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Vuosi
pähkinänkuoressa
Tietoa
Fazerista

Fazerin vuosi
pähkinänkuoressa
Keskityimme vahvasti toteuttamaan strategiaamme vuonna
2020. Koronapandemiasta johtuen olosuhteet toimintaympäristössä
olivat poikkeukselliset, mutta siitä huolimatta liiketoimintamme tulos oli
hyvä ja saavutimme useita merkittäviä strategisia virstanpylväitä, joissa
innovaatiot ja ruokateknologiat ovat keskeisessä roolissa.

ja -liiketoimintaan. Keväällä Fazer Retail -yksikkö liitettiin osaksi Fazer
Makeisia. Muutoksen ansiosta pystymme hyödyntämään Fazer Café
-kahviloita ja Gateau-leipomomyymälöitä entistä paremmin vuoropuhelussa kuluttajien kanssa sekä tuomaan niissä esiin uutuuksia ja muita
Fazer-tuotteita.
Vuoden 2020 alkupuolella ostimme gluteenittomaan leivontaan erikoistuneen Vuohelan Herkun Lahdesta. Yritysosto teki meistä yhden suurimmista
toimijoista gluteenittomien leipomotuotteiden markkinoilla Suomessa.
Vuonna 2019 ostetun Kaslinkin integraatio saatiin päätökseen.

Vuoden alussa veimme päätökseen Fazer Food Servicesin liiketoimintakaupan, jonka myötä keskitymme entistä voimakkaammin kuluttajatuotteisiin

Taloudellinen
katsaus

Hallituksen
toimintakertomus

Hallinto ja
johtaminen

Vastuullisuus

Liiketoimintamme

Vuosi pähkinänkuoressa

Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta
liiketoimintamme tulos oli hyvä ja saavutimme
useita merkittäviä strategisia virstapylväitä
vuonna 2020.
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Kaurasta ksylitolia valmistavan tehtaamme rakentaminen Lahdessa
edistyi, ja ksylitolitehtaan tuotanto käynnistyy vuoden 2021 aikana.
Lisäksi käynnistimme investointiohjelman kauramyllyjemme kapasiteetin kaksinkertaistamiseksi Lahdessa ja Ruotsin Lidköpingissä.
Teimme myös lisäinvestoinnin Solar Foodsiin, ja meistä tuli tämän
kiinnostavan ruokateknologiayrityksen suurin osakkeenomistaja.
Toimintamme tehostamiseksi päätimme tehdä laajamittaisia rakenteellisia muutoksia ja siirsimme maidottomien tuotteiden tuotannon
Kaarinasta Korian-tehtaalle ja ksylitolipastillien ja purukumin tuotannon Karkkilasta Lappeenrannan-tehtaalle. Fazer Leipomot Ruotsin
ja Fazer Leipomot Venäjän muutos- ja tehostamishankkeet etenivät,
ja useita tehostamistoimia toteutettiin konsernin muissakin eri toiminnoissa ja yksiköissä.
Terävöitimme kuluttajalähtöistä strategiaamme ja uudistimme
yrityksemme arvot vastaamaan brändilupaustamme, jotta voimme
olla entistä merkityksellisempi osa kuluttajien elämää. Meitä ohjaavat Fazerin arvot; pohjoinen vapaus, aidot suhteet ja rohkea luovuus.
Visiomme – Kohti täydellisiä päiviä –kuvaa yhteistä suuntaa matkallamme kuluttajien kanssa.
Vuonna 2020 Fazer-konsernin liikevaihto oli 1 101,2 M€, mikä on
0,4 % enemmän kuin edellisvuonna. Fazer Leipomoiden liikevaihto oli 548,6M€, Fazer Makeisten 400,1M€ ja Fazer Lifestyle
Foodsin 176,7M€.
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Vuosi pähkinänkuoressa

Vahva tulos haastavassa
toimintaympäristössä
Fazerin kriisinkestävyys koronapandemian aikana yhdistettynä
kannattavuuden parantamiseen auttoivat saavuttamaan vahvan
taloudellisen tuloksen vuonna 2020.
Vuotta 2020 hallitsi maailmanlaajuinen pandemia ja sen tuomat haasteet.
Koronaviruspandemia vaikutti kaikkiin markkina-alueisiimme. Liiketoiminnoistamme kovimman kolauksen kokivat vähittäismyynti, mukaan lukien
Fazer Café -kahvilat ja Gateau-leipomomyymälät, Fazer Makeisten matkustajamyynti sekä pakastettujen leipomotuotteiden liiketoiminta. Mukaan
otettavien tuotekategorioiden myynti laski, kun kuluttajat vähensivät päivittäistä liikkumistaan ja työmatkojaan. Lukuisten tehostamishankkeiden
ja työntekijöidemme ammattimaisuuden ja joustavuuden ansiosta pystyimme takaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden, auttamaan yhteiskuntaa ja
tukemaan asiakkaitamme.
Olen erittäin ylpeä suoriutumisestamme vuonna 2020, kun otetaan huomioon dramaattinen kriisi ja laskusuhdanne. Liiketoimintamme kriisinkestävyys yhdistettynä kannattavuuden parantamiseen tähtääviin toimiimme
erityisesti leipomoliiketoiminnoissa Venäjällä ja Ruotsissa johtivat hyvään
taloudelliseen tulokseen vuonna 2020. Liikevaihtomme pysyi vakaasti
edellisvuoden tasolla ja kannattavuutemme parani.
Fazer Food Servicesin myynti vuoden alussa oli lähtölaukaus matkallamme
kohti kuluttajatuotteisiin keskittyvää Fazeria. Vuoden 2020 aikana toiminnallista tehokkuutta, synergioita ja arvonluontia kehitettiin edelleen usein
eri toimenpitein. Teimme muutoksia myyntiorganisaatioon, markkinointiin
ja hankintaan sekä organisoimme uudelleen konsernin tukitoimintoja.
Lisäksi tehostimme tuotantotoimintaa esimerkiksi siirtämällä ksylitolipastillien ja purukumin tuotannon Karkkilasta Lappeenrannan tehtaalle ja
Fazer Yosa -kauratuotteiden tuotannon Kaarinasta Korialle.

Korsernijohtaja Christoph Vitzthum
sanoo, että Fazerin liiketoimintojen
kriisinkestävyys ja onnistuneet
kannattavuuden parantamiseen tähtäävät
toimet johtivat hyvään taloudelliseen
tulokseen vuonna 2020.

Jatkoimme myös kasvustrategiamme toteuttamista päivitetyn visiomme,
Kohti täydellisiä päiviä, mukaisesti. Vuoden aikana Fazer Leipomot ja Fazer
Makeiset jatkoivat markkina-asemiensa vahvistamista erityisesti Suomessa, mutta myös muilla kotimarkkinoilla. Fazer Leipomoiden muutos- ja
tehostamisohjelmat Venäjällä ja Ruotsissa etenivät hyvin parantaen konsernin taloudellista kehitystä.
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Kehitystyö jatkuu sekä Venäjällä että Ruotsissa, ja helmikuun alussa
2021 ilmoitimme ottavamme käyttöön Fazer Leipomot Ruotsissa uuden
toimintamallin. Uuteen malliin kuuluu jälleenmyynti- ja jakelusopimus
ruotsalaisen leipomoalan jakeluyrityksen Polfärsktin kanssa sekä leipomoiden määrän vähentäminen neljästä kolmeen. Uusi jakelumalli parantaa ketteryyttämme ja asiakkaillemme tarjoamaamme palvelutasoa ja on
samalla myös ympäristöystävällisempi.
Tavoitteemme on tulla yhdeksi Pohjois-Euroopan johtavista kasvipohjaisten elintarvikkeiden valmistajista, ja tämä onnistuu tunnistamalla uusia
tuotekategorioita ja kasvattamalla nykyisiä. Investoimalla innovaatioihin ja
ruokateknologiaan Fazer keskittyy kehittämään tulevaisuuden vastuullisia
ruokaratkaisuja.
Fazerin ksylitolitehtaan rakentaminen jatkui vuonna 2020. Ainutlaatuinen
tehdas tulee valmistamaan huippumodernilla tekniikalla ksylitolia kauramyllyn sivutuotteena syntyvästä kaurankuoresta. Tehdas soveltaa käytäntöön kiertotalouden periaatteita ja on linjassa sen kanssa, että yksi Fazerin
strategisista painopistealueista ovat innovaatiot. Olemme erittäin ylpeitä
siitä, että Elintarvikeliitto ry tunnusti Fazerin työn ja palkitsi ksylitolitehtaan
Tähtiteko 2020 -palkinnolla marraskuussa 2020. Tehdas vihitään käyttöön vuonna 2021.
Vuonna 2020 Fazer kasvatti omistusosuuttaan Solar Foodsissa ja on nyt
sen suurin osakas 15 %:n omistusosuudellaan. Solar Foods on suomalainen
ruokateknologian start-up, joka on kehittänyt uuden Solein®-proteiiniainesosan hiilidioksidista.
Kaksinkertaistamme kauramyllyjemme kapasiteetin Lahdessa ja Ruotsin
Lidköpingissä vuonna 2021 vastataksemme kauran kysynnän kasvuun ja
tarjotaksemme omille liiketoiminnoillemme laadukkaita raaka-aineita.
Kaura on jatkossakin Fazer Lifestyle Foodsin liiketoiminnan ytimessä ja
tärkeä ainesosa erityisesti leipomoliiketoiminnassa. Kauran käyttöä eri tuotekategorioissa kehitetään. Erinomainen esimerkki todellisesta kuluttajien
tarpeisiin vastaavasta innovaatiosta on Fazerin Ruokakaura, joka lanseerattiin kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2020. Uusi innovaatio sai ruotsalaisen
ruoka-alan Livsmedelspriset-palkinnon vuonna 2020. Keskiössä ovat jatkossakin maidottomat tuotteet, kasvipohjaiset ateriat ja aamiaiskategoriat.
Järjestelmällinen tutkimus- ja kehitystyömme johtaa laajaan innovaatioportfolioon. Valikoidut yritysostot ovat tärkeässä roolissa kasvusuunnitelmamme toteuttamisessa.

Tänä vuonna 130-vuotisjuhliaan viettävä Fazer on taloudellisesti
vahva, ja sillä on selkeä strategia tulevaisuutta varten. Meillä on
kunnianhimoiset tulevaisuuden tavoitteet, ja osakaspohjan laajentaminen listautumalla pörssiin voi mahdollisesti tulla ajankohtaiseksi jossain vaiheessa. Tulevina vuosina haemme kasvua sekä
orgaanisesti että yritysostojen kautta.
Keskitymme jatkossakin neljään strategiseen kasvualueeseemme.
Ne ovat johtavan kuluttajatuotebrändin hyödyntäminen markkina-aseman vahvistamiseksi Suomessa, kasvun vauhdittaminen
innovaatioilla, trendikkäillä kategorioilla ja ruokateknologioilla,
johtavan aseman kehittäminen Pohjois-Euroopassa ja toiminnan laadun kehittäminen alan parhaan kannattavuuden saavuttamiseksi. Vastuullisuus on oleellinen osa strategiaamme, ja
kehitämme tulevaisuudessakin vastuullisia ruokaratkaisuja, joilla
voidaan lisätä ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.
Menestyminen vuonna 2020 ja strategiamme toteuttaminen
eivät olisi olleet mahdollisia ilman kaikkien fazerilaisten vahvaa
toimintaa, intohimoa ja päättäväisyyttä. Jatkamme yhdessä
strategiamme neljän kulmakiven rakentamista, kehitämme
kulttuuriamme tukeaksemme edelleen muutosmatkaamme ja
sitoudumme Science Based Targets -aloitteeseen eli asettamaan
tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet, jotka ohjaavat työtämme
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.
Odotamme, että liikevaihtomme ja vertailukelpoinen liikevoittomme paranevat vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna,
mikäli koronaviruspandemia ja yleisen taloustilanteen kehitys
eivät pahene. Seuraamme tilannetta hyvin tarkasti ja toimimme
samalla päättäväisyydellä ja ketteryydellä kuin vuonna 2020.
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, kumppaneitamme ja sidosryhmiämme sitoutumisesta
ja tuesta vuonna 2020.
Christoph Vitzthum
Konsernijohtaja
Fazer-konserni
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Ruokaelämyksiä tarjoavana yhtiönä tuomme ihmisille iloa ja
hyvinvointia laadukkailla tuotteillamme ja palveluillamme
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä ja noin 40 muussa maassa.
Toimimme leipomotuotteiden, makeisten, maidottomien tuotteiden
ja kasvipohjaisten ruokien markkinoilla. Olemme myös merkittävä
toimija Pohjoismaiden viljamyllymarkkinoilla, ja meillä on kasvava
rooli ruokateknologioissa. Muuttuvat taloudelliset olosuhteet,
markkinakehitys, kulutustrendit ja kuluttajakäyttäytyminen vaikuttavat
liiketoimintamme.
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Toimintaympäristö

Koronapandemia vaikutti kaikkiin ihmisten elämän osa-alueisiin: julkiseen
terveydenhuoltoon, kotitalouksien kuluttamiseen ja käytettävissä oleviin
tuloihin, työllisyyteen, matkustamiseen ja sosiaalisiin kontakteihin. Vaikutus kuluttajatuotesektoriin oli merkittävä, ja yritykset joutuivat sopeutumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja säännöksiin sekä ennakoimaan
kuluttajakysynnän muutoksia.

Muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä kaikilla markkina-alueilla
Kuluttajakäyttäytyminen muuttui monin tavoin koronapandemian vuoksi.
Pandemian kesto määrittää, ovatko muutokset väliaikaisia vai pysyvämpiä. Näkyvin muutos liittyi kotona syötyjen aterioiden määrän kasvuun,
kun ravintolat olivat suljettuina tai niitä vältettiin. Sosiaalisen kanssakäymisen vähentyminen lisäsi myös verkko-ostamista ja ruuan kotiinkuljetusta huomattavasti.
Tietyt jo ennen koronapandemiaa havaitut trendit saivat lisävauhtia, mutta
pandemia myös polarisoi kulutuskäyttäytymistä. Hyvinvointitrendi on ollut
kasvussa vuosia ja kiihtyi entisestään, kun ruuan rooli osana terveellistä
elämäntapaa alettiin tiedostaa yhä laajemmin. Kun mielihyvän lähteet
arjessa vähenivät, monet etsivät tutuista ruuista turvaa. Hygieniasta tuli
kulutusvalintoja ohjaava tekijä, mikä vaikutti esimerkiksi pakkaamattomien
tuotteiden, kuten irtokarkkien, myynnin laskuun.
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Taloudellinen epävarmuus lisäsi kuluttajien hintatietoisuutta.
Trendi on nähty myös aiempien kriisien yhteydessä, kun edullisempien vaihtoehtojen suosio on kasvanut. Lähellä tuotetut
raaka-aineet vetosivat läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta arvostaviin
kuluttajiin. Tätä kehitystä tuki kotimaan matkailu.

Valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon
Valuuttakurssien vaihtelut, pääasiassa Venäjän ruplan heikentyminen, laskivat liikevaihtoamme. Valuuttakurssien muutokset vaikuttivat esimerkiksi Fazer Makeisten Ruotsissa ja Venäjällä myymien
tuotteiden kustannuksiin. Lisäksi ne vaikuttivat kaakaon hankintaan, jossa valuuttana käytetään Englannin puntaa.

Markkinakasvua leipomotuotteissa, makeisissa ja
maidottomissa tuotteissa
Suomessa leipomotuotteiden markkina kääntyi kasvuun loppuvuodesta. Irto- ja paistopistetuotteiden myynti elpyi nopeasti, ja
valmiiksi pakattujen tuotteiden myynti oli vahvaa läpi vuoden.
Ruotsissa markkinat kasvoivat joka kuukausi koronapandemian
alusta lähtien. Venäjällä markkinat alkoivat hitaasti elpyä kolmannella vuosineljänneksellä. Matalampien hintasegmenttien kasvu
jatkui Baltian maissa ja Venäjällä.
Makeismarkkinat kasvoivat Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa Fazerin markkinaosuus pysyi lähellä edellisvuoden tasoa, ja Ruotsissa
markkinaosuutemme kasvoi. Matkustajamyynti pysähtyi koronapandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi. Etätyöt,
kokoontumisrajoitukset ja -suositukset sekä yleinen varovaisuus
vaikuttivat erityisesti kaupunkien keskustojen ja kauppakeskusten
asiakasmääriin ja sitä kautta Fazer Retail -yksikön liiketoimintaan.
Fazer Lifestyle Foodsin maidottomien tuotteiden markkinat
jatkoivat kasvuaan ja aamiaiskategoria vahvistui. Kaura- ja ruisjauhon kysyntä jatkui vahvana myllyliiketoiminnassa. Smoothie-kategoriassa oli laskua erityisesti mukaan otettavien tuotteiden
myyntikanavissa, kun kuluttajat vähensivät matkustamista ja
päivittäisiä työmatkoja.
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Konsernin
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Konsernin
liikevoitto, M€

LIIKEVAIHTO MAITTAIN

1 200
1 029,2

■ Suomi 56 %
■ Ruotsi 21 %
■ Venäjä 13 %

■ Viro 2 %
■ Latvia 1 %
■ Tanska 1 %

■ Liettua 1 %
■ Norja 1 %
■ Muut 3 %
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2020

Fazer-konsernin liikevaihto 2020

1 101,2m€

0

55,9
49,1

2018

2019

51,9

2020

Fazer-konsernin liikevoitto 2020

51,9m€

■
■
■
■

Suomi 3 681
Venäjä 2 376
Ruotsi 1 762
Latvia 296

■
■
■
■

Liettua 250
Viro 72
Tanska 52
Norja 7

Fazer-konsernin henkilöstö 2020

8 496
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Vuonna 2020 keskityimme vahvasti kaikissa liiketoiminnoissamme
kuluttajalähtöisen strategiamme toteuttamiseen.
Koronapandemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista
huolimatta liiketoimintamme tulos oli hyvä.
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Kohokohdat 2020
Koronapandemian alkaessa ryhdyimme välittömästi toimiin kaikissa
tuotantolaitoksissamme ja jokaisessa toimintamaassamme toimintakykymme turvaamiseksi. Henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden
takaaminen pandemian aikana oli meille kaikkein tärkeintä.
Fazer Food Servicesin myynti vietiin vuoden alussa päätökseen,
minkä ansiosta pystyimme keskittymään entistä vahvemmin kuluttajatuotestrategiamme toteuttamiseen ja markkina-asemamme
vahvistamiseen.
Ostimme gluteenittomaan leivontaan erikoistuneen Vuohelan Herkun
Lahdesta. Yritysosto vahvisti markkina-asemaamme Suomessa entisestään ja teki meistä yhden suurimmista toimijoista gluteenittomien
leipomotuotteiden markkinoilla.
Kauramyllyn sivuvirtoja hyödyntävän ksylitolitehtaamme rakentaminen eteni Lahdessa. Investointi on erinomainen esimerkki työstämme
kiertotalouden edistämiseksi.
Uudistimme yhtiömme arvot vastaamaan brändilupaustamme ja
päivitimme Fazer käyttäytymiset. Fazerin uudet arvot ovat pohjoinen
vapaus, aidot suhteet ja rohkea luovuus. Ne heräävät henkiin käyttäytymisiemme kautta.
Strateginen kumppanuutemme suomalaisen ruokateknologia startupin, Solar Foodsin, kanssa jatkui. Investoimme yhteistyöhön lisää, ja
Fazer on sen myötä yrityksen suurin osakkeenomistaja.

Menestyminen vuonna 2020 ja strategiamme
toteuttaminen eivät olisi olleet mahdollisia ilman
työntekijöidemme vahvaa toimintaa, intohimoa
ja päättäväisyyttä.
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Fazer Leipomot Ruotsin ja Venäjän muutos- ja tehostamisohjelmat etenivät
hyvin ja vaikuttivat myönteisesti kannattavuuteemme.
Toimme markkinoille useita innovatiivisia tuoteuutuuksia eri kategorioissa, joista esimerkkeinä Fazer OatChoco -kaura-kaakaolevy,
käsin leivotun tasoinen Kiireetön -paistopisteleipien tuoteperhe ja
Ruokakaura-aterialisuke.
Vuonna 2020 Fazer sai tunnustusta useilta ulkoisilta toimijoilta – esimerkiksi Ruokakaura voitti Ruotsissa ruoka-alan Livsmedelspriset-palkinnon,
kauraksylitolitehtaalle myönnettiin Elintarviketeollisuusliitto ry:n Tähtiteko 2020 -palkinto ja Tutti Frutin TikTok-kampanja sai kultaa Finnish
Comms Awardseissa.
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Terävöitimme kuluttajalähtöistä strategiaamme kasvun kiihdyttämiseksi
ja noustaksemme entistäkin merkityksellisemmäksi toimijaksi ihmisten
mielissä. Seuraamme tarkasti kuluttajakäyttäytymisen muutoksia, jotta
voimme vastata parhaalla mahdollisella tavalla kehittyvään tuote- ja
palvelukysyntään.

Erinomainen esimerkki fazerilaisten rohkeasta luovuudesta:
Avasimme Suomessa tilapäisen, kuluttajille suunnatun drivein-myymälän, jonka avulla estimme yli 100 000 kg ruokaa
joutumasta hävikkiin. Pakastetut leipomotuotteet oli alun
perin tarkoitettu ravintoloille ja hotelleille, joiden liiketoiminta
pysähtyi koronaviruksen leviämisen takia.
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Keskitymme
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Ruokaelämyksiä tarjoava Fazer luo iloa ja hyvinvointia.
Fazerin tarina alkoi lähes 130 vuotta sitten, kun Karl Fazer avasi
ensimmäisen kahvilansa Helsinkiin Kluuvikadulle. Vuosien saatossa Fazer on kasvanut kansainväliseksi ruokaelämyksiä tarjoavaksi yhtiöksi. Valikoimassamme yhdistyvät rakastetut ja ikoniset
klassikkobrändit ja jatkuva uteliaisuus uusien makujen luomiseen. Meitä ohjaavat arvomme: pohjoinen vapaus, aidot suhteet ja
rohkea luovuus.
Teemme yhdessä töitä missiomme eteen: Ruokaa, jolla on merkitys. Vastuullisuus on toimintamme ytimessä. Olipa kyseessä sitten
ravitseva aamiainen, pikainen välipala iltapäivällä tai makea herkku
illan päätteeksi, Fazerin tuotteet tuovat iloa ja hyvinvointia arkeen.
Kuluttajakeskeinen lähestymistapamme ja entistä vahvempi keskittymisemme kuluttajatuotteisiin auttaa meitä luomaan tämän päivän
makuja ja pohtimaan jo tuleviakin mieltymyksiä. Suuntaamme Kohti
täydellisiä päiviä ja herätämme visiomme henkiin.

Kuluttajalähtöisen lähestymistapamme
myötä luomme tämän päivän makuja
samalla kun tutkimme jo tulevaisuuden
mahdollisuuksia.
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Fazer tuo iloa ja hyvinvointia sekä arkeen että juhlaan ja toimii ympäristön
hyväksi tarjoamalla Ruokaa, jolla on merkitys. Visiomme, Kohti täydellisiä
päiviä, vie meidät yhteiselle matkalle kuluttajien kanssa täynnä
unohtumattomia hetkiä ja uusia ruokaelämyksiä.
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Missio ja visio
Ruoka on ilon, ravinnon, terveyden ja inspiraation lähde. Otamme
kuluttajien tarpeet ja mieltymykset tarkasti huomioon luodessamme
ruokaelämyksiä. Ihmisten kehittyvät makumieltymykset ja kulutustavat ohjaavat tuotekehitystämme ja kannustavat meitä innovoimaan
huomisen herkullisia tuotteita.
Globaali ruokajärjestelmä kehittyy vastauksena väestönkasvuun, ja me
olemme mukana muutoksessa. Haluamme tehdä osamme ja tarjota
ihmisille vastuullisesti tuotettua ruokaa, joka lisää hyvinvointia.
Samanaikaisesti haluamme luoda ilonhetkiä – tänään, huomenna
ja tulevaisuudessa.

