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Vuosi pähkinänkuoressa
Meneillään on Fazerin strateginen muutos nykyaikaiseksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta.
Vuonna 2018 uudistimme Fazerin brändipositiointia ja nostimme kuluttajan keskeiseen asemaan muutoksessamme.
Loimme ruokainnovaatioita yrityksen sisällä ja yhdessä kumppaneidemme kanssa ja kehitimme tavoitteellista
työskentelykulttuuriamme.
Vuosi 2018 oli uuden strategiakautemme ensimmäinen vuosi, ja aloitimme strategian toteuttamisen kaikilla liiketoiminta-alueilla
ja kaikissa yksiköissä. Vahvistimme kuluttajakeskeistä lähestymistapaamme ja teimme siitä vankan pohjan brändin ja liiketoiminnan
kehittämiselle. Fazerin uudistettu brändipositiointi, ”Northern Magic. Made Real.”, varmistaa, että Fazer erottuu kuluttajille
merkityksellisellä tavalla myös tulevaisuudessa. Kyseessä on kunnianhimoinen lupaus, joka perustuu missioomme ja visioomme,
heijastaa perinteitämme ja kurkottaa tulevaisuuteen.
Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 1618 miljoonaa euroa, jääden hieman edellisvuoden liikevaihdosta. Fazer Leipomoiden
liikevaihto oli 552 miljoonaa euroa, Fazer Makeisten liikevaihto oli 333 miljoonaa euroa, Fazer Food Servicesin liikevaihto oli 593
miljoonaa euroa, Fazer Lifestyle Foodsin liikevaihto oli 122 miljoonaa euroa ja Fazer Retailin liikevaihto oli 46 miljoonaa euroa.
Jatkoimme tarjoomamme kehittämistä läpi vuoden ja valmistelimme liiketoimintojamme tulevaa kansainvälistä laajentumista varten.
Loimme tutkimus- ja kehitystyöllä uusia tuotteita ja palveluita, jotka ylläpitävät ja edistävät hyvinvointia ja tukevat vastuullista
elämäntapaa. Loimme arvoa asiakkaille, kumppaneille, omistajille, toimitusketjulle ja koko yhteiskunnalle ja toimimme vastuullisten
käytäntöjemme mukaisesti.
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Konsernijohtajan katsaus
Moderni vastuullinen ruokayhtiö
Fazerin tavoitteena on nopeuttaa tulevina vuosina kehitystään nykyaikaiseksi, vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta.
Vuonna 2018 käynnistimme tärkeitä toimenpiteitä uuden strategiamme toteuttamiseksi. Liikevaihto oli vuoden 2017 tasolla, mutta
liiketoiminnan tulos jäi viime vuotta alhaisemmaksi.
Elämme nopeatempoisessa maailmassa. Perusteet, joiden pohjalta ihmiset tekevät valintoja, ovat muuttuneet. Yrityksenä meidän
tulisi osata ennakoida ihmisten tarpeet. Fazerille tämä tarkoittaa, että meidän on tultava entistä älykkäämmiksi ja nopeammiksi
ymmärtääksemme, mihin suuntaan kuluttajakäyttäytyminen on menossa. Haluamme vastata trendeihin ja luoda innovaatioita
kaikissa kategorioissa ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa markkinapotentiaalimme hyödyntämiseksi. Näiden kykyjen
kehittäminen vaikuttaa työtapoihimme ja kulttuuriimme.
Trendit muokkaavat ruokamaailmaa. Uudet proteiininlähteet ja kasvipohjaiset vaihtoehdot lihalle ovat yhä suositumpia.
Ruuantuotannon ilmastovaikutukset herättävät paljon keskustelua, ja monet ovat valmiita vähentämään lihankulutustaan. Fazer
Lifestyle Foods vastaa vastuullisuutta ja terveyttä painottavan elämäntavan tarpeisiin, ja sillä on merkittävä rooli toimintamme
laajentamisessa Pohjoismaiden ulkopuolelle. Kasvikset ja kaura kuuluvat vastuullisten välipalainnovaatioiden ydinaineksiin. Myös
hyvinvointia edistävät leipomotuotteet sekä artesaanituotteet kiinnostavat edelleen kuluttajia. Joustavat ruokailutottumukset
vaikuttavat myös Fazer Food Servicesin tarjoomaan. Fazer Makeisilla olemme yhdistäneet klassikkotuotteita ja uusia innovaatioita,
minkä ansiosta olemme onnistuneet uusien suklaalevyjen lanseerauksissa. Olemme vahvistaneet kuluttajatarpeiden huomioimista
avaamalla Fazer Candy Store -verkkokaupan. Fazer Retail keskittyy vahvistamaan suoraa kuluttajaliiketoimintaamme ja ainutlaatuista
Fazer-kokemusta.
Vuonna 2018 aloimme toteuttaa uutta strategiaamme. Kuljemme kohti yhteistä strategista päämääräämme toimimalla
vahvemmin kuluttajakeskeisesti ja Fazerin uudistuneen brändipositioinnin tukemana. Panostamme arvon luomiseen
liiketoimintaportfoliovalinnoilla, ylläpitämällä toiminnan huippulaatua ja toteuttamalla rakenteellisia parannuksia. Investoimme tuoteja liiketoimintaportfolion kehittämiseen ja uudistamiseen vahvan kuluttajatuntemuksen ja tutkimuksen pohjalta. Haemme kasvua
valitsemissamme kategorioissa ja tavoittelemme uusia asiakkaita Pohjois-Euroopassa ja muilla valikoiduilla markkinoilla tarjoomalla,
joka perustuu vahvoihin brändeihin kasvavissa kategorioissa. Fazer Lifestyle Foodsin tuotteet ja suklaa ovat ykköstuotteitamme, kun
siirrymme kansainvälisille markkinoille.
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Keskitymme strategiamme toteutukseen valmistautumalla digitalisoituvan maailman tarpeisiin ja edistämällä tavoitteellista
työskentely- ja turvallisuuskulttuuria. Olemme sitoutuneet parantamaan tulostamme strategisten toimenpiteiden avulla
kaikissa liiketoiminnoissamme ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Olemme asettaneet tavoitteet korkealle ja panostamme niiden
saavuttamiseen. Luomme uusia houkuttelevia tuotteita ja ratkaisuja hyödyntämällä vahvaa asiakastuntemusta ja tekemällä tiivistä
yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa. Innovoimme yhdessä ja luomme arvoa sekä asiakkaille että kumppaneille.
Investointi Lahteen rakennettavaan uuteen tuotantolaitokseen, jossa valmistetaan kauramyllyn sivutuotteena syntyvästä kauran
kuoresta ksylitolia uusinta teknologiaa käyttäen, edistää osaltaan innovaation keinoin saavutettavaa yhä suurempaa vastuullisuutta ja
kiertotaloutta. Työt tontilla on jo aloitettu.
Fazerin brändiuudistus varmistaa, että Fazer erottuu kuluttajille merkityksellisellä tavalla myös tulevaisuudessa. ”Northern
Magic. Made Real.” on ainutlaatuinen ja eteenpäin katsova, kunnianhimoinen lupaus, joka pohjautuu perinteisiimme ja kurkottaa
tulevaisuuteen. Se tukee tavoitettamme laajentua voimakkaasti Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa. Sen lisäksi, että kuluttajat
haluavat brändien tarjoavan erinomaisia tuotteita ja palveluita, he myös haluavat niiden edustavan syvällisempää tarkoitusta ja
heijastavan yhteiskuntaa hyödyttäviä arvoja ja asenteita. Me haluamme kuluttajien valitsevan Fazerin. Uudistettu brändimme auttaa
meitä viestimään paremmin, keitä olemme, mitä tarjoamme ja mitä edustamme.
Olemme määrittäneet uuden lähestymistavan vastuullisuuteen ottaaksemme vahvemmin kantaa ja saavuttaaksemme
konkreettisia tuloksia. Lähestymistapa noudattaa Fazerin mission, strategian ja uudistetun Fazer-brändin linjauksia ja koostuu
neljästä päätavoitteesta: 1) 50 % vähemmän päästöjä, 2) 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 3) 100 % vastuullisesti hankittua ja 4)
enemmän kasvipohjaista. Tiedämme, että se, miten ruokaa viljellään, tuotetaan ja kulutetaan, vaikuttaa merkittävästi ympäristöön,
yhteiskuntaan ja hyvinvointiimme. Ruuan kautta voimme saada muutoksia aikaan. Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact
-aloitteen periaatteisiin, ja työskentelemällä kohti vuoden 2030 päätavoitteitamme edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamista.
Tukeakseen Fazerin tavoitetta uudistua nykyaikaiseksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi Fazerin tutkimus- ja innovaatioyksikkö Fazer Lab
kutsui keväällä 2018 kaikki työntekijät mukaan Fazerin sisäiseen innovaatiohaasteeseen kehittämään uusia ideoita. Fazer Innovation
Challenge synnytti 110 ideaa ja huipentui pitching-tapahtumaan, jossa 24 innovaatiotiimiä esitti ideoitaan. Tiimit kehittivät laajan
kirjon ideoita, ja ensimmäinen valmis tuote, hamppua sisältävä artesaanileipä, on jo kuluttajien saatavilla Suomessa. Arvostamme
yhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa ja tavoitteenamme on lisätä tietämystämme ja innovaatiotoimintaa eri kategorioissa.
Uskomme avoimeen ja ketterään innovointiin. Edellisen vuoden aikana olemme tehneet yhteistyötä muun muassa uusiutuvista
materiaaleista valmistettavien ja kierrätettävien pakkausmateriaalien kehittämiseksi.
Vuonna 2018 monien päämarkkinoidemme taloustilanne kehittyi positiivisesti. Suomen talouden kasvua edistivät yksityinen kulutus,
työttömyyden vähentyminen ja hidas inflaatio. Myös Ruotsin talous kasvoi tasaisesti vuonna 2018. Työmarkkinatilanne pysyi vaikeana,
mutta palkkakehitys oli melko tasaista ja inflaatio pysyi normaalilla tasolla. Venäjän taloutta uhkaavat edelleen talouspakotteet ja
sisäiset uudistukset, vaikka niiden vaikutuksia lieventävätkin vahvat makrotalouden indikaattorit ja varovainen rahapolitiikka. Maan
työttömyysaste pysyi alhaisena. Sen sijaan inflaatioriski kasvoi.
Kilpailu on äärimmäisen kovaa kaikilla markkinoilla, ja se on edelleen kiristynyt. Fazerilla on kuitenkin hyvät edellytykset vahvistaa
asemaansa kotimarkkinoilla ja kasvaa Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa.
Fazer Leipomoiden Suomen ja Baltian yksiköissä kehitys oli vahvaa. Myymäläleipomoiden menestys Suomessa jatkui: leipomoita
avattiin lisää ja tarjoomaan otettiin mukaan uusia tuotteita. Fazer sai Venäjällä ennätysmäärän laatu- ja innovointipalkintoja.
Valitettavasti kuluttajien heikentyvä ostovoima vaikutti negatiivisesti volyymiin ja liiketoiminnan tulokseen Venäjällä. Ruotsissa tuloksen
osalta oli yhä haasteita, mutta investoinnit markkinointiin alkoivat tuottaa tulosta vuoden loppupuolella.
Fazer Makeisissa kaikki kaupalliset yksiköt tekivät hyvän tuloksen. Fazer Makeiset edisti kansainvälistä kasvuaan tekemällä sopimuksen
kiinalaisen jakelijan kanssa ja aloittamalla organisaation rakentamisen Yhdysvalloissa.
Uuden ilmeen saaneiden Fazer Yosa -tuotteiden lanseerauksen myötä Fazer Lifestyle Foodsin näkyvyys vahvistui pohjoismaisten
kauppojen hyllyillä. Fazer Retailin luominen avasi uusia mahdollisuuksia yksiköiden väliselle yhteistyölle ja vahvisti suoran
kuluttajaliiketoiminnan mahdollisuuksia.
Fazer Food Servicesin tulos oli hyvällä tasolla etenkin Tanskassa ja Suomessa. Fazer Food Servicesissä on testattu uusia,
tämänhetkisiä trendejä ja joustavia ruokailutapoja heijastavia konsepteja ja ideoita, ja tämän vuoden lopussa juhlimme Ruotsin
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ja Suomen Fazer Culinary -tiimien menestystä, kun tiimit toivat kaksoisvoiton Culinary World Cupista: Fazer Team Ruotsi
ensimmäisellä ja Fazer Team Suomi toisella sijallaan.
Fazer Experience -vierailukeskuksen suosio on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2018 keskuksessa kävi yli 200 000 vierailijaa. Fazer
Experience on ainutlaatuinen paikka, jossa jokainen voi kokea Fazerin omalla tavallaan. Keskus on ihmisiä kiinnostava käyntikohde, ja
monet vierailijat palaavat sinne yhä uudelleen. Vastavuoroiset kohtaamiset edistävät jatkuvaa kehitystä ja vuoropuhelua ja parantavat
käsitystämme asiakkaiden tarpeista.
Fazerilla me tähtäämme korkealle ja uskallamme ajatella isosti. Olemme vahvistuneet yrityksenä ja markkinoilla meidät nähdään
uudessa valossa – entistä edistyksellisempänä ja tulevaisuuteen suuntautuneena yhtiönä. Tämä on erinomaisten työntekijöidemme
ansiota. Yhdessä kehitämme yhtiötä ja varmistamme sen menestyksen myös jatkossa.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia kumppaneitamme ja sidosryhmiämme sitoutumisesta ja tuesta vuonna 2018.

