikanavana vaan
vaihtoehtona perinteiselle kaupalle. Tämän kehityksen ajureita ovat milleniaalien
vaikutus ja sitäkin vaativampi Z-sukupolvi, haastajabrändien kasvu isompien ja
perinteisempien ruoka-alan toimijoiden kustannuksella sekä ruokateknologian
mahdollistamat innovaatiot ja muutokset. Ruokateknologian avulla elintarvikejärjestelmästä voidaan saada tuottavampi, edullisempi, vastuullisempi ja terveellisempi. Sitä uudistavat innovaatiot, jotka liittyvät teknologiaan, viljelymenetelmiin,
uusiin ainesosiin ja uudenlaisiin palveluihin. Samaan aikaan helppouden, terveellisyyden, yksilöllisyyden, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden merkitys kasvaa.
Jotta voimme vastata ruoka-alan sirpaloitumiseen niin tuotannon kuin kanavienkin näkökulmasta, meidän pitää hyödyntää rooliamme luotettavana ja aitona
brändinä kuluttajien ja vähittäiskaupan parissa sekä vahvistaa osaamistamme ja
rooliamme kasvukanavissa.
Samalla meidän pitää omaksua parhaita käytäntöjä menestyviltä haastajabrändeiltä, jotta voimme saada lisäkasvua selkeästi määritellyn ja kommunikoidun brändiposition ja -portfolion avulla. Meidän on nopeutettava innovointia
trendikkäitä ainesosia hyödyntämällä ja ennakoitava jatkuvasti kuluttajien
uusia mieltymyksiä. Kehitämme Fazerin asemaa ruokateknologia-alalla sekä
kykyämme kaupallistaa merkittäviä innovaatioita. Näillä toimilla on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi rooli kunnianhimoisen kasvustrategiamme toteutuksessa.
Kuluttajatrendien ennakoinnissa, innovaatioiden nopeuttamisessa ja ruokateknologiassa meidän on pystyttävä osallistamaan kuluttajia modernien teknologioiden
avulla. Siten voimme pysyä uskottavien, osaavien ja monimuotoisten kilpailijoidemme vauhdissa tai mieluummin jopa ohittaa ne.

Konkreettiset tavoitteemme ovat:
• Keskimääräinen vuosittaisen liikevaihdon kasvu 6–8 % (mukaan lukien
orgaaninen kasvu ja yritysostot)
• Käyttökateprosentti >12 %
• Vakaa tase ja omavaraisuusaste >50 %
• Osinkotuoton pysyminen hyvänä ja osinkoprosentti >50 %
• Markkinaosuuksien kasvattaminen ydinmarkkinoilla ja -kategorioissa

Uusi visio strategian toteuttamisen perustana
Missiomme on Ruokaa, jolla on merkitys. Se kertoo, miksi olemme olemassa, ja se
on kaiken toimintamme perusta.
Olemme ruokaelämyksiä tarjoava yhtiö. Päivitimme visiomme vuoden 2020 alussa:
Kohti täydellisiä päiviä. Visiomme määrittelee, mitä haluamme yhtiönä saavuttaa.
Se asettaa meille suunnan ja luo pohjan strategiallemme.
Päivitimme visiota, koska markkinaympäristö antaa meille mahdollisuuden vedota
kuluttajiin entistä kokonaisvaltaisemmin. Fazer Food Servicesin myynnin jälkeen
voimme keskittyä paremmin kuluttajatuotteisiin. Selkeä, johtotähtenämme toimiva visio luo tälle paremmat edellytykset.
Nyt on aika löytää täysi potentiaalimme ja valjastaa se käyttöön. On aika tarkastella rooliamme ihmisten elämässä uudessa valossa. Toimimalla näin haluamme
olla osa kaikkia niitä ikimuistoisia hetkiä, joista täydellinen päivä syntyy.
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Kyseessä on suuri muutos, mutta jos voimme luoda edes yhden täydellisen päivän
yhdelle ihmiselle, teemme maailmasta paremman ja iloisemman paikan. Näin
toteutamme missiotamme Ruokaa, jolla on merkitys.

Vuodesta 2019 uudelle vuosikymmenelle
Vuonna 2019 toteutimme strategiaamme onnistuneesti monin tavoin. Asemoimme
Fazerin kuluttajatuoteyhtiöksi myymällä Fazer Food Servicesin. Toteutimme myös
aktiivisesti Fazerin uudistettua brändiä: Northern Magic. Made Real. Investoimme
orgaaniseen kasvuun Fazer Makeisissa ja Fazer Leipomoiden myymäläleipomoissa,
ja laajensimme Fazer Lifestyle Foods -liiketoimintaa ostamalla Kaslinkin. Kehitimme
Fazer Retailissa konsepteja ja laajensimme liiketoiminnan verkostoa.
Investoimme innovaatio- sekä tutkimus- ja kehitystyöhön muun muassa käynnistämällä Lahden uuden ksylitolitehtaan rakentamisen, solmimalla kumppanuuden
Solar Foodsin kanssa ja järjestämällä sisäisen innovaatiohaasteen.

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Vuodelle 2020 suunniteltuihin strategisiin toimenpiteisiin kuuluu Suomen
myyntihenkilöstön uudelleenjärjestely, jotta voimme palvella asiakkaitamme
entistä paremmin. Fazer Makeisissa investoimme kasvuun Pohjoismaissa ja
Baltian maissa. Vahvistamme maidottomien tuotteiden tarjoomaa ja jakelua Fazer
Lifestyle Foods -liiketoiminnassa.
Suunnitelmissa on myös laajentaa myymäläleipomotoimintoja, minkä lisäksi tutkimme mahdollisuuksia tehostaa Fazer Makeisten ja Fazer Leipomoiden tuotantoa.
Viemme loppuun vuonna 2019 julkistetut ksylitolitehdas- ja kauramyllyinvestoinnit, jotka lisäävät kaurakapasiteettiamme merkittävästi ja hyödyntävät samalla
kiertotalouden periaatteita tuotannossamme.
Tunnistamme ja hyödynnämme eri toimintojemme mahdollisuuksia, jotka voivat
tehdä meistä yhtenäisemmän kuluttajatuoteyhtiön Food Servicesin myynnin jälkeen. Keskitymme integroimaan ostamiemme Kaslinkin ja Vuohelan Herkun liiketoiminnot omiin toimintoihimme ja työskentelytapoihimme, mutta kartoitamme
myös muita hankintoja orgaanisten panostusten tueksi.
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Liiketoimintamme
Fazer vastaa liiketoiminnoillansa moniin erilaisiin kuluttajatarpeisiin. Luomme mieleenpainuvia kokemuksia
ja tuomme ripauksen pohjoista inspiraatiota ihmisten
elämään.
Fazer Leipomoilla on täydelliset leivät, kakut ja leivonnaiset jokaiseen tilanteeseen. Fazer Makeisten suklaat,
makeiset ja keksit saavat hymyn huulille niin juhlissa
kuin arjen herkkuhetkissäkin. Fazer Lifestyle Foods tarjoaa terveellisiä maidottomia tuotteita, mukaan otettavia
välipaloja ja täysipainoisia aamiaistuotteita. Fazer Retail
tarjoaa kahviloissaan ja Gateau-leipomomyymälöissään
virkistystä vastaleivotuilla herkuilla ja erikoiskahveilla.

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Fazer luo merkityksellisiä hetkiä. Luomme aitoja suhteita asiakkaisiin ja
kuluttajiin huolella valmistetuilla tuotteilla ja palveluilla. Olemme läsnä niissä
ikimuistoisissa hetkissä, joista syntyy täydellinen päivä.

Olemme läsnä niissä ikimuistoisissa
hetkissä, joista syntyy täydellinen päivä.

Vuonna 2019 Fazer sopi ruokapalvelutoimintansa myynnistä Compass Groupille keskittyäkseen vahvemmin
kuluttajatuotteiden kehittämiseen. Kauppa tuli voimaan
31.1.2020 ja vaikuttaa merkittäväksi Fazerin vuoden 2020
liikevaihtoon.
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Fazer Leipomot: Uusi, vastuullisten makujen
aikakausi alkoi leipomokategoriassa
Ympäristön kannalta vastuullisten ja terveellisten leipomotuotteiden kysyntä on
kasvussa, ja Fazer Leipomot vastaa jatkossakin trendeihin, jotka ovat hyväksi sekä
ympäristölle että ihmisille. Olemme uudistaneet leipomokategoriaa vastaamalla
suoraan kuluttajien odotuksiin.
Kasvipohjaisuus on edelleen nousussa markkinoilla. Artesaanileivän kaltaiset kategoriat ovat löytäneet tiensä ihmisten sydämiin ja luoneet uusia mahdollisuuksia
Fazerin herkullisille konsepteille.

Tulokset vuonna 2019
Vuosi 2019 oli Fazerille tehokkuuden ja innovaatioiden vuosi, ja tämän muutoksen
kärjessä oli Fazer Leipomot Suomi. Kehitys oli positiivista kaikissa maissa Venäjää
ja Ruotsia lukuun ottamatta. Avasimme Suomessa 21 uutta myymäläleipomoa,
ja konseptia laajennettiin Baltian maihin, kun kolme myymäläleipomoa avattiin Virossa. Strategiaa on toteutettu vahvasti Baltian maissa, joissa saavutimme
vahvaa kasvua jo kolmatta vuotta peräkkäin.
Artesaanitrendi on tullut jäädäkseen, ja olemme investoineet artesaanileipään
myymäläleipomoissamme ja paistopisteissä. Fazer Street Food –uutuutemme sekä
hapanjuuri- ja kauraleipämme ovat saaneet hyvän vastaanoton.
Olemme ottaneet käyttöön arvonluontiohjelman kaikissa toimintamaissa kustannustehokkuuden parantamiseksi ja prosessien optimoimiseksi. Fazer Leipomoiden
liiketoiminta-alueen organisaatiota yksinkertaistettiin lokakuussa, jotta päätöksenteko saataisiin lähemmäksi asiakkaita.
Vuonna 2019 paransimme toimintamme vastuullisuutta useilla toimenpiteillä.
Keskeisimpiä alueita tässä työssä ovat hiilidioksidipäästöjen ja ruokahävikin
vähentäminen, vastuulliset pakkaukset sekä vastuullinen viljanviljely.

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Leipomoliiketoimintamme palvelee tiedostavia kuluttajia, jotka
haluavat vastuullisempia ja terveellisempiä vaihtoehtoja sekä
unohtumattomia elämyksiä – kuluttajia, jotka haluavat vaikuttaa
valinnoillaan.

LIIKEVAIHTO - FAZER LEIPOMOT, M€
700
600

583

552

565

500
400
300
200
100
0

2017

2018

2019

Näin etenemme
Olemme Suomen leipäkategorian markkinajohtaja, ja jatkamme uudistumista ja
työtä tällä osa-alueella. Viestimme jatkossakin vahvasti leivän terveellisyydestä ja
vastuullisuudesta. Painopistealueitamme ovat kasvipohjaisuus sekä artesaani- ja
hapanjuurileivät. Jatkamme myymäläleipomoliiketoiminnan kehittämistä ja laajentamista muihin maihin.
Panostamme myös jatkossa vastuullisuuteen. Ruokahävikin ja päästöjen vähentämisen lisäksi keskitymme leipomoliiketoiminnassa artesaanileipään sekä gluteenittomiin ja kauratuotteisiin. Innovoimme ja tuomme markkinoille uusia tuotteita
sekä hyödynnämme patentoimaamme Fazer LOFO -parannetta vatsaystävällisten
tuotteiden valikoimassa.
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Ymmärrämme vastuumme kestävän viljelyn kehittämisessä. Olemme luoneet
yhdessä viljelijöiden kanssa viljavision, jonka avulla pyrimme varmistamaan maaperän elinvoimaisuuden pitkällä aikavälillä sekä edistämme vastuullista ja tehokasta viljanviljelyä. Jatkamme tämän vision toteuttamista.

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Suomessa ja Baltian maissa kasvun odotetaan jatkuvan. Suomessa gluteenittoman
volyymin kasvua tukee Vuohelan Herkun osto tammikuussa 2020. Yrityskauppa
tekee Fazerista markkinajohtajan kasvavassa kategoriassa. Ruotsissa ja Venäjällä
muutosprosessi jatkuu.
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Fazer Makeiset: Tiedostava
herkuttelu antaa iloa
Kiinnostus kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaan jatkuu vahvana, ja tämän päivän
ihmiset hakevat elämäänsä tasapainoa. Luomme tarjoomamme avulla mahdollisuuksia tiedostavaan herkutteluun. Kehittämällä raaka-aineiden hankintaa ja pakkauksia jatkuvasti vastuullisemmiksi sekä rakennamme kestäviä ja aitoja suhteita
kuluttajiin, asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin.

Tulokset vuonna 2019
Fazer Makeisten keskittyminen kannattavaan kasvuun tuotti erittäin hyviä tuloksia,
ja myynti kasvoi kaikissa kategorioissa. Vahvat uutuudet ja onnistuneet markkinointikampanjat kasvattivat suklaapatukoiden ja makeispussien myyntiä, ja suklaalevyjen tulos oli jälleen hyvä.
Kasvatimme markkinaosuuttamme valtaosalla markkinoistamme. Suomen markkinoilla tulos oli erittäin hyvä. Kansainvälistä kasvua tukivat vahva kehitys Tanskassa,
onnistunut myyntityö Aasiassa ja Fazer Nordi -premium-suklaiden lanseeraus
Yhdysvalloissa.
Strategian toteuttaminen jatkui, ja keskityimme tiimityöskentelyn ja toiminnan
laadun kehittämiseen. Panostimme johtajuuteen, hankintaan, markkinointiin,
osaamiseen ja QEHS-käytäntöihin. Rekrytoimme uusia ihmisiä avaintehtäviin liiketoiminta-alueen ja toimitusketjun johtoryhmiin.
Toimme onnistuneesti markkinoille sokerimakeisten Makea Moka -hävikkikonseptin, joka vahvistaa vastuullisuusyhteistyötämme merkittävän asiakkaan kanssa.
Saatoimme loppuun Tutti Frutti -makeisten ainesosien muuttamisen täysin luonnollisiksi ja vegaanisiksi. Otimme käyttöön uudet pakkausmerkinnät, jotka tekevät
jätteiden lajittelusta helpompaa kuluttajille. Uusien teknisten ratkaisujen ansiosta
pystyimme luomaan personoituja pakkauksia. Esittelimme Fazerin ja suomalaisen

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Pohjoinen vapaus on vapautta nauttia sekä juhlasta että arjesta. Fazer on
mukana näissä hetkissä suklaidensa, makeistensa ja keksiensä kautta.
Suomen johtavana makeisvalmistajana Fazer on luotettava ja arvostettu
brändi, joka kehittyy yhdessä kuluttajatarpeiden kanssa.

Sulapac-yrityksen yhteistyön ensimmäisen tuloksen – mikromuovittoman ja biohajoavan rasian, joka sisältää Fazerin perinteisiä käsintehtyjä konvehteja.
LIIKEVAIHTO - FAZER MAKEISET, M€
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Näin etenemme
Luomme tasapainoisen innovaatioportfolion, joka sisältää kiinnostavia uutuuksia
sekä perinteiselle herkutteluliiketoiminnalle että tuleviin kuluttajatarpeisiin.
Ydinliiketoiminnan varmistamisen lisäksi haluamme yllättää kuluttajat ennennäkemättömillä innovaatioilla.
Luomme merkityksellisen tuotetarjooman tietoiseen herkutteluun ja samalla
vähennämme ruokahävikkiä, optimoimme pakkauksia ja tuemme kiertotaloutta.
Makeismarkkinat kasvavat, ja me kasvamme markkinoita nopeammin. Tärkeimmät
markkinoihin vaikuttavat kuluttajatrendit ovat vastuullisuus, kokonaisvaltainen
22
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hyvinvointi ja moderni elämä. Kun vastaamme näihin tasapainoisella tarjoomalla,
houkuttelevilla uutuuksilla ja vastuullisella toiminnalla, voimme kasvattaa markkinaosuuttamme kaikilla markkinoilla.

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmiset palaavat juurilleen ja kaipaavat perinteisiä raaka-aineita ja tuotteita. Nykyaikaistamme Fazer Makeisia harkitulla tavalla,
joka kunnioittaa ja ylläpitää brändimme saavuttamaa luottamusta.
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VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

Fazer Lifestyle Foods: Kasvipohjaisen
elämäntavan puolesta – ilman kompromisseja

TALOUDELLINEN KATSAUS

Fazer Lifestyle Foods vastaa trendeihin, jotka muuttavat
sitä, miten suhtaudumme ruokaan. Valikoimamme vastaa
moniin vahvoihin trendeihin ja pohjaa houkuttavan
kasvipohjaisen ruokamarkkinan kehitykseen.