Missiomme: Ruokaa, jolla on
merkitys
Missiomme – Ruokaa, jolla on merkitys – on olemassaolomme syy. Fazer on
ruokaelämyksiä tarjoava yhtiö, ja missiomme heijastaa sitoutumistamme
tähän tehtävään. Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä ja otamme
kaikessa toiminnassamme huomioon vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja
liiketoimintaan.
Olemme ylpeitä osaamisestamme ja valmistamme jokaisen leivän, suklaalevyn ja smoothien omistautuneesti ja ammattitaidolla. Haluamme kuluttajien
nauttivan jokaisesta mausta ja tuoksusta. Luomme tuotteita ja palveluita, joista
nautitaan ja joita arvostetaan. Herkullinen ja vastuullinen tuotevalikoimamme
tekee kiireisestä arjesta helpompaa. Olipa kyseessä pieni välipalatauko tai herkutteluhetki ystävien kesken, me voimme tarjota sen.
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Visiomme: Kohti täydellisiä päiviä
Visiomme – Kohti täydellisiä päiviä – määrittää suunnan, jota
kohti kuljemme. Se ohjaa meitä yhteisellä matkallamme kuluttajien ja asiakkaiden kanssa ja antaa meille päämäärän. Haluamme
tehdä jokaisesta päivästä hieman paremman makuelämyksillä,
yllätyksillä ja kokemuksilla. Uskomme, että onni löytyy pienistä
hetkistä, ja me teemme niistä erityisiä.
Luomme merkityksemme mukaisesti ruokaelämyksiä ja uusia
perinteitä, jotka sopivat vastuulliseen elämäntapaan. Mahdollistamme yksilölliset valinnat ja kokemukset, jotka tuovat iloa ja
hyvinvointia. Teemme taiasta totta aitojen ruokaelämysten
ja innovaatioiden avulla ja kannamme aina mukanamme
Fazerin arvoja ja perintöä.
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Strategian toteutus vahvasti
fokuksessa
Fazer on ruokaelämyksiä tarjoava yhtiö, jonka keskeinen tehtävä on
luoda arvoa. Vahvistamme asemaamme johtavana kuluttajatuoteyhtiönä
strategiaamme toteuttamalla. Vuonna 2020 jalkautimme kuluttajalähtöistä
strategiaamme aktiivisesti ja saimme hyvän tuloksen aikaiseksi kaikissa
liiketoiminnoissamme, koronapandemian aiheuttamista poikkeuksellisista
olosuhteista huolimatta.
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Päivitimme strategiaamme vuoden 2020 aikana pystyäksemme vastaamaan entistä paremmin kehittyviin kuluttajatarpeisiin ja ruokajärjestelmän
muutokseen. Keskitymme jatkossakin neljään strategiseen kasvualueeseemme. Ne ovat:
•

Johtavan kuluttajatuotebrändin hyödyntäminen markkina-aseman
vahvistamiseksi Suomessa

•

Johtavan aseman kehittäminen Pohjois-Euroopassa

•

Kasvun vauhdittaminen innovaatioilla, trendikkäillä kategorioilla ja
ruokateknologioilla

•

Toiminnan laadun kehittäminen alan parhaan kannattavuuden
saavuttamiseksi

Kohti Täydellisiä päiviä

Vastuullisuus

Liiketoimintamme

Tietoa Fazerista

Fazerin brändilupaus:

Northern Magic. Made Real.
Pohjoinen vapaus
Aidot suhteet
Rohkea luovuus
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Vauhditamme
kasvua
innovaatioiden,
trendikkäiden
kategorioiden ja
ruokateknologian avulla.

ISE

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

Kehitämme
johtavaa
asemaamme
Pohjois-Euroopassa.

Vahvistamme kulttuurista
muutostamme ja kehitämme
osaamistamme muutoksen tueksi.
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Arvomme:

Pohjoinen vapaus
Aidot suhteet
Rohkea luovuus

Rakennamme
entistä vahvempaa
asemaa Suomen
parhaana
kuluttajatuotebrändinä.
Kehitämme ruokaa ratkaisuna
ympäristön ja liiketoiminnan
kestävyyden varmistamiseksi.

Ruokaa, jolla on merkitys
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Strategiamme pohjautuu missioomme – Ruokaa, jolla on merkitys – ja vie
meitä lähemmäs visiotamme – Kohti täydellisiä päiviä. Strategian toteuttamista tukee brändilupauksemme, Northern Magic. Made Real., joka näkyy
koko tuotevalikoimassamme, kaikissa brändeissämme ja tekemisessämme.
Fazerin brändilupaus heijastuu myös hiljattain päivitetyissä yrityksemme
arvoissa, jotka ovat pohjoinen vapaus, aidot suhteet ja rohkea luovuus.
Olemme toteuttaneet päivitettyä strategiaamme muun muassa myymällä
Fazer Food Services -liiketoiminta-alueen ja keskittymällä vahvasti kuluttajaliiketoimintaan. Tavoitteemme on parantaa kannattavuuttamme ja
kasvattaa markkinaosuuttamme kaikilla ydinmarkkinoilla ja -kategorioissa.
Kasvamme sekä orgaanisesti että yritysostojen avulla. Kannattava kasvu
ja vahva tase varmistavat kilpailukykyisen osinkotuoton jakaessamme yli
puolet nettotuloksestamme osinkona.
Strategiamme rakentuu vahvuuksillemme ja katsoo rohkeasti eteenpäin.
Tartumme aktiivisesti sekä nykyisten kategorioidemme tarjoamiin mahdollisuuksiin että uusiin tilaisuuksiin.

Vahvistamme markkinajohtajuuttamme Suomessa
Fazer on Suomen johtava kuluttajatuotebrändi ja markkinajohtaja useissa
kategorioissa, kuten makeisissa, leipomotuotteissa, kekseissä, smoothieissa
ja aamiaistuotteissa. Vahvistamme jatkossakin asemaamme kuluttajatuotebrändien kärjessä, sovittamalla rakastetun tuotevalikoimamme ja uudet
innovaatiot yhteen kuluttajien kehittyvien tarpeiden kanssa. Hyödynnämme rooliamme luotettavana brändinä ja kumppanina ja syvennämme
strategisia kumppanuuksia avainasiakkaidemme kanssa. Rakensimme
vuonna 2020 yhtenäisen kenttämyyntiorganisaation ja aloitimme koko
konsernin kattavan markkinoinnin uudistusohjelman saavuttaaksemme
entistäkin vahvemman aseman Suomen kuluttajatuotemarkkinoilla.

Kehitämme johtavaa asemaa myös Pohjois-Euroopan markkinoilla
Päämäärämme on vahvistaa entisestään jalansijaamme myös Suomen
ulkopuolella ja saavuttaa strategisen kumppanin asema suurimpien pohjoiseurooppalaisten vähittäiskauppojen kanssa. Meillä on vahva perusta ja
se rakentuu useiden tuotekategorioidemme suosituimmille

tuotteille Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian maissa. Se tuo meille
voimaa ja nopeutta, kun etsimme jatkuvasti uusia tapoja herättää kiinnostusta kasvavan pohjoiseurooppalaisen kuluttajajoukon mielessä.
Olemme vauhdittaneet kehitystä yhtenäistämällä myyntitoimintoja
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Kiihdytämme kasvua uusilla tuotekategorioilla,
ruokateknologioilla ja innovaatioilla
Investoimme kasvuun, joka tulee erityisesti uusista tuotekategorioista,
innovaatioista ja ruokateknologioista. Ennakoimme jatkuvasti kuluttajien tarpeita ja tutkimme ajankohtaisia trendejä. Kehitämme koko ajan
olemassa olevia tuotevalikoimiamme ja panostamme uusiin innovaatioihin sekä tartumme rohkeasti ruokateknologioiden tarjoamiin
mahdollisuuksiin.
Uudet ruokateknologiat ovat ruoka-alalla tulevaisuuden muutoksen
ajureita, ja ne ovat jo nyt luoneet lukuisan määrän uusia innovaatioita ja ideoita. Fazer on ottanut johtavaa roolia ruokateknologioiden
kehittämisessä. Yksi erinomainen esimerkki on Lahteen rakentuva
ksylitolitehtaamme, joka käyttää raaka-aineenaan sivutuotteena syntyviä kaurankuoria.
Toinen esimerkki on vuonna 2019 aloittamme yhteistyö Solar Foodsin kanssa tutkiaksemme ja kehittääksemme yhdessä yhtiön uutta
Solein®-proteiiniainesosaa. Strateginen kumppanuutemme jatkuu, ja
sitä vahvisti elokuun 2020 rahoituskierros, jolla toimimme pääsijoittajana ja jonka myötä Fazerista tuli yrityksen suurin osakkeenomistaja.
Vuohelan Herkun osto tammikuussa 2020 toi meille laajempaa jalansijaa gluteenittomien tuotteiden markkinoilla ja teki meistä yhden
Suomen gluteenittomien leipomotuotteiden markkinan suurimmista toimijoista.
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Fazer Café -kahviloista ja Gateau-artesaanileipomomyymälöistä koostuva
Fazer Retail -liiketoiminta sulautettiin osaksi Fazer Makeisten liiketoimintaa vuonna 2020. Muutos auttaa meitä vahvistamaan vuoropuhelua
kuluttajien kanssa ja mahdollistaa uutuuksien ja muiden Fazer-tuotteiden lanseeraamisen tehokkaammin kanavissa, joissa tavoitamme
kuluttajat suoraan.

Kehitämme työtapojamme alan parhaan kannattavuuden
saavuttamiseksi
Fazer Food Services -liiketoiminnan myynti vuoden 2020 alussa vahvistaa
keskittymistämme kuluttajatuotteisiin. Panostamme entistä enemmän
yhtenäisiin työtapoihin ja tehokkuuteen kaikissa toiminnoissamme.
Vahvempi fokusoituminen kuluttajatuoteliiketoimintaan vaatii meiltä
oikeanlaista osaamista ja yrityskulttuuria, joka ruokkii innovaatioita, sitoutumista ja omistajuutta. Keskitymme erityisesti henkilöstömme avainosaamisten kehittämiseen ja sitouttamiseen, painotamme henkilökohtaista
vastuunottoa sekä kannustamme jatkuvaan oppimiseen.
Vuonna 2020 käynnistimme kaksi mittavaa, konserninlaajuista uudistamisohjelmaa; markkinoinnissa ja hankinnassa. Uudistamisohjelmien
avulla yhtenäistämme toimintatapoja ja tunnistamme synergiaetuja
liiketoiminnoissamme. Lisäksi jatkoimme tuotannon tehostamista ja
toteutimme huomattavia muutoksia, kuten kaurapohjaisten tuotteiden
valmistuksen siirron Kaarinasta Korialle ja pastilli- ja purukumituotannon
siirron Karkkilasta Lappeenrannan-tehtaallemme.
Vuoden 2021 alussa ilmoitimme myös ottavamme käyttöön uuden liiketoimintamallin Fazer Leipomot Ruotsissa. Uuteen malliin kuuluu
jälleenmyynti- ja jakelusopimus ruotsalaisen leipomoalan myyntiyhtiön Polfärsktin kanssa sekä leipomoiden määrän vähentäminen
neljästä kolmeen.

Kyky toimia poikkeuksellisissa olosuhteissa
Koronapandemian aiheuttamat nopeat ja ennakoimattomat muutokset kuluttajakäyttäytymisessä muuttivat kysynnän kokonaiskuvaa
ja meidän oli otettava nopeasti käyttöön uusia työskentelytapoja.
Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta, onnistuimme jatkamaan
strategian toteutusta täydellä teholla. Kuluttajalähtöinen strategiamme osoittautui elintärkeäksi, sillä tutkimme tarkasti muutoksia
ja mahdollisia kuluttajakysynnän skenaarioita ja ryhdyimme toteuttamaan niitä. Koronapandemian luomat olosuhteet osoittivat toden
teolla strategiamme kriisinkestävyyden ja ajankohtaisuuden sekä
organisaatiomme erinomaisen kyvyn toimia muutostilanteissa.
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Fazerin arvoketjuun kuuluu sidosryhmiä kuluttajista asiakkaisiin,
osakkeenomistajiin, tavarantoimittajiin ja työntekijöihin. Luomme
yhdessä arvoa konsernina ja liiketoimintojemme kautta.

Fazer luo arvoa

Tärkeimmät resurssimme
Henkilöstö
Noin 8 500 työntekijää

Ympäristövaikutusten vähentäminen on keskeinen tavoite kaikessa toiminnassamme. Toimitusketjun tarkan hallinnan avulla voimme varmistaa,
että raaka-aineet, resurssit ja palvelut on tuotettu vastuullisesti ja resurssitehokkaasti ympäristöseikat huomioiden. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa investoinnit, laajentumisen ja kasvun.

Valmistus ja palvelut
21 tuotantoyksikköä
Oma vähittäismyynti; kahvilat, leipomomyymälät
ja myymäläleipomot, yhteensä yli 160 yksikköä
Verkkokaupat
Aineettomat hyödykkeet
Brändit ja maine
Jakeluverkosto
Innovointiprosessi ja vahva tuotekehitys

€

Arvon luomiseen vaikuttavat liiketoimintaympäristön muutokset, mega
trendit, riskit, mahdollisuudet ja hallinnointikäytännöt. Tarkastelemme
säännöllisesti näiden tekijöiden vaikutuksia liiketoimintaamme.

Fazer-konserni

Tärkeimmät tulokset ja vaikutukset

Arvot ja bränditeemat

Pohjoinen vapaus, Aidot suhteet, Rohkea luovuus
Liiketoimintamme

Luonnonvarat
Elintarvikkeiden ja pakkausten raaka-aineet
Vesi
Energia
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toimintamaissamme. Luomme arvoa myös ympäristölle vastuullisten
toimintatapojemme kautta sekä investoimalla kasvipohjaisiin ruokiin ja
ruokateknologioihin.

Kun luomme ruokaelämyksiä, luomme myös arvoa kaikille sidosryhmil
lemme. Tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit ja palveluntarjoajat
ovat osa arvoketjuamme. He antavat oman panoksensa työhömme ja
myös hyötyvät siitä. Maksamme veroja ja työllistämme ihmisiä kaikissa

Vastuullisuus

Liiketoimintamme

Tietoa Fazerista

Leipomot

Makeiset

Lifestyle Foods

Arvonluonti kannattavan kasvun
ja tulevaisuuden ruuan luomisen kautta
• Rakennamme entistä vahvempaa asemaa Suomen parhaana
kuluttajatuotebrändinä
• Kehitämme johtavaa asemaa Pohjois-Euroopassa

Taloudelliset resurssit
Vahva tase
Hyvä kannattavuus ja kassavirta
Merkittävä velanottokyky

• Vauhditamme kasvua innovaatioiden, trendikkäiden
kategorioiden ja ruokateknologian avulla

Sosiaaliset resurssit
Vahvat asiakas- ja toimittajasuhteet
Yhteistyö ja yhteiskehittely
sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa

• Kehitämme ruokaa ratkaisuna vastuullisemmalle ympäristölle
ja liiketoiminnalle

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

Northern Magic. Made Real.
Fazer on ruokaelämyksiin keskittyvä yhtiö.

Ihmiset
Suora ja epäsuora työllistäminen
Työntekijöiden kehitysmahdollisuudet
Ilo ja hyvinvointi merkityksellisten
ruokaelämysten kautta
Enemmän kasvipohjaisia ruokia ihmisten ja
ympäristön hyvinvoinnin tukemiseksi
Ympäristö
Vastuulliset raaka-aineet: 100 % vuoteen
2030 mennessä
Päästöt ja ruokahävikki: 50 % vähemmän
vuoteen 2030 mennessä
Jätteen kierrätys lähes 100 %

Liiketoiminta ja yhteiskunta
Taloudellisen arvon jakautuminen vuonna 2020:
• Henkilöstö 347 M€
• Yhteiskunta 24 M€
• Omistajat 58 M€
• Sijoittajat 8 M€
• Liiketoiminnan kehittäminen
337 M€
Taloudellisen arvon lisäksi:
• Kerättyjä veroja 95 M€
• Toimittajille ja
palveluntarjoajille:
tuotteiden ja palveluiden
osto 699 M€ edestä 7 227
toimittajalta
• Paikallisille yhteisöille:
tuki kumppanuuksien ja
lahjoitusten kautta

• Operatiiviset investoinnit
93 M€
• Omistajille: osakkeiden
arvon nousu
• Yliopistoille ja
tutkimuslaitoksille:
yhteistyö ja tuki

Taloudellisen arvon luvut sitältävät tammikuussa 2020 myydyn
Fazer Food Services liiketoiminnan luvut.

Vuosi
pähkinänkuoressa
Tietoa
Fazerista
Liiketoimintamme
Vastuullisuus
Hallinto ja
johtaminen
Hallituksen
toimintakertomus
Taloudellinen
katsaus

Tietoa Fazerista

Uudistuneet arvot tekevät
Fazerista ainutlaatuisen
Vuonna 2020 uudistimme Fazerin arvot ja käyttäytymiset.
Vuoden aikana kutsuimme kaikki työntekijämme mukaan
arvokeskusteluun pohtimaan, miten tuomme uudistetut arvot
näkyväksi jokapäiväisessä työssämme.
Uudet arvomme ovat pohjoinen vapaus, aidot suhteet ja rohkea
luovuus. Nämä kolme teemaa lanseerattiin jo vuonna 2019 bränditeemoinamme. Nyt ne toimivat siltana, joka yhdistää ainutlaatuisella tavalla tavoittelemamme kuluttajakokemuksen ja
tuotteiden ja palvelujen luomisessa rakentuvan työntekijäkokemuksen. Tätä on Northern Magic. Made Real.
Järjestimme kaikissa toimintamaissamme keskustelutilaisuuksia työntekijöiden osallistamiseksi ja herättääksemme arvomme
henkiin. Tilaisuuksiin osallistui työntekijöitä organisaation kaikista osista. Saimme arvokasta palautetta, jonka pohjalta viimeistelimme uudet käyttäytymisemme.

Fazerin käyttäytymiset tekevät arvomme todeksi
Fazerin uudet käyttäytymiset tukevat arvojemme toteuttamista.
Ne luovat suuntaa, ja niiden avulla voimme löytää ja hyödyntää
täyden potentiaalimme. Soveltamalla käyttäytymisperiaatteita
arjessa ja kohtaamisissamme muiden kanssa rakennamme
entistä vahvempaa ja innovatiivisempaa työkulttuuria, joka inspiroi meitä tekemään parhaamme joka päivä.

Pohjoinen vapaus

on vahva kannanotto. Se tarkoittaa,
että tuemme jokaisen ihmisen vapautta olla juuri sellainen kuin
hän on ja oikeutta tehdä omat elämänvalintansa. Vaalimme
monimuotoisuutta ja kunnioitamme kaikkien ihmisoikeuksia työntekijöistä kuluttajiin ja viljelijöistä osakkeenomistajiin.
Kaakaonviljelijäohjelmamme ja 125 mahdollisuutta työelämään
-ohjelmamme on tarkoitettu heille, jotka ovat kohdanneet
vaikeuksia työllistymisessä. Nämä ovat esimerkkejä siitä, miten
teemme pohjoisesta vapaudesta totta.

Aidot suhteet

sitovat meidät yhteen. Haluamme tehdä
hyvää ihmisille ja ympäristölle. Rakennamme toista ihmistä
kunnioittavia suhteita tehtaillamme, leipomoissamme ja toimistoissamme, mutta myös asiakkaidemme ja kuluttajien, raaka-aineiden tuottajien, palveluntuottajien ja muiden sidosryhmien
kanssa . Olemme osa yhteisöä, joka työskentelee yhteisen päämäärän eteen. Vastuullisuustyömme on tästä hyvä esimerkki.

Rohkea luovuus

ajaa meitä eteenpäin. Se kannustaa
meitä kokeilemaan uusia asioita ja tutkimaan villejäkin ideoita.
Innovaatiot syntyvät rohkeudesta, ja kun uskallamme ehdottaa ja
kokeilla niin, saamme aikaan todella ainutlaatuisia tuotteita, jotka
yllättävät ja ilahduttavat kuluttajia. Vuonna 2020 rohkea luovuutemme näkyi esimerkiksi herkullisissa uutuustuotteissa, kuten
Fazer OatChoco -kaura-kaakaolevyssä. Tai uusien konseptien luomisessa, kuten Suomessa koronapandemian aikana toteutetussa
kuluttajille suunnatussa tilapäisessä drive-in-myymälässä.
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Fazerin käyttäytymiset
tekevät arvomme todeksi

Teemme taiasta totta
•

Teemme töitä sydämellä ja tähtäämme
korkealle

•

Keskitymme siihen, mikä on kuluttajille
merkityksellistä ja tuo kasvua ja tuottoa
Fazerille

•

Olemme ylpeitä tavoitteidemme
saavuttamisesta
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Pyrimme aina parempaan
•

Otamme riskejä ja näemme virheet
mahdollisuuksina oppia

•

Tutkimme ja kokeilemme rohkeasti, jotta
löydämme parhaat ratkaisut

•

Olemme ketteriä ja meille muutos on
mahdollisuus tehdä asiat paremmin
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Yhtenä Fazerina onnistumme
•

Luotamme toisiimme ja asetamme tiimin
menestyksen etusijalle

•

Jokainen on tervetullut sellaisena kuin on, ja
kannustamme jakamaan erilaisia näkemyksiä
ja palautetta

•

Teemme yhteistyötä yli rajojen
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Fazerin brändilupaus Northern Magic. Made Real. määrittelee meidät
ja vahvan suhteemme kuluttajiin. Kuluttajalähtöisyys on keskeisessä
roolissa Fazerin strategiassa. Luomalla arvoa kuluttajille luomme sitä
myös liiketoiminnallemme ja asiakkaillemme.

Liiketoimintamme

Fazer-brändin vahvistaminen entisestään on tärkeä osa strategiamme
toteutusta. Se auttaa meitä lujittamaan asemaamme Suomen johtavana
kuluttajatuotebrändinä sekä kehittämään asemaamme myös Pohjois-Euroopan markkinoilla. Tavoitteemme on rakentaa kuluttajien kanssa yhä
vahvempi tunneside, ja siksi pyrimme olemaan läsnä ihmisten merkityksellisissä hetkissä, jotka luovat täydellisiä päiviä. Vuonna 2020 järjestelimme toimintojamme uudelleen, jotta voimme kehittää Fazer-brändiä
entistä kuluttajalähtöisemmäksi. Tavoitteenamme on viestiä Fazerin
brändilupauksesta kuluttajille nykyistä vahvemmin ja tulla heille entistäkin
merkityksellisemmäksi.
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Ikoniset brändimme ja rakastetut tuotteemme ovat tärkeässä asemassa,
kun toteutamme visiotamme – Kohti täydellisiä päiviä. Jollekulle täydellinen hetki voi olla vastapaistetun ja käsintehdyn artesaanileivän tuoksu,
kun taas toiselle Fazerin Sininen -suklaan tuttu maku tuo lohtua ja lämpimiä muistoja. Tai ehkä jonkun päivää piristää kasvipohjainen Fazer Yosa
-herkku. Vaikka vaalimme perinteitämme, kehitämme samanaikaisesti
uusia innovaatioita.

Vastuullisuus

Brändilupauksemme

Bränditeemat luovat yhteyden kuluttajiin
Brändilupauksemme – Northern Magic. Made Real. – on lupaus, josta
olemme erityisen ylpeitä. Se tekee meistä ainutlaatuisen. Kuulemme
herkällä korvalla kuluttajien tarpeita ja toiveita, ja niiden kehittyessä mekin
kehitymme ja uudistumme.
Fazerin kolme bränditeemaa, pohjoinen vapaus, aidot suhteet ja rohkea
luovuus, päätettiin ottaa myös koko yhtiömme arvoiksi. Ne luovat entistä
vahvemman yhteyden brändipositiomme, kuluttajien ja henkilöstömme

Kehitämme ja vahvistamme
Fazer-brändiä, jotta siitä tulee yhä
merkityksellisempi ja relevantimpi
kuluttajille.
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välille. Tavoitteenamme on lunastaa brändilupauksemme aitojen
tekojen ja henkilöstömme käyttäytymisen kautta. Näin varmistamme, että sidosryhmille antamamme brändilupaus toteutuu.
Fazer-brändi ja lupauksemme Northern Magic. Made Real. ovat
brändiportfoliomme ytimessä. Sen lisäksi meillä on yhteensä
lähes sata muuta paikallista ja kansainvälistä brändiä. Kattava
brändiportfoliomme on yksi menestyksemme kulmakivistä.
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Ruokaelämyksiä tarjoavana yhtiönä luomme ihmisille
iloa ja hyvinvointia laadukkailla tuotteilla ja palveluilla
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä ja 40 muussa
maassa. Toimimme leipomotuotteiden, makeisten,
maidottomien tuotteiden ja kasvipohjaisten ruokien
markkinoilla. Olemme myös merkittävä toimija
Pohjoismaiden myllymarkkinoilla, ja meillä on kasvava
rooli ruokateknologiassa. Liiketoimintojemme ja
tuotteidemme kautta olemme mukana kuluttajien arjessa
ja merkityksellisissä hetkissä.
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Haluamme luoda iloa ja hyvinvointia sekä vastata kuluttajien erilaisiin ja muuttuviin makuihin ja mieltymyksiin. Fazer Leipomot ilahduttaa vastaleivotun leivän
tuoksulla tai upeasti koristellulla, herkullisella kakulla.
Fazer Makeiset antaa parastaan, kun suklaarasia avataan tai makeispussi jaetaan ystävien kesken. Fazer
Lifestyle Foods tuo potkua päivään terveellisillä kasvipohjaisilla tuotteilla ja vastaa kuluttajien muuttuviin
ruokailutottumuksiin.
Suomessa olemme markkinajohtaja ja edelläkävijä
useiden tuotekategorioidemme osalta ja osallistumme aktiivisesti koko ruoka-alan kehittämiseen. Tavoitteemme on saavuttaa johtava asema
myös Pohjois-Euroopan markkinoilla ja samalla
kiihdyttää kasvuamme innovaatioiden, ajankohtaisten kategorioiden ja ruokateknologioiden
avulla. Luomme aitoja ja merkityksellisiä suhteita
kuluttajiin ja asiakkaisiin ennakoimalla heidän
tarpeensa ja vastaamalla niihin. Uskomme rohkeaan luovuuteen, perinteitä kunnioittaen.