Christoph Vitzthum
Konsernijohtaja
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Avainluvut 2018
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Kohokohtia vuonna 2018
Uudistimme Fazerin brändipositioinnin varmistaaksemme, että Fazer erottuu kuluttajille merkityksellisellä tavalla myös
tulevaisuudessa. “Northern Magic. Made Real.” on ainutlaatuinen ja eteenpäin katsova lupaus, joka tukee tavoitettamme laajentua
voimakkaasti Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa.
Päivitimme lähestymistapamme vastuullisuuteen, jotta se vastaisi paremmin nykyistä strategiaamme. Fazerin kunnianhimoinen
suunta kohti vuotta 2030 sisältää neljä päätavoitetta: 1) 50 % vähemmän päästöjä, 2) 50 % vähemmän ruokahävikkiä,
3) 100 % vastuullisesti hankittua ja 4) enemmän kasvipohjaista. Fazer uudisti Itämeri-sitoumuksensa jälleen viideksi vuodeksi.
Uudessa sitoumuksessa keskitymme kiertotalouteen, kestävään viljanviljelyyn, vesienhoitosuunnitelman käyttöönottoon ja Fazerin
tarjooman kehittämiseen.
Leipomoliiketoiminnassa terveys- ja hyvinvointituotteiden ja artesaanileivän kysyntä jatkui vahvana. Fazer Leipomot jatkoi
investoimista tarjooman uusiin kasvualueisiin, kuten terveellisiin tuotteisiin sekä uutuuksien ja koko leipäkategorian kehittämiseen.
Tuoretta artesaanileipää tarjoavien myymäläleipomoiden määrä kasvoi Suomessa 64 myymälään. Fazer Sirkkaleipä herätti
suurta kansainvälistä huomiota ja voitti useita palkintoja. Fazer Juuresleipä ja Hlebny Dom Hercules Mini voittivat Vuoden 2018
innovatiivinen tuote -palkinnon Venäjällä.
Fazer Makeisten liiketoiminta menestyi erinomaisesti. Suklaalevyjen markkinaosuus kasvoi ja keksien myynti lisääntyi vahvasti
Suomessa. Avasimme Fazer Candy Store -verkkokaupan palvelemaan kuluttajia verkossa ja aloitimme yhteistyön JD.comin kanssa
tutkiaksemme Kiinan markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Yhdysvalloissa olemme alkaneet rakentaa omaa organisaatiota ja
olemme kehittäneet ensimmäiset uudet tuotteet kansainvälisiä markkinoita varten. Liiketoiminta-alueen uusi toimitusjohtaja Nathalie
Ahlström aloitti syyskuussa.
Fazer Food Services perusti yhteistyössä IBM:n ja VTT:n kanssa innovaatioekosysteemin ja TestEat-tutkimusravintolan, jossa
tutkitaan lounasruokailijoiden ruokavaliota ja käyttäytymismalleja. Fazer Food & Co lanseerattiin Tanskassa ja Norjassa. Tanskassa
lanseerasimme myös kasvisruokaan keskittyvän Green Street -katuruokakonseptin. Ruotsissa kehitimme yhdessä asiakkaamme
kanssa kokonaan uudenlaisen Meal Watch -konseptin, jonka tarkoitus on varmistaa ikäihmisille oikeanlainen ruoka ja ravitsemus
yksilöllisten profiilien avulla. Fazer Food Servicesin Suomen ja Ruotsin Fazer Culinary Teamit ottivat kaksoisvoiton keittiömestareiden
maailmanmestaruuskilpailuissa Luxemburgissa.
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Fazer Lifestyle Foods investoi merkittävästi organisaation kehittämiseen ja markkinointitoimenpiteisiin kasvun takaamiseksi.
Fazer Yosa -kauratuoteperhe laajeni kahdeksalla tuotteella, ja brändiä päivitettiin muun muassa uudistamalla pakkausten ulkoasut.
Fazer Mylly lanseerasi ainutlaatuisen, patentoituun LOFO™-entsyymiin perustuvan ratkaisun, jonka avulla FODMAP-hiilihydraatteja
voidaan vähentää vehnä- ja ruisleivonnassa. Liiketoiminta-alueen uusi toimitusjohtaja Mats Liedholm aloitti marraskuussa.
Vuoden 2018 alussa perustettiin Fazer Retail -liiketoimintayksikkö, johon kuuluvat Gateau-leipomomyymälät Suomessa ja Ruotsissa
sekä Fazer Cafét Suomessa. Fazer Café Kluuvikatu – Helsingissä vuonna 1891 avattu ensimmäinen Fazer Café – remontoitiin ja sen
tarjoomaa uudistettiin uusilla tuotteilla.
Järjestimme innovaatiohaasteen, johon kaikki fazerilaiset kutsuttiin osallistumaan uusilla, rohkeilla ja luovilla ideoilla. Näistä monet on
siirretty kehitys- ja toteutusvaiheeseen.
Fazer Experience -vierailukeskuksessa vieraili vuonna 2018 yli 200 000 ihmistä. Toivotamme kaikki uudet ja vanhat vierailijat
tervetulleiksi keskukseen, joka tarjoaa mahdollisuuden kokea Fazer-brändi ja -maailma.
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Tietoa Fazerista
Fazer tarjoaa merkityksellisiä ruokakokemuksia.
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis-, keksi- ja viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita, maidottomia
tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa ja juomia sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa yhdeksässä maassa ja vientiä
noin 40 maahan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 1,6 miljardia euroa, ja yrityksessä työskenteli yli 15 000 henkeä.
Toimintaamme ohjaavat laadukkuus, vastuullisuus sekä kunnioitus ympäristöä ja ihmisiä kohtaan. Pyrimme kehittämään kulttuuria,
joka kannustaa työntekijöitämme työskentelemään, sitoutumaan ja kehittymään yhdessä. Sen osatekijöitä ovat aloitteellisuus,
senhetkistä tehtävää pidemmälle ulottuva näkökulma, oman työmme vaikutusten ymmärtäminen sekä vastuun kantaminen
tuloksista.
Fazerin brändiuudistus varmistaa, että Fazer erottuu kuluttajille merkityksellisellä tavalla myös tulevaisuudessa. ”Northern Magic.
Made Real.” on ainutlaatuinen, eteenpäin katsovat ja kunnianhimoinen lupaus, joka pohjautuu perinteisiimme ja kurkottaa
tulevaisuuteen. Se tukee tavoitettamme laajentua voimakkaasti Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa.
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Toimintaympäristö
Haluamme tarjota merkityksellisiä ruokakokemuksia ja herkullisia ruokahetkiä - nopeasti muuttuva markkinaympäristömme
sekä taloudelliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat tähän monin tavoin.
Maailma ympärillämme, liiketoimintaympäristömme ja elämäntyylimme muuttuvat yhä nopeammassa tahdissa, mikä asettaa
uusia vaatimuksia eri aloilla toimiville yrityksille. Jatkuvat trendit, kuten väestön kasvu ja ikääntyminen, työurien pidentyminen,
kaupungistuminen, teknologia ja vastuullisuus, vaikuttavat toimintaympäristöömme.
Vaikka Fazerin päämarkkina-alueiden taloudessa jatkui suotuisa kehitys, kilpailu kiristyi kaikissa liiketoiminnoissamme.
Talouskehitys: kasvua kaikilla päämarkkinoilla
Suomen talous kasvoi yksityisen kulutuksen, työttömyyden vähentymisen ja hitaan inflaation ansiosta. Työllisyysaste parani
merkittävästi, mutta kasvun odotetaan hidastuvan tulevien kuukausien aikana, koska maailmantaloudessa on epävarmuustekijöitä,
eivätkä työvoiman saatavuus ja kysyntä kohtaa.
Ruotsin taloudessa nähtiin tasaista kasvua vuonna 2018. Työmarkkinoilla tilanne oli edelleen tiukka. Inflaatio (ruuan ja energian
hinnat pois lukien) oli normaalilla tasolla, minkä ansiosta Ruotsin talouteen kohdistui vain kohtuullisia hintapaineita. Ruotsin kruunun
odotetaan pysyvän heikkona elvyttävän rahapolitiikan, asuntomarkkinoiden epävarmuuden ja mahdollisten kauppasotien
vaikutusten vuoksi.
Venäjän taloutta uhkaavat edelleen talouspakotteet ja sisäiset uudistukset, vaikka niiden vaikutuksia lievittävätkin vahvat
makrotalouden indikaattorit ja varovainen rahapolitiikka. Maan työttömyysaste pysyy alhaisena, kun taas inflaatioriski on lisääntynyt
useiden eri tekijöiden vuoksi. Venäjän valuutta on erittäin riippuvainen poliittisista tekijöistä, minkä vuoksi näkymät pysyvät
epävarmoina.
Valuuttojen heikentyminen vaikuttaa kannattavuuteen
Kaikki Fazerin päävaluutat ovat heikentyneet suhteessa euroon vuonna 2018. Heikentyneet valuutat vaikuttavat suoraan Fazerkonsernin tuloslukuihin, kun paikalliset valuutat muunnetaan takaisin euroiksi. Ne voivat vaikuttaa epäsuotuisasti myös paikallisiin
tuloksiin, jos ne esimerkiksi nostavat raaka-aineiden tai tuotteiden kustannuksia.
Englannin punta, joka on kaakaon hankinnassa yleisimmin käytetty valuutta, on pysynyt suhteellisen vakaana vuonna 2018, mutta
oli selkeästi heikompi vuoden 2018 lopulla kuin ennen vuoden 2016 Brexit-äänestystä. Tämä on vaikuttanut Fazerin raakaainekustannuksiin suotuisasti.
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Markkinakehitys: ankaraa kilpailua ja runsaasti kysyntää hyvinvointituotteille
Terveys- ja hyvinvointituotteiden kysyntä pysyy suurena, ja myymäläleipomo-liiketoiminta saa lisää jalansijaa Suomessa.
Kilpailu on kuitenkin ennätyksellisen kovaa, ja leipomoliiketoimintamme markkinaosuus supistuikin Ruotsissa ja Venäjällä.
Suomessa kotimainen ruis ja kaura ovat riittäneet Fazer Leipomoiden tarpeisiin poikkeuksellisen haasteellisesta satovuodesta
huolimatta. Vehnän osalta vajetta joudutaan mahdollisesti paikkaamaan tuonnilla.
Artesaanileipä on pysynyt suosittuna erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Venäjällä leivän kulutus pieneni lisäarvosegmenteissä
arvossa mitattuna, joskin kuluttajat siirtyivät edullisista segmenteistä keskihintaisiin kasvattaen näin markkinan arvoa Moskovassa.
Poikkeuksellisen kuuma sää vaikutti kulutukseen kesällä.
Fazer Makeisten liikevaihto vuonna 2018 kasvoi edellisvuodesta kuuman kesän aiheuttamista haasteista huolimatta. Fazer Makeisten
suklaalevyjen markkinaosuus kasvoi Suomessa, mutta kova kilpailu aiheuttaa edelleen haasteita. Keksien markkinaosuus säilyi
ennallaan.
Ruokapalvelumarkkinoilla sopimusmyynti kehittyi positiivisesti vuonna 2018 voitettuamme muutamia isoja kilpailutuksia.
Olemassa olevien sopimusten määrä onnistuttiin pitämään lähes tavoitetasolla ja muutamista kannattamattomista sopimuksista
irtaannuttiin. Toteutimme onnistuneesti tehostamistoimenpiteitä, jotka tukevat kannattavuutta myös vuonna 2019.
Fazer Lifestyle Foods kohtaa lisääntyvää kilpailua kauppojen omien tuotemerkkien kanssa maidottomien tuotteiden ja
smoothiejuomien kategorioissa. Raaka-aineiden nousevat hinnat haastavat viljapohjaisten tuotteiden, kuten puurojen ja myslien
kannattavuutta. Fazer Mylly kärsi korkeista viljan hinnoista vuoden 2017 heikon sadon jälkeen ja kuuman kesän vuoksi vielä
huonomman vuoden 2018 sadon jälkeen.
Fazer Retailin vuoden 2018 tulokseen vaikuttivat myynnin haasteet keväällä ja kesällä, mutta vuoden loppupuolella oli nähtävissä
parannusta etenkin Suomessa. Markkinatilanne Tukholmassa jatkuu erityisen haastavana.
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Yhteinen strateginen suunta: luomme arvoa
kasvun ja portfolion kehittämisen avulla
Vuonna 2018 aloimme toteuttaa uutta strategiaamme. Haluamme olla nykyaikainen vastuullinen ruokayhtiö PohjoisEuroopassa ja muualla maailmassa. Tämän strategisen tavoitteen pohjalta olemme vahvistaneet kuluttajalähtöisyyttämme ja
uudistaneet Fazerin brändipositiointia. Tavoitteemme ovat kasvu, arvon luominen optimoidun liiketoimintaportfolion avulla,
operatiivisen laadun ylläpitäminen ja rakenteelliset parannukset.
Olemme käynnistäneet muutoksemme nykyaikaiseksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen strateginen suunta.
Strategiakaudella 2018–2022 tavoitteenamme on kasvattaa vuosittain liikevaihtoamme keskimäärin 6–8 prosenttia. EBITDA:n osalta
tavoittelemme vähintään 12 prosentin tasoa. Suhteessa näihin tavoitteisiin vuosi 2018 oli haastava. Meillä on kuitenkin vankka tahto
parantaa tulostamme strategisten toimenpiteiden avulla kaikissa liiketoiminnoissamme ja kaikilla markkina-alueillamme. Olemme
asettaneet tavoitteet korkealle ja panostamme niiden saavuttamiseen.
Yksi strategiamme kulmakivistä on liiketoiminta- ja tuoteportfolioiden kehittäminen. Vahvan asiakastuntemuksen ja tiiviin
tieteellisen yhteistyön avulla luomme uusia ja houkuttelevia tuotteita ja ratkaisuja. Liiketoiminnoissa tapahtuvan kehittämisen ja
innovaatiotoiminnan lisäksi hyödynnämme Fazer Labia, joka kehittää uusia kasvun ajureita Fazerille ja kiihdyttää liiketoiminnan
muutoskehitystä koko konsernissa. Ideoimme innovaatioita yhteistyössä ja luomme näin lisäarvoa sekä asiakkaillemme että
kumppaneillemme.
Uudistettu brändi tukee strategista laajentumista
Brändiuudistuksen avulla varmistamme, että Fazer erottuu kuluttajille merkityksellisellä tavalla myös tulevaisuudessa. ”Northern
Magic. Made Real.” on ainutlaatuinen, eteenpäin katsova ja kunnianhimoinen lupaus, joka pohjautuu perinteisiimme ja kurkottaa
tulevaisuuteen. Se tukee tavoitettamme laajentua voimakkaasti Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa. Erinomaisten tuotteiden
ja palveluiden lisäksi kuluttajat odottavat brändeiltä syvempää tarkoitusta sekä arvoja, asenteita ja tekoja, jota ovat hyödyksi
yhteiskunnalle. Me haluamme kuluttajien valitsevan Fazerin. Uudistettu brändimme auttaa meitä viestimään paremmin, keitä olemme,
mitä tarjoamme ja mitä edustamme.
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Vuonna 2018 toimme markkinoille uusia tuotteita eri kategorioissa, kuten terveysvaikutteiset Froosh-smoothiet ja Fazer Alku
-viljatuotteet, kaurapohjaiset Fazer Yosa -välipalatuotteet, juomat ja ruoanlaittotuotteet sekä rapeat ja runsaskuituiset Fazer Snacks
-tuotteet. Kehitimme myös tuotteita ja palveluita, jotka tulevat markkinoille vuodesta 2019 eteenpäin.
Kuluttajaymmärrys ohjaa portfoliokehitystä
Kuluttaja on strategiassamme etusijalla. Vaalimalla yhteyttä kuluttajiin kanssa kaikissa kohtaamisissa – verkossa, kahviloissamme,
leipomomyymälöissämme ja ravintoloissamme – opimme ymmärtämään, mitä ihmiset arvostavat. Kun ymmärrämme kuluttajien
tarpeita syvällisemmin, voimme luoda uusia tuotteita, palveluita ja kokemuksia nopeammin. Teemme rohkeita kokeiluja, jotta voimme
yllättää kuluttajat uusilla maku- ja palveluelämyksillä. Merkityksellinen rooli ihmisten elämässä heijastuu lisäarvona asiakassuhteisiin.
Terveys- ja hyvinvointitrendi on edelleen voimissaan, ja kuluttajien mielenkiinto vastuullisuutta kohtaan jatkaa kasvuaan. Vuonna 2018
Fazer teetti ruokatrenditutkimuksen, josta kävi ilmi, että 41 % suomalaisista on kiinnostunut kasviproteiinien suosimisesta ympäristön
suojelemiseksi ja 54 % söisi ruokaa, joka on räätälöity heidän terveydentilansa mukaan.
Vuonna 2017 perustettu Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alue palvelee tiedostavia asiakkaita, jotka haluavat parantaa
elämänlaatuaan ruuan avulla. Se keskittyy maidottomiin, kasvipohjaisiin ruokiin ja aamiaistuotteisiin sekä vastuullisesti tuotettuihin
elintarvikkeisiin. Fazer Lifestyle Foods on meille vahva kasvualue, jonka orgaanista kasvua tuetaan mahdollisilla yritysostoilla. Fazer
Brainhow -ohjelma otettiin käyttöön Fazer Food Services -liiketoiminta-alueella. Sen avulla, pyrimme lisäämään tietoutta aivojen
terveyttä edistävästä ruuasta. Jatkamme aiheen tutkimista edelleen.
Vuoden 2018 alussa muodostimme Fazer Retail -liiketoimintayksikön vahvistamaan suoraa kuluttajaliiketoimintaa. Fazer Retail
palvelee kahviloiden ja leipomomyymälöiden asiakkaita yhdistämällä laadukkaat artesaanituotteet erinomaiseen asiakaskokemukseen.
Teimme vuoden aikana strategisia rekrytointeja organisaation tulevan kasvun turvaamiseksi.
Tavoitteemme on laajentua päämarkkinoidemme – Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Venäjän – ulkopuolelle. Tavoittelemme uusia
asiakkaita Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa tarjoomalla, joka keskittyy vahvoihin brändeihin kasvavissa kategorioissa.
Lifestyle-kategoria ja suklaa ovat lippulaivamme matkalla kansainvälisille markkinoille.
Älykkäämpi, nopeampi, digitaalinen Fazer
Olemme luoneet konsernille digitaalisen vision ja suunnitelman sen toteuttamiseksi. Fazer Digital tarkoittaa, että meistä tulee
älykkäämpiä ja nopeampia. Haluamme ymmärtää paremmin kuluttajien käyttäytymisen kehittymistä ja innovoida kaikissa
kategorioissamme. Digitaalisaatio-ohjelmamme vuosille 2019–2020 keskittyy neljään teemaan:
Suoraan kuluttajalle – Haluamme olla suorassa yhteydessä kuluttajiin ja oppia ymmärtämään heitä paremmin. Näin voimme
luoda tulevaisuudessa entistä merkityksellisempää tarjoomaa ja kokemuksia, jotka vahvistavat kuluttajien ja Fazerin välistä
suhdetta. Kuluttajatuntemus, tarjooma ja näkemys vakiinnuttavat Fazerin asemaa ensisijaisena liikekumppanina ja avaavat uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.
Digitaalinen kaupankäynti – Varmistamme, että pystymme palvelemaan asiakkaita eri kanavissa. Luomme uusia liiketoimintamalleja,
tulovirtoja ja markkinoillemenostrategioita samalla, kun kehitämme nykyisiä.
Toimintojen verkosto – Teemme datan ja analytiikan avulla toimitusketjustamme läpinäkyvän ja tehostamme toimintaamme.
Luomme uusia toimitus- ja jakelumalleja parantamalla ketteryyttä ja responsiivisuutta toisiinsa liitettyjen prosessien, tiedon jakamisen
ja kysyntäanalytiikan avulla.
Datan hyödyntäminen – Prosesseista, markkinoista ja transaktioista saatava data auttaa meitä ymmärtämään kuluttajia paremmin ja
uudistamaan toimintaamme. Luomme oman ympäristön oppimiselle ja tiedon jakamiselle.
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Fazerin arvot ovat toimintamme ydin
Arvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme ja muodostavat ytimen, jonka ympärille strategia, missio ja visio on rakennettu. Arvot
luovat pohjan päivittäiselle toiminnallemme ja ohjaavat meitä eteenpäin.
•

Asiakaslähtöisyys

Asiakkaidemme tarpeet ja makumieltymykset ohjaavat meitä tuotekehityksessä ja palvelumuotoilussa sekä vastuullisuustyössä
ja sidosryhmäyhteistyössä. Voimme luoda merkityksellisiä ruokakokemuksia vain ymmärtämällä asiakkaidemme odotuksia
perusteellisesti ja ylittämällä ne joka päivä.
•

Laadukkuus

Vaadimme itseltämme parasta mahdollista laatua kaikissa toiminnoissamme – tuotteista ja palveluista logistiikkaan, taloushallintoon ja
johtajuuteen. Luomme tarjoomamme avulla ylivertaisia kokemuksia tehokkaasti ja vastuullisesti.
•

Yhteistyö

Ilon ja hyvinvoinnin tarjoaminen ruuan kautta edellyttää yhteistyötä. Työskentelemme yhdessä, yhtenä Fazerina ja yhtenä tiiminä
toisiamme tukien ja kunnioittaen. Meillä on yhteiset tavoitteet, joiden saavuttamisesta otamme vastuun. Olemme ylpeitä siitä,
mitä teemme.
Ketterä, tavoitteellinen ja yrittäjähenkinen työskentelykulttuuri
Kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää nopeita liikkeitä. Pitkien suunnitteluprosessien sijasta suosimme toimintaa. Otamme muut
ajoissa mukaan ja teemme jatkuvasti yhteistyötä, jotta voimme huomioida eri näkökulmia matkan varrella. Tämä vaatii luottamusta
ja valmiutta oppia toisilta. Yhteinen tehtävämme on edistää työskentelykulttuuria, jossa on turvallista jakaa keskeneräisiäkin ideoita
pelkäämättä arvostelua. Fazer-käyttäytymiset mahdollistavat aidosti yrittäjähenkisen kulttuurin: me osallistamme, me teemme
tulosta, me kehitämme.
Pyrimme kehittämään tavoitteellista työskentelykulttuuria, jossa toimimme enemmän yrittäjän kuin työntekijän tavoin.
Sen osatekijöitä ovat omaa tehtävää laajempi näkökulma, oman työpanoksen vaikutusten ymmärtäminen, nopea sopeutuminen
ympäristön muutoksiin sekä vastuun kantaminen tuloksista. Meillä kaikilla on tärkeä rooli Fazerin muutoksessa.
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Missio ja visio
Muuttuvassa ja hektisessä maailmassa ihmiset etsivät merkityksellisyyttä ja ilonaiheita, jotka on räätälöity juuri heidän
mieltymyksiinsä sopiviksi. Fazer muuttuu maailman mukana luodakseen kestävää kasvua ja vastatakseen uusiin tarpeisiin
samalla intohimolla, joka on innostanut meitä palvelemaan menneiden sukupolvien tarpeita.
Kaikki on nykyään saatavilla heti ja reaaliaikaisesti, mutta toiveet aidoista kokemuksista ja ihanista hetkistä lisääntyvät. Samaan aikaan
teknologinen kehitys mahdollistaa uusien ja monipuolisempien asiakaskokemusten tarjoamisen.
Vastuullisuus on tullut osaksi kuluttajien elämäntapaa, ja jopa osaksi ruualla herkuttelua. Ihmiset välittävät itsestään ja ympäristöstä ja
he odottavat vastuullisia ja läpinäkyviä ratkaisuja, jotka täyttävät ja ylittävät heidän tarpeensa.
Intohimo, jolla olemme palvelleet menneitä sukupolvia, on yhä mukana työssämme nyt ja tulevaisuudessa. Kuten kaikki johtavat
brändit, myös me kehitymme uusien odotusten myötä voidaksemme tarjota tuotteita ja palveluita, jotka ilahduttavat, innostavat ja
piristävät ihmisiä joka päivä. Tulevaisuuden menestyksemme rakentuu aitoudelle, haluttavuudelle ja edistyksellisyydelle.
Missiomme: Ruokaa, jolla on merkitys
Olemassaolomme syy – missiomme – on luoda taianomaisia hetkiä ihmisten elämään lisäämällä kaikkeen mitä teemme ripaus iloa,
hyvinvointia, inspiraatiota, intohimoa ja rakkautta. Haluamme tuotteillamme ja palveluillamme rikastuttaa ihmisten elämää ja luoda
merkitystä jokaiseen päivään.
• Valmistamme terveellisiä ja helppokäyttöisiä tuotteita, jotka voi nauttia missä vain ja milloin vain
• Tarjoamme ravintoloissamme ja kahviloissamme terveellisiä, maukkaita ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja
• Etsimme uusia tapoja helpottamaan ihmisten kiireistä arkea
• Otamme huomioon vaikutuksemme ihmisiin, ympäristöön ja liiketoimintaan kaikessa toiminnassamme
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Visiomme: Luomme iloa ja hyvinvointia merkityksellisillä ruokakokemuksilla
Tuomme mielihyvää ja hyvinvointia ihmisten elämään. Haluamme ilahduttaa, yllättää ja innostaa sekä tehdä hyvää niin ihmisille kuin
ympäristöllekin. Haluamme, että ihmiset maistavat ja tuntevat rakkauden jokaisessa Fazer-kokemuksessa ja tuntevat sen intohimon,
jolla palvelumme ja tuotteemme on luotu.
Visiomme ohjaa tulevaisuuttamme ja toteutamme sitä seuraavasti:
• luomalla uusia ruokia ja tuotteita, jotka innostavat ihmisiä nauttimaan elämästä
• valmistamalla uusia ja luovia kasvipohjaisia ruokia
• luomalla uusia tuotteita ja palveluja yhdessä kumppaneidemme kanssa
• kehittämällä uusia kanavia, joiden kautta voimme palvella kuluttajia missä ja milloin tahansa
• kasvamalla Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa
Visiomme toteutuminen edellyttää brändiemme vahvistamista ja asiakkaiden inspiroimista heille räätälöidyillä kokemuksilla.
Haluamme olla jatkuvasti läsnä ihmisten elämässä tarjoamalla heille huolella luotuja kokemuksia.
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Fazer luo arvoa
Fazer luo arvoa asiakkaille, omistajilleen ja koko yhteiskunnalle. Olemme myös osa arvoketjua, jonka osana toimintamme hyödyttää
tavarantoimittajia ja alihankkijoita sekä palveluntoimittajia ja muita kumppaneita. Olemme myös osa yhteiskuntaa ja tuemme sitä sekä
kansallisella että kansainvälisellä tasolla esimerkiksi työllistämällä ihmisiä ja maksamalla veroja.
Arvonluontimalli esittelee käyttämämme resurssit ja prosessit sekä toimintamme vaikutukset ympäröivään maailmaan. Teemme
jatkuvasti työtä ympäristövaikutustemme vähentämiseksi. Hallinnoimme arvoketjujamme tarkasti, jotta voimme varmistua
hankintojemme toteutuvan reilusti ja oikeudenmukaisesti, resurssitehokkaasti ja ympäristö huomioiden. Liiketoiminnan kannattavuus
mahdollistaa investoinnit, yritysostot ja kasvun.
Arvon luomiseen vaikuttavat liiketoimintaympäristön muutokset, megatrendit, riskit, mahdollisuudet ja hallinnointikäytännöt.
Tarkastelemme säännöllisesti tällaisten muutosten vaikutuksia liiketoimintaamme.

