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Vuosi pähkinänkuoressa

2017 oli meille suurten muutosten vuosi. Laadimme uuden vision, mission ja strategian
kehittyäksemme moderniksi, vastuulliseksi ruoka-alan yritykseksi, jolla on yhteinen
strateginen suunta. Ryhdyimme toteuttamaan uutta strategiaamme muun muassa
perustamalla uuden liiketoiminta-alueen, aloittamalla yhteistyön start-up-yritysten kanssa
ja tutkimuksen saralla sekä päivittämällä tarjoomamme.
Fazer Makeisten vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi selvästi vuonna 2017, vaikka kilpailu oli kovaa erityisesti
suklaamarkkinoilla. Fazer Leipomoiden liikevaihto parani myös ja lisäarvoa luovia toimenpiteitä toteutettiin. Fazer Food
Services piti vahvan asemansa Pohjoismaissa kasvavasta kilpailusta huolimatta ja sen liikevaihto kasvoi hieman.
Arvostettujen brändien Yosan ja Frooshin osto antoi hyvän alun uudelle Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminnallemme.
Lisäksi päätimme perustaa Fazer Retail -liiketoimintayksikön vuoden 2018 alussa tukemaan suoran
kuluttajaliiketoiminnan arvonluontia.
Tuotimme merkityksellisiä ruokakokemuksia miljoonille. Vahvistimme edelleen brändejämme ja täydensimme
tarjoomaamme uusilla, innovatiivisilla tuotteilla. Uuden strategiamme ohjaamina otimme pitkän askeleen eteenpäin
matkallamme kohti tulevaisuuden Fazeria.
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Konsernijohtajan katsaus

Teemme hyvää tulosta ja kehitymme moderniksi
ja vastuulliseksi ruoka-alan yritykseksi
Vuonna 2017 Fazer paransi edelleen tulostaan: liikevaihtomme ja liikevoittomme kasvoivat edellisvuodesta. Jatkossa
keskitymme strategiamme toteuttamiseen sekä kehittymiseen moderniksi ja vastuulliseksi ruoka-alan yritykseksi, jolla
on yhteinen suunta.
Elämme yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa. Jatkuva muutos haastaa elintarviketeollisuuden etsimään aktiivisesti
uusia ratkaisuja, joilla vastata markkinoiden ja kuluttajien uudenlaisiin tarpeisiin. Ympäröivän maailman tavoin myös
Fazer muuttuu jatkuvasti. Haluamme luoda yhdessä kumppaniemme kanssa uusia tuotteita ja palveluja, jotta voimme
tarjota ihmisille tuoreita ja nautinnollisia ruokakokemuksia.
Avainsana on yhteistyö. Haluamme edistää sosiaalisesti merkityksellisiä ja vastuullisia innovaatioita yhteisessä
ekosysteemissä kumppaniemme kanssa. Olemme esimerkiksi yhdistäneet voimamme Nokian ja Nightingale Healthin
kanssa selvittääksemme, miten eri ruokavaliot vaikuttavat ihmisten työtehoon, kognitiiviseen suorituskykyyn
ja elämänlaatuun. Tutkimusprojekti tuo yhteen kolme yritystä eri aloilta – bioteknologiasta, digitaalisesta
terveysseurannasta ja ravitsemusalalta. Yhteistyöllä pyritään suurempaan vaikuttavuuteen.
Kesäkuussa esittelimme strategiamme vuosiksi 2018–2022 sekä uuden missiomme ja visiomme. Fazerin uusi
missio on ”Ruokaa, jolla on merkitys”. Tämä tarkoittaa, että tuomme hieman enemmän iloa, hyvinvointia,
inspiraatiota, intohimoa ja rakkautta kaikkeen, mitä teemme. Visiomme on luoda iloa ja hyvinvointia merkityksellisillä
ruokakokemuksilla.
Tulevien vuosien strategiassamme keskitymme luomaan arvoa liiketoimintaportfolion valintojen, kasvun,
jatkuvan toiminnan laadun parantamisen ja rakenteellisten uudistusten avulla. Tämä on todellakin ollut hyvä alku
kasvupolullemme. Maaliskuussa perustimme uuden liiketoiminta-alueen, Fazer Lifestyle Foodsin, joka keskittyy
maidottomiin viljatuotteisiin, kasvipohjaisiin aterioihin sekä mukaan otettaviin ruokiin ja juomiin. Ostimme myös
Biofermen, suomalaisen yhtiön, joka on erikoistunut hapatettuihin kauratuotteisiin. Marraskuussa ostimme
Pohjoismaiden johtavan smoothie-brändin, Frooshin. Perustimme myös uuden liiketoimintayksikön, Fazer Retailin, joka
tulee vahvistamaan kuluttajaliiketoimintaamme.
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Vuonna 2017 taloustilanne alkoi kohentua monilla Fazerin päämarkkinoilla: Suomen, Norjan ja Venäjän taloudet
vahvistuivat, ja Ruotsin talous kasvoi edelleen. Kilpailu on kuitenkin ankaraa, ja saavutettujen markkinaosuuksien
säilyttäminen ja kehittäminen edellyttävät kovaa työtä. Tästä huolimatta Fazerin myynti kehittyi positiivisesti vuonna 2017.
Suomi juhli satavuotispäiviään vuonna 2017, ja Fazerin Suomi 100 -ohjelma palkittiin vuoden tuloksellisimpana
yhteistyöhankkeena. Ruotsissa Fazer Food Services valittiin vuoden parhaaksi ravintolaketjuksi.
Leipomotoiminnassamme Venäjällä tapaturmataajuus on edelleen esimerkillisellä tasolla. Liettuassa Fazer kasvaa
edelleen huolimatta haastavasta markkinatilanteesta, jossa leipämarkkina jatkaa supistumistaan. Liettuassa avasimme
uuden tuotantolaitoksen Kaunasissa. Fazer Food Services pääsi Norjassa mukaan julkisen sektorin markkinoille
solmimalla vuonna 2017 ensimmäisen sopimuksensa tällä sektorilla. Fazer Food Services Tanska oli toista kertaa
peräkkäin yksi kolmesta finalistista parhaiden henkilöstöravintoloiden kisassa, mikä kertoi jälleen gastronomiamme
korkeasta tasosta.
Fazer Leipomoiden terveys- ja hyvinvointitarjooma on herättänyt myönteistä kiinnostusta, ja artesaanileivän kysyntä
jatkuu vahvana. Ainutlaatuisen Fazerin Sirkkaleivän lanseeraus Suomessa marraskuussa herätti suurta huomiota ja sai
paljon maailmanlaajuista julkisuutta.
Fazer Makeisten kaikki kaupalliset yksiköt tekevät hyvää tulosta. Olemme aloittaneet Fazer Food Servicesin
brändiuudistuksen, jota jatkamme vuonna 2018 Amica-brändin päivittämisellä ja uuden Fazer Food & Co
-ravintolabrändin kehittämisellä.
Syksyllä 2016 avatun Fazer Experience -vierailukeskuksen suosio on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2017 keskuksessa
kävi yli 180 000 vierailijaa. Minua ilahduttaa se, että Fazer kiinnostaa käyntikohteena ja että monet vierailijat palaavat
Fazerille aina uudelleen. Jokainen kohtaaminen edistää jatkuvaa kehitystä, luo vuoropuhelua ja syventää käsitystämme
asiakkaiden tarpeista.
Vastuullisuus on olennainen osa Fazerin liiketoimintaa, ja olemme ylpeitä siitä, että olemme mukana edistämässä
kestävää elämäntapaa. Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita ja
toteutamme kestävän kehityksen tavoitteita tukevia toimenpiteitä.
Mihinkään näistä saavutuksista ei olisi ylletty ilman upeiden työntekijöidemme päivittäistä työtä. Arvostan heidän
panostaan valtavasti. Yhdessä kehitämme yhtiötä ja varmistamme sen menestyksen myös jatkossa.
Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia sidosryhmiämme siitä, että ne ovat olleet mukana Fazerin toiminnassa vuonna 2017,
sekä kovasta työstä ja tuesta.

Christoph Vitzthum
Konsernijohtaja
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Kohokohtia
Uudistusten ja innovaatioiden vuosi

Päivitimme Fazerin vision ja mission uuden strategiamme myötä. Ne ohjaavat meitä, kun kehitymme
moderniksi ja vastuulliseksi ruoka-alan yritykseksi, jolla on yhteinen suunta.
Perustimme uuden liiketoiminta-alueen, Fazer Lifestyle Foodsin, joka tarjoaa maidottomia tuotteita,
kasvipohjaisia aterioita, aamiaistuotteita ja mukaan otettavia välipaloja. Fazer Lifestyle Foods vahvistui
uusien liiketoimintahankintojen myötä, ja sen tarjooma laajeni uusilla tuotemerkeillä, Yosa-kauratuotteilla
ja Froosh-smoothieilla. Fazer Mylly -liiketoimintayksikkö on osa uutta liiketoiminta-aluetta.
Yhdistimme Fazer Cafésin ja leipomomyymälöiden tarjoomat uudeksi liiketoimintayksiköksi, jonka avulla
vahvistamme suoraa kuluttajaliiketoimintaamme. Uusi organisaatio, Fazer Retail, aloitti vuoden 2018
alussa.
Mainostajien Liitto antoi Fazerille Vuoden brändinrakentaja -tunnustuksen, ja Fazerin Sininen äänestettiin
Suomen arvostetuimmaksi brändiksi. Fazer nimettiin myös Suomen ja Pohjoismaiden parhaaksi sosiaalisen
median yritykseksi Digimenestyjät 2018 -tutkimuksessa.
Julkistimme Fazerin kestävän viljanviljelyn periaatteet, joiden tavoitteena on vähentää vesistöjen
rehevöitymistä ja ylläpitää peltojen elinvoimaisuutta.
Fazer Experience -vierailukeskuksessa vieraili yli 180 000 ihmistä vuonna 2017.
Fazerin vatsaystävällinen ruisleipä voitti ensimmäisen palkinnon kansainvälisessä NutraIngredients Awards
2017 -kilpailussa.
Marraskuussa 2017 lanseerattu Fazer Sirkkaleipä sai maailmanlaajuista mediahuomiota ja sai myös
kuluttajien uteliaisuuden heräämään.
Järjestimme Fazer Foodathonin, jossa etsittiin uusia kasvipohjaisia ruokaratkaisuja.
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Fazer tarjoaa merkityksellisiä ruokakokemuksia
Fazer on kehittymässä moderniksi, vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen strateginen suunta. Yhdistämällä
vahvan perinteemme rohkeaan innovatiivisuuteen pystymme tarjoamaan ylivertaisia makuelämyksiä ja mieleenpainuvia
kokemuksia. Meitä ohjaa tavoitteellinen työskentelykulttuurimme, joka perustuu ydinarvoihimme: asiakaslähtöisyyteen,
laadukkuuteen ja yhteistyöhön. Tältä pohjalta kehitämme vastuullista tuote- ja palvelutarjontaamme ja
liiketoimintaportfoliotamme asiakkaiden ja kuluttajien nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis-, keksi- ja viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita ja
maidottomia tuotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin
40 maahan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja yrityksessä työskenteli 15 478 henkeä.
Yritysvastuu sekä ihmisten ja ympäristön kunnioittaminen ovat olennainen osa kaikkea toimintaamme.
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Toimintaympäristö

Markkinaympäristömme ja toimintamaidemme yleinen taloustilanne vaikuttavat meihin
monin tavoin, kun pyrimme tarjoamaan asiakkaille merkityksellisiä ruokakokemuksia.
Liiketoimintaympäristömme ja kuluttajien elämäntyyli muuttuvat yhä nopeammassa tahdissa, ja ruoka-alan toimijoiden
tulee tarttua toimeen. Muun muassa väestön kasvu ja ikääntyminen, työurien pidentyminen, tiukempi sääntely ja
kaupungistuminen vaikuttavat yrityksiin kaikkialla maailmassa. Jotta yritys voi menestyä tämän päivän liike-elämässä, sen
on tunnistettava nämä ilmiöt ja toimittava niiden pohjalta.
Maailmantalouden myönteinen kehitys näyttää yhä jatkuvan. BKT on ollut vahvassa kasvussa kaikissa
toimintamaissamme, ja kuluttajien näkymät ovat parantuneet. Kilpailu on kuitenkin ankaraa, ja saavutettujen
markkinaosuuksien säilyttäminen ja kehittäminen edellyttävät kovaa työtä.
Talouskehitys: myönteisiä näkymiä kaikilla päämarkkinoilla
Suomen talous kasvoi selvästi vuonna 2017 – BKT kasvoi arviolta 3,1 prosenttia. Työttömyys väheni hieman vuonna
2017, ja tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan vuonna 2018. Inflaatio nousi 0,8 prosenttiin vuonna 2017. Venäjän
talous on elpymässä, mikä pienentää Suomen talouden riskejä.
Venäjän talouskehitys oli myönteistä – maan BKT kasvoi 1,8 prosenttia vuonna 2017. EU:n Venäjälle asettamien
talouspakotteiden voimassaoloa pidennettiin heinäkuuhun 2018, ja Venäjän määräämä elintarvikkeiden tuontikielto on
voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Ruplan kurssi on edelleen heilahdellut öljyn hinnan muutosten takia, mutta se
tasaantui hieman vuonna 2017. Inflaatio jatkoi laskuaan. Joulukuun 2017 lopussa se oli 2,5 prosenttia.
Ruotsin markkinatilanteen odotetaan pysyvän vahvana. Maan talouskehitys on ollut myönteistä, ja sen BKT kasvoi 3
prosenttia vuonna 2017. Tulevina vuosina kehityksen odotetaan kuitenkin olevan jonkin verran hitaampaa. Inflaatio on
kasvussa, mutta se on toistaiseksi pysynyt melko kohtuullisella tasolla. Joulukuussa 2017 inflaatioprosentti oli 2,0.
Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat kannattavuuteen
Venäjän ruplan arvo vahvistui edellisvuoteen verrattuna. Norjan kruunu pysyi melko vakaana ja Ruotsin kruunu
heikentyi vuodesta 2016. Nämä muutokset vaikuttivat Fazerin tulokseen. Heikommat valuuttakurssit voivat myös
laskea paikallisten yksiköiden kannattavuutta, koska ulkomaanvaluutassa ostettujen raaka-aineiden hinta on korkeampi.
Valuuttojen heikkeneminen voi myös luoda painetta myyntihintoihin: Fazer Makeiset Venäjä ja Ruotsi ostavat
makeistuotteensa Suomesta, ja näin ollen ne ovat alttiita valuuttakurssien vaihteluille, mikä näkyy niiden kustannuksissa.
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Englannin punta, joka on kaakaon hankinnassa yleisimmin käytetty valuutta, on heikentynyt suhteessa euroon vuoden
2016 Brexit-äänestyksestä lähtien. Tämä kehitys on pienentänyt Fazerin raaka-ainekustannuksia jonkin verran, joskaan
ei kuitenkaan merkittävästi, sillä puntamääräiset ostohinnat vakiinnutettiin pitkäksi ajaksi eteenpäin jo ennen Brexitiä
hinnoittelun vakauttamiseksi.
Markkinakehitys: ankaraa kilpailua ja runsaasti kysyntää kestäville
ja terveyttä parantaville tuotteille
Terveys- ja hyvinvointitrendi on yhä vahva, mikä näkyy terveyttä parantavien leipomotuotteidemme menestyksessä.
Yleisesti ottaen leipomomarkkinoiden kehitys on kuitenkin pysähtynyt tai taantunut vähän kaikilla markkinoillamme.
Suomessa kilpailu suklaalevymarkkinoilla oli kovaa ja markkinaosuutemme supistui hieman. Keksimarkkinoilla kehitys oli
sen sijaan myönteistä.
Kilpailu on koventunut myös ruokailupalvelumarkkinoilla, erityisesti suomalaisissa yliopistoissa. Uusien sopimusten
myynti vie aikaa, mutta myynnissä on merkkejä paranemisesta, joten vuoden 2018 alku näyttää lupaavalta.
Maidottomien ja kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä kasvoi edelleen vuonna 2017, mikä loi otollisen toimintaympäristön
Fazer Lifestyle Foodsille. Näillä markkinoilla tuotekehitys on ollut vauhdikasta, ja myös kilpailijat ovat tuoneet
markkinoille uusia tuotteita. Vähittäismyyjät laajentavat valikoimiaan ja ottavat mielellään tähän tuoteryhmään uusia
tuotteita.
Vehnä- ja ruismarkkinat supistuivat Suomessa, mutta Ruotsissa tilanne pysyi ennallaan. Kaura on edelleen suosittua,
ja kaurajohdannaismarkkinat näyttävät erityisen lupaavilta. Luomukauran kysyntä ylitti toimituskapasiteettimme,
mikä kohotti huomattavasti sen hintaa. Kylmä kesä ja sateinen syksy voivat vaikuttaa viljan saatavuuteen ja hintoihin
kielteisesti.
Kilpailun koveneminen erityisesti Helsingin alueella synnytti painetta kahvilasektorilla.
Yritysvastuun alalla kuluttajat kaipaavat aktiivista vuoropuhelua ja odottavat yritysten ottavan kantaa yhteiskunnallisiin
kysymyksiin. Fazerin maine on kehittynyt vakaasti kaikilla markkinoilla. Lue lisää yritysvastuutyöstämme sivulta 28.
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Strategia