Tavoitteemme on tulla yhdeksi Pohjois-Euroopan johtavista kasvipohjaisten elintarvikkeiden valmistajista. Tavoitteitamme kohti meitä vie aina erinomainen maku
sekä innovatiivinen, kuluttajatuntemukseen perustuva tarjooma, joka koostuu
maidottomista tuotteista, kasvipohjaisista aterioista ja mukaan otettavista välipaloista. Erotumme kilpailijoista ja luomme maailmanluokan brändejä Northern
Magic. Made Real. -brändipositioinnin avulla.

tamiseksi Lahteen, jotta voimme hyödyntää myllytoiminnan ja kiertotalouden
valtavat mahdollisuudet. Huipputason teknologiaa hyödyntävässä tehtaassa
käytetään raaka-aineena kauran kuorta, joka on kauramyllyn sivuvirta. Näemme
ksylitoliliiketoiminnassa mahdollisuuksia useille patenteille. Ksylitolitehtaan
viereen rakennettava biolämpölaitos tulee tuottamaan bioenergiaa koko Lahden
tehdasalueelle.

Meille rohkea luovuus tarkoittaa omistautumista, laadun asettamista etusijalle
sekä helppojen ratkaisujen tarjoamista. Nautimme pohjoismaisesta ylellisyydestä,
joka on hyväksi ympäristölle ja ihmisille, ja haluamme antaa muillekin mahdollisuuden toimia samoin.

Jatkoimme strategian kehittämistä ja aloimme toteuttaa kasvipohjaista tuotestrategiaamme ”Kasvipohjaisen elämäntavan puolesta – ilman kompromisseja”. Froosh
lanseerasi uuden valikoiman lisäaineettomia mehuja, jotka eivät sisällä lisättyä
sokeria. Fazer Yosa kasvoi ja lähti mukaan uuteen tuotekategoriaan tuomalla markkinoille kaurajäätelön.

Tulokset vuonna 2019
Vuonna 2019 keskityimme vahvasti brändi- ja kategoriainvestointeihin, joilla turvaamme tulevaa kasvua. Fazer Lifestyle Foodsin kilpailuympäristö Pohjoismaissa
on edelleen haastava. Smoothie-kategoriassa kasvu ei ole ollut toivotun tasoista,
mutta maidottomien tuotteiden markkinat kehittyivät suotuisasti.
Ostimme suomalaisen ruuanvalmistustuotteita, juomia ja välipaloja valmistavan
Kaslink-yrityksen, joka on vakiintunut toimija kotimaan markkinoilla. Ravitseva
ja vastuullinen pohjoismainen kaura on keskeinen painopistealue yrityksen
tarjoomassa.
Teimme investointipäätöksen, jolla kaksinkertaistamme kauramyllykapasiteettimme Lahdessa ja Lidköpingissä. Muutoksen avulla haluamme vastata kauran
kasvavaan kysyntään ja tarjota huippulaadukkaita ainesosia omille liiketoiminta-alueillemme. Investointien arvo on yhteensä 30 miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO - FAZER LIFESTYLE FOODS, M€
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Teimme uraauurtavan 50 miljoonan euron investoinnin ksylitolitehtaan raken24
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Näin etenemme
Haluamme varmistaa asemamme merkittävänä toimijana Pohjoismaissa. Sen
vuoksi teemme investointeja Suomen ulkopuolisiin liiketoimintoihin ja keskitymme erityisesti Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin.
Kaura on ja pysyy toimintamme ytimessä, ja panostamme kauran kehitystyöhön
eri kategorioissa. Panostamme maidottomiin tuotteisiin, kasvipohjaisiin aterioihin
ja aamiaistuotteisiin ja hyödynnämme menestyviä brändejämme. Froosh-brändiä
nykyaikaistetaan ja jatkokehitetään.

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Kaslinkin hankinta tukee menestymistämme maidottomassa kategoriassa, ja
käynnissä oleva integraatio edistää Fazer Lifestyle Foodsin vastuullisten välipalojen
tarjoomaa, joka tukee terveellistä elämäntyyliä.
Olemme arvioineet eri vaihtoehtoja Fazer Yosa -kauratuotteiden tuotannon tehostamiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi, ja olemme päättäneet sulkea Kaarinan
tehtaan ja siirtää toiminnot Korian tehtaallemme. Kaarinan tehdas suljetaan syksyllä 2020.

25

VUOSI PÄHKINÄNKUORESSA

TIETOA FAZERISTA

LIIKETOIMINTAMME

VASTUULLISUUS

Fazer Retail: Hienostuneita makuja
ja ikimuistoisia elämyksiä
Kodin ulkopuolella nautittavien artesaanituotteiden, ruokien ja kahvien kysyntä on
kasvussa, mikä hämärtää leipomomyymälöiden ja kahviloiden rooleja. Vastuullinen
elämäntyyli on tullut jäädäkseen, ja ihmiset kaipaavat laadukkaita tuotteita, jotka
ovat terveellisiä ja hyvänmakuisia
Olipa kädessä sitten premium-leipä tai herkullinen kahvijuoma, tarjoamme
Gateau-leipomomyymälöissämme ja Fazer Café-kahviloissamme ikimuistoisia
elämyksiä ja nautintoja kaikille aisteille.

Tulokset vuonna 2019
Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna, vaikka kilpailu oli kovaa
etenkin Ruotsin markkinoilla. Uudet toimijat lisäävät näkyvyyttään, ja pakkaamattoman leivän osuus kasvaa ruokakaupoissa. Kannattavuus ja vertailukelpoinen
myynti kehittyivät positiivisesti etenkin Suomessa.
Uuden Fazer Retail -organisaation käyttöönotto saatiin päätökseen. Lisäksi
lanseerasimme uusia myymäläkonsepteja ja avasimme viisi uutta Gateauleipomomyymälää uusissa paikoissa. Sörnäisten keskusleipomoa remontoitiin ja
päivitettiin tehokkuuden ja kapasiteetin parantamiseksi.
Toimme Fazer Café -kahviloihin Le Havre -kauraleipävalikoiman, vegaaniset kardemumma- ja sahramipullat sekä useita innovatiivisia Fazer Makeisten tuotteita.
Lisäksi valikoimaan lisättiin pidempään säilyviä tuotteita.

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Fazer Retail tarjoaa ensiluokkaisia asiakaskokemuksia ja kätevyyttä
samassa paketissa. Vastaamme kuluttajatrendeihin laadulla ja
käsityöllä huomioiden samalla lisääntyvän kiinnostuksen tuotteiden
läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta kohtaan.

LIIKEVAIHTO - FAZER RETAIL, M€
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Näin etenemme
Vastaamme jatkossakin kuluttajatrendeihin ja panostamme laatuun ja helppouteen. Napostelun, tasapainoisen hyvinvoinnin sekä edelleen jatkuvan fleksitarismin eli joustavan syömisen trendit tarkoittavat pienempiä annoskokoja ja
kasvipohjaisten vaihtoehtojen lisäämistä. Kun nuoret ostavat ruokaa, he kaipaavat
aitoja kokemuksia ja läpinäkyvyyttä, ja me haluamme olla ykkösvalinta tässä
trendissä.
Jatkamme tuotekehitykseen investoimista ja keskitymme erikoisruokavalioihin
ja innovatiivisiin uutuuksiin, jotka pohjautuvat rohkeaan luovuuteen. Vastuulliset
tuotteet ovat jatkossa tarjoomamme ytimessä yhdessä pitkään säilyvien tuotteiden kanssa.
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Panostamme kehitystyössä myös myymäläverkostoon ja erityisesti myymäläkonseptin parantamiseen ja digitaalisen jalanjäljen kehittämiseen.
Suunnitelmamme on siivittää liiketoimintamme kannattavaan kasvuun ja
painottaa erityisesti kannattavuutta. Kasvusuunnitelmaa tukevat nykyisen

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

myymäläverkoston taktiset toimintasuunnitelmat sekä useiden uusien leipomomyymälöiden ja kahviloiden avaaminen. Leipomomyymäläkonseptia kehitetään
entisestään, jotta voimme vastata paremmin kuluttajien tarpeisiin erityyppisissä
paikoissa. Fazer Retaililla on jatkossakin merkittävä rooli Fazerin laajan tarjooman
esiintuomisessa ja suorassa vuoropuhelussa kuluttajien kanssa.
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Fazer myi Fazer Food Servicesin
keskittyäkseen kuluttajatuoteliiketoimintaan
EU:n kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan 28.1.2020, ja se astui voimaan
31.1.2020. Yrityskaupan kokonaishinta oli noin 475 miljoonaa euroa, pois lukien
kaupantekohetken taseeseen liittyvät oikaisut sekä mahdollisen lisäkauppahinnan. Fazer-konserni investoi kaupasta saatavat varat kasvustrategiansa
toteuttamiseen.

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Fazer ilmoitti kesäkuussa 2019 päätöksestään myydä Fazer Food
Services Compass Group PLC:lle. Kauppa liittyy Fazerin strategiseen
päätökseen keskittyä kuluttajatuoteliiketoimintaan.

Näin etenemme
Fazer on sitoutunut tukemaan Compass Group PLC:tä ja ruokapalveluliiketoimintaa sujuvan siirtymän varmistamiseksi. Olemme sopineet, että Fazer Food & Co
-brändi ja -konsepti lisensoidaan Suomessa kolmeksi vuodeksi.

Fazer Food Servicesin koko 7 000 hengen henkilökunta siirtyi Compass Groupin
palvelukseen.

Tulokset vuonna 2019
Fazer Food Servicesin tulos parani edellisvuoteen verrattuna toiminnan tehostumisen ja lisääntyneiden jatkosopimusten ansiosta. Myynti ja kannattavuus kasvoivat vertailukelpoisin yksiköin mitattuna kaikissa maissa, etenkin Suomessa.

LIIKEVAIHTO - FAZER FOOD SERVICES, M€
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Neljä päätavoitetta ohjaavat
vastuullisuustyötämme
Me olemme pyrkineet edistämään terveellistä
ruokailua, vähentämään ruokahävikkiä ja
parantamaan raaka-aineiden hankinnan
läpinäkyvyyttä jo usean vuosikymmenen ajan.
Vuonna 2019 oli ensimmäinen vuosi, jonka aikana
uusi lähestymistapamme ohjasi tätä työtä. Vaikka
olemme saavuttaneet paljon, suuntaamme
jo katseemme eteenpäin kohti entistäkin
vastuullisempaa tulevaisuutta.

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Haluamme tehdä hyvää ihmisille ja ympäristölle. Tämä on osa strategiaamme,
perinteitämme ja tulevaisuuttamme. Tältä pohjalta uudistimme
lähestymistapamme vastuullisuuteen vuonna 2018 ja valitsimme neljä
päätavoitetta ohjaamaan työtämme. Vuonna 2019 edistyimme hyvin, ja aiomme
saavuttaa asettamamme tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Olemme valinneet neljä päätavoitetta
ohjaamaan vastuullisuustyötämme.
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Vastuullisuustyön kohokohdat
vuonna 2019
Keskityimme erityisesti neljän vastuullisuuden päätavoitteen toteutussuunnitelmiin sekä Fazerin tuotantolaitosten vaikutusten arviointiin vedenkäytön ja vesijalanjäljen osalta.
Fazerin maine säilyi hyvällä tasolla kaikilla markkina-alueilla. Erityisen hyvällä
tasolla se oli Venäjällä ja Suomessa. Vuonna 2019 Fazer oli Sustainable Brand
Index -tutkimuksessa Suomen toiseksi vastuullisin brändi.
Liityimme Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Ilmatieteen laitoksen Carbon
Action -hankkeeseen.
Aloitimme uraauurtavan, kaurankuorta raaka-aineena hyödyntävän ksylitolitehtaan rakentamisen Lahteen.
Vuonna 2019 käynnistyi myös ruokahävikkiä vähentävä Makea Moka -tuotepilotti,
jossa toimme kauppoihin muodoltaan tai väriltään epätäydellisiä sokerimakeisia.
Solmimme Solar Foodsin kanssa strategisen kumppanuuden, jonka tavoitteena on
kehittää Solar Foodsin uutta Solein®-proteiiniainesosaa ja löytää uusia vastuullisia
ratkaisuja.
Fazer sitoutui käyttämään vuodesta 2024 lähtien vain häkittömien kanaloiden
munia Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Venäjällä tavoitevuodeksi asetettiin 2030.
World Resource Insituten kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena saimme konkreettisia työkaluja, jotka auttavat meitä ymmärtämään ja mittaamaan raaka-aineidemme hiilijalanjälkeä.
Loimme mittaustavan vastuullisuustavoitteelle 4 ja analysoimme sen avulla kasvipohjaisten tuotteiden osuutta kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Lisäksi määrittelimme, mitä kasvipohjaisella tarkoitetaan: vegaanista tuotetta, jossa ei ole
lainkaan eläinperäisiä ainesosia.

VASTUULLISUUS
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TALOUDELLINEN KATSAUS

Vuonna 2019 kehitimme edelleen vuoden 2018 aikana arvioitua ja päivitettyä
lähestymistapaamme vastuullisuuteen. Jatkamme työtämme kohti neljää
vuodelle 2030 asetettua päätavoitetta: 1) 50 % vähemmän päästöjä, 2) 50 %
vähemmän ruokahävikkiä, 3) 100 % vastuullisesti hankittua ja 4) enemmän
kasvipohjaista.

Toimme markkinoille vegaanisia versioita klassikkotuotteistamme, kuten Pure
Dark -suklaasta ja Tutti Frutti -makeisista.
Käymme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa eri foorumeissa, kuten
Almedalen-tapahtuman ja Fazer-päivän puitteissa.
Energiankulutus väheni tuotettua tonnia kohden 0,86 MWh:sta 0,84 MWh:iin.
Jätteen määrä kasvoi tuotettua tonnia kohden 0,14 tonnista 0,17 tonniin.
Ruotsissa Fazer on sitoutunut useisiin elintarviketeollisuuden vastuullisuusaloitteisiin yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Sitouduimme esimerkiksi lopettamaan fossiilisten polttoaineiden käytön kuljetuksissa vuoteen 2025 mennessä
ja pakkaamaan tuotteemme kierrätettäviin pakkausmateriaaleihin vuoteen 2022
mennessä.
Vähennämme kertakäyttömuovin ja muiden muovien käyttöä ja korvaamme niitä
biohajoavilla vaihtoehdoilla. Fazerin leipomomyylälät ja kahvilat luopuvat kertakäyttöisistä muoviaterimista, -pilleistä ja -mukeista. Vuonna 2019 lanseerasimme
Fazerin ja Sulapacin yhteistyön ensimmäisen tuloksen: kompostoitavan konvehtirasian, jossa ei ole lainkaan mikromuoveja.
Jatkamme Fazer Brainhow -tutkimusohjelmaa, joka rakentaa tieteeseen perustuvaa ymmärrystä ravinnon, unen, aktiivisuuden ja palautumisen merkityksestä
uusien innovaatioiden tueksi. Olemme myös toteuttaneet kliinisiä tutkimuksia.
Esimerkiksi FlaSeCo-tutkimuksessa selvitettiin kaakaon sisältämien flavanolien
vaikutusta seniorikansalaisten kognitiivisiin toimintoihin kahdeksan viikon mittaisella tutkimusjaksolla.
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Lähestymistapamme vastuullisuuteen:
johdamme muutosta päätavoitteidemme
kautta
Noudatamme kaikessa toiminnassamme Fazerin hiljattain muotoiltua lähestymistapaa vastuullisuuteen. Se auttaa selkiyttämään, mitä meiltä vaaditaan, jotta
voimme tarjota vastuullisia ruokaratkaisuja myös tulevaisuudessa.
Fazerin lähestymistapa vastuullisuuteen perustuu haluun tehdä hyvää niin ihmisille,
ympäristölle kuin liiketoiminnallekin. Se kattaa monia osa-alueita ruokaturvallisuudesta
ja vedenkäytöstä aina oikeudenmukaiseen arvoketjuun ja monimuotoisuuteen saakka.
Lähestymistapamme keskiössä on neljä toisiinsa sidoksissa olevaa päätavoitetta.
Lähestymistapa päivitettiin vuonna 2018, ja sen toteuttaminen käytännössä alkoi
vuonna 2019. Vuoden 2019 aikana keskityimme toteuttamaan vastuullisuustoimintaamme neljän päätavoitteen kautta. Vastuullisuustavoitteiden 1, 2 ja 4 lähtötasoksi
asetettiin vuosi 2015, josta lähtien olemme keränneet kattavasti vastuullisuustavoitteisiin liittyvää tietoa. Tämä vastaa myös Pariisin ilmastosopimuksen aikajännettä, joka
ulottuu vuodesta 2015 vuoteen 2030. Vastuullisuusraportointi sisältää tammikuussa
2020 myydyn Fazer Food Servicesin, lukuun ottamatta vastuullisuustavoitteita 1, 2 ja 4,
joiden implementointi ei ollut olennaista Fazer Food Servicesin tulevan myynnin takia.
Neljä päätavoitetta ovat:

Tavoite 1: 50 % vähemmän päästöjä
Haluamme vähentää ruokajärjestelmän ja sen aiheuttamien päästöjen ilmastonmuutosta kiihdyttäviä vaikutuksia. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös suoraan ruokajärjestelmään raaka-aineiden saatavuuden, käytettävyyden ja hinnan kautta.
Maailmanlaajuinen ruokajärjestelmä aiheuttaa päästöjä ilmakehän lisäksi myös
veteen ja maaperään. Näitäkin päästöjä pyrimme vähentämään.