Keskitymme leipomo- ja
makeistuotteiden sekä maidottomien ja
kasvipohjaisten tuotteiden markkinoihin,
jotka palvelevat kuluttajien erilaisia ja
kehittyviä makuja ja mieltymyksiä.
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Liiketoimintamme

Fazer Leipomot:
Ihastuttavia tuoksuja
ja herkullisia
makuelämyksiä
Fazer Leipomoissa leivotaan maukkaita leipiä sekä herkullisia
makeita leivonnaisia ja kakkuja. Arvostetun ja markkinoilla paikkansa
vakiinnuttaneen tuotevalikoimamme lisäksi kehitämme jatkuvasti uusia
houkuttelevia pakattuja tuotteita, pakasteita ja myymäläleipomoiden
vastaleivottuja herkkuja. Tarjoamme maittavia leipomotuotteita
jokaiseen makuun.
Vastuullisesti ja lähellä tuotettujen sekä puhtaiden raaka-aineiden suosiminen olivat leipomoliiketoimintaan vahvasti vaikuttavia trendejä vuonna
2020. Kuluttajat arvostivat käsin leivottua, ja artesaanitrendi jatkoi tasaista
kasvuaan. Ruokavalinnoissa kokonaisvaltainen hyvinvointi oli keskeistä, ja
leivältä toivottiin terveyttä edistäviä vaikutuksia. Kauran suosio jatkui, ja
kauratuotteiden valikoima laajeni merkittävästi.

Tulokset vuonna 2020
Fazer Leipomoiden liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla. Kun huomioidaan valuuttakurssivaikutukset, myynnin kehitys oli positiivista kaikilla
markkina-alueilla lukuun ottamatta Baltian maita. Sekä valmiiksi pakattujen että artesaanileipien kysyntä jatkoi kasvuaan, kun taas pakastettujen
leipomotuotteiden myynti hotelleille ja ravintoloille laski edellisvuodesta
koronapandemian vuoksi. Lisääntynyt hintatietoisuus vaikutti markkinoihin Venäjällä ja Baltian maissa.
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Fazer on Suomen leipomoliiketoiminnan markkinajohtaja ja jatkoi markkinaosuutensa kasvattamista tasaisesti. Kasvun takana oli useita tekijöitä:
markkinoilla paikkansa vakiinnuttanut pakattujen tuotteiden valikoima ja
vahvat brändit, innovatiiviset uutuudet, hyvä yhteistyö vähittäiskauppojen
kanssa sekä kasvava myymäläleipomoiden verkosto, joka kattoi vuoden
2020 lopussa jo 105 leipomopistettä.
Vuonna 2020 laajensimme gluteenitonta tuotevalikoimaamme ja gluteenittoman leivonnan osaamistamme ostamalla Vuohelan Herkku -leipomon. Yrityskaupan myötä Fazerille siirtyi uusi ja nykyaikainen gluteeniton
leipomo Lahdessa ja gluteeniton mylly Joutsassa. Yritysosto on osa Fazerin
strategian toteutusta ja vahvistaa edelleen asemaamme Suomen johtavana
kuluttajatuotebrändinä.
Koronapandemian alettua pakatun leivän kysyntä kasvoi huomattavasti Suomessa. Toimitusketjumme onnistui reagoimaan nopeasti ja
oikea-aikaisesti ja varmisti liiketoiminnan jatkuvuuden erinomaisella
tasolla. Pakasteiden myynti laski huomattavasti, kun ravintolat ja hotellit
joutuivat rajoittamaan toimintaansa ja sulkemaan ovensa. Kysyntä alkoi
elpyä hitaasti loppuvuotta kohden, mutta ei palautunut täysin ennalleen.
Vuoden aikana etenimme muutos- ja tehostamisohjelmissamme Ruotsin
ja Venäjän leipomoliiketoiminnoissa ja onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme. Ruotsissa kannattavuus parani kasvaneen myynnin ja
tehokkaan kulukurin ansiosta edellisvuodesta, mutta jäi silti toivotusta.
Vahvat uutuustuotelanseeraukset ja hyvä vientikehitys kasvattivat myyntiä
kaikissa kanavissa. Asiakkaamme palkitsivat tiimimme Ruotsin parhaana
leipomoliiketoiminnan yhteistyökumppanina ja kiittelivät erityisesti
toimitusvarmuuttamme. Tuotannon suorituskyky kehittyi vahvasti ja ylitti
loppuvuodesta kaikki tavoitteet.
Vahvistimme markkina-asemaamme myös Venäjällä. Paistopisteleipien
myynnin kasvu mitattiin kaksinumeroisissa luvuissa, ja myyntimme kasvoi
verkossa, kun lanseerasimme oman verkkokauppamme. Fazer Venäjä oli
toinen kahdesta yrityksestä, jotka saivat Pietarin kuvernöörin allekirjoittaman virallisen kiitoskirjeen kaupungin ja sen asukkaiden tukemisesta
koronapandemian aikana.

Baltian maissa koronapandemian aiheuttama taloudellinen
epävarmuus sai kuluttajat kiinnostumaan perustuotteista
premium-tuotteiden sijaan. Baltian vähittäiskauppa oli muutostilassa, ja uudet toimijat saivat aikaan kovaa hintakilpailua.
Yhteistyö avainasiakkaan kanssa syventyi, ja uusi toimintamalli
paransi tehokkuutta. Virossa avattiin kaksi uutta myymäläleipomoa, ja vuoden lopussa niitä oli jo yhteensä viisi.
Suomessa leipomoliiketoiminnan innovaatioita olivat käsin leivotun tasoinen paistovalmiiden leipien Kiireetön-tuoteperhe sekä
viipaloitu sekaleipä, jossa on vähennetty FODMAP-hiilihydraattien määrää Fazerin patentoiman LOFO®-entsyymin avulla. Venäjällä toimme markkinoille uuden Fazer PRO Bake -tuotesarjan,
joka sisältää paistovalmiita leipiä ja kotona paistettavia kahvileipiä. Ruotsissa uusi kaurakonseptimme vastasi kuluttajien toiveeseen saada koko perheelle sopivaa terveellistä vaaleaa leipää.
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Näin etenemme
Jatkamme kuluttajalähtöisen kasvustrategiamme toteutusta. Tuote- ja
konseptikehityksemme perustuu tutkittuun kuluttajatuntemukseen, ja
säilytämme jatkossakin vahvan yhteyden kuluttajiin.
Teemme aktiivisesti töitä saavuttaaksemme Fazerin vastuullisuustavoitteet. Painopistealueitamme ovat hiilidioksidipäästöjen pienentäminen usein eri keinoin, esimerkiksi vähentämällä ruokahävikkiä
ja ottamalla käyttöön entistä ympäristöystävällisempiä energiaratkaisuja. Käytämme kotimaista viljaa ja vahvistamme yhteistyötämme
viljelijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa osana Fazerin Viljavisiota.
Tavoitteemme on vahvistaa entisestään asemaamme markkinajohtajana Suomessa. Gluteenittomien tuotteiden myynti kasvaa edelleen,
samoin kuin artesaanileivonta. Olemme vahvasti läsnä molemmilla
markkinoilla. Vahvistamalla digiosaamistamme ja nopeasti kasvavaa
verkkokauppaa tavoitamme kuluttajat heidän suosimissaan kanavissa.
Lisäksi avaamme noin 20 uutta myymäläleipomoa ja työllistämme noin
100 uutta artesaanileipuria Suomessa vuonna 2021.
Ruotsissa vähittäiskaupan leipomotuotteiden volyymin odotetaan
jatkossakin laskevan maltillisesti, mutta markkinoiden uskotaan kasvattavan hieman arvoaan. Arviomme mukaan markkinaosuutemme myötäilee tätä kehitystä, mutta meillä on vahvoja mahdollisuuksia esimerkiksi
tummissa palaleivissä ja maalaisleivissä.
Venäjällä paistopistetuotteiden myynnin kasvun odotetaan jatkuvan.
Kuluttajat jatkavat edullisempiin tuotteisiin siirtymistä, mikä vaikuttaa
myös kysyntään, ja vähittäiskaupat kiinnittävät enemmän huomiota tuotevalikoiman tehokkuuteen. Reagoimme trendeihin muokkaamalla tuotevalikoimaa ja kohdistamalla myyntitoimia. Vahvistamme myös digitaalista
markkinointiamme.
Baltian maissa leivän kokonaiskulutuksen odotetaan laskevan. Vahvistamme asemaamme palaleivissä, sovellamme ateriaratkaisujen osaamistamme sekä laajennamme myymäläleipomokonseptia entisestään Virossa.
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Liiketoimintamme

Fazer Makeiset: Ikonisia brändejä
unohtumattomiin hetkiin
Fazerin suklaalla, makeisilla ja kekseillä on ikoninen asema kuluttajien
sydämissä. Kahvilamme ja leipomomme ovat tunnettuja ja rakastettuja
markkina-alueillaan. Fazerin nimi yhdistetään korkeaan laatuun,
käsityöhön ja rohkeaan luovuuteen. Olemme mukana ihmisten arjessa,
tuomme iloa ja autamme luomaan unohtumattomia juhlahetkiä.
Vaalimme perintöämme.
Vuonna 2020 Fazer Retail -liiketoimintayksikkö, johon kuuluvat Fazer Café
-kahvilat Suomessa ja Gateau-leipomomyymälät Suomessa ja Ruotsissa,
yhdistettiin osaksi Fazer Makeiset -liiketoiminta-aluetta. Tämän strategisen päätöksen ansiosta pystymme hyödyntämään kahviloita ja leipomomyymälöitä entistä paremmin kuluttajavuoropuhelun vahvistamisessa
ja uusien konseptiemme testaamisessa. Saamme myös arvokasta tietoa
kuluttajakäyttäytymisestä.

Tulokset vuonna 2020
Fazer Makeisten liikevaihto laski hieman edellisvuodesta. Lasku johtui pääosin Fazer Retailista, jonka kahvila- ja leipomomyymäläliiketoimintoihin
koronarajoitukset vaikuttivat merkittävästi, sekä matkustajamyynnistä, joka
pysähtyi lähes täysin.
Makeisten myynti Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Baltian
maissa pysyi varsin tasaisena koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta. Erityisesti Suomessa myyntiä tuki se, että kuluttajat
luottivat tuttuihin ja rakastettuihin brändeihin epävarmoina aikoina.
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Koronapandemia muutti kuluttajakäyttäytymistä, mikä polarisoi kysyntää. Suklaalevyt myivät edelleen hyvin ja makeispussien myynti kasvoi
huomattavasti, kun taas keksien, irtokarkkien ja impulssiostoskategorian
tuotteiden, kuten pastillien ja purukumin, myynti laski. Myös pääsiäiseen
ja halloweeniin liittyvä sesonkituotteiden myynti laski pandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi. Joulumyynti kuitenkin ylitti odotukset erityisesti
Suomessa ja Ruotsissa. Matkustajamyynnin pysähtyminen johti liikevaihdon heikkenemiseen ja lomautuksiin Vantaan ja Lappeenrannan tehtailla.
Päätimme sulkea Karkkilan-tehtaan ja siirtää ksylitolipastillien ja -purukumin tuotannon Lappeenrantaan. Tuotannon strateginen uudelleenjärjestely mahdollistaa tehokkuuden lisäämisen ja osaamisen kehittämisen
tulevaisuudessa, mikä on tärkeää kilpailukykymme säilyttämiseksi.
Vahvistimme asemaamme Tanskassa, rakensimme oman myyntiorganisaatiomme Norjassa ja kasvatimme markkinaosuuttamme Ruotsissa, jossa
voitimme kuluttajia puolellemme rakastetuilla klassikoilla ja vahvoilla
uutuustuotteilla. Koronapandemiaan liittyvät rajoitukset sekä kahviloiden ja ravintoloiden sulkeminen Suomessa kahdeksi kuukaudeksi laskivat Fazer Retailin myyntiä huomattavasti. Reagoimme kriisiin nopeasti ja
onnistuimme sopeutumaan tilanteeseen kustannusrakennetta muokkaamalla. Kokonaisvaltainen suunnitelma kustannusten hillitsemiseksi piti
sisällään henkilöstövähennyksiä ja lomauksia, vuokrasopimusten uudelleenneuvotteluja, kiinteiden kustannusten leikkaamista ja tuotevalikoiman supistamista.
Haastavista olosuhteista huolimatta vuosi oli monin tavoin menestyksekäs.
Avasimme kaksi uutta Fazer Café -kahvilaa Helsinkiin, remontoimme ja
avasimme Gateau-myymälöitä Ruotsissa sekä rakensimme uuden artesaanileipomon Ruotsin Skogåsiin. Lisäksi perustimme uuden digitaalisen
myyntikanavan. Verkko-ostaminen on lisääntynyt huomattavasti etätöiden
myötä ja vastasimme uuteen tilanteeseen kehittämällä Fazerin omaa verkkokauppa-alustaa, Fazer Storea, joka kasvoi vahvasti.
Vuoden 2020 tärkeimmät makeisinnovaatiot ja -lanseeraukset olivat maidoton Fazer OatChoco -kaura-kaakaolevy, ksylitolilla makeutettu Karl
Fazer Crispy Mint -maitosuklaalevy, Karl Fazer Crunchy -suklaapatukka ja Fazer Vihreitä Kuulia -suklaapatukka.

Vuoden 2020 kohokohtiin lukeutuivat Tutti Frutin TikTok-kampanjan voittamat palkinnot: Finnish Comms Awardsissa se voitti parhaan sosiaalisen
median kampanjan palkinnon sekä kolmannen sijan vaikuttajaviestinnän kategoriassa. Lisäksi European Excellence Awardsissa se sai parhaan
sosiaalisen median kampanjan palkinnon. Fazer valittiin jälleen myös
Suomen luotetuimmaksi makeisbrändiksi.
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Moomin-suklaarakeiden tuominen markkinoille muovin sijasta
vastuullisessa Paptic®-pakkausmateriaalissa ja Makea Choco
Moka -hävikkipussi ovat esimerkkejä jatkuvasta vastuullisuustyöstämme. Lisäsimme myös kaikkiin pakkauksiimme kierrätysmerkinnät. Suomen Gateau -leipomomyymälöissä otimme käyttöön
ResQ-palvelun ruokahävikin vähentämiseksi, paransimme
myymälöiden jäteseurantaa ja vaihdoimme mukaan otettavien
pakkaukset ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin.
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Näin etenemme
Koronapandemian aiheuttamat muutokset kuluttajakäyttäytymisessä pysyvät todennäköisesti ennallaan vuonna 2021, vaikka
hidasta elpymistä on nähtävissä. Kuluttajien lisääntynyt halukkuus kontaktittomaan ostamiseen ja tuotteiden ostaminen
mukaan luovat meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin
tartumme kehittämällä verkkomyyntikanaviamme, valikoimaamme ja myymäläsuunnittelua.
Tulevaisuudessa makeiset, keksit ja erilaiset lastut yhdistetään
välipalojen ja naposteltavien hyllylle, jonka äärellä voi tehdä heräteostoksia. Niin digitaalisilla kuin fyysisilläkin kauppapaikoilla
voittamisesta tulee entistä tärkeämpää. Seuraamme tarkasti
trendejä ja pyrimme kehittämään kuluttajalähtöisiä, innovatiivisia ja herkullisia tuotteita. Vastuullisuus on jatkossakin liiketoimintamme ytimessä. Kaiken toimintamme lähtökohtana on
kuluttajatuntemus.
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Liiketoimintamme

Fazer Lifestyle Foods: Herkullista
kasvipohjaista hyvinvointia
Fazer Lifestyle Foods tarjoaa tämän päivän kuluttajille erilaisia
kasvipohjaisia tuotteita, aamiaistuotteita ja smoothieita. Haluamme
olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä, joka tunnetaan
kyvystään yhdistää herkullinen maku kestävämpään elämäntapaan.
Ruokateknologian erityisosaamisemme on avainasemassa, kun
luomme tulevaisuuden kasvua ja vahvistamme asemaamme näillä
houkuttelevilla markkinoilla. Tarkkaan määritelty visio, puhtaat
raaka-aineet, kuluttajatuntemus ja rohkeus innovoida auttavat meitä
luomaan erinomaisia tuotteita, jotka ovat hyväksi niin ihmisille kuin
ympäristöllekin.
Kasvipohjainen ruokavalio ja entistä vahvempi kiinnostus vastuullisuutta
kohtaan ovat trendejä, jotka ovat tulleet jäädäkseen. Kuluttajat haluavat
terveellisempiä vaihtoehtoja, ja ovat myös kiinnostuneita ruuan alkuperästä ja ympäristövaikutuksista. Haluamme tarjota terveellisiä ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja kaikkien saatavilla.

Tulokset vuonna 2020
Vuonna 2020 Fazer Lifestyle Foodsin liikevaihto kasvoi. Kasvu syntyi
pääosin elokuussa 2019 ostetun Kaslinkin kauratuoteperheestä ja maitotuotteista. Aamiais- ja myllyteollisuuden tuotteet myivät hyvin koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta, kun taas nousevat kategoriat,
kuten smoothiet ja mehut, kohtasivat vaikeuksia. Liikevaihdon kasvua
rajoittivat mukaan otettavien napostelutuotteiden kysynnän heikkeneminen sekä hotelli- ja ravintola-alan ja matkustajamyynnin pysähtyminen.
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Fazer Lifestyle Foods jatkoi kasvipohjaisen strategiansa toteuttamista
vuoden 2020 aikana. Sen pääpainopisteitä olivat kaura, kuluttajien kaipaamaan terveelliseen ja ympäristöystävälliseen elämäntapaan vastaaminen sekä lukuisten uutuustuotteiden lanseeraus. Pohjoisen superviljan eli
kauran suosio jatkoi kasvuaan, ja sekä Ruotsissa että Suomessa myllyt jauhoivat täydellä kapasiteetilla suurimman osan vuodesta. Vastataksemme
kasvavaan kuluttajakysyntään aloitimme kauramyllyjen laajennukset Lahdessa ja Ruotsin Lidköpingissä. Yhteensä 30 miljoonan euron investointi
kaksinkertaistaa kauramyllyjemme nykyisen kapasiteetin. Laajennusten
valmistuttua Fazer on Pohjoismaiden suurin kauramylläri ja yksi Euroopan
johtavista toimijoista.
Yksi vuoden kohokohdistamme oli paikallisesti tuotetun, ravitsevan ja
monikäyttöisen Ruokakauran lanseeraaminen. Fazerin Ruokakaura on
herkullinen ja helppokäyttöinen, ja sen hiilijalanjälki on pieni, joten se on
erinomainen esimerkki kuluttajien tarpeisiin vastaavasta innovaatiosta.
Tuote lanseerattiin kaikissa Pohjoismaissa vuoden 2020 aikana, ja se sai
ruoka-alan Livsmedelspriset 2020 -palkinnon Ruotsissa.
Kiertotaloutta tukevat innovaatiot, kuten ksylitolin valmistaminen kauramyllyn sivuvirtana syntyvästä kaurankuoresta, ovat ruokateollisuuden
tulevaisuuden suunta. Fazerin uuden ksylitolitehtaan rakentaminen jatkui,
ja ksylitolituotannon on määrä alkaa vuoden 2021 aikana. Tehdas vahvistaa entisestään Fazerin asemaa innovatiivisten kasvipohjaisten tuotteiden
edelläkävijänä ja ruokateknologian asiantuntijana, mikä on yksi painopistealueistamme. Elintarviketeollisuusliitto ry myönsi kauraksylitolitehtaalle
Tähtiteko 2020 -palkinnon.

Arvioituamme Fazer Yosa -kauratuotteiden valmistamisen vaihtoehtoja päätimme sulkea Kaarinan tuotantolaitoksen ja siirsimme
tuotannon Korialle syksyn aikana. Maidottomat kaurapohjaiset
tuotteet ovat tärkeässä roolissa kasvusuunnitelmissamme sekä
kotimaassa että kansainvälisesti, ja nykyaikainen Korian-tehdas
vastaa suuren mittakaavan ruuantuotannon tarpeisiin.
Keväällä 2020 kauratuoteperhe Kaslink Aito nimettiin Fazer Aito
-brändiksi. Uuden brändin myötä tuoteperheeseen tehtiin myös
muita muutoksia, jotka tekivät tuotteista entistäkin kuluttajaystävällisempiä. Suurin osa maidottomista Fazer Aito -kauravälipaloista on gluteenittomia.
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Näin etenemme
Fazer Lifestyle Foodsin tavoite on tulla yhdeksi Pohjois-Euroopan
johtavista kasvipohjaisten elintarvikkeiden valmistajista. Meillä
on hyvät lähtökohdat tulevaa kasvua silmällä pitäen ja vahva
kauraosaaminen, jolle rakennamme kasvipohjaista tuotevalikoimaamme. Meillä on jo markkinoilla suuri valikoima tuotteita, ja
lisää kehitetään kaiken aikaa. Ympäristövaatimukset ja kuluttajien
terveys-, ravitsemus- ja makutrendit ovat avainasemassa pitkän
aikavälin kehitystyössämme.
Kuluttajatuntemus ja kulutustrendien syvällinen ymmärrys auttavat meitä löytämään uusia mahdollisuuksia vahvistaa liiketoimintaamme. Investoimme strategisesti kuluttajakäyttäytymisen
edistämiseen ja ymmärtämiseen, jotta voimme palvella paremmin
ihmisiä, jotka arvostavat hyvinvointia ja vastuullisuutta.
Kiinnostus kasvipohjaisiin kategorioihin kasvaa jatkossakin, sillä
kuluttajat etsivät terveellisempiä ja vastuullisempia ratkaisuja.
Muutoksen tahdin määräävät tuotevalikoimamme laatu ja helppokäyttöisyys. Vastaamme kuluttajien tarpeisiin kehittämällä
tuotteita, luomalla uusia innovaatioita ja laajentamalla ravitsevien
ja herkullisten kasvipohjaisten vaihtoehtojemme valikoimaa.
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Ihmisille, ympäristölle ja
liiketoiminnalle
Vastuullisuus on aina ollut toimintamme ytimessä. Haluamme luoda
iloa ja hyvinvointia kaikille arvoketjumme osapuolille aina kuluttajista,
työntekijöihin ja tavarantoimittajiin. Ympäristön ja luonnonvarojen
arvostus luo kestävän pohjan tälle työlle. Luomme vastuullisempaa
maailmaa kehittämällä ruokaa ratkaisuna.
Vuonna 2018 uudistimme vastuullisuuteen liittyvää lähestymistapaamme
ja valitsimme neljä päätavoitetta ohjaamaan vastuullisuustyötämme
eteenpäin. Vuonna 2020 tarkensimme pitkän aikavälin suunnitelmiamme
päätavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla toteutimme myös useita projekteja vastuullisuuden muilla osa-alueilla. Vastuullisuus on yhteistyötä;
vain yhdessä voimme vaikuttaa. Pyrkimyksemme tehdä hyvää ihmisille,
ympäristölle ja liiketoiminnalle on osa brändilupaustamme: Northern
Magic. Made Real.
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Vastuullisuus

Kehittämällä ruokaa ratkaisuna
teemme hyvää niin ihmisille kuin
ympäristöllekin.
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Vastuullisuus

Lähestymistapamme
vastuullisuuteen
Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä. Se on kiinteä osa
strategiaamme ja sitä toteutetaan kaikilla liiketoiminta-alueillamme.
Järjestelmällinen lähestymistapamme auttaa meitä fokusoitumaan
vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi.
Fazer on huomioinut vastuullisuuden ja yritysvastuun koko olemassaolonsa
ajan. Vastuullinen toimintapa on asia, josta työntekijämme voivat olla
ylpeitä ja jota kuluttajat ja asiakkaamme arvostavat. Lähestymistapamme
pohjautuu missioomme – Ruokaa, jolla on merkitys. Haluamme tehdä
hyvää ihmisille ja ympäristölle, ja olemme määrittäneet kunnianhimoiset
tavoitteet, jotka ohjaavat työtämme.
Meillä on neljä vastuullisuustavoitetta, joiden toteutumisen kautta mittaamme, kuinka hyvin olemme onnistuneet parantamaan toimintaamme.
Tavoitteita täydentää Olennaisuusympyrä, joka sisältää laajemman kuvauksen Fazerille tärkeistä aiheista.
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Olennaisuusympyrä
Olennaisuusympyrä sisältää
aiheita, jotka ovat Fazerille tärkeitä ja joita edistämme systemaattisesti. Aiheet on jaettu
kolmen teeman alle: Ihmisille,
Ympäristölle ja Liiketoiminnalle. Monet aiheista linkittyvät ja vaikuttavat toisiinsa.
Meillä on kattava toimenpidesuunnitelma, joka sisältää
tärkeimmät toimet, tavoitteet
ja suorituskykymittarit.
YK:n kestävän kehityksen
tavoitteet ohjaavat työtämme.
Olemme suunnitelleet vastuullisuustoimiamme YK:n
tavoitteiden pohjalta, tunnistaneet toimintamme suhteen tärkeimmät tavoitteet
ja määrittäneet keinot, joilla
voimme edistää niiden toteutumista. Elintarviketeollisuudella on tärkeä rooli näiden
tavoitteiden saavuttamisessa,
ja haluamme tehdä osamme
kestävämmän huomisen
toteuttamiseksi.
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Vastuullisuus

Vastuullisuustyömme
kohokohdat vuonna 2020
Teimme aktiivista vastuullisuustyötä kaikilla liiketoiminta-alueilla
ja kaikissa toiminnoissa vuoden aikana. Asetimme kunnianhimoisia
tavoitteita ja saavutimme erinomaisia tuloksia monilla alueilla
työskentelemällä yhtenä Fazerina.