Tulevaisuuden Fazer:
nykyaikainen ja vastuullinen ruokayhtiö
Olemme määritelleet vuosille 2018–2022 uuden strategian, jonka tavoitteena on
kehittää yrityksestämme tulevaisuuden Fazer. Keskitymme tulevina vuosina arvon
luomiseen liiketoimintaportfolion valintojen, kasvun sekä jatkuvan operatiivisen laadun ja
rakenteellisten uudistusten avulla.
Jatkamme liiketoimintaportfoliomme ja tuotevalikoimamme kehittämistä vahvan asiakastuntemuksen ja tutkimustiedon
pohjalta. Tiivis yhteistyö tiedeyhteisön kanssa tuo mahdollisuuksia tutkia uusia, ihmisten hyvinvointia parantavia ratkaisuja.
Uusi liiketoiminta-alueemme, Fazer Lifestyle Foods, perustettiin vuonna 2017 vastaamaan terveyttä, hyvinvointia
ja vastuullisuutta korostaviin kuluttajatarpeisiin. Vuoden 2018 alussa leipomomyymäläliiketoiminta ja Fazer Cafés
yhdistettiin uudeksi Fazer Retail -liiketoimintayksiköksi, joka vahvistaa suoraa kuluttajaliiketoimintaamme.
Aiomme kasvaa Pohjoismaiden ulkopuolella ja tavoittaa tarjoomallamme uusia kuluttajia vuoteen 2022 mennessä.
Uskomme, että merkitykselliset brändikokemukset kasvavissa tuotekategorioissa ovat avain laajemman asiakaskunnan
tavoittamiseen Euroopassa ja sen ulkopuolella.
Kun kehitämme tulevaisuuden Fazeria, hyödynnämme digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja tutkimme, miten
voimme niiden avulla parantaa tulostamme ja tukea työturvallisuuskulttuuriamme.
Uusi Fazer ja yhteinen strateginen suunta
Tavoitteenamme on kasvattaa vuosittain liikevaihtoamme 6–8 prosenttia ja saavuttaa EBITDA:n osalta vähintään
12 prosentin taso. Kehitymme nykyaikaiseksi, vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen strateginen suunta.
Vahvistamme kuluttajakeskeisyyttämme ja vakiinnutamme asemamme innovatiivisena edelläkävijänä. Tavoitteemme on
olla kahden suurimman joukossa kategorioissamme valituilla Pohjois-Euroopan markkinoilla.
Toimintamme perustan muodostavat laajan tarjontamme laadukkaat tuotteet ja palvelut, omistautunut ja asiantunteva
henkilöstömme, tavoitteellinen työskentelykulttuurimme ja erinomaiset brändimme. Niiden avulla saavutamme
tavoitteemme. Tätä työtä tukevat tehokkaat tuotantolaitoksemme, laaja jakeluverkostomme ja läheiset asiakassuhteet.
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Jatkamme liiketoimintamme ja tuoteportfoliomme kehittämistä kasvualuelähtöisesti. Meidän on myös varmistettava,
että organisaatiorakenteemme tukee tavoitteitamme ja vastuitamme. Kehitämme pitkäjänteisesti osaamistamme, jotta
pystymme vastaamaan tuleviin tarpeisiin.
Valituista kasvualueista merkittävää arvon kasvua
Uuden Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen kehittäminen jatkuu, ja orgaanista kasvua täydennetään mahdollisilla
yritysostoilla. Aiomme kasvattaa makeisten tarjoomaamme Pohjoismaissa. Tämän kehityksen keskeinen tuotekategoria
on suklaa, jonka johdolla pyrimme kansainvälisille markkinoille.
Vahvistamme suoraa tarjontaamme kuluttajille leipomomyymälöissä, kahviloissa ja verkkokaupassa. Kasvua etsitään myös
julkisten ruokapalveluiden sektorista, jossa tärkeimpiä kasvun ajureita ovat lisääntyvä ulkoistaminen ja uusi osaaminen.
Maantieteellisesti tavoittelemme kasvua Pohjoismaissa mutta pyrimme myös laajentumaan Pohjois-Euroopan
suuremmille markkinoille sekä valituille markkinoille Euroopan ulkopuolella.
Tavoitteemme on olla johtava, nykyaikainen ja vastuullinen ruokayhtiö Pohjois-Euroopassa. Yhteisen strategisen
suunnan avulla saavutamme vahvan aseman Euroopassa ja sen ulkopuolisilla vähittäiskaupan markkinoilla ja kasvamme
nopeammin Suomen ulkopuolella.
Fazerin arvot ohjenuorana
Arvot ovat kaiken toimintamme perustana. Ne ohjaavat niin yrityksen sisäisiä vuorovaikutussuhteita kuin
sidosryhmäsuhteitammekin. Ne ovat ydin, jonka ympärille strategiamme, missiomme ja visiomme rakentuvat, ja ne
auttavat meitä löytämään parhaat keinot tavoitteidemme saavuttamiseen.
Asiakaslähtöisyys
Lähtökohtana on aina asiakas, kun luomme uusia ruokakokemuksia, määrittelemme liiketoimintatavoitteitamme
tai kehitämme yritysvastuutyötämme. Pyrimme ylittämään asiakkaidemme odotukset. Kuluttajatuntemus on
avainasemassa, kun pyrimme luomaan merkityksellisiä ruokakokemuksia asiakkaille, joilla on moninaisia tarpeita ja
mieltymyksiä.
Laadukkuus
Edellytämme korkeinta laatua tuotteiltamme artesaanileivistä smoothieihin ja suklaalevyistä lounassalaatteihin.
Pyrimme tarjoamaan erinomaisia tuotteita ja palvelukokemuksia koko tarjoomamme laajuudelta. Vastuullisuus ulottuu
kaikkeen toimintaamme.
Yhteistyö
Olemme yksi tiimi, yksi Fazer. Työskentelemme yhdessä toisiamme kunnioittaen ja pyrimme tuottamaan
asiakkaillemme parhaita mahdollisia ruokakokemuksia. Tuemme toisiamme yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.
Tavoitteellinen työskentelykulttuurimme perustuu arvoihimme, ja pyrimme viemään sen uudelle tasolle. Varmistamme,
että jokainen Fazerin työntekijä tietää roolinsa yhtiön menestyksen luomisessa. Vahvistamme motivaatiota
johdonmukaisella ja innostavalla johtamisella ja viestinnällä. Korostamme toimintamme vastuullisuutta ja rohkaisemme
itsensä kehittämistä. Haluamme Fazerin jokaisen työntekijän olevan ylpeä työstään.
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Missio ja visio
Luomme iloa ja
hyvinvointia
merkityksellisillä
ruokakokemuksilla

Ruokaa, jolla
on merkitys

Uuden mission ja vision ohjaamana eteenpäin
Maailma muuttuu jatkuvasti, ja niin muuttuu myös Fazer. Niinhän maailman johtavat
brändit tekevät. Varmistaaksemme kestävän kasvun myös tulevaisuudessa olemme
uudistaneet missiomme ja visiomme.
Tämän päivän ihmiset hakevat aitoja kokemuksia, jotka on räätälöity juuri heidän mieltymyksiinsä ja aikatauluihinsa
sopiviksi. Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia, ja ihmiset odottavat asiakaskokemuksilta entistä enemmän. Kasvava
kiinnostus omaa ja ympäristön hyvinvointia kohtaan ohjaa kuluttajien valintoja. Aina tarvitaan kuitenkin myös
herkutteluhetkiä. Tätä maailmaa uusi missiomme ja visiomme kuvastavat.
Olemme muuttaneet lähestymistapaamme: Fazer on enemmän kuin vain tuotteita ja palveluja. Luomme
mieleenpainuvia kokemuksia. Haluamme olla läsnä asiakkaidemme arjessa ja juhlassa. Pyrimme herättämään
tarjoomallamme tunteita ja tekemään vahvan ja kestävän vaikutuksen.
Missiomme: Ruokaa, jolla on merkitys
Tuomme ihmisten hetkiin iloa, hyvinvointia, inspiraatiota, rakkautta ja intohimoa. Haluamme rikastuttaa ihmisten
elämää tarjoomallamme.
• Valmistamme terveellisiä ja helposti nautittavia tuotteita, jotka maistuvat missä vain ja mihin tahansa
vuorokaudenaikaan.
• Tarjoamme asiakkaille terveellisiä, maukkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja ravintoloissamme ja kahviloissamme.
• Haemme uusia ratkaisuja, jotka helpottavat ihmisten kiireistä arkea.
• Kunnioitamme ympäristöä kaikessa tekemisessämme.
Missiomme tukee strategisia tavoitteitamme ja avaa uusia mahdollisuuksia kasvaa. Se selittää, miksi olemme olemassa,
ja mikä on työmme tarkoitus.
Visiomme: Luomme iloa ja hyvinvointia merkityksellisillä ruokakokemuksilla
Haluamme ilahduttaa, yllättää ja innostaa tuomalla mielihyvää, nautintoa ja hyvinvointia ihmisten elämään. Haluamme
tehdä hyvää niin ihmisille kuin ympäristöllekin.
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Haluamme, että ihmiset maistavat ja tuntevat rakkauden jokaisessa Fazer-hetkessä – tuntevat sen välittämisen ja
intohimon, jolla palvelumme ja tuotteemme on luotu.
Visiomme antaa meille selkeän suunnan ja kertoo tärkeimmän tavoitteemme.
Toteutamme tätä visiota
• panostamalla uusien kasvipohjaisten ruokien kehittämiseen
• kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa
• tuottamalla korkealuokkaista ruokaa, joka tuo nautintoa
• kehittämällä uusia kanavia, joiden kautta voimme palvella kuluttajia
• laajenemalla Pohjoismaiden ulkopuolelle
Brändimme ovat vahvuutemme, ja vahvistamalla niitä edelleen varmistamme kansainvälisen kilpailukykymme.
Kehitämme kiehtovan asiakaspolun, joka tarjoaa erinomaisia kokemuksia jokaisessa kohtaamisessa.
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Fazer luo arvoa
Fazer luo arvoa asiakkaille, kuluttajille, koko yhteiskunnalle ja omistajilleen. Arvonluontimalli havainnollistaa, miten
muunnamme resurssit konkreettisiksi tuloksiksi, ja näyttää toimintamme vaikutukset luontoon, ihmisiin ja talouteen.
Fazerin innovatiivinen tarjooma tukee kestäviä elämäntapoja. Teemme jatkuvasti työtä ympäristövaikutusten ja
jätteiden vähentämiseksi sekä resurssitehokkuuden parantamiseksi. Fazerin luoma arvo perustuu kaikkia osapuolia
hyödyttävään yhteistyöhön. Arvon luomiseen osallistuu suuri määrä sidosryhmiä, asiantuntijoita ja paikallisia yhteisöjä.
Arvon luomiseen voivat vaikuttaa myös liiketoimintaympäristön muutokset, megatrendit, riskit, mahdollisuudet
ja hallinnointikäytännöt. Kattavamman kokonaiskuvan Fazerin tuloksesta ja luomastamme arvosta saa lukemalla
vuosikatsauksen kokonaisuudessaan.

Näin luomme arvoa
RESURSSIT – VAHVA PERUSTA ARVONLUONNILLE
LUONTO

LIIKETOIMINTA

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Ruuan raaka-aineet
Vesi
Puhdas ilma
Energiaa (2017: 507 819 MWh)
Uusiutuvan sähkön osuus (2017: 88 %)
Puuta pakkauskuiduksi
Ekosysteemipalvelut: säätely- ja ylläpito

Toimintaa kahdeksassa maassa
Tuotantovälineet
Laaja jakeluverkosto ja omat kanavat
Oman vähittäiskaupan laajentaminen

IHMISET
•

Työntekijän osaaminen, into ja omistautuminen

YHTEISKUNTA
•
•

•

Suomen arvostetuimmat brändit; vahvat brändit
muilla päämarkkinoillamme
Maine

TALOUDELLISET
•
•
•

Vahva tase
Terve kannattavuus ja kassavirta
Merkittävä velkakapasiteetti

Tiiviit asiakassuhteet
Yhteistyö ja arvon luominen sidosryhmien kanssa

NÄIN LUOMME ARVOA
MISSIO
Ruokaa, jolla on merkitys

Luomme arvoa portfoliovalintojen, kasvun,
jatkuvan toiminnan laadun parantamisen ja
rakenteellisten uudistusten avulla.

VISIO
Luomme iloa ja hyvinvointia merkityksellisillä
ruokakokemuksilla

LUONTO
•
•
•

Resurssien tehokas käyttö omassa tuotannossa
Vastuullinen hankinta ja yhteistyö arvoketjussa
Vastuullisia valintoja edistävä tarjooma

•
•
•
•
•

TOIMINTA

YHTEISKUNTA

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

•
•

Oikeudenmukaisen hankintaketjun jatkuva kehittäminen
Paikallisia yhteisöjä tukevat kumppanuudet ja sponsorointi

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
•
•
•

Suuntaa näyttävät innovaatiot ja tutkimus- ja kehitystyö
Uudet tuote- ja palvelukonseptit ja tarjooman kehittäminen
Kansainvälisten konseptien ja brändien rakentaminen

•
•
•

Fazerin strategian implementointi
Tuote-, palvelu- ja liiketoimintaportfolion kehittäminen
Täsmällinen tulosohjaus

TALOUS
•
•
•

Investoinnit ja yritysostot mahdollistava kassavirta ja rahoitus
Strategian mukainen kannattava liiketoiminta
Orgaaninen kasvu, jota yritysostot tukevat

TULOS
TUOTTEET JA PALVELUT

IHMISET

TOIMINTA

•

•
•

•

•

Leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita
ja maidottomia tuotteita
Ruokailu- ja kahvilapalvelut

•

LUONTO
•
•
•
•

Vaikuttavat projektit arvoketjussa: kaakao, palmuöljy, soija, kala
Jätteet ja sivutuotteet: kierrätys 83 %, energian talteenotto 14 %,
kaatopaikka 3 %
Ruokajätteen vähentäminen
Päästöt

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

•

YHTEISKUNTA
•
•

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

Parantunut kilpailuasema

TALOUS

•

Taloudellisen arvon jakautuminen (2017: henkilöstö 561 M€,
yhteiskunta 23 M€, omistajat 38 M€, rahoittajat 3 M€
ja liiketoiminnan kehitys 58 M€)
Kannattava kasvu ja parantunut kassavirta ja velkakapasiteetti

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
•

Yhä kansainvälisemmät ydinbrändit

VAIKUTUS
LUONTO

IHMISET

TALOUS

•

•

Jaetun taloudellisen arvon lisäksi:
• Yliopistot ja tutkimuslaitokset: yhteistyö ja tuki
• Toimittajat ja palveluntarjoajat (2017: tuotteita ja palveluita
913 M€ arvosta 10 058 toimittajalta)
• Omistajat: kasvanut omistaja-arvo

•
•
•

Entistä kestävämpi viljely, monimuotoisempi luonto, vähemmän kemikaaleja,
rehevöitymisen hillitseminen
Veteen, maaperään ja ilmakehään kohdistuvien ympäristövaikutusten
vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen
Kasvipohjaisen ruuan käytön lisääminen
Uusiutuvien ja uusiutumattomien materiaalien entistä tehokkaampi ja
kestävämpi käyttö ja kierrätys

•
•
•
•
•

Houkuttelevat, laadukkaat ja merkitykselliset brändikokemukset
kuluttajille
Parempi hyvinvointi
Kestävien elämäntapojen edistäminen
Entistä enemmän mahdollisuuksia toimittajille ja paikallisille
yhteisöille, toimeentulon parantaminen
Turvallinen työympäristö
Enemmän mahdollisuuksia työhön ja kehittymiseen

YHTEISKUNTA
•
•
•

Enemmän mahdollisuuksia ja keinoja tukea kestävää kehitystä
laajemmin yhteiskunnassa
Tilikaudelta maksettavat työnantajamaksut (2017: 116 M€)
Tilikaudelta tilitettävät verot (2017: 170 M€)

TAVOITTEEMME ON KEHITTYÄ NYKYAIKAISEKSI, VASTUULLISEKSI RUOKAYHTIÖKSI.
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Brändimme

Haluamme kasvaa kaikkialla Pohjois-Euroopassa ja valikoidusti sen ulkopuolella. Pyrimme tähän tarjoamalla
houkuttelevia ja merkityksellisillä brändikokemuksia kasvavissa kategorioissa. Investoimme brändiemme kehittämiseen
ja uudistamiseen syvällisen kuluttajatuntemuksemme ja -tutkimuksen pohjalta.
Missiomme, visiomme ja strategiamme mukaisesti brändiportfoliomme rakentuu kuluttajien ja heidän tarpeidensa
ympärille. Brändeillämme on selkeät tehtävät, ja niillä vastataan moniin kuluttajien tarpeisiin ja motiiveihin. Useisiin eri
brändeihin perustuvan lähestymistavan ansiosta voimme työskennellä joustavasti erilaisten brändipositiointien kanssa
eri markkinoilla. Hallitsemme brändiarvoketjujamme vastuullisesti ja kannustamme kuluttajia kuluttamaan entistä
viisaammin.
Rehellisyyttä, puhtautta ja hyvää makua arvostavat kuluttajat, joilla on nykyaikainen elämäntapa ja avoin mieli, löytävät
itselleen täydellisen brändin Fazerin portfoliosta. He arvostavat brändejä ja laatua. Tavoitamme kuluttajat ennen
kaikkea vähittäiskaupan, ravintoloiden, leipomomyymälöiden, kahviloiden ja verkon kautta. Rohkaisemme heitä
ilmaisemaan itseään brändeillämme sekä jakamaan ja suosittelemaan niitä.
Tavoittelemme uusia asiakkaita, mutta samalla haluamme vaalia nykyisiä asiakassuhteita ja parantaa niitä. Kehitymme
yhdessä kuluttajien kanssa, mutta pysymme uskollisina arvoillemme ja sille, mitä olemme. Fazerilla on 15 000
brändilähettilästä, joista jokainen luo brändikokemuksia joka päivä.
Jotta voisimme inspiroida ihmisiä nauttimaan hetkestä, meidän on ymmärrettävä heidän käyttäytymistään. Nykypäivän
kuluttajat haluavat räätälöityjä brändikokemuksia kaikille aisteille. Luomme merkityksellisiä brändikokemuksia
arvopohjaisia valintoja tekeville kuluttajille. Hyödynnämme dataa tavoittaaksemme helpommin ne kuluttajat, jotka
haluavat käyttää brändejämme. Pyrimme parantamaan tietämystämme sekä datalla että vuoropuhelulla.
Brändiportfoliossamme on 70 brändiä, joiden joukosta kuluttajat löytävät varmasti juuri sen, joka sopii parhaiten
heidän tarpeisiinsa. Ennakkoluulottomille ruokailijoille suunnattu vallankumouksellinen Fazer Sirkkaleipä, rakkaalle
annettava sydämen muotoinen Fazer Geisha -suklaarasia, aivojen hyvinvointia edistävä lounas työtovereiden kanssa
Fazer Food & Co -ravintolassa, ikimuistoinen perheaamiainen Gateau-leipomomyymälässä tai mukaan otettava Frooshsmoothie ovat kaikki esimerkkejä tarjoamistamme brändikokemuksista. Fazer luo merkityksellisiä brändikokemuksia
kaikkien nautittavaksi.
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Fazer luo merkityksellisiä ruokakokemuksia sekä arkeen että juhlaan.
Olemme läsnä ihmisten elämässä tuotteidemme ja palveluidemme kautta: Fazer Leipomoiden leipien, leivonnaisten
ja kakkujen; Fazer Makeisten suklaiden, makeisten ja keksien; Fazer Food Services -ruokapalveluiden ravitsevien
lounaiden; Fazer Lifestyle Foodsin täysipainoisten välipalojen, smoothieiden ja aamiaisruokien sekä Fazer Retailin
kuluttajille kahviloissa ja leipomomyymälöissä tarjoamien tuoreiden leipien, erikoiskahvien sekä makeiden ja suolaisten
leivonnaisten.
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Fazer Leipomot