Tärkeimmät resurssimme

Fazer-konserni

Henkilöstö

Brändin teemat

Yli 15 000 työntekijää

Pohjoinen vapaus, Aidot suhteet, Rohkea luovuus

Liiketoiminta-alueet

Luonnonvarat

Ruuan ja pakkausten raaka-aineet
Vesi
Energia

Aineettomat resurssit

Brändit ja maine
Jakeluverkosto
Innovaatioprosessi ja vahva tuotekehitys

Fazer Leipomot

Fazer Makeiset

Fazer Food Services

Taloudelliset resurssit

Vahva tase
Terve kannattavuus ja kassavirta
Merkittävä velanottokyky

Sosiaaliset resurssit

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

Työllistäminen suoraan ja välillisesti
Kehittymismahdollisuuksia työntekijöille
Iloa ja hyvinvointia merkityksellisillä
ruokakokemuksilla
Kasvipohjaisten tuotteiden lisääminen
tukemaan ihmisten ja ympäristön
hyvinvointia

Vastuullisesti hankitut raaka-aineet:
100 % vuoteen 2030 mennessä
Päästöt ja ruokahävikki:
- 50 % vuoteen 2030 mennessä
Jätteiden kierrätysaste lähes 100 %

Liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle

Fazer Lifestyle Foods

Fazer Retail

Luomme arvoa seuraavilla tavoilla:

€

Ihmisille

Ympäristölle

Valmistus ja palvelut

21 tuotantoyksikköä
Oma vähittäismyynti ja
yli 1 000 myyntipistettä ja ravintolaa
Verkkokaupat

Tuotokset ja vaikutukset

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

Taloudellisen arvon jakaminen
vuonna 2018:
• Henkilökunta 545 milj. euroa
• Yhteiskunta 24 milj. euroa
• Omistajat 61 milj. euroa
• Rahoittajat 2 milj. euroa
• Liiketoiminnan kehitys 36 milj. euroa
Taloudellisen arvon lisäksi:
• Tilitettävät verot: 173 milj. euroa
• Investoinnit: 51 milj. euroa
• Toimittajille ja palveluntarjoajille:
hankittu 909 milj. euron arvosta
tuotteita ja palveluita 9109
toimittajalta
• Omistajille: lisäarvoa
osakkeenomistajille
• Yliopistoille ja tutkimuslaitoksille:
yhteistyötä ja tukea
• Paikallisille yhteisöille: kumppanuudet
ja lahjoitukset

Northern Magic. Made Real.
Fazerin tavoitteena on kehittyä nykyaikaiseksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta
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Fazer uudistaa brändipositiointiaan
– Northern Magic. Made Real.
Vuonna 2018 kiteytimme Fazerin brändin ja löysimme syvimmän olemuksemme: Northern Magic. Made Real. Tämä on
ainutlaatuinen, eteenpäin katsova ja kunnianhimoinen lupaus, joka perustuu Fazerin nykyiseen ja tavoiteltuun läsnäoloon
kotimarkkinoillamme. Se on linjassa Fazerin tulevaisuuden tavoitteen kanssa laajentua voimakkaasti Pohjois-Euroopassa ja
muualla maaimassa. ”Northern Magic. Made Real.” johdattaa Fazerin brändin uusille markkinoille ja tukee meitä strategisten
tavoitteidemme saavuttamisessa.
Uudistuneen Fazer-brändin avulla varmistamme, että Fazer erottuu kuluttajille merkityksellisellä tavalla myös tulevaisuudessa.
”Northern Magic. Made Real.” on kunnianhimoinen lupaus, joka pohjautuu perinteisiimme ja kurkottaa tulevaisuuteen. Se tukee
tavoitettamme laajentua voimakkaasti Pohjois-Euroopassa ja muualla maailmassa.
Erinomaisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi kuluttajat edellyttävät enenevässä määrin, että brändit edustavat syvempää merkitystä
sekä yhteiskunnallisesti positiivia vaikutuksia edistäviä arvoja, asenteita ja toimia. Me haluamme, että kuluttajat valitsevat Fazerin.
Uudistettu brändimme auttaa meitä kommunikoimaan paremmin, keitä me olemme, mitä me tarjoamme ja mitä me edustamme.
Uuteen brändipositiointiin kuuluu kolme teemaa, joiden takana seisomme: pohjoinen vapaus, aidot suhteet ja rohkea luovuus.
Fazerin brändiarkkitehtuuri on hybridi. Se on sekoitus Fazerin brändiä, Fazerin identiteettibrändejä sekä Fazerin tukemia brändejä ja
itsenäisiä brändejä. Yhdistämme perinteitä ja innovaatioita ja luomme merkityksellisiä brändikokemuksia. Kehitämme brändejämme
strategiamme mukaisesti, ja niitä ohjaavat asiakkaiden osallistaminen, vahva kuluttajaymmärrys ja tutkimustyö. Ne auttavat meitä
luomaan yhteyden kuluttajiin ja rakentamaan luottamukseen ja aitouteen perustuvia suhteita.
Maailmanlaajuiset trendit ja muuttuvat elämäntyylit
Väestön ikääntyminen, työurien pidentyminen, kaupungistuminen, kulttuurien välinen vuoropuhelu, teknologia, digitalisaatio ja
vastuullisuus ovat maailmanlaajuisia trendejä, jotka yhdessä politiikan ja sääntelyn kanssa vaikuttavat merkittävästi elintarvikealaan.
Samaan aikaan kiireinen ja urbaani elämäntyyli tuovat kuluttajien odotukset brändejä, tuotteita ja palveluita kohtaan uudelle tasolle.
Toimimme nykyaikaisten ja tiedostavien kuluttajien kanssa, jotka etsivät elämäänsä rikastuttavia ruokakokemuksia. Jaamme heidän
huolensa ihmisten ja ympäristön terveydestä ja hyvinvoinnista.
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Me asetamme kuluttajat etusijalle. Meille on tärkeää ymmärtää, miten strategiamme vaikuttaa joka päivä niihin, joiden kanssa
olemme kosketuksissa. Siksi olemme tutkineet tarkasti kuluttajien käsityksiä ilosta ja hyvinvoinnista. Jotta voisimme luoda positiivisia
vaikutuksia, meidän täytyy ymmärtää niitä.
Jatkamme innovointia ja vahvojen brändien rakentamista
Vuonna 2018 lanseerasimme uusia makukokemuksia tutuissa ja arvostetuissa brändeissämme – esimerkkejä näistä ovat Karl Fazer
Tyrkisk Peber -suklaalevy, Fazer Alku -aamiaistuotteet ja Jaffa Pihlaja -keksit. Toimme markkinoille vaaleanpunaisen Fazer Pure Ruby
-suklaan, joka on valmistettu erityisistä ruby-kaakaopavuista ainutlaatuisella valmistusmenetelmällä. Tavoitteemme on rakentaa
Fazerista vahva brändi, joka tunnetaan kaikilla markkinoillamme. Uusi brändifilosofiamme tukee strategian toteuttamista.
Vahva brändi avaa ovia kansainvälisille markkinoille ja mahdollistaa panostamisen valittuihin toimenpiteisiin.
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Liiketoimintamme
Fazerin tuotteet ja palvelut luodaan intohimolla ja huolella ilahduttamaan ja innostamaan ihmisiä.
Meillä on neljä liiketoiminta-aluetta ja yksi liiketoimintayksikkö, jotka yhdessä muodostavat kattavan tarjooman. Eri liiketoimintomme
herättävät strategiamme, missiomme, visiomme ja brändimme eloon ja varmistavat, että ihmiset saavat kokea merkityksellisiä hetkiä
kaikkien Fazerin tuotteiden ja palveluiden parissa.
Olemme läsnä ihmisten elämässä tuotteidemme ja palveluidemme sekä kaikkien Fazer-kohtaamisten kautta: Fazer Leipomoiden
leivät, leivonnaiset ja kakut; Fazer Makeisten suklaat, makeiset ja keksit; Fazer Food Servicesin ravitsevat lounaat; Fazer Lifestyle
Foodsin täysipainoiset välipalat, smoothiet ja aamiaisruuat sekä Fazer Retailin kahviloissa ja leipomomyymälöissä kuluttajille tarjottavat
vastapaistetut leivät, erikoiskahvit sekä makeat ja suolaiset leivonnaiset.
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Fazer Leipomot: vastuullisuutta ja innovaatioita
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien tuotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan leipomoliiketoiminnassa. Ihmiset haluavat
tasapainottaa terveellisyyttä herkuilla ja joustavilla ruokailutottumuksilla, ja me vastaamme näihin trendeihin.
Uudet ja innovatiiviset ratkaisut ovat vastuullisten välipalojen ytimessä. Kasvisten, kauran ja hyönteisten kaltaiset ainekset korvaavat
perinteisiä raaka-aineita leipomoliiketoiminnan lopputuotteissa. Artesaanitrendi kasvaa edelleen.
Jatkoimme investoimista tarjooman uusiin kasvualueisiin, kuten terveellisiin tuotteisiin sekä uutuuksien ja leipäkategorian
kehittämiseen. Leipomoliiketoiminnassa olemme siirtäneet painopistettä innovaatioihin ja vastuullisuuteen. Myymäläleipomoliiketoiminnan vahvistaminen on ollut kehityksen kärjessä.
Tulokset vuonna 2018
Vuosi 2018 oli Fazer Leipomoille haastava Ruotsissa ja Venäjällä. Kasvatimme markkinaosuuttamme Suomessa ja Baltiassa, missä
etenkin tumma palaleipä ja artesaanileipä vahvistivat kasvua. Myymäläleipomoliiketoiminnan kasvu jatkui Suomessa.
Lanseerasimme useita terveellisiä uutuuksia ja välipalatuotteita. Venäjällä Fazer Juuresleipä ja Hlebny Dom Hercules Mini voittivat
Vuoden 2018 innovatiivinen tuote -palkinnon. Suosittu, vuonna 2017 markkinoille tuotu Fazer Sirkkaleipä voitti Cannes Lions
-kilpailussa pronssisen leijonan Sustainable Development Goals -sarjan kategoriassa Responsible Consumption and Production. Myös
Suomessa Fazer Sirkkaleipä on voittanut useita palkintoja. Esittelimme myymäläleipomoissamme kaksi hamppuleipää, jotka saivat
alkunsa Fazerin sisäisessä innovaatiokilpailussa.
Leipomoliiketoiminnassa toteutetaan Fazerin vastuullisuuslähestymistapaa. Jatkoimme keskusteluja sidosryhmien kanssa viljavision ja
kestävien viljelyperiaatteiden käytäntöön viemiseksi Suomessa ja Ruotsissa. Vastuullisuus oli merkittävässä osassa myös ruokahävikin
vähentämisessä. Otimme esimerkiksi käyttöön myymäläleipomoissamme Hävikkitalkoot-konseptin, jossa ihmiset saivat ostaa
edellisenä päivänä leivottuja tuotteita edulliseen hintaan.
Heikko satovuosi nosti raaka-aineiden hintoja erityisesti vuoden jälkipuoliskolla.
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LIIKEVAIHTO – FAZER LEIPOMOT, M€
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Näin etenemme
Jatkamme paikallisuuden vahvistamista ja kaikkien toimintojemme tehostamista. Laajennamme myymäläleipomoiden verkostoa
artesaaniliiketoiminnan vahvistamiseksi ja pilotoimme konseptia myös Suomen ulkopuolella.
Parannamme kuluttajakokemusta panostamalla innovaatiokulttuuriin, joka tukee kasvua uusilla alueilla. Pyrimme nousemaan
kategoriajohtajaksi myymäläratkaisujen toimivuudessa. Parannamme myös Fazer Leipomoiden liiketoiminnan ketteryyttä
keskittymällä esimerkiksi markkinoillemenoprosessiin ja innovaatioiden hyödyntämiseen eri maiden kesken.
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Fazer Makeiset: klassikoita ja uusia
innovaatioita
Fazerin suklaat, makeiset ja keksit ylittävät asiakkaiden odotukset ja täyttävät kuluttajien tarpeet. Fazer säilytti asemansa
Suomen johtavana makeisvalmistajana. Ihmiset haluavat elämäänsä makunautintoja ja herkkuhetkiä. Fazer haluaa
makeistarjoomallaan vastata tähän kysyntään.
Kuluttajat tekevät yhä tietoisempia valintoja ruuan suhteen, mikä heijastuu nykyiseen ja tulevaan tuotevalikoimaamme. Käyttämämme
kaakao on 100-prosenttisesti vastuullisesti hankittua, ja kehitämme makeisiamme vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin suosimalla
resepteissä kasvipohjaisia aineksia. Lisäksi optimoimme pakkauksia ja parannamme niiden kierrätettävyyttä. Kilpailun kiristyessä
haluamme olla ensisijainen valinta makeisbrändien joukossa kaikilla markkina-alueillamme.
Tulokset vuonna 2018
Fazer on markkinajohtaja Suomen makeismarkkinoilla ja sen markkinaosuus kasvaa. Vuonna 2018 Fazer Makeisten liikevaihto kasvoi
edellisvuodesta poikkeuksellisen kuuman kesän aiheuttamista haasteista huolimatta. Suklaalevyjen markkinaosuus kasvoi.
Olemme onnistuneet hyödyntämään vahvoja brändejämme houkuttelevien uutuuksien luomisessa. Vuonna 2018 meillä oli kolme
yhteisbrändättyä Fazerin Sininen -suklaan lanseerausta: Domino, Tyrkisk Peber ja Dumle. Kuluttajat ottivat uutuudet hyvin vastaan.
Marraskuussa 2018 Fazer toi markkinoille rajoitetun erikoiserän Fazer Ruby Pure -suklaata, joka on valmistettu harvinaisista rubykaakaopavuista. Fazer Pure Ruby myytiin loppuun alle viikossa. Tutti Frutti -reseptin muuttaminen vegaaniseksi ja luonnollisempiin
ainesosiin pohjautuvaksi kasvatti myyntiä erityisesti Ruotsissa, missä Tutti Frutti Original -makeisten myynti kasvoi 36,5 %.
Keksimyynti on kasvanut huomattavasti Domino-, Jaffa Pihlaja- ja Jaffa Vihreät kuulat -keksien vahvan myynnin myötä. Jaffa-brändi on
saavuttanut yli 500 000 uutta ostavaa kotitaloutta lanseerausvuotenaan.
Vastataksemme rakastettujen Fazer-brändien kovaan kysyntään avasimme oman verkkokauppakanavamme nimeltä Fazer Candy
Store. Verkkokauppa sisältää kaikki makeistuotteet sekä Fazer Uutuusboksin, jossa on valikoima uutuustuotteita. Tällä hetkellä
verkkokauppa toimittaa tilauksia EU-maihin, ja suunnittelemme sen maantieteellistä laajentamista.
Olemme jatkaneet kumppaniverkostomme kehittämistä Kiinassa ja solmineet sopimuksen yhden jakelijan kanssa. Yhdysvalloissa
olemme alkaneet rakentaa omaa organisaatiota ja kehittäneet ensimmäiset uudet tuotteet kansainvälisiä markkinoita varten.
Fazer Nordi on suklaakonsepti ja brändi, joka on luotu vastaamaan hyvinvointia korostavaan suklaatrendiin Yhdysvalloissa.
24