Ihmisille
Fazer-konsernin työtapaturmataajuus (LTAF) laski vuonna 2020 ollen
4,7, joka on edellistä vuotta (6,5) ja konsernin virstanpylvästavoitetta
5,0 parempi. Tulos on jälleen lähempänä perimmäistä tavoitetta 0,0.
Järjestimme arvo- ja käyttäytymiskeskusteluita, jotta kaikki fazerilaiset
saatiin mukaan pohtimaan Fazerin uudistettuja arvoja – pohjoista vapautta,
aitoja suhteita ja rohkeaa luovuutta – ja miettimään miten tuomme ne
osaksi jokapäiväistä työtämme.
Fazer Pulse -henkilöstökyselyn tulokset paranivat jokaisella mitatulla
alueella ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Työntekijöiden palautteen mukaan
Fazerin johtoryhmästä on tullut näkyvämpi, ja se on entistä paremmin läsnä
ja tavoitettavissa.
Paransimme henkilöstömme tietoisuutta monimuotoisuudesta ja osallisuudesta Fazer Campus -oppimisympäristössä järjestetyn verkkokoulutuksen avulla. Kurssi auttoi meitä haastamaan omia ennakkoluulojamme ja
katsomaan ympäröivää maailmaa uudesta näkökulmasta.
Fazer Venäjä sai Made in St. Petersburg -palkinnon, joka on erityinen tunnustus kumppanuudesta Pushkinin SOS-lapsikylän kanssa sekä huomattavasta lahjoitusohjelmasta.
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Ympäristölle
Energiatehokkuutemme parani 18 % vuoden 2011 lähtötasosta. Tuottamamme jätteen määrä laski Venäjällä tekemiemme aloitteiden ja vähittäiskaupan vähentyneiden leipäpalautusten ja Suomessa sijaitsevien suurten
tuotantoyksiköidemme parantuneen tehokkuuden ansiosta.

Tietoa
Fazerista

Osallistuimme suomalaisille maanviljelijöille tarkoitetun uudistavan viljelyn koulutusalustan luomiseen yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin
(BSAG) ja Reaktorin kanssa. Verkkokoulutus lanseerattiin vuonna 2021.

Liiketoimintamme

Toimme markkinoille uuden innovatiivisen tuotteen Ruokakauran. Sillä
on erinomainen ravintosisältö ja pienempi hiilijalanjälki kuin kategorian
kilpailevilla tuotteilla. Ruotsin Fazer Mylly voitti Ruokakauralla Livsmedelpriset 2020 -palkinnon. Ruotsissa Ruokakaura on markkinoilla Fazerin
Frebaco-brändin alla.
Teimme järjestelmällistä työtä vastuullisen hankinnan määrittelemiseksi ja
siihen liittyvien hankintaprosessien kehittämiseksi.

Vastuullisuus

Pelastimme tonneittain pakastettuja leipomotuotteita hävikiksi päätymiseltä. Tuotteet oli alun perin tarkoitettu hotelleihin ja ravintoloihin,
mutta niiden sulkeuduttua myimme tuotteet kuluttajille suunnatuissa
drive-in-myymälöissä Vantaalla ja Lahdessa.
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Liiketoiminnalle
Uuden ksylitolia kaurankuoresta valmistavan tehtaan ja sen yhteyteen nousevan biolämmityslaitoksen rakentaminen edistyi suunnitellusti Lahdessa.
Uudet laitokset aloittavat toimintansa vuoden 2021 aikana.
Teimme lisäinvestoinnin Solar Foodsiin, joka on kehittänyt uuden
Solein®-proteiinin.

Fazer investoi lisää
Solar Foodsiin, joka on
kehittänyt uuden
Solein®-proteiinin. Fazer
on nyt Solar Foodsin
suurin yksittäinen
osakkeenomistaja
noin 15 %:n
omistusosuudellaan.

Käynnistimme ohjelman tavarantoimittajien vastuullisuusvaatimusten
käyttöönottamiseksi. Periaatteet allekirjoittaneiden tavarantoimittajien
määrä vastaa tällä hetkellä 52 %:n osuutta Fazerin ostoista.
Fazer saavutti kaikkien aikojen ennätystulokset Luottamus&Maine-tutkimuksessa. Fazer sai Suomen korkeimmat pisteet Taloudellinen suoritussekä Tuotteet ja palvelut -osioista. Ruotsissa Fazer pysytteli samalla, hyvällä
tasolla, ja Pietarissa Venäjällä Fazerin maine kokonaisuudessaan nousi
erinomaiselle tasolle.
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Vastuullisuus

Vastuullisuustavoitteet
kohti kestävämpää
huomista
Olemme asettaneet itsellemme neljä päätavoitetta, jotka ovat
vastuullisuustyömme keskiössä. Kaikki Fazerin liiketoimintayksiköt
työskentelevät yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen
2030 mennessä. Lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä ulkopuolisten
sidosryhmien kanssa.
Toteutimme useita toimia vuoden 2020 aikana, joiden ansiosta olemme
nyt lähempänä vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista. Jatkoimme
myös seuranta- ja mittausprosessien kehittämistä.

VASTUULLISUUSTAVOITTEIDEN STATUS
2020

2019

2,11

2,29

Scope 1, polttoaineet

0,01

0,01

Scope 2, ostettu energia, omistusautot ja leasingautot sekä kuljetukset

0,12

0,12

Scope 3, raaka-aineet, tuotantojäte, jätevesi,
vedenkulutus ja liikematkustus

1,99

2,16

0,047

0,051

Vastuullisuustavoite 3, 100 % vastuullisesti hankittua
(osuus toimittajista, jotka allekirjoittaneet toimittajien
vastuullisuusvaatimukset, % arvosta)

52 %

-

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

45 %

45 %(*

Vastuullisuustavoite 1, 50 % vähemmän päästöjä, CO2e
tonnia/tuotettu tonni

Vastuullisuustavoite 2, 50 % vähemmän
ruokahävikkiä, ruokahävikkitonnia/tuotettu tonni

(*

Tavoite 1:
50 % vähemmän päästöjä
Ruuantuotannolla on merkittävä vaikutus ilmastoon, ja vastavuoroisesti
ilmastonmuutos vaikuttaa ruuantuotantoon esimerkiksi viljelyoloissa
tapahtuvien muutosten ja veden saatavuuden kautta. Haluamme vähentää
omien toimintojemme ja koko arvoketjumme aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä sekä muita vesistöihin ja maaperään vaikuttavia päästöjä.
Fazer-konsernin hiilidioksidipäästöt ovat yhteensä runsaat miljoona tonnia
vuodessa. Raportoitujen päästöjen määrä on korkeampi edelliseen vuoteen
verrattuna, koska laskennan kattavuutta on laajennettu. Suurin osa päästöistämme tulee raaka-aineiden tuotannosta.

2019 luku on korjattu

Vuonna 2020 vähensimme energiankulutusta 18 % tuotettua tonnia
kohden, vuoden 2011 lähtötasoon verrattuna. Toteutimme hankkeita, joiden avulla vähensimme kuljetuksissa käytettävän fossiilisen
polttoaineen aiheuttamia päästöjä. Ruotsissa uudistimme autojen
leasing-politiikkaa ja lisäsimme uusiutuvaa dieseliä käyttävien jakeluajoneuvojen osuutta.
Osallistuimme maanviljelijöille suunnatun uudistavan viljelyn koulutusalustan rakentamiseen yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin
ja Reaktorin kanssa. Lahteen rakennettava biovoimala, jonka polttoaineena käytetään Fazerin tuotannon sivuvirtoja, on hyvä esimerkki
kiertotaloudesta ja fossiilisten energianlähteiden käytön vähentämisestä lähitulevaisuudessa.
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Tavoite 2:
50 % vähemmän ruokahävikkiä

Tavoite 3:
100 % vastuullisesti hankittua

Vähentämällä ruokahävikkiä voimme pienentää ilmastovaikutustamme huomattavasti ja parantaa samalla materiaalitehokkuuttamme. Teemme aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa
uusien ratkaisujen löytämiseksi ruokahävikkihaasteeseen.

Fazerin toimilla on huomattava vaikutus yhteiskuntaan, yhteisöihin ja yksilöihin laajan arvoketjumme kautta. Vastuullinen
hankinta tarkoittaa, että kehitämme jatkuvasti kaikkia tavarantoimittajiamme koskevia perusvaatimuksia samalla, kun kiinnitämme erityistä huomiota tiettyihin raaka-aineisiin: kaakaoon,
viljaan, palmuöljyyn, kananmuniin, kalaan ja soijaan.

Uusi ksylitolitehtaamme Lahdessa on merkittävin esimerkki
ponnisteluistamme ruokahävikin vähentämiseksi. Tehdas tuottaa
ksylitolia kaurankuoresta eli muuttaa tuotannon sivuvirrat syötäväksi raaka-aineeksi. Lisäksi ksylitolitehtaan sivuvirtana syntyy
bioenergiaa, jota hyödynnetään samalla tontilla olevan leipomon,
myllyn ja hapankorpputehtaan tuotantolinjojen käytössä.
Vuonna 2020 onnistuimme vähentämään jätettä Suomessa
tehokkaamman tuotannon ja Venäjällä aloitteidemme ja vähittäiskaupan vähentyneiden leivänpalautusten ansiosta.
Avasimme Suomessa tilapäisen, kuluttajille suunnatun
drive-in-myymälän, jonka avulla estimme yli 100 000 kg ruokaa
joutumasta hävikkiin. Pakastetut leipomotuotteet oli alun perin
tarkoitettu ravintoloille ja hotelleille, joiden liiketoiminta pysähtyi
koronaviruksen leviämisen takia. Ruotsissa myimme Matsmartin
kautta kahdeksan tonnia kauramuroja, joissa oli yksi väärä ainesosa, jottei tuotteet päätyisi hävikiksi.

Käytämme ainoastaan 100-prosenttisesti vastuullisesti tuotettua
kaakaota, palmuöljyä ja soijaa. Vuoteen 2025 mennessä kaikki
Fazerin tuotteissa Suomessa ja Ruotsissa käytetty vilja tuotetaan
Fazerin viljavision kymmenen kestävän viljelyn periaatteen mukaisesti. Olemme myös sitoutuneet käyttämään vain häkittömien
kanaloiden munia vuoteen 2024 mennessä Suomessa, Ruotsissa ja
Baltiassa ja vuoteen 2030 mennessä Venäjällä. Vuonna 2020 häkittömissä kanaloissa tuotettujen munien osuus oli 31 %.
Teimme yhteistyötä Hanken Svenska handelshögskolanin kanssa
vastuullisesti viljeltyjen hedelmien hankintaan liittyen. Toimme
myös markkinoille innovatiivisen Paptic-pakkausmateriaalin, jota
käytetään Moomin-suklaarakeiden pakkauksissa muovin sijasta.
Vuonna 2020 olimme mukana SIHTI-projektissa (suomalais
yritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila), jossa ihmisoikeuksien
nykytilaa ja haasteiden tunnistamista arviointiin omien toimintojemme ja arvoketjumme osalta. Tutkimus toi esiin kehityskohteita esimerkiksi ihmisoikeusperiaatteiden ja -prosessien
dokumentoinnissa ja viestinnässä. Päivitämme tulosten perusteella tavarantoimittajien vastuullisuusvaatimuksia lisäämällä
vaatimuksia alkuperäisväestöjen, haavoittuvien ryhmien, kuten
siirtotyöläisten, naisten, lasten ja vammaisten sekä paikallisten yhteisöjen oikeuksien ja maaoikeuksien kunnioittamisesta.
Teimme järjestelmällistä työtä vastuullisen hankinnan määrittelemiseksi ja siihen liittyvien ostoprosessien kehittämiseksi.
Lisäsimme kestävän kaakaon viljelijäohjelmien osuutta, koska
haluamme ylittää sertifiointien vaatimukset. Liityimme uuteen
Cocoa Horizons -kaakaonviljelmäohjelmaan. Tuimme myös
muihin ohjelmiimme osallistuvia kaakaonviljelijöitä ylimääräisillä
lahjoituksilla koronaviruskriisin johdosta. Valmistelimme kaakao
visiomme uudistamista.
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Tavoite 4:
enemmän kasvipohjaista
Näemme ruuan ratkaisuna. Enemmän kasvipohjaista ruokaa
sisältävä ruokavalio parantaa todistetusti hyvinvointia. Työskentelemme johdonmukaisesti kasvipohjaisten innovaatioiden ja
uusien tuotteiden luomiseksi. Sen lisäksi teemme klassikkotuotteista, kuten Pihlaja-marmeladeista, kasvipohjaisia. Tutkimme
myös uusia teknologioita löytääksemme lisää mahdollisuuksia
kasvipohjaisissa kategorioissa.
Julkaisimme ennakkomyyntinä rajatun erän Fazer OatChoco
–kaura-kaakaolevyjä, jotka sopivat myös vegaaneille. Toimme
myös markkinoille kaurasta, ohrasta ja vehnästä tehtyjä aterialisukkeita, joissa on huomattavasti korkeampi ravintoarvo kuin
saman kategorian kilpailevilla tuotteilla. Tuotteet lanseerattiin
Frebaco-brändin alla Ruotsissa, Fazer Alku -brändin alla Suomessa ja Fazer-brändin alla Norjassa ja Tanskassa.
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Haluamme parantaa ihmisten elämänlaatua, niin työntekijöiden,
kuluttajien, raaka-aineita tuottavien viljelijöiden, kumppanien
kuin omistajienkin. Tavoitteemme on luoda turvallinen ja inspiroiva
työympäristö, jossa henkilöstömme voi tehdä parhaansa.
Haluamme jatkossakin varmistaa, että ihmisoikeuksia noudatetaan
koko arvoketjussa.
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Vastuullisuus

Ihmisille
Turvallisuus on meille tärkeää, ja viime vuoden aikana henkilökuntamme
terveydestä ja turvallisuudesta tuli meille yhä tärkeämpi asia, kun pyrimme
estämään koronavirusta leviämästä. Tunnistimme myös yhteiskunnallisen
roolimme ruokahuollon turvaajana poikkeustilanteessa. Haasteellisista olosuhteista huolimatta työntekijämme pitivät yllä erinomaista ryhmähenkeä
ja sopeutuivat uusiin työskentelytapoihin nopeasti.
Toimintaympäristön muutosten ja pandemian takia järjestimme yhteistoimintaneuvotteluja, joista seurasi sekä lomautuksia että irtisanomisia. Fazer
auttoi irtisanottuja henkilöitä uuden työn etsimisessä tekemällä yhteistyötä paikallisten työvoimaviranomaisten kanssa.
Vuonna 2020 Fazer keskittyi varmistamaan henkilöstön turvallisuuden
ja tuotannon jatkuvuuden. Toimistotyöntekijät siirtyivät osittaiseen etätyöhön. Kiinnitimme erityisesti huomiota tiedonkulkuun, sitoutumiseen,
osallisuuteen, hyvinvointiin ja johtajuuteen jatkuvan viestinnän avulla.

Saavutukset vuonna 2020
Päivitimme vuoden aikana arvomme ja käyttäytymisemme. Jotta ne toteutuisivat jokapäiväisessä työssä, järjestimme arvo- ja käyttäytymiskeskusteluja, joihin kaikilla työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua. Tilaisuuksista
saatua palautetta hyödynnettiin Fazer-käyttäytymisten viimeistelyyn. Työntekijät kaikista yksiköistä ja maista, aina johdosta tuotantotyöntekijöihin,
ottivat osaa ja jakoivat ajatuksiaan.
Uudet arvot edistävät kulttuurista muutostamme kohti monimuotoisempaa ja osallistavampaa Fazeria. Ihmisoikeudet ovat aina olleet meille

tärkeitä, ja monimuotoisuuden tukeminen on osa työtämme ihmisoikeuksien parantamiseksi kaikissa toiminnoissa ja sidosryhmissä.
Lanseerasimme monimuotoisuus- ja osallisuuskoulutuksen verkossa
auttaaksemme työntekijöitä tunnistamaan mahdollisia ennakkoasenteita
ja haastamaan ne.
Fazerilla on verkkokoulutusalusta henkilöstökoulutuksia varten. Ihmisoikeuksiin liittyvät aiheet kuuluvat eettiset periaatteet -koulutukseen, jota on
järjestetty vuodesta 2018 asti.
Organisoimme HR-toimintomme uudelleen tukeaksemme vahvemmin
strategian toteuttamista. Tämä työ jatkuu vuonna 2021. HR keskittyi entistä
vahvemmin osaamisen kehittämiseen, millä varmistetaan motivoivat sisäiset urapolut sekä vahvistetaan organisaation eri kyvykkyyksiä, kun avoimiin
työpaikkoihin on tarjolla monenlaista osaamista.
Saimme Fazer Pulse -henkilöstökyselystä erinomaiset tulokset, jotka paranivat jokaisella mitatulla alueella ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Työntekijöiden palautteen mukaan johdosta on tullut näkyvämpi ja se on entistä
paremmin läsnä ja tavoitettavissa. Suunnittelimme tiimien ja toimintojen
kanssa toimia, joiden avulla voimme edelleen kehittyä valituilla alueilla.
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Koulutimme artesaanileipureita ja työllistimme heitä myymäläleipomoissamme. Perustimme artesaanileipurikoulun vuonna
2018, ja ensimmäinen vuosikurssi on jo valmistunut. Tällä hetkellä
toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita on yhteensä 27, ja uusi
vuosikurssi aloittaa vuonna 2021. Työllistämme nyt 600 artesaanileipuria myymäläleipomoissamme ympäri Suomea. Arvioimme,
että vuonna 2021 avaamme 20 uutta myymäläleipomoa ja palkkaamme 100 uutta artesaanileipuria lisää Suomessa.
Jatkoimme Eurooppalaisen Yritysneuvoston kehittämistä
Fazerilla. Aktiivinen vuoropuhelu työntekijöiden ja työnantajan
välillä kasvatti työntekijöidemme tietoisuutta yritysneuvostosta.
Järjestimme kaksi hyvinvointiwebinaaria ulkopuolisten koulutusja valmennusasiantuntijoiden kanssa. Työntekijöillämme oli myös
mahdollisuus osallistua hyvinvointiohjelmaan, jossa kehitettiin
liikkumista, ravintoa, palautumista, stressinhallintaa ja parempia
työskentelytapoja.

TAPATURMATAAJUUS
TAPATURMIEN LUKUMÄÄRÄ
MILJOONAA TEHTYÄ TYÖTUNTIA KOHTI

2020

2019

2018

Fazer Leipomot

4,0

4,2

3,7

Fazer Makeiset

5,9

14,1

13,1

Fazer Lifestyle Foods

10,1

12,2

7,5

Muut

2,7

2,3

1,9

Konserni yhteensä

4,7

6,5

5,6

12 000
10 000

8
9 154

9 720

10 137

Tuimme koronaviruspandemian vastaisia toimia lahjoittamalla
Fazerin tuotteita terveydenhoidon ammattilaisille sairaaloissa,
sairaanhoidossa ja ensihoidon yksiköissä. Toimitimme huomattavan määrän tuotteita ruoka-apuun, eristyksessä eläville vanhuksille ja apua tarvitseville perheille kansalaisjärjestöjen kautta.
Fazer Venäjän yhteiskunnallinen ohjelma sai Made in St. Petersburg -palkinnon ja erityisen tunnustuksen Pushkinin SOS-lapsikylän kanssa tehdystä yhteistyöstä sekä huomattavasta
lahjoitusohjelmasta.
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7
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8 000

Työtapaturmataajuus (LTAF) laski arvoon 4,7, mikä on edellistä
vuotta (6,5) ja konsernin vuoden 2020 virstanpylvästavoitetta
5,0 parempi. Erinomaiset tulokset perustuvat pitkäjänteiseen,
järjestelmälliseen ja päivittäiseen työhön sekä siihen, että
kaikki työntekijät ovat sitoutuneita kehittämään työympäristön
turvallisuutta ja työtapoja. Vuonna 2020 ei ollut lainkaan kuolemantapauksia. Turvallisuushavaintoja tehtiin 5 % enemmän
kuin vuonna 2019.

TAPATURMATAAJUUS
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa
tehtyä työtuntia kohti
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Fazer Leipomot 5 880
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Venäjä 2 376
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Viro 72
Tanska 52
Norja 7
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Näin etenemme
Työntekijöidemme turvallisuus on tärkein prioriteettimme.
Poikkeuksellinen koronavirustilanne jatkuu vuonna 2021, ja keskitymme henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden varmistamiseen. Aktiivinen viestintä on olennainen osa tätä työtä.
Jatkamme työtämme ihmisoikeuksien kehittämiseksi ulkopuolisten arvioiden ja sidosryhmien palautteen perusteella. Aiomme
myös viestiä nykyisistä käytännöistämme paremmin.
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Vastuullisuusesimerkki – Ihmisille

Arvot heräsivät
henkiin
keskustelujen kautta
Uudistimme Fazerin arvot ja käyttäytymiset vuonna
2020. Pohjoinen vapaus, aidot suhteet ja rohkea luovuus
ohjaavat meitä eteenpäin. Uusien käyttäytymisten mukaisesti Teemme taiasta totta, Pyrimme aina parempaan ja
Yhtenä Fazerina onnistumme. Uusista arvoista päättäminen ja muotoilu oli kuitenkin vasta ensimmäinen askel.
Niiden saattaminen osaksi jokapäiväistä työtä vaatii käytännön toimenpiteitä. Niinpä järjestimme arvo- ja käyttäytymiskeskusteluja kaikissa toimintamaissamme. Aloitimme
keskustelut keväällä ja jatkoimme niitä virtuaalisesti koronapandemian alettua.
Keskustelutilaisuuksien tarkoituksena oli auttaa kaikkia
fazerilaisia ymmärtämään paremmin, kuinka voimme
toteuttaa arvojamme ja kohdata toisemme arjessa. Tilaisuuksista saatua palautetta hyödynnettiin Fazer-käyttäytymisten viimeistelyyn. Keskustelut olivat HR:n ja viestinnän
yhteisesti järjestämiä ja erinomainen osoitus fazerilaisesta
yhteistyöstä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Herätimme
Fazerin
We made the renewed
Fazer values
and uudistetut arvot ja
käyttäytymiset
henkiin keskustelutilaisuuksissa,
behaviours come to life
through discussion
joita järjestimme
sessions in all our operating
countries.kaikissa toimintamaissamme.
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Vastuullisuus

Ympäristölle
Olemme sitoutuneet luomaan uusia, vastuullisia ruokaratkaisuja
sekä ihmisten että ympäristön hyväksi. Edistämme
vastuullisuutta koko arvoketjussamme aina hankinnasta
pakkausmateriaaleihin.

YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT
2020

Vuonna 2020 keskityimme erityisesti ruokahävikin pienentämiseen ja vastuullisen hankintatoimen kehittämiseen. Tutkimme
uusimpia ruokatrendejä, jotka edesauttavat hiilidioksidipäästöjen
vähentämistä ruokaketjusta, ja lanseerasimme uusia kasvipohjaisia tuotteita.

Saavutukset vuonna 2020
Fazer Leipomoiden, Fazer Makeisten ja Fazer Lifestyle Foodsin ympäristötunnuslukujen seurannan mukaan paransimme
energiatehokkuuttamme 18 % vuonna 2020 verrattuna vuoden
2011 lähtötasoon. Vuoden 2020 energiatehokkuustulokset todistavat positiivisesta kehityksestä.