Tuoteinnovaatiot ja toiminnan tehokkuus
kulkevat käsi kädessä
Fazer Leipomot valmistaa leipätuotteita ja makeita leivonnaisia vähittäiskaupalle ja muille
asiakkaille. Olemme markkinajohtaja Suomessa ja Venäjällä ja pakatun leivän kolmen
johtavan valmistajan joukossa kaikilla kotimarkkinoillamme – Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä
ja Baltian maissa. Venäjällä johdamme myös pakastettujen leipomotuotteiden markkinoita.
Viemme leipomotuotteita 12 maahan. Viennin painopisteitä ovat uutuustuotteet, kuten
juuresleipä, ja ruisleipä.
Täydennämme tuoteportfoliotamme jatkuvasti ja kehitämme innovatiivisia, hyvinvointia parantavia tuotteita.
Myymäläleipomoissa tarjoamamme artesaanileivät ovat valloittaneet asiakkaiden sydämet. Markkinat ovat
polarisoituneet: kysyntää on sekä ensiluokkaisille artesaanituotteille että edulliselle leivälle vähittäismyynnissä. Terveysja hyvinvointituotteiden, kuten vatsaystävällisten leipien, menestystarina on niin ikään jatkunut. Välipalatrendi näkyy
helposti mukaan otettavien tuotteiden kysyntänä.
Saavutukset vuonna 2017
Leipomoliiketoiminnan liikevaihto parani jonkin verran vuonna 2017. Onnistuimme toteuttamaan arvonluontitoimenpiteitä
haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Suomessa kokonaistulos oli erittäin hyvä. Tähän vaikuttivat pääasiassa hyvä
tuoteportfolio ja menestyksekkäät uutuudet sekä toiminnan tehostaminen. Myös myymäläleipomoliiketoiminnassa
tehtiin edelleen hyvää tulosta. Ruotsissa sen sijaan tulosta heikensivät markkinoiden supistuminen ja kauppojen omien
merkkien synnyttämä kilpailu. Venäjällä lanseerattiin onnistuneesti uusia tuotteita ja tehostettiin toimintaa. Baltian maissa
tuoteportfoliota parannettiin onnistuneilla tuotelanseerauksilla ja hinnoittelulla.
Yleisellä tasolla leipomomarkkinat supistuivat hieman kaikilla markkina-alueilla vuonna 2017. Kauppojen omien merkkien
myynnin osuus kasvoi. Jatkuva terveystrendi tuki hyvinvointituotteidemme myyntiä. Artesaanileipien suosio pysyi vahvana.
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LIIKEVAIHTO - FAZER LEIPOMOT, M€
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Tulevaisuuden Fazer
Jatkamme leipäkategorian uudistamista ja tuomme markkinoille kiinnostavia ja kuluttajalähtöisiä uutuuksia
erityisesti terveystietoisten kuluttajien tarpeisiin. Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset kasvu- ja
kannattavuustavoitteet ja kehitämme toiminnallisia ja kaupallisia valmiuksiamme edelleen päästäksemme näihin
tavoitteisiin.
Aiomme parantaa kokonaistehokkuutta luodaksemme enemmän arvoa. Tähän tavoitteeseen pääsemme arvioimalla
ja optimoimalla toimintoja, kuten esimerkiksi valmistusta ja logistiikkaa. Jatkamme edelleen Täydellinen kauppa
-hanketta, jolla kehitämme vähittäismyynnin ostopolkua yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on
rakentaa kategoriajohtajuutta ja parantaa myyntipisteiden toimintaa. Uudet valmiudet muun muassa myynnissä ja
markkinoinnissa auttavat meitä onnistumaan.
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Fazer Makeiset

Kohti kansainvälistä kasvua
Fazer Makeiset luo makuelämyksiä niin arjen herkkuhetkiin kuin elämän tärkeisiin
tapahtumiin. Asiakkaamme rakastavat Fazerin maineikkaita ja laadukkaita suklaita, makeisia
ja keksejä. Fazer on Suomessa makeismarkkinoiden johtava toimija.
Fazer Makeiset tavoittelee kansainvälistä laajentumista ikonisen suklaansa johdattamana. Tarjoamme tuotteitamme ja
palvelujamme tällä hetkellä yli 40 maassa eri puolilla maailmaa. Tavoitteenamme on laajentua uusille markkinoille ja
samalla vahvistaa asemaamme ja kilpailukykyämme nykyisillä markkinoilla.
Saavutukset vuonna 2017
2017 oli Fazer Makeisille loistava vuosi, jonka kokonaistulos ylsi kaikkien aikojen ennätykseen. Lähes kaikki kaupalliset
yksiköt ylittivät tavoitteensa ja paransivat lukujaan edellisvuodesta.
Kilpailu suklaalevymarkkinoilla oli kovaa, mutta Fazer pystyi säilyttämään asemansa ydinmarkkinoillaan Suomessa.
Makeismarkkinoiden volyymi kasvoi vuonna 2017. Keksimarkkina kasvoi hieman, ja Domino-, Jaffa- ja Fasupala
-brändien tulokset ylittivät odotukset. Markkinaosuutemme Ruotsissa kasvoi. Makeisliiketoiminnan vuoden 2017
vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta, kun otetaan huomioon valmistevero, joka oli edelleen
voimassa vuonna 2016, mutta joka poistettiin vuoden 2017 alussa.
LIIKEVAIHTO - FAZER MAKEISET, M€
400

338

329

328

337

337

331

2013

2014

2015

2016

2016

2017

300
200
100
0

FAS

IFRS

20

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2017

Liiketoimintamme

Tulevaisuuden Fazer
Makeiset ovat yksi strategisista kasvualueistamme, ja odotamme makeisliiketoiminnan kasvavan orgaanisesti sekä
Pohjoismaissa että muilla markkina-alueilla. Suklaa tulee olemaan keskeisessä asemassa kansainvälisessä laajentumisessa.
Tuemme kasvua myös mahdollisilla yritysostoilla.
Vuonna 2017 toimitusketjumme tehokkuus parani selvästi, ja jatkamme edelleen sen kestävää optimointia.
Panostamme entistä enemmän myynnin ja toimintojen suunnitteluun. Tällä tehostamme toimintaa ja kustannusten
hallintaa. Vahvistamme erityisesti myynnin, markkinoinnin ja tutkimus- ja kehitystyön osaamista.
Vastaamme kuluttajien tarpeisiin vahvistamalla suklaaliiketoimintaamme, jonka lippulaivatuotteita ovat Karl Fazer
-suklaalevyt. Kehitämme myös portfoliotamme ja luomme houkuttelevia välipalaratkaisuja.
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Fazer Food Services

Kasvua nykyisillä markkinoilla
Fazer Food Services edustaa ruokaa, jolla on merkitys. Pohjoismaiden johtavana ruokaalan toimijana tarjoamme herkullisia ja ravitsemuksellisesti tasapainoisia aterioita sadoille
tuhansille ruokailijoille päivittäin. Haluamme vaikuttaa myönteisesti asiakkaidemme
elämään ja ympäristöön.
Hyvinvoinnin ja vastuullisuuden trendien jatkuessa terveellisten vaihtoehtojen ja joustavaa kasvissyöntiä tukevien
ratkaisujen kysyntä kasvaa. Me tarjoamme asiakkaille laadukkaita kasvipohjaisia aterioita ja rohkaisemme syömään
enemmän kasviksia. Kunnioitamme kuitenkin asiakkaan oikeutta omiin valintoihin ja tarjoamme mahdollisuuksia myös
herkutteluun.
Saavutukset vuonna 2017
Vuonna 2017 liikevaihtomme nousi hieman ja säilytimme Pohjoismaissa vahvan aseman julkisen sektorin lisääntyvästä
kilpailusta huolimatta. Tavoittelimme kasvua julkisen sektorin asiakkuuksissa, ja allekirjoitimmekin ensimmäisen julkisen
sektorin sopimuksen Norjassa. Aloitimme brändiuudistuksen ja vuonna 2018 päivitämme Amica-brändin ja kehitämme
uutta Fazer Food & Co -ravintolabrändiämme.

LIIKEVAIHTO - FAZER FOOD SERVICES, M€
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Tulevaisuuden Fazer
Fazer Food Services -liiketoiminnan tavoitteena on kannattavan kasvun jatkuminen. Tällä hetkellä meillä on
1 200 ravintolaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Pyrimme kaikissa maissa kasvuun useilla sektoreilla.
Panostamme entistä vahvemmin strategiseen myyntiin ja kehitämme toimintamallejamme. Laajennamme
osaamistamme palkkaamalla uusia kykyjä ja kehittämällä linjaesimiesten toimintaa.
Näemme edelleen kasvupotentiaalia julkisella sektorilla ja odotamme ruokapalveluiden ulkoistamisen lisääntyvän.
Pyrimme olemaan julkisen sektorin päättäjien ykkösvaihtoehto. Jatkamme kasvisten ja kasvipohjaisen ruuan kulutuksen
edistämistä ravintola-asiakkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi ja ruuantuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
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Fazer Lifestyle Foods

Painopisteinä hyvinvointi ja vastuullisuus
Terveyden ja hyvinvoinnin megatrendi on voimissaan. Ihmiset ovat nykyään kiinnostuneita
hyvinvoinnistaan ja pitävät siitä huolta ruokavalinnoillaan ja liikkumalla. He etsivät kestäviä
vaihtoehtoja lihalle ja maitotuotteille ja kaipaavat käteviä aterioita, joita ei ole sidottu
aikaan ja paikkaan. Fazer Lifestyle Foods vastaa tämän päivän terveystietoisen
kuluttajan tarpeisiin.
Fazer Lifestyle Foodsin tuotteet on suunnattu nykyaikaisille ja tiedostaville kuluttajille, jotka hakevat inspiraatiota,
helppoutta ja hyvinvointia arkipäiväänsä. Sen tarjooma sisältää kasvipohjaisia ruokia, maidottomia tuotteita ja välipaloja.
Fazer Lifestyle Foods perustettiin maaliskuussa 2017, kun Fazer osti kauraan erikoistuneen Biofermen ja sen suositun
Yosa-brändin. Se on tällä hetkellä yksi liiketoimintaportfoliomme keskeisistä kasvualueista.
Loppuvuodesta 2017 hankittu smoothiebrändi Froosh muodostaa perustan Fazer Lifestyle Foodsin terveellisten
hedelmäpohjaisten tuotteiden tarjoomalle. Sen lisäksi, että Frooshilla on vahva asema Pohjoismaissa, sen tuotteita
viedään myös esimerkiksi Baltiaan, Saksaan, Ranskaan ja Irlantiin.
Fazer Lifestyle Foodsiin kuuluva Fazer Mylly valmistaa perinteisten myllytuotteiden ohella myös kaurapohjaisia
aamiaistuotteita, kuten puuroja, myslejä ja muroja. Lisäksi se valmistaa kaurajohdannaisia, kuten beetaglukaania ja
kauraproteiinia, elintarviketeollisuudelle sekä kauraöljyä ja kaurakuitua kosmetiikka- ja lääketeollisuudelle.
Saavutukset vuonna 2017
Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen liikevaihto ylsi 99 miljoonaan euroon sen ensimmäisen toimintavuoden
aikana. Liikevaihtoon on laskettu Biofermen myynti noin yhdeksältä kuukaudelta, Frooshin myynti alle kahdelta
kuukaudelta ja Fazer Myllyn myynti koko vuodelta. Biofermen pro forma -liikevaihto (12 kuukaudelta) kasvoi 29
prosenttia vuonna 2017.
Fazer Myllyn aamiaistuotteet täydentävät Fazer Lifestyle Foodsin tarjoomaa, ja terveelliset kauratuotteemme
kiinnostavat erityisesti hyvinvoinnistaan huolehtivia kuluttajia. Kaura jatkoi suosiotaan vuonna 2017, ja luomukaura
myytiin loppuun jo keväällä. Ruotsin myllyn tulos ylitti odotukset, mutta Suomessa perinteinen myllyliiketoiminta ei
yltänyt sille asetettuihin tavoitteisiin.
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Fazer Lifestyle Foodsin tarjoomaa kehitettiin edelleen vuonna 2017 kuluttajien toiveita kuunnellen. Konsepti- ja
brändityö on vielä kesken tietyissä uusissa tuotekategorioissa, ja tuotekehitystä jatketaan edelleen.

LIIKEVAIHTO - FAZER LIFESTYLE FOODS, M€
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2013–2016 lukuihin sisältyy vain Fazer Mylly.

Tulevaisuuden Fazer
Fazer Lifestyle Foods tavoittelee vahvaa kasvua ja kansainvälistä laajentumista. Pyrimme tukemaan orgaanista kehitystä
yritysostoilla.
Luomme innovatiivisen, kuluttajatuntemukseen perustuvan tarjooman, joka koostuu maidottomista ja kasvipohjaisista
aterioista, aamiaisista ja mukaan otettavista ruuista. Rakennamme tarjoomamme kansainvälisille brändeille,
kuluttajatuntemukselle ja innovaatioille. Kaiken keskiössä on ensiluokkainen maku.
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Fazer Retail

Uusi liiketoimintayksikkö palvelee suoraan kuluttajia
Fazer Retail -liiketoimintayksikkö perustettiin vuoden 2018 alussa vahvistamaan suoraa
kuluttajaliiketoimintaa. Uusi liiketoimintayksikkö yhdistää Suomen ja Ruotsin Gateauleipomomyymälät ja Suomen Fazer Cafés -kahvilat. Fazer Retail tarjoaa laadukkaita
artesaanileipiä, makeita ja suolaisia herkkuja, suklaita sekä kuumia ja kylmiä juomia
kahviloiden ja leipomomyymälöiden asiakkaille.
Saavutukset vuonna 2017
Fazerin leipomomyymälät olivat osa Fazerin leipomoliiketoimintaa joulukuuhun 2017 saakka. Artesaanileivät
houkuttelivat yhä kuluttajia, mutta Ruotsissa kasvaneet yhteiskunnalliset kustannukset ja Göteborgin toiminnan
aloituskustannukset heikensivät Fazerin leipomomyymälöiden tulosta. Vuoden aikana avattiin viisi uutta
leipomomyymälää.
Fazer Cafés -kahviloiden liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Helsingin Sanomataloon ja Espoon Tapiolan Ainoakauppakeskukseen avattiin uudet kahvilat. Kuluttajatyytyväisyys parani edellisen vuoden entisestään korkeasta tasosta.
Fazer Retailin vuoden 2017 pro forma -liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta.
LIIKEVAIHTO - FAZER RETAIL, M€
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Tulevaisuuden Fazer
Fazerin korkealuokkaiset Fazer Cafét ja Gateau-leipomomyymäläketju hakevat lisää tehokkuutta luodakseen
edellytyksiä kasvulle. Luomme pohjan kannattavalle kasvulle yksinkertaistamalla ja moduloimalla konseptiamme.
Korostamme innovaatioita, kehitämme tarjontaamme, yksinkertaistamme prosesseja ja parannamme
kahviloidemme ja myymälöidemme päivittäisjohtamista päästäksemme tavoitteeseemme. Jatkamme Fazerin vankan
palvelukulttuurin kehittämistä. Digitalisaatio tukee kehittämisprosessia. Sen avulla voimme esimerkiksi laajentaa
osallistumismahdollisuuksia verkossa ja kartoittaa sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksia.
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Yritysvastuu

Seuraamme taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksiamme ja kehitämme
liiketoimintaamme vastuullisesti.
Fazer on arvostettu ruokayhtiö. Se on samalla osa yhteiskuntaa ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Teemme yhteistyötä
eri sidosryhmien kanssa yhteiskunnallisissa ja ympäristöhankkeissa sekä tutkimusprojekteissa, mikä luo lisäarvoa
sidosryhmille, työntekijöille, toimittajille, asiakkaille ja yhteiskunnalle.
Saavutimme paljon yritysvastuutyössämme vuonna 2017, ja tavoitteemme tuleville vuosille ovat kunnianhimoisia. Kun
rakennamme tulevaisuuden Fazeria uuden strategiamme viitoittamana, varmistamme samalla, että vastuullisuus on
tärkeässä roolissa kaikessa, mitä teemme.
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Yritysvastuun kohokohdat
Saavutimme paljon vuonna 2017 työssämme vastuullisen hankinnan, kestävän viljelyn sekä
ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin hyväksi.

100-prosenttisesti
vastuullisesti
hankittua
kaakaota: 86 %
sertifioitua ja 14 %
suorien ohjelmien
kautta
Vastuullisten
ruokainnovaatioiden
kehittäminen

Parantuneet
tulokset People
Power -kyselyssä

100prosenttisesti
RSPO-sertifioitua
palmuöljyä

Kestävän
viljanviljelyn
periaatteet

Ohjeet häirinnän
torjumiseksi

Maine parani
kaikilla
päämarkkinoilla

Sähköstä 88 %
uusiutuvaa
tuotantolaitoksissamme:
Suomessa,
Ruotsissa ja
Latviassa 100 %
uusiutuvaa sähköä
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97 % jätteestä
kierrätettiin tai
hyödynnettiin
energiana
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Fazer ja yritysvastuu
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Terveyttä ja hyvinvointia
Tietoon perustuvat valinnat ja omat
mieltymykset luovat tasapainoa ja hyvinvointia.
Nauti Fazerista omalla tavallasi.

Ihmiset tekevät
Fazerin. Kohtelemme reilusti
kaikkia
kanssamme
toimivia.
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Toimimme vastuullisesti
ja luomme kestäviä
liiketoimintamahdollisuuk
sia koko
arvoketjussamme.

Tarvitsemme luonnon
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Noudatamme vastuullisia toimintatapoja resurssien käytössä ja koko arvoketjussamme.
Kohtelemme henkilöstöämme, toimittajiamme, asiakkaitamme ja ympäristöä kunnioittavasti.
Kuten uudessa missiossamme todetaan, Fazer edustaa ruokaa, jolla on merkitys. Luomme merkityksellisiä
ruokakokemuksia, jotka ravitsevat, ilahduttavat ja tukevat ihmisten hyvinvointia, ympäristöä kunnioittaen. Ruoka on
merkittävä tekijä sosiaalisessa, taloudellisessa ja ympäristön kehityksessä. Haluamme omalta osaltamme tukea tätä
kehitystä yritysvastuutyömme avulla.
Yritysvastuu on osa päivittäistä toimintaamme. Se on erottamaton osa yrityskulttuuriamme ja liiketoimintamme
kehittämistä. Se huomioidaan arvoketjussa. Fazerin yritysvastuustrategiassa keskeistä on turvata liiketoiminnan
kehittäminen pitkällä aikavälillä.
Vuonna 2017 laadimme yhtiölle uuden strategian. Nyt työn alla on yritysvastuun linjaaminen ja integroiminen osaksi
uutta strategiaa. Lisäksi jatkamme yritysvastuuohjelmamme kehittämistä priorisoimalla hankkeita, asettamalla
tavoitteita ja tukemalla liiketoimintojamme ohjelman toteuttamisessa.
Resurssien tehokas käyttö ei ole ainoastaan ympäristöasia – se vaikuttaa myös kustannuksiin ja kannattavuuteen.
Tukemalla henkilöstömme hyvinvointia pyrimme saamaan energisiä ja motivoituneita työntekijöitä, jotka suoriutuvat
työstään paremmin. Kiinnittämällä huomiota arvoketjun vastuulliseen hallintaan voimme taata laadukkaiden raakaaineiden saatavuuden myös tulevaisuudessa. Yritysvastuu on siis hyväksi liiketoiminnalle.
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Yritysvastuun johtaminen
Yritysvastuutiimin, -verkoston ja -johtamisfoorumin roolit ja vastuut ovat tarkkaan määriteltyjä, ja ylin vastuu
yritysvastuuseen liittyvistä asioista on yhtiön hallituksella ja konsernin johtoryhmällä.
Yritysvastuutyötämme ohjaavat yhtiön yritysvastuupolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka, laatu-, ympäristö-, työterveysja turvallisuuspolitiikka (QEHS-politiikka), hallinnointikäytäntö, toimintaperiaatteet ja eettiset periaatteet, jotka
pohjautuvat YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen kansainväliseen periaatteeseen. Fazer allekirjoitti Global
Compact -aloitteen vuonna 2012.