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2018

Liiketoimintamme

LIIKEVAIHTO – FAZER MAKEISET, M€
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Näin etenemme
Jatkamme suklaabrändiemme vaalimista ja kasvattamista Karl Fazer -brändin johdolla. Lisäksi laajennamme ja kasvatamme
välipalavalikoimaamme nykyisten ja tulevien tuotteiden avulla. Tärkeimpiä kasvuajureitamme ovat houkuttelevat lanseeraukset, joita
tuetaan markkinointipanostuksilla. Myös kausiluonteisuutta korostetaan entistä enemmän liiketoiminnan kasvattamiseksi.
Kehitämme makeisvalikoimaamme voidaksemme täyttää modernien kuluttajien tarpeet. Tässä avaintekijöitä ovat hyvinvointi
ja hauskuus.
Fazer toteuttaa orgaanisen kasvun suunnitelmia Ruotsissa ja Norjassa keskittymällä erityisesti suklaaseen. Tanskassa perustimme
oman myyntiorganisaation tammikuussa 2019. Pohjoismaiden ulkopuolella kasvamme uusilla markkinoilla suklaavalikoimamme
johdolla.
Jatkamme valikoimastrategiamme toteutusta. Innovaatioiden määrän sijaan tavoittelemme entistä merkittävämpiä innovaatioita,
jotka edistävät strategisten brändiemme kasvua. Edistämme kasvua keskittymällä toiminnan laadukkuuteen ja kustannusten hallintaan
myynnin ja toiminnan entistä paremmalla suunnittelulla. Lisäksi kasvua tuetaan toimitusketjun jatkuvalla parantamisella.
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Fazer Food Services: luomme ruuan
tulevaisuutta
Ruoka on enemmän kuin vain polttoainetta. Se, mitä ja miten syömme, tuntuu voinnissamme. Ruoka vaikuttaa
tuottavuuteemme ja jopa kognitiivisiin kykyihimme. Fazer Food Services luo nykyaikaisia ruokakokemuksia, jotka ravitsevat,
ilahduttavat ja antavat energiaa ihmisille.
Trendit muokkaavat ruokamaailmaa. Uudet proteiinin lähteet, kuten lupiinit ja kasvipohjaiset vaihtoehdot lihalle, ovat yhä
suositumpia. Ruuantuotannon ilmastovaikutuksista keskustellaan vilkkaasti perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa. Nykypäivän
kuluttajat haluavat pitää huolta terveydestään ruokavaliovalinnoillaan, mutta he myös haluavat, että heidän ruokansa on
vastuullisesti tuotettua.
Samaan aikaan ruokailukokemuksen merkitys on kasvanut. Hyvä maku ei enää riitä – ruuan tulee hyväillä kaikkia aisteja.
Kun asiakkaat tulevat Fazer Food Servicesin ravintoloihin, he odottavat saavansa houkuttelevan näköisiä, tuoksuvia aterioita
inspiroivassa ympäristössä.
Tulokset vuonna 2018
Sopimusmyynti oli vahvaa erityisesti loppuvuodesta ja joidenkin suurten sopimusten kilpailutus voitettiin. Koko vuoden liikevaihto
laski hieman, mutta vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna se pysyi edellisvuoden tasolla. Fazer Food Services alkoi toteuttaa
tehostamistoimenpiteitä, joita jatketaan vuoden 2019 aikana liiketoiminnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Niiden positiivinen vaikutus
näkyi jo vuoden 2018 lopussa raaka-ainehallinnan onnistuessa erityisen hyvin.
Lanseerasimme uuden TestEat-tutkimus- ja pilottiravintolan yhteistyössä IBM:n ja VTT:n kanssa. Ravintola sijaitsee IBM:n toimitiloissa
Helsingissä ja on avoin kaikille. Ravintolassa kerätään nykyaikaisen tutkimusteknologian avulla tietoa sekä keittiöstä että lounassalista.
Yhteistyön tavoitteena on tutkia, miten ja mitä ihmiset syövät ja miten he toimivat lounasravintolassa. Tutkimus avaa tietä avoimelle
crEATe-innovaatioekosysteemille, jonka Fazer, IBM ja VTT lanseerasivat alkuvuodesta 2019.
Suomen ensimmäinen Tastory-ravintola avattiin Espoossa. Ravintola tarjoaa herkullisia kasvislounaita sekä kahvila- ja delituotteita
viihtyisässä ja houkuttelevassa ympäristössä.
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Laajensimme kumppanuuttamme kahden suurimman ruotsalaisasiakkaamme, Volvon ja SEB:n kanssa. Osana yhteistyötämme
esittelimme uuden Fazer Food & Co -palvelubrändin, joka uudistaa tarjoomaamme. Fazer Food & Co lanseerattiin myös Tanskassa
ja Norjassa. Tanskassa lanseerasimme myös uuden kasvisruokaan keskittyvän Green Street -katuruokakonseptin, joka on
ruokamatka maailman kasviskeittiöihin. Tämä konsepti vie vihreän nudgingin uudelle tasolle.
Olemme kehittäneet yhdessä ruotsalaisen asiakkaamme Ersta Diakonin kanssa kokonaan uudenlaisen ateriakonseptin vanhuksille.
Meal Watch -konseptin tarkoitus on varmistaa ikäihmisille oikeanlainen ruoka ja ravitsemus yksilöllisten profiilien avulla.
Suomen ja Ruotsin Fazer Culinary Teamit osallistuivat keittiömestareiden maailmanmestaruuskilpailuihin teemalla ”Ruokahävikkiä
vastaan”. Ruotsin tiimi puolusti edellisten kilpailujen sijoitustaan menestyksekkäästi ja voitti kultaa, ja Suomen tiimi sijoittui toiseksi
varmistaen kaksoisvoiton Fazerille.
Osallistuimme Tubecon-tubettajatapahtumaan Helsingissä järjestämällä ruokatorin, joka haastoi ohjelmallaan osallistujia pohtimaan
ruokailutottumuksiaan.

LIIKEVAIHTO – FAZER FOOD SERVICES, M€
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Näin etenemme
Vuonna 2019 parannamme tulostamme keskittymällä kolmeen alueeseen. Portfolion hallinnassa panostamme erityisesti
asiakassuhteiden jatkumiseen. Viimeistelemme asiakkuushallintaohjelmamme ja alamme hyödyntää sitä täysimittaisesti
vähentääksemme vaihtuvuutta ja voidaksemme paremmin keskittyä kannattavuuteen. Pyrimme optimoimaan jokaisen toimipisteen
myyntiä järjestelmällisemmin, jotta voimme tukea liikevaihdon kasvua toimipistekohtaisesti. Hyödynnämme myös paikallisia raakaaineiden hallintaohjelmia ja henkilöstösuunnitteluhankkeita ravintoloiden katteen säilyttämisessä.
Tavoitteenamme on kasvaa jokaisessa toimintamaassa kaikilla sektoreilla. Painopistealueita ovat julkinen sektori, yrityspuistot ja
yliopistot.
Jatkamme kuluttajatottumusten tarkkaa seuraamista ja kehittyvien tarpeiden ennakoimista. More Greens -kampanjamme ja
-lähestymistapamme on entistäkin ajankohtaisempi tulevaisuudessa, kun yhä useammat ihmiset suosivat kasvipohjaista ruokavaliota.
Ruuan mukaan ottaminen on kasvava trendi, ja kehitämme tarjoomaamme siten, että valikoimasta löytyy ruokaa joustavasti
päivän mittaan.
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Fazer Lifestyle Foods: hyvää keholle, mielelle
ja ympäristölle
Ruoka voi parhaimmillaan ilahduttaa, ravita ja edistää terveyttämme samaan aikaan. Kasvipohjaiset ruuat kasvattavat nopeasti
markkinaosuuttaan, kun asiakkaat etsivät makuja, jotka ovat hyväksi sekä keholle, mielelle että ympäristölle. Fazer Lifestyle
Foods vastaa näihin tarpeisiin.
Kesällä 2018 tekemämme Tulevaisuuden ruokatrendit -tutkimus osoittaa, että terveystrendi on edelleen vahva Pohjoismaissa.
Ihmiset ovat kiinnostuneita kasvipohjaisesta ruuasta, uusista proteiineista ja terveystarpeisiin räätälöidyistä ruokavalioista. Monet ovat
valmiita vähentämään lihankulutusta ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Lähellä tuotetut ja vastuulliset ainekset ovat tervetulleita
lounaslistalle.
Fazer Lifestyle Foods tarjoaa sekä hyvinvointia edistäviä ruokia että tuotteita, jotka vähentävät ruuantuotannon
ympäristökuormitusta. Tarjoomaamme kuuluvat hedelmäiset Froosh-smoothiet, Fazer Yosan kauratuotteet ja maidottomat
juomat, kaurapohjaiset Frebaco- ja Fazer Alku -aamiaistuotteet sekä kaurajohdannaiset, joita käytetään elintarvike-, kosmetiikka- ja
lääketeollisuudessa.
Investointi Lahteen rakennettavaan uuteen tuotantolaitokseen, jossa valmistetaan kauramyllyn sivutuotteena syntyvästä kauran
kuoresta ksylitolia uusinta teknologiaa käyttäen, edistää osaltaan innovaation keinoin saavutettavaa yhä suurempaa vastuullisuutta ja
kiertotaloutta. Työt tontilla on jo aloitettu.
Tulokset vuonna 2018
Fazer Lifestyle Foodsin liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisvuodesta ja vuoden 2017 aikana päätökseen saadut yritysostot
tukivat kasvua.
Kilpailu kiristyy smoothie-juomien ja maidottomien tuotteiden markkinoilla, kun brändituotteet ja kauppojen omat tuotemerkit
kilpailevat markkinaosuuksista. Viljatuotteissa raaka-aineiden nousseet kustannukset johtivat Suomessa hinnankorotuksiin vuoden
viimeisinä kuukausina. Fazer Lifestyle Foodsin organisaation kehittämiseen ja markkinointitoimenpiteisiin tehtiin merkittäviä
investointeja kasvun varmistamiseksi.
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Vuoden aikana nykyisten brändien alla lanseerattiin useita uusia tuotteita. Froosh-smoothievalikoima täydentyi terveysvaikutteisilla
smoothieilla, jotka on kokonaan valmistettu kasvipohjaisista ainesosista: Froosh plus energy, Froosh plus protein ja Froosh plus
natural herbs. Fazer Alku -aamiaisbrändissä lanseerattiin muroja, myslejä ja luomupuuroja.
Fazer Yosa -kauratuoteperhe laajeni kahdeksalla tuotteella, ja brändiä päivitettiin muun muassa pakkausten uudella ulkoasulla.
Markkinoilla paikkansa vakiinnuttanut brändi, jonka Fazer osti vuonna 2017, oli kategoriajohtaja Suomessa. Kaurapohjaiset tuotteet
kiinnostavat kuluttajia maailmanlaajuisesti, ja Fazer haluaa pysyä edelläkävijänä tämän kategorian kehittämisessä. Pohjoismainen kaura
on arvossaan maailmalla, joten Fazer Yosa -tuotteilla on hyvä asema kiristyvässä kilpailussa.
Vuoden aikana kehitettiin myös uusia tuotteita ja innovaatioita, jotka tulevat markkinoille vuodesta 2019 alkaen.
LIIKEVAIHTO – FAZER LIFESTYLE FOODS, M€
150
122
120

100

90
60

60

61

2014

2015

78

78

2016

2016

30
0

FAS

2017

2018

IFRS

Näin etenemme
Vastuullinen ja terveystietoinen elämäntyyli on siirtymässä varhaisilta omaksujilta valtavirtaan. Fazer Lifestyle Foods on meille vahva
kasvualue, ja sillä on merkittävä rooli toimintamme laajentamisessa Pohjoismaiden ulkopuolelle. Pyrimme tukemaan orgaanista
kehitystä yritysostoin.
Rakennamme innovatiivista, kuluttajatuntemukseen perustuvaa tarjoomaa, joka koostuu maidottomista ja kasvipohjaisista aterioista,
viljatuotteista ja hedelmistä. Asiakkaat voivat valita omat suosikkinsa laajasta valikoimasta, johon kuuluu esimerkiksi välipalatuotteita
ja laadukkaita, helposti mukana kulkevia ruokia ja juomia. Luomme maailmanluokan bränditarjooman, joka edustaa hyvää makua ja
luovuutta.
Jatkamme liiketoiminta-alueen kasvustrategian viimeistelemistä ja toteuttamista. Tärkeitä painopistealueita ovat kasvipohjaisten
aterioiden kehittäminen ja markkinointistrategia. Vahva konsepti ja brändit, tehokas organisaatio sekä myynti- ja
markkinointipanostukset tukevat meitä kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa.
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Fazer Retail: huippulaatua ja ensiluokkainen
palvelukokemus
Vuoden 2018 alussa perustimme Fazer Retail -liiketoimintayksikön, johon yhdistettiin Gateau-leipomomyymälät ja Fazer Café
-kahvilat. Fazer Retailin avulla vahvistamme ja kehitämme suoraan kuluttajille suunnattua tarjoomaamme ja asiakaskokemusta
Fazerin uudistetun brändipositioinnin mukaisesti.
Mieleenpainuville kahvilakokemuksille ja upeille artesaanileipomotuotteille on yhä enemmän kysyntää.
Fazer Retailissa yhdistyvät artesaanileipomotuotteet ja laadukkaat herkut sekä ensiluokkainen asiakaskokemus. Fazer Café -kahviloissa
makuelämyksen täydentävät tuoksut, äänet ja tyylikäs tilasuunnittelu, jotka yhdessä luovat kaikkia aisteja ilahduttavan kokemuksen.
Gateaun tuoreet leivät ovat nousseet arjen luksusta etsivien asiakkaiden suosioon Suomessa ja Ruotsissa.
Tulokset vuonna 2018
Kilpailutilanne leipomomyymälä- ja kahvilaliiketoiminnassa kiristyi, kun sekä uudet että vakiintuneet toimijat vahvistivat asemiaan
markkinoilla. Ruokakauppojen osuus pakkaamattoman leivän kategoriassa kasvaa, mikä vaikuttaa leipomomyymälöiden
artesaanileivän myyntiin. Haastavan kevään ja kesän jälkeen tulos kääntyi positiiviseen suuntaan Suomessa vuoden viimeisten kolmen
kuukauden aikana.
Olemme keskittyneet rakentamaan organisaatiota tulevaa kasvua varten ja rekrytoineet uusia kykyjä osaamisemme laajentamiseksi.
Helsingissä avasimme kaksi uutta Gateau-myymälää: yhden keskustassa ja toisen uudessa REDI-kauppakeskuksessa. Ruotsissa
suljimme kolme kannattamatonta Gateau-myymälää. Uusi, päivitetyn konseptin mukainen Fazer Café avasi ovensa Helsingissä
marraskuussa ja vuoden lopussa suljettiin kannattamaton kahvila Vaasassa.
Fazer Café Kluuvikatu – Helsingissä vuonna 1891 avattu ensimmäinen Fazer Café – remontoitiin ja samalla uudistimme sen
tarjoomaa uusilla tuotteilla. Lippulaivakahvilan remontoinnissa kunnioitimme 1930-luvulta peräisin olevan rakennuksen historiallista
miljöötä. Kaikki muutokset käytiin läpi Museoviraston kanssa.
Vuonna 2018 B2B-verkkokaupan myynti kaksinkertaistui Ruotsissa, ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan. Suomessa aloitimme uuden
yhteistyön S-ryhmän kanssa Gateau-artesaanileipomotuotteiden myynnissä yhdessä S-ryhmän ketjuista.
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Näin etenemme
Suoran kuluttajaliiketoiminnan laajentaminen on meille edelleen tärkeä painopistealue strategian toteuttamisessa, ja tutkimme
mahdollisia uusia konsepteja kasvattaaksemme liiketoimintaa monipuolisesti. Keskitymme orgaaniseen kasvuun Pohjoismaissa.
Panostamme edelleen vahvasti asiakaskokemukseen ja kehitämme palvelukulttuuriamme. Samalla etsimme ja toteutamme toiminnan
tehostamiseen tähtääviä parannuksia ja virtaviivaistamme prosessejamme kannattavan kasvun varmistamiseksi.
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Ruokaa, jolla on merkitys – ihmisille,
ympäristölle ja liiketoiminnalle
Vuonna 2018 otimme käyttöön uuden lähestymistavan vastuullisuuteen. Vastuullisuus on oleellinen osa Fazerin strategiaa.
Uusi lähestymistapa auttaa meitä toteuttamaan missiotamme ”Ruokaa, jolla on merkitys” sekä visiotamme ”Luomme iloa ja
hyvinvointia merkityksellisillä ruokakokemuksilla”. Uusi lähestymistapamme heijastaa myös arvostustamme sosiaalista ja fyysistä
toimintaympäristöämme kohtaan. Haluamme osallistua aktiivisesti vuoropuheluun vastuullisuudesta, ottaa kantaa ja kehittää
ratkaisuja, jotka vastaavat globaaleihin haasteisiin.
Vastuullisuustoimintaamme ohjaavat seuraavat päätavoitteet vuoteen 2030 mennessä:

Vastuullisuustyömme koostuu kolmesta osa-alueesta: Ihmisille, Ympäristölle ja Liiketoiminnalle. Haluamme varmistaa
liiketoimintamme vastuullisuuden läpi arvoketjun ja vastata kuluttajien odotuksiin tarjoamalla vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja
palveluita. Jatkamme panostusta sidosryhmäyhteistyöhön, jonka tavoitteena on kehittää uusia vastuullisia ratkaisuja.
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Vastuullisuustyön kohokohdat vuonna 2018
Vuonna 2018 arvioimme ja päivitimme lähestymistapaamme vastuullisuuteen. Fazer etenee kohti vuotta 2030 suuntana neljä
kunnianhimoista päätavoitetta, jotka edistävät Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista ruuan
avulla. Päätavoitteet ovat: 1) 50 % vähemmän päästöjä, 2) 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 3) 100 % vastuullisesti hankittua ja 4)
enemmän kasvipohjaista.
Fazerin maine säilyi hyvällä tasolla kaikilla päämarkkinoilla. Erityisen hyvällä tasolla se oli Venäjällä ja Suomessa. Vuonna 2018 Fazer
oli Sustainable Brand Index -tutkimuksessa Suomen kolmanneksi vastuullisin brändi ja T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksessa
Suomen neljänneksi maineikkain yritys.
Fazerin 125 mahdollisuutta työelämään -hanke palkittiin Vuoden rekrytointitekona.
Tapaturmataajuus oli 17 % matalampi kuin vuonna 2017 ja 46 % matalampi kuin vuonna 2013.
Fazer Lab järjesti Fazerin sisäisen innovaatiohaasteen, jossa fazerilaisista koostuvat tiimit loivat ja kehittivät uusia tuote- ja
palveluideoita. Haasteen tuloksena syntyneistä innovaatioista hamppua sisältävä artesaanileipä on jo tuotu markkinoille.
Toteutimme edelleen kaakaon, viljan, soijan, palmuöljyn ja kalan vastuullista hankintaa koskevia sitoumuksiamme. Käyttämästämme
kaakaosta 100 % oli vastuullisesti hankittua. Käynnistimme uuden Fazer for Better Cocoa -ohjelman alaisen viljelijäohjelman
Norsunluurannikolla.
Teimme ensimmäisenä suomalaisena elintarvikealan yrityksenä vesivastuusitoumuksen.
Fazer uudisti Itämeri-sitoumuksensa Baltic Sea Action Groupille jälleen viideksi vuodeksi. Uuden sitoumuksen painopistealueita ovat
kiertotalous, kestävä viljanviljely, vesivastuullisuus sekä Fazerin tarjooman kehittäminen.
Energiankulutus tuotantotonnia kohti nousi hieman vuoteen 2017 verrattuna: 0,85 MWh:sta 0,86 MWh:iin. Tämä johtui pääasiassa
tuotantotonnimäärän laskusta sekä vaihtelevien sääolosuhteiden seurauksena kasvaneista jäähdytys- ja lämmitystarpeista. Uusiutuvan
sähkön osuus oli 88 %.
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Jätteen kokonaismäärä laski edellisvuoteen verrattuna, mikä oli positiivista, mutta jätteen vähentämiseen tähtääviä toimia on edelleen
tehostettava. Kierrätysprosentti laski 83 %:sta 76 %:iin, ja jätteen energiakäyttö lisääntyi. Vuonna 2018 jätteestä 97 % kierrätettiin tai
käytettiin energiantuotantoon.
Fazer Food Services jatkoi jätteenvähennyskampanjoita ravintoloissaan. Saavutimme ruokajätteen vähentämiselle asetetut tavoitteet
Norjassa ja Tanskassa. Myös Ruotsissa näimme hyvää kehitystä, mutta Suomessa toimenpiteitä on edelleen tehostettava.
Onnistuimme vähentämään muovin kulutusta entistä kestävämpien pakkausratkaisujen ja pakkausten optimoinnin avulla.
Laadimme Fazer-konsernille kestävän pakkaamisen lähestymistavan ja sitouduimme lopettamaan muovin käytön
kertakäyttötuotteissa vuoteen 2020 mennessä.
Jatkoimme viljavision ohjeistuksen kehittämistä. Jaoimme tietoa viljavisiosta ja käynnistimme pilottiviljelmillä projektin sen tulosten
mittaamiseksi.
Kaikki liiketoimintamme panostivat kasvipohjaisen tarjooman kasvattamiseen ja kehittivät uusia kasvipohjaisia tuotteita.
Fazer, Nokia ja Nightingale Health toteuttivat Fazer Brainhow -ohjelmaan kuuluvan yhteisprojektin. Siinä tutkittiin uusia keinoja,
joiden avulla ihmiset voivat tarkkailla terveyttään ja ottaa siitä paremmin vastuuta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada lisää tietoa
aivojen hyvinvointia edistävän ruokavalion vaikutuksesta työtehoon, kognitiiviseen suorituskykyyn ja elämänlaatuun.
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Uusi lähestymistapa vastuullisuuteen:
päätavoitteet ohjaavat toimintaamme
Vuonna 2018 tarkastelimme ja päivitimme lähestymistapaamme vastuullisuuteen, jotta se tukisi paremmin muutostamme
vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta. Vastuullisuus on oleellinen osa konsernin strategiaa. Uusi
lähestymistapamme vastuullisuuteen onkin vahvasti linjassa strategiamme ja uudistetun brändipositioinnin kanssa. Ne kaikki
auttavat meitä yltämään entistä parempiin tuloksiin.
Valitsimme neljä päätavoitetta, jotka kiteyttävät Fazerin kunnianhimoisen suunnan kohti vuotta 2030. Tavoitteiden valintaa ohjasi
vaikuttavuus sekä se, missä määrin ne kannustavat myös muita mukaan rakentamaan vastuullisempaa tulevaisuutta.
Tavoite 1: 50 % vähemmän päästöjä
Ilmastonmuutos on haaste, joka koskettaa kaikkia. Ruokajärjestelmä ja sen aiheuttamat päästöt ovat olennaisia tekijöitä
ilmastonmuutoksessa, joten elintarviketuotannon vaikutusten vähentämisellä on suuri merkitys. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös
suoraan raaka-aineiden saatavuuteen, käytettävyyteen ja hintaan. Näin ollen ilmastonmuutoksen torjuminen kaikin keinoin auttaa
meitä myös turvaamaan liiketoimintamme tulevaisuuden. Maailmanlaajuinen ruokajärjestelmä aiheuttaa päästöjä ilmakehän lisäksi
myös veteen ja maaperään. Näitäkin päästöjä on pyrittävä vähentämään.
Tavoite 2: 50 % vähemmän ruokahävikkiä
Joka vuosi noin kolmannes kaikesta maailmassa tuotetusta ruuasta jää käyttämättä tai heitetään pois. Tämä hävikki aiheuttaa
huomattavaa haittaa ilmastolle, vedelle, maaperälle sekä luonnon monimuotoisuudelle. Ruokahävikin vähentäminen on yksi
keskeisimmistä keinoista minimoida elintarviketuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia. Samalla se alentaa yritystoiminnan
kustannuksia ja tukee siten arvonluontia.
Tavoite 3: 100 % vastuullisesti hankittua
Fazer vaikuttaa ihmisiin, yhteiskuntaan ja liiketoimintaan paitsi oman toimintansa, myös raaka-aineiden tuotannon, logistiikan ja
hankinnan kautta. Siksi meidän on huolehdittava koko arvoketjun vastuullisuudesta viljelijältä kuluttajalle saakka. Tähän pääsemme
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asettamalla kaikille toimittajille selkeät perusvaatimukset. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota tiettyjen tuotteiden, kuten kaakaon,
palmuöljyn, viljan ja soijan arvoketjuihin.
Tavoite 4: Enemmän kasvipohjaista
Strategiamme mukaisesti haluamme tukea kuluttajia terveellisten ja vastuullisten elämäntapojen noudattamisessa. Vahva
tutkimusnäyttö osoittaa, että runsaskuituinen, kasvipohjainen ruoka auttaa alentamaan useiden sairauksien riskiä. Lisäksi
kasvipohjaisten elintarvikkeiden ilmastovaikutukset ovat huomattavasti liha- ja maitotuotteita vähäisempiä. Kehitämme
tarjoomaamme heijastamaan kasvipohjaisen ruuan suotuisia vaikutuksia niin ihmisiin kuin ympäristöönkin.
Olennaisuusympyrä ja kestävän kehityksen tavoitteet
Neljää päätavoitetta täydentävä olennaisuusympyrä on yleiskatsaus, jossa on eritelty Fazerin vastuullisuustyön tärkeimmät osa-alueet.
Eri osa-alueet liittyvät tiiviisti yhteen, mutta ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Ihmisille, Ympäristölle ja Liiketoiminnalle. Olemme
laatineet toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tärkeimmät toimet, tavoitteet ja suorituskykymittarit.
Olemme myös määritelleet, miten toimintamme eri osa-alueilla tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Fazer
on sitoutunut tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita ja edistämään niihin liittyvää aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa.
Meille ruoka on ratkaisu. Uskomme, että elintarviketeollisuus voi vaikuttaa merkittävästi tavoitteiden saavuttamiseen.
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Yritysvastuun johtaminen
Haluamme varmistaa, että Fazerin vastuullisuustyötä johdetaan tehokkaasti. Tätä tarkoitusta varten olemme määritelleet
yritysvastuutiimin, -verkoston ja -johtamisfoorumin roolit ja vastuut. Vastuullisuustoimintaan liittyvissä asioissa ylintä päätösvaltaa
käyttävät yhtiön hallitus ja konsernin johtoryhmä.
Fazerin vastuullisuustoimintaa ohjaavat yhtiön yritysvastuupolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka, laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka (QEHS-politiikka), hallinnointikäytäntö, toimintaperiaatteet ja eettiset periaatteet, jotka pohjautuvat YK:n Global Compact
-aloitteen kymmeneen kansainväliseen periaatteeseen. Fazer-konserni allekirjoitti YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2012.
Konserin hallitus