Tavoite 2: 50 % vähemmän ruokahävikkiä

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Vastuullisuustyö on osa päivittäistä toimintaamme kaikissa liiketoiminnoissa ja
myös konsernitasolla. Lisäksi se on olennainen osa strategiaamme, missiotamme
ja visiotamme.

tämiseen. Samalla se alentaa myös kustannuksia, mikä parantaa yritystoiminnan
kannattavuutta.

Tavoite 3: 100 % vastuullisesti hankittua
Vaikutamme vahvasti koko arvoketjussa: ruoantuotanto vaikuttaa yhteiskuntiin, ihmisiin
ja elinkeinomahdollisuuksiin. Meille hankintojen vastuullisuus tarkoittaa kahta asiaa:
toimittajia koskevien perusvaatimusten kehittämistä ja huomion kiinnittämistä erityisesti tiettyjen tuotteiden, kuten kaakaon, viljan, palmuöljyn ja soijan arvoketjuihin.

Tavoite 4: Enemmän kasvipohjaista
Liha- ja maitotuotteiden vähentäminen on merkittävin yksittäinen teko, jolla omaa
ympäristövaikutustaan voi pienentää. Lisäksi kasvipohjaisen ruoan lisäämisellä on
selkeitä terveydelle suotuisia vaikutuksia. Kehitämme tarjoomaamme kasvavien
ruokatrendien pohjalta. Näitä ovat etenkin fleksitarismi eli joustava kasvissyönti ja
kasvipohjaiset ruokatuotteet.
2015

2019

Tavoite 2030

Vastuullisuustavoite 1, 50 % vähemmän päästöjä,
CO2 tonnia/tuotettu tonni

2,00

1,74

1,00

Scope 1 & 2, ostettu energia, omistusautot ja
leasing-autot, kuljetukset

0,15

0,14

Scope 3, raaka-aineet, jäte, vesi, liikematkustus

1,85

1,60

Vastuullisuustavoite 2, 50 % vähemmän hävikkiä,
ruokahävikki tonnia/tuotettu tonni

0,073

0,045

Vastuullisuustavoite 4, enemmän kasvipohjaista,
osuus valikoimasta (SKU) %

36,0

48,0

0,037

Ruokahävikin vähentäminen on yksi avainkeino ruoan ympäristövaikutuksen pienen31
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Olennaisuusympyrä
ja kestävän kehityksen
tavoitteet
Neljää päätavoitetta täydentävä
olennaisuusympyrä on yleiskatsaus,
jossa on eritelty Fazerin vastuullisuustyön tärkeimmät osa-alueet. Eri
osa-alueet liittyvät tiiviisti toisiinsa,
mutta ne voidaan jakaa kolmeen
ryhmään: ihmisille, ympäristölle ja
liiketoiminnalle. Olemme laatineet
toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tärkeimmät toimet, tavoitteet ja
suorituskykymittarit.
Olemme myös määritelleet, miten toimintamme eri osa-alueilla tukee YK:n
kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Fazer on sitoutunut tukemaan
kestävän kehityksen tavoitteita ja edistämään niihin liittyvää aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. Meille
ruoka on ratkaisu. Uskomme, että elintarviketeollisuus voi vaikuttaa merkittävästi tavoitteiden saavuttamiseen.
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Vastuullisuuden johtaminen

Fazerin sisäisen ja ulkoisen vastuullisuustyön osa-alueet on määritetty
huolellisesti. Noudatamme toiminnassamme voimassa oleviin kansainvälisiin
periaatteisiin perustuvia määräyksiä ja toimintatapoja.

Haluamme varmistaa, että Fazerin vastuullisuustyötä johdetaan tehokkaasti. Tätä
tarkoitusta varten olemme määritelleet tarkasti vastuullisuustiimin, vastuullisuus- ja QEHS-verkoston sekä vastuullisuuden johtamisfoorumin roolit ja vastuut.
Vastuullisuustoimintaan liittyvissä asioissa ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön
hallitus ja konsernin johtoryhmä.

Liiketoiminta-alueet ja liiketoimintayksiköt

Fazerin vastuullisuustoimintaa ohjaavat yhtiön vastuullisuuspolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka, laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka (QEHS-politiikka),
hallinnointikäytännöt, toimintaperiaatteet ja eettiset periaatteet, jotka pohjautuvat
YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen kansainväliseen periaatteeseen. Fazer
allekirjoitti YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2012.

Hallitus
Hyväksyy eettiset periaatteet

Konsernin johtoryhmä
Hyväksyy politiikat ja tavoitteet
Konsernijohtajalla on ylin vastuu
Konsernin viestintä- ja brändijohtaja vastaa vastuullisuusasioista

Toiminnon johtaja
Hyväksyy toimintaohjeet

Toteuttavat yhtiön lähestymistapaa vastuullisuuteen, toimintasuunnitelmia ja strategisia linjauksia; asettavat tavoitteita ja päämääriä
Määrittävät vastuullisuustoiminnan painopistealueet
Noudattavat toimintaohjeita, käytäntöjä ja toimintamalleja

Vastuullisuustiimi
Kehittää yhtiön lähestymistapaa vastuullisuuteen ja tukee sen toteutusta

Vastuullisuuden johtamisfoorumi
Varmistaa konsernin yhteiset linjaukset sekä määrittelee konsernitason strategiat,
politiikat, ohjeistukset, tavoitteet ja sitoumukset
Arvioi, seuraa ja kehittää vastuullisuusasioita konsernissa
Varmistaa, että sovitut toimenpiteet toteutetaan
Saattaa asiat oikeiden päättävien tahojen käsiteltäviksi ja valmistelee ne käsittelyä varten

Vastuullisuus- ja QEHS-verkosto
Varmistaa vastuullisuuden yhtenäisyyden konsernin sisällä
Varmistaa resurssien tehokkaan käytön
Jakaa tietoa, tietotaitoa ja markkinanäkemyksiä eri maissa ja liiketoiminnoissa
33
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Keräämme arvokasta sidosryhmäpalautetta ja hyödynnämme sitä uusien
tuotteiden ja palveluiden innovoinnissa, liiketoimintamme kehittämisessä ja
uusien yhteistyökanavien luomisessa. Kehittämistyössämme kuluttajien tarpeet
ja toiveet ovat etusijalla.

Vuoropuhelu osakkeenomistajien, työntekijöiden, kuluttajien,
asiakkaiden, arvoketjun kaikkien tavaran- ja palveluntoimittajien, päättäjien, kansalaisjärjestöjen ja tiedeyhteisön kanssa
auttaa meitä ymmärtämään kuluttajakäyttäytymistä ohjaavia
trendejä ja hyödyntämään niitä. Trendit tunnistamalla voimme
kehittää vastuullisempia ja terveellisempiä vaihtoehtoja. Näin
autamme ihmisiä kuluttamaan paremmin sekä itsensä että
ympäristön kannalta.
Fazer tarjoaa tietoa ja resursseja vastuullisuustoiminnan edistämiseen sekä konsernin toimintamaissa että niiden ulkopuolella.
Aikamme globaalit haasteet edellyttävät aktiivista yhteistyötä
sidosryhmien välillä, eikä mikään taho pysty ratkaisemaan
niitä yksin. Kannamme vastuumme osana maailmanlaajuista
yhteisöä ja pyrimme löytämään ratkaisuja yhdessä.
Teemme yhteistyötä ihmisten ja ympäristön hyväksi useiden
organisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat
Baltic Sea Action Group, WWF Suomi, Climate Leadership
Coalition, Hållbar Livsmedelkedja, SOS-Lapsikylä, PäijätHämeen Vesijärvisäätiö, Korkeasaaren eläintarha sekä tutkimusverkostot ja useat yliopistot, kuten Aalto-yliopisto,
Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto ja
Itä-Suomen yliopisto Suomessa sekä Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU), Örebron yliopisto, Uppsalan yliopisto ja
Chalmersin teknillinen korkeakoulu Ruotsissa. Yhdessä voimme
vaikuttaa vahvemmin.
Olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmämme ja kartoittaneet kanavat, joiden kautta teemme niiden kanssa yhteistyötä.
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Keskeiset sidosryhmät

Tärkeimmät vuoropuhelukanavat

Fazerin vastaus sidosryhmien odotuksiin

Kuluttajat

Arjen kohtaamiset, asiakaspalvelukanavat, kyselyt/
kuluttajatutkimukset, verkkosivut ja sosiaalinen
media, pakkaukset, vierailut

Viestimällä kuluttajien kanssa suoraan verkossa,
kahviloissamme ja leipomomyymälöissämme
opimme ymmärtämään, mitä ihmiset arvostavat.
Hyödynnämme keräämiämme näkemyksiä uusien
tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Kuluttajien
on voitava luottaa tuotteidemme ja palveluidemme
laatuun ja turvallisuuteen. Meidän on tarjottava
luotettavaa tietoa tuotteistamme, palveluistamme
sekä Fazerista yrityksenä.

Asiakkaat

Tapaamiset ja yhteistyö, kyselyt, uutiskirjeet,
asiakaspalautejärjestelmät, asiakastapahtumat

Meillä on tiiviit suhteet asiakkaisiimme. Tuotamme
arvoa tarjoamalla laadukkaita ja kuluttajalle mieluisia
palveluita ja tuotteita.

Osakkeenomistajat

Yhtiökokous ja vuosikatsaus, säännölliset raportit
ja infotilaisuudet, kesäkokous ja muut säännölliset
tapahtumat, osakkeenomistajasivusto

Tarjoamme tarkkaa ja luotettavaa tietoa
tuloksestamme, hallinnointikäytännöistämme,
liiketoiminnan kehityksestä ja vastuullisuudesta
sidosryhmille parhaiten sopivissa kanavissa.

Työntekijät

Henkilökohtaisen suorituksen hallintaprosessi,
jatkuva dialogi esimiesten ja työntekijöiden välillä,
henkilöstötilaisuudet, henkilöstökyselyt, Fazerin
whistleblowing-ilmoituskanava, intranet ja muut
sisäisen viestinnän kanavat, työntekijöiden/esimiesten
ja paikallisen henkilöstöhallinnon välinen viestintä

Olemme yhteydessä kaikkiin työntekijöihimme
virallisten viestintäkanavien ja -prosessien
kautta. Päivittäinen vuoropuhelu työntekijöiden
kanssa perustuu suoraan viestintään työntekijöiden,
esimiesten ja henkilöstöhallinnon välillä. 

Toimittajat

Toimittajasuhteiden hallintaprosessi, tapaamiset,
sopimukset, tavarantoimittajavaatimukset, auditointi
kyselyt, auditoinnit, seurantakokoukset ja vierailut

Meillä on tiiviit suhteet toimittajiimme, ja
teemme yhteistyötä heidän kanssaan esimerkiksi
vastuullisuusasioissa.
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Yhteiskunta (viranomaiset ja valtionhallinto,
media, kansalaisjärjestöt ja paikalliset yhteisöt)

Kokoukset, kumppanuudet ja yhteistyö, kyselyt,
tapahtumat

Luomme arvoa yhteiskunnalle ja käymme aktiivista
vuoropuhelua. Fazer on useiden organisaatioiden
jäsen tai yhteistyökumppani. Painotamme avointa ja
läpinäkyvää viestintää.

Yliopistot ja tutkimuslaitokset, start up -yritykset

Kumppanuudet ja yhteistyö

Teemme yhteistyötä yliopistojen ja start up
-yritysten kanssa ja täydennämme näin myös omaa
tutkimustoimintaamme. Laajennamme samalla
asiantuntemustamme ja kehitämme kykyämme tuoda
markkinoille vastuullisia innovaatioita, jotka luovat
yhteistä hyvää.

Sijoittajat ja rahoituslaitokset

Tapaamiset ja yhteistyö

Tarjoamme tarkkaa ja luotettavaa tietoa
tuloksestamme, hallinnointikäytännöistämme,
liiketoiminnan kehityksestä ja vastuullisuudesta.
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Vastuullisuustavoite 1:
50 % vähemmän päästöjä
• Ruuantuotanto vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen
• Ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan liike
toimintaamme, esim. raaka-aineiden saatavuuteen
• Voimme vaikuttaa toimimalla ruuantuotannon
vaikutusten vähentämiseksi
• Olemme sitoutuneet vähentämään
hiilidioksidipäästöjä koko arvoketjussa
• Hiilidioksidipäästöjen lisäksi tarkastelemme myös
liiketoiminnastamme aiheutuvia päästöjä maahan
ja veteen
Vuoden 2019 aikana olemme laskeneet hiilidioksidipäästömme käyttämällä GHGprotokollan mukaista scope 1-, 2- ja 3-laskentaa. Tavoitteemme oli asettaa lähtötasoksi vuosi 2015, tutkia, mistä suurimmat päästöt ovat peräisin ja etsiä keinoja
niiden pienentämiseksi.

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Vähennämme oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä
ja teemme työtä päästöjen vähentämiseksi koko
arvoketjussa.

kulutusta tuotettua tonnia kohden 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja
uskomme, että tämä tavoite saavutetaan. Olemme myös panneet alulle työn
pitkän tähtäimen energiasuunnitelman laatimiseksi vuodesta 2021 eteenpäin.
Suunnitelman painopisteenä ovat energiatehokkuus ja uusiutuvien energianlähteiden käytön optimointi, liikenteen energiankäyttö mukaan lukien.
Jatkamme työtämme jätevesipäästöjen vähentämiseksi parantamalla jäteveden
käsittelyjärjestelmiä Venäjällä. Järjestelmät ovat käytössä kaikissa Pietarin leipomoissa: Smolenskajalla, Nevalla ja Murinskajalla.
Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä väheni vuoden 2015 lähtötasosta 13
prosentilla.
Tapauksia, jotka olisivat johtaneet vuotoihin ympäristöön, ei ollut lainkaan
vuonna 2019.

Tämän vastuullisuustavoitteen haasteena on, että etenkin scope 3 -päästöjen laskeminen on vaikeaa ja laskentatavasta kiistellään. Lisäksi teknologiat ja ratkaisut
scope 2 -päästöjen (esim. liikenne) vähentämiseksi taloudellisesti kannattavalla
tavalla puuttuvat. Luotamme kuitenkin siihen, että saavutamme tällä alueella lisää
tuloksia pian.

Saavutukset vuonna 2019
Jatkoimme pitkän tähtäimen energiasuunnitelmaamme, jonka painopisteenä
on energiatehokkuus. Jatkoimme uusiutuvan sähkön ostamista. Uusiutuvan
sähkön osuus on nyt 82 prosenttia. Energiankulutuksemme laski 0,86 MWh:sta
0,84 MWh:iin tuotettua tonnia kohden. Tavoitteemme on vähentää energian37
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Eteneminen
Tulevaisuudessakin suurin osuus päästöistämme tulee arvoketjussa syntyvistä
scope 3 -päästöistä. Tämän vuoksi keskitymme scope 3 -päästöjen vähentämiseen.
Jatkamme energiatehokkuuden parantamista ja käytämme uusiutuvaa sähköä.
Myös jätteiden vähentäminen auttaa vastuullisuustavoitteemme saavuttamisessa.
Meidän on vielä lisättävä ymmärrystämme siitä, kuinka voimme vähentää scope 3
-päästöjä. Teemme myös konkreettisia toimenpiteitä kuljetusten päästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi Ruotsissa olemme sitoutuneet DLF-aloitteeseen, jonka
tavoitteena on lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö kuljetuksissa vuoteen
2025 mennessä.