Yritysvastuun johtaminen
KONSERNIN HALLITUS

Hyväksyy eettiset periaatteet
KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Hyväksyy politiikat ja tavoitteet
Konsernijohtaja: ylin vastuu
Konsernin viestintä- ja brändijohtaja: vastaa
yritysvastuusta

TOIMINNON JOHTAJA

Hyväksyy ohjesäännöt
LIIKETOIMINTA-ALUEET JA LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Toteuttavat yritysvastuuohjelmaa ja
strategisia linjauksia sekä asettavat
tavoitteita
Valitsevat yritysvastuun painopistealueet
Noudattavat ohjesääntöjä, käytäntöjä ja
toimintamalleja

Yritysvastuufoorumi
(Corporate
Responsibility
Leadership Forum)
Varmistaa yhtenäisen
suunnan konsernin sisällä, määrittelee konsernitason strategiat, politiikat,
ohjeistukset, tavoitteet ja
sitoumukset
Arvioi, seuraa ja kehittää
yritysvastuuasioita konsernissa
Varmistaa sovittujen
toimenpiteiden toteuttamisen
Saattaa asiat oikeiden
päättävien tahojen käsiteltäviksi ja valmistelee
ne käsittelyä varten

YRITYSVASTUUTIIMI

Kehittää yritysvastuuvisiota, -strategiaa ja -ohjelmaa; tukee ohjelman toteutusta
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Yritysvastuuverkosto
Varmistaa yritysvastuun
yhtenäisyyden Fazerkonsernissa
Varmistaa resurssien
tehokkaan käytön
Jakaa tietoa, tietotaitoa
ja markkinoiden
näkemyksiä eri maissa ja
liiketoiminnoissa
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Sidosryhmien osallistaminen
Olemme luoneet vahvoja, läpinäkyvyyteen ja luottamukseen perustuvia suhteita käymällä aktiivista vuoropuhelua
kaikkien sidosryhmien kanssa – asiakkaista osakkeenomistajiin, työntekijöihin ja toimittajiin. Sidosryhmiltä saamamme
arvokas palaute auttaa meitä tunnistamaan paikalliset ja globaalit trendit ja pysymään ajan tasalla sääntelyn ja
politiikan muutoksista. Me puolestamme jaamme tietoa aktiivisesti ja osallistumme esimerkiksi keskusteluun
ravitsemuksesta ja terveydestä.
Olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmämme ja käytössämme on useita tapoja osallistaa heitä.

SIDOSRYHMÄ

VIESTINTÄKANAVA

Kuluttajat

Kuluttajapalvelu, tutkimukset, ravintola- ja kahvilamateriaalit, verkkosivut, sosiaalinen
media, pakkaukset, vierailut

Asiakkaat

Tapaamiset ja yhteistyö, uutiskirjeet, asiakaspalautejärjestelmä, asiakastapahtumat,
verkkosivut, sosiaalinen media

Omistajat

Säännöllinen yhteydenpito, tapaamiset ja tilaisuudet, tertiaalikatsaukset,
vuosikatsaus, verkkosivut, extranet

Työntekijät

Suorituksen johtamisprosessi, jatkuva dialogi esimiesten ja työntekijöiden
välillä, perehdytys, koulutus, työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen
järjestelmä, henkilöstötilaisuudet, henkilöstötutkimukset, Fazerin whistleblowing
-ilmoituskanava, intranet ja muut sisäisen viestinnän kanavat, teemapäivät

Toimittajat

Tapaamiset, sopimukset, toimittajavaatimukset, toimittaja-arvioinnit,
seurantatoimenpiteet, kumppanuudet, tutkimus, jatkuva yhteistyö
hankintapäälliköiden ja toimittajien välillä

Kansalaisjärjestöt ja
paikallisyhteisöt

Jäsenyydet, kumppanuudet, yhteiset projektit ja aloitteet, verkkosivut, sosiaalinen
media, kyselyt

Yliopistot ja tutkimuslaitokset

Kumppanuudet, yhteiset tutkimus- ja tuotekehitysprojektit, tiedonjako, lahjoitukset,
opinnäytetyö- ja työmahdollisuudet opiskelijoille, luennot, tutkimusvierailut

Terveydenhoidon ammattilaiset

Tiedonjako, tilaisuudet, luennot

Media

Mediatiedotteet ja tilaisuudet, haastattelut, verkkosivut, sosiaalinen media, vierailut

Viranomaiset ja hallinto

Säännöllinen yhteydenpito, tapaamiset, jäsenyydet, seminaarit, työryhmät

Start-upit

Mahdollisuuksia ja tukea pilottien ja hackathon-tapahtumien kautta
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Yritysvastuuohjelmamme
Fazerin yritysvastuuvisio, -strategia ja -ohjelma perustuvat konsernin strategiaan, ja niitä tukee vahva ymmärrys
asiakkaiden ja markkinoiden kehittyvistä vaatimuksista. Yritysvastuuohjelma rakentuu viiden strategisen
painopistealueen ympärille, jotka ohjaavat toimintaamme:
•
•
•
•
•

Päivittäinen liiketoiminta
Terveyttä ja hyvinvointia
Ihmisten Fazer
Oikeudenmukainen arvoketju
Osana ympäristöä
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Päivittäinen liiketoiminta

Varmistamalla liiketoiminnan jatkuvuuden voimme tarjota laadukkaita tuotteita ja
palveluita vastuullisesti. Näin luomme arvoa sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle.
Kuluttajatrendit muuttuvat, ja ihmiset ovat entistä
kiinnostuneempia vastuullisuudesta. Meidän on otettava
huomioon tämä trendien kehitys, mutta samalla
ymmärrettävä muita vastuullisuutta tukevia tekijöitä sekä
omaa vaikutustamme ympäristöön ja yhteiskuntaan.
Haluamme jatkossakin keskittyä vastuullisten ratkaisujen
kehittämiseen.

Vuodesta 2018 eteenpäin
• Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen
pitkällä aikavälillä
• Globaalien riskien ymmärtäminen ja niiden
vaikutusten vähentäminen
• Aktiivisen vuoropuhelun jatkaminen
sidosryhmien kanssa
• Uusien, kestävää kehitystä tukevien
liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen
• Ihmisoikeuksia koskevan työn jatkaminen: valitusja sovitteluprosessien kehitys
• Kustannussäästömahdollisuuksien tunnistaminen
yritysvastuutyön kautta
• YK:n kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden
ja omien vaikutusmahdollisuuksiemme syvempi
ymmärtäminen

Painopisteet ja tavoitteet
• Tuottavuuden ja kasvun varmistaminen
• Yritysvastuun mahdollistamien uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja säästöpotentiaalin tunnistaminen
• Fazerin maineeseen vaikuttavien asioiden hallinta
• Eettisten periaatteidemme noudattaminen kaikessa
liiketoiminnassa
• Brändiarvon turvaaminen ja kasvattaminen
• Lisäarvon luominen sidosryhmille

Saavutukset vuonna 2017
YK:n Agenda 2030 eli kestävän kehityksen toimintaohjelma ja sen tavoitteet olivat yksi tärkeimmistä
vastuullisuusaiheista vuonna 2017. Näemme ruuan ratkaisuna, joka edistää monien kestävän kehityksen tavoitteiden
toteutumista. Syvennyimme entistä tarkemmin pää- ja alatavoitteisiin ja siihen, miten ne liittyvät liiketoimintaamme.
Tunnistimme tavoitteen 9 olevan meille tärkein päivittäisen liiketoiminnan harjoittamisessa:
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Käymme aiheesta aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, koska se kiinnostaa suuresti useita sidosryhmiämme.
Olemme saaneet positiivista palautetta tavastamme lähestyä kestävän kehityksen tavoitteita ja pyrimme jatkossakin
löytämään tapoja edistää niiden toteutumista.
Jatkoimme osallistumista sidosryhmäkeskusteluihin myös muista yritysvastuuseen liittyvistä kysymyksistä. Järjestimme
esimerkiksi sidosryhmätyöpajan WWF Suomen kanssa ja osallistuimme toimintaan EAT-verkostossa, joka tutkii ilmaston,
terveyden ja vastuullisuuden välisiä yhteyksiä. Olemme havainneet, että kiinnostus yhteistyöprojekteja kohtaan on
lisääntynyt selvästi, kun toimijat ovat alkaneet ymmärtää, ettei kukaan voi yksin ratkaista vastuullisuushaasteita. Tarve
julkisen ja yksityisen sektorin välisille kumppanuussuhteille ja yhteistyöhankkeille kasvaa jatkuvasti monilla eri tasoilla.
Etsimme aktiivisesti uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja edistää maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamista.
Fazerin maine kehittyi kaikilla päämarkkinoillamme. Seuraamme vastakin maineemme kehittymistä toimintamaissamme
ja myös muualla valmistautuessamme laajentamaan toimintaamme maailmalla.
Fazerin whistleblowing-ilmoituskanava on tärkeä väline, joka tukee liiketoiminnan eettisyyttä ja auttaa ylläpitämään
asiakkaiden ja suuren yleisön luottamusta liiketoimintaamme. Vuonna 2017 Fazer Way Helpline -palvelun kautta
raportoitiin 16 tapausta suoraan konsernin Compliance-osastolle ja HR-osastolle. Näissä oli pääasiassa kyse häirinnästä
ja eturistiriidoista. Tapaukset, joille oli riittävästi perusteita, on tutkittu sisäisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin on
ryhdytty. Kaksi tapausta on edelleen tutkinnassa.
Tulevaisuuden Fazer
Päivitämme yritysvastuuvisiotamme, -strategiaamme ja -ohjelmaamme, jotta voimme sovittaa yritysvastuutyömme
liiketoimintastrategiaamme sekä uuteen missioon ja visioon. Kyseessä on merkittävä hanke, jonka avulla vahvistamme
yritysvastuun, kestävän kehityksen ja konsernin strategian välistä yhteyttä.
Pyrimme lisäämään tietämystämme paikallisista kuluttajista ja heidän tarpeistaan uusilla markkinoilla, kun
valmistaudumme maantieteelliseen laajentumiseen. Uusille markkinoille lähteminen laajentaa sidosryhmiämme ja luo
uusia odotuksia, vaatimuksia ja painopistealueita.

TALOUDELLISEN ARVON JAKAUTUMINEN, M€

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VEROT JA TYÖNANTAJAMAKSUT, M€

Henkilöstö 561,2
Yhteiskunta 22,6
Omistajat 37,9
Rahoittajat 2,6
Liiketoiminnan kehitys 57,8

Tuloverot 20,7
Kiinteistöverot 1,2
Työnantajamaksut 115,8
Muut verot 0,4

*)

OMA PÄÄOMA JA OMAN PÄÄOMAN TUOTTO
600

556,9

500

511,3

472,8

494,8

529,7

557,3

100
0

Palkkaverot 106,4
Arvonlisäverot, netto 57,4
Muut verot 6,5

30

20
14,1

300
200

TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M€

25

400

5,4

2013

3,5

2014

4,8

2015

13,3

15
10

7,6

5
2016

2016

2017

Luvut eivät sisällä vakuutusmaksu- ja energiaveroja.

0

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

35

*)

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2017

Yritysvastuu

Meidän tulee keskittyä vahvasti uusien liiketoiminta-alueiden ja hankittujen liiketoimintojen integrointiin, koska ne
liittyvät osaksi vastuullisuustyötämme. Laadimme Fazer Lifestyle Foodsille oman yritysvastuuohjelman, joka keskittyy
sille olennaisimpiin vastuullisuuskysymyksiin.
YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet ohjaavat meitä ihmisoikeustyössämme. Jatkamme
ihmisoikeusvaikutusten arvioimista liiketoiminnoissamme näiden periaatteiden mukaisesti.
Kartoitamme uusia tapoja tehdä sidosryhmäyhteistyötä kaikilla yritysvastuun osa-alueilla.
Vastuullisuusriskit
Yritysvastuuseen liittyvien riskien arviointi ja hallinta ovat osa Fazer-konsernin riskienhallintaprosessia, joka on
kuvattu hallinnointiperiaatteita koskevassa osassa. Olemme ruoka-alan yritys, joten toimintamme pohjaa laajaan
maataloustuotteiden valikoimaan. Tunnettuihin ruokatuotantoon liittyviin riskeihin kuuluvat ilmastonmuutoksen
vaikutukset saatavuuteen, raaka-aineiden hinta ja laatu sekä veteen liittyvät riskit. Terveyden alan muuttuvat
kuluttajatrendit voidaan nähdä sekä riskeinä että mahdollisuuksina. Kaikki toimintoihimme liittyvät riskit, jotka koskevat
laatua, ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta, arvioidaan osana Fazerin tuotantolaitosten ja ravintoloiden riskiarviointia.
Kerromme riskien hallinnasta ja niihin liittyvistä mahdollisuuksista seuraavilla sivuilla, joilla käsitellään Fazerin strategisiin
yritysvastuualueisiin liittyvää työtä.
Korruption vastainen työ
Fazer-konserni on sitoutunut ehkäisemään lahjontaa kaikessa liiketoiminnassaan. Fazer on toteuttanut toiminnoilleen
riskiarvion ja tarkkailee riskejä kaikissa toimintamaissa. Fazer-konsernin lahjonnan vastainen ohjelma sisältää riskiarvion,
lahjonnan vastaisen politiikan, henkilökohtaisia koulutustilaisuuksia valikoitujen työntekijöiden kanssa, verkkokurssin,
kirjaamisvelvollisuudet, vastapuolen riskiarvioinnit, kohdennetut sisäiset tarkastukset, hotline-palvelun ja puutteisiin
reagoimisen.

Tuotettu ja jaettu taloudellinen arvo, M€
Tuotettu taloudellinen arvo:
Asiakkaat (liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot, rahoitustuotot, käyttöomaisuuden myyntituotot)
Toimittajat
Suorat ostot
Epäsuorat ostot
Operatiiviset investoinnit
Tuotettu lisäarvo
Jaettu taloudellinen arvo:
Henkilöstö (palkat ja muut henkilöstökulut)
Yhteiskunta (verot ja lahjoitukset)
Omistajat (osingot)
Rahoittajat (korko- ja muut rahoituskulut)
Liiketoiminnan kehittämiseen jäävä taloudellinen arvo
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Terveyttä ja hyvinvointia

Meille on erittäin tärkeää, että asiakkaamme voivat hyvin. Tavoitteemme on edistää
tervettä ja tasapainoista suhdetta ruokaan.
Uuden visiomme mukaisesti luomme iloa ja hyvinvointia
merkityksellisillä ruokakokemuksilla. Tarjoamme laajan
tuote- ja palveluvalikoiman eri tilanteisiin. Jaamme
tieteeseen pohjaavaa tietoa, joka tukee ruokavalintoja.