2018

Tuotantomäärä (tonnia)

605 424

565 915 552 749

Energian kulutus (MWh)

529 970

507 418 506 768

Energian kulutus/tuontantomäärä (MWh/
tonni)
Vedenkulutus (m ³)
3

Teemme vastuullisuustyötä kaikilla liiketoiminta-alueillamme.
Hakeudumme aktiivisesti mukaan hankkeisiin, joissa voimme vaikuttaa toimialan yhteistyöprojekteihin samalla kun toteutamme
omia innovatiivisia konseptejamme. Yksi esimerkki innovaatioista
ja kiertotaloudesta on uusi ksylitolitehdas ja sen yhteydessä oleva
biolämmityslaitos Lahdessa. Myllyn syötäväksi kelpaamaton sivutuote, kaurankuori, hyödynnetään ksylitolin raaka-aineena. Tästä
prosessista ylijäänyt materiaali käytetään lämpövoimalan biopolttoaineena. Lue investoinnista lisää Liiketoiminnalle-osiosta.

2019

Vedenkulutus/tuotantomäärä (m3³/tonni)
Käytetyt raaka-aineet (tonni)
Käytetyt raaka-aineet/tuotantomäärä (tonnia/
tonni)

0,88

0,90

0,92

1 111 412 963 468

923 431

1,8

1,7

1,7

614 179 585 643 562 843
1,014

1,035

1,018

0,17

0,18

0,15

100 745

103 014

83 505

kierrätykseen (%)

62

62

76

hyödynnetty energiana (%)

37

36

21

kaatopaikalle (%)

1,5

1,6

3

Kokonaisjätemäärä/tuotettu tonni (tonnia/
tonni)
Kokonaisjätemäärä (tonnia), josta

Fazerin kestävän viljanviljelyn periaatteet toimivat pohjana aktiiviselle
vastuullisuusyhteistyölle viljelijöiden kanssa. Periaatteiden tavoite on
vesistöjen rehevöitymisen estäminen ja kemikaalien käytön minimoiminen resurssitehokkuutta ja tuottavuutta unohtamatta. Jatkoimme
työtämme Fazerin Viljavision parissa vastuullisen viljelyn edistämiseksi
Suomessa ja Ruotsissa. Tuimme uudistavan hiiliviljelyn hanketta, johon
kuuluu viljelijöiden verkkokoulutus sekä viljelijöiden tukeminen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja vastuullisempien viljelymenetelmien käyttöönotossa.
Vähensimme sekä jätteen kokonaismäärää että ruokahävikkiä. Hyvä
kehitys johtuu aloitteistamme Venäjällä ja uudesta, entistä tehokkaammasta lainsäädännöstä, tehostetuista toiminnoista Suomessa
sekä Suomen ja Ruotsin leipomoiden aktiivisista ponnisteluista.
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VASTUULLISTEN
KANANMUNIEN STATUS

18 %
31 %

Sisäisesti työskentelimme ahkerasti vastuulliseen hankintaan liittyvän
tavoitteemme parissa, jonka mukaan Fazerin raaka-aineet ovat 100-prosenttisesti vastuullisesti hankittuja, kaikkien toimittajien osalta ja kaikissa
arvoketjuissa vuoteen 2030 mennessä. Sisäinen työ määritti kehyksen
tavoitteen saavuttamiselle, ja siihen lukeutui vastuullisen hankintatoimen
määrittely, tavarantoimittajien vastuullisuusvaatimusten käyttöönotto ja
vastuullisten hankintaprosessien luominen.
Kasvatimme viljelijäohjelmien osuutta vastuullisen kaakaon viljelyssä ja
liityimme uuteen Cocoa Horizons -kaakaoviljelijäohjelmaan, jonka perustaja on Barry Callebaut. Ohjelmassa tuetaan viljelijäyhteisössä tapahtuvaa
muutosta ja edistetään läpinäkyvää ja vastuullista kaakaoviljelyä.
Käytämme tuotannossamme vain sertifioitua palmuöljyä. Kolmesta
RSPO-hankintaketjun (Roundtable on Sustainable Palm Oil) vaihtoehdosta, jotka ovat Book & Claim, massabalanssi ja segregoitu, pyrimme
käyttämään segregoitua palmuöljyä, mikä tarkoittaa, että vastuullisista lähteistä peräisin oleva palmuöljy pidetään erillään tavallisesta palmuöljystä
koko hankintaketjun ajan.
Emme saavuttaneet tavoitettamme, jonka mukaan kaikki palmuöljy olisi
segregoitua vuonna 2020, koska Venäjän toiminnoissamme käytetään yhä
Book & Claim -hankintaketjumallia. Pohjoismaissa ja Baltiassa käytämme
lähestulkoon yksinomaan segregoitua palmuöljyä.
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VASTUULLISEN KALAN STATUS,
WWF:n kalaopas
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■ Fazerin kaakao-ohjelman mukainen kaakao
■ Sertifioitu
■ Viljelijäohjelmat
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Fazerin leasing-autot

1 357

Fazerin omistamat jakeluautot

2 340

Tuotannon polttoaineet

41 419

SCOPE 1 PÄÄSTÖT YHTEENSÄ

45 115

Biogeeniset päästöt biopolttoaineen käytöstä, yhteensä

6 315

EPÄSUORAT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT,
OSTETTU ENERGIA (SCOPE 2)
CO2e TONNIA

OSUUS, %

Kaukolämpö

4 706

16 %

Höyry

14 120

47 %

Ostettu sähkö

11 196

37 %

30 022

100 %

YHTEENSÄ

Vuonna 2020 lisäsimme pientilallisille osoittamaamme tukea
ostamalla 50 % Book & Claim -krediiteistä pientiloille tarkoitettuina hyvityksinä. Tuen kautta pientilalliset voivat kasvattaa
tuottojaan, päästä kansainvälisille markkinoille helpommin,
kehittää elinkeinoaan ja pienentää maan käyttötarkoituksen
muuttamisen riskiä.
Jatkoimme palmuöljyn tulevaisuuteen liittyvää keskustelua
kansalaisjärjestöjen, kuten WWF:n, kanssa. Uudistamme palmuöljysitoumuksemme vuonna 2021. Sen lisäksi, että Fazer ostaa
100 % vastuullisesti tuotettua palmuöljyä, haemme parhaillaan
RSPO-hankintaketjun sertifiointia sisäisille prosesseillemme
tuotannossa käytetyn palmuöljyn ostamisen ja käsittelyn osalta.
Julkaisimme myös tapaustutkimuksen WWF:n palmuöljyn ostajien pisteytyslistalla.
Investoimme pääinvestoijana A-sarjan rahoituskierroksella
kumppaniimme Solar Foodsiin, joka on suomalainen ruokateknologia-alan startup. Solar Foodsin uusi proteiini Solein®
on hiilineutraali innovaatio, joka voi edistää vastuullisempaa
ruokajärjestelmää.
Vuonna 2020 järjestimme vastuullisuustyöpajan, jonka tavoite
oli lisätä sisäistä tietoisuutta ilmastojalanjäljestämme ja löytää
tehokkaimmat toimenpiteet neljän vastuullisuuden päätavoitteemme saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tarkoituksena
oli tukea organisaatiota liiketoiminta-aluekohtaiset vastuullisuussuunnitelmien kehittämisessä ja vahvistaa omistajuutta
vastuullisesta yritystoiminnasta.

Minimoimme ruokahävikkiä ja vaikutuksiamme veteen
Fazerin toiminnoissa vettä käytetään tuotteiden raaka-aineena
ja erilaisissa puhdistusprosesseissa. Hankintaketjussamme vettä
tarvitaan erityisesti viljelyssä eli raaka-aineidemme tuotannossa.
Arvioimme ja minimoimme veteen kohdistuvaa vaikutustamme
koko arvoketjussa, yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.
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Vuonna 2020 vedenkulutuksemme kasvoi 15 %, ja jäteveden määrä kasvoi
19 %. Tämä johtui lähinnä Lahden ksylitolitehtaan rakentamisesta ja Fazer
Leipomoiden Ruotsissa tapahtuneesta konerikosta. Jatkamme työtä vedenkäytön ja jäteveden vähentämiseksi kaikissa toimintamaissa.
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Toimipaikkamme ovat sitoutuneet kunnallisiin vedenkäsittelyperiaatteisiin. Useimmissa paikoissa vesi saadaan kunnallisesta vedenjakelusta ja
tuotannon poistovesi poistetaan kunnallisen jäteveden mukana. Suurin osa
tuotantolaitoksistamme on ISO 14001 -sertifioituja, ja ympäristövaikutuksia
arvioidaan ja tavoitteita asetetaan osana sertifioituja ympäristöjärjestelmiä. Yksittäiset liiketoiminnot sekä energia- ja ilmasto-ohjausryhmämme
asettavat näiden lisäksi omia tavoitteita.

Vastuullisuus

Fazer on liittynyt suomalaiseen vesienhoitositoumukseen, joka haastaa
suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan veteen liittyviä
riskejä arvoketjuissa ja kehittämään vastuullista veden käyttöä ja hallintaa.
Teemme myös yhteistyötä WWF Suomen, viljelijöiden ja muiden kumppaneiden kanssa Fazerin viljan arvoketjussa maatilojen ympäristötoimien
laajentamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi organisaatioiden, yritysten ja
ympäristönsuojeluhallinnon kanssa ympäristön ja veden suojeluun liittyvissä asioissa.

Käytämme veden lisäksi useita raaka-aineita kuten viljaa, kaakaota, sokeria
ja maitoa sekä pakkausmateriaalien raaka-aineita kuten muovia ja kartonkia. Tuotteidemme valmistukseen liittyvä tuotanto aiheuttaa suurimman
osan jätteestämme. Tämän vuoksi ruokahävikin vähentäminen on yksi
keskeisimmistä vastuullisuustavoitteistamme.
Jätettä syntyy myös tuotteidemme, kuten valmiiksi pakatun ja myymälässä
leivotun leivän, muoviin pakatun suklaan ja makeisten sekä muropakkausten kulutuksesta. Teemme aktiivisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa
löytääksemme uusia ratkaisuja jätehaasteisiin pidemmällä arvoketjussa.
OSTETTU SÄHKÖ
MWH

%

31 101

15 %

Uusiutuvat

187 483

86 %

YHTEENSÄ

218 584

100 %

Uusiutumattomat

MUUT EPÄSUORAT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT (SCOPE 3)
CO2e-TONNIA

OSUUS, %

1 137 199

94,5 %

48 355

4,0 %

139

0,0 %

11 547

1,0 %

Lähtevät kuljetukset, Fazerin maksamat

4 121

0,3 %

Jätevesi

549

0,0 %

Tuotannossa syntyvä jäte

1 415

0,1 %

276

0,0 %

1 203 604

100,0 %

Ostetut elintarvikeraaka-aineet
Ostetut pakkausmateriaalit
Vedenkulutus
Polttoaineen- ja energiantuotantoon
liittyvät toiminnot

Liikematkustus

YHTEENSÄ

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖINTENSITEETTI
CO2e-TONNIA/TUOTETTU TONNI
PÄÄSTÖT/TUOTANTOMÄÄRÄ
Scope 1

0,07

Scope 2

0,05

Scope 3

1,99

Päästöintensiteetti, kaikki päästöt

2,11
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OSUUS, %

8 926 617

26 %

Uusiutuvat

25 000 987

74 %

YHTEENSÄ

33 927 604

100 %
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ENERGIAN KULUTUS UUSIUTUMATTOMAT / UUSIUTUVAT POLTTOAINEET
UUSIUTUVAN JA
UUSIUTUMATTOMAN
MWH
OSUUS, %
ENERGIAN KULUTUS UUSIUTUMATTOMAT POLTTOAINEET
Öljy
Maakaasu
Diesel

177 282

ENERGIAN KULUTUS UUSIUTUVAT POLTTOAINEET
Pelletit

92 %

617
14 631

8%

5 312

Biokaasu

10
191 913

ENERGIAN KULUTUS KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN
MWH

Ilmastointi
Höyry

■ Uusiutumattomat
■ Uusiutuvat

15 177

9 309

Sähkö

74 %

151 638

Biodiesel

YHTEENSÄ

26 %

9 851

Bensiini

Lämmitys
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MATERIAALIT TUOTTEIDEN JA
PAKKAUSTEN VALMISTAMISEEN

MATERIAALIT TUOTTEIDEN JA PAKKAUSTEN VALMISTAMISEEN

218 584
32 984
67 381

Asetimme tavoitteen vähentää jätettä 20 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2015 tasoon, ja olemme siitä lähtien
seuranneet yrityskohtaista kokonaisjätemittaria neljännesvuosittain. Jätetiedot haetaan ulkoisilta jätteiden käsittelyalustoilta,
kuten Enpros Zero Wastesta, ja niiden koostamisesta huolehtii
Fazerin vastuullisuustiimi. Varmistamme, että jätteiden käsittelyn
lainsäädännöllisiä vaatimuksia noudatetaan kaikissa toimintamaissa, käyttämällä hankintojen kilpailutusprosessia uusien
palveluntarjoajien tullessa mukaan. Auditoimme jätehuoltokumppanimme osana sitoutumistamme ISO-standardeihin.
Vuonna 2020 syntyneestä jätteestä 98,5 % hyödynnettiin uusiokäytössä. Tämä saavutettiin ohjaamalla tuotannon sivuvirtoja
eläinrehuksi ja ruokalahjoituksiin, kierrättämällä materiaaleja
ulkoisten jätehuoltokumppanien kanssa ja energian talteenotolla
energiajätteen polttamisen ja bioetanolin tuotannon kautta.
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Näin etenemme
Etsimme jatkuvasti uusia tapoja kehittää arvoketjumme vastuullisuutta, aina pellolta pöytään saakka. Tehostamme jatkuvasti
prosesseja ja toimintojamme päästöjen ja ruokahävikin vähentämiseksi. Vastuullisessa hankinnassa painopiste on toimintatapojen ja kasvipohjaisten tuotteiden kehittämisessä.
Vuonna 2021 keskiössä on pitkän aikavälin energia- ja ilmastosuunnitelman luominen. Sen avulla voimme tunnistaa tehokkaimmat hiilidioksidipäästöjä vähentävät toimintatavat ja
menetelmät sekä kehittää tuotantolaitosten energiatehokkuutta.
Uudet hankkeet ja yhteistyöt, kuten tieteeseen pohjautuvien
tavoitteiden (Science Based Targets) asettaminen, ovat tärkeitä
keinoja saavuttaa vastuullisuustavoitteemme ja toteuttaa vastuullisia innovaatioita käytännössä.
Koska suurin osa hiilidioksidipäästöistä tulee arvoketjustamme,
on äärimmäisen tärkeää tehdä yhteistyötä asiakkaiden, tavarantoimittajien, kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden kanssa,
jotta voisimme löytää tehokkaimmat ratkaisut elintarvike- ja
maanviljelysektorille. Jatkamme yhteistyötä ja hankkeita esimerkiksi Baltic Sea Action Groupin ja WWF:n kanssa luodaksemme vastuullisempia käytäntöjä maanviljelyn arvoketjulle.
Samalla investoimme uusiin innovaatioihin ja yrityksiin
uusien, Solein®-proteiinin kaltaisten tulevaisuuden ratkaisujen löytämiseksi.
Laadimme neljälle vastuullisuuden päätavoitteellemme liiketoiminta-aluekohtaisia suunnitelmia, mikä auttaa meitä saamaan
aikaan tuloksia ja huomioimaan asiakaskuntamme erilaiset tarpeet. Osana sisäisten prosessien parantamista haluamme myös
keskittyä tuottamaan yksityiskohtaisempia ympäristölaskelmia
ja -raportteja, jotta resurssimme varmasti kohdistuvat kaikkein
tehokkaimpiin toimiin ja voimme mitata edistystämme sekä
raportoida siitä sidosryhmillemme.
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Vastuullisuusesimerkki – Ympäristölle

Fazer tukee uudistavan
viljelyn verkkokoulutusta
Sillä, miten kasvatamme ruokaa, on merkittävä vaikutus ympäristöön.
Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin takia päätimme investoida uudistavaan viljelyyn ja osallistua ohjelmaan, jossa kehitetään verkkokoulutusta
ja yhteistyöalustaa viljelijöille, tieteilijöille ja muille kumppaneille yhdessä
Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Reaktorin kanssa.
Uudistava viljely tarkoittaa viljelytoimenpiteitä, jotka parantavat maaperän kykyä sitoa ja varastoida hiiltä ilmakehästä, mikä puolestaan torjuu
ilmastonmuutosta. Sen lisäksi hiiltä varastoivat ja maaperää tervehdyttävät
viljelytavat vähentävät pelloilta vesistöihin joutuvaa ravinnekuormitusta ja
estävät rehevöitymistä. Uudistavan viljelyn verkkokoulutus tarjoaa ilmaisen, korkealaatuisen ja tutkimukseen perustuvan kurssin viljelijöille, jotka
haluavat tuottaa ruokaa kannattavasti ja vastuullisesti.
Uudistavalla viljelyllä on monia myönteisiä vaikutuksia, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta ja tekevät viljelijöiden työstä mielenkiintoisempaa
ja palkitsevampaa. Edistämällä uudistavaa viljelyä haluamme muuttaa
ruuantuotannon tulevaisuutta niin viljelijöiden, kuluttajien kuin ympäristönkin hyväksi.

Osallistumme uudistavaa viljelyä edistävään ohjelmaan,
jossa on kehitetty verkkokoulutus- ja yhteistyöalusta
maanviljelijöille, tutkijoille ja muille kumppaneille.
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Huomioimme vastuullisuuden kaikissa toimissamme ja
haluamme rakentaa kestävää työskentelykulttuuria niin nyt
kuin tulevaisuudessakin. Riskien vähentäminen, yritysetiikan
vahvistaminen ja parhaiden käytäntöjen parantaminen ovat osa
työtä, jolla varmistamme liiketoimintamme vastuullisuuden.
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Vastuullisuus

Liiketoiminnalle
Toimimme eettisten periaatteidemme mukaisesti. Ne ovat voimassa kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toimintamaissa.
Periaatteet perustuvat omiin arvoihimme sekä YK:n Global
Compact -aloitteeseen, jolla pyritään edistämään yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta. Noudatamme myös
YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita ja niihin
liittyviä prosesseja. Olemme tunnistaneet tapoja, joilla voimme
edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja tehdä työtä niiden
saavuttamiseksi yhdessä koko arvoketjumme kanssa.
Jatkamme vastuullisuustavoitteiden parissa tekemäämme työtä
ja huomioimme kaikkien liiketoiminta-alueiden vaihtelevat
tarpeet. Vastuullisuustavoitteet ovat myös keino hallita liiketoimintaamme kohdistuvia riskejä, joita ilmastonmuutos, luonnon
monimuotoisuuden heikkeneminen, veden vähyys, ruokahävikki,
ihmisoikeuksien heikentyminen ja näiden ilmiöiden vaikutukset
voivat aiheuttaa.
Vuonna 2020 jatkoimme olemassa olevia vastuullisuushankkeitamme ja käynnistimme uusia. Vahvistimme sisäisiä eettisen
yritystoiminnan käytäntöjämme ja teimme huomattavia investointeja ja parannuksia toimintatapoihimme.

Saavutukset vuonna 2020
Fazerin maine suuren yleisön silmissä säilyi vahvana. Vahvuutemme ovat erityisesti tuotteissa ja palveluissa. Mainekyselyn
tuloksista saimme palautetta ympäristöön liittyvistä asioista,
joissa voisimme vielä kehittyä.
Uuden, kauramyllyn sivuvirroista ksylitolia valmistavan tehtaamme rakentaminen jatkui Lahdessa. Kauraksylitolitehtaalle
myönnettiin Tähtiteko 2020 -palkinto. Rakennamme parhaillaan
myös biovoimalaa, joka käyttää ksylitolituotannosta ylijäänyttä
kaurankuorimassaa tuottaakseen lämpöä koko tehdasalueelle. Tämä on osa sitoutumistamme suomalaiseen kauraan ja
kiertotalouteen.
Teemme yhteistyötä Solar Foodsin kanssa, joka on suomalainen ruokateknologia-alan startup. Fazer on yhtiön pääinvestoija ja suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Jatkamme Solar
Foodsin tukemista tutkimustoiminnan, innovaatioiden ja kaupallisen kehittämisen saralla edistääksemme tulevaisuuden
ruokaratkaisuja.
Vuonna 2020 päätimme laajentaa kauramyllyjemme kapasiteettia. Yhteensä 30 miljoonan euron investointi jaetaan tasan
Lahden ja ruotsalaisen Lidköpingin myllyjen kesken. Fazer rakentaa kaksi uutta myllyä, mikä kaksinkertaistaa nykyisen kauramyllykapasiteettimme. Kun laajennukset valmistuvat vuonna
2021, Fazer on Pohjoismaiden suurin kaurantuottaja ja yksi Euroopan johtavista tekijöistä.
Laajennamme kauratuotteidemme tuotantoa myös Korialla.
Fazer Yosa-tuotteiden tuotanto siirrettiin Kaarinasta Korialle
syksyllä 2020. Investoimme viime vuonna Korialle yhteensä yli
10 miljoonaa euroa.
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Olemme luoneet tavarantoimittajillemme vastuullisuusvaatimukset, joihin sisältyy johdonmukaisia vaatimuksia ja seurantatoimia. Tämä tukee vastuullisuustavoitettamme, jonka mukaan
raaka-aineemme ovat 100-prosenttisesti vastuullisesti hankittuja,
kaikkien toimittajien osalta ja kaikissa arvoketjuissa. Vuoden
2020 loppuun mennessä 52 % tavarantoimittajistamme (osuus
kokonaisostoista) oli allekirjoittanut eettiset periaatteet.
Vuonna 2020 whistleblowing-järjestelmän kautta tehtiin
21 tapausilmoitusta. Tämän järjestelmän kautta myös kolmannet
osapuolet voivat ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään
yrityksen käytäntöjen tai säännösten rikkomuksista. Tapausilmoitukset liittyivät esimerkiksi henkilöstöasioihin, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusasioihin (QEHS), eturistiriitoihin sekä yhtiön
varojen väärinkäyttöön. Tapaukset on tutkittu sisäisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kaksi tapausta on vielä avoinna.

OMA PÄÄOMA JA PÄÄOMAN TUOTTO
934,6

1 000

70

800
600

80

TALOUDELLISEN ARVON
JAKAUTUMINEN, M€

58,8
544,4

563,7

60
50
40

400
200
0

30
11,6

2018

13,4

20
10

2019

2020

0

Oma pääoma, M€
Oman pääoman tuotto (ROE), %

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VEROT
JA TYÖNANTAJAMAKSUT, M€ *)

■ Henkilöstö 347,1 (79,6 %) ■ Omistajat 57,6 (13,2 %)
■ Yhteiskunta 23,8 (5,5 %) ■ Rahoittajat 7,5 (1,7 %)

TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M€

Vuoden aikana ei ollut yhtään markkinointiimme liittyvää
tapausta, josta olisi tehty lausuntopyyntö Mainonnan eettiselle neuvostolle. Fazerilla oli yhteensä kolme tuotteiden
takaisinvetoa. Takaisinvedot johtuivat allergeeneihin liittyvistä
ristikontaminaatioista.
Meillä on kattava lahjonnan vastainen ohjelma sekä työntekijöille suunnattu verkkokoulutus, jossa opetetaan tunnistamaan ja
ehkäisemään lahjontaa. Henkilöstömme käy myös läpi pakollisen
verkkokoulutuksen kilpailulainsäädännöstä.
Visit Finland myönsi Fazer Experience -vierailukeskukselle Sustainable Travel Finland -merkin, jolla edistetään kestävää matkailua.
Vuoden 2020 uusiin nähtävyyksiin kuuluvat uusi kasvihuone
ja verkkokauppa.

■ Tuloverot 17,5 (19,0 %)
■ Työnantajamaksut
■ Kiinteistöverot 0,9 (1,0 %)
68,4 (74,3 %)
■ Valmisteverot 4,4 (5,8 %) ■ Muut verot 0,9 (1,0 %)
*)

Luvut eivät sisällä vakuutusmaksu- ja energiaveroja.