Olemme sitoutuneet vähentämään
hiilidioksidipäästöjä koko arvoketjussa.

Pyrimme yhdessä uuden strategisen kumppanimme, suomalaisen start up -yrityksen Solar Foodsin, kanssa kehittämään hiilineutraalin proteiininlähteen.
Solein® on Solar Foodsin kehittämä ainesosa, jonka tuotanto on täysin maaperästä, säästä ja ilmastosta riippumatonta ja jolla ei ole maankäytöstä johtuvia
haittavaikutuksia.

Esimerkki: Sivuvirroista ksylitolia ja bioenergiaa
lämmitykseen
Fazer rakentaa Lahteen ksylitolitehdasta, jossa käytetään kauran kuorta raaka-aineena. Kuoret ovat kauramyllyprosessin sivuvirta, mutta uusimman teknologian
avulla ne voidaan hyödyntää raaka-aineena. Tekemämme 50 miljoonan euron
investointi kertoo sitoumuksestamme panostaa kiertotalouteen.
Ksylitolintuotannosta syntyvästä kauran kuorimassasta tuotetaan uudessa biolämpölaitoksessa uusiutuvaa energiaa myllyn, leipomon ja hapankorpputehtaan tuotantolinjojen sekä itse ksylitolitehtaan käyttöön. Lämpölaitoksen tuottama energia
kattaa koko Fazerin Lahden alueen tehtaiden energiantarpeen.
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Vastuullisuustavoite 2:
50 % vähemmän ruokahävikkiä
• Vuosittain noin yksi kolmasosa maapallolla
tuotetusta ruuasta päättyy jätteeksi
• Ruokahävikki vaikuttaa negatiivisesti ilmastoon,
veteen, maahan ja luonnon monimuotoisuuteen
• Ruokahävikin vähentäminen on yksi keskeisimmistä
toimista, joiden avulla ruuan haitallisia
ympäristövaikutuksia voidaan pienentää
• Ruokahävikin vähentäminen pienentää myös
kustannuksia ja tällä tavoin luo liiketoiminnallista
arvoa

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Ruokahävikin vähentäminen on yhteinen hanke, jossa
sekä ruuantuotannolla että kuluttajakäyttäytymisellä on
keskeinen rooli.

vaikutusmahdollisuutemme tiedottamisen ja vaikuttamistyön kautta tuottajien,
asiakkaidemme ja kuluttajien suuntaan.

Saavutukset vuonna 2019
Asetimme lähtötason etenemisen mittaamiseksi tuotantolaitoksissamme.
Jatkoimme työtä ruokahävikin vähentämiseksi ravintoloissa ja tuotantolaitoksissa.
Ruokajätteen määrä väheni tuotettua tonnia kohden 0,073 tonnista 0,045 tonniin.
Aloitimme ksylitolitehtaan rakennustyöt. Tehtaassa käytetään raaka-aineena kauramyllytoiminnan sivuvirtoja, mikä auttaa meitä vähentämään tuotantojätettä.

Välitavoitteemme oli vähentää hävikkiä 10 prosentilla vuoden 2015 lähtötasosta
vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuonna 2019 jatkoimme työtämme tämän
tavoitteen saavuttamiseksi.

Suomessa lanseerasimme Makea Moka -makeispussin, joka sisältää väriltään
tai muodoltaan virheellisiä mutta maultaan moitteettomia makeisia. Innovaatio
vähentää makeisliiketoiminnassa syntyvää tuotantohävikkiä.

Vastuullisuustavoitteen 2 osalta asetimme etenemisen mittaamisen lähtötasoksi
vuoden 2015. Käytimme menetelmänä Food Loss and Waste (FLW) protokollaa.
FLW on raportointistandardi, jonka avulla yritykset, maat, kaupungit ja muut tahot
voivat mitata ruokajätteen määrää ja raportoida edistymisestään. FLW:n tavoitteena on kehittää kohdennettuja strategioita ruokahävikin vähentämiseksi.

Jaoimme kuluttajille sosiaalisessa mediassa vinkkejä, joiden avulla ruokahävikkiä
voi vähentää. Ruotsin Gateau-leipomomyymälöissä hävikkiä vähennettiin Karmasovelluksen avulla. Ylijäämätuotteita myytiin alennettuun hintaan lähellä myymälöiden sulkemisaikaa, ja kuluttaja sai alennustuotteista tiedon sovellukseen.

Tässä vastuullisuustavoitteessa eteneminen ei suinkaan ole helppoa eikä sitä ole
myöskään helppoa mitata. Vuonna 2019 kehitimme kuitenkin ruokahävikin määrittely- ja mittaustapaa kansallisella tasolla muun muassa Suomessa ja Ruotsissa.
Ruokahävikki voidaan määritellä sen mukaan, mihin se päätyy, sen mukaan, onko
se vältettävissä vai ei-vältettävissä sekä syömäkelpoinen/syömäkelvoton -jaottelun pohjalta. Vältettävissä oleva ja/tai syömäkelpoinen voidaan kuitenkin nähdä
eri tavoin eri maissa, mikä meidän on kansainvälisenä toimijana otettava huomioon. Meidän on myös huomioitava sekä suorat vaikutuksemme että epäsuorat

Fazer Leipomot liittyi elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkaussektorin sekä
kolmen suomalaisen ministeriön luomaan materiaalitehokkuussitoumukseen.
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Eteneminen
Seuraamme tarkasti ruokahävikkiä koskevia EU:n ja kansallisen tason määritelmiä,
toimintapolitiikoita ja raportointivaatimuksia. Jatkamme ruokahävikin vähentämistä koko arvoketjussa ja autamme kuluttajia vähentämään ruokahävikkiä jakamalla aihetta koskevaa tietoa ja tarjoamalla esim. pakkausratkaisuja.
Jatkamme olemassa olevien hankkeiden edistämistä ja käynnistämme uusia
hankkeita, jotta ruokahävikkiä saadaan vähennettyä. Tärkein tavoitteemme on
vähentää jätteen syntymistä, mutta tutkimme sen lisäksi, kuinka sivuvirtoja hyödynnetään tällä hetkellä ja kuinka niitä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin
tulevaisuudessa.

Ruokahävikin vähentäminen
on yksi keskeisimmistä
keinoista pienentää ruuan
ympäristövaikutuksia.

Esimerkki: Vähemmän leipähävikkiä Ruotsin
vähittäismyynnissä
Fazer toimitti leipähävikkiä koskevaa dataa Boråsin yliopistolle sekä Ruotsin maatalouskorkeakoululle, minkä ansiosta arvoketjussa syntyvistä leipähävikkimääristä
saatiin tutkimustietoa. Tätä tietoa ei ole aiemmin tuotu julkisuuteen. Tutkijat huomasivat, että Ruotsin liiketoimintamalli, jossa toimittaja ottaa myymättä jääneen
leivän takaisin ilmaiseksi, lisää leipähävikin syntymisen riskiä merkittävästi.
Aloitimme tiedonvaihdon asiakkaiden kanssa tilanteen korjaamiseksi. Yksi vähittäiskaupan toimija oli jo aikaisemmin poikennut liiketoimintamallista ja ottanut
vastuun myymättä jääneestä leivästä itselleen. Ensimmäisen kokeilukuukauden
aikana leipähävikin määrä puolittui. Lupaava tulos kannustaa meitä jatkamaan
leipähävikin vähentämiseen tähtääviä tutkimuksia.
Vuonna 2019 Fazer aloitti Venäjällä liiketoimintamallin, jonka mukaan se ei enää
vastaanota myymättömiä tuotteita asiakkailtaan. Uuden mallin mukainen toiminta on johtanut hävikin vähentämiseen, kun asiakkaat ovat tehneet aikaisempaa
tarkempia tilauksia.
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Vastuullisuustavoite 3:
100 % vastuullisesti hankittua
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Varmistamme, että materiaalimme ovat 100-prosenttisesti
vastuullisesti hankittuja kaikkien toimittajien osalta ja
keskitymme valittuihin arvoketjuihin.

• Toimintamme vaikuttaa yhteiskuntiin, ihmisiin ja
elinkeinomahdollisuuksiin sekä ympäristöön.

Saavutukset vuonna 2019

• Toimintamme 100-prosenttinen vastuullisuus
toteutuu kahdella tasolla:

Jatkoimme 100-prosenttisesti vastuullisen kaakaon, 100-prosenttisesti vastuullisen palmuöljyn ja 100-prosenttisesti vastuullisen soijan käyttöä. Olemme
sitoutuneet lisäämään segregoidun palmuöljyn osuutta tuotteissamme. Vuonna
2019 sen osuus oli 47 prosenttia. Joidenkin tuotteiden osalta segregoituun palmuöljyyn siirtyminen on yhä haastavaa. Tuimme palmuöljyä tuottavia pientilallisia
pientiloille tarkoitettujen palmuöljyhyvitysten kautta, ja toimittajamme tukivat
tiloja paikan päällä, mutta meillä ei ole meneillään viljelijöiden kanssa toteutettavia vastuullisuustoimia. Saimme 13,5/22 pistettä WWF:n palmuöljyn ostajien
pisteytyksessä.

• Kehitämme toimittajia koskevia
perusvaatimuksia.
• Kiinnitämme erityistä huomiota tiettyihin
arvoketjuihin, kuten kaakaoon, palmuöljyyn,
viljaan ja soijaan.
• Vaikutamme tekemällä yhteistyötä, uusilla innovaatioilla ja edistämällä parhaita
vastuullisuuskäytäntöjä.
Teemme työtä selkeyttääksemme toimittajia koskevia vaatimuksia ja varmistaaksemme että niitä seurataan. Vaikka kehittämistyötä on tehty vuosia, meillä on yhä
parannettavaa. Jatkamme työtämme tunnistetuissa korkeamman vastuullisuusriskin kategorioissa.
Pitkissä arvoketjuissa määräysten noudattamisen valvonta on haastavaa. Tietyt
kategoriat vaativat suurempaa panostusta ja enemmän toimenpiteitä kuin toiset.
Arvoketjussa syntyneet jätteet ja päästöt ovat tärkeä kohde scope 3 -päästöjen
vähentämisessä.

Jatkoimme pitkän aikavälin vastuullisuustoimintaamme kaakaon osalta. Kaakaosta
72 prosenttia hankittiin UTZ-, Rainforest Alliance- ja Fairtrade Cocoa Programme
-sertifiointijärjestelmien mukaisesti ja 28 prosenttia suorien viljelijäohjelmiemme
kautta (Nigeria, Norsunluurannikko). Viljelijöiden koulutukset, viljelykäytäntöjen
kehittäminen, naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, viljelyn monipuolistaminen ja yhteisöä tukevat toimet toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi
lapsityövoiman käytön monitorointi ja sen havaitsemiseen liittyvät koulutukset
jatkuivat.
Häkittömästi tuotettujen kananmunien osuus oli 32 prosenttia, jatkoimme Fazerin
viljavision kehittämistä ja sisällytimme hiiliviljelyn – jossa hiiltä sidotaan ilmasta
maahan – vastuullisen viljanviljelyn periaatteisiin. Vastuullisen kalan osuus oli 81
prosenttia ja uusiutuvan sähkön osuus 82 prosenttia. Keskityimme vastuullisiin
pakkausratkaisuihin ja asetimme tavoitteet eri liiketoiminnoille. Vähennämme
kertakäyttömuovin ja muun muovin käyttöä ja korvaamme näitä biohajoavilla vaihtoehdoilla. Vuonne 2019 otimme käyttöön kompostoitavan konvehtirasian, jossa
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ei ole mikromuoveja. Pakkausratkaisu on Fazerin ja Sulapacin yhteistyön ensimmäinen tulos.

VASTUULLISUUS

Sertifioitu palmuöljy (sis. eri
hankintamekanismit) 100 %
Segregoitu 47 %
Mass Balance 1 %
Book & Claim /
GreenPalmsertifikaatit 53 %

VASTUULLISEN SOIJAN STATUS

Fazerin kaakaoohjelman mukainen
kaakao 100 %
Sertifioitu 72 %
Suorat
viljelijäohjelmat 28 %

Sertifioitu
soija 100 %
Toimittajien
kattama osuus
sertifioinneista 72 %
Fazerin kattama
osuus sertifioinneista 28 %

VAPAAN KANAN MUNAT

VASTUULLISEN KALAN STATUS
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TALOUDELLINEN KATSAUS

VASTUULLISEN PALMUÖLJYN STATUS

Laadimme uudet toimittajavaatimukset, joiden tavoitteena on määritellä toimittajia sitovat vaatimukset yhdenmukaisemmalla tavalla. Aloimme määritellä suorituskykyindikaattoreita ohjeiden noudattamisen seuraamiseksi, myös
omissa prosesseissamme. Lisäksi teimme yhteistyötä World Resource Instituten
(WRI) kanssa, jotta saisimme enemmän tietoa raaka-ainehankintojemme
hiilidioksidipäästöistä.
VASTUULLISEN KAAKAON STATUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

Vihreä lista (Suomi
ja ruotsi) 81 %
Vihreä lista
Suomi 80 %
Sertifioitu kala
Ruotsi 82 %
Sertifioitu kala
Norja 61 %
Sertifioitu kala
Tanska 73 %

Vapaan kanan
munat 32 %
Muut 68 %

Eteneminen
Jatkamme panostamista raaka-aine- ja pakkausmateriaalikategorioihin.
Tavoitteinamme on sekä parantaa suoritustamme olemassa olevissa kategorioissa
että määrittää uusia kategorioita, joissa voimme parantaa vastuullisuuden tasoa.
Määritämme nämä kategoriat yhdessä arvoketjumme toimijoiden kanssa sekä
oman arviointimme pohjalta. Näihin lukeutuvat mm. maito, hedelmät ja kahvi.
Jatkamme sosiaalisten näkökohtien ja ympäristönäkökohtien huomioimista avainkategorioiden materiaalianalyyseissä. Toimet ovat myös osa sitoutumistamme
Hållbar Livsmedelkedja (Vastuullinen ruokaketju) aloitteeseen, jonka tavoitteena
on tuotteiden vastuullisuuden lisääminen.
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Esimerkki: Yhteistyöllä vastuullista viljaa ja vähemmän
päästöjä
Fazerin hankinta ja Fazer Mylly toteuttavat Fazerin viljavisiota yhteistyössä viljan
arvoketjun ja kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoiden, kuten Baltic Sea Action
Gropin kanssa. Viljelijäyhteistyön kehyksenä on kymmenen kestävän viljanviljelyn periaatetta. Yksi Fazerin viljavision kymmeneen periaatteeseen kuuluvista
tavoitteista on vähentää merkittävästi maatalouden ravinnekuorman joutumista
lähivesistöihin.

Vaikutamme tekemällä
yhteistyötä, uusilla innovaatioilla
ja parhailla käytännöillä.