Vuodesta 2018 eteenpäin
• Jatkamme terveyteen liittyvää tutkimustoimintaa
sekä Fazerin omana tutkimustyönä että
yhteistyössä eri kumppanien kanssa
• Jatkamme Fazer Brainhow -ohjelmaa
• Lanseeraamme uusia innovatiivisia kasvipohjaisia
tuotteita
• Jatkamme Fazer Food Servicesin #moregreenskampanjan toteuttamista
• Jatkamme tuoteportfolion kehittämistä

Painopisteet ja tavoitteet
• Vastuullisen tarjooman kehittäminen
• Läpinäkyvä viestintä sidosryhmien kanssa terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvistä aiheista
• Osallistuminen ruokaa, terveyttä ja vastuullisuutta
koskeviin tutkimuksiin
• Aivojen terveyttä edistävien ruokien tutkiminen ja
kehittäminen Fazer Brainhow -ohjelman kautta
• Kasvisruuan käytön lisääminen

Saavutukset vuonna 2017
Vuonna 2017 keskityimme terveyttä ja vastuullisuutta edistävien tuotteiden kehittämiseen. Keväällä 2017 perustettiin
Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alue, jonka avulla voimme vastata entistä paremmin terveyteen, hyvinvointiin
ja vastuullisiin elämäntapoihin liittyviin uusiin kuluttajatarpeisiin. Fazer Lifestyle Foods keskittyy maidottomiin
viljatuotteisiin, kasvipohjaisiin aterioihin ja mukaan otettaviin välipaloihin. Fazer Lifestyle Foodsiin kuuluvat uudet
liiketoimintahankinnat: hapatettuihin kauratuotteisiin erikoistunut Bioferme ja Pohjoismaiden johtava smoothie-brändi
Froosh. Fazer Mylly ja sen Fazer Alku- ja Frebaco -brändätyt aamiaistuotteet, kuten puurot, murot ja myslit, ovat myös
osa Fazer Lifestyle Foodsia.
Toimme ensimmäisenä yrityksenä maailmassa hyönteisleivän ruokakauppoihin, ja Fazer Sirkkaleipä saikin
maailmanlaajuista huomioita. Lanseerasimme myös terveellisen Fazer Siemenleivän ja juureksia sisältävät Lempikaurakeksit. Venäjällä ja Baltian maissa toimme markkinoille maukkaat Fazer-juuresleivät ja Venäjällä uutuustuotteita Fazer
Energija zdorovja (”terveyden energia”) t uoteryhmässä ja Hlebnyi Dom - brändin alla. Ensimmäiset Fazer Brainhow
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-tuotteet lanseerattiin Venäjällä ja Baltian maissa. Fazerin vähän FODMAP-hiilihydraatteja sisältävä vatsaystävällinen
ruisleipä voitti ensimmäisen palkinnon kansainvälisessä NutraIngredients-kilpailussa.
Teimme tutkimustyötä useissa toimintamaissamme ja monien eri tutkimuskumppanien kanssa. Fazer Brainhowohjelma otti tärkeän askeleen Nokian ja Nightingale Healthin yhteistyön myötä. Fazer Brainhow -ohjelma pyrkii
löytämään tapoja, joilla ruoka voi tukea kognitiivisia toimintoja. Yhteistyön tavoitteena on selvittää kognitiivisen
suorituskyvyn edistämiseen suunnitellun ruokavalion vaikutuksia. Ohjelmassa myös tutkittiin kaakaon sisältämien
flavanolien vaikutusta ikääntyneiden kognitiiviseen suorituskykyyn.
Olemme listanneet 11 toimenpidettä, joilla vaikutetaan ylipaino-ongelmaan. Näihin toimiin lukeutuvat esimerkiksi
pakkaus- ja annoskoot, tuotetiedot ja tuotekehitys. Uskomme, että tietoon ja henkilökohtaisiin mieltymyksiin perustuva
tasapainoinen ruokavalio luo hyvinvointia. Haluamme tarjota sekä ravitsemustietoa – esimerkiksi kertomalla annosten
energiapitoisuudet – että valikoiman, joka kunnioittaa ihmisten valinnanvapautta.
Jatkoimme kasvisten osuuden kasvattamista aterioissa. Fazer Food Services -ravintoloissa jatkettiin nudgingmenetelmien käyttöä – ravintola-asiakkaita rohkaistaan valitsemaan enemmän kasviksia noutopöydän suunnittelun ja
aterioiden esillepanon avulla. Vuonna 2017 kasvisten osuus oli 37,9 %.
Lanseerasimme Wicked Rabbit -kasvisruokakonseptin, jonka tarkoitus on rohkaista asennemuutosta kasvisruokaa
kohtaan. Järjestimme Fazer Foodathon –tapahtuman, jossa etsittiin uusia kasvisruokaratkaisuja ja nostettiin samalla esiin
ruokaa ratkaisuna sidosryhmien välisessä vuoropuhelussa. Foodathonin voittaja oli vegaaninen kananmuna, jota voidaan
käyttää ruoanlaitossa ja leivonnassa.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet olivat yksi suosituimmista puheenaiheista yritysvastuun saralla vuonna 2017.
Terveyden ja hyvinvoinnin yritysvastuualueelle olennaisimmiksi katsottiin tavoitteet 3 ja 12:

Lisäksi innovaatioiden edistäminen (tavoite 9) on oleellinen osa terveyttä ja hyvinvointia tukevaa työtämme. Tutkimme
edelleen, miten yritysvastuutyömme voi edistää YK:n tavoitteiden saavuttamista.
Tulevaisuuden Fazer
Jatkamme Fazer Brainhow -ohjelmaa ja lisäämme sen näkyvyyttä. Tutkimuksen ja yhteistyön tavoitteena on parantaa
ihmisten elämänlaatua ja löytää tapoja tukea ihmisten kognitiivista toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia.
Fazer Lifestyle Foods jatkaa vahvojen, innovatiivisten ja kansainvälisten konseptien, brändien ja tuoteportfolion
rakentamista terveystietoisille kuluttajille.
Fazer Food Servicesin menestyksekkäät #moregreens-toimet jatkuvat vuonna 2018, ja nudging jatkuu keskeisenä
menetelmänä. Jatkamme kokkiemme koulutusta ja kasvisreseptien kehittämistä.
Jatkamme annos- ja pakkauskokojen säätelyn sekä tiedonjaon kehittämistä ylipainon torjumiseksi.
Jatkamme tarjoomamme kehittämistä kaikilla liiketoiminta-alueilla hyvinvoinnin tukemiseksi.
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Ihmisten Fazer

Haluamme tarjota motivoivaa ja mielekästä työtä turvallisessa ja kunnioittavassa
työympäristössä. Kehitämme jatkuvasti henkilöstöämme ja johtamistamme.
Omistautunut henkilöstö on vahvin voimavaramme.
Teemme yhteistyötä ja kehitämme jatkuvasti
osaamistamme, jotta liiketoimintamme on tuottavaa ja
kestävää. Vaalimme kunnioittavaa ilmapiiriä ja teemme
työtä tavoitteellisessa työskentelykulttuurissa, jossa
jokainen tietää roolinsa ja vastuualueensa.

Vuodesta 2018 eteenpäin
• Toteutamme HR-visiota 2022
• Kasvatamme sisäistä yrittäjyyttä ja ketteryyttä
• Jatkamme roolinvaihdon ja työkierron
kehittämistä
• Jatkamme häirinnän vastaista työtä

Painopisteet ja tavoitteet
• Tarjoamme kaikille työntekijöille tasavertaisen
työyhteisön, motivoivan ja mielekkään työn sekä
turvallisen työympäristön
• Kannustamme työntekijöitä rakentamaan ja pitämään
yllä työn ja vapaa-ajan tasapainoa
• Tuemme työntekijöiden hyvinvointia
• Kehitämme monimuotoista työyhteisöä vahvuutena ja
menestystekijänä
• Kehitämme johtajuustaitoja kaikilla tasoilla
• Varmistamme, että työyhteisössämme ihmisiä
kohdellaan kunnioittavasti. Emme hyväksy
minkäänlaista häirintää.

Saavutukset vuonna 2017
Jatkoimme työtämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. YK:n kestävää kehitystä koskevista tavoitteista
yksilöimme Ihmisten Fazer -osa-aluetta läheisimmäksi tavoitteen 8:
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Näkemyksemme mukaan tavoite on monilta osin linjassa omien vastuullisuustavoitteidemme kanssa. Jatkamme niiden
tapojen arvioimista, joilla voimme tukea tavoitteen saavuttamista.
Vuonna 2017 häirintää käsiteltiin laajasti mediassa ja yhteiskunnassa yleisesti, ja tämän keskustelun myötä laadimme
uudet ohjeet häirinnän torjumiseksi. Kunnioitamme jokaisen yksilön arvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia. Emme
suvaitse minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkaavaa käytöstä. Kehitimme myös whistleblowingilmoituskanavaamme siten, että myös kolmannet osapuolet voivat ottaa meihin yhteyttä valitustapauksissa.
Aloitimme uuden oppimiskulttuurin luomisen. Suomessa pilotoitiin uusi digikoulutus, jota laajennetaan vuonna
2018. Ryhdyimme suunnittelemaan Fazer Akatemian uudistusta, jonka on määrä tapahtua vuonna 2018.
Harjoittelijaohjelmamme jatkui hyvin tuloksin, ja harjoittelijat edistivät liiketoimintaamme jo hyvin lyhyen ajan jälkeen.
Lisäksi jatkoimme vuonna 2016 alkanutta 125 mahdollisuutta työelämään -ohjelmaa yhteistyössä Helsingin
Diakonissalaitoksen ja ELY-keskuksen kanssa. Ohjelma tarjoaa työllistymismahdollisuuksia ihmisille, joiden on vaikea
löytää työtä esimerkiksi heikentyneen toimintakyvyn tai maahanmuuttajataustan vuoksi.
Venäjällä jatkoimme yhteistyötä SOS-Lapsikylän kanssa Pushkinissa tarjoamalla työtä Lapsikylässä kasvaneille nuorille.
Kylän alumnit saavat mahdollisuuden hankkia ensimmäisen työkokemuksensa kansainvälisessä yrityksessä.
Lisäsimme roolinvaihtoa ja työkiertoa, uutta käytäntöä, joka tarjoaa tilaisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Käytäntö
antaa oppimismahdollisuuksia, uusia vastuualueita ja mahdollisuuden edetä organisaatiossa. Roolinvaihdolla voidaan
myös tukea monimuotoisuustyötä.
Vuoden 2017 aikana viimeistelimme HR-vision 2022. Se ohjaa toimintaamme tulevina vuosina ja tukee
uuden strategiamme täytäntöönpanoa. Se helpottaa myös muutostamme kohti johtavaa, vastuullisesti

HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA, %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA

Naisia 58 %
Miehiä 42 %

FI

SE

RU

Alle 20 v.
21–30 v.

DK

NO

31–40 v.
41–50 v.

EE

LV

LT

Yht.

51–60 v.
Yli 60 v.

TAPATURMATAAJUUS
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti

TYÖTURVALLISUUSHAVAINNOT
15 000
12 000
9 000
6 000

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

12 1543)

7 305 2)

7 698 3)

2015

2016

5 285 1)

3 000
0

2014

2017

1) Luku sisältää Fazer Makeiset ja Fazer Leipomot
2) Luku sisältää: Fazer Makeiset, Fazer Leipomot ja Fazer Food
Ser vices Suomi
3) Luku sisältää: Fazer Makeiset, Fazer Leipomot, Fazer Food
Ser vices, Fazer Mylly ja Fazer Cafés

40

15,3

2013

15,0

2014

12,5

12,1

2015

2016

11,3

2017

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2017

Yritysvastuu

toimivaa pohjoiseurooppalaista ruoka-alan yritystä ja varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin. Lisäksi tehostimme
työturvallisuuskulttuurimme täytäntöönpanoa aloittamalla myös pienempien onnettomuuksien ja läheltä piti
-tilanteiden seurannan, lisäämällä turvallisuusviestintää ja tekemällä yli 40 turvallisuustarkastusta.
Selvitimme jälleen People Power -kyselyn avulla, kuinka työntekijät kokevat työnsä. Konsernin tasolla kokonaistulokset
parantuivat edelliseen kyselyyn verrattuna. Positiivisimmat muutokset tapahtuivat yritystason osa-alueissa, esimerkiksi
työnantajakuvassa ja johtajuuskulttuurissa. Kaikki viisi mitattua indeksiä – sitoutuminen, johtajuus, tulos, osallistuminen
ja People Power -indeksi – olivat selvästi eurooppalaisen vertailutason yläpuolella.
Tulevaisuuden Fazer
Alamme toteuttaa HR-visiota 2022. Keskitämme toimet työntekijäkokemukseen, sisäiseen yrittäjyyteen ja
ketteryyteen. Kehitämme laajennetun kykyjen ekosysteemin, joka käsittää omien kykyjemme lisäksi myös
yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme osaamisen.
Kehitämme osaamistamme henkilöstöresurssien tietojärjestelmissä (HRIS) ja analytiikassa, ja parannamme
strategista osaamistamme HR-toiminnoissa liiketoimintojen HR-koulutuksen avulla. Tuemme strategisen kasvun
tavoitteitamme rekrytoimalla uusia kykyjä avaintehtäviin.
Vahvistamme johtamistaitoja konsernitasolla ja organisaatiomuutoksissa. Myös työterveys ja -hyvinvointi ovat yhä
ensisijaisia painopistealueita. Jatkamme järjestelmällistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi jokaisessa toimipaikassa,
jotta voimme tarjota turvallisen työympäristön kaikille työntekijöillemme.
Jatkamme häirinnän vastaista työtä ja laadimme aihetta koskevan koulutuspaketin, jonka suorittaminen on pakollista
kaikille.

Työntekijöiden lukumäärä maittain 31.12.2017
Suomi
Ruotsi
Venäjä
Tanska
Norja
Latvia
Liettua
Viro
Japani

2017
6 972
3 280
2 990
1 018
490
317
272
138
1

Tapaturmataajuus
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti
Fazer Leipomot
Fazer Makeiset
Fazer Food Services
Konserni yhteensä
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Oikeudenmukainen arvoketju

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että käyttämämme raaka-aineet, kuten kaakao ja vilja,
ovat vastuullisesti tuotettuja sekä sosiaalisesta että ympäristön näkökulmasta.
Laadukkaita tuotteita voidaan valmistaa vain laadukkaista
raaka-aineista. Teemme yhteistyötä tuhansien toimittajien
kanssa, ja osa yritysvastuutyötämme on varmistaa, että
myös toimittajamme toimivat vastuullisesti. Kunnioitamme
ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja maaoikeuksia
ja haluamme, että toimittajat saavat oikeudenmukaisen
korvauksen työstään.

Vuodesta 2018 eteenpäin
• Jatkamme vain vastuullisesti tuotetun kaakaon
käyttämistä
• Jatkamme työtä kestävän viljanviljelyn
periaatteiden edistämiseksi siten, että kaikki
Suomessa ja Ruotsissa käytetty jauho täyttää ne
vuoteen 2025 mennessä
• Nostamme vastuullisesti tuotetun soijan osuuden
100 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä
• Käytämme 100-prosenttisesti RSPO-sertifioitua
segregoitua tai massabalanssiin perustuvaa
palmuöljyä kaikissa toimintamaissa vuoteen
2020 mennessä
• Jatkamme WWF:n kalaoppaan suositusten
noudattamista
• Jatkamme kausi- ja kakkoslaadun hedelmien
ja vihannesten käyttämistä ravintoloissamme
ruokahävikin vähentämiseksi arvoketjussa
• Kehitämme edelleen vastuullisuutta hedelmien
arvoketjussa

Painopisteet ja tavoitteet
• Parannamme jatkuvasti vastuullisuustasoa ja
vahvistamme yhteistyötä arvoketjussa
• Parannamme jäljitettävyyttä arvoketjussa ja
varmistamme ruuan laadun ja turvallisuuden
• Hallitsemme ja vähennämme raaka-aineisiin liittyviä
vastuullisuusriskejä

Saavutukset vuonna 2017
Vuoden 2017 alussa saavutimme yhden tärkeimmistä tavoitteistamme: Käyttämästämme kaakaosta 100 prosenttia
oli vastuullisesti tuotettua. Hankimme kaakaota sekä UTZ-, Rainforest Alliance- ja Fairtrade Cocoa Programme
-sertifiointijärjestelmien että omien suorien viljelijäohjelmiemme kautta.
Sertifiointien ja suorien ohjelmien suhde on herättänyt vilkasta keskustelua sidosryhmissämme. Katsomme, että
näiden kahden hankintatavan yhdistelmä on useista syistä paras vaihtoehto. Vain noin 20 prosenttia maailman
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kaakaonviljelijöistä toimii sertifiointijärjestöjen piirissä. Tämä tarkoittaa, ettei sertifioidun kaakaon tarjonta riitä
kattamaan suklaan tuottajien kaakaonkysyntää. Suoria ohjelmia tarvitaan täydentämään sertifioidun kaakaon tarjontaa.
Lisäksi meidän on varmistettava, että kaikilla kaakonviljelijöillä on mahdollisuus tuottaa kaakaota kestävästi.
Suorien ohjelmien kautta voimme valvoa jatkuvasti esimerkiksi sitä, ettei lapsityövoimaa käytetä, sillä koulutamme
paikallista väestöä tähän tehtävään. Tapa on tehokkaampi kuin satunnaiset tarkastukset. Ecuadorin suora ohjelma
auditoitiin vuonna 2017, ja tulosten pohjalta tehtiin kehittämissuunnitelma.
Suorien ohjelmiemme kautta voimme käsitellä kaakaonviljelyyn liittyviä sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia ja tukea
viljelijäyhteisöjä. Etenkin naiset ovat innostuneet osallistumaan koulutuksiin ja tätä kautta parantamaan elintasoaan.
Suorien ohjelmien toteuttaminen on kalliimpaa kuin sertifioidun kaakaon hankkiminen, mutta pidämme tätä
välttämättömänä, jotta voidaan taata kaakaon saatavuus myös tulevaisuudessa.
Liityimme The Roundtable for Responsible Soy -yhdistykseen (RTRS) ja julkaisimme sitoumuksemme
100-prosenttisesti sertifioituun soijaan vuoteen 2020 mennessä. Kaikki tuotantoketjussa suoraan tai epäsuorasti
käytetty soija tulee täyttämään RTRS- tai ProTerra-ohjelman vaatimukset. Hankimme RTRS-krediittejä, joilla katoimme
kokonaisuudessaan epäsuoran soijankulutuksemme Ruotsissa vuonna 2017. Liityimme myös Ruotsin ja Suomen
soijasitoumuksiin. Sertifioidun soijan osuus konsernissa oli 54 prosenttia.
Arvioimme palmuöljysitoumuksemme. Käytämme 100-prosenttisesti RSPO-sertifioitua palmuöljyä, joka on hankittu
kolmen eri toimitusketjuvaihtoehdon kautta: segregated, mass balance ja book & claim. Pyrimme lisäämään segregoidun
palmuöljyn osuutta, mutta tämä on osoittautunut haastavaksi. Tavoitteenamme oli käyttää 100-prosenttisesti
segregoitua palmuöljyä Fazer Makeisissa, mutta emme aivan saavuttaneet tätä tavoitetta. Käyttämästämme palmuöljystä
92 prosenttia oli segregoitua, ja mass balance- ja book & claim -sertifioitu palmuöljy korvasi erotuksen.
Jäimme tavoitteestamme osin siksi, ettei segregoitua palmuöljyä ollut saatavilla niin paljoa kuin olisimme tarvinneet.
Pystymme korjaamaan tilanteen vuonna 2018 useimpien tuotteiden osalta.
Kehitimme vuonna 2017 hankintaprosessin sellaisten raaka-aineiden priorisointiin, joissa esiintyy merkittäviä
ihmisoikeuksiin, veteen ja maankäyttöön liittyviä riskejä. Olemme jo nyt kehittäneet konsernitason sitoumuksia
suurimmalle osalle priorisoimistamme korkean riskin raaka-aineista tai niille raaka-aineille, joita käytämme suuria määriä.