Yritysvastuun johtamisfoorumi

Yritysvastuuverkosto

Hyväksyy eettiset periaatteet

Varmistaa yhtenäisen suunnan
konsernin sisällä; määrittelee
konsernitason strategiat,
politiikat, ohjeistukset, tavoitteet
ja sitoumukset

Varmistaa yritysvastuun
yhtenäisyyden Fazer-konsernin
sisällä

Konsernin johtoryhmä
Hyväksyy politiikat ja tavoitteet
Konsernijohtaja: ylin vastuu
Konsernin viestintä- ja brändijohtaja: vastaa
yritysvastuusta
Toiminnon johtaja
Hyväksyy ohjesäännöt
Liiketoiminta-alueet ja liiketoimintayksiköt

Arvioi, seuraa ja kehittää
vastuullisuusasioita konsernissa
Varmistaa, että sovitut
toimenpiteet toteutetaan
Saattaa asiat oikeiden päättävien
tahojen käsiteltäviksi ja
valmistelee ne käsittelyä varten

Toteuttavat vastuullisuusohjelmaa ja strategisia
linjauksia; asettavat tavoitteita
Määrittävät vastuullisuuden painopistealueet
Noudattavat ohjeita, käytäntöjä ja toimintamalleja
Yritysvastuutiimi
Kehittää vastuullisuuden lähestymistapaa ja tukee sen
toteutusta
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Sidosryhmäyhteistyö
Kehitämme toimintaamme ja tarjoomaamme käymällä jatkuvaa vuoropuhelua kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Tämä koskee niin
asiakkaita, omistajia, työntekijöitä ja muita arvoketjun toimijoita kuin myös tutkimusyhteisöä, kansalaisjärjestöjä, paikallisia yhteisöjä
ja viranomaisia. Avoimuus ja läpinäkyvyys auttavat meitä ansaitsemaan sidosryhmiemme luottamuksen. Samalla saamme heiltä
arvokasta tietoa, joka auttaa meitä ennakoimaan kulutustapojen ja lainsäädännön muutoksia. Vastaavasti tarjoamme itse aktiivisesti
tietoa ja tuemme esimerkiksi terveyteen ja ravitsemukseen sekä muihin vastuullisuusteemoihin liittyviä tutkimushankkeita.
Teemme vastuullisuuteen liittyvää yhteistyötä useiden organisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi Baltic
Sea Action Group, WWF Suomi, Climate Leadership Coalition, EAT, Hållbar Livsmedelkedja, SOS-Lapsikylä, Päijät-Hämeen
Vesijärvisäätiö, Korkeasaaren eläintarha ja yliopistot.
Olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmämme ja kartoittaneet kanavia, joiden kautta teemme niiden kanssa yhteistyötä.

Keskeiset sidosryhmät

Tärkeimmät vuoropuhelukanavat

Näin vastaamme sidosryhmien odotuksiin

Kuluttajat

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

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

Asiakkaat

Tapaamiset ja yhteistyö, kyselyt,
uutiskirjeet, asiakaspalautejärjestelmät,
asiakastapahtumat

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

Tärkeimmät vuoropuhelukanavat

Näin vastaamme sidosryhmien odotuksiin

Osakkeenomistajat

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

Tarjoamme osakkeenomistajille ajantasaista ja olennaista
tietoa käyttämällä heille parhaiten sopivia kanavia.

Työntekijät

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

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

Toimittajat

Toimittajasuhteiden hallintaprosessi,
tapaamiset, sopimukset,
tavarantoimittajavaatimukset,
auditointikyselyt, auditoinnit,
seurantakokoukset ja vierailut

Meillä on tiiviit suhteet toimittajiimme, ja
teemme yhteistyötä heidän kanssaan esimerkiksi
vastuullisuusasioissa.

Yhteiskunta (viranomaiset
ja valtionhallinto, media,
kansalaisjärjestöt ja
paikalliset yhteisöt)

Kokoukset, kumppanuudet ja yhteistyö,
kyselyt, tapahtumat

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

Yliopistot ja
tutkimuslaitokset,
start up -yritykset

Kumppanuudet ja yhteistyö

Teemme yhteistyötä yliopistojen ja start up
-yritysten kanssa ja täydennämme näin myös omaa
tutkimustoimintaamme. Laajennamme samalla
asiantuntemustamme ja kehitämme kykyämme tuoda
markkinoille vastuullisia innovaatioita, jotka luovat
yhteistä hyvää.
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Ihmisille
Merkityksellisten ruokaelämysten sanansaattajana Fazer haluaa varmistaa, että terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tuotteita ja
palveluita on hyvin saatavissa. Tukemalla kasvipohjaista ruokavaliota edistämme ihmisten terveyttä ja vähennämme samalla
ympäristövaikutuksia. Lisäksi haluamme tarjota kaikille fazerilaisille turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä hyvät
mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.
Ihmisiin liittyvä päätavoitteemme on kasvipohjaisen tarjooman kasvattaminen. Fazer haluaa vastata kuluttajien entistä
terveellisempien ja vastuullisempien elämäntapojen tarpeeseen. Kasvipohjaisten tuotteiden markkinapotentiaali kasvaa jatkuvasti.
Kasvisten käytön lisääminen ja lihan käytön vähentäminen ovat siirtymässä varhaisista omaksujista valtavirtaan. Haluamme olla tämän
trendin ytimessä.
Fazerilla on myös muita ihmisiin liittyviä kärkiteemoja: terveys ja ravitsemus, vuoropuhelu sidosryhmien kanssa, ihmisoikeudet,
työterveys ja -turvallisuus, monimuotoisuus ja osallisuus, laatu ja ruuan turvallisuus sekä vastuullinen markkinointi. Haluamme
edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Noudatamme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia, ohjaavia periaatteita ja niissä
määriteltyjä prosesseja, ja olemme toteuttaneet niiden pohjalta ihmisoikeusvaikutusten arviointeja eri liiketoiminnoissamme. Myös
monimuotoisuus on keskeinen tekijä, joka auttaa meitä kasvamaan nykyaikaiseksi ja vastuulliseksi ruokayhtiöksi. Haluamme luoda
monimuotoisuuden ja osallisuuden kulttuurin. Haluamme tarjota tasavertaisen työyhteisön, jossa kaikkia työntekijöitä kunnioitetaan
ja jossa työympäristö koetaan motivoivaksi ja turvalliseksi.
Toimet vuonna 2018
Terveystrendi jatkui edelleen vahvana. Fazer vastasi ihmisten haluun edistää omaa hyvinvointiaan tuomalla markkinoille
useita uutuustuotteita ja aloittamalla uusia kampanjoita. Ruuan vaikutuksia kognitiivisiin kykyihin selvittävä Fazer Brainhow
-tutkimusohjelmamme edistyi hyvin. Vuonna 2019 tuomme markkinoille uusia Brainhow-merkittyjä tuotteita. Vuoden 2018 alussa
Fazer Food Services Suomi järjesti Fazer Brainhow -ravintolakampanjan. Fazerin, Nokian ja Nightingale Healthin yhteisprojektissa
tutkittiin uusia välineitä, joiden avulla ihmiset voivat tarkkailla ja hallita omaa terveyttään. Tutkimuksen osallistujille tarjottiin Fazerin
brainfood-aterioita.
Kaikki Fazerin liiketoiminnot ovat panostaneet kasvipohjaisen tarjooman kasvattamiseen. Fazer Lifestyle Foods laajensi Fazer Yosa
-tuotevalikoimaa seitsemällä uudella tuotteella, Fazer Leipomot toi markkinoille entistä terveellisempiä välipalatuotteita, ja Fazer
Makeisten uutuutena oli vegaaninen suklaa. Fazer Food Services puolestaan jatkoi kasvisruoka- ja vegaanireseptien kehittämistä
ja järjesti työntekijöille koulutusta, jonka tavoitteena oli lisätä kasvisten käyttöä ruuanvalmistuksessa. Kasvisten osuus Fazer Food
Servicesin vuoden 2018 ostoista oli 37,7 %. Lisäksi teimme yhteistyötä yliopistojen, tutkimusverkostojen, startup-yritysten ja
kansalaisjärjestöjen kanssa.
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HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA
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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 Café
4) Luku sisältää: Fazer Makeiset, Fazer Leipomot,
Fazer Food Ser vices, Fazer Mylly Suomi ja Fazer Cafés
5) Luku sisältää Fazer Makeiset, Fazer Leipomot,
Fazer Food Ser vices, Fazer Lifestyle Foods ja Fazer Retail

Ihmisoikeusvaikutusten arvioinneissa olemme selvittäneet liiketoimintamme mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ja kehittäneet korjaavia
toimenpiteitä ja valitusmenettelyjä. Tämä työ jatkuu edelleen.
Olemme jatkaneet laatuun, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä ympäristöön (QEHS) liittyvää vastuullisuustyötä. Lisäksi olemme
pyrkineet parantamaan QEHS-työtä sisäisten ohjelmien ja johtamisjärjestelmien ulkopuolisten sertifiointien avulla.
Vuonna 2018 Fazerilla ei ollut lainkaan elintarviketurvallisuuteen liittyviä tuotteiden takaisinvetoja. Fazer Food Servicesin
elintarviketurvallisuuden omavalvonta digitalisoitiin ja kaikkia prosesseja paranneltiin Pohjoismaissa. Kaikki sisäiset
tuotantolaitoksemme on nyt sertifioitu Global Food Safety System -järjestelmän mukaisesti (FSSC 22000 -sertifiointi).
Raaka-aineiden elintarvikepetosriskit arvioitiin kaikkien teollisten toimintojen osalta, ja konsernitasolla käynnistettiin toimia
elintarvikepetosten ehkäisemiseksi.
Tapaturmataajuus oli 17 % alhaisempi kuin vuonna 2017 ja yhteensä 46 % alhaisempi kuin vuonna 2013. Koko konsernissa
panostettiin voimakkaasti turvallisuusviestintään vuonna 2018. Turvallisuustietoisuuden ja -osaamisen edistämistä varten tuotimme
uusia videoita, verkkokoulutuksia ja muuta materiaalia.
Tapaturmataajuus
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti

Fazer Leipomot
Fazer Makeiset
Fazer Food Services
Konserni yhteensä
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2018

2017

2016

3,7
17,0
14,9
9,4

5,4
9,4
18,8
11,3

5,5
13,7
19,5
12,1
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Työntekijöiden lukumäärä maittain 31.12.2018

2018

6 952
3 581
2 894
1 048
529
296
265
131

Suomi
Ruotsi
Venäjä
Tanska
Norja
Latvia
Liettua
Viro

Vuonna 2018 otettiin käyttöön uusi, kaikille fazerilaisille avoin e-oppimisalusta Fazer Campus. Vuoden 2018 painopisteenä oli kasvattaa
sisäistä yrittäjyyttä ja lisätä ketteryyttä. Esimerkiksi keväällä 2018 järjestettiin Fazerin innovaatiohaaste, jossa kaikille fazerilaisille tarjottiin
tilaisuus esittää hyviä ideoita toteutettavaksi, oppia uusia taitoja ja tehdä yhteistyötä yhtiön eri osissa työskentelevien kollegoiden kanssa.
Vuonna 2017 laadimme ohjeet häirinnän torjumiseksi. Tätä työtä jatkettiin vuonna 2018, jolloin perustettiin toimintojen rajat
ylittävä monimuotoisuustiimi sekä monimuotoisuudesta vastaavan Fazer Diversity Officerin tehtävä. Pyrimme myös parantamaan
tietoisuutta monimuotoisuudesta ja osallisuudesta. Monimuotoisuutta koskevat ohjeet lisättiin rekrytoinnin toimintaohjeisiin.
Näin etenemme
Jatkamme tulevina vuosina HR-vision 2022 toteuttamista. Kehitämme henkilöstöresurssien tietojärjestelmien (HRIS) ja analytiikan
osaamista sekä roolinvaihtoa ja työkiertoa. Tavoitteenamme on tarjota työntekijöillemme yhdessä tekemisen, osallistumisen ja
kehittymisen kulttuuri. Sen osatekijöitä ovat aloitteellisuus, omaa tehtävää laajempi näkökulma, oman työpanoksen vaikutusten
ymmärtäminen ja vastuun kantaminen tuloksista. Panostamme konsernitason johtajuustaitojen vahvistamiseen sekä sisäisen
yrittäjyyden ja ketteryyden edistämiseen. Fazer Lead -johtajuusohjelman pilottivaihe alkaa vuonna 2019. Tarjoamme myös
monimuotoisuuteen ja osallisuuteen liittyvää verkkokoulutusta vuonna 2019. Monimuotoisuus sisällytetään rekrytointikoulutuksiin.
Parannamme tietoisuutta ja osaamista tarjoamalla laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin sekä muihin vastuullisuusaiheisiin
keskittyvän verkkokoulutuksen. Jatkamme kaikkia työntekijöitä osallistavan turvallisuuskulttuurin rakentamista. Myös
elintarvikepetosten ehkäisyyn ja elintarvikesuojeluun liittyviä toimenpiteitä jatketaan.
Fazer investoi edelleen tutkimus- ja kehitystyöhön, tuotteiden ja palveluiden parantamiseen sekä uusiin raaka-aineisiin ja uuteen
teknologiaan, jotka auttavat laajentamaan kaikkien liiketoimintojen terveellistä ja kestävää kasvipohjaista tarjoomaa. Arvioimme myös
kasvipohjaisten elintarvikkeiden osuuden kasvattamiseen liittyvien tavoitteiden asettamista. Työmme jatkuessa viestintä tärkeiden
sidosryhmien kanssa tulee olemaan hyvin tärkeässä roolissa.
Mitä

Miksi

Keskeiset toimet vuonna 2018

Kasvipohjainen tarjooma; terveys ja
ravitsemus

•

Varmistamme tuotteiden ja palveluiden helpon saatavuuden edistääksemme terveyttä, hyvinvointia ja
merkityksellisiä ruokaelämyksiä

•

Kaikki Fazerin liiketoiminnot ovat
panostaneet kasvipohjaisen tarjooman kasvattamiseen

•

•

Edistämme ympäristövaikutuksia
vähentävää ja terveydelle hyödyllistä
kasvipohjaista ruokavaliota

Fazer Food Services järjesti Fazer
Brainhow -ravintolakampanjan
vuoden 2018 alussa

•

Päätavoitteemme: enemmän kasvipohjaista

•

Varmistamme sidosryhmien Fazerille
osoittaman tuen ja luottamuksen
käymällä osallistavaa vuoropuhelua
heidän kanssaan

•

Aktiivinen vuoropuhelu

•

Järjestimme useita sidosryhmätapahtumia sekä osallistuimme niihin

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa
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Mitä

Miksi

Keskeiset toimet vuonna 2018

Ihmisoikeudet

•

•

Ihmisoikeusvaikutusten arvioinneissa on selvitetty liiketoimintamme
negatiivisia vaikutuksia ja kehitetty
korjaavia toimenpiteitä ja valitusmenettelyjä

•

Osallistuimme aktiivisesti ihmisoikeuksista käytävään keskusteluun sekä
#ykkösketjuun-kampanjaan, jossa
kansalaisjärjestöt, yritykset, ammattiliitot ja yksittäiset kansalaiset vaativat
ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen toteuttamista

•

Jatkoimme keskustelua ihmisoikeuksista asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa

Työterveys ja -turvallisuus

Monimuotoisuus ja osallisuus

Laatu ja ruuan turvallisuus

Vastuullinen markkinointi

Kunnioitamme kaikkien ihmisoikeuksia, tuemme tasa-arvon, suvaitsevaisuuden, osallisuuden ja hyväksynnän
toteutumista sekä vaalimme vahvoja
suhteita

•

Työturvallisuus on työhyvinvoinnin
keskeinen osa kaikissa Fazerin tuotantoyksiköissä ja ravintoloissa

•

Tapaturmataajuus oli 17 % alhaisempi kuin vuonna 2017 ja yhteensä 46
% alhaisempi kuin vuonna 2013

•

Tarjoamme kaikille työntekijöille
•
tasavertaisen työyhteisön, motivoivan
ja mielekkään työn sekä turvallisen
•
työympäristön

Lisäsimme työturvallisuuteen liittyvää
tietoisuutta ja osaamista

Monimuotoisuus on keskeinen tekijä,
joka auttaa meitä kasvamaan nykyaikaiseksi ja vastuulliseksi elintarvikeyhtiöksi

•

Jatkoimme työtä häirinnän torjumiseksi vuonna 2017 laaditun ohjeistuksen pohjalta

•

Lisäsimme monimuotoisuutta koskevat ohjeet rekrytoinnin toimintaohjeisiin

Elintarvikealan yrityksenä tuotteidemme turvallisuuden ja laadun
varmistaminen on Fazerin toiminnan
ytimessä.