Fazer on myös liittynyt Carbon Action projektiin, jossa tavoitteena on yhdistää
hiiliviljelyn menetelmät kestävän viljanviljelyn periaatteisiin. Panostamme sellaisten maatalouskäytäntöjen käyttöönottoon, joiden avulla enemmän hiiltä saadaan varastoitumaan maahan kuin mitä viljanviljely aiheuttaa. Monimuotoisuutta
edistetään viljelykierron avulla ja syysviljojen sekä talviajan kasvipeitteisyydellä ja
kerääjäkasveilla.
Tavoitteenamme on viedä käytännöt Suomen ja Ruotsin ulkopuolelle niin, että
kaikki jauhontoimittajamme ottavat ne käyttöön. Samalla toiminta on hyvä esimerkki aidoista suhteista, yhdestä bränditeemastamme, jonka tavoitteena on
vahvistaa yhteistyötä koko arvoketjussa.
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Vastuullisuustavoite 4:
Enemmän kasvipohjaista
• Fazer haluaa vastata entistä terveellisempien
ja vastuullisempien elämäntapojen tarpeeseen.
Kasvipohjaiset tuotteet on yksi kasvualueista.
• Pohjoismaisten ravitsemissuositusten mukaan
on olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä sille, että
runsaskuituinen kasvipohjainen ruoka auttaa
alentamaan useiden sairauksien riskiä.
• Kasvipohjaisten tuotteiden markkinapotentiaali
kasvaa jatkuvasti. Kasvisten osuuden lisääminen ja
lihan vähentäminen on laajenemassa pienen piirin
elämäntavoista suurten markkinoiden trendiksi.
• Liha- ja maitotuotteiden vähentäminen on merkittävin yksittäinen teko, jolla omaa
ympäristövaikutustaan voi pienentää.
• Kehitämme tarjoomaamme kasvavien ruokatrendien pohjalta. Näitä ovat etenkin
fleksitarismi eli joustava kasvissyönti ja kasvipohjaiset ruokatuotteet.
• Kasvatimme kasvipohjaisten tuotteiden osuutta valikoimassamme 36 prosentista 48
prosenttiin vuodesta 2015 vuoteen 2019 .
Vuonna 2018 ilmoitimme, että otamme tuotekehityksessämme huomioon kasvipohjaisen ruuan suotuisat vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön. Vuonna 2019 analysoimme tämän tavoitteen lähtötasoksi vuoden 2015.
”Vegaaniselle” ja ”kasvistuotteelle” ei ole olemassa oikeudellisesti sitovia määritelmiä,
mikä on ollut jossain määrin haastavaa, sillä jotkin tuotteet sisältävät tahattomasti
jäämiä eläinperäisistä tuotteista, kuten maidosta. Vastuullisuustavoitetta koskevissa
laskelmissa olemme käyttäneet Euroopan vegetaariliiton (EVU) antamaa määritelmää
vegaaniselle tuotteelle. Pyrimme määrittelemään selkeät tavoitteet tämän vastuullisuustavoitteen osalta, vaikka jokainen liiketoiminta-alueemme onkin erilainen.

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Lisäämme terveellisten ja vastuullisten kasvipohjaisten
makujen tarjoomaa.

Saavutukset vuonna 2019
Kehitimme yhteisen mittarin, jota käytimme kasvipohjaisten tuotteiden osuuden
analysointiin kaikissa liiketoimintayksiköissä. Lisäksi otimme käyttöön oman mittaus- ja seurantatavan kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa yksiköissä. Lisäksi
määrittelimme, mitä kasvipohjaisella tarkoitetaan. Kasvipohjaisella tuotteella
tarkoitamme vegaanista tuotetta, jossa ei ole eläinperäisiä ainesosia, lisäaineet ja
prosessoinnin apuaineet mukaan lukien.
Toimme markkinoille vegaanisia versioita klassikkotuotteistamme, kuten Pure
Dark -suklaasta ja Tutti Frutti -makeisista.
EAT Food Forum 2019 -tilaisuudessa esittelimme Fazerin vastuullisuustavoitteet
maukkaiden ja vastuullisten välipalojen muodossa. EAT Foundation kanssa tekemämme yhteistyön tuloksena saimme konkreettisia työkaluja, jotka auttavat meitä
ymmärtämään ja mittaamaan raaka-aineidemme hiilijalanjälkeä.

Eteneminen
Fazer investoi edelleen tutkimus- ja kehitystyöhön, tuotteiden ja palveluiden
parantamiseen sekä uusiin aineksiin ja uuteen teknologiaan, joiden avulla kaikki
liiketoiminnot pystyvät kasvattamaan terveellisten ja vastuullisten kasvipohjaisten tuotteiden tarjoomaa. Jotta voimme lisätä maukkaiden vegaanisten tuotteiden osuutta, meidän on tehtävä merkittäviä investointeja testaamiseen ja
tuotekehitykseen.
Työmme jatkuessa viestintä tärkeiden sidosryhmien kanssa on erittäin tärkeässä roolissa, etenkin tutkimus- ja strategisten kumppaneiden kanssa toteutetussa työssä.
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Esimerkki: Ratkaisuja kaurainnovaatioista ja
yhteistyöstä Solar Foodsin kanssa

erilaisissa ruokasovelluksissa. Ainesosaa testataan tällä hetkellä tarkasti elintarviketurvallisuuden osalta, ja sille on haettu uuselintarvikelupaa Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaiselta.

Rohkea luovuus ja yhteistyö auttavat meitä saavuttamaan merkittäviä tuloksia ja
tekemään vastuullisuustavoitteistamme totta. Fazerin tavoitteena on tarjota vastuullisia ruokakokemuksia, ja todisteena tästä pyrkimyksestä olemme aloittaneet
strategisen yhteistyön Solar Foodsin, suomalaisen ruokateknologia-alan start up
-yrityksen kanssa.

Toinen esimerkki tuotteiden vastuullisuutta lisäävistä innovaatioista on Fazer Yosa
Kaurapala, joka on saatavilla ruokakauppojen kylmähyllyissä. Fazer Yosa Kaurapala
on uudentyyppinen kasvipohjainen ruuanvalmistustuote, joka antaa uusia mahdollisuuksia käyttää kasvipohjaisia tuotteita helpolla tavalla. Fazer Yosa Kaurapalaa
voidaan käyttää ruuanlaitossa monipuolisilla tavoilla juuston, tofun tai minkä
tahansa muun proteiinin tapaan.

Tämän yhteistyön puitteissa kehitämme innovaatioita kaikissa kategorioissa
ja otamme käyttöön rohkeita innovaatioita, jotka tukevat elämäntapojemme ja
ympäristömme kestävyyttä. Yhteistyömme keskittyy Solar Foodsin kehittämää
Solein®-proteiinia koskeviin tutkimuksiin ja proteiinin käyttömahdollisuuksiin

MåBra, Ruotsin suurin terveyslehti ja -verkkosivusto, valitsi Fazer Yosa Kaurapalan
yhdeksi vuoden 2020 kymmenestä parhaimmasta terveysruuasta.

Kehitämme tarjoomaamme
fleksitarismin ja kasvi
pohjaisuuden kasvavien
trendien pohjalta.
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Edistämme ihmisten
hyvinvointia
Haluamme luoda monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävän kulttuurin.
Haluamme tarjota tasavertaisen työyhteisön, jossa kaikkia työntekijöitä kunnioitetaan ja työympäristö koetaan motivoivaksi ja turvalliseksi. Olemme saaneet
valmiiksi monimuotoisuuteen ja osallisuuteen liittyvän verkkokoulutuksen, jonka
otamme käyttöön vuoden 2020 aikana. Vuonna 2019 työntekijöistämme 59 % oli
naisia ja 41 % miehiä.
Olemme jatkaneet laatuun, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä ympäristöön
(QEHS) liittyvän vastuullisuustyön parantamista sisäisten ohjelmien ja sertifioitujen johtamisjärjestelmien avulla. Tapaturmataajuus kasvoi vuoteen 2018
verrattuna 4,3 %. Vuonna 2019 koko konsernissa panostettiin voimakkaasti turvallisuusviestintään. Keskeisiin ongelmiin on pureuduttu säännöllisten turvallisuustoimikunnan kokousten ja turvallisuuskatsausten avulla sekä aktiivisen
viestinnän keinoin. Turvallisuushavaintoja tehtiin 27 % enemmän kuin vuonna
2018. Käynnistimme konserninlaajuisen turvallisuusjärjestelmän käyttöönoton
ja turvallisuuskulttuurin kehittämisen koko konsernissa, jotta turvallisuusriskit ja
läheltä piti -tilanteet tunnistettaisiin ennakoivasti. Suomessa työ on jo aloitettu,
ja muiden maiden aloitusta suunnitellaan parhaillaan. Jatkamme turvallisuuskulttuurin rakentamista tavoitteenamme nolla tapaturmaa. Kehitämme QEHStoimintaa yhteistyössä Fazerin eri liiketoimintojen kanssa ja jaamme parhaita
käytäntöjä ja asiantuntemusta Fazerin QEHS-verkoston kautta.
Panostamme edelleen konsernitason johtamisen vahvistamiseen sekä sisäisen
yrittäjyyden ja ketteryyden edistämiseen. Fazer Lead -johtajuusohjelman pilottivaihe
alkoi vuonna 2019, ja johdon ja esimiesten johtajuustaitojen kehittäminen jatkuu
vuonna 2020. Lisäksi jatkamme verkkokoulutustarjontamme laajentamista. Tarjolle
tuli uusia verkkokoulutusmateriaaleja, jotka käsittelivät laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuusasioita (QEHS), perehdytystä ja vastuullisuutta.

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Haluamme tehdä hyvää niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Osana
vastuullisuustyötä pyrimme varmistamaan, että tarjoamme aina kannustavan
ja turvallisen työympäristön, joka mahdollistaa sekä yrityksen että yksilöiden
kehittymisen. Lisäksi tuemme hyvinvointia ja terveyttä tuotteidemme avulla.

Tulevina vuosina jatkamme panostuksiamme henkilöstön kehittämisohjelmaan sekä
henkilöstöhallinnon toiminnan tehokkuuden parantamiseen. Haluamme tukea tietoon perustuvaa päätöksentekoa investoimalla henkilöstöresurssien tietojärjestelmiin
ja analytiikkaan. Tavoitteenamme on tarjota työntekijöillemme yhdessä tekemisen,
osallistumisen ja kehittymisen kulttuuri. Lisäksi haluamme tuoda bränditeemat osaksi
päivittäistä toimintaamme vaalimalla tasa-arvoa ja monimuotoisuutta, antamalla
ihmisten loistaa omana itsenään ja kannustamalla luovuuteen, sillä tämä vie myös
yritystoimintaamme eteenpäin. Päivitämme arvomme ja käyttäytymisemme noudattamaan Fazerin bränditeemoja. Otamme kaikki työntekijät mukaan tähän liittyvään
keskusteluun, joka alkoi vuoden 2020 alussa.
Ravitsemukseen liittyvä tutkimustoimintamme ja osaamisemme antaa meille
vahvan pohjan edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimme Fazer
Brainhow -ohjelman puitteissa ravinnon, unen, aktiivisuuden ja palautumisen
vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin ja hyvinvointiin. Tämän tiedon pohjalta
kehitämme innovatiivisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat helppoja tapoja
hyvinvoinnin parantamiseen arjessa.
Pidämme hyvää huolta työntekijöistämme ja vaalimme yhtä lailla myös kuluttajien
hyvinvointia.
Vuonna 2019 Fazerilla oli kolme elintarviketurvallisuuteen liittyvää tuotteiden
takaisinvetoa. Takaisinvedot johtuivat mikrobiologisista ja allergeeneihin liittyvistä
poikkeamista. Otamme elintarviketurvallisuuteen liittyvien havaintojen ja poikkeamien valvonta- ja raportointimallin käyttöön koko konsernissa.
Kaikilla omilla tuotantolaitoksillamme on GFSI-elintarviketurvallisuussertifiointi
(FSSC 22000 ja/tai IFS). Elintarvikepetosten ehkäisyyn ja elintarvikesuojeluun
liittyviä toimenpiteitä on jatkettu. Olemme ottaneet käyttöön kulunvalvontajärjestelmän useimmissa maissa.
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Toimimme vastuullisesti
kaikilla liiketoiminta-alueilla
Vuonna 2019 keskityimme toteuttamaan vastuullisuustoimintaamme neljän
päätavoitteen kautta huomioiden kunkin liiketoiminta-alueen tarpeet ja
painopistealueet. Vastuullisuuden päätavoitteet ovat myös keino hallita liike
toimintaamme kohdistuvia riskejä, joita ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden häviäminen, vesivarojen väheneminen, ruokahävikin lisääntyminen,
negatiiviset ihmisoikeus vaikutukset ja näiden ilmiöiden seuraukset voivat
aiheuttaa.
Riskien hallinnassa tukeudumme johtamisjärjestelmäämme, politiikkoihimme ja
ohjeistuksiimme ja varmistamme, että niitä toteutetaan päivittäisessä liiketoiminnassamme. Jatkamme issues management -prosessin ja riskien hallinnan kehittämistä vastuullisuuden näkökulmasta. Seuraamme myös edelleen maineemme
kehittymistä.
Yksi tapa huomioida riskejä on olla mukana elintarviketeollisuuden yhteisissä
sitoumuksissa. Ruotsissa olemme sitoutuneet esimerkiksi toimialajärjestö DLF:n
2025 Transportation Initiative -aloitteeseen fossiilisten polttoaineiden käytön
lopettamiseksi, DLF:n 2022 Plastic Initiative -muovialoitteeseen, Fossil Free
Sweden 2030 -aloitteeseen, Ruotsin elintarvikealan työnantajajärjestön vastuullisuusjulistukseen sekä Hållbar Livsmedelskedja (kestävä ruokaketju) -aloitteeseen,
joka edistää tuotannon ja kulutuksen vastuullisuutta.
Yritystoiminnan jatkuvuuden varmistaminen on olennainen osa Fazerin vastuullisuustyötä. Toiminnan kannattavuus on kasvun, kehityksen ja työllistämisen
perusedellytys. Panostamme liiketoimintamme oikeudenmukaisuuteen ja
läpinäkyvyyteen.
Toimimme eettisten periaatteidemme mukaisesti. Ne koskevat kaikkia fazerilaisia kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toimintamaissa. Nämä periaatteet
perustuvat omiin arvoihimme sekä YK:n Global Compact -aloitteeseen, jolla
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HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Toimintamme jatkuva kehittäminen yhä vastuullisempaan suuntaan on
olennainen osa Fazerin yritystoimintaa. Haluamme varmistaa vastuullisuuden
koko arvoketjussa ja kaikissa liiketoimintayksiköissämme. Uusia ruokaa koskevia
määräyksiä ja uusia elintarvikkeita syntyy jatkuvasti. Noudatamme olemassa
olevia lakeja ja varmistamme samalla myös yritystoimintamme kannattavuuden.

pyritään edistämään yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta.
Noudatamme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita ja
niihin liittyviä prosesseja. Olemme jatkaneet edelleen ihmisoikeusvaikutusten
arviointeihin liittyvää työtä ja korjanneet havaittuja epäkohtia.
Vuonna 2019 whistleblowing-järjestelmän kautta tehtiin 49 tapausilmoitusta.
Kyseisen järjestelmän kautta myös kolmannet osapuolet voivat ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään yrityksen käytäntöjen tai säännösten rikkomuksista.
Tapausilmoitukset liittyivät esimerkiksi henkilöstöasioihin, ympäristö-, työterveysja turvallisuusasioihin (QEHS), eturistiriitoihin sekä yhtiön varojen väärinkäyttöön. Tapaukset on tutkittu sisäisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty.
Yhdeksän tapausta on vielä tutkinnan alla.
Vuonna 2019 kolmesta markkinointiimme liittyvästä tapauksesta tehtiin lausunto
pyynnöt mainonnan eettiselle neuvostolle. Kaikki tapaukset ratkesivat eduksemme.
Olemme sitoutuneet ehkäisemään lahjontaa kaikessa liiketoiminnassamme.
Olemme arvioineet toimintamme riskit ja tarkastelemme riskejä järjestelmällisesti
kaikissa liiketoiminnoissamme. Kattavaan lahjonnan vastaiseen ohjelmaamme kuuluvat lahjonnan vastaiset periaatteet, verkkokoulutus ja muu koulutus, lahjoitusten
rekisteröintimenettely, sisäiset auditoinnit ja vastapuoliriskien arviointi.
Kehitämme hankintaprosesseja yhteistyössä hankinnan, QEHS-osaston ja laki
osaston kanssa. Näin varmistamme koko arvoketjun vastuullisuuden ja vaatimusten
mukaisuuden. Olemme laatineet kaikkia tavarantoimittajiamme sitovat
toimittajavaatimukset (Supplier Code of Conduct). Kehitämme laajaa arvoketjuamme
entistä läpinäkyvämmäksi ja jäljitettävämmäksi. Vaalimme suhteitamme tavarantoimittajiin ja varmistamme siten laadukkaiden raaka-aineiden saatavuuden myös
tulevaisuudessa.
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TUOTETTU JA JAETTU TALOUDELLINEN ARVO
M€

2019

2018

1 710

1 628

Suorat ostot

-606

-572

Epäsuorat ostot

-363

-337

-57

-51

684

669

-570

-545

Yhteiskunta (verot ja lahjoitukset)

-25

-24

Omistajat (osingot)

-60

-61

-2

-2

26

36

TUOTETTU TALOUDELLINEN ARVO:
Asiakkaat (liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot, rahoitustuotot, käyttöomaisuuden myyntituotot)
Toimittajat

Operatiiviset investoinnit
Tuotettu lisäarvo
JAETTU TALOUDELLINEN ARVO
Henkilöstö (palkat ja muut henkilöstökulut)

Rahoittajat (korko- ja muut rahoituskulut)
Liiketoiminnan kehittämiseen jäävä taloudellinen arvo

TALOUDELLISEN ARVON JAKAUTUMINEN, M€

Henkilöstö 570,3
Yhteiskunta 24,7
Omistajat 60,1
Rahoittajat 2,3
Liiketoiminnan
kehitys 26,5

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VEROT JA TYÖNANTAJAMAKSUT, M€ *)

Tuloverot 19,5
Kiinteistöverot 0,9
Valmisteverot 3,3
Työnantajamaksut 114,0
Muut verot 0,4

TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M€

Palkkaverot 101,6
Arvonlisäverot,
netto 65,0
Muut verot 10,0

*) Luvut eivät sisällä vakuutusmaksu- ja energiaveroja.
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Hallituksen toimintakertomus
Vuonna 2019 Fazer jatkoi uudistumistaan moderniksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi,
jolla on yhteinen suunta. Konserni päätti myydä Fazer Food Servicesin voidakseen
keskittyä kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaan. Laadukkaita
kaurapohjaisia elintarvikkeita valmistavan Kaslinkin hankinta sekä strateginen
investointipäätös Lahden ja Ruotsin Lidköpingin kauramyllyjen kapasiteetin
kaksinkertaistamiseen veivät Fazerin lähemmäs tavoitetta tulla Pohjois-Euroopan
johtavaksi kasvipohjaisten tuotteiden valmistajaksi. Fazer käynnisti 50 miljoonan
euron investoinnin uraauurtavan ksylitolitehtaan rakentamiseksi Lahteen. Tässä
innovaatiossa kauramyllyn sivutuotteita käytetään ksylitolin valmistukseen ja
ksylitolituotannosta syntyvä sivuvirta käytetään polttoaineena biolämmityslaitoksessa, joka tuottaa energiaa Fazerin koko tehdasalueelle Lahdessa. Lisäksi Fazer
keskittyi vahvasti kuluttajalähtöisen lähestymistapansa terävöittämiseen.
Fazer-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi ja liikevoitto pieneni edellisvuoteen verrattuna. Fazer Food Services on raportoitu lopetettuna toimintona
Fazer-konsernin tilinpäätöksessä.