■ Palkkaverot 63,8 (67,3 %)
■ Arvonlisäverot, netto 22,2 (23,4 %)
■ Muut verot 8,8 (9,3 %)
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TUOTETTU JA JAETTU TALOUDELLINEN ARVO
M€

2020

2019

1 565

1 710

Suorat ostot

-419

-606

Epäsuorat ostot

-280

-363

-93

-57

773

684

-347

-570

Yhteiskunta (verot ja lahjoitukset)

-24

-25

Omistajat (osingot)

-58

-60

-8

-2

337

26
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TUOTETTU TALOUDELLINEN ARVO
Asiakkaat (liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot,
rahoitustuotot, käyttöomaisuuden myyntituotot)
Toimittajat
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Tuotettu lisäarvo
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Hallituksen
toimintakertomus

Hallinto ja
johtaminen

Vastuullisuus

Henkilöstö (palkat ja muut henkilöstökulut)

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

Jatkamme investoimista ruokateknologiaan ja vastuullisiin ruokaratkaisuihin. Tutkimus ja innovaatiot ovat avainasemassa, kun etsimme uusia aineksia ja kumppanuuksia
edistääksemme vastuullista tulevaisuutta.
Kiertotalouden konseptit ja sivuvirtojen hyödyntäminen ovat olennainen osa vastuullisuustyötämme
ja liiketoiminnan ratkaisuja. Vahvistamme pakkauksiin ja innovaatioihin liittyvää lähestymistapaamme
muovin vähentämiseksi ja uusiutuvien ja kierrätettävien
materiaalien lisäämiseksi kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Kiinnittämällä jatkuvasti huomiota tuotantoja materiaalitehokkuuteen voimme myös parantaa
kannattavuuttamme.
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Vastuullisuusesimerkki – Liiketoiminnalle

Ruokakaura – innovaatio,
joka on hyväksi
terveydelle ja ilmastolle
Kehitimme Ruokakauran, uuden, kaurasta valmistetun aterialisukkeen,
vastauksena kuluttajien kasvaneeseen kiinnostukseen kestäviä ja ilmastolle
suotuisia ruokaratkaisuja kohtaan. Tuote on kasvipohjainen ja valmistettu
paikallisista raaka-aineista, ja sen hiilijalanjälki on alhainen. Ruokakaura on erinomainen esimerkki Fazerin terveyttä ja ilmastoa tukevista
innovaatioista.
Ilmastoon liittyvien hyötyjen lisäksi Fazerin Ruokakauralla on huomattavasti parempi ravintosisältö kuin saman kategorian kilpailevilla tuotteilla:
enemmän proteiinia, ravintokuitua ja monityydyttymättömiä rasvahappoja sekä vähemmän hiilihydraatteja. Mieto maku ja täyteläinen luonne
tekevät siitä todella monipuolisen tuotteen, joka soveltuu monenlaisiin tarkoituksiin.
Ruokakaura lanseerattiin ensin menestyksekkäästi Ruotsissa Frebacon
tuotteena, sitten Norjassa ja Tanskassa Fazer-brändin alla, minkä jälkeen
se tuotiin markkinoille Fazer Alku Ruokakaura -nimellä. Ruotsin Fazer Mylly
voitti Ruokakauralla ruotsalaisen Food Award 2020 -palkinnon. Moderni
ja kestävästi tuotettu Ruokakaura on jo lyhyessä ajassa saavuttanut suuren
suosion pohjoismaalaisten kuluttajien keskuudessa.

Fazerin Ruokakaura on täysin uudenlainen
kasvipohjainen tuote, joka on valmistettu
paikallisista raaka-aineista ja sen hiilijalanjälki
on alhainen. Aterialisuke vastaa kuluttajien
kasvaneeseen kiinnostukseen kestäviä ja
ilmastolle suotuisia ruokaratkaisuja kohtaan.
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Vastuullisuustyö on yhteistyötä. Kun kehitämme uusia tuotteita ja
palveluita, luomme liikeideoita tai etsimme uusia tapoja kehittää
yritysvastuuta, kuuntelemme sidosryhmiämme ja käymme heidän
kanssaan aktiivista vuoropuhelua. Sidosryhmiemme ajatukset ja palaute
on meille arvokasta.
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Vastuullisuus

Sidosryhmäyhteistyö
Fazerin laaja arvoketju tarjoaa meille tärkeää näkemystä. Käymme jatkuvaa
keskustelua työntekijöiden, kuluttajien, asiakkaiden, osakkeenomistajien,
tavarantoimittajien, päätöksentekijöiden, kansalaisjärjestöjen ja tiedeyhteisön kanssa. Hyödyllistä tietoa vaihdetaan kumpaankin suuntaan.
Sidosryhmämme auttavat meitä tunnistamaan ja ennustamaan trendejä ja
muutoksia kuluttajakäytöksessä. Tämän ansiosta voimme kehittää kokonaistarjoomaamme tavalla, joka vastaa tämän päivän tarpeisiin ja toiveisiin.
Olennaisimpia sidosryhmiemme esille tuomia aiheita ovat muun muassa
ympäristöystävälliset vaihtoehdot, vastuullisesti hankitut raaka-aineet,
palmuöljy, muovi ja pakkaukset, sosiaalinen vastuullisuus, lapsityövoima,
läpinäkyvä viestintä ja innovaatiot, tuotteiden saatavuus ja tuotetiedot.
Kaikki nämä aiheet ovat osa Fazerin vastuullisuusohjelmaa.

Vastaamme jakamalla tietoa sidosryhmillemme, tukemalla tieteellistä
tutkimusta ja tarjoamalla resursseja, joilla edistetään koko arvoketjumme
vastuullisuutta. Osana maailmanlaajuista yhteisöä osallistumme useisiin
hankkeisiin ja sitoumuksiin, joilla pyritään löytämään ratkaisuja yhteisiin,
globaaleihin haasteisiin.
Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Baltic Sea Action Group,
WWF Suomi, Global Compact Suomi, FIBS, Climate Leadership Coalition,
Hållbar Livsmedelkedja, SOS-Lapsikylät, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö,
Korkeasaaren eläintarha sekä tutkimusverkostot ja useat yliopistot, kuten
Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto,
Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto Suomessa sekä Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU), Örebron yliopisto, Uppsalan yliopisto, Uumajan
yliopisto ja Chalmersin teknillinen korkeakoulu Ruotsissa.
Olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmämme ja kartoittaneet kanavia, joiden kautta teemme niiden kanssa yhteistyötä.

FAZERIN VASTAUS SIDOSRYHMIEN
ODOTUKSIIN

Kuluttajat

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

Viestimällä kuluttajien kanssa suoraan verkossa, kahviloissamme ja myymäläleipomoissamme 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

Hallinto ja
johtaminen

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

Työntekijät

Hallituksen
toimintakertomus

Vuosi
pähkinänkuoressa

TÄRKEIMMÄT VUOROPUHELUKANAVAT

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 jatkuvasti yhteydessä kaikkiin työntekijöihimme viestintäkanaviemme ja -prosessiemme 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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KESKEISET
SIDOSRYHMÄT

TÄRKEIMMÄT VUOROPUHELUKANAVAT

FAZERIN VASTAUS SIDOSRYHMIEN
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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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Fazerin vastuullisuustyöhön liittyvät käytännöt ja ohjeet noudattavat
kansainvälisiä periaatteita ja auttavat meitä kohdistamaan toimiamme ja
tekemään niistä järjestelmällisempiä.

Vastuullisuuden johtaminen
Fazerin vastuullisuustyötä johtavat yritysvastuutiimi, yhtiön johdon jäsenistä muodostettu vastuullisuuden johtamisfoorumi foorumi sekä yritysvastuu- ja QEHS-verkosto. Kullakin toiminnolla on tarkasti määritetyt roolit
ja vastuut. Vastuullisuustoimintaan liittyvissä asioissa ylintä päätösvaltaa
käyttävät yhtiön hallitus ja konsernin johtoryhmä.
Vastuullisuustoimintaamme ohjaavat yhtiön vastuullisuuspolitiikka,
ihmisoikeuspolitiikka, laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka (QEHS-politiikka) sekä hallinnointikäytännöt ja -menettelyt. Eettiset
periaatteemme pohjautuvat YK:n Global Compactin kymmeneen periaatteeseen, jotka allekirjoitimme vuonna 2012. Olemme myös sitoutuneet
tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja määrittäneet tavat, joilla oma vastuullisuustyömme edistää niitä.

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

Yritysvastuutiimi
Kehittää vastuullisuuden lähestymistapaa, tukee sen toteuttamista ja
raportoi edistymisestä.

Vastuullisuuden johtamisfoorumi
Varmistaa konsernin yhteiset linjaukset sekä määrittelee konsernitason
strategiat, politiikat, ohjeistukset, tavoitteet ja sitoumukset

Hallitus
Hyväksyy eettiset periaatteet

Saattaa asiat oikeiden päättävien tahojen käsiteltäviksi ja valmistelee ne
käsittelyä varten

Konsernin johtoryhmä

Vastuullisuus- ja QEHS-verkosto

Hyväksyy politiikat ja tavoitteet

Varmistaa vastuullisuuden yhtenäisyyden konsernin sisällä

Konsernijohtajalla on ylin vastuu

Varmistaa resurssien tehokkaan käytön

Konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja vastaa vastuullisuusasioista

Jakaa tietoa, tietotaitoa ja markkinanäkemyksiä eri maissa ja
liiketoiminnoissa

Taloudellinen
katsaus

Hallinto ja
johtaminen

Arvioi, seuraa ja kehittää vastuullisuusasioita konsernissa

Hallituksen
toimintakertomus

Vastuullisuus

Liiketoimintamme

Vastuullisuus

Toiminnon johtaja
Hyväksyy toimintaohjeet

Varmistaa, että sovitut toimenpiteet toteutetaan
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Työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä
Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää, ja
Fazerin QEHS-politiikka koskee koko organisaatiota. Fazerin toimipaikkojen
työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmät perustuvat paikallisiin
lakisääteisiin vaatimuksiin, ja useimmilla on myös ISO 45001 -sertifikaatti
(katso sertifikaattitaulukko).
Vaarojen tunnistaminen ja riskiarvioinnit ovat työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän perustana. Paikallisten riskiarviointien lisäksi
QEHS-riskejä arvioidaan vuosittain konsernitasolla, minkä perusteella
toteutamme toimia riskien hallitsemiseksi ja vähentämiseksi.
On tärkeää oppia vaaratilanteista ja suorittaa ennaltaehkäiseviä ja korjaavia
toimia, jotta samankaltaisia tilanteita ei tapahtuisi uudestaan. Tämän takia
kaikki työperäiset vaaratilanteet täytyy raportoida ja tutkia, ja tieto juurisyistä ja korjaustoimenpiteistä jaetaan koko organisaatiolle. Työterveyden
ja -turvallisuuden tilastot raportoidaan johdolle kuukausitasolla, ja turvallisuusraportit ovat myös yrityksen intranetissä.
Työntekijöitä kannustetaan raportoimaan turvallisuushavaintoja aktiivisesti
ja käymään turvallisuuskeskusteluja, mikä lisää turvallisuustietoisuutta ja
ylläpitää ennakoivaa turvallisuuskulttuuria. Työntekijöitä neuvotaan myös
poistumaan työtilanteista, joiden he epäilevät voivan aiheuttaa tapaturman tai sairauden. Pääluottamusmiehet osallistuvat terveyden ja turvallisuuden hallintajärjestelmien kehittämiseen esimerkiksi paikallisissa
terveys- ja turvallisuuskomiteoissa.
Työntekijät saavat sekä yleistä yritystason turvallisuuskoulutusta että paikallista turvallisuuskoulutusta, joka liittyy erityisesti työntekijän rooliin ja
työhön. Työtehtäväkohtainen turvallisuuskoulutus on pakollinen osa uuden
työntekijän perehdytysohjelmaa, ja koulutus järjestetään paikallisella kielellä. Turvallisuuskoulutukset ovat ilmaisia, ja ne suoritetaan työajalla, pois
lukien tietyt verkossa tehtävät turvallisuuskoulutukset, jotka täytyy suorittaa ennen kohteeseen tuloa. Tuotantotyöntekijät käyvät vuosittaisissa päivityskoulutuksissa. Tietyt pätevyydet, kuten sähköturvallisuus ja suljetussa
tilassa työskentely, täytyy päivittää säännöllisesti.
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QEHS-STANDARDIT

ISO 9001

ELINTARVIKETURVALLISUUSSTANDARDI

ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001

FSSC
22000

ISO
22000

IFS

AIB
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X
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X

X
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X
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Fazer Leipomo Suomi
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X

X

Lahti

X
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X
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X

Fazer Leipomot Ruotsi
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X

X
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X

X
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X
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X
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X
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X
X

Fazer Lifestyle Foods
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Lahden mylly
Lidköpingin mylly
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X
X

X
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X

X
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Tässä raportissa Fazer viittaa GRI-standardeihin (Global Reporting Initiative) helpottaakseen vastuullisuustyön vertailua muihin
yrityksiin ja organisaatioihin (GRI-Referenced). GRI-sisältöluettelossa on taulukko, jossa esitellään, miten raportissa esitetyt vastuullisuuden mittarit vastaavat GRI-standardeja. Olemme myös
raportoineet Fazerin omia aiheita GRI-standardien raportointiperiaatteiden mukaisesti.
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Vastuullisuus

Raportointiperiaatteet

Raportointikausi vastaa kalenterivuotta ja Fazerin tilikautta
1.1.–31.12.2020. Sisältö ja valitut mittarit perustuvat sidosryhmiemme
palautteeseen ja olennaisuusanalyysiin. Fazerin vastuullisuuden
päätavoitteet luotiin vuosina 2018–2019 määrittämään vastuullisuustyömme painopistealueita.
Vastuullisuuteen liittyvä lähestymistapamme on kuvattu myös konserninjohtajan kirjeessä sivulla 6, strategiakuvauksessa sivulla 7 ja
Fazerin muita kuin taloudellisia tietoja sisältävässä raportissa.
Raportointi kattaa kaikki suurimmat toimipaikat ja tuotantoyksiköt,
jos muuta ei ole ilmoitettu.

Tietojen keruu
Kaikki taloudelliset tiedot on kerätty Fazerin raportointijärjestelmistä. Kaikki raportissa esitetyt taloudelliset tunnusluvut perustuvat
Fazerin tarkastettuun konsernitilinpäätökseen.
Henkilöstötiedot on kerätty HR-tietojärjestelmistä. Tiedot ovat
HR-organisaation tuottamia.
Ympäristötiedot on kerätty tuotantoyksiköstämme Suomesta,
Ruotsista, Venäjältä, Latviasta ja Liettuasta. Vuoden 2020 lopussa
Fazerilla oli 20 tuotantolaitosta. Liikematkatiedot on kerätty Fazerin matkatoimistolta. Logistiikkaan ja leasing-autojen polttoaineen
kulutukseen liittyvät tiedot on kerätty Fazerin palveluntarjoajilta, ja
tiedot kattavat Suomen ja Ruotsin. Logistiikkatiedot

kattavat tuotekuljetukset Fazerin tuotantoyksiköistä asiakkaille.
Ympäristötiedot on kerätty tuotantolaitoksilta räätälöidyn tiedonkeruutaulukon avulla. Tiedot on yhdistetty konsernitasolla.
Fazerin ympäristötunnusluvut on raportoitu GHG-protokollan
(Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting
Standard) mukaisesti perustuen liiketoiminnalliseen määräysvaltaan. Scope 2 -päästöt on laskettu käyttämällä kaksoisraportoinnin periaatteita, jotka perustuvat GHG-protokollan Scope
2 -ohjeistukseen (markkinaperusteinen ja sijaintiperusteinen
menetelmä). Palveluntarjoajamme takaa, että ostamamme sähkö
on peräisin uusiutuvista lähteistä. Scope 3 (tavaroiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet kasvihuonekaasupäästöt) on
laskettu Maailman luonnonvarainstituutin Cool Food Pledge -laskurin hiilidioksidipäästötietojen (ruokaan liittyvät tiedot: Poore
ja Nemecek, 2020) ja Ison-Britannian Ympäristö-, elintarvike- ja
maaseutuasioiden ministeriön (DEFRA) tietokannan (pakkaus- ja
epäsuorat materiaalit: Ison-Britannian hallituksen GHG Conversion Factors for Company Reporting, 2020) avulla ulkopuolisten
konsulttiemme suosituksiin perustuen.
Vastuullisuustavoitteidemme 1 ja 2 osalta olemme tehneet muutoksia laskentatapoihin, laajentaneet raportointia ja päivittäneet
päästökertoimet. Tuotantotonnien luokittelua on muutettu niin,
että siihen ei enää lueta sivuvirtajakeita, jotka luokitellaan syömäkelvottomiksi ihmisille. Vastuullisuustavoitteiden 1 ja 2 laskennan
GHG-intensiteetin nimittäjässä käytetyt tuotantovolyymit perustuvat Fazerin toiminnanohjausjärjestelmästä saatuihin tietoihin.
Laskentatavan muutosten takia meillä ei ole vertailukelpoista
tietoa lähtötasovuodelta 2015 voidaksemme raportoida vastuullisuustavoitteiden edistymistä verrattuna vuoden 2015 lähtötasoon. Vuoden 2019 vastuullisuusraportissa ilmoitetut
vastuullisuustavoitetiedot eivät myöskään ole täysin vertailukelpoisia tämän vuoden tietoihin nähden. Tämän takia olemme
laskeneet vuodelle 2019 uudet tiedot, jotka ovat vertailukelpoisia
tässä esitettyihin vuoden 2020 tietoihin. Muutokset olivat välttämättömiä päästölaskelmien tarkentamiseksi.

Käytimme päivityksessä Global Reporting Initiativen (GRI) olennaisuusanalyysin lähestymistapaa. Aloitimme tunnistamalla mahdollisesti
olennaiset aiheet yhdistämällä Fazerin asiantuntijuuden ja olemassa
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olevat sidosryhmien mielipiteet. Seuraavaksi määrittelimme prioriteetit
GRI:n olennaisuusmatriisimallilla. Lopuksi Fazerin johtoryhmä vahvisti
olennaisuuslähestymistavan.
Totesimme, että Fazerin Olennaisuusympyrä kattaa olennaiset aiheet hyvin,
ja jatkamme sen sekä nykyisten vastuullisuustavoitteiden käyttöä. Olennaisuusmatriisi täydentää Olennaisuusympyrää ja vastuullisuustavoitteita
prioriteettien näkökulmasta.

Olennaisuusmatriisi
Ilmastonmuutos

Fazerin
olennaisuusmatriisi

Vaikutus sidosryhmien arvioon ja päätöksentekoon
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Vuonna 2020 teimme suppean päivityksen Fazerin olennaisuusanalyysiin.
Käytimme perustana Olennaisuusympyrää, joka antaa yleiskatsauksen
Fazerin olennaisista vastuullisuusaiheista.

Vastuullisuus

Liiketoimintamme

Olennaisuusanalyysin päivitys

Eläinten
hyvinvointi

Pakkaukset

Esimerkiksi muovin
vähentäminen

Vastuullinen
markkinointi

Vuoropuhelu
sidosryhmien
kanssa

Työllisyys, investoinnit,
verot, kannattavuus, kasvu,
ruokateknologia

Oikeudenmukainen
arvoketju
Esimerkiksi kaakao ja
palmuöljy

Fazerin perintö
ja brändi

Työntekijöiden
terveys ja turvallisuus

Terveys ja
ravitsemus
Ihmisoikeudet Ruokahävikki
Kasvipohjainen
tarjooma

Veden käyttö
Kestävä maatalous
Biodiversiteetti

Jaettu arvo

Päästöt, energia,
energiatehokkuus

Laatu ja ruuan
turvallisuus

Kaikkein tärkeimmät
aiheet

Eettiset
periaatteet
Tärkeät aiheet

Monimuotoisuus ja
osallisuus

Seurattavat aiheet

Fazerin taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset

Liittyy vastuullisuustavoitteisiin
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GRI-SISÄLTÖHAKEMISTO
GRI-STANDARDI

VUOSI OTSIKKO

HUOMAUTUKSIA

Liiketoiminnan eettisyys

102-16

2016

Vastuullisuuden hallinnointi
Missio ja visio
Liiketoiminnalle
Arvot, periaatteet, standardit ja käyttäytymisnormit Uudistetut arvot tekevät Fazerista ainutlaatuisen

102-17

2016

Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto ja
epäkohtien ilmoittaminen

Liiketoiminnalle

2016

Olennaiset aiheet

Olennaiset aiheet ja GRI-standardit

102-40

2016

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Sidosryhmävuorovaikutus

102-42

2016

Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta

Sidosryhmävuorovaikutus

102-43

2016

Lähestymistapa sidosryhmien osallistamiseen

Sidosryhmävuorovaikutus

102-44

2016

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja
huolenaiheet

Sidosryhmävuorovaikutus

2016

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja
jakautuminen

Fazer luo arvoa

Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista
Ihmisille
Vastuullisuuden kohokohdat 2020
Ympäristölle
Liiketoiminnalle

Raportointiperiaatteet
102-47
Sidosryhmävuorovaikutus

Taloudelliset tulokset

Hallinto ja
johtaminen

Epäsuorat taloudelliset vaikutukset

Hallituksen
toimintakertomus

201-1

203-2

2016

Materiaalit

2016

Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan

Ympäristölle

302-1

2016

Organisaation oma energiankulutus

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

302-3

2016

Energiaintensiteetti

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

301-1
Taloudellinen
katsaus

SIJAINTI

Energia

Ilmoitetaan pakkausmateriaaleista.
Tietoja ei saatavilla Fazer Mylly
Suomesta, Fazer Lifestyle
Foodsin Kaarinan- ja Koriantuotantoyksiköistä.
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GRI-STANDARDI

VUOSI OTSIKKO

SIJAINTI

HUOMAUTUKSIA

Vesi

303-1

2018

Vesi jaettuna resurssina

Ympäristölle

Teemme yhteistyötä
sidosryhmiemme kanssa
tunnistaaksemme mahdollisia
vesiriskejä arvoketjuissamme
ja kehittääksemme vastuullista
vedenkäyttöä ja -hallintaa.

303-5

2018

Vedenkulutus

Ympäristölle

Kts. aiempi

Tietoa jäähdytyskemikaalien
vuodoista ja vuokra-autojen
polttoaineen kulutuksesta Fazer
Leipomot Baltiasta, Fazer Leipomot
Venäjältä ja vähittäismyynnin
liiketoimintayksiköistä ei ole
saatavilla. Logistiikan päästöt
(yrityksen omat ajoneuvot /
polttoaineen kulutus) saatavilla
vain Fazer Leipomot Ruotsista.

Päästöt

305-1

2016

Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1)

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

305-2

2016

Energian epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt
(Scope 2)

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

Taloudellinen
katsaus

Hallituksen
toimintakertomus

Hallinto ja
johtaminen

GRI-SISÄLTÖHAKEMISTO

305-3

2016

Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3) Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

305-4

2016

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

Tuotantopaikoille saapuvien
materiaalien logistiikasta
tai työmatkoista johtuvia
päästöjä ei raportoida. Fazer
Mylly Suomen, Fazer Lifestyle
Foodsin Kaarinan- ja Koriantuotantoyksiköiden käyttämien
pakkausmateriaalien eikä Fazer
Leipomot Baltian, Fazer Leipomot
Venäjän ja vähittäismyynnin
liiketoimintayksiköiden lähtevän
logistiikan päästötietoja ei ole
saatavilla.
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GRI-SISÄLTÖHAKEMISTO
GRI-STANDARDI

VUOSI OTSIKKO

SIJAINTI

Jätevedet ja jätteet
306-1

2020

Jätteiden muodostuminen ja merkittävät jätteisiin Ympäristölle
liittyvät vaikutukset
Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

306-2

2020

Merkittävien jätteisiin liittyvien vaikutusten
hallinta

Ympäristölle
Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

Ruokahävikki tonneina / tuotettuina tonneina

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe

Taloudellinen
katsaus

Hallituksen
toimintakertomus

Hallinto ja
johtaminen

Vastuullisuus

Liiketoimintamme

Työterveys- ja turvallisuus
403-1

2018

Työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä Vastuullisuuden hallinnointi

403-2

2018

Riskien tunnistaminen ja arviointi sekä
tapaturmien tutkiminen

Vastuullisuuden hallinnointi

403-4

2018

Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja
viestintä työterveydestä ja -turvallisuudesta

Vastuullisuuden hallinnointi

403-5

2018

Työntekijöiden työterveys- ja
työturvallisuuskoulutus

Vastuullisuuden hallinnointi

403-9

2018

Työtapaturmat

Ihmisille

2016

Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

Ihmisille

2016

Henkilöstön ihmisoikeuskoulutukset

Ihmisille

Vastuulliset viljelykäytännöt

Ympäristölle

Tuote- ja palvelukategorioiden terveys- ja
turvallisuusvaikutusten arviointi

Liiketoiminnalle

Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe

Kasvipohjaisten tuotteiden osuus valikoimasta

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe

Takaisinvetojen määrä

Liiketoiminnalle

Monimuotoisuus ja tasa-arvo
405-1
Ihmisoikeusarviointi
412-2
Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
416-1

2016

Markkinointi ja pakkausmerkinnät
417-3
Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe

2016

Markkinointiviestinnän tapausten määrä, joissa ei
ole noudatettu ohjeistuksia
Liiketoiminnalle
Häkittömästi tuotettujen kananmunien osuus

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

HUOMAUTUKSIA
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OLENNAISET AIHEET JA GRI-STANDARDIT
FAZERIN OLENNAISET AIHEET

GRI-STANDARDI

Ilmastonmuutos (päästöt, energia, energiatehokkuus)

Energia (302)
Päästöt (305)

Jaettu yhteinen arvo (työllistyminen, investoinnit, verot, ruokateknologia, kannattavuus,
kasvu, brändi)

Taloudelliset tulokset (201)
Epäsuorat taloudelliset vaikutukset (203)

Fazerin perintö ja brändi (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)
Henkilöstön työterveys ja -turvallisuus

Työterveys ja -turvallisuus (403)

"Kasvipohjainen tuotevalikoima (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)
Terveys ja ravinteikkuus (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)"
Reilu arvoketju (esimerkiksi kaakaon ja palmuöljyn) / Ihmisoikeudet

Ihmisoikeusarviointi (412)

Ruokahävikki (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)

Jätevedet ja jätteet (306)

Eettiset periaatteet

Eettinen liiketoiminta (102)

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

Sidosryhmävuorovaikutus (102)

Laatu ja ruokaturvallisuus (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)
Kasvipohjainen tuotevalikoima (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)

Taloudellinen
katsaus

Hallituksen
toimintakertomus

Hallinto ja
johtaminen

Eläinten hyvinvointi (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)
Vastuullinen markkinointi

Markkinointi ja pakkausmerkinnät (417-3)

Monimuotoisuus ja osallisuus

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet (405)

Veden käyttö

Vesi (303)

Pakkaukset

Materiaalit (301)

Kestävä viljeleminen / luonnon monimuotoisuus (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)
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Oy Karl Fazer Ab:n (Fazer-konsernin, Fazerin tai konsernin) ja sen tytäryhtiöiden hallinnoinnissa noudatetaan Fazerin yhtiöjärjestyksessä ja Suomen
lainsäädännössä asetettuja sääntöjä ja määräyksiä ja hallinnointiperiaatteita, jotka perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin ja tietyiltä osin suomalaisia
pörssiyhtiöitä koskeviin suosituksiin, vuoden 2020 hallinnointikoodiin.