VASTUULLISEN KAAKAON STATUS

VASTUULLISEN PALMUÖLJYN STATUS

Fazerin kaakao-ohjelman
mukainen kaakao 100 %
Sertifioitu 86 %
Suorat viljelijäohjelmat 14 %

Sertifioitu palmuöljy (sis. RSPO:n
eri hankintamekanismit) 100 %
Segregoitu 36 %
Mass Balance 3 %
Book & Claim / GreenPalmsertifikaatit 61 %

FAZERIN PALMUÖLJYN KÄYTTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Fazer Leipomot 68 %
Fazer Makeiset 30 %
Fazer Food Services 2 %
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Kävimme aktiivista keskustelua eläinten hyvinvoinnista toimittajiemme, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien
kanssa. Eläinten hyvinvointi ruuantuotannossa on erittäin tärkeää sekä meille että asiakkaillemme, ja jatkamme
sidosryhmien välistä keskustelua tästä asiasta.
Ruotsin ja Tanskan Fazer Food Servicesin tavoitteena on lisätä luomutuotteiden osuutta tarjonnassaan. Ruotsin
tavoiteosuus, 19 prosenttia, saavutettiin. Tanskassa luomutuotteiden osuus on 40 prosenttia. Jatkamme WWF:n
kalaoppaan suositusten käyttämistä kalanhankintamme perustana ja käytämme vain vihreälle tai keltaiselle listalle
kuuluvia kalalajeja. Fazer Cafés saavutti vuonna 2017 tavoitteensa tarjota ainoastaan sertifioitua kahvia.
Ruokahävikin vähentäminen on yksi tärkeimmistä painopisteistämme, ja se myös parantaa arvoketjumme tehokkuutta.
Yhdessä toimittajiemme kanssa olemme pystyneet hyödyntämään kakkosluokan kasviksia, jotka eivät täytä kaikkia
ulkomuotovaatimuksia, mutta jotka maistuvat aivan yhtä hyvältä ja ovat täysin käyttökelpoisia. Kakkosluokan kasviksia
käytetään nyt kaikissa Fazer Food Servicesin liiketoimintayksiköissä.
Elintarviketurvallisuus on liiketoiminnassamme ensiarvoisen tärkeää eikä siitä voida tinkiä. Vuonna 2017 otimme
konsernitasolla käyttöön asiakirjojen hallintajärjestelmän ja toteutimme ruokaväärennöksiin ja -petoksiin liittyvän
koulutuksen sekä riskiarvioita. Sisäinen työryhmä laati uuden allergeeneja koskevan ohjeistuksen, ja koulutimme
elintarviketurvallisuuden ammattilaisia.
Teemme työtä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden parissa ja olemme yksilöineet seuraavat tavoitteet tärkeimmiksi
oikeudenmukaisen arvoketjun kannalta:

Tulevaisuuden Fazer
Jatkamme järjestelmällistä työtä ruuan turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi läpi koko toimitusketjun.
Parannamme jatkuvasti hankinnan vastuullisuutta.
Työskentely jatkuu määriteltyjen raaka-aineiden – viljan, kaakaon, palmuöljyn, soijan ja kalan – osalta, ja riskiarviointien
pohjalta keskitämme toimia myös uusiin raaka-aineisiin.
Parannamme toimitusketjumme tehokkuutta ja kestävyyttä jatkamalla ruokahävikin vähentämistä ja sesonkiajattelua.
Olemme luoneet vuodelle 2018 yhteisen kausikalenterin Fazer Food Servicesille, joka otetaan käyttöön kaikissa
toimintamaissamme.
Jatkamme palmuöljysitoumuksemme toteuttamista ja kehitämme soijan hankintaa.
Vastuullisen kalan status
Vihreä lista (Suomi ja Ruotsi)

%
69

Vihreä lista Suomi
Sertifioitu kala Ruotsi

64
78
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Osana ympäristöä

Pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset parantamalla energiatehokkuutta,
tukemalla kestävää vedenkäyttöä ja viljelyä ja ehkäisemällä jätteen syntymistä.
Missiomme on ”Ruokaa, jolla on merkitys”. Tällä
viittaamme iloon, jota haluamme herättää tuotteillamme
ja palveluillamme, mutta myös tavoitteeseen tarjota
asiakkaillemme vastuullisesti tuotettua ruokaa. Haluamme
edistää ympäristön ja ihmisten hyvinvointia.

Vuodesta 2018 eteenpäin
• Vähennämme energiankulutusta vuoden 2011
tasosta 20 prosenttia tuotettua tonnia kohti
vuoteen 2020 mennessä
• Toteutamme pakkausvisiota tutkimalla
kestävämpiä pakkausvaihtoehtoja
• Vähennämme leipomokuljetusten
kasvihuonepäästöjä jakamalla kuljetuksia muiden
yritysten kanssa
• Jatkamme metsäkadon pysäyttämiseen tähtäävän
sitoumuksen toteuttamista
• Toteutamme Fazerin viljavisiota

Painopisteet ja päämäärät
• Vähennämme ilmastovaikutuksia ja parannamme
energiatehokkuutta
• Ehkäisemme jätteen syntymistä ja raaka-ainehävikkiä
• Hallitsemme ja käytämme vesiresursseja vastuullisesti
• Tuemme kestävää viljelyä ja suojelemme luonnon
monimuotoisuutta
• Lisäämme ympäristötietoisuutta

Saavutukset vuonna 2017
Tarkastimme energiaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelmamme ja tavoitteemme vuonna 2017. Vuonna 2017
energiankulutuksemme oli 0,85 MWh tuotantotonnia kohti, ja uusiutuvan energian osuus oli 88 prosenttia energian
kokonaiskulutuksesta. Vaikka yritysostot muuttivat Fazerin ympäristöjalanjälkeä merkittävästi, olemme sitoutuneet
vähentämään energiankulutustamme tuotettua tonnia kohti 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Käytämme
Suomen, Ruotsin ja Latvian tuotantolaitoksissa 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä.
Jatkoimme vesisuunnitelman kehittämistä ja liityimme SIWI Swedish Water Housen ylläpitämään ”Water and Food”
-ryhmään. Pyrimme ymmärtämään ja käsittelemään paremmin vesiin liittyviä riskejä sekä tuotannossa että raakaaineiden hankinnassa. Tavoitteemme on tunnistaa ja vähentää vesiin kohdistuvia haittavaikutuksia arvoketjussamme,
tunnistaa merkittävimmät riskit ja laatia toimintasuunnitelma. Tutkimme jäteveden laatua tuotantolaitoksissa ja laadimme
jätevettä koskevan etenemissuunnitelman kolmelle teollisuuslaitokselle (Nevalle, Smolenskajalle ja Zvjozdnyille Venäjällä).
Näin voimme parantaa jäteveden laatua ja jakaa parhaita käytäntöjä. Vuonna 2017 veden kulutuksemme laski hieman.
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Uusimme Itämeri-sitoumuksemme vuosiksi 2018–2022. Olemme sitoutuneet kehittämään tuotantoamme,
toimintatapojamme ja tarjontaamme tavoilla, jotka tukevat Itämeren ekologista tasapainoa. Sitoumusta toteutetaan
kiertotaloutta, kestävää viljanviljelyä, vesivastuullisuutta ja tarjooman kehittämistä koskevilla toimilla ja tavoitteilla.
Julkaisimme kestävän viljanviljelyn periaatteet, jotka on kehitetty yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Jatkamme tiivistä
vuoropuhelua viljelijäyhteisöjen kanssa, jotta nämä periaatteet viedään käytäntöön ja jotta viljelyn vastuullisuutta
voidaan parantaa. Seuraamme viljelijäkyselyjen avulla, kuinka periaatteiden täytäntöönpanossa edistytään.
Jatkamme kasvisten käytön edistämistä, sillä kasvisten vaikutus ilmastoon on vähäisempi kuin lihan. Ruotsissa
aloimme muutamissa ravintoloissa käyttää hiililaskuria ruokalistojen suunnittelussa. Laskimme yksittäisten aterioiden
hiilijalanjäljen ja annoimme tiedot asiakkaille, jotta he voisivat tehdä niiden perusteella vastuullisia valintoja.
Järjestimme Fazer Foodathonin, jossa etsimme innovatiivisia kasvisruokia, ja lanseerasimme Wicked Rabbit
-kasvisruokakonseptin. Liityimme Kestävä ruokaketju -hankkeeseen (”Hållbar Livsmedelkedja”) Ruotsissa. Hankkeessa
työskentelemme yhdessä avainsidosryhmien ja WWF Ruotsin kanssa kestävämmän ruokaketjun saavuttamiseksi.
Fazer-konserni liittyi Climate Leadership Counciliin (CLC), joka haastaa yritykset ja yhteiskunnan ryhtymään toimiin
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Fazer Leipomot Suomi kehitti pakkausvision 2018–2020. Sen mukaisesti tutkimme mahdollisuuksia käyttää
ympäristöystävällisempiä pakkausmateriaaleja, kun uudistamme tuotepakkauksia tai suunnittelemme pakkauksia uusille
tuotteille. Ruotsissa ryhdyimme etsimään keinoja käyttää kierrätettyjä ja kestävästi tuotettuja pakkausmateriaaleja.
Syksyllä 2017 aloitimme analyysin siitä, kuinka voimme saavuttaa tämän tavoitteen koko arvoketjussa. Suunnitelmaa ei
vielä ole viimeistelty, mutta olemme jo onnistuneet vähentämään muovipakkausmateriaaleja 65 tonnilla toukokuusta
2016 toukokuuhun 2017.
Jatkoimme työtämme jätteen ja raaka-ainehävikin vähentämiseksi. Lisäsimme tietoisuutta aiheesta järjestämällä
konsernitason työpajan, ohjeistamalla kauppojen henkilökuntaa, ottamalla Ruotsin Gateau-leipomomyymälöissä
käyttöön kuluttajasovelluksen, jonka avulla tuotteita myydään suurella alennuksella lähellä sulkemisaikaa, ja
lahjoittamalla ylijäämätuotteita hyväntekeväisyyteen.
Fazer Food Servicesillä järjestimme jätteenvähennyskampanjoita, joiden ansiosta ruokajätteen määrä ravintoloissa
väheni Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Suomen ravintoloissa muutimme laskentatapaa, minkä vuoksi lukujen
vertailu edellisvuoteen on haastavaa. Lisää toimenpiteitä ruokajätteen vähentämiseksi on suunniteltu, jotta tavoitellut
vähennykset saavutetaan.
Yritysostojen seurauksena jätteen ja sivutuotteiden määrä sekä raaka-ainekulutuksemme tuotettua tonnia kohti
lisääntyivät. Vertailukelpoiset luvut kuitenkin osoittavat laskevaa suuntausta myös näillä osa-alueilla.
Ympäristövahinkojen kokonaismäärä vuonna 2017 oli 14. Vahingot liittyivät tulipalon alkuihin, jauhon pölyämiseen ja
vuotoihin. Kaikki tapaukset luokiteltiin vähäisiksi.

ENERGIAN KULUTUS/TUOTANTOMÄÄRÄ
MWh/tonni

KOKONAISJÄTEMÄÄRÄ/TUOTANTOMÄÄRÄ
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Jatkamme työskentelyä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. Yksilöimme seuraavat tavoitteet tärkeimmiksi
ympäristötyössämme:

Tulevaisuuden Fazer
Jatkamme työtämme energiankulutuksen vähentämiseksi tuotettua tonnia kohti ja pyrimme kasvattamaan uusiutuvan
energian osuutta. Seuraamme erityisesti uusiutuvan energian markkinoiden kehittymistä Venäjällä.
Jatkamme järjestelmällistä työtä raaka-ainehävikin ja jätteen vähentämiseksi kaikilla liiketoiminta-alueillamme.
Keskitymme vuonna 2018 yhä vahvemmin veteen liittyviin kysymyksiin. Ryhdymme toteuttamaan Fazerin
vesisuunnitelmaa. Käsittelemme muun muassa puhtaan veden saatavuutta, raaka-ainetuotantoa veden kannalta
mahdollisesti haavoittuvilla alueilla ja jätevesihuoltoa. Toteutamme kestävän viljanviljelyn periaatteita ja tällä tavoin
jatkamme työtä Itämeren rehevöitymisen torjumiseksi.
Vastuulliset pakkaukset on tulevina vuosina meille tärkeä aihe. Tavoitteemme on kokonaisvaltaisesti kestävät
pakkausratkaisut koko arvoketjussa.
Jatkamme uusien kasvipohjaisten tuotteiden kehittämistä Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminnassa ja edistämme
kasvisten käyttöä Fazer Food Servicesillä.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Kierrätykseen 83 %
Hyödynnetty energiana 14 %
Kaatopaikalle 3 %

2017
595 110
507 819
0,85
875 117
1,47
567 019
0,95
0,15
86 991
83 %
14 %
3%

Ympäristötunnusluvut
Tuotantomäärä (tonnia)
Energian kulutus (MWh)
Energian kulutus/tuotantomäärä (MWh/tonni)
Vedenkulutus (m³)
Vedenkulutus/tuotantomäärä (m³/tonni)
Käytetyt raaka-aineet (tonnia)
Käytetyt raaka-aineet/tuotantomäärä (tonnia/tonni)
Kokonaisjätemäärä/tuotantomäärä (tonnia/tonni)
Kokonaisjätemäärä (tonnia), josta
Kierrätykseen (%)
Hyödynnetty energiana (%)
Kaatopaikalle (%)
Ympäristötunnusluvut kattavat Fazerin leipomo-, makeis- ja myllyliiketoiminnot.
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2016
589 001
504 384
0,86
884 977
1,50
481 683
0,82
0,08
48 650
66 %
26 %
8%
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Standardit, sertifioinnit ja auditoinnit
QEHS-standardit

Fazer Makeiset
Vantaa
Lappeenranta
Karkkila
Vantaa (keksi)
Fazer Leipomot Suomi
Vantaa
Lahti
Lahti (hapankorppu)
Lappeenranta
Oulu
Fazer Leipomot Ruotsi
Eskilstuna
Stockholm
Lidköping
Lund
Lövånger
Umeå
Fazer Leipomot Venäjä
Smolenskaja
Murinski
Neva
Zvjozdnyi
Fazer Leipomot Baltia
Ogre
Kaunas
Fazer Food Services
Ravintolat Suomi
Ravintolat Ruotsi
Ravintolat Tanska
Ravintolat Norja
Tuotantokeittiö Tallinna
Fazer Lifestyle Foods
Bioferme
Fazer Mylly Lahti
Fazer Mylly Lidköping

ISO
9001

ISO
14001

X
X
X
X

X
X
X
X

ISO
50001

Elintarviketurvallisuusstandardit
OHSAS
18001

FSSC
22000

X
X
X
X

X
X
X
X

ISO
22000

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

AIB

X

X

X

X
X

IFS

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

ISO 9001

Laatujärjestelmän sertifiointi

ISO 14001

Ympäristöjärjetelmän sertifiointi

ISO 50001

Energianhallintajärjestelmän sertifiointi

OHSAS 18001

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän sertifiointi

FSSC 22000

Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi

ISO 22000

Elintarviketurvallisuusstandardi

BRC

Elintarviketurvallisuusstandardi

IFS

Elintarvikkeiden laatu- ja turvallisuusstandardi

AIB

AIB Internationalin suorittama elintarviketurvallisuusauditointi

SMETA 4-pillar Sedex Members Ethical Trade Audit
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SMETA 4-pillar

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BRC

Eettinen kaupankäynti
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Hallinto ja johtaminen

Hallituksen toimintakertomus
Fazer jatkoi operatiivisen tuloksensa parantamista ja strategiansa toteuttamista vuonna 2017. Konsernin liikevaihto
ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta. Maaliskuussa 2017 konsernin liiketoiminnalliseen rakenteeseen tehtiin
muutos luomalla uusi liiketoiminta-alue, Fazer Lifestyle Foods, joka keskittyy maidottomiin viljatuotteisiin,
kasvipohjaisiin aterioihin ja mukaan otettaviin välipalatuotteisiin ja juomiin. Vuoden 2017 aikana tehtiin kaksi
yritysostoa, jotka liittyvät uuteen liiketoiminta-alueeseen: Fazer osti suomalaisen Bioferme Oy:n, joka on
erikoistunut hapattamalla valmistettuihin kauratuotteisiin, ja Pohjoismaiden johtavan smoothiebrändi Frooshin.
Lisäksi Fazer Mylly liitettiin Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueeseen. Tehokkuuden parantamista jatkettiin
monella saralla. Työturvallisuus ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen olivat yhä tärkeitä teemoja vuoden 2017
aikana, ja työ tuotti positiivisia tuloksia.
Vuonna 2017 Fazer otti konsernitilinpäätöksessään käyttöön kansainväliset tilinpäätöskäytännöt (International Financial
Reporting Standards, IFRS). Myös vuoden 2016 vertailutiedot muokattiin IFRS:n mukaisiksi. Emoyhtiön tilinpäätös
laadittiin yhä Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säädösten (FAS) mukaan.
Markkinat, liiketoimintaympäristö ja myynti
Vuonna 2017 monien Fazerin avainmarkkinoiden talous kääntyi parempaan suuntaan: Suomen, Norjan ja Venäjän
talous vahvistui ja Ruotsin talous jatkoi kasvuaan. Valuuttakurssimuutoksista ruplan vaikutus oli suurin. Rupla vahvistui
suhteessa euroon keskimäärin 11 %, mikä vahvisti Fazerin liikevaihtoa ja tulosta.
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Leipomomarkkina kutistui kokonaisuudessaan hieman Fazerin päämarkkinoilla vuoden 2017 aikana ja kaupan
omien merkkien osuus kasvoi. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Fazer Leipomot pystyi kasvattamaan
myyntiään 614,4 miljoonaan euroon (2016: 602,4) ja toteuttamaan onnistuneesti arvonluontiin tähtääviä toimenpiteitä
toiminnallisen tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Terveystrendi jatkui ja edisti hyvinvointia tukevan
tarjooman myyntiä, ja artesaanileivän suosio pysyi vahvana. Suomessa hyvää tulosta tuki hyvä tuoteportfolio, vahvojen
tuotteiden menestys sekä kiinnostavat uutuustuotteet. Myös myymäläleipomoliiketoiminnan menestys jatkui. Ruotsi
puolestaan kärsi markkinan pienenemisestä ja kilpailusta kaupan omien merkkien kanssa. Venäjällä toteutettiin
menestyneitä tuotelanseerauksia ja toimintaa tehostettiin edelleen. Baltian maissa leipomotoiminnan tuoteportfolio
kehittyi onnistuneiden tuotelanseerauksien ja hintapositioinnin ansiosta. Artesaanileipä houkutteli kuluttajia edelleen ja
leipomomyymälöiden myynti kasvoi.
2017 oli erinomainen vuosi Fazer Makeisille: vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 331,2 miljoonaan euroon (313,4 ilman
24,0 M€:n makeisveroa) onnistuneiden tuotelanseerauksien, uutuuksien ja kampanjoiden tukemana. Makeismarkkinan
volyymi kasvoi ja myös keksimarkkina kasvoi jonkin verran. Domino, Jaffa ja Fasupala -brändien tulos ylitti odotukset.
Suomessa kilpailu suklaalevyissä oli kovaa, mutta Fazer onnistui puolustamaan asemaansa ydinmarkkinallaan. Karl Fazer
-brändi äänestettiin Suomen arvostetuimmaksi brändiksi. Fazer Makeisten markkinaosuus kasvoi Ruotsissa.
Fazer Food Servicesillä on noin 1 200 ravintolaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja ne tarjoavat
ruokapalvelujaan yksittäisille asiakasyrityksille ja niiden henkilökunnalle, yrityspuistojen, yliopistojen ja muiden
vastaavien avointen ympäristöjen toimijoille sekä julkishallinnolle ja sen henkilöstölle. Vuonna 2017 Fazer Food Services
säilytti vahvan markkina-asemansa etenkin julkishallinnossa kasvaneesta kilpailusta huolimatta ja liiketoiminta-alueen
liikevaihto oli 607,7 M€ (600,7). Asiakasportfolion nettomuutos oli lievästi negatiivinen, mutta vertailukelpoinen myynti
kasvoi erityisesti Suomessa. Myös asiakastyytyväisyys (NPS) parani. Brändiuudistus, jossa Amica-brändiä päivitetään ja
uutta Fazer Food & Co -ravintolabrändiä rakennetaan, alkoi vuonna 2017 ja se jatkuu vuonna 2018.
Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alue perustettiin maaliskuussa 2017 kauraan erikoistuneen Biofermen ja sen
suositun Yosa-brändin oston myötä. Sen tuotetarjooma koostuu kasvipohjaisista aterioista ja juomista, maidottomista
tuotteista ja välipalatuotteista. Marraskuussa ostettu smoothiebrändi Froosh toimii Fazer Lifestyle Foodsin terveellisten
ja vastuullisten hedelmäpohjaisten tuotteiden perustana. Frooshilla on vahva asema Pohjoismaissa ja vientiä useisiin
Euroopan maihin. Fazer Mylly, joka myös on osa uutta liiketoiminta-aluetta, valmistaa perinteisten myllytuotteiden
lisäksi kaurapohjaisia aamiaistuotteita kuten puuroja, mysliä ja muroja. Se valmistaa myös kaurajohdannaisia,
kuten betaglukaania ja kauraproteiinia elintarviketeollisuudelle, sekä kauraöljyä ja kaurakuitua kosmetiikka- ja
lääketeollisuudelle. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 99,4 M€ sen ensimmäisen toimintavuoden aikana, sisältäen Fazer
Myllyn liikevaihdon lisäksi Biofermen ja Frooshin liikevaihdon ostohetkestä alkaen.