Markkinat, liiketoimintaympäristö ja myynti
Suomessa talouskehitys jatkui positiivisena, mutta BKT:n kasvu hidastui edellisvuoteen verrattuna. Myös Ruotsin talouden kasvu hidastui ja Venäjän BKT:n kasvu
heikkeni edellisvuodesta. Valuuttakurssimuutoksista Fazeriin vaikuttivat eniten
Ruotsin kruunu, joka heikentyi suhteessa euroon 3 %, ja Venäjän rupla, joka vahvistui suhteessa euroon 2 %. Valuuttakurssimuutosten nettovaikutus liikevaihtoon
oli negatiivinen, mutta liikevoittoon aavistuksen positiivinen.
Fazer Leipomoiden liiketoiminnassa kilpailu oli ankaraa erityisesti Ruotsissa ja
Venäjällä. Samalla Suomen ja Baltian maiden liiketoiminta kehittyi positiivisesti, ja
Fazer Leipomot kasvatti markkinaosuuttaan Suomessa ja Latviassa. Artesaanileipä

säilytti suosionsa, ja Fazer Leipomot investoi myymäläleipomoiden ja paistopisteiden artesaanileivontaan. Suomessa avattiin 21 uutta myymäläleipomoa, ja
konseptia laajennettiin Baltian maihin. Tuoreiden, valmiiksi pakattujen leipien
kategoriassa Fazer Street Food -uutuudet, hapanjuuri- ja kauratuotteet saivat
markkinoilla hyvän vastaanoton. Fazer Leipomoiden liikevaihto kasvoi 2 % ja oli
565,2 M€ (2018: 552,3). Fazer Leipomoiden liiketoiminta-alueen organisaatiota
yksinkertaistettiin lokakuussa päätöksenteon tuomiseksi lähemmäs asiakkaita.
Kaikissa Fazer Leipomoiden toiminnoissa on käynnissä arvonluontiohjelmia toiminnan tehostamiseksi.
Fazer Makeisten keskittyminen kannattavaan kasvuun tuotti erinomaisia tuloksia
ja myynti kasvoi kaikissa pääkategorioissa. Vahvat uutuudet ja markkinointikampanjat kasvattivat suklaapatukoiden, makeispussien ja suklaalevyjen myyntiä.
Myös kausivalikoiman myynti jatkui vahvana. Fazer Makeisten liikevaihto kasvoi
6 % ja oli 353,1 M€ (2018: 333,1). Suomessa Fazer Makeiset kasvatti markkinaosuuttaan, ja markkinaosuudet kehittyivät positiivisesti myös valtaosalla muista
markkinoista. Kansainvälistä kasvua tukivat vahva kehitys Tanskassa, onnistuneet
myyntitoimenpiteet Aasiassa ja Fazer Nordi -premium -suklaiden lanseeraus
Yhdysvalloissa. Vuonna 2018 avattua, kuluttajille suunnattua Fazer Candy Store
-verkkokauppaa laajennettiin vuoden lopussa. Nyt se sisältää Fazerin kaikkien
liiketoiminta-alueiden tuotteita ja on nimeltään Fazer Store.
Fazer Lifestyle Foods tarjoaa mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia Fazerille.
Maidottomien tuotteiden markkinat jatkoivat voimakasta kehittymistä, ja
Fazer Yosan ydinvalikoiman myynti edistyi hyvin useimmilla markkina-alueilla.
Smoothie-kategoriassa kasvu ei ollut toivotulla tasolla, mutta toimenpiteisiin on
ryhdytty tilanteen parantamiseksi. Fazer Lifestyle Foodsin liikevaihto kasvoi 30 %
ja oli 158,1 M€ (2018:121,8). Kasvua edistivät merkittävät investoinnit Fazer Lifestyle
Foodsin brändeihin ja kategorioihin. Fazer hankki kotimaan markkinoilla vakiin50
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tuneen toimijan Kaslinkin, joka valmistaa pohjoismaisia ruokatuotteita, kuten
ruuanvalmistustuotteita, juomia ja välipaloja. Vastatakseen kauran kasvavaan
kysyntään Fazer päätti investoida 30 miljoonaa euroa kauramyllyjensä kapasiteetin
kaksinkertaistamiseksi Lahdessa ja Ruotsin Lidköpingissä. Näin Fazer voi tarjota
liiketoiminnoilleen laadukkaita raaka-aineita etenkin maidottomien, kasvipohjaisten ruokien ja aamiaistuotteiden valmistukseen. Uraauurtava 50 miljoonan
euron investointi ksylitolitehtaan rakentamiseksi Lahteen käynnistyi.
Fazer Retailin liikevaihto kasvoi hieman ja oli 47,1 M€ (2018: 46,4), vaikka markkinatilanne oli haastava etenkin Ruotsissa. Uudet toimijat lisäsivät markkinanäkyvyyttään, ja pakkaamattoman leivän osuus kasvoi ruokakaupoissa. Vuonna 2019
Fazer Retail avasi kuusi uutta myymälää Suomessa ja Ruotsissa.
Fazer Experience -vierailukeskuksessa kävi vuoden 2019 aikana yli 230 000
ihmistä, mikä on uusi ennätys.

Lopetetut toiminnot
Fazer keskittyy kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaan. Osana tätä
kehitystä ja strategiaa Fazer-konserni ilmoitti kesäkuussa myyvänsä Fazer Food
Services -liiketoiminnan Compass Groupille. Euroopan Komission kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan 28.1.2020, ja se saatettiin päätökseen 31.1.2020. Vuonna
2019 Fazer Food Servicesin tulos parani edellisvuoteen verrattuna operatiivisen
toiminnan tehostamisen ja olemassa olevien sopimusten hyvän pysyvyyden tukemana. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 597,3 M€ (2018: 593,2). Neljään kannattavuutta parantavaan alueeseen – palveluportfolion, myynnin, katekehityksen
ja kiinteiden kustannusten hallintaan – tähtäävä ohjelma käynnistettiin onnistuneesti toiminnan tehostamiseksi. Vertailukelpoisten yksiköiden myynti kasvoi kaikissa maissa, mutta etenkin Suomessa. Voitettujen uusien sopimusten arvo ylitti
menetettyjen sopimusten arvon, mikä tukee kannattavaa kasvua.
Fazer Food Services on raportoitu lopetettuna toimintona Fazer-konsernin 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.
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Rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu eli se sisältää lopetetut toiminnot vuosilta 2019
ja 2018.

Jatkuvien toimintojen taloudellinen tulos
Fazerin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 7 % edellisvuoteen verrattuna ja
oli 1 097,0 M€ (1 029,2). Valuuttakurssimuutokset pienensivät liikevaihtoa 4,4 M€.
Vuonna 2019 ostetut liiketoiminnot kasvattivat liikevaihtoa 23,6 M€ edellisvuoteen verrattuna.
Jatkuvien toimintojen liikevoitto pieneni 49,1 miljoonaan euroon (55,9). Liikevoitto
sisälsi 4,2 M€ (2,7) kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja ja alaskirjauksia
(netto) liittyen pääasiassa Ruotsin leipomomyymäläverkoston ja Venäjän leipomotoimintojen uudelleenjärjestelyihin sekä Oulun leipomon sulkemiseen
Suomessa. Vuoden 2019 tulosta rasittivat myös Kaslinkin hankintaan liittyvät kulut
sekä luottotappiovaraus liittyen maksukyvyttömyyteen ajautuneeseen venäläiseen
kauppaketjuun, yhteensä 5,2 M€. Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto oli 38,9
M€ (41,6).
Avainluvut

2019

2018

2017

Liikevaihto, M€

1 097,0

1 029,2

1 038,2

Liikevoitto, M€

49,1

55,9

60,5

− osuus liikevaihdosta, %

4,5

5,4

5,8

Oman pääoman tuotto, %

13,4

11,6

13,3

Omavaraisuus, %

52,6

56,8

55,1

Nettovelkaantumisaste, %

22,5

17,5

14,2

LIIKEVAIHTO MAITTAIN

LIIKEVAIHTO
MAITTAIN

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

Henkilöstö

Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana. Korolliset nettovelat olivat 127,0
M€ (95,0), ja nettovelkaantumisaste oli 22,5 % (17,5 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 52,6 % (56,8 %).Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 144,8 M€ (114,6) ja
bruttoinvestoinnit 107,1 M€ (50,5). Kaslinkin yrityskaupan ohella valtaosa investoinneista tehtiin uusiin tuotantolaitteisiin ja nykyisten koneiden ja laitteiden
uudistamiseen leipomo- ja makeisliiketoiminnassa sekä uuden ksylitolitehtaan
rakentamiseen.

Vuoden lopussa Fazer-konsernissa oli 8 805 työntekijää (8 884) jatkuvissa
toiminnoissa ja 6 958 työntekijää (6 857) lopetetuissa toiminnoissa. Näistä 65
(91) henkeä oli konsernin emoyhtiön palveluksessa.
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Strategian toteuttaminen
Vuonna 2019 Fazer jatkoi strategiansa mukaisesti uudistumistaan moderniksi
vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta Pohjois-Euroopassa ja
maailmanlaajuisesti. Fazer pyrkii luomaan kasvua ja arvoa portfoliovalintojen,
tutkimuksen ja innovaatioiden, foodtech-investointien, jatkuvan toiminnan tehokkuuden parantamisen ja rakenteellisten uudistusten avulla.
Portfoliovalinnoissa Fazer päätti keskittyä kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaan ja myydä Fazer Food Servicesin Compass Groupille. Kauppa
tuli voimaan 31.1.2020. Lisäksi Fazer vahvisti Fazer Lifestyle Foods -liiketoimintaa
ostamalla Kaslinkin. Innovaatioiden ja foodtechin saralla Fazer aloitti ksylitolitehtaan rakentamisen Lahteen, toi markkinoille ensimmäiset vatsaystävälliset Low
Fodmap -tuotteet (Fazer LOFO) ja solmi Solar Foodsin kanssa strategisen kumppanuuden, jonka tavoitteena on tutkia uuden vastuullisen proteiiniainesosan käyttöä
tulevaisuuden ruokasovelluksissa. Fazer päätti myös kaksinkertaistaa kauramyllyjensä kapasiteetin voidakseen vastata etenkin maidottomien tuotteiden, kasvipohjaisten aterioiden ja aamiaistuotteiden kasvavaan kauran tarpeeseen. Vahva
keskittyminen strategian toteuttamiseen näkyi myös Fazer Makeisten liiketoiminnassa, jossa keskityttiin kasvuun ja toiminnalliseen tehokkuuteen. Tämän
tuloksena saavutettiin 6 % orgaaninen kasvu ja aloitettiin merkittävä tuotantotoiminnan päivittämisen ja parantamisen suunnittelu. Fazer Leipomoilla fokus oli
myymäläleipomoverkoston kasvattamisessa, jossa saavutettiin 24 % orgaaninen
vuositason kasvu sekä Vuohelan Herkun gluteenitonta leipomotoimintaa koskevissa neuvotteluissa, jotka johtivat sen liiketoiminnan hankintaan tammikuussa
2020. Lukuisia arvonluontia kasvattavia hankkeita jatkettiin toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi eri liiketoiminta-alueilla ja konsernifunktioissa.

Laatu, ympäristö, työterveys, työturvallisuus ja
elintarviketurvallisuus
Fazer jatkoi laadun, työterveyden ja työturvallisuuden sekä ympäristöasioiden hallinnan parantamista sisäisillä ohjelmilla ja kolmannen osapuolen sertifioinneilla.
Fazer otti myös käyttöön QEHS-hallinnointijärjestelmän Suomessa. Järjestelmä on
tehnyt tapaturmien ja poikkeamien hallinnasta järjestelmällisempää sekä paran-
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tanut tiedon saatavuutta ja läpinäkyvyyttä. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien
taajuus kasvoi jatkuvissa toiminnoissa 15 % vuoteen 2018 verrattuna.
Vuonna 2019 tehtiin kolme elintarviketurvallisuuteen liittyvää takaisinvetoa.
Takaisinvedot johtuivat mikrobiologisista syistä ja allergeenipoikkeamista.
Fazerin kaikilla tuotantolaitoksilla on Global Food Safety Intiativen (GFSI)
hyväksymä -elintarviketurvallisuussertifiointi (FSSC 22000 ja/tai IFS).
Elintarvikepetosten ehkäisemiseen ja elintarvikesuojeluun liittyviä toimenpiteitä
jatkettiin. Useimmissa toimintamaissa otettiin käyttöön uusi, koko konsernin laajuinen kulunvalvontajärjestelmä.
Energiatehokkuustoimenpiteitä jatkettiin, ja Fazer ryhtyi laatimaan pitkän aikavälin energiasuunnitelmaa, jota aletaan toteuttaa vuodesta 2021 lähtien. Suomessa
toteutettiin lainsäädännön mukaisia energiakatselmointeja. Konsernissa toteutettiin jätteen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joissa keskityttiin ruokahävikin
vähentämiseen ja sivuvirtojen kierrättämiseen. Osana vesivastuullisuussitoumusta
eri tuotantolaitoksissa arvioitiin veteen liittyviä riskejä, ja tämä työ jatkuu edelleen.
Energiankulutus tuotantotonnia kohti laski, kun taas jätteen ja sivutuotteiden määrä
sekä vedenkulutus tuotantotonnia kohti nousivat.