•

Digitalisoimme Fazer Food Servicesin
elintarviketurvallisuuden omavalvontaa ja paransimme prosesseja
Pohjoismaissa

•

Raaka-aineiden elintarvikepetosriskit
arvioitiin kaikkien teollisten toimintojen osalta

Markkinointipolitiikka määrittelee
•
Fazer-konsernissa noudatettavat
markkinointiviestinnän pääperiaatteet

Havaitsimme kolme tapausta, jotka
eivät noudattaneet markkinointi
politiikan periaatteita, ja sisäisen valvonnan ja tarkastelun myötä kyseiset
kampanjat lopetettiin

•

•

•
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Ympäristölle
Tarve ryhtyä toimeen ilmastonmuutoksen torjumiseksi, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja muiden
ympäristöongelmien selättämiseksi kasvaa. Fazer on sitoutunut jatkamaan vastuullisten ratkaisujen innovointia ihmisten ja
ympäristön hyväksi. Haluamme varmistaa, että toimitusketjun jokainen lenkki toimii vastuullisesti, ja minimoida toimintamme
haitalliset vaikutukset ympäristöön.
Ympäristövastuuseen liittyviä päätavoitteitamme ovat päästöjen ja ruokahävikin vähentäminen 50 prosentilla. Fazerin keskeisiä toimia
ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattaminen ja energiatehokkuuden parantaminen.
Pyrimme koko konsernissa vähentämään hävikkiä. Ruokahävikin ehkäisemisen lisäksi painotamme sivuvirtojen kierrättämistä, mikä
edistää myös kiertotaloutta.
Fazerin muita ympäristöön liittyviä painopistealueita ovat veden käyttö, pakkaukset, eläinten hyvinvointi, luonnon monimuotoisuus
ja kestävä maatalous. Arvioimme jatkuvasti arvoketjumme veteen liittyviä riskejä ja osallistumme myös kestävän veden käytön
kehittämistyöhön. Optimoiduissa pakkauksissamme käytetään entistä vähemmän muovia. Tavoitteenamme on suljettu
materiaalikierto: käytämme kierrätettäviä pakkauksia ja pyrimme kasvattamaan kierrätyskelpoisten materiaalien osuutta.
Kestävän maatalouden tukemisessa toimintamme kärki on Fazerin viljavisio. Maapallon eri ekosysteemien säilyttämiseen tähtääviä
toimenpiteitämme ovat WWF:n kalaoppaan suositusten noudattaminen ja metsäkadon pysäyttämiseen sekä palmuöljyn ja soijan
hankintaan liittyvät sitoumuksemme. Lisäksi osallistumme World Cocoa Foundationin kaakaoviljelyn metsäkadon ehkäisemiseen
tähtäävään aloitteeseen (Cocoa and Forests Initiative).
Toimet vuonna 2018
Maaliskuussa 2018 Fazer teki ensimmäisenä suomalaisena elintarvikealan yrityksenä vesivastuusitoumuksen. Sitoumuksen mukaisesti
toteutamme operatiivisia ja arvoketjuun kohdistuvia toimenpiteitä, joilla parannamme ja kehitämme veden käyttöä. Suomessa sijaitsevien
teollisten laitosten jäteveden laatuprojektia jatkettiin keskittymällä etenkin Fazer Makeisten ja Fazer Leipomoiden tuotantolaitoksiin.
ENERGIAN KULUTUS/TUOTANTOMÄÄRÄ
MWh/tonni

KOKONAISJÄTEMÄÄRÄ/TUOTANTOMÄÄRÄ
tonnia/tonni
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Fazerin uusitun pitkän aikavälin energiasuunnitelman toteutus ja ohjaus aloitettiin. Tavoitteenamme on vähentää energiankulutusta
tuotettua tonnia kohti 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Energiatehokkuuteen liittyviä investointeja ja toimenpiteitä
painotettiin entistä enemmän. Suomessa sijaitsevissa teollisissa leipomoissa jatkoimme energiatehokkuuteen liittyvien parhaiden
käytäntöjen itsearviointeja.
Ruokahävikin ja muun jätteen vähentäminen on ollut jo vuosia yksi Fazerin vastuullisuustoiminnan tärkeimmistä painopistealueista.
Analysoimme Fazer Leipomoiden leipäjätteen määrän tuotannosta aina lopputuotteen kulutukseen saakka. Tarkoituksena oli
selvittää, missä toimintamme vaikutus on suurin.
Olemme onnistuneet vähentämään muovin kulutusta entistä kestävämmillä pakkausratkaisuilla ja optimoimalla pakkauksia. Fazer
Leipomot Suomen tavoitteeksi on asetettu muovin käytön vähentäminen 20 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2017
jälkeen Fazer Leipomot Ruotsi on jo onnistunut vähentämään muovipakkausten määrää 81 tonnilla. Pelkästään Oululainen
Reissumies -brändin tuotteiden vuosittainen säästö on yhteensä 27 tonnia muovia.
Jatkoimme palmuöljysitoumuksen noudattamista ja saimme lisättyä segregoidun palmuöljyn osuutta. Emme kuitenkaan saavuttaneet
vuodelle 2018 asetettua tavoitetta. Selvitimme muita kestäviä vaihtoehtoja kasvipohjaisille öljyille jatkamalla vuoropuhelua
tavarantoimittajien kanssa. Tarjoamme luomuvaihtoehtoja asiakkaiden ja kuluttajien toiveiden mukaan. Fazer Mylly Ruotsi pääsi
ehdolle Årets Garant Ekostjärna 2019 -kestävyyspalkinnon saajaksi.
Kävimme vuoropuhelua eläintensuojelu- ja eläinoikeusjärjestöjen kanssa. YK:n alaisen IPPC:n eli hallitustenvälisen ilmastopaneelin
raportti ja kesän kuivuus nostivat ilmastolle haitallisten päästöjen vähentämisen sidosryhmiemme keskeiseksi mielenkiinnon kohteeksi
vuonna 2018. Tämän myötä useat Fazerin asiakkaat sitoutuivat vähentämään arvoketjun hiilidioksidipäästöjä omalta osaltaan.
Vuonna 2018 toteutimme Fazerin viljavisiota monin tavoin. Kehitimme viljavision toteuttamista käsittelevän ohjeistuksen,
osallistuimme sidosryhmätapahtumiin ja jaoimme tietoa visiostamme. Käynnistimme pilottiprojektin mittaamaan vision vaikutuksia ja
kartoitimme edistymistä auditointien avulla.
Sitouduimme World Cocoa Foundationin Cocoa and Forests Initiative -hankkeeseen, jonka tavoitteena on, että uusia metsäalueita
ei enää muuteta kaakaoviljelmiksi, metsäkato pysäytetään ja metsäalueita pyritään palauttamaan ennalleen. Nämä tavoitteet
edellyttävät konkreettisia toimia, kuten jäljitettävyyttä parantavia valvontajärjestelmiä. Tarkoituksena on varmistaa kestävä kaakaon
tuotanto pitkällä aikavälillä ja parantaa tuottavuutta siten, että pienemmällä maapinta-alalla voidaan kasvattaa enemmän kaakaota.
Keskeisiä keinoja ovat paremmat istutusmateriaalit, hyviä viljelykäytäntöjä koskevat koulutukset sekä kaakaonviljelijöiden kestävän
toimeentulon turvaaminen ja monipuolisempien tulonlähteiden kehittäminen.
JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Kierrätykseen 76 %
Hyödynnetty energiana 21 %
Kaatopaikalle 3 %

Näin etenemme
Jatkamme toimintamme ilmastovaikutusten arviointia ja vähentämistä. Fazer on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä koko
arvoketjussa. Tämä koskee myös arvoketjun osia, jotka eivät ole suoraan hallinnassamme. Panostamme myös raaka-aineiden
tehokkaaseen käyttöön ja ruokahävikin vähentämiseen tähtääviin kansallisiin hankkeisiin. Vuonna 2019 laadimme konsernitason
ohjeet hiilidioksidipäästöjen ja ruokahävikin laskentaan sekä suorituskykymittarit. Valmistelemme sitoumusta eläinten hyvinvoinnin
parantamiseksi eläintensuojelu- ja eläinoikeusjärjestöjen sekä tavarantoimittajien kanssa käymämme vuoropuhelun pohjalta.
Toteutamme jatkossakin sitoumuksiamme, jotka koskevat hävikkiä, veden käyttöä, energiaa, Itämerta, kaakaota, palmuöljyä, viljaa,
soijaa sekä kaloja.
Uskomme, että maatalous- ja elintarvikeala voi olla avainasemassa ilmaston lämpenemisen ehkäisemisessä, ja huomioimme tämän
toiminnassamme.
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Mitä

Miksi

Ruokahävikki ja sivuvirrat

•

Energiatehokkuus

Veden käyttö

Pakkaukset

Eläinten hyvinvointi

Luonnon monimuotoisuus

Keskeiset toimet vuonna 2018

Pyrimme puolittamaan ruokajätteen
määrän ja vähentämään ruokahävikkiä
vuoteen 2030 mennessä YK:n kestävän
kehityksen tavoitteen 12.3 mukaisesti

•

Jatkoimme jätettä ja ruokahävikkiä vähentäviä ja kierrätystä edistäviä toimia

•

Analysoimme leipäjätteen määrää tuotannosta lopputuotteen kulutukseen

•

Noudatamme energiatehokkuusdirektii•
viä (2012), joka velvoittaa kaikki EU-maat
tehostamaan energian käyttöä siten, että
kulutus pienenee 20 % vuoteen 2020
mennessä

Jatkoimme pitkän aikavälin energiasuunnitelman toteutusta, ja tavoitteenamme
on vähentää energiankulutusta tuotettua tonnia kohti 20 % vuoteen 2020
mennessä

•

Noudatamme Euroopan komission antamaa direktiivin muutosesitystä (2016),
jossa vähennystavoitteeksi asetettiin 30
% vuoteen 2030 mennessä

Painotimme energiatehokkuuteen liittyviä
investointeja ja toimenpiteitä entistä
enemmän

•

Päätavoitteemme: 50 % vähemmän
päästöjä

•

Vedellä on suuri taloudellinen, poliittinen •
ja yhteiskunnallinen merkitys, ja Maailman
talousfoorumi on nimennyt vesikriisin
merkittävimmäksi maailmanlaajuiseksi
riskiksi (2016)
•

Teimme ensimmäisenä suomalaisena
elintarvikealan yrityksenä vesivastuusitoumuksen kestävämmän veden käytön
edistämiseksi

Vähennämme muovijätteen määrää ja
lopetamme muovin käytön kertakäyttötuotteissa Euroopan komission ohjeistuksen mukaisesti

•

Laadimme kestäviä pakkauksia koskevan
lähestymistavan

•

Vähensimme muovin käyttöä optimoimalla pakkauksia

Eläinten hyvinvoinnin takaaminen sisältyy
100-prosenttisesti vastuullisen hankinnan
päätavoitteeseen

•

Kävimme vuoropuhelua eläintensuojeluja eläinoikeusjärjestöjen kanssa

•

Teemme eläinten oikeuksien edistämiseen tähtäävää yhteistyötä, jossa
painopisteinä ovat etenkin luopuminen
häkkikanaloissa tuotetuista kananmunista,
maidontuotanto ja antibioottien käyttö

•

Luonnon monimuotoisuuden merkitys
maataloudelle ja elintarviketuotannolle

•

•

Päätavoitteemme: enemmän kasvipohjaista

Olemme sitoutuneet metsäkadon torjumiseen ja edistimme tämän tavoitteen
toteutumista olennaisten raaka-aineiden
(palmuöljyn, soijan, paperin ja sellupohjaisten pakkausmateriaalien) hankinnassa

•

Etenkin Fazer Food Servicesin ja Fazer
Leipomoiden tuotannossa käytettiin
luomuraaka-aineita

•

Liityimme Cocoa and Forest Initiative
-hankkeeseen

•

•
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•

Jatkoimme Suomessa sijaitsevien
teollisten laitosten jätevesilaatuprojektia
keskittymällä etenkin Fazer Makeisten ja
Fazer Leipomoiden tuotantolaitoksiin
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Mitä

Miksi

Ilmastonmuutos

•

Kestävä maatalous

Keskeiset toimet vuonna 2018

Työskentelemme kohti YK:n Pariisin
ilmastosopimuksen tavoitetta maapallon
keskilämpötilan nousun rajoittamisesta
”selvästi alle 2 °C:seen”

•

Päätavoitteemme: 50 % vähemmän
päästöjä

•

Päätavoitteemme: 100 % vastuullisesti
hankittua

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 (%)

•

Selvitimme vähähiilisen teknologian
mahdollisuuksia

•

Aloitimme pilottiprojektin, jossa hiilidioksidipäästöjä arvioidaan raaka-aineiden
hankintatietojen perusteella

•

Laadimme Fazerin viljavision toteuttamista käsittelevän ohjeistuksen

•

Käynnistimme pilottiprojektin Fazerin
viljavision vaikutusten mittaamista varten

2018

2017

2016

586218
506768
0,86
923431
1,58
562843
0,96
0,14
83505
76 %
21 %
3%

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

589 001
504 384
0,86
884 977
1,50
481 683
0,82
0,08
48 650
66 %
26 %
8%

Ympäristötunnusluvut kattavat Fazerin teolliset tuotantolaitokset (Fazer Leipomot, Fazer Makeiset, Fazer Food Services, Fazer Lifestyle Foods).
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Liiketoiminnalle
Yritystoiminnan jatkuvuuden varmistaminen on olennainen osa Fazerin vastuullisuustyötä. Toiminnan kannattavuus on kasvun,
kehityksen ja työllistämisen perusedellytys. Panostamme liiketoimintamme oikeudenmukaisuuteen ja läpinäkyvyyteen.
Vastuulliseen yritystoimintaan liittyvä päätavoitteemme on käyttää 100-prosenttisesti vastuullisesti hankittuja raaka-aineita.
Meille on äärimmäisen tärkeää varmistaa koko arvoketjun vastuullisuus raaka-aineen tuotannosta aina kuluttajille saakka. Jatkuva
vuoropuhelu tavarantoimittajien kanssa auttaa meitä kehittämään hankintojamme entistä vastuullisempaan suuntaan niin ympäristön,
yhteiskunnan kuin taloudenkin kannalta. Olemme asettaneet toimittajillemme vastuullisuusvaatimuksia, ja valvomme ja auditoimme
heidän toimintaansa järjestelmällisesti. Riskienhallintatyökalulla tunnistamme ja arvioimme raaka-aineisiin liittyviä riskejä.
Vastuullisiin liiketoimintatapoihin liittyy myös muita keskeisiä teemoja: eettiset periaatteet, kannattavuus ja kasvu, jaettu arvo,
tutkimus ja innovaatiot sekä brändiarvo. Kestävän ja kannattavan kasvun myötä voimme työllistää ja rekrytoida ihmisiä sekä kehittää
tarjoomaamme. Sen pohjalta voimme toteuttaa myös yhteiskuntaa hyödyttäviä projekteja ja ohjelmia, kuten kaakaontuottajille
suunnattuja viljelijäohjelmia ja tieteellisiä tutkimushankkeita. Pysyviä tavoitteitamme ovat brändiarvon kehittäminen, yhtiön maineen
jatkuva parantaminen ja uusien kuluttajien tavoittaminen merkityksellisiä ruokaelämyksiä korostavan viestimme kautta.
Toimet vuonna 2018
Jatkoimme sitoumustamme kaakaon, viljan, soijan, palmuöljyn ja kalan vastuulliseen hankintaan. Vuonna 2018 hankimme kaiken
kaakaon vastuullisesti UTZ-, Rainforest Alliance- ja Fairtrade Cocoa Programme -sertifiointijärjestelmien sekä omien suorien
ohjelmiemme kautta. Monitoroimme Nigeriassa toteutettavan viljelijäohjelman ja tuimme koulutusta viljelijäyhteisöissä perustamalla
kaksi koulua. Lisäksi käynnistimme uuden ohjelman Norsunluurannikolla.
Hankimme myös 100-prosenttisesti RSPO-sertifioitua palmuöljyä kolmen eri toimitusketjuvaihtoehdon kautta: segregated, mass
balance ja book & claim. Vuonna 2018 tavoitteena oli käyttää Fazer Makeisissa 100-prosenttisesti segregoitua palmuöljyä, mutta
emme aivan saavuttaneet tätä tavoitetta. Käyttämästämme palmuöljystä 96 % oli segregoitua, ja mass balance- ja book & claim
-sertifioitu öljy korvasi erotuksen. Meillä oli sama haaste jo vuonna 2017. Etsimme edelleen ratkaisua, joka varmistaisi segregoidun
palmuöljyn saatavuuden haluaminamme määrinä ja kaikkiin tuotteisiin. Korvasimme erotuksen sertifioidulla, pienviljelijöiden
tuottamalla palmuöljyllä ja tuimme näin pienviljelijöiden asemaa palmuöljyn tuottajina.
Vuonna 2018 saavutimme tavoitteemme: 100 % vastuullista sertifioitua soijaa. Kaikesta soijasta Fazerin ostamat sertifikaatit
kattavat 35 % ja 65 % on toimittajiemme kattamaa. Kaikki Fazer Cafés -kahviloissa tarjottava kahvi on sertifioitua. Lisäksi kaikissa
ravintoloissamme ja kahviloissamme noudatetaan edelleen WWF:n kalaoppaan suosituksia.
Liiketoiminnan jatkuvuuden ja kannattavuuden varmistaminen on kestävän kasvun ja kehityksen edellytys. Luomme arvoa
asiakkaille, kuluttajille, koko yhteiskunnalle ja omistajillemme. Arvonluonti perustuu kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön eri
sidosryhmien, asiantuntijoiden ja paikallisten yhteisöjen kanssa.
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VASTUULLISEN KAAKAON STATUS