LIIKEVAIHTO, M€

LIIKEVAIHTO MAITTAIN
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Fazer Cafésin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 21,9 M€ (22,0) jatkuvasti kiristyvästä kilpailusta huolimatta.
Kaksi uutta kahvilaa avattiin, toinen Sanomataloon Helsingissä ja toinen Tapiolan Ainoaan Espoossa. Fazer Cafésin
asiakastyytyväisyys parani entisestään edellisen vuoden korkeasta tasosta.
Vuonna 2016 Fazerin 125-vuotisjuhlan kunniaksi avatussa Fazer Experience -vierailukeskuksessa kävi vuoden 2017
aikana yli 187 000 ihmistä. Kävijöiden asiakastyytyväisyys oli korkea.
Tulos ja taloudellinen tilanne
Fazerin liikevaihto kasvoi 2 % edellisestä vuodesta ja oli 1 641,6 M€ (1 603,1). Jos vuoden 2016 luvuista vähennetään
vuoden 2017 alussa poistuneen makeisveron osuus, vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi lähes 4 %. Vahvistuneet
valuuttakurssit kasvattivat liikevaihtoa 14,4 miljoonalla eurolla ja ostettu ja myyty liiketoiminta 25,8 miljoonalla eurolla
(netto).
Konsernin liikevoitto nousi 92,1 miljoonaan euroon (90,1). Liikevoitto sisältää 3,5 M€ (0,6) kertaluontoisia
uudelleenjärjestelykuluja ja alaskirjauksia (netto). Tilikauden voitto oli 72,1 M€ (70,5). Eniten tulostaan paransivat Fazer
Leipomot ja Fazer Makeiset.
Kassavirta ja taloudellinen asema
Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana. Korolliset nettovelat olivat 79,0 M€ (57,3). Konsernin omavaraisuusaste
parani ja oli 55,1 % (54,2 %).
Liiketoiminnan kassavirta oli 149,6 M€ (146,6) ja bruttoinvestoinnit 108,0 M€ (104,6). Merkittävimpiin investointeihin
kuuluivat Biofermen ja Frooshin hankinta sekä investoinnit uusiin tuotantolaitteisiin ja olemassa olevien koneiden ja
laitteiden uudistamiseen leipomo- ja makeisliiketoiminnassa.

LIIKEVOITTO, M€

SIJOITETTU PÄÄOMA JA SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO
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IFRS

Avainluvut

2017

2016

Liikevaihto, M€
Liikevoitto, M€
− osuus liikevaihdosta, %
Oman pääoman tuotto, %
Omavaraisuus, %
Nettovelkaantumisaste, %

1 641,6
92,1
5,6
13,3
55,1
14,2

1 603,1
90,1
5,6
14,1
54,2
10,8

Henkilöstö
Henkilöstön määrä 31.12.
Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana
Palkat ja palkkiot, M€

15 478
13 198
433,3

15 533
13 287
422,2

Vuoden 2015 (FAS) vertailuluvut on poistettu avainlukutaulukosta, koska ne eivät ole vertailukelpoisia IFRS:n kanssa.
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Henkilöstö
Vuoden lopussa Fazer-konsernissa oli 15 478 työntekijää (15 533), joista 68 (143) henkeä oli konsernin emoyhtiön
palveluksessa.
Strategian toteuttaminen
Fazer Lifestyle Foodsin perustamisen ja siihen liittyvien yritysostojen ja liiketoiminnan kehittämisen lisäksi Fazer toteutti
monia muitakin toimenpiteitä strategiansa toteuttamiseksi. Näitä olivat arvonluontiin tähtäävät kehityshankkeet muissa
liiketoiminta-alueissa ja konsernifunktioissa sekä kasvun ja maantieteellisen laajentumisen mahdollistavien keinojen
suunnittelu ja kehittäminen.
Laatu, työterveys, työturvallisuus ja ympäristö
Vuoden 2017 aikana Fazer jatkoi laatuun, työterveyteen, työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien
vastuullisuusasioiden kehittämistä ja parantamista sekä sisäisten ohjelmien ja kolmansien osapuolien sertifikaattien
käyttöönottoa. Uudesta QEHS-politiikasta tiedotettiin laajalti ja sen mukaisia toimenpiteitä otettiin käyttöön eri
puolilla Fazeria.
Uusia viestintäkeinoja ja johtamistoimenpiteitä otettiin käyttöön työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi.
Johdon turvallisuuskävelyt, -katsaukset, -sitoumukset ja muut turvallisuustoimenpiteet muotoutuivat osaksi päivittäistä
työtä. Tapaturmataajuus väheni 6 % edellisvuodesta.
Fazer jatkoi myös laadun ja elintarviketurvallisuuden kehittämistä monin tavoin. Esimerkiksi uusia digitaalisia
QEHS-ratkaisuja otettiin käyttöön, ohjelmaa kaikkien tuotantolaitosten sertifioimiseksi globaaliin
elintarviketurvallisuusjärjestelmään jatkettiin ja allergeenien hallintaa kehitettiin.
Fazer kehitti myös ympäristöasioiden hallintaa: jätteen ja sivutuotteiden kierrätystä ja energiahallintasertifiointia
kehitettiin ja Suomessa Fazer Makeiset, Fazer Leipomot ja Fazer Mylly liittyivät uuteen kansalliseen
energiatehokkuussopimukseen, jossa on asetettu tavoitteita saavutettavaksi vuoteen 2025 mennessä.
Yritysvastuu
Vuonna 2017 Fazer edistyi systemaattisessa työssään vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Kohokohtia olivat
vastuullisen kaakaon osuuden kasvattaminen 100 prosenttiin, 100 % tavoitteen määritteleminen vastuulliselle viljalle
Suomessa ja Ruotsissa vuoteen 2025 mennessä, kasvisten osuuden lisääminen ravintolatarjoomassa, Fazerin maineen
ylläpitäminen erinomaisella tasolla yhtiön päämarkkinoilla, ihmisoikeustyön jatkaminen ja vesienhoitosuunnitelman
kehittämisen aloittaminen.
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Riskienhallinta
Fazer tekee riskienhallintapolitiikkansa mukaista säännöllistä arviointia konsernin strategisista, operatiivisista ja
taloudellisista riskeistä ja toimii niiden pienentämiseksi. Vuoden 2017 aikana yhtään merkittävää riskiä ei toteutunut.
Tutkimus ja kehitys
Ruuan ja kognitiivisen suorituskyvyn suhteeseen keskittyvän Fazer Brainhow -ohjelman toteuttaminen jatkui ja kaksi
uutta kliinistä koetta aloitettiin. FlaSeCo-tutkimus keskittyy kaakaon flavanolien vaikutukseen ikäihmisten kognitiiviseen
suorituskykyyn ja terveyden biomarkkereihin. Tutkimus toteutetaan Geryn (Gerontologinen ravitsemus ry) kanssa.
BRAVE-nimisen tutkimuksen yhteistyökumppanit ovat Nokia Technologies ja Nightingale Health. BRAVE tutkii ruuan
vaikutusta kognitiiviseen suorituskykyyn, fysiologiaan ja veren biomarkkereihin. Molempien tutkimusten tulokset
valmistuvat vuoden 2018 aikana.
Vatsaystävällisten ruokaratkaisujen teknologian kehittämistä jatkettiin. Vuonna 2017 painopiste oli oman paranteen
kehittämisessä vatsaystävällisille leipomotuotteille. Yhteistyö Helsingin Yliopiston ja Aalto Yliopiston kanssa jatkui, ja
niissä kirjoitettiin viittä gradua ja diplomityötä.
Tutkimus- ja kehityskulut olivat 9,9 M€ (9,0).
Muutoksia konsernirakenteessa
Muutokset konsernirakenteessa käyvät ilmi tilinpäätöksen liitetiedosta 25.
Osakkeet ja osakepääoma
Vuoden 2017 lopussa emoyhtiöllä oli 3 958 763 etuoikeutettua osaketta ja 2 365 200 kantaosaketta. Etuoikeutetut
osakkeet ovat kantaosakkeisiin nähden etuoikeutettuja yhtiön vuosittaisessa osingonjaossa. Etuoikeus on vähintään 6 %
osinkoon osakkeen nimellisarvosta. Yksi kantaosake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja yksi etuoikeutettu osake yhteen
ääneen yhtiökokouksessa.
Hallitus ja tilintarkastajat
30.3.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow (puheenjohtaja), Anders
Dreijer (varapuheenjohtaja), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder, Cecilia Marlow ja
Juhani Mäkinen.
Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin
Grandell, KHT.
Näkymät vuodelle 2018
BKT:n kasvun odotetaan pysyvän lähellä vuoden 2017 tasoa Fazerin päämarkkinoilla. Kilpailuympäristön odotetaan
kuitenkin jatkuvan kovana kaikissa Fazerin liiketoiminnoissa.
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Fazer keskittyy kannattavan kasvun luomiseen arvonluontistrategiansa mukaisten pitkän aikavälin kasvu- ja
kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi. Orgaanisen kasvun hakemista jatketaan määrätietoisesti nykyisissä
liiketoiminnoissa ja tuotekategorioissa, minkä lisäksi tutkitaan aktiivisesti mahdollisuuksia vahvistaa kasvua ja
kansainvälistymistä yritysostojen avulla. Fazerin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2018 valuuttakurssien
kehityksestä riippuen. Fazer jatkaa myös kilpailukykynsä vahvistamista. Tätä työtä ohjaavat käynnissä olevat
arvonluontiohjelmat ja siihen tähtää myös yrityksen organisaation ja rakenteen jatkuva kehittäminen.
Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Erillinen Fazer Retail -niminen liiketoimintayksikkö perustettiin vuoden 2018 alussa vahvistamaan Fazerin suoraa
kuluttajaliiketoimintaa. Uuteen liiketoimintayksikköön kuuluvat Gateau-leipomomyymälät Suomessa ja Ruotsissa sekä
Fazer Cafét Suomessa. Fazer Retail tarjoaa kahviloiden ja leipomomyymälöiden asiakkaille laadukasta käsin leivottua
leipää, makeita ja suolaisia leivonnaisia, suklaata sekä kuumia ja kylmiä juomia.
Ehdotus yhtiön voitonjaosta
Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 643 230 795,57 €, mistä tilikauden voitto on 41 511 658,90 €.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jaettaisiin seuraavasti:
- osinkoja maksetaan 9,60 €/osake eli yhteensä
- voittovaroiksi jätetään

60 710 044,80 €
582 520 750,77 €
643 230 795,57 €

Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
Vantaalla 8.3.2018
Oy Karl Fazer Ab
Hallitus
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Hallinnointiperiaatteet
Oy Karl Fazer Ab:n (Fazerin) 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.
Yhtiökokous
Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa Fazer-konsernin ylintä päätösvaltaa. Vuotuinen yhtiökokous
pidetään viimeistään kesäkuussa Helsingissä tai Vantaalla. Yhtiökokouksessa käsitellään sen vastuualaan kuuluvia
kysymyksiä voimassa olevan lainsäädännön ja Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan, muun muassa hyväksytään konsernin
tilinpäätökset, päätetään osinkojen jaosta, nimitetään yhtiön hallitus ja tilintarkastajat ja päätetään heidän palkkioistaan.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksesta ilmoitetaan postitse viimeistään 14 päivää ennen yhtiökokouksen
ajankohtaa.
Hallitus
Osakkeenomistajien nimittämä omistajaneuvosto kutsuu koolle nimityskomitean, jonka vastuulla on valmistella
hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset. Nimityskomiteaan kuuluu yksi
omistajaneuvoston edustaja, hallituksen puheenjohtaja ja yksi riippumaton hallituksen jäsen.
Hallituksen kokoonpano ja velvollisuudet
Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään kymmenestä jäsenestä, jotka valitaan
vuosittain yhtiökokouksessa. Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa asioissa, jotka eivät Suomen osakeyhtiölain
taikka konsernin yhtiöjärjestyksen mukaan edellytä muiden elinten käsittelyä. Suomen osakeyhtiölain mukaan
hallituksen vastuulla on varmistaa, että konsernin hallintoa ja liiketoimintaa johdetaan asianmukaisesti. Hallituksen
vastuulla on varmistaa, että kirjanpito ja varainhoidon valvonta on hoidettu asianmukaisesti. Muita hallituksen tehtäviä
ovat esimerkiksi konsernin arvojen, strategian ja vuotuisten liiketoimintasuunnitelmien hyväksyminen. Hallitus päättää
yritysostoista ja strategisista investoinneista ja seuraa konsernin taloudellista tulosta ja asemaa. Hallitus nimittää
toimitusjohtajan ja päättää konsernin ylimmän johdon palkoista ja palkkioista.
Lisäksi hallitus arvioi omaa suoriutumistaan ja yhteistyötään johdon kanssa. Hallitukseen kuuluvat Berndt Brunow
(puheenjohtaja), Klaus Cawén, Anders Dreijer, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder, Cecilia Marlow ja
Juhani Mäkinen.
Kokouskäytännöt
Hallitus kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. Vuotuiset tilinpäätökset hyväksytään viimeistään
maaliskuussa ja osavuosikatsaukset kunkin neljä 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.
Hallituksen puheenjohtaja
Hallitus nimittää keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tehtävänä on johtaa hallituksen toimintaa, kutsua hallitus
koolle ja valmistella hallituksen kokoukset yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Puheenjohtaja tekee tiivistä ja aktiivista
yhteistyötä toimitusjohtajan kanssa, ja hänen tulee olla hyvin perillä merkittävistä yhtiöön ja sen sidosryhmiin
vaikuttavista asioista. Puheenjohtajan ja konsernin toimitusjohtajan vastuulla on varmistaa, että hallituksen jäsenet ovat
perillä yhtiötä koskevista asioista ja että kokouskutsut, asialistat ja kaikki tarvittavat asiakirjat toimitetaan hallituksen
jäsenille hyvissä ajoin ennen kokouksia. Puheenjohtajan ja konsernin toimitusjohtajan tehtävänä on myös pitää yhteyttä
perheneuvostoon.
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Hallituksen valiokunnat
Hallitus päättää valiokuntien ja niiden jäsenten nimittämisestä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita,
jotka ovat tulossa päätettäviksi hallituksen kokouksissa. Fazerin hallitus on nimittänyt tarkastusvaliokunnan ja
henkilöstövaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tiiviisti yhtiön tilintarkastuksia, valvoa sisäistä
tarkastusta, tilinpäätösraportointia ja riskien hallintaa sekä yhtiön taloudellista tilannetta ja osallistua välitilintarkastuksiin.
Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on valmistella työsuhteisiin ja toimitusjohtajan ja konsernin ylimmän johdon
palkitsemiseen liittyviä asioita, seurata johdon saamia kokonaispalkkioita ja henkilöstön kannustinohjelmia ja arvioida
johdon työskentelyä, muun muassa tarkastella henkilöstön vuotuisen työtyytyväisyyskyselyn tuloksia.
Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jan Fazer (puheenjohtaja), Anders Dreijer, Juhani Mäkinen ja Ketil Eriksen. Valiokunta
piti tilikauden aikana neljä kokousta, joissa se käsitteli sääntömääräisten asioiden ohella myös kysymyksiä, jotka liittyivät
muun muassa IFRS-standardien täytäntöönpanoon, tietoturvaan ja ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien
kehitykseen.
Henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat Berndt Brunow (puheenjohtaja), Klaus Cawén, Leif Hagelstam ja Johan Linder.
Valiokunta on kokoontunut tilikaudella kahdesti ja valmistellut hallitukselle asioita, jotka liittyvät muun muassa Fazerin
henkilöstöstrategiaan, johtajuuden kehittämiseen ja henkilöstön kannustinohjelmiin.
Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja
Fazerin hallitus nimittää – ja tarpeen vaatiessa erottaa – toimitusjohtajan, joka on samalla myös koko konsernin
toimitusjohtaja. Suomen osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti toimitusjohtajan tehtävänä on vastata yhtiön
päivittäisestä hallinnoinnista hallituksen ohjeiden mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpidossa noudatetaan
lainsäädännön vaatimuksia ja yhtiön taloushallinto hoidetaan asianmukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi toimistaan
hallitukselle ja tekee selkoa hallitukselle Fazerin toimintaympäristöä koskevista seikoista, muun muassa asiakkaista,
kilpailu- ja markkinatilanteesta ja Fazerin taloudellisesta tilasta ja sen kehityksestä. Toimitusjohtajaa avustavat
konsernin johtoryhmä ja varatoimitusjohtaja, jonka hallitus tarvittaessa nimittää. Tällä hetkellä toimitusjohtajana ja
konsernijohtajana toimii Christoph Vitzthum ja varatoimitusjohtajana Jouni Grönroos.
Konsernin johtoryhmä
Konsernin johtoryhmään kuuluu konsernin toimitusjohtaja, joka toimii puheenjohtajana, liiketoiminta-alueiden
toimitusjohtajat ja tiettyjen konsernitoimintojen johtajat. Konsernin johtoryhmän velvollisuuksiin kuuluu tukea
toimitusjohtajaa hänen tehtävissään ja laatia ehdotuksia hallitukselle. Lisäksi konsernin johtoryhmä muun muassa
koordinoi konsernin eri toimintoja ja huolehtii toimintojen tehokkuudesta konsernitasolla. Konsernin johtoryhmään
kuuluvat tällä hetkellä Christoph Vitzthum (konsernijohtaja, puheenjohtaja), Andreas Berggren (Fazer Food Services
-liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Marko Bergholm (Fazer Makeiset -liiketoiminta-alueen vt. toimitusjohtaja),
Brendan Harris (Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Petri Kujala (Fazer leipomot -liiketoimintaalueen toimitusjohtaja), Jouni Grönroos (talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja), Sebastian Jägerhorn (lakiasiainjohtaja),
Ulrika Romantschuk (viestintä- ja brändijohtaja), Lara Saulo (EVP, Transformation) ja Mika Videman (henkilöstöjohtaja).
Riskien hallinta
Riskien hallinta on olennainen osa Fazer-konsernin hallinnointijärjestelmää. Hallitus hyväksyy Fazer-konsernin
riskienhallintapolitiikan ja valvoo sen noudattamista. Riskien hallinnalla tuetaan konsernin strategian ja
liiketoimintatavoitteiden toteuttamista, huolehditaan yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistamisesta,
arvioidaan, seurataan ja ennakoidaan liiketoimintaan vaikuttavia uhkia ja mahdollisuuksia ja turvataan liiketoiminnan
jatkuvuus. Liiketoiminta-alueiden, liiketoimintayksiköiden ja konsernitoimintojen johdon vastuulla on tunnistaa ja
arvioida kutakin toimialaa koskevat riskit ja lievittää näitä riskejä osana operatiivista toimintaa. Rahataloudellisia
riskejä hallinnoi konsernirahoitus. Konsernin talousjohtaja vastaa riskien hallinnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä
sitä koskevasta raportoinnista hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Lisäksi talousjohtaja tukee liiketoiminta-alueita,
liiketoimintayksiköitä ja konsernitoimintoja riskien hallinnassa.
Sisäinen tarkastus
Sisäisessä tarkastuksessa arvioidaan eri toimintojen tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ja seurataan sisäisen
valvonnan toimivuutta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että tilinpäätös- ja operatiivinen raportointi toteutetaan
luotettavasti ja että hyväksyttyjä toimintaperiaatteita ja annettuja ohjeita noudatetaan. Sisäinen tarkastus laatii
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vuotuisen tarkastusohjelman, josta saadut tulokset raportoidaan säännöllisesti konsernin johdolle, tilintarkastajille ja
tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus raportoi toimistaan tarkastusvaliokunnalle.
Tilintarkastajat
Yhtiökokous nimittää konsernin tilintarkastajat yhden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastajien vastuulla on tarkastaa
konsernin tilit, tilinpäätökset ja hallinto. Nämä velvollisuudet on määritelty tarkemmin asiaa koskevassa lainsäädännössä
ja hyvää tilintarkastustapaa koskevissa määräyksissä. Tilintarkastajat osallistuvat hallituksen vuotuiseen kokoukseen,
jossa käsitellään konsernitilinpäätöstä, ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin.
Fazer-konsernin eettiset periaatteet
Fazerin eettiset periaatteet perustuvat kansainvälisiin periaatteisiin, jotka on kirjattu YK:n Global Compact
-aloitteeseen, jolla halutaan edistää yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta. Fazer-konsernin eettiset
periaatteet perustuvat Fazerin yhteisiin arvoihin, ja niiden avulla edesautetaan sitä, että Fazerin työntekijät kohtelevat
asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työtovereita 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.
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Hallitus