Vastuullisuus
Järjestelmällinen työ kohti vuoden 2030 vastuullisuustavoitteita jatkui. Fazerin
neljä päätavoitetta ovat: 1) 50 % vähemmän päästöjä, 2) 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 3) 100 % vastuullisesti hankittua ja 4) enemmän kasvipohjaista. Fazerin
vastuullisuustyön kohokohtia vuonna 2019 olivat energiatehokkuuden järjestelmällinen parantaminen ilmastopäästöjen vähentämiseksi sekä keskittyminen ruokahävikin vähentämiseen ja veteen liittyviin asioihin. Fazer jatkoi sitoumuksiaan
kaakaon, viljan, soijan, palmuöljyn, kalan ja häkittömästi tuotettujen kananmunien
vastuulliseen hankintaan ja kasvipohjaisen tarjoomansa kasvattamiseen. Vuonna
2019 Fazer edistyi päätavoitteissaan seuraavasti: päästöt vähenivät, ruokahävikin
määrä lisääntyi hieman, toimittajien vaatimuksia selkiytettiin ja hankintaan liittyviä sitoumuksia jatkettiin. Lisäksi kasvipohjaista tarjoomaa laajennettiin. Fazerin
maine pysyi hyvänä kaikilla päämarkkinoilla.
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Riskienhallinta

Osakkeet ja osakepääoma

Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti Fazer arvioi ja analysoi säännöllisesti konsernin strategisia, operatiivisia ja taloudellisia riskejä ja toimii niiden pienentämiseksi. Vuonna 2019 yksi merkittävistä riskeistä toteutui, kun Fazer Lifestyle Foodsin
Lidköpingin myllyssä sattui tulipalo. Henkilökunnan nopean toiminnan ansiosta
henkilövahingoilta vältyttiin, vahingot saatiin rajattua ja vaikutus asiakastoimituksiin jäi pieneksi. Tämän tulipalon lisäksi muita merkittäviä riskejä ei toteutunut.
Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta on tilinpäätöksen liitetiedossa 11.3.

Vuoden 2019 lopussa emoyhtiöllä oli 3 958 763 etuoikeutettua osaketta ja 2 365
200 kantaosaketta. Etuoikeutetut osakkeet ovat kantaosakkeisiin nähden etuoikeutettuja yhtiön vuosittaisessa osingonjaossa. Etuoikeus on vähintään 6 % osinkoon osakkeen nimellisarvosta. Yksi kantaosake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja
yksi etuoikeutettu osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Tutkimus ja kehitys

3. huhtikuuta 2019 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin
uudelleen Berndt Brunow (puheenjohtaja), Anders Dreijer (varapuheenjohtaja),
Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Cecilia Marlow ja Juhani
Mäkinen.

Ravitsemuksen ja terveyden tutkimuskentällä Fazer Brainhow -ohjelman kliinisten
tutkimusten ensimmäiset tulokset julkaistiin kansainvälisissä tiedekongresseissa.
Niin kutsuttu Brave-tutkimus osoitti, että aivoystävällisellä ruokavaliolla on suotuisia vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveydelle, kognitiiviselle suorituskyvylle ja
jaksamiselle. Power Meals -tutkimuksessa osoitettiin, että runsaasti proteiinia
sisältävä kotiin toimitettava ateria paransi kotona asuvien vanhusten proteiinin
saantia, fyysistä suorituskykyä ja terveyteen liittyvää elämänlaatua.
Elintarviketeknologian tutkimisessa Fazer käynnisti Fazer Oathow -kehityshankkeen, joka keskittyy kauran ainesosateknologiaan. Lisäksi Fazer ja suomalainen
startup-yritys Solar Foods solmivat strategisen tutkimus- ja kehityskumppanuuden, jonka tavoitteena on kehittää uutta vastuullista proteiiniainesosaa tulevaisuuden elintarvikkeisiin. Proteiini on hiilineutraali, ja sitä voidaan tuottaa ilman
kielteisiä vaikutuksia maaperälle, ilmastolle ja maankäytölle. Fazerin yhteistyö
yliopistojen kanssa jatkui, ja vuoden aikana julkaistiin useita pro gradu -töitä.
Jatkuvien toimintojen tutkimus- ja kehityskulut olivat 9,3 M€ (8,5).

Muutoksia konsernirakenteessa
Fazer jatkoi konsernirakenteensa yksinkertaistamista. Muutokset konsernirakenteessa käyvät ilmi tilinpäätöksen liitetiedosta 24.

Hallitus ja tilintarkastajat

Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandell, KHT.

Näkymät vuodelle 2020
Fazer jatkaa uudistumistaan ja keskittyy kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaan. Fazerin liiketoiminta- ja tuoteportfolioiden kehittäminen on
avainasemassa strategian toteuttamisessa uudistetun Fazer-brändin ja useiden
kasvutoimenpiteiden lisäksi. Orgaanisen kasvun lisäksi tutkitaan aktiivisesti
mahdollisuuksia vahvistaa kasvua ja kansainvälistymistä yritysostojen avulla. Fazer
jatkaa myös kilpailukykynsä vahvistamista arvonluontiohjelmien avulla sekä parantamalla jatkuvasti organisatorista ja rakenteellista tehokkuuttaan. Työ vuoden
2020 liikevaihdon kasvattamiseksi ja liikevoiton parantamiseksi etenee, mutta
lopputulos riippuu talouden kokonaiskehityksestä, mihin vaikuttaa merkittävästi
koronaviruksen (COVID-19) aiheuttama epävarmuus.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Tammikuussa 2020 Fazer ilmoitti suunnittelevansa Kaarinan tehtaan sulkemista ja
käynnisti koko Kaarinan tehtaan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Fazer arvioi
eri vaihtoehtoja Fazer Yosa -kauratuotteiden tuotannon tehostamiseksi ja kasvun
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mahdollistamiseksi, ja päätti helmikuussa 2020 Kaarinan tehtaan sulkemisesta ja
sen toimintojen siirtämisestä Korian tehtaalle.
Lisäksi Fazer ilmoitti tammikuussa 2020 ostavansa Vuohelan Herkun leipomo- ja
myllyliiketoiminnot. Vuohelan Herkku on yksi gluteenittomien leipomotuotteiden edelläkävijöistä Suomessa, ja sillä on uusi gluteeniton leipomo Lahdessa.
Yritysoston myötä Fazerista tulee gluteenittomien leipomotuotteiden markkinajohtaja Suomessa.
Fazer-konserni ilmoitti kesäkuussa 2019 myyvänsä Fazer Food Servicesin Compass
Groupille. Tämä on osa muutosta, jossa Fazer aikoo jatkossa keskittyä kuluttajatuotteisiin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaan. Euroopan Komission kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan 28.1.2020, ja se tuli voimaan 31.1.2020.
Helmikuussa 2020, Fazer päätti uudelleenorganisoida eri liiketoimintojen Suomen
kenttämyynnin kahteen yhteiseen organisaatioon: yksi tuoretuotteille ja toinen
pitkään säilyville tuotteille.
Maaliskuussa 2020, Fazer ilmoitti suunnittelevansa muutoksia makeisliiketoiminnan toimitusketjun ja tuotekehityksen organisaatioihin, ja käynnisti
yt-neuvottelut. Fazer on arvioinut eri vaihtoehtoja toimitusketjun sekä tuotekehitystoimintojen yhteistyön tehostamiseksi ja päätynyt siihen, että roolien ja vastuiden selkiyttämiseksi organisaatiorakennetta on kehitettävä.
Muiden koronavirusepidemiasta (COVID-19) johtuvien jo käynnissä olevien lieventämistoimien lisäksi Fazer käynnisti koko Fazer Ravintolat Oy:n (suurimmalta osaltaan Fazer Retail Suomi) noin 400 hengen henkilöstön lomauttamista koskevat
yhteistoimintaneuvottelut maaliskuussa 2020.
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Ehdotus yhtiön voitonjaosta
Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 623 953 740,60 €, mistä tilikauden voitto
on 50 002 845,97 €.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jaettaisiin
seuraavasti:
- osinkoja maksetaan 9,10 €/osake eli yhteensä

57 548 063,30 €

- voittovaroiksi jätetään

566 405 677,30 €
623 953 740,60 €

Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

OMAVARAISUUSASTE, %
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Hallinnointiperiaatteet
Oy Karl Fazer Ab:n (Fazer-konsernin, Fazerin tai konsernin) ja sen tytäryhtiöiden
hallinnoinnissa noudatetaan Fazerin yhtiöjärjestyksessä ja Suomen lainsäädännössä asetettuja sääntöjä, määräyksiä ja hallinnointiperiaatteita, jotka perustuvat
Suomen osakeyhtiölakiin ja tietyiltä osin suomalaisia pörssiyhtiöitä koskeviin
suosituksiin.

Yhtiökokous
Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa Fazer-konsernin ylintä päätösvaltaa. Vuotuinen yhtiökokous pidetään viimeistään kesäkuussa Helsingissä tai
Vantaalla. Yhtiökokouksessa käsitellään sen vastuualaan kuuluvia kysymyksiä
voimassa olevan lainsäädännön ja Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan, muun muassa
hyväksytään konsernin tilinpäätökset, päätetään osinkojen jaosta, nimitetään
yhtiön hallitus ja tilintarkastajat sekä päätetään heidän palkkioistaan.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksista ilmoitetaan postitse viimeistään 14
päivää ennen yhtiökokouksen ajankohtaa.

Hallitus
Osakkeenomistajien nimittämä omistajaneuvosto nimittää ja kutsuu koolle nimityskomitean, jonka vastuulla on valmistella hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen
jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset.
Nimityskomiteaan kuuluu yksi omistajaneuvoston edustaja, hallituksen puheenjohtaja ja yksi riippumaton hallituksen jäsen.

Hallituksen kokoonpano ja velvollisuudet
Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään
kymmenestä jäsenestä, jotka valitaan vuosittain yhtiökokouksessa. Hallituksella on
yleinen toimivalta kaikissa asioissa, jotka eivät Suomen osakeyhtiölain taikka konsernin yhtiöjärjestyksen mukaan edellytä muiden elinten käsittelyä. Suomen osakeyhtiölain mukaan hallituksen vastuulla on varmistaa, että konsernin hallintoa ja
liiketoimintaa johdetaan asianmukaisesti. Hallituksen vastuulla on varmistaa, että
kirjanpito ja varainhoidon valvonta on hoidettu asianmukaisesti. Muita hallituksen
tehtäviä ovat esimerkiksi konsernin arvojen, strategian ja vuotuisten liiketoimintasuunnitelmien hyväksyminen. Hallitus päättää yritysostoista ja strategisista investoinneista sekä seuraa konsernin taloudellista tulosta ja asemaa. Hallitus nimittää
toimitusjohtajan ja päättää konsernin ylimmän johdon palkoista ja palkkioista.
Lisäksi hallitus arvioi omaa suoriutumistaan ja yhteistyötään johdon kanssa.
Hallitukseen kuuluvat Berndt Brunow (puheenjohtaja), Anders Dreijer (varapuheenjohtaja), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Cecilia Marlow ja
Juhani Mäkinen.

Kokouskäytännöt
Hallitus kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. Vuotuiset tilinpäätökset
hyväksytään viimeistään huhtikuussa ja osavuosikatsaukset kunkin neljä kuukautta
kestävän kauden aikana (kolme kuukautta kestävän kauden aikana vuodesta 2020
lähtien). Konsernin strategia hyväksytään yleensä kesäkuussa. Kunkin vuoden
liiketoimintasuunnitelmat ja ylimmän johdon bonusohjelmat hyväksytään vuoden
ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai joku
hallituksen jäsenistä voi tarvittaessa kutsua hallituksen ylimääräiseen kokoukseen.
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Hallituksen puheenjohtaja
Hallitus nimittää keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tehtävänä on johtaa
hallituksen toimintaa, kutsua hallitus koolle ja valmistella hallituksen kokoukset
yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Puheenjohtaja tekee tiivistä ja aktiivista yhteistyötä toimitusjohtajan kanssa, ja hänen tulee olla hyvin perillä merkittävistä
yhtiöön ja sen sidosryhmiin vaikuttavista asioista. Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan vastuulla on varmistaa, että hallituksen jäsenet ovat perillä yhtiötä koskevista
asioista ja että kokouskutsut, asialistat ja kaikki tarvittavat asiakirjat toimitetaan
hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokouksia.
Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävänä on myös pitää yhteyttä
omistajaneuvostoon.

Hallituksen valiokunnat
Hallitus päättää valiokuntien ja niiden jäsenten nimittämisestä. Valiokuntien
tehtävänä on valmistella asioita, jotka ovat tulossa päätettäviksi hallituksen
kokouksissa. Fazerin hallitus on nimittänyt tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tiiviisti yhtiön
tilintarkastuksia, valvoa sisäistä tarkastusta, tilinpäätösraportointia, riskien
hallintaa ja yhtiön taloudellista tilannetta sekä osallistua välitilintarkastuksiin.
Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on valmistella työsuhteisiin ja toimitusjohtajan
ja konsernin ylimmän johdon palkitsemiseen liittyviä asioita, seurata johdon
saamia kokonaispalkkioita ja henkilöstön kannustinohjelmia sekä arvioida johdon
työskentelyä, muun muassa tarkastella henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tuloksia.
Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jan Fazer (puheenjohtaja), Anders Dreijer, Ketil
Eriksen ja Juhani Mäkinen. Valiokunta piti tilikauden aikana neljä kokousta, joissa
se käsitteli sääntömääräisten asioiden ohella myös kysymyksiä, jotka liittyivät
muun muassa tietoturvaan ja ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien
kehitykseen.

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat Berndt Brunow (puheenjohtaja), Klaus Cawén,
Johan Linder ja Cecilia Marlow. Valiokunta on kokoontunut tilikaudella kolme
kertaa ja valmistellut hallitukselle asioita, jotka liittyvät muun muassa Fazerin henkilöstöstrategiaan, johtajuuden kehittämiseen ja henkilöstön kannustinohjelmiin.

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja
Fazerin hallitus nimittää – ja tarpeen vaatiessa erottaa – toimitusjohtajan, joka
on samalla myös koko konsernin toimitusjohtaja. Suomen osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti toimitusjohtajan tehtävänä on vastata yhtiön päivittäisestä
hallinnoinnista hallituksen ohjeiden mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpidossa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja yhtiön taloushallinto hoidetaan
asianmukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi toimistaan hallitukselle ja tekee selkoa
hallitukselle Fazerin toimintaympäristöä koskevista seikoista, muun muassa asiakkaista, kilpailu- ja markkinatilanteesta sekä Fazerin taloudellisesta tilasta ja sen
kehityksestä. Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä ja varatoimitusjohtaja, jonka hallitus tarvittaessa nimittää. Christoph Vitzthum on konsernin toimitusjohtaja ja Jouni Grönroos varatoimitusjohtaja.

Konsernin johtoryhmä
Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja (puheenjohtaja),
liiketoiminta-alueiden toimitusjohtajat ja tiettyjen konsernitoimintojen johtajat.
Konsernin johtoryhmän velvollisuuksiin kuuluu tukea toimitusjohtajaa hänen
tehtävissään ja laatia ehdotuksia hallitukselle. Lisäksi konsernin johtoryhmä muun
muassa koordinoi konsernin eri toimintoja ja huolehtii toimintojen tehokkuudesta konsernitasolla. Tällä hetkellä konsernin johtoryhmään kuuluvat Christoph
Vitzthum (konsernin toimitusjohtaja, puheenjohtaja), Jouni Grönroos (talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja), Nathalie Ahlström (Fazer Makeiset -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Sebastian Jägerhorn (lakiasiainjohtaja), Mats Liedholm
(Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Ulrika Romantschuk
(viestintä- ja brändijohtaja) ja Lara Saulo (EVP, People & Transformation). Andreas
Berggren (Fazer Food Services -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja) toimi johtoryhmän jäsenenä 31.1.2020 asti, jolloin Fazer Food Servicesin myynti Compass
Groupille tuli voimaan.
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Riskien hallinta
Riskien hallinta on olennainen osa Fazer-konsernin hallinnointijärjestelmää.
Hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja valvoo sen noudattamista. Riskien
hallinnalla tuetaan konsernin strategian ja liiketoimintatavoitteiden toteuttamista, huolehditaan yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistamisesta,
arvioidaan, seurataan ja ennakoidaan liiketoimintaan vaikuttavia uhkia ja mahdollisuuksia sekä turvataan liiketoiminnan jatkuvuus. Liiketoiminta-alueiden, liiketoimintayksiköiden ja konsernitoimintojen johdon vastuulla on tunnistaa ja arvioida
kutakin toimialaa koskevat riskit ja vähentää näitä riskejä osana operatiivista toimintaa. Rahoitusriskejä hallinnoi konsernirahoitus. Konsernin talousjohtaja vastaa
riskien hallinnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä sitä koskevasta raportoinnista hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Lisäksi talousjohtaja tukee liiketoiminta-alueita, liiketoimintayksiköitä ja konsernitoimintoja riskien hallinnassa.
Fazer määrittelee riskin ulkoiseksi tai sisäiseksi epävarmuustekijäksi, joka voi vaikuttaa konsernin strategian toteuttamiseen, tulosten saavuttamiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Riskit voivat olla Fazerin sisäisten tapahtumien tai ulkoisten
olosuhteiden tai tapahtumien aiheuttamia. Riskien tunnistamisessa ja valvonnassa riskit jaetaan neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit.