VASTUULLISEN PALMUÖLJYN STATUS

Sertifioitu palmuöljy (sis. RSPO:n
eri hankintamekanismit) 100 %
Segregoitu 46,92 %
Mass Balance 1,4 %
Book & Claim / GreenPalm-sertifikaatit 51,68 %

Fazerin kaakao-ohjelman
mukainen kaakao 100 %
Sertifioitu 75 %
Suorat viljelijäohjelmat 25 %

FAZERIN PALMUÖLJYN KÄYTTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

VASTUULLINEN SOIJA STATUS

Sertifioitu palmuöljy
(sis. RSPO:n eri hankinta-mekanismit) 100 %
Fazer Leipomot 63,9 %
Fazer Makeiset 34,1 %
Fazer Food Services 2,1 %

Sertifioitu soija 100 %
Toimittajien kattamat
sertifikaatit 65 %
Fazerin kattamat
sertifikaatit 35 %

VASTUULLISEN KALAN STATUS
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Vihreä lista (Suomi ja
ruotsi) 77 %
Vihreä lista Suomi 76 %
Sertifioitu kala Ruotsi 80 %

Fazerin maine säilyi hyvällä tasolla kaikilla päämarkkinoilla. Erityisen hyvällä tasolla se oli Venäjällä ja Suomessa. Seuraamme
mainettamme säännöllisesti kaikissa toimintamaissamme ja otamme sen huomioon valmistautuessamme kansainväliseen
laajentumiseen.
Investointimme tutkimukseen ja innovaatioihin auttavat varmistamaan yritystoimintamme kannattavuuden myös tulevaisuudessa.
Fazer Lab järjesti Fazerin sisäisen innovaatiohaasteen, jossa fazerilaisista koostuvat tiimit laativat ja kehittivät uusia tuote- ja
palveluideoita. Haasteen tuloksista markkinoille on jo tuotu hamppua sisältävä artesaanileipä. Haasteen toisena tavoitteena oli
edistää Fazerin sisäistä yrittäjyyden kulttuuria ja ennakkoluulotonta, kokeilevaa asennetta. Vuoden aikana teimme myös terveys- ja
ravitsemustietouden lisäämiseen tähtäävää yhteistyötä useiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.
Toimimme eettisten periaatteidemme mukaisesti. Ne koskevat kaikkia fazerilaisia kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa
toimintamaissa. Nämä periaatteet perustuvat omiin arvoihimme sekä YK:n Global Compact -aloitteeseen, jolla pyritään edistämään
yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta. Teemme ihmisoikeusvaikutusten arviointeja, joiden tarkoituksena on
selvittää liiketoimintamme negatiivisia vaikutuksia ja kehittää korjaavia toimenpiteitä ja valitusmenettelyjä. Ihmisoikeustyömme
perustuu YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin ja niissä määriteltyihin prosesseihin.
Olemme uusineet whistleblowing-järjestelmämme ja laajentaneet sitä. Tämä valitusmekanismi palvelee myös kolmansia osapuolia,
jotka voivat ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään yrityksen käytäntöjen tai säännösten rikkomuksista järjestelmän kautta.
Vuonna 2018 tätä kautta tehtiin 18 tapausilmoitusta, jotka liittyivät pääasiassa henkilöstö- ja QEHS-asioihin. Tapaukset on tutkittu
sisäisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kolme tutkimusta on edelleen kesken.
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TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VEROT JA
TYÖNANTAJAMAKSUT, M€ *)

TALOUDELLISEN ARVON JAKAUTUMINEN, M€

Henkilöstö 545,2
Yhteiskunta 24,2
Omistajat 60,7
Rahoittajat 2,3
Liiketoiminnan kehitys 36,2

Tuloverot 22,4
Kiinteistöverot 1,1
Työnantajamaksut 109,8
Muut verot 0,5

*)

OMA PÄÄOMA JA OMAN PÄÄOMAN TUOTTO
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Olemme sitoutuneet ehkäisemään lahjontaa kaikessa liiketoiminnassamme. Olemme arvioineet toimintamme riskit ja tarkastelemme
riskejä järjestelmällisesti kaikissa liiketoiminnoissamme. Kattavaan lahjonnan vastaiseen ohjelmaamme kuuluvat muun muassa
lahjonnan vastaiset periaatteet, verkko- ja muu koulutus, lahjoitusten rekisteröintimenettely, sisäiset auditoinnit ja vastapuoliriskien
arviointi.
Näin etenemme
Uusi lähestymistapa vastuullisuuteen otetaan käyttöön kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toiminnoissa. Keskitymme etenkin
päätavoitteisiin, mutta huomioimme myös kunkin liiketoiminta-alueen tarpeet ja painopistealueet.
Jatkamme issues management -prosessin ja riskien hallinnan kehittämistä vastuullisuuden näkökulmasta. Seuraamme myös edelleen
maineemme kehittymistä.
Kehitämme hankintaprosesseja yhteistyössä hankinnan, QEHS-osaston ja lakiosaston kanssa. Tavoitteena on koko arvoketjun
vastuullisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen. Uudistamme tavarantoimittajavaatimuksiamme sekä suorien raakaaineiden toimittajien että epäsuorien palveluiden toimittajien osalta. Lisäksi pyrimme parantamaan tavarantoimittajien tietämystä
näistä vaatimuksista. Kehitämme laajaa arvoketjuamme entistä läpinäkyvämmäksi ja jäljitettävämmäksi. Vaalimme suhteitamme
tavarantoimittajiin ja varmistamme siten laadukkaiden raaka-aineiden saatavuuden myös tulevaisuudessa.
Vastuullisuustyömme uusia tarkastelukohteita ovat esimerkiksi pakkaukset ja kananmunat. Tavoitteenamme on paras mahdollinen
vastuullisuus myös näillä alueilla. Lisäksi jatkamme olemassa olevien painopistealueiden eli kaakaon, soijan, viljan ja kalan hankintojen
kehittämistä.
Haluamme olla sidosryhmien osoittaman luottamuksen arvoisia ja kehittää vastuullisuustoimintaamme yhteistyössä heidän kanssaan.
Painotamme yhteistyötä, sillä uskomme, että se auttaa meitä löytämään yhdessä uusia innovaatioita ja ratkaisuja.
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Mitä

Miksi

Keskeiset toimet vuonna 2018

Eettiset periaatteet ja ihmisoikeudet

•

Noudatamme eettisiä periaatteitamme kaikessa liiketoiminnassa ja
rohkaisemme myös yhteistyökumppaneitamme noudattamaan niitä

•

Uudistimme whistleblowing-järjestelmä ja laajensimme sen kolmansien
osapuolien käyttöön

Oikeudenmukainen arvoketju

•

Vahvistamme yhteistyötä arvoketjussa

•

•

Varmistamme raaka-aineiden ja
pakkausmateriaalien tuotannon sekä
palvelujen vastuullisuuden

Hankimme 100 % vastuullista
kaakaota, 100 % RSPO-sertifioitua
palmuöljyä; 100% sertifioitua soijaa;
jatkoimme muiden keskeisten raaka-aineiden (viljat, kala) hankintojen
kehittämistä

•

Käynnistimme uuden suoran kaakaon
viljelijäohjelman Norsunluurannikolla,
monitoroimme Nigerian ohjelman

•

Kehitimme Fazerin innovaatiohaasteessa uusia tuote- ja palveluideoita

•

Loimme arvoa asiakkaille, kuluttajille,
yhteiskunnalle ja omistajille monipuolisella sidosryhmäyhteistyöllä

Tutkimus ja innovaatiot

Kannattavuus ja kasvu; jaettu arvo

Brändiarvo

•

Kehitämme uusia elintarvikkeita
investoimalla ravitsemustieteelliseen
tutkimukseen

•

Kehitämme uusia kasvipohjaisia tuotteita investoimalla uuteen teknologiaan ja uusiin raaka-aineisiin

•

Luomme jaettua arvoa kannattavuuden ja kasvun pohjalta

•

Panostamme yhteiskunnalliseen
osallistumiseen

•

Turvaamme Fazerin brändiarvon ja
•
säilytämme sidosryhmien luottamuksen

•

Toteutamme missiotamme ”Ruokaa,
jolla on merkitys”

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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Uudistimme Fazerin brändipositioin
tia, johon sisältyy myös vastuulli
suus: ”Northern Magic. Made Real.”
Tavoitteena on, että Fazer erottuu
kuluttajille merkityksellisellä tavalla
myös tulevaisuudessa

2018

2017

1 628

1 657

-572
-337
-51
669

-586
-327
-62
682

-545
-24
-61
-2
36

-561
-23
-38
-3
58
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Fazerin johtamisjärjestelmäsertifikaatit
vuonna 2018
QEHS-standardit
ISO
ISO 9001 14001

Fazer Makeiset
Vantaa
Lappeenranta
Karkkila
Fazer Leipomot Suomi
Vantaa
Lahti
Lahti (hapankorppu)
Lappeenranta
Oulu
Fazer Leipomot Ruotsi
Eskilstuna
Tukholman toimisto
Lidköping
Lund
Uumaja
Fazer Leipomot Venäjä
Smolenskaja
Murinski
Neva
Zvjozdnyi
Fazer Leipomot Baltia
Ogre
Kaunas
Fazer Lifestyle Foods
Lahden mylly
Lidköpingin mylly
Kaarina
Fazer Food Services
Ravintolat Suomessa
Ravintolat Ruotsissa
Ravintolat Tanskassa
Ravintolat Norjassa
Tallinnan keittiö

X
X
X

ISO
50001

Elintarviketurvallisuusstandardi
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18001

FSSC
22000

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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22000
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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
X

X

X

X

X
X

X
X

AIB

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

ISO 9001

laadunhallintajärjestelmät

ISO 14001

ympäristöjärjestelmät

ISO 50001

energiatehokkuusjärjestelmä

OHSAS 18001

työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä

FSSC 22000

elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi

IFS

elintarvikeprosessien ja -tuotteiden turvallisuuden ja laadun auditointi

AIB

elintarviketurvallisuuden auditointi, AIB International

SMETA 4-pillar eettisen kaupankäynnin auditointi
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SMETA 4-pillar

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

IFS

Eettinen kaupankäynti
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Hallinto ja johtaminen
Hallituksen toimintakertomus
Vuonna 2018 Fazer aloitti uuden strategiansa toteuttamisen, transformaation nykyaikaiseksi, vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on
yhteinen suunta. Vaikka Fazerin päämarkkina-alueiden taloudessa jatkui suotuisa kehitys, kilpailu kiristyi kaikissa liiketoiminnoissa.
Lisäksi poikkeuksellisen kuuma kesä, leipomoliiketoiminnan heikko tulos Venäjällä ja Ruotsissa sekä kaikkien Fazerin päävaluuttojen
heikentyminen vaikuttivat negatiivisesti vuoden 2018 tulokseen. Tästä johtuen Fazer-konsernin liikevaihto ja liikevoitto pienenivät
edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuonna 2018 Fazerin brändipositiointi määriteltiin uudelleen, jotta se vahvistaisi kuluttajalähtöistä lähestymistapaa. Vuoden 2018
alussa perustettiin erillinen Fazer Retail -liiketoimintayksikkö vahvistamaan suoraa kuluttajaliiketoimintaa. Lisäksi Fazer Lifestyle Foods
-organisaation kehittämistä jatkettiin. Tehokkuuden parantamista jatkettiin monella saralla. Työturvallisuus ja turvallisuuskulttuurin
kehittäminen olivat yhä tärkeitä teemoja, ja työ tuotti positiivisia tuloksia.
Markkinat, liiketoimintaympäristö ja myynti
Vuonna 2018 monien Fazerin päämarkkinoiden taloustilanne kehittyi positiivisesti. Toisaalta kaikki Fazerin päävaluutat heikentyivät
suhteessa euroon, mikä vaikutti Fazerin taloudelliseen tulokseen negatiivisesti. Valuuttakurssimuutoksista Ruotsin kruunun vaikutus
oli suurin. Kruunu heikentyi suhteessa euroon 6 %.
Vuosi 2018 oli Fazer Leipomoille haastava Venäjällä ja Ruotsissa. Samaan aikaan Suomen tulokset ylsivät ennätystasolle ja Baltian
liiketoiminta kehittyi positiivisesti: näillä markkinoilla Fazerin markkinaosuus myös kasvoi. Artesaanileipä on pysynyt suosittuna
erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Venäjällä leivänkulutus siirtyi edullisempien segmenttien suuntaan. Poikkeuksellisen kuuma kesä
vaikutti leivänkulutusta vähentävästi kaikilla markkinoilla. Fazer Leipomoiden liikevaihto supistui 552,3 miljoonaan euroon (2017:
583,2 ilman Fazer Retailiin siirrettyjen leipomomyymälöiden ja Fazer Lifestyle Foodsiin siirrettyjen Fazer Alku -puurojen liikevaihtoa).
Ohjelmat kehityksen kääntämiseksi ja Fazer Leipomoiden kaikkien toimintojen tehostamiseksi on käynnistetty.
Fazer Makeisten vuoden 2018 liikevaihto kasvoi 333,1 miljoonaan euroon (2017: 331,2). Suklaalevyjen markkinaosuus kasvoi ja
keksien myynti lisääntyi Suomessa. Ruotsissa Fazer säilytti markkinaosuutensa. Fazer Candy Store avattiin palvelemaan kuluttajia
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verkossa. Tällä hetkellä verkkokauppa toimittaa EU-alueelle, ja maantieteellinen laajennus on suunnitteilla. Yhteistyö JD.comverkkokaupan kanssa on aloitettu Kiinan markkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien tutkimiseksi.
Fazer Food Servicesillä on yli 1 000 ravintolaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja sen liikevaihto oli 593,2 M€ (607,7).
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Voimassa olevia sopimuksia saatiin pidettyä hyvin
ja muutamista kannattamattomista sopimuksista irtaannuttiin. Fazer Food Services alkoi toteuttaa tehostamistoimenpiteitä, joita
jatketaan vuoden 2019 aikana liiketoiminnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Fazer Food Servicesin Suomen ja Ruotsin Fazer Culinary
Teamit ottivat marraskuussa kaksoisvoiton ruoanlaiton maailmanmestaruuskilpailuissa Luxemburgissa.
Kilpailu kiristyi smoothiejuomien ja maidottomien tuotteiden markkinoilla, kun brändituotteet ja suurten kauppojen omat tuotemerkit
kilpailivat markkinaosuuksista. Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 21 % 121,8 miljoonaan euroon (100,4).
Vuoden aikana lanseerattiin useita uusia tuotteita. Froosh-smoothievalikoima täydentyi terveysvaikutteisilla smoothieilla. Fazer
Alku -aamiaisbrändillä lanseerattiin muroja ja luomupuuroja. Fazer Yosa -kauratuoteperhe laajeni kahdeksalla tuotteella, ja brändiä
päivitettiin muun muassa pakkausten uudella ulkoasulla. Kaurapohjaiset tuotteet ovat herättäneet maailmanlaajuista kiinnostusta,
ja pohjoismainen kaura on arvossaan maailmalla. Fazer Lifestyle Foodsin organisaation kehittämiseen ja markkinointitoimenpiteisiin
tehtiin merkittäviä investointeja kasvun varmistamiseksi.
Erillinen Fazer Retail -liiketoimintayksikkö perustettiin vuoden 2018 alussa vahvistamaan Fazerin suoraa kuluttajaliiketoimintaa.
Liiketoimintayksikköön kuuluvat Gateau-leipomomyymälät Suomessa ja Ruotsissa sekä Fazer Cafét Suomessa. Uusi
liiketoimintayksikkö yhdistää artesaanileipomotuotteet ja laadukkaat herkut ensiluokkaiseen kokemukseen. Vuonna 2018 painopiste
oli organisaation ja toiminta-alustan rakentamisessa tulevaa kasvua ja vähittäiskauppaosaamisen laajentamista varten. Uuden
liiketoimintayksikön liikevaihto oli 46,4 M€ sen ensimmäisen toimintavuoden aikana.
Fazer Experience -vierailukeskuksessa kävi vuoden 2018 aikana yli 200 000 ihmistä, mikä on uusi ennätys.
Tulos ja taloudellinen tilanne
Fazerin liikevaihto supistui 1 % edellisestä vuodesta ja oli 1 618,2 M€ (1 641,6). Heikentyneet valuuttakurssit pienensivät liikevaihtoa
48,6 miljoonalla eurolla. Vuonna 2017 ostetut liiketoiminnot kasvattivat vuoden 2018 liikevaihtoa 18,8 miljoonalla eurolla
edellisvuoteen verrattuna.
Konsernin liikevoitto pieneni 84,2 miljoonaan euroon (92,1). Liikevoitto sisältää 4,2 M€ (3,5) kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja
ja alaskirjauksia (netto). Tilikauden voitto oli 63,9 M€ (72,1). Fazer Makeiset oli ainoa liiketoiminta-alue, joka paransi kannattavuuttaan.
Kassavirta ja taloudellinen asema
Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana. Korolliset nettovelat olivat 95,0 M€ (79,0). Konsernin omavaraisuusaste oli 56,8 % (55,1 %).
Liiketoiminnan kassavirta oli 114,6 M€ (149,6) ja bruttoinvestoinnit 50,5 M€ (108,0). Valtaosa investoinneista tehtiin uusiin
tuotantolaitteisiin ja nykyisten koneiden ja laitteiden uudistamiseen leipomo- ja makeisliiketoiminnassa.
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LIIKEVAIHTO, M€
1800 1647,7
1600

1576,1 1603,5

Suomi 50 %
Ruotsi 24 %
Venäjä 11 %
Tanska 7 %
Norja 4 %
Viro 1 %
Latvia 1 %
Liettua 1 %
Muut 2 %

1603,1 1641,6 1618,2

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2014

FAS

2015

2016

2016

2017

2018

IFRS

54

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2018

Hallinto ja johtaminen
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Avainluvut
Liikevaihto, M€
Liikevoitto, M€
− osuus liikevaihdosta, %
Oman pääoman tuotto, % (ROE)
Omavaraisuus, %
Nettovelkaantumisaste, %

2018

2017

2016

1 618,2
84,2
5,2
11,6
56,8
17,5

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
Vuoden lopussa Fazer-konsernissa oli 15 696 työntekijää (15 993), joista 91 (68) henkeä oli konsernin emoyhtiön palveluksessa.
2018
15 696
13 242
423,7