Berndt Brunow

Anders Dreijer

Klaus Cawén

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

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

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

Ketil Eriksen

Jan Fazer

Leif Hagelstam

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

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

s. 1955
Insinööri
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen
jäsen 1996–
Henkilöstöasiainvaliokunnan jäsen

Johan Linder

Cecilia Marlow

Juhani Mäkinen

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

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

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

Christoph Vitzthum

Jouni Grönroos

Andreas Berggren

s. 1969
Kauppatieteiden maisteri
Fazerin konsernijohtaja
ja toimitusjohtaja

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

s. 1966
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Fazer Food Services ja
Executive Vice President, Fazer-konserni

Marko Bergholm

Brendan Harris

Sebastian Jägerhorn

s. 1970
Kauppatieteiden kandidaatti
vt toimitusjohtaja, Fazer Makeiset

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

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

Petri Kujala

Ulrika Romantschuk

Lara Saulo

s. 1962
Kauppatieteiden kandidaatti
Toimitusjohtaja, Fazer Leipomot ja
Executive Vice President, Fazer-konserni

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

s. 1972
Kauppatieteiden maisteri
Transfromaatio ja Executive Vice
President, Fazer-konserni

Mika Videman
s. 1967
Diplomi-insinööri
Henkilöstöjohtaja ja Executive Vice
President, Fazer-konserni
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Tilinpäätöslukuja
Fazer ottaa käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit
Fazer haluaa antaa toiminnastaan merkityksellisiä ja olennaisia tietoja läpinäkyvällä tavalla. Tätä tarkoitusta varten
olemme päättäneet ottaa käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (International Financial Reporting Standards,
IFRS), ja laadimme konsernitilinpäätöksen IFRS-standardien mukaisesti tästä tilinpäätöksestä alkaen. Fazer on tähän
asti laatinut konsernitilinpäätöksensä suomalaisten tilinpäätösstandardien (FAS) mukaan. 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.
Fazerin ensimmäinen IFRS-tilinpäätös
Vuoden 2017 konsernitilinpäätös on Fazerin ensimmäinen kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial
Reporting Standards) mukainen tilinpäätös ja siinä on sovellettu seuraavia säännösten sallimia helpotuksia:
- IFRS 3 -standardia (liiketoimintojen yhdistämiset) ei ole sovellettu takautuvasti tytäryhtiöhankintoihin, jotka ovat
toteutuneet ennen 1.1.2016,
- kaikkien ulkomaan yksiköiden kumulatiivinen muuntoero siirtymähetkellä 1.1.2016 on nollattu,
- IFRS 16 standardia (vuokrasopimukset) ei ole sovellettu operatiivisiin vuokrasopimuksiin, joiden jäljellä oleva
vuokrasopimuskausi oli siirtymähetkellä 1.1.2016 vähemmän kuin kaksitoista kuukautta,
- vuokrasopimuksiin on käytetty samaa diskonttauskorkoa siirtymähetkellä, ja
- rahoitusleasing-omaisuuden arvo ja velka on arvostettu yhtä suuriksi.
Fazer on ottanut käyttöön IFRS 9 (rahoitusinstrumentit), IFRS 15 (myyntituotot asiakassopimuksista) ja IFRS 16
(vuokrasopimukset) standardit ennenaikaisesti. Tarkemmat tiedot Fazerin laskentakäytännöstä ja IFRS:ään siirtymisen
vaikutuksista on esitetty Fazer-konsernin virallisessa tilinpäätöksessä ja sen liitetiedossa 4.
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Fazer-konsernin laaja tuloslaskelma
M€

2017

2016

1 641,6

1 603,1

Liiketoiminnan muut tuotot

6,3

8,2

Varaston muutos
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Kulut yhteensä

3,7
-600,8
-551,1
-81,7
-326,3
-1 556,1

-2,4
-572,0
-540,0
-74,4
-332,7
-1 521,5

0,3

0,2

Liikevoitto

92,1

90,1

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

20,3
-22,9
-2,6

22,2
-23,0
-0,8

Voitto (-tappio) ennen veroja

89,5

89,3

Tuloverot

-17,3

-18,7

Tilikauden tulos (-tappio)

72,1

70,5

Voittojen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

63,4
8,8

62,0
8,5

Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset
Muuntoerojen vaikutus
Näihin eriin liittyvät tuloverot

2,7
-9,0
-0,5

-2,7
6,3
0,6

Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muutokset rahoitusvarojen käyvässä arvossa
Eläkevelvoitteiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
Näihin eriin liittyvät tuloverot
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen

0,2
0,3
-0,1
-6,5

3,6
-0,4
-0,6
6,8

Laaja tulos yhteensä

65,7

77,3

Laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

58,9
6,8

66,4
11,0

Liikevaihto

Osuus osakkuusyritysten voitosta

IFRS-standardien käyttöönoton keskeiset vaikutukset Fazerin tuloslaskelmaan
IFRS-standardeja sovellettaessa liikearvoa ja vaikutusajaltaan rajoittamattomiksi luokiteltuja tavaramerkkejä ei poisteta. Yrityshankintoihin liittyvät kustannukset
kirjataan IFRS:n mukaan tulokseen liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankintahetkellä identifioidut taseen ulkopuoliset aineettomat erät, kuten asiakkuudet,
tavaramerkit ja teknologia, allokoidaan taseeen aineettomiksi omaisuushyödykkeiksi. Näiden omaisuuserien poistot kirjataan tuloslaskelman poistot ja
arvonalentumiset ryhmään. Poistoista kirjataan vastaava laskennallisen verovelan muutos oikaisemaan tuloveroja. Suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaan
kaikki vuokrasopimukset on käsitelty muina vuokrasopimuksina. IFRS-tilinpäätöksessä FAS:n mukaiset vuokrakulut oikaistaan pois liiketoiminnan muista kuluista
ja niiden tilalla esitetään taseeseen kirjattujen omaisuuserien poistot ja rahoitusvelaksi kirjattuihin vuokravelvoitteisiin liittyvät korkokulut. IFRS-standardeja
sovellettaessa rahoitusvarat luokitellaan kolmeen kategoriaan; jaksotettuun hankintamenoon, käypään arvoon tulosvaikutteisesti tai käypään arvoon laajan tuloksen
kautta arvostettaviin rahoitusvaroihin. Tämän johdosta yhtiö on siirtänyt rahavaroihin kirjatut joukkovelkakirjasijoitukset ja sijoituksiin kirjatut julkisesti noteeratut
osakkeet käypään arvoon laajan tuloksen kautta arvostettaviin rahoitusvaroihin. Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa valuuttajohdannaissopimuksiin. IFRS-standardeja
sovellettaessa suojauskomponentin arvonmuutos kirjataan laajan tuloksen kautta silta osin, kun suojaus on tehokas. Yhtiö on soveltanut suojauslaskentaa myös
FAS:n mukaisessa raportoinnissa.

61

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2017

Tilinpäätöslukuja

Fazer-konsernin tase
M€

31.12.2017

31.12.2016

160,6
51,2
431,8
1,1
3,1
2,0
1,0
650,9

129,6
32,1
427,7
1,0
3,2
8,4
2,0
0,3
604,4

90,3
206,0
21,8
4,0
40,3
362,4
1 013,3

82,5
198,5
21,7
4,9
3,4
62,9
373,9
978,3

126,5
-0,2
372,7
499,0
58,3
557,3

126,5
0,1
351,5
478,1
51,7
529,7

54,7
21,5
4,4
2,0
9,6
92,2

53,8
22,7
5,0
2,2
5,6
89,3

86,5
268,9
1,6
6,8
363,8
456,0
1 013,3

93,0
260,7
1,1
4,5
359,3
448,6
978,3

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Käypään arvoon laajaan tulokseen kirjattavat rahoitusvarat
Muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Käypään arvoon laajaan tulokseen kirjattavat rahoitusvarat
Tuloverosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
VARAT YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Osakepääoma
Muut rahastot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomat omistajat
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Laskennalliset verovelat
Etuuspohjaiset eläkevelat
Varaukset
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat
Osto- ja muut velat
Varaukset
Tuloverovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Velat yhteensä
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

IFRS-standardien käyttöönoton keskeiset vaikutukset Fazerin taseeseen
IFRS-standardeja sovellettaessa liikearvoa ja vaikutusajaltaan rajoittamattomiksi luokiteltuja tavaramerkkejä ei poisteta, vaan niiden mahdollista arvonalentumista
testataan vuosittain. Hankittujen liiketoimintojen varat ja velat arvostetaan IFRS:n mukaan hankintahetken käypään arvoon. Hankintahetkellä identifioidut
taseen ulkopuoliset aineettomat erät, kuten asiakkuudet, tavaramerkit ja teknologia, allokoidaan taseeseen aineettomiksi omaisuushyödykkeiksi, jotka poistetaan
taloudellisena vaikutusaikanaan. Näistä allokoinneista ja käyvän arvon kohdistuksista kirjataan laskennallista verovelkaa. FAS:n mukaan kaikki vuokrasopimukset
on käsitelty muina vuokrasopimuksina. IFRS 16 standardia sovellettaessa lähes kaikki vuokrasopimukset merkitään taseeseen. Taseeseen kirjataan omaisuuserä
(vuokralle otetun omaisuuserän käyttöoikeus) ja vuokrien maksua koskeva rahoitusvelka. Osa vuokrasopimuksista sisältää sitoumuksen ennalleen palauttamisesta.
Näiden toimitilavuokrasopimusten osalta kirjataan ennalleenpalauttamisvaraus. Rahoitusvarojen luokittelumuutoksen johdosta aiemmin rahavaroihin kirjatut
korkorahastosijoitukset on siirretty käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattuihin rahoitusvaroihin ja joukkovelkakirjasijoitukset käypään arvoon laajan
tuloksen kautta kirjattuihin rahoitusvaroihin. Osakeomistukset julkisissa yhtiöissä on FAS:n mukaan kirjattu käyttöomaisuuteen hankintamenoonsa tai sitä
alempaan arvoon, kun taas IFRS:n mukaan nämä kirjataan käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin. Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa
valuuttajohdannaissopimuksiin. IFRS-standardeja sovellettaessa suojauskomponentin arvonmuutos kirjataan laajan tuloksen kautta rahavirran suojausrahastoon
silta osin, kun suojaus on tehokas.
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Tilinpäätöslukuja

Fazer-konsernin rahavirtalaskelma
M€
Liiketoiminnan rahavirta
Saadut korot
Maksetut korot
Saadut osingot
Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirta
Tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen nettorahavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Investoinnit laajan tuloksen kautta arvostettaviin rahavaroihin
Laajan tuloksen kautta arvostettavien rahavarojen myynti
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Rahoitusleasingvelkojen lyhennykset
Maksetut osingot
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.
Kurssierot
Rahavarat 31.12.
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua

2017
171,3
20,4
-23,2
0,3
-19,2
149,6

2016
159,6
24,4
-22,9
0,4
-14,9
146,6

-45,6
-62,4
8,4
0,6
-98,9

-18,5
-83,6
-2,6
3,4
-101,2

60,0
-74,5
-25,4
-37,9
-77,8
-27,1

4,1
-9,5
-25,7
-19,0
-50,0
-4,6

89,5
-0,4
62,1

94,0
-0,1
89,5
0,0

2017
89,5

2016
89,3

80,4
1,3
1,0
-0,3
0,0
2,6

76,2
0,1
-1,9
-1,9
-0,2
-0,1
1,0

-1,1
-5,3
-5,6
7,5
-1,5
2,8
171,3

-2,6
2,3
-1,1
-2,0
1,0
-0,2
159,6

Liiketoiminnan rahavirta
M€
Voitto ennen veroja
Oikaisut:
Poistot
Arvonalentumiset
Arvonalentumisten peruuttaminen
Pysyvien vastaavien luovutusten voitot ja tappiot
Osuus osakkuusyritysten voitosta
Osinkotuotot investointien rahavirtaan luokitelluista sijoituksista
Rahoituksen kustannukset
Liiketoiminnan varojen ja velkojen muutos
Myyntisaamisten muutos (lisäys-/vähennys+)
Varaston muutos (lisäys-/vähennys+)
Liiketoiminnan saamisten muutos (lisäys-/vähennys+)
Ostovelkojen muutos (lisäys+/vähennys-)
Muiden velkojen muutos (lisäys+/vähennys-)
Muiden varausten muutos
Liiketoiminnan rahavirta

IFRS-standardien käyttöönoton keskeiset vaikutukset Fazerin rahavirtalaskelmaan
IFRS:n mukaisessa rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirrat ovat aiempaa suuremmat, koska vuokrasopimusvelan pääoman osuus maksuista luokitellaan
rahoituksen rahavirraksi. Koron osuus maksuista esitetään edelleen liiketoiminnan rahavirroissa.
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Tilinpäätöslukuja

Viisivuotiskatsaus
IFRS

FAS

2017

2016

2016

2015

2014

2013

Tuloslaskelma
Liikevaihto, M€
Liikevaihto Suomen ulkopuolella, %
Liikevoitto, M€
Liikevoitto, %
Voitto ennen veroja, M€
% liikevaihdosta
Tilikauden voitto, M€
Jakautuminen emoyhtiön omistajille
Jakautuminen määräysvallattomille omistajille

1 641,6
52,1 %
92,1
5,6 %
89,5
5,5 %
72,1
63,4
8,8

1 603,1
50,6 %
90,1
5,6 %
89,3
5,6 %
70,5
62,0
8,5

1 603,5
50,6 %
52,7
3,3 %
54,9
3,4 %
36,6
29,4
7,3

1 576,1
51,4 %
44,3
2,8 %
41,4
2,6 %
23,7
19,4
4,4

1 647,7
52,6 %
43,3
2,6 %
36,6
2,2 %
21,0
16,5
4,5

1 695,7
53,1 %
49,0
2,9 %
48,6
2,9 %
26,2
23,9
2,3

Tase
Pitkäaikaiset varat, M€
Vaihto-omaisuus, M€
Muut lyhytaikaiset varat, M€
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, M€
Määräysvallattomat omistajat, M€
Vieras pääoma, M€
Taseen loppusumma, M€

650,9
90,3
272,1
499,0
58,3
456,0
1 013,3

604,4
82,5
291,4
478,1
51,7
448,6
978,3

497,3
79,3
291,3
443,2
51,5
373,1
867,9

472,0
78,7
290,2
430,9
41,9
368,1
840,9

506,8
73,4
239,3
472,2
39,2
308,2
819,6

589,7
78,4
294,1
505,9
51,0
405,4
962,3

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

108,0
81,7
0,0
79,0
14,2 %
13,6 %
13,3 %
55,1 %

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

104,6
51,0
35,2
-17,6
-3,6 %
10,2 %
7,6 %
57,1 %

61,7
52,3
35,1
-17,3
-3,7 %
8,2 %
4,8 %
56,3 %

58,9
61,0
36,4
-20,7
-4,0 %
7,1 %
3,5 %
62,5 %

79,7
62,2
34,3
33,3
6,0 %
7,3 %
5,4 %
58,0 %

Henkilöstö (FTE)

13 198

13 287

13 287

13 416

13 803

13 762

ROI

=

ROE

=

Omavaraisuus

=

Netto=
velkaantumisaste

Voitto ennen veroja + Rahoituskulut
Taseen loppusumma - Korottomat velat (keskimäärin)
Voitto ennen veroja - Välittömät verot

x 100

x 100

Oma pääoma (keskimäärin)
Oma pääoma

x 100

Taseen loppusumma - Saadut ennakot
Korolliset nettovelat

x 100

Oma pääoma
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