Taloudellinen
katsaus

Hallituksen
toimintakertomus

Hallinto ja
johtaminen

Vastuullisuus

Liiketoimintamme

Hallinto ja johtaminen

Hallinnointiperiaatteet
Hallinnointiperiaatteiden tavoitteena on tukea konsernin hyvää hallinnointia sekä ylläpitää ja edistää korkeatasoista päätöksentekoa ja hallintoa.

Osakkeenomistajien yhtiökokous
Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa Fazer-konsernin ylintä päätösvaltaa. Vuotuinen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa
toimintavuoden päättymisestä, viimeistään kesäkuussa, Helsingissä tai
Vantaalla. Vuotuisessa yhtiökokouksessa käsitellään sen vastuualaan
kuuluvia kysymyksiä voimassa olevan lainsäädännön ja Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan, muiden muassa hyväksytään konsernin tilinpäätökset,
päätetään osinkojen jaosta, nimitetään yhtiön hallitus ja tilintarkastajat ja
päätetään heidän palkkioistaan.
Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien yhtiökokouksista ilmoitetaan postitse viimeistään 14 päivää ennen yhtiökokouksen ajankohtaa.
Ylimääräinen kokous järjestetään esimerkiksi, jos hallitus pitää sitä
tarpeellisena.

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 osakkeenomistajien 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. Hallituksella on yleinen
velvollisuus ajaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua, ja se on siitä
myös vastuussa.

Hallitus on vastuussa seuraavista:
•

kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukainen johtaminen

•

konsernin arvojen ja strategian hyväksyminen

•

vuotuisten liiketoimintasuunnitelmien hyväksyminen

•

hankinnoista, myynneistä ja strategisista sijoituksista päättäminen

•

konsernin taloudellisen suoriutumisen ja aseman valvonta

•

toimitusjohtajan nimittäminen ja konsernin ylimmän johdon palkoista
ja palkkioista päättäminen

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,
Casper von Koskull, Cecilia Marlow ja Juhani Mäkinen.
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Makeiset
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Kokouskäytännöt

Tarkastusvaliokunta

Hallitus kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. Vuotuiset
tilinpäätökset hyväksytään viimeistään huhtikuussa ja osavuosikatsaukset kunkin kolme kuukautta kestävän kauden aikana. 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.

Tarkastusvaliokunnan tehtävä on auttaa hallitusta konsernin talouden
asianmukaiseen hoitamiseen liittyvissä vastuissa. Tarkastusvaliokunta
seuraa tiiviisti yhtiön tilintarkastusta, valvoo sisäistä tarkastusta, taloudellista raportointia ja riskien hallintaa sekä konsernin taloudellista tilannetta
ja osallistuu välitilintarkastuksiin .

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on velvollisuuksien asianmukaisen
täyttämisen kannalta tarpeen. Vuonna 2020 hallitus kokoontui 16 kertaa.
Covid-19-pandemia ja koronaviruksen leviämisestä seuranneet toimintaympäristön ennakoimattomat muutokset lisäsivät voimakkaasti turvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden painottamista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet vuoden 2020 lopussa olivat Jan Fazer
(puheenjohtaja), Anders Dreijer, Ketil Eriksen ja Juhani Mäkinen. Valiokunta piti tilikauden aikana kuusi kokousta, joissa se käsitteli sääntömääräisten asioiden ohella myös kysymyksiä, jotka liittyivät muun muassa
tietoturvaan, ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyntiin, vaatimustenmukaisuuden päivittämishankkeisiin ja covid-19-pandemian vaikutuksiin.

Hallituksen puheenjohtaja

Henkilöstövaliokunta

Hallitus nimittää keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen toimintaa, kutsua hallitus koolle ja valmistella
hallituksen kokoukset yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa. Puheenjohtaja
tekee tiivistä ja aktiivista yhteistyötä toimitusjohtajan kanssa, ja hänen
tulee olla hyvin perillä merkittävistä konserniin ja sen sidosryhmiin vaikuttavista asioista. Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan vastuulla on varmistaa,
että hallituksen jäsenet ovat perillä konsernia koskevista asioista ja että
kokouskutsut, asialistat ja kaikki tarvittavat asiakirjat toimitetaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokouksia.

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on auttaa hallitusta sen velvollisuuksissa, jotka liittyvät työsuhteisiin ja toimitusjohtajan ja konsernin ylimmän johdon palkitsemiseen, johdon saamien kokonaispalkkioiden ja
henkilöstön kannustinohjelmien seuraamiseen ja johdon työskentelyn
arviointiin sekä muun muassa henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tuloksien tarkasteluun.

Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävänä on myös pitää yhteyttä
omistajaneuvostoon.

Henkilöstövaliokunnan jäsenet vuoden 2020 lopussa olivat Berndt Brunow
(puheenjohtaja), Klaus Cawén, Johan Linder ja Cecilia Marlow. Valiokunta
kokoontui tilikaudella neljä kertaa ja valmisteli hallitukselle asioita, jotka
liittyvät muun muassa Fazerin henkilöstöstrategiaan, johtajuuden kehittämiseen ja henkilöstön kannustinohjelmiin.

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

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.

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
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yhtiön taloushallinto hoidetaan asianmukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi toimistaan hallitukselle ja tekee selkoa hallitukselle Fazerin toimintaympäristöä koskevista seikoista, muun muassa asiakkaista, kilpailu- ja
markkinatilanteesta ja Fazerin taloudellisesta tilasta ja sen kehityksestä.
Toimitusjohtajaa avustaa Fazerin johtoryhmä ja varatoimitusjohtaja, jonka
hallitus tarvittaessa nimittää. Christoph Vitzthum on Fazer-konsernin toimitusjohtaja ja Jouni Grönroos varatoimitusjohtaja.

Fazerin johtoryhmä
Fazerin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja (puheenjohtaja),
liiketoiminta-alueiden toimitusjohtajat ja tiettyjen konsernitoimintojen
johtajat. Fazerin johtoryhmän velvollisuuksiin kuuluu tukea toimitusjohtajaa hänen tehtävissään ja laatia ehdotuksia hallitukselle. Lisäksi Fazerin
johtoryhmä muun muassa koordinoi konsernin eri toimintoja ja huolehtii
toimintojen tehokkuudesta konsernitasolla. Vuoden 2020 lopussa konsernin johtoryhmään kuuluivat Christoph Vitzthum (konsernin toimitusjohtaja, puheenjohtaja), Jouni Grönroos (talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja),
Marko Bergholm (Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja), Markus
Hellström (Fazer Makeiset -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Sebastian Jägerhorn (lakiasiainjohtaja), Mats Liedholm (Fazer Lifestyle Foods
-liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Joséphine Mickwitz (viestintä- ja
vastuullisuusjohtaja) 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. Nathalie Ahlström (Fazer Makeiset -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja) toimi johtoryhmän jäsenenä 30.9.2020 asti ja Ulrika Romantschuk (viestintä- ja brändijohtaja)
31.10.2020 Marko Bergholmista ja Markus Hellströmistä tuli Fazerin johtoryhmän jäseniä 1.10.2020 ja Joséphine Mickwitzistä 9.11.2020.
Fazer-konsernilla on myös laajennettu johtoryhmä – extended Fazer Leadership Team –, johon kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenten lisäksi
myös Fazer-konsernin markkinointijohtaja Aaron Barsness, Fazer Leipomot
Baltian toimitusjohtaja Klavs Berzins, Fazer-konsernin hankintatoimen
johtaja Bengt Erlandsson, Fazer Leipomot Venäjän toimitusjohtaja Vladimir
Kalyavin, Fazer Leipomot Ruotsin toimitusjohtaja Petri Kujala, Fazer Makeisten kaupallisten yksiköiden toimitusjohtaja Tom Lindblad ja Fazer Retailin
toimitusjohtaja Johan Rosenblom.

Riskienhallinta
Riskienhallinta on olennainen osa Fazer-konsernin hallinnointijärjestelmää. Hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja valvoo sen noudattamista. Riskienhallinta on jatkuva ja pitkäjänteinen prosessi, jolla tuetaan
konsernin strategian ja liiketoimintatavoitteiden toteuttamista, huolehditaan yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistamisesta,
arvioidaan, seurataan ja ennakoidaan liiketoimintaan vaikuttavia uhkia ja
mahdollisuuksia ja 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 konsernin talousosasto. Konsernin talousjohtaja vastaa riskienhallinnasta ja sen kehittämisestä ja myös raportoi riskienhallinnasta hallitukselle
ja tarkastusvaliokunnalle. Talousjohtaja myös tukee liiketoiminta-alueita,
liiketoimintayksiköitä ja konsernitoimintoja riskienhallinnassa.
Fazer määrittelee riskin ulkoiseksi tai sisäiseksi epävarmuustekijäksi, joka
voi vaikuttaa konsernin toteuttamaan strategiaan, 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.
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Strategiset riskit ovat ulkoisia koko
alaan vaikuttavia riskejä (mm.
kysynnän vaihtelu, raaka-aineiden
saatavuus, säännöksissä tapahtuvat muutokset, kilpailukentän
muutokset) tai itse aiheutettuja
strategisista valinnoista aiheutuvia
riskejä (mm. uudet liiketoimintahankkeet, fuusiot ja yritysostot,
kumppanuudet, riippuvuus yhdestä
markkina-alueesta tai asiakkaasta,
vastuullisuus). Strategiakauden
aikajänne: 3-5 vuotta.

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

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

STRATEGINEN
RISKI
Sopeutumiskyky,
markkinat ja asiakkaat,
liiketoiminnan kehitys

OPERATIIVINEN RISKI
Henkilöstö, prosessit
ja ohjaus, toiminnan
puitteet

VAHINKORISKI
Omaisuus,
vastuuvelvollisuus,
työsuojelu

Taloudelliset riskit liittyvät
markkinahintojen muutoksiin,
rahoitusomaisuuden riittävyyteen ja liiketoimien vastapuolien
kykyyn suoriutua taloudellisista
velvoitteistaan.

TALOUDELLINEN RISKI
Valuuttakurssit,
korkokanta, maksuvalmius,
rahoitus, vastapuoli

Merkittävimmät Fazerin toimintaan liittyvät riskit ovat raaka-aineriskit
(hinta- ja saatavuusriskit, joita pienennetään esim. suojausten ja sopimusjärjestelyjen avulla), asiakkaisiin ja kuluttajien kysyntään 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 ja 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 whistle-blowing-ilmoituskanavan, jonka kautta
on mahdollista tehdä ilmoitus epäillyistä väärinkäytöksistä. Järjestelmä on
työntekijöiden ja kolmansien osapuolten käytössä.
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Koronaviruspandemia vaikutti kaikkiin Fazerin markkina-alueisiin. Liiketoiminnoistamme kovimman kolauksen kokivat vähittäismyynti, mukaan
lukien Fazer Café -kahvilat ja Gateau-leipomomyymälät, matkustajamyynti
sekä pakastettujen leipomotuotteiden liiketoiminta. Koko vuoden ajan
tehtiin ripeitä toimenpiteitä turvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden
varmistamiseksi.

Sisäinen tarkastus
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on vahvistaa ja suojata organisaation arvoa
tarjoamalla riippumatonta ja objektiivista laadunvalvontaa. Sen tarkoituksena on myötävaikuttaa jatkuvan riskinhallinnan ja sisäisen valvonnan
parantamiseen. Sisäinen tarkastus raportoi tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus laatii vuotuisen tarkastusohjelman, jonka hyväksyy tarkastusvaliokunta, ja josta saadut tulokset raportoidaan säännöllisesti konsernin
johdolle, tilintarkastajille ja tarkastusvaliokunnalle.

Tilintarkastajat
Vuotuinen yhtiökokous nimittää konsernin tilintarkastajat yhden vuoden
toimikaudeksi. Tilintarkastajien vastuulla on tarkastaa konsernin kirjanpito,
tilinpäätös 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, jolla 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 ajanmukaiset ja turvalliset työolosuhteet, huolehtimaan henkilöstön terveydestä, työhyvinvoinnista ja työssä
viihtymisestä sekä kohtelemaan tasapuolisesti jokaista työntekijää.

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

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

Casper von Koskull
s. 1960
Kauppatieteiden maisteri
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen
jäsen 2020-

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

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

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

Marko Bergholm
s. 1970
Kauppatieteiden
kandidaatti
Toimitusjohtaja
Fazer Leipomot
Suomi, Executive
Vice President,
Fazer-konserni

Andreas Berggren
Toimitusjohtaja, Fazer Food Services,
konsernin johtoryhmän jäsen 31.
tammikuuta 2020 asti.

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

Markus Hellström 
s. 1974
Diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja
Fazer Makeiset,
Executive Vice
President,
Fazer-konserni

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja, Fazer Makeiset,
konsernin johtoryhmän jäsen 30.
syyskuuta 2020 asti.

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

Mats Liedholm 
s. 1965
Kauppatieteiden
maisteri
Toimitusjohtaja,
Fazer Lifestyle
Foods, Executive
Vice President,
Fazer-konserni

Joséphine Mickwitz
s. 1968
Kauppatieteiden
maisteri
Viestintä- ja
vastuullisuusjohtaja,
Executive Vice
President
Fazer-konserni

Ulrika Romantschuk
EVP Viestintä- ja brändijohtaja
Fazer-konserni, konsernin johtoryhmän
jäsen 31. lokakuuta 2020 asti.

* Lara Saulo 1.3.2021 alkaen: Toimitusjohtaja, Fazer Leipomot liiketoiminta-alue ja konsernin transformaatiojohtaja, Executive Vice President, Fazer-konserni

Lara Saulo 
s. 1972
Kauppatieteiden
maisteri
HR- ja
transformaatio
johtaja, Executive
Vice President,
Fazer-konserni*
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Hallituksen
toimintakertomus
Vuotta 2020 hallitsi maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja sen
tuomat haasteet. Koronavirus vaikutti kaikkiin Fazerin markkina-alueisiin,
mutta Fazer osoitti sitkeytensä selvitä kriisistä ketterien toimenpiteidensä
ja työntekijöidensä ammattimaisuuden ansiosta.
Vuonna 2020 Fazer jatkoi uudistumistaan moderniksi vastuulliseksi
ruokayhtiöksi, joka keskittyy kuluttajatuotteisiin. Tätä kehitystä tuki Fazer
Food Servicesin myynti. Uuden toimintamallin jalkauttaminen aloitettiin,
ja muutoksia tehtiin myyntiorganisaatioon, markkinointiin ja hankintaan. Lisäksi konsernin tukitoimintoja organisoitiin uudelleen. Tuotannon
tehostamistoimia olivat esimerkiksi ksylitolipastilli- ja purukumituotannon
siirto Karkkilasta Lappeenrannan tehtaalle ja Fazer Yosa -kauratuotteiden tuotannon siirto Kaarinasta Korialle. Vuoden aikana toiminnallista tehokkuutta, synergioita ja arvonluontia kehitettiin edelleen usein
eri toimenpitein.

hapankorppuliiketoiminta siirrettiin Fazer Leipomoilta Fazer Makeisiin.
Maantieteellisesti konsernin päämarkkina-alueita ovat Pohjoismaat,
Venäjä ja Baltian maat. Vientiä konsernilla on maailmanlaajuisesti
noin 40 maahan.
Poikkeuksellinen tilanne muutti kuluttajakäyttäytymistä monin tavoin
vuonna 2020. Taloudellinen epävarmuus kasvatti hintatietoisuutta, ja
edullisempien tuotteiden kysyntä lisääntyi. Lähiruoka ja lähellä tuotetut
raaka-aineet vetosivat edelleen läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta arvostaviin
kuluttajiin. Kotimaan matkailu tuki tätä kehitystä. Ruoanlaitto kotona
lisääntyi, kun siirryttiin etätöihin ja ravintoloita suljettiin tai niissä käymistä välteltiin. Sosiaalisen kanssakäymisen vähentäminen lisäsi myös
verkko-ostamista ja ruoan kotiinkuljetusta huomattavasti.
Tietyt jo ennen koronaviruspandemiaa nähtävillä olleet trendit nopeutuivat, mutta pandemia myös polarisoi kulutuskäyttäytymisen ajureita. Hyvinvointitrendi on ollut kasvussa vuosia, ja se kiihtyi entisestään, kun ruoan
roolia osana terveellistä elämäntapaa alettiin tiedostaa yhä enemmän.
Pandemian aikana hygieniasta tuli äkkiä tärkein kulutuspäätösten ajuri,
mikä verotti nopeasti esimerkiksi pakkaamattomien tuotteiden, kuten
irtokarkkien, suosiota.

Toimintaympäristö ja markkinakehitys

Suomessa pandemia vaikutti leipomotuotteiden markkinaan heikentävästi
keväällä, mutta se nousi kasvuun loppuvuodesta. Paistopistemarkkinat
elpyivät nopeasti, ja valmiiksi pakattuja tuotteita myytiin vahvasti läpi koko
vuoden pakatun leivän kysynnän kasvaessa merkittävästi. Pakasteiden
kysyntä laski, kun ravintolat ja hotellit joutuivat rajoittamaan toimintaansa
ja sulkemaan ovensa. Ruotsissa markkinat kasvoivat läpi vuoden. Venäjällä
markkinat alkoivat hiljalleen elpyä loppuvuotta kohden, mutta lisääntyneen hintatietoisuuden vuoksi edullisempien leipomotuotteiden segmentit jatkoivat kasvuaan läpi vuoden. Samanlaista kehitystä oli nähtävässä
myös Baltian maissa. Fazer tunnetaan Baltian maissa ja Venäjällä pääosin
premium-brändinä.

Fazer keskittyy toiminnassaan leipomotuotteisiin, makeisiin, maidottomiin ja kasvipohjaisiin elintarvikkeisiin sekä myllytuotteisiin kolmella
liiketoiminta-alueellaan. Ne ovat Fazer Leipomot, Fazer Makeiset ja
Fazer Lifestyle Foods. Aiemmin erillisenä liiketoimintayksikkönä toiminut Fazer Retail integroitiin makeisliiketoimintaan vuonna 2020. Lisäksi

Makeismarkkinat kasvoivat Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa Fazerin markkinaosuus pysyi lähellä edellisvuoden tasoa, ja Ruotsissa markkinaosuus
kasvoi. Pandemian alusta saakka voimassa olleet matkustusrajoitukset vaikuttivat merkittävästi Fazerille tärkeään matkustajamyyntimarkkinaan läpi
koko vuoden. Etätyöt, kokoontumisrajoitukset ja -suositukset sekä yleinen

Raportointijakson jälkeen Fazer ilmoitti ottavansa käyttöön uuden toimintamallin Fazer Leipomot Ruotsissa. Uuteen malliin kuuluu jälleenmyynti- ja
jakelusopimus ruotsalaisen leipomoalan yrityksen Polfärsktin kanssa sekä
leipomoiden määrän vähentäminen neljästä kolmeen.
Vuonna 2020 Fazerin jatkuvien toimintojen liikevaihto pysyi edellisen
vuoden tasolla ja liikevoitto kasvoi.
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LIIKEVAIHTO MAITTAIN

varovaisuus vaikuttivat erityisesti kaupunkien keskustojen ja kauppakeskusten asiakasmääriin, ja tämän seurauksena vaikutukset näkyivät myös
kahviloissa ja leipomomyymälöissä.
Fazer Lifestyle Foodsin maidottomien tuotteiden markkinat jatkoivat
kasvuaan ja aamiaiskategoria vahvistui. Kaura- ja ruisjauhon kysyntä jatkui
vahvana myllyliiketoiminnassa. Smoothiekategoriassa oli laskua erityisesti
myyntikanavissa, jotka palvelevat liikkuvia asiakkaita mukaan otettavissa
tuotteissa, kun kuluttajat vähensivät päivittäistä matkustamistaan ja työmatkojaan koronaviruksen takia.

Lopetetut toiminnot

■ Suomi 56 %
■ Ruotsi 21 %
■ Venäjä 13 %

Fazer Food Servicesin myynti Compass Groupille saatiin päätökseen
31. tammikuuta 2020. Fazer Food Services on raportoitu lopetettuna
toimintona Fazer-konsernin vuoden 2019 tilinpäätöksessä sekä
31.1.2020 päättyvän kuukauden osalta. Vuonna 2020 Fazer Food Servicesin liikevaihto oli yhteensä 50,8 M€ (597,3). Lopetettujen toimintojen
tulokseen sisältyy Fazer Food Servicesin liiketoiminnan myynnistä saatu
voitto 414,3 M€. Lopetettujen toimintojen tulos on esitetty tuloslaskelmassa verojen jälkeen rivillä ”Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot”. Fazer
Food Servicesin myynnin jälkeen myytävänä oleviin omaisuuseriin luokiteltavia omaisuuseriä tai niihin liittyviä velkoja ei vuoden 2020 lopussa
ollut. Vertailukaudella lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät
on raportoitu taseen rivillä ”Myytävänä olevat omaisuuserät” ja velat rivillä
”Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat”. Rahavirtalaskelma sisältää
lopetetut toiminnot vuosilta 2019 ja 2020.
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Liikevaihto ja kannattavuus
Fazerin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli yhteensä 1 101,2 M€
(1 097,0). Valuuttakurssimuutokset pienensivät konsernin liikevaihtoa
18,6 M€. Vuonna 2020 ostetut liiketoiminnot, eli Vuohelan Herkku, kasvattivat liikevaihtoa 5,3 M€ edellisvuoteen verrattuna.
Fazer Leipomoiden vuoden 2020 liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja
oli yhteensä 548,6 M€ (555,6 vuonna 2019 ilman Fazer Makeisiin siirretyn hapankorppuliiketoiminnan liikevaihtoa). Fazer osti Vuohelan Herkun
leipomo- ja myllyliiketoiminnan tammikuussa 2020, mikä teki Fazerista
yhden suurimmista gluteenittomien leipomotuotteiden valmistajista
Suomessa. Suomessa Fazerin pakatun leivän kysyntä kasvoi vahvasti
koronaviruspandemian alettua. Pakasteiden myynti laski, kun ravintolat ja hotellit joutuivat rajoittamaan toimintaansa ja sulkemaan ovensa.
Kysyntä palautui hiljalleen loppuvuotta kohti. Myymäläleipomoiden myynti
laski jyrkästi kriisin alussa, mutta palautui nopeasti ja saavutti loppuvuodesta ennätystason.
Vuoden 2020 lopussa Fazerilla oli yhteensä 105 myymäläleipomoa Suomessa. Ruotsissa myynti kasvoi kaikissa kanavissa strategisissa segmenteissä tehtyjen vahvojen tuotelanseerausten ja hyvän vientikehityksen
myötä. Fazer Leipomot vahvisti markkina-asemaansa Venäjällä. Kasvua oli
paistopisteleivässä, ja uusien digitaalisten kanavien myynnissä. Baltian
maissa koronaviruspandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus sai
kuluttajat kiinnostumaan valtavirtatuotteista premium-tuotteiden sijaan.
Samankaltainen trendi oli nähtävillä myös Venäjällä. Hintakilpailu Baltian
maissa lisääntyi, kun markkinoille tuli uusia toimijoita. Kaksi uutta myymäläleipomoa avattiin Virossa, missä Fazerilla on nyt yhteensä viisi myymäläleipomoa. Muutos- ja tehostamisohjelmat Fazer Leipomoiden Ruotsin- ja
Venäjän-toiminnoissa etenivät hyvin ja paransivat toiminnan tuloksia.
Fazer Makeisten liikevaihto laski edellisvuodesta 2,3 % ja oli yhteensä
400,1 M€ (409,4 vuonna 2019 mukaan lukien Fazer Makeisiin siirretyn
Fazer Retailin ja hapankorppuliiketoiminnan liikevaihto). Lasku johtui Fazer
Retailista, sillä koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttivat merkittävästi Fazer Café- ja Gateau-liiketoimintoihin. Lisäksi matkustusrajoitukset pysäyttivät makeisten matkustajamyynnin kokonaan. Makeismyynti
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Baltian maissa oli suhteellisen
vakaata. Erityisesti Suomessa myyntiä tuki kuluttajien taipumus luottaa