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

2017
15 993
13 198
433,3

2016
16 048
13 287
422,2

Strategian toteuttaminen
Vuonna 2018 Fazer aloitti uuden strategiansa toteuttamisen tavoitteenaan tulla johtavaksi nykyaikaiseksi ja vastuulliseksi
ruokayhtiöksi pohjoisessa Euroopassa ja kansainvälisesti. Tämän strategisen tavoitteen pohjalta Fazer vahvisti asiakaslähtöisyyttään ja
päivitti brändipositiointiaan. Fazer pyrkii luomaan arvoa portfoliovalintojen, jatkuvan toiminnan laadun parantamisen ja rakenteellisten
uudistusten avulla. Vaikka 2018 oli haastava vuosi, Fazer on sitoutunut tuloksensa parantamiseen kaikilla liiketoiminta- ja markkinaalueillaan. Fazerin uuden strategian toteuttaminen sisälsi vuonna 2018 lukuisia arvoa luovia toimenpiteitä eri liiketoiminta-alueilla
ja konsernifunktioissa, uuden Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen organisaation ja osaamispohjan kehittämistä, uuden Fazer
Retail -liiketoimintayksikön luomisen, jakeluyhtiön perustamisen Fazer Makeisille Yhdysvalloissa sekä kannattavuuden, kasvun ja
maantieteellisen laajentumisen mahdollistavien keinojen suunnittelun ja kehittämisen.
Laatu, ympäristö, työterveys, työturvallisuus ja elintarviketurvallisuus
Vuonna 2018 laadun, ympäristön, työterveyden ja -turvallisuuden (QEHS) painopiste oli hallintajärjestelmän kehittämisessä ja
digitalisoinnissa, säädösten noudattamisessa, osaamisen parantamisessa, riskien hallinnan vahvistamisessa ja turvallisuusjohtamisen
edistämisessä.
Työterveyttä ja -turvallisuutta parannettiin uusilla viestintäkeinoilla ja johtamistoimenpiteillä. Johdon turvallisuuskävelyt,
turvallisuuskatsaukset ja -sitoumukset sekä muut turvallisuuskäytännöt ovat osa päivittäistä työtä. Tapaturmataajuus väheni
17 % vuodesta 2017. Kaikilla liiketoiminta-alueilla on turvallisuussuunnitelmat.
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Fazer jatkoi myös laadun ja elintarviketurvallisuuden kehittämistä monin tavoin. Esimerkiksi uusi digitaalinen QEHS-ratkaisu otettiin
käyttöön, ohjelmaa kaikkien tuotantolaitosten sertifioimiseksi globaaliin elintarviketurvallisuusjärjestelmään jatkettiin ja allergeenien
hallintaa kehitettiin.
Fazerin kaikki tuotantolaitokset on sertifioitu Global Food Safety System -järjestelmän mukaisesti (FSSC 22000 -sertifiointi).
Tämän lisäksi myös muita QEHS-hallintajärjestelmiä on sertifioitu markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Fazer Food
Servicesin HACCP (ennalta ehkäisevä elintarviketurvallisuus) -prosessi digitalisoitiin ja yhdenmukaistettiin Pohjoismaissa. Vuonna
2018 ei ollut tuotteiden takaisinvetoja.
Fazerin ympäristöasioiden hallinta parani edelleen sisäisten ohjelmien ja kolmannen osapuolen sertifiointien ansiosta. Fazer jatkoi
energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja suoritti energiatehokkuuskartoituksia ja itsearviointeja. Konsernissa
toteutettiin jätteen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä, joissa keskityttiin ruokahävikin torjuntaan ja sivuvirtojen kierrättämiseen.
Fazer oli ensimmäinen elintarvikealan yritys, joka teki Suomessa vesivastuullisuussitoumuksen.
Vastuullisuus
Vuonna 2018 Fazer tarkisti ja päivitti lähestymistapansa vastuullisuuteen, jotta se tukisi yhtiön muutosta johtavaksi vastuulliseksi
ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta. Fazerin vie kohti vuotta 2030 neljä kunnianhimoista päätavoitetta, jotka edistävät
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista ruuan avulla. Päätavoitteet ovat: 1) 50 % vähemmän
päästöjä, 2) 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 3) 100-prosenttisesti vastuullisesti hankituttua ja 4) enemmän kasvipohjaista.
Fazerin vastuullisuustyön kohokohtia vuonna 2018 olivat energiatehokkuuden järjestelmällinen parantaminen ilmastopäästöjen
vähentämiseksi ja keskittyminen ruokahävikin vähentämiseen. Fazer jatkoi sitoutumistaan kaakaon, viljan, soijan, palmuöljyn ja kalan
vastuulliseen hankintaan ja kasvipohjaisen tarjooman kasvattamiseen. Fazerin maine pysyi hyvänä kaikilla päämarkkinoilla.
Riskienhallinta
Fazer arvioi ja analysoi riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti säännöllisesti konsernin strategisia, operatiivisia ja taloudellisia riskejä
ja toimii niiden pienentämiseksi. Vuoden 2018 aikana yhtään merkittävää riskiä ei toteutunut. Lisätietoja taloudellisten riskien
hallinnasta on tilinpäätöksen liitetiedostossa 11.3.
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Tutkimus ja kehitys
Fazer jatkoi ruuan ja kognitiivisen suorituskyvyn suhteeseen keskittyvän Fazer Brainhow -ohjelman toteuttamista. Kaksi uutta kliinistä
koetta saatiin menestyksekkäästi päätökseen vuoden 2018 aikana. BRAVE-nimisen tutkimuksen yhteistyökumppanit ovat Nokia ja
Nightingale Health. BRAVE tutkii aivoystävällisen ruuan vaikutusta kognitiiviseen toimintaan, fysiologiaan ja veren biomarkkereihin.
Tulokset ovat olleet lupaavia, ja ne julkaistaan vuonna 2019.
Fazer Lifestyle Foodsin teknologia ja tuotekehitystyö tuottivat uusia kaurapohjaisia tuotteita, jotka lanseerattiin Fazer Yosa -brändillä.
Fazer LOFO -paranne, joka on pitkäaikaisen tutkimus- ja kehitystyön tulosta, esiteltiin kansainvälisillä IBA-leipomomessuilla
Münchenissä. Patentoitu paranne on maailman ensimmäinen entsyymipohjainen ratkaisu, joka vähentää leivän sisältämien FODMAPyhdisteiden määrää tehden leivästä vatsaystävällisempää.
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Fazerin yhteistyö yliopistojen ja tutkijoiden kanssa jatkui. Vuoden aikana julkaistiin yksi väitöskirja ja useita pro gradu -töitä.
Tutkimus- ja kehityskulut olivat 9,8 M€ (9,9).
Muutoksia konsernirakenteessa
Fazer jatkoi konsernirakenteensa yksinkertaistamista ja useita juridisia yksiköitä fuusioitiin vuonna 2018.
Muutokset konsernirakenteessa käyvät ilmi tilinpäätöksen liitetiedosta 22.
Osakkeet ja osakepääoma
Vuoden 2018 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
10.4.2018 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 2019
BKT:n kasvun odotetaan jatkuvan useimmilla Fazerin päämarkkinoilla, mutta hidastuvan vuonna 2019. Kilpailuympäristön odotetaan
pysyvän kovana kaikissa Fazerin liiketoiminnoissa.

BRUTTOINVESTOINNIT, M€
120

104,6

104,6

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA, M€
160

108,0

140

100
80
60

130,4
110,7

120
58,9

149,6

120,9

114,6

100

61,7

80

50,5

60

40

40

20
0

146,6

20
2014

FAS

2015

2016

2016

2017

0

2018

IFRS

2014

FAS

2015

2016

2016

2017

2018

IFRS

Fazer jatkaa transformaatiotaan ja keskittyy vahvasti toimeenpanoon. Fazerin liiketoiminta- ja tuoteportfolioiden kehittäminen on
avainasemassa strategian toteuttamisessa uudistetun Fazer-brändin ja useiden kasvutoimenpiteiden lisäksi. Orgaanisen kasvun lisäksi
tutkitaan aktiivisesti mahdollisuuksia vahvistaa kasvua ja kansainvälistymistä yritysostojen avulla. Fazer jatkaa myös kilpailukykynsä
vahvistamista arvonluontiohjelmien sekä organisaation ja rakenteen jatkuvan kehittämisen avulla. Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan
kasvavan edellisvuoteen verrattuna.
Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Tammikuussa 2019 Fazer julkisti suunnittelevansa Oulun leipomon sulkemista leipomoverkostonsa toiminnan tehostamiseksi. Oulun
leipomoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät maaliskuussa 2019. Leipomon toiminnot siirretään muihin Fazer leipomoihin
vaiheittain. Oulun leipomon toiminta loppuu ja kaikkien 83 työntekijän työsuhde päättyy syyskuussa 2019.
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Fazer julkisti tammikuussa myös suunnitelmansa 40 miljoonan euron investoinnista uuteen tuotantolaitokseen Lahdessa. Tämän
investoinnin myötä Fazer tuo kotimaiseen raaka-aineeseen pohjautuvan ksylitolin valmistuksen takaisin Suomeen rakentamalla
maailman ensimmäisen kauran kuoresta ksylitolia valmistavan tuotantolaitoksen. Ksylitolimarkkinoiden odotetaan kasvavan, ja Fazerin
tavoitteena on myydä tätä kasvipohjaista tuotetta maailmanlaajuisesti.
Ehdotus yhtiön voitonjaosta
Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 634 028 543,13 €, mistä tilikauden voitto on 51 507 792,36 €.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jaettaisiin seuraavasti:
- osinkoja maksetaan 9,50 €/osake
- voittovaroiksi jätetään

60 077 648,50 €
573 950 894,63 €
634 028 543,13 €

Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
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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, muiden muassa hyväksytään konsernin tilinpäätökset, päätetään osinkojen jaosta, nimitetään
yhtiön hallitus ja tilintarkastajat ja päätetään heidän palkkioistaan.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksista ilmoitetaan postitse viimeistään 14 päivää ennen yhtiökokouksen ajankohtaa.
Hallitus
Osakkeenomistajien nimittämä omistajaneuvosto nimittää ja kutsuu koolle nimityskomitean, jonka vastuulla on valmistella hallituksen
kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset. Nimityskomiteaan kuuluu yksi omistajaneuvoston edustaja,
hallituksen puheenjohtaja ja yksi riippumaton hallituksen jäsen.
Hallituksen kokoonpano ja velvollisuudet
Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään kymmenestä jäsenestä, jotka valitaan vuosittain
yhtiökokouksessa. Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa asioissa, jotka eivät Suomen osakeyhtiölain taikka konsernin
yhtiöjärjestyksen mukaan edellytä muiden elinten käsittelyä. Suomen osakeyhtiölain mukaan hallituksen vastuulla on varmistaa, että
konsernin hallintoa ja liiketoimintaa johdetaan asianmukaisesti. Hallituksen vastuulla on varmistaa, että kirjanpito ja varainhoidon
valvonta on hoidettu asianmukaisesti. Muita hallituksen tehtäviä ovat esimerkiksi konsernin arvojen, strategian ja vuotuisten
liiketoimintasuunnitelmien hyväksyminen. Hallitus päättää yritysostoista ja strategisista investoinneista 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),
Anders Dreijer (varapuheenjohtaja), Klaus Cawén, 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 toimitusjohtajan
vastuulla on varmistaa se, että hallituksen jäsenet ovat perillä yhtiötä koskevista asioista ja että kokouskutsut, asialistat ja kaikki
tarvittavat asiakirjat toimitetaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokouksia. Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävänä on
myös pitää yhteyttä omistajaneuvostoon.

59

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2018

Hallinto ja johtaminen

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, muiden muassa tarkastella henkilöstön
työtyytyväisyyskyselyn tuloksia.
Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jan Fazer (puheenjohtaja), Anders Dreijer, Ketil Eriksen ja Juhani Mäkinen. Valiokunta piti tilikauden
aikana neljä kokousta, joissa se käsitteli sääntömääräisten asioiden ohella myös kysymyksiä, jotka liittyivät muun muassa tietoturvaan
ja ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien kehitykseen.
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 avustaa konsernin johtoryhmä ja varatoimitusjohtaja, jonka hallitus tarvittaessa nimittää. Christoph Vitzthum on
konsernin toimitusjohtaja ja Jouni Grönroos varatoimitusjohtaja.
Konsernin johtoryhmä
Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja (puheenjohtaja), liiketoiminta-alueiden toimitusjohtajat ja tiettyjen
konsernitoimintojen johtajat. Konsernin johtoryhmän velvollisuuksiin kuuluu tukea toimitusjohtajaa hänen tehtävissään ja laatia
ehdotuksia hallitukselle. Lisäksi konsernin johtoryhmä muun muassa koordinoi konsernin eri toimintoja ja huolehtii toimintojen
tehokkuudesta konsernitasolla. Tällä hetkellä konsernin johtoryhmään kuuluvat Christoph Vitzthum (konsernin toimitusjohtaja,
puheenjohtaja), Andreas Berggren (Fazer Food Services -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Nathalie Ahlström (Fazer Makeiset
-liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Mats Liedholm (Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Petri Kujala
(Fazer Leipomot -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Jouni Grönroos (talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja), Sebastian Jägerhorn
(lakiasiainjohtaja), Ulrika Romantschuk (viestintä- ja brändijohtaja) ja Lara Saulo (EVP, People & Transformation).
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 vähentää näitä riskejä osana operatiivista toimintaa.
Rahoitusriskejä hallinnoi konsernirahoitus. Konsernin talousjohtaja vastaa riskien hallinnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä sitä
koskevasta raportoinnista hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Lisäksi talousjohtaja tukee liiketoiminta-alueita, liiketoimintayksiköitä
ja konsernitoimintoja riskien hallinnassa.
Fazer määrittelee riskin ulkoiseksi tai sisäiseksi epävarmuustekijäksi, joka voi vaikuttaa konsernin toteuttamaan strategiaan, tulosten
saavuttamiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Riskit voivat olla Fazerin sisäisten tapahtumien tai ulkoisten olosuhteiden tai
tapahtumien aiheuttamia. Riskien tunnistamisessa ja valvonnassa riskit jaetaan neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit,
vahinkoriskit ja taloudelliset riskit.
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OPERATIIVINEN
RISKI

STRATEGINEN RISKI
sopeutumiskyky,
markkinat ja asiakkaat,
liiketoiminnan kehitys

henkilöstö,
prosessit ja ohjaus,
toiminnan puitteet

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

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

TALOUDELLINEN
RISKI

VAHINKORISKI
omaisuus,
vastuuvelvollisuus,
työsuojelu

valuuttakurssit, korkokanta,
maksuvalmius, rahoitus,
vastapuoli

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

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

Merkittävimmät Fazerin toimintaan liittyvät riskit ovat raaka-aineriskit (hinta- ja saatavuusriskit, joita pienennetään esim. suojausten ja
sopimusjärjestelyjen avulla), asiakkaisiin ja kuluttajien kysyntään liittyvät riskit (joita pienennetään esim. valikoiman- ja brändinhallinnan
avulla), tuoteturvallisuusriskit (joita pienennetään esim. elintarviketurvallisuuden hallinnalla ja laatusertifioinneilla), poliittisen
ympäristön riskit (joita pienennetään esim. poliittisen kehityksen tarkalla seurannalla) ja vahinkoriskit (joita pienennetään esim.
konsernin vakuutusohjelmilla, säännöllisesti päivitettävillä riskianalyyseilla ja jatkuvuussuunnitelmilla tärkeimpien tehtaiden osalta
ja panostamalla työturvallisuuteen työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi). Näillä riskeillä voi olla yhdessä tai erikseen
vaikutusta Fazerin liiketoimintaan, tuloksiin, taloudelliseen tilanteeseen, kilpailukykyyn ja maineeseen.
Elintarviketuotannon osalta tunnistettuja riskejä ovat ilmastonmuutos, joka vaikuttaa raaka-aineiden saatavuuteen, hintaan ja
laatuun, sekä veteen liittyvät riskit. Fazer on tunnistanut ihmisoikeuksiin liittyvät mahdolliset riskit ja epäeettiset toimintatavat, joita
voi esiintyä erityisesti arvoketjussa. Ihmisoikeuksiin, korruption torjuntaan ja lahjontaan liittyviä riskejä hallitaan henkilökunnan
koulutusten, sisäisten ohjeistusten ja tarkastusten avulla. Ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä hallitaan lisäksi noudattamalla YK:n yrityksiä
ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita ja niihin liittyviä prosesseja. Fazer on ottanut käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan, jonka
kautta on mahdollista tehdä ilmoitus epäillyistä väärinkäytöksistä. Järjestelmä on työntekijöiden ja kolmansien osapuolten käytössä.
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 vuotuisen tarkastusohjelman, josta
saadut tulokset raportoidaan säännöllisesti konsernin johdolle, tilintarkastajille ja tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus raportoi
toimistaan tarkastusvaliokunnalle.
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Tilintarkastajat
Yhtiökokous nimittää konsernin tilintarkastajat yhden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastajien vastuulla on tarkastaa konsernin tilit,
tilinpäätökset ja hallinto. Nämä velvollisuudet on määritelty tarkemmin asiaa koskevassa lainsäädännössä ja hyvää tilintarkastustapaa
koskevissa määräyksissä. Tilintarkastajat osallistuvat hallituksen vuotuiseen kokoukseen, jossa käsitellään konsernitilinpäätöstä, ja
tarkastusvaliokunnan kokouksiin.
Fazer-konsernin eettiset periaatteet
Fazerin eettiset periaatteet perustuvat Fazerin yhteisiin arvoihin ja kansainvälisiin periaatteisiin, jotka on kirjattu YK:n Global
Compact -aloitteeseen, jolla halutaan edistää hyvää yrityskansalaisuutta ja yritysten kestävää kehitystä. Eettiset periaatteet ohjaavat
fazerilaisia kohtelemaan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja omia työtovereitaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
Eettisten periaatteidensa kautta Fazer työnantajana sitoutuu järjestämään kaikille työntekijöilleen kaikissa maissa ajanmukaiset
ja turvalliset työolosuhteet, huolehtimaan henkilöstön terveydestä, työhyvinvoinnista ja työssä viihtymisestä sekä kohtelemaan
tasapuolisesti jokaista työntekijää.
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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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Konsernin johtoryhmä

Christoph Vitzthum

Jouni Grönroos

Nathalie Ahlström

S. 1969
Kauppatieteiden maisteri
Fazerin konsernijohtaja
ja toimitusjohtaja

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

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

Andreas Berggren

Sebastian Jägerhorn

Petri Kujala

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

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

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

Mats Liedholm

Ulrika Romantschuk

Lara Saulo

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

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

S. 1972
Kauppatieteiden maisteri
People & Transformation ja Executive
Vice President,
Fazer-konserni
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Taloudellinen katsaus
Fazer haluaa antaa toiminnastaan merkityksellisiä ja olennaisia tietoja läpinäkyvällä tavalla. Tätä tarkoitusta varten Fazer noudattaa
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), ja laatii konsernitilinpäätöksen IFRSstandardien mukaisesti. IFRS-standardit ovat yleisimmin käytössä olevat tilinpäätösstandardit. Ne parantavat lukujen vertailtavuutta ja
helpottavat yritysostojen integrointia tilinpäätökseen. Standardit toimivat hyvänä pohjana yhtenäisille kirjanpidon periaatteille Fazerin
kaltaisessa kansainvälisessä konsernissa.

Konsernin tuloslaskelma
M€

2018

2017

1 618,2

1 641,6

7,3

6,3

-3,5
-587,4
-534,8
-81,3
-334,7
0,3

3,7
-600,8
-551,1
-81,7
-326,3
0,3

Liikevoitto

84,2

92,1

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

1,4
-4,0
-2,6

1,5
-4,1
-2,6

Voitto ennen veroja

81,6

89,5

Tuloverot

-17,8

-17,3

Tilikauden tulos

63,9

72,1

Voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

58,5
5,3

63,4
8,8

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
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Konsernin laaja tuloslaskelma
M€

2018

2017

Tilikauden tulos

63,9

72,1

0,3
-16,0
-0,1

2,7
-9,0
-0,5

-0,2
0,0
-16,0

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

Laaja tulos yhteensä

47,9

65,7

Laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

46,0
1,9

58,9
6,8

Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset
Muuntoerot
Näihin eriin liittyvät tuloverot
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muutokset rahoitusvarojen käyvässä arvossa
Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn uudelleenarvostaminen
Näihin eriin liittyvät tuloverot
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen
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Konsernin tase
M€

31.12.2018

31.12.2017

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

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

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

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat
Tuloverosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
VARAT YHTEENSÄ

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

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

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma
Muut rahastot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

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

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

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

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

82,6
244,8
0,6
4,2
332,2
415,6
959,9

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

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Laskennalliset verovelat
Eläkevelvoitteet
Varaukset
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat
Osto- ja muut velat
Varaukset
Tuloverovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Velat yhteensä
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
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Konsernin rahavirtalaskelma
M€

2018

2017

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja
Oikaisut1
Käyttöpääoman muutos2
Saadut korot
Maksetut