STRATEGINEN RISKI
Sopeutumiskyky, markkinat
ja asiakkaat, liiketoiminnan
kehitys

Strategiset riskit ovat ulkoisia, koko
alaan vaikuttavia riskejä (kysynnän
vaihtelu, raaka-aineiden saatavuus,
sääntelyssä tapahtuvat muutokset,
kilpailukentän muutokset jne.) tai itse
aiheutettuja, strategisista valinnoista
aiheutuvia riskejä (uudet liiketoimintahankkeet, fuusiot ja yritysostot,
kumppanuudet, riippuvuus yhdestä
markkina-alueesta tai asiakkaasta, yritysvastuu jne.). Strategiakauden aikajänne: 3–5 vuotta.

OPERATIIVINEN RISKI
Henkilöstö, prosessit ja
ohjaus, toiminnan puitteet

VAHINKORISKI
Omaisuus,
vastuuvelvollisuus,
työsuojelu

TALOUDELLINEN RISKI
Valuuttakurssit, korkokanta,
maksuvalmius, rahoitus,
vastapuoli

TALOUDELLINEN KATSAUS

Operatiiviset riskit liittyvät strategian
toteuttamiseen ja jokapäiväiseen
yritystoimintaan. Niihin kuuluvat
esimerkiksi toimitusketjun tehokkuus,
asiakassuhteet, raaka-aineiden hinnat,
projektinhallinta, IT, turvallisuuteen
ja henkilöstöön liittyvät riskit jne.
Budjettikauden aikajänne: 1–2 vuotta.

Vahinkoriskejä ovat virheet,
toimintahäiriöt ja tapaturmat,
jotka tapahtuvat Fazerissa tai
liiketoimintaympäristössä ja jotka
aiheuttavat vahinkoja tai menetyksiä.

Taloudelliset riskit liittyvät
markkinahintojen muutoksiin,
rahoitusomaisuuden riittävyyteen
ja liiketoimien vastapuolien kykyyn
suoriutua taloudellisista velvoitteistaan.
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Merkittävimmät Fazerin toimintaan liittyvät riskit ovat raaka-aineriskit (hintaja saatavuusriskit, joita pienennetään esim. suojausten ja sopimusjärjestelyjen
avulla), asiakkaisiin ja kuluttajakysyntään liittyvät riskit (joita pienennetään esim.
valikoiman- ja brändinhallinnan avulla), tuoteturvallisuusriskit (joita pienennetään esim. elintarviketurvallisuuden hallinnalla ja laatusertifioinneilla), poliittisen
ympäristön riskit (joita pienennetään esim. poliittisen kehityksen tarkalla seurannalla) ja vahinkoriskit (joita pienennetään esim. konsernin vakuutusohjelmilla,
säännöllisesti päivitettävillä riskianalyyseilla ja jatkuvuussuunnitelmilla tärkeimpien tehtaiden osalta sekä panostamalla työturvallisuuteen työtapaturmien ja
ammattitautien ehkäisemiseksi). Näillä riskeillä voi olla yhdessä tai erikseen
vaikutusta Fazerin liiketoimintaan, tuloksiin, taloudelliseen tilanteeseen, kilpailukykyyn ja maineeseen.
Elintarviketuotannon osalta tunnistettuja riskejä ovat ilmastonmuutos, joka vaikuttaa raaka-aineiden saatavuuteen, hintaan ja laatuun, sekä veteen liittyvät riskit.
Fazer on tunnistanut ihmisoikeuksiin liittyvät mahdolliset riskit ja epäeettiset
toimintatavat, joita voi esiintyä erityisesti arvoketjussa. Ihmisoikeuksiin, korruption torjuntaan ja lahjontaan liittyviä riskejä hallitaan henkilökunnan koulutusten,
sisäisten ohjeistusten ja tarkastusten avulla. Ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä hallitaan lisäksi noudattamalla YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita ja
niihin liittyviä prosesseja. Fazer on ottanut käyttöön ilmoituskanavan, jonka kautta
on mahdollista tehdä ilmoitus epäillyistä väärinkäytöksistä. Järjestelmä on työntekijöiden ja kolmansien osapuolten käytössä.

VASTUULLISUUS

HALLINTO JA JOHTAMINEN

TALOUDELLINEN KATSAUS

Tilintarkastajat
Yhtiökokous nimittää konsernin tilintarkastajat yhden vuoden toimikaudeksi.
Tilintarkastajien vastuulla on tarkastaa konsernin tilit, tilinpäätökset ja hallinto.
Nämä velvollisuudet on määritelty tarkemmin asiaa koskevassa lainsäädännössä
ja hyvää tilintarkastustapaa koskevissa määräyksissä. Tilintarkastajat osallistuvat
hallituksen vuotuiseen kokoukseen, jossa käsitellään konsernitilinpäätöstä, ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Fazer-konsernin eettiset periaatteet
Fazerin eettiset periaatteet perustuvat Fazerin yhteisiin arvoihin ja kansainvälisiin
periaatteisiin, jotka on kirjattu YK:n Global Compact -aloitteeseen. Aloitteella
halutaan edistää hyvää yrityskansalaisuutta ja yritysten kestävää kehitystä. Eettiset
periaatteet ohjaavat fazerilaisia kohtelemaan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja
omia työtovereitaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
Eettisten periaatteidensa kautta Fazer työnantajana sitoutuu järjestämään kaikille
työntekijöilleen kaikissa maissa ajantasaiset ja turvalliset työolosuhteet, huolehtimaan henkilöstön terveydestä, työhyvinvoinnista ja työssä viihtymisestä sekä
kohtelemaan tasapuolisesti jokaista työntekijää.

Sisäinen tarkastus
Sisäisessä tarkastuksessa arvioidaan eri toimintojen tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä seurataan sisäisen valvonnan toimivuutta. Sen tarkoituksena on
varmistaa, että tilinpäätös- ja operatiivinen raportointi toteutetaan luotettavasti ja
että hyväksyttyjä toimintaperiaatteita ja annettuja ohjeita noudatetaan. Sisäinen
tarkastus laatii vuotuisen tarkastusohjelman, josta saadut tulokset raportoidaan
säännöllisesti konsernin johdolle, tilintarkastajille ja tarkastusvaliokunnalle.
Sisäinen tarkastus raportoi toimistaan tarkastusvaliokunnalle.
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Hallitus

Berndt Brunow
s. 1950
Diplomiekonomi
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen
puheenjohtaja 2009–
Henkilöstöasiainvaliokunnan
puheenjohtaja

Anders Dreijer
s. 1953
Diplomi-insinööri
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen
varapuheenjohtaja 1994–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Klaus Cawén
s. 1957
Oikeustieteen kandidaatti
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen
jäsen 2002–
Henkilöstöasiainvaliokunnan
jäsen

Johan Linder
s. 1959
Oikeustieteen kandidaatti
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen
jäsen 2000–
Henkilöstöasiainvaliokunnan
jäsen

Cecilia Marlow
s. 1960
Kauppatieteiden maisteri
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen
jäsen 2016–
Henkilöstöasiainvaliokunnan
jäsen

Juhani Mäkinen
s. 1956
Oikeustieteen kandidaatti,
laamanni Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2006–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Ketil Eriksen
s. 1963
Kauppatieteiden kandidaatti
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen
jäsen 2009–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Jan Fazer
s. 1975
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen
jäsen 2012–
Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja
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Konsernin johtoryhmä

Christoph Vitzthum
s. 1969
Kauppatieteiden maisteri
Fazerin konsernijohtaja
ja toimitusjohtaja

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

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

Lara Saulo
s. 1972
Kauppatieteiden maisteri
People & Transformation ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

Nathalie Ahlström
s. 1974
Diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja, Fazer Makeiset ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

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

Mats Liedholm
s. 1965
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Fazer Lifestyle
Foods ja Executive Vice
President, Fazer-konserni
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Taloudellinen katsaus
Fazer haluaa antaa toiminnastaan merkityksellisiä ja olennaisia tietoja läpinäkyvällä tavalla. Tätä tarkoitusta varten Fazer noudattaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), ja laatii
konsernitilinpäätöksen IFRSstandardien mukaisesti. IFRS-standardit ovat yleisimmin käytössä olevat tilinpäätösstandardit. Ne parantavat lukujen vertailtavuutta ja helpottavat yritysostojen integrointia tilinpäätökseen. Standardit
toimivat hyvänä pohjana yhtenäisille kirjanpidon periaatteille Fazerin kaltaisessa
kansainvälisessä konsernissa.
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Konsernin tuloslaskelma
M€
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot
Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot
Tilikauden tulos
Tilikauden tuloksen jakautuminen, jatkuvat toiminnot
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Tilikauden tuloksen jakautuminen, lopetetut toiminnot
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

2019

2018

1 097,0
28,8
1,1
-406,7
-316,3
-62,1
-292,9
49,1

1 029,2
20,6
-3,4
-370,5
-289,5
-65,0
-265,6
55,9

4,9
-2,3
2,5
51,6
-12,7
38,9
35,4
74,4

1,4
-3,8
-2,3
53,5
-11,9
41,6
22,3
63,9

36,7
2,2

40,1
1,6

29,7
5,8

18,5
3,8

66,4
8,0

58,5
5,3
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Konsernin laaja tuloslaskelma
M€

2019

2018

Tilikauden tulos

74,4

63,9

0,2
5,2
0,0

0,3
-16,0
-0,1

-0,2
0,0
5,2

-0,2
0,0
-16,0

Laaja tulos yhteensä
Josta lopetettuihin toimintoihin kohdistuvaa

79,6
36,5

47,9
22,0

Laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

69,3
10,3

46,0
1,9

Emoyhtiön omistajille kuuluvan laajan tuloksen jakautuminen
Jatkuvat toiminnot
Lopetetut toiminnot
Yhteensä

38,7
30,6
69,3

27,7
18,3
46,0

Määräysvallattomille omistajille kuuluvan laajan tuloksen jakautuminen
Jatkuvat toiminnot
Lopetetut toiminnot
Yhteensä

4,3
6,0
10,3

-1,8
3,7
1,9

Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset
Muuntoerot
Näihin eriin liittyvät tuloverot
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn uudelleenarvostaminen
Näihin eriin liittyvät tuloverot
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen
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Konsernin tase
M€
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat
Tuloverosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Myytävänä olevat omaisuuserät
VARAT YHTEENSÄ

31.12.2019

31.12.2018

158,6
49,0
411,9
3,1
5,2
0,5
628,2

158,7
52,0
408,9
1,2
3,1
2,0
1,1
627,0

86,5
139,7
2,0
3,5
40,6
272,2
171,9
1 072,4

91,8
198,9
3,0
39,3
332,9
959,9

M€
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma
Muut rahastot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Laskennalliset verovelat
Eläkevelvoitteet
Varaukset
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat
Osto- ja muut velat
Varaukset
Tuloverovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Velat yhteensä
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

31.12.2019

31.12.2018

126,5
0,1
367,5
494,1
69,6
563,7

126,5
0,0
358,5
484,9
59,4
544,4

33,1
17,9
4,2
1,8
6,9
63,8

51,7
16,6
4,2
2,0
8,8
83,4

134,4
191,1
0,5
1,6
327,7
391,6
117,1
1 072,4

82,6
244,8
0,6
4,2
332,2
415,6
959,9
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Konsernin rahavirtalaskelma
M€
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto
Oikaisut (1
Käyttöpääoman muutos (2
Saadut korot
Maksetut korot
Muut rahoitustuotot ja -kulut, netto
Saadut osingot
Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Hankitut liiketoiminnot
Investoinnit muihin rahoitusvaroihin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntituotot
Muiden rahoitusvarojen myynneistä saadut tuotot
Myydyt liiketoiminnot
Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten rahalaitoslainojen nettomuutos
Leasingvelkojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.
Kurssierot
Rahavarat 31.12.

2019

2018

M€

2019

2018

74,4
82,2
12,1
1,6
-1,5
-1,5
0,3
-22,8
144,8

63,9
95,6
-19,3
1,3
-1,4
-1,7
0,2
-24,0
114,6

1) Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset
Verot
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Rahoitustuotot ja -kulut
Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa
Muut oikaisut jotka eivät liity liiketoimintaan
Yhteensä

70,1
22,0
-0,4
-2,4
-2,3
-4,7
82,2

81,3
17,8
-0,3
2,6
-6,2
0,4
95,6

-57,5
-47,6
-2,0
0,8
8,8
2,8
-94,7

-50,5
1,6
21,9
-27,0

2) Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
Käyttöpääoman muutos

1,4
-10,4
21,2
12,1

-3,1
1,5
-17,7
-19,3

-34,2
12,2
61,0
-25,3
-60,2
-46,5

-8,7
18,2
-11,5
-24,6
-60,9
-87,5

3,6

0,1

39,3
0,3
43,2

40,3
-1,0
39,3

Konsernin rahavirtalaskelman luvut sisältää sekä jatkuvat, että lopetetut toiminnot.
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Viisivuotiskatsaus
2019 IFRS

2018 IFRS

2017 IFRS

2016 IFRS

2016 FAS

2015 FAS

1 097,0
46,8 %
49,1
4,5 %
51,6
4,7 %
38,9
35,4
74,4
66,4
8,0

1 029,2
48,6 %
55,9
5,4 %
53,5
5,2 %
41,6
22,3
63,9
58,5
5,3

1 038,2
50,6 %
60,5
5,8 %
58,2
5,6 %
47,4
24,8
72,1
63,4
8,8

1 603,1
50,6 %
90,1
5,6 %
89,3
5,6 %

1 603,5
50,6 %
52,7
3,3 %
54,9
3,4 %

1 576,1
51,4 %
44,3
2,8 %
41,4
2,6 %

70,5
62,0
8,5

36,6
29,4
7,3

23,7
19,4
4,4

Tase
Pitkäaikaiset varat, M€
Vaihto-omaisuus, M€
Muut lyhytaikaiset varat, M€
Myytävänä olevat omaisuuserät, M€
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, M€
Määräysvallattomat omistajat, M€
Vieras pääoma, M€
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat, M€
Taseen loppusumma, M€

628,2
86,5
185,8
171,9
494,1
69,6
391,6
117,1
1 072,4

627,0
91,8
241,2

650,9
90,3
272,1

604,4
82,5
291,4

497,3
79,3
291,3

472,0
78,7
290,2

484,9
59,4
415,6

499,0
58,3
456,0

478,1
51,7
448,6

443,2
51,5
373,1

430,9
41,9
368,1

959,9

1 013,3

978,3

867,9

840,9

Avainluvut
Bruttoinvestoinnit, M€
Poistot ja arvonalentumiset, M€ *)
Goodwill poistot ja arvonalentumiset, M€ *)
Korolliset nettovelat, M€
Nettovelkaisuusaste, %
Oman pääoman tuotto, % (ROE)
Omavaraisuus, %

107,1
62,1
127,0
22,5 %
13,4 %
52,6 %

50,5
65,0
95,0
17,5 %
11,6 %
56,8 %

108,0
65,4
79,0
14,2 %
13,3 %
55,1 %

104,6
74,3
0,1
57,3
10,8 %
14,1 %
54,2 %

104,6
51,0
35,2
-17,6
-3,6 %
7,6 %
57,1 %

61,7
52,3
35,1
-17,3
-3,7 %
4,8 %
56,3 %

7 532

7 646

7 589

13 287

13 287

13 416

Tuloslaskelma
Liikevaihto, M€ *)
Liikevaihto Suomen ulkopuolella, % *)
Liikevoitto, M€ *)
Liikevoitto, % *)
Voitto ennen veroja, M€ *)
% liikevaihdosta *)
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot, M€
Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot, M€
Tilikauden tulos, M€
Jakautuminen emoyhtiön omistajille, M€
Jakautuminen määräysvallattomille omistajille, M€

Henkilöstö (FTE) *)

*) Vuosien 2019-2017 luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja.
Taseessa lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät on vuoden 2019 osalta raportoitu rivillä ’Myytävänä olevat omaisuuserät’ ja velat rivillä ’Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat’.
Tunnusluvut on laskettu vastaavasti edellä mainittujen tuloksen ja taseen esittämisperiaatteiden mukaisesti.
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Oman pääoman tuotto (ROE) =

Omavaraisuusaste =

Nettovelkaantumisaste =

Tilikauden tulos
Oma pääoma (keskimäärin)

Oma pääoma
Oma pääoma + velat - saadut ennakkomaksut

Korolliset velat - rahavarat
Oma pääoma

x 100

x 100

x 100
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