tunnettuihin brändeihin epävarmoina aikoina. Koronavirus muutti kuluttajakäyttäytymistä, mikä polarisoi kysyntää. Suklaalevyt myivät edelleen
hyvin, ja makeispussien myynti kasvoi huomattavasti, kun taas keksien,
irtokarkkien ja impulssiostoskategorian tuotteiden, kuten pastillien ja
purukumin, myynti laski. Sesongit ovat Fazerille erittäin tärkeitä. Vuonna
2020 rajoitukset vaikuttivat negatiivisesti pääsiäis- ja halloween-sesonkeihin, mutta joulumyynti ylitti odotukset erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Matkustajamyynnin pysähtyminen johti liikevaihdon pienenemiseen
ja lomautuksiin Vantaan ja Lappeenrannan tehtailla. Vahvat uutuudet ja
markkinointikampanjat kasvattivat suklaapatukoiden, makeispussien ja
suklaalevyjen myyntiä, ja sesonkituotteiden tulos oli jälleen hyvä.
Fazer Lifestyle Foodsin liikevaihto kasvoi 11,8 % ja oli 176,7 M€ (158,1). Kasvu
tuli elokuussa 2019 ostetun Kaslinkin liikevaihdosta. Aamiaistuotteiden
kysyntä oli hyvällä tasolla, mutta mukaan otettavien tuotteiden kategoriassa, kuten smoothieissa ja mehuissa, oli haasteita. Liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti mukaan otettavien välipalatuotteiden myynnin lasku sekä
hotelli- ja ravintola-alan ja matkustajamyynnin pysähtyminen. Fazer aloitti
kauramyllyjensä kapasiteetin kaksinkertaistamisen Lahdessa ja Ruotsin
Lidköpingissä vastatakseen kauran kasvavaan kysyntään ja tuottaakseen
laadukkaita raaka-aineita Fazerin liiketoiminnoille, erityisesti maidottomien tuotteiden, kasvipohjaisten aterioiden ja aamiaistuotteiden kategorioille. Investointiohjelma eteni suunnitelmien mukaisesti, ja lisäkapasiteetti
saadaan käyttöön vuoden 2021 aikana.
Jatkuvien toimintojen liikevoitto kasvoi ja oli 51,9 M€ (49,1). Liikevoitto
sisälsi 6,2 M€ (4,0) kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja ja alaskirjauksia (netto), jotka liittyivät pääasiassa Fazer Makeisten ja Fazer Lifestyle Foodsin tuotannon tehostamistoimiin, Fazer Leipomoiden muutos- ja
tehostamisohjelmiin Ruotsissa ja Venäjällä, Venäjän maaomaisuuden
uudelleen arvostamiseen sekä Vuohelan Herkun negatiivisen liikearvon
tulouttamiseen. Vuoden 2020 tulosta rasittivat myös 2,7 M€:n (5,9) kertaluontoiset kulut ja alaskirjaukset liittyen pääasiassa Vuohelan Herkun
ostoon, Fazer Food Servicesin myyntiin ja Fazerin kirjanpitoperiaatteiden
käyttöönottoon ostetuissa yrityksissä. Jatkuvien toimintojen tilikauden
voitto oli 32,6 M€ (38,9).
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Taloudellinen asema ja kassavirta
Konsernin taloudellinen asema vahvistui entisestään Fazer Food Servicesin myynnin myötä. Korolliset nettovelat olivat -213,3 M€ (127,0) ja nettovelkaantumisaste oli -22,8 % (22,5 %). Konsernin omavaraisuusaste oli
70,7 % (52,6 %).
Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 152,4 M€ (144,8) ja bruttoinvestoinnit 104,1 M€ (107,1). Lukuun eivät sisälly rahoitusomaisuuteen tehdyt
sijoitukset. Pääosa suurimmista investoinneista tehtiin Fazer Lifestyle
Foodsissa: uuteen ksylitolitehtaaseen, kapasiteetin kaksinkertaistamiseen
Suomen ja Ruotsin kauramyllyillä ja maidottomien tuotteiden tuotantolaitteisiin Korialla. Muut keskeiset investoinnit liittyivät uusiin tuotantolaitteisiin ja nykyisten koneiden ja laitteiden päivittämiseen leipomo- ja
makeisliiketoiminnassa.
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Vuoden lopussa Fazer-konsernissa oli 8 496 työntekijää (8 805) jatkuvissa
toiminnoissa eikä yhtään työntekijää (6 958) lopetetuissa toiminnoissa.
Fazer Leipomoissa oli vuoden lopussa 5 880 (5 903) työntekijää, Fazer
Makeisilla 1 904 (2 113), Fazer Lifestyle Foodsissa 428 (471) ja konsernin
tukifunktioissa 284 (318).

Strategia ja sen toteuttaminen vuonna 2020
130-vuotisjuhliaan vuonna 2021 viettävä Fazer on taloudellisesti vahvassa
asemassa, ja sillä on selkeä strategia tulevaisuutta varten. Tulevaisuudessa
kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Fazerilla on
kunnianhimoiset tulevaisuuden kasvutavoitteet, ja osakaspohjan laajentaminen listautumalla pörssiin voi mahdollisesti tulla ajankohtaiseksi
jossain vaiheessa.
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Tulevina vuosina Fazer keskittyy edelleen neljään strategiseen kehitysalueeseensa. Nämä ovat:
1.

johtavan kuluttajatuotebrändin hyödyntäminen markkina-aseman
vahvistamiseksi Suomessa,

2.

kasvun vauhdittaminen innovaatioiden, trendikkäiden kategorioiden ja
ruokateknologian avulla,

3.

johtavien asemien kehittäminen Pohjois-Euroopassa ja

4.

toiminnan laadun ja työtapojen kehittäminen alan parhaan kannattavuuden saavuttamiseksi.

Vastuullisuus on oleellinen osa konsernin strategiaa, ja vastuullisuustyössään Fazer keskittyy päästöjen ja ruokahävikin vähentämiseen, vastuulliseen hankintaan ja kasvipohjaisten tuotteiden määrän lisäämiseen
valikoimassamme.
Fazer päivitetty visio on Kohti täydellisiä päiviä, ja se jatkoi strategiansa
toteuttamista sen mukaisesti vuonna 2020. Fazer Food Servicesin myynti
Compass Groupille saatiin päätökseen 31.1.2020, ja se tukee Fazerin keskittymistä kuluttajaliiketoimintaan.
Tammikuussa Fazer osti Vuohelan Herkun leipomo- ja myllyliiketoiminnan.
Vuohelan Herkku on yksi gluteenittomien leipomotuotteiden edelläkävijöistä Suomessa, ja sillä on uusi gluteeniton leipomo Lahdessa. Yritysoston
myötä Fazerista tuli yksi gluteenittomien leipomotuotteiden markkinoiden
suurimmista toimijoista Suomessa.
Fazerin tavoitteena on tulla yhdeksi Pohjois-Euroopan johtavista kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuottajista tunnistamalla jatkuvasti uusia
tuotekategorioita ja kasvattamalla nykyisiä. Investoimalla innovaatioihin ja
ruokateknologiaan Fazer keskittyy kehittämään tulevaisuuden vastuullisia
ruokaratkaisuja. Fazerin ainutlaatuinen kauramyllyn sivutuotteena syntyvää kauran kuorta hyödyntävä ksylitolitehdas vihitään käyttöön vuonna
2021, jolloin se alkaa tuottaa ksylitolia huippumodernilla tekniikalla. Elintarvikeliitto ry tunnusti Fazerin strategisen keskittymisen innovaatioihin ja
palkitsi ksylitolitehtaan Tähtiteko 2020 -palkinnolla marraskuussa 2020.
Vuonna 2020 Fazer kasvatti omistusosuuttaan Solar Foodsissa. Fazer on
nyt sen suurin osakkeenomistaja 15 %:n omistusosuudellaan. Solar Foods
on suomalainen ruokateknologian start-up, joka on kehittänyt uuden

Solein®-proteiiniainesosan hiilidioksidista. Yhtiön tavoitteena on kehittää
proteiiniainesosaa edelleen, jotta sitä voidaan hyödyntää laajemmin kuluttajatuotteissa. Fazer jatkaa Solar Foodsin tukemista tutkimuksessa, innovaatioissa ja kaupallisessa kehittämisessä aktiivisen omistajuuden lisäksi.
Fazer kaksinkertaistaa kauramyllyjensä kapasiteetin Lahdessa ja Ruotsin
Lidköpingissä vuonna 2021 vastakseen kauran kysynnän kasvuun ja tarjotakseen omille liiketoiminnoilleen laadukkaita raaka-aineita. Kaura on jatkossakin Fazer Lifestyle Foodsin liiketoiminnan ytimessä ja tärkeä ainesosa
erityisesti leipomoliiketoiminnassa. Kauran käyttö eri tuotekategorioissa
tulee kehittymään. Erinomainen esimerkki todellisesta kuluttajien tarpeisiin vastaavasta innovaatiosta on Fazer Ruokakaura, joka lanseerattiin
kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2020. Uusi innovaatio sai ruotsalaisen
ruoka-alan Livsmedelspriset-palkinnon vuonna 2020. Keskiössä ovat jatkossakin maidottomat tuotteet, kasvipohjaiset ateriat ja aamiaiskategoriat.
Järjestelmällinen tutkimus- ja kehitystyö johtaa laajaan innovaatioportfolioon, jonka perustalle voidaan rakentaa. Valikoidut yritysostot ovat tärkeässä roolissa kasvusuunnitelman toteuttamisessa. Vuoden 2020 aikana
toiminnallista tehokkuutta kehitettiin, synergioita hyödynnettiin ja arvoa
luotiin edelleen usein eri toimenpitein. Uuden liiketoimintamallin jalkauttaminen aloitettiin, ja muutoksia tehtiin myyntiorganisaatioon, markkinointiin ja hankintaan. Lisäksi konsernin tukitoimintoja organisoitiin
uudelleen. Lisäksi tuotannon tehostamistoimiin kuului tuotannon siirtoja
niin Fazer Makeisissa kuin Fazer Lifestyle Foodsissa Suomessa.
Fazer Leipomot Ruotsin 9.2.2021 julkistama muutos- ja tehostamishanke
on erinomainen esimerkki uusien työskentelytapojen kehittämisestä kannattavan kasvun tueksi. Uuden toimintamallin on tarkoitus tulla käyttöön
kesään 2021 mennessä, ja siihen kuuluu jälleenmyynti- ja jakelusopimus
ruotsalaisen leipomoalan jakeluyrityksen Polfärsktin kanssa sekä leipomoiden määrän vähentäminen neljästä kolmeen. Uusi toimintamalli parantaa
Fazerin ketteryyttä ja asiakaspalvelun tasoa ja rakentaa samalla leipomoliiketoiminnalle entistä vastuullisemman ja ympäristöystävällisemmän tavan toimia.

Tutkimus ja kehitys
Fazer jatkoi vahvaa ruokateknologian tutkimusta ja kehittämistä useissa
projekteissa. Fazer Oathow -projekti keskittyy kauraan ja tulevaisuuden
kaurateknologiaan. Fazer Xtech -projekti panostaa ruokateknologiaan ja
erityisesti kasviproteiineihin, sivuvirtoihin ja sokerin vähentämiseen. Fazer
ja Solar Foods jatkoivat strategista tutkimus- ja kehityskumppanuuttaan
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uusi proteiiniainesosa uusiksi tuotteiksi.
Fazer jatkoi työtään myös ravitsemuksen alueella. Fazerin Brainhow-hanke
eteni tutkimusvaiheesta toteutukseen. Fazer tutkii Uppsalassa sijaitsevassa Ruotsin maataloustieteellisessä yliopistossa viljakuituja ja suoliston
ja aivojen välistä yhteyttä kliinisessä interventiotutkimuksessa. Fazer ja
Nordic Rye Forum järjestivät yhdessä ruissymposiumin osana 12. Pohjoismaista ravitsemuskongressia NNC2020:tä.
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Jatkuvien toimintojen tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 8,4 M€ (9,3).

Vastuullisuus
Vastuullisuus on keskeinen osa Fazerin strategiaa ja ohjaa työtä kohti neljää
päätavoittamme: 50 % vähemmän päästöjä, 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 100 % vastuullisesti hankittua ja enemmän kasvipohjaista. Lisätietoja
Fazerin vastuullisuustyöstä, kuten laadusta, ympäristöstä, työterveydestä
ja -turvallisuudesta, ruokaturvallisuudesta ja vuonna 2020 saavutetusta
edistyksestä, voi lukea vastuullisuus- ja muita kuin taloudellisia tietoja
sisältävästä raportista, joka julkaistaan osana vuosikertomusta viikolla
15. Tiedot julkaistaan Fazer-konsernin verkkosivuilla www.fazergroup.com
Raportointi & hallinnointi-osiossa.

Muutoksia konsernirakenteessa
Fazer jatkoi konsernirakenteensa yksinkertaistamista hallinnollisen työn
vähentämiseksi ja organisaation ketteryyden lisäämiseksi. Muutokset konsernirakenteessa käyvät ilmi tilinpäätöksen liitetiedosta 24.

Osakkeet ja osakepääoma
Kesäkuussa 2020 emoyhtiö järjesti suunnatun osakeannin, jossa annettiin
382 276 uutta etuoikeutettua osaketta. Osakekohtainen merkintähinta
oli 303,17 euroa. Annista saaduista varoista 20 euron osakekohtainen
nimellisarvo, yhteensä 7,6 M€, kirjattiin osakepääomaan ja loput, yhteensä
108,2 M€, kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeista
maksettava määrä, 115,9 M€, kuitattiin antamalla loput Fazer Food AB:n
vähemmistön omistamat osakkeet apporttina, jonka jälkeen yhtiö fuusioitiin Oy Karl Fazer Ab:hen.
Vuoden 2020 lopussa emoyhtiö Oy Karl Fazer Ab:llä oli 4 341 039 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.

Riskien hallinta

Hallitus ja tilintarkastajat

Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti Fazer arvioi ja analysoi säännöllisesti konsernin strategisia, operatiivisia ja taloudellisia riskejä ja toimii
niiden pienentämiseksi. Vuonna 2020 koronaviruspandemiaan liittyvien
välittömien liiketoiminnallisten ja taloudellisten riskien hallinnointi ja
minimoiminen olivat tärkeysjärjestyksessä etusijalla. Fazer ryhtyi ripeästi
toimiin turvatakseen työntekijöidensä turvallisuuden ja terveyden sekä
yhtiön taloudellisen vakauden ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Fazer pystyi
jatkamaan tuotantoa läpi vuoden pandemian alkuvaiheessa käyttöön
otettujen ennalta ehkäisevien toimien ansiosta. Fazer seuraa tilannetta
edelleen erittäin tarkasti. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta on
tilinpäätöksen liitetiedossa 11.3.

1.4.2020 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. Casper von Koskull valittiin hallitukseen uutena jäsenenä ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.10.2020.
Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers ja
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandell, KHT

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Fazer Leipomot Ruotsi ilmoitti 9.2.2021, että se on allekirjoittanut jälleenmyyntisopimuksen leipomoalan myyntiyritys Polfärsktin kanssa parantaakseen Fazer Leipomot Ruotsin asiakkailleen tarjoamaa palvelutasoa.
Sopimus astuu voimaan kesään 2021 mennessä. Sopimuksen seurauksena
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Fazer Leipomoiden oma kenttämyynti- ja jakeluorganisaatio Ruotsissa
lakkautetaan. Lisäksi Fazer suunnittelee sulkevansa leipomonsa Lundissa
syksyllä 2021. Keskitetympi leipomoverkosto sopii paremmin Fazerin tuotevalikoimalle ja luo paremmat edellytykset tehokkaammalle ja vastuullisemmalle leipomiselle. Suunnitelmana on siirtää tuotanto Lundista Fazerin
leipomoihin Uumajaan, Eskilstunaan ja Lidköpingiin. Neuvottelut liittojen
kanssa ovat käynnissä. Muutosten vaikutuspiirissa on 495 työntekijää
mukaan lukien myynti- ja jakeluorganisaatiossa työskentelevät osa-aikaiset sekä Lundin leipomon 69 työntekijää. Fazer tukee kaikkia työntekijöitä,
joihin muutos vaikuttaa.

Vuonna 2021 Fazer jatkaa uudistumistaan ja keskittyy kuluttajatuotteisiin. Tätä tukee Fazerin poistuminen ruokapalveluliiketoiminnasta vuoden
2020 alussa. Kasvun vauhdittaminen innovaatioiden, trendikkäiden
kategorioiden ja ruokateknologian avulla sekä johtavien asemienkehittäminen Pohjois-Euroopassa ovat strategisia painopistealueita myös vuonna
2021. Lisäksi Fazerin tavoitteena on rakentaa entistä vahvempi asema
johtavana kuluttajatuotebrändinä Suomessa. Toiminnan tehokkuus ja
parhaat toimintatavat parantavat kannattavuuttamme. Orgaanisen kasvun
lisäksi Fazer jatkaa aktiivisia yritysostoja kasvun ja kansainvälistymisen
vauhdittamiseksi.

Vuodenvaihteen jälkeen COVID-19 -pandemialla on ollut edelleen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Fazerin liiketoimintoihin, joiden seurauksena on
jouduttu käymään uusia yt-neuvotteluita.

Ehdotus yhtiön voitonjaosta

Riskit ja lyhyen aikavälin liiketoiminnan epävarmuustekijät
COVID-19 -pandemian aiheuttama epävarmuus on yhä suuri vuonna
2021. Uudet tartunta-aallot ja virusmuunnokset muuttavat tilannetta
nopeasti ja vaikuttavat markkinoihin eri tavoin ja eri aikoina. Pitkittyneen
poikkeustilanteen vuoksi talouden epävarmuus on lisääntynyt maailmanlaajuisesti ja kuluttajatuotteiden hinnanvaihteluihin reagoidaan
herkemmin. Hallitusten määräämät rajoitukset ja suositukset saattavat
vaikuttaa kaikkiin Fazerin avainmarkkinoihin ja liiketoimintoihin. Vuoden
2020 tapaan pääasialliset vaikutukset Fazerin liiketoimintoihin odotetaan
kohdistuvan leipomopakasteihin, joiden myyntiin HoReCa-kanavan synkät
näkymät vaikuttavat, pysähdyksissä olevaan matkustajamyyntiin sekä kahviloihin ja leipomomyymälöihin, joiden asiakasvirtaan pandemia vaikuttaa kaupunkien keskustoissa ja ostoskeskuksissa. COVID-19 -pandemian
aiheuttamien epävarmuustekijöiden lisäksi ja osittain niihin liittyen Fazerin 2021 toiminnallisiin riskeihin vaikuttavat myös uuden ksylitolitehtaan
ja kahden uuden kauramyllyn valmistuminen ajallaan ja niiden toiminnan
tehokas käynnistäminen.

Näkymät vuodelle 2021
Vuonna 2021 Fazerin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan parantuvan edellisvuodesta, mikäli koronaviruspandemian ja yleisen taloustilanteen kehitys eivät pahene. Ennusteisiin
liittyy operatiivisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. COVID-19 -pandemiasta
johtuen, näkyvyys on tavallista heikompi.

Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 1 081 446 262,60 €, mistä tilikauden voitto on 406 791 490,38 €.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jaettaisiin seuraavasti:
- osinkoja maksetaan 14,40 €/osake eli yhteensä
- voittovaroiksi jätetään

96 569 841,60 €
984 876 421,00 €
1 081 446 262,60 €

Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
OMAVARAISUUSASTE, %

OMA PÄÄOMA JA PÄÄOMAN TUOTTO
934,6

1 000
800
600

58,8
544,4

563,7

400
200
0

11,6

2018

13,4

2019

Oma pääoma, M€
Oman pääoman tuotto (ROE), %

2020

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

70,7
56,8

2018

52,6

2019

2020

Vuosi
pähkinänkuoressa
Tietoa
Fazerista
Liiketoimintamme
Vastuullisuus
Hallinto ja
johtaminen
Hallituksen
toimintakertomus
Taloudellinen
katsaus

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 IFR
Sstandardien 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
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

2020

2019

1 101,2
22,8
0,4
-405,5
-317,4
-65,5
-284,2
51,9

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

7,4
-17,5
-10,1
41,8
-9,2
32,6
407,8
440,4

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

31,4
1,1

36,7
2,2

335,3
72,5

29,7
5,8

366,7
73,7

66,4
8,0
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Konsernin laaja tuloslaskelma
M€
Tilikauden tulos

2020
440,4

2019
74,4

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
Pitkäaikaisten rahoitusarvopaperien käyvän arvon muutos
Näihin eriin liittyvät tuloverot
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen

-0,2
-12,2
0,0

0,2
5,2
0,0

0,0
1,2
0,0
-11,1

-0,2
0,0
5,2

Laaja tulos yhteensä
Josta lopetettuihin toimintoihin kohdistuvaa

429,2
407,8

79,5
36,5

Laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

360,3
68,9

69,3
10,3

Emoyhtiön omistajille kuuluvan laajan tuloksen jakautuminen
Jatkuvat toiminnot
Lopetetut toiminnot
Yhteensä

25,0
335,3
360,3

38,7
30,6
69,3

-3,6
72,5
68,9

4,3
6,0
10,3

Määräysvallattomille omistajille kuuluvan laajan tuloksen jakautuminen
Jatkuvat toiminnot
Lopetetut toiminnot
Yhteensä
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Konsernin tase
M€
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Tuloverosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Myytävänä olevat omaisuuserät
VARAT YHTEENSÄ

31.12.2020

31.12.2019

159,1
46,2
456,3
11,7
57,4
0,4
731,2

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

M€
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

31.12.2020

31.12.2019

134,1
1,2
108,2
625,7
869,3
65,2
934,6

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

83,3
134,5
26,5
1,8
345,6
591,7

86,5
139,7
2,0
3,5
40,6
272,2

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Laskennalliset verovelat
Eläkevelvoitteet
Varaukset
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

31,6
19,2
4,1
1,7
1,6
58,2

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

-

171,9

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat
Osto- ja muut velat
Varaukset
Tuloverovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Velat yhteensä

1 322,8

1 072,4

100,7
226,5
0,5
2,4
330,0
388,3

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

-

117,1

1 322,8

1 072,4

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
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Konsernin rahavirtalaskelma
M€
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos
Oikaisut (1
Käyttöpääoman muutos (2
Saadut korot
Maksetut korot
Muut rahoitustuotot ja -kulut, netto
Saadut osingot
Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta

2020

2019

440,4
-321,1
53,2
1,3
-1,4
-5,2
-14,8
152,4

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

Investointien rahavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Hankitut liiketoiminnot
Investoinnit pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin
Sijoitukset lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntituotot
Lyhytaikaisten rahoitusvarojen myynneistä saadut tuotot
Liiketoimintojen myynneistä saadut tuotot
Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien nettorahavirta

-92,8
-6,1
-5,3
-326,5
2,8
297,2
387,2
256,6

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

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten rahalaitoslainojen nettomuutos
Leasingvelkojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Rahoituksen nettorahavirta

-157,6
190,5
-66,5
-14,1
-57,8
-105,5

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

Rahavarojen muutos

303,6

3,6

Rahavarat 1.1.
Kurssierot
Rahavarat 31.12.

43,2
-1,2
345,6

39,3
0,3
43,2

M€
1) Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset
Verot
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Rahoitustuotot ja -kulut
Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa
Muut oikaisut jotka eivät liity liiketoimintaan
Yhteensä
2) Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
Käyttöpääoman muutos

2020

2019

65,5
18,9
0,0
9,7
0,6
-415,9
-321,1

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

0,9
15,0
37,4
53,2

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

Konsernin rahavirtalaskelman luvut sisältää sekä jatkuvat, että lopetetut toiminnot.
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Viisivuotiskatsaus
2020 IFRS

2019 IFRS

2018 IFRS

2017 IFRS

2016 IFRS

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€

1 101,2
44,1 %
51,9
4,7 %
41,8
3,8 %
32,6
407,8
440,4
366,7
73,7

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 %

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€

731,2
83,3
508,3
869,3
65,2
388,3
1 322,8

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

484,9
59,4
415,6

499,0
58,3
456,0

478,1
51,7
448,6

959,9

1 013,3

978,3

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

104,1
65,5
-213,3
-22,8 %
58,8 %
70,7 %

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
0,0
79,0
14,2 %
13,3 %
55,1 %

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

7 316

7 532

7 646

7 589

13 287

Henkilöstö (FTE) *)

*) Vuosien 2020-2017 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.

70,5
62,0
8,5
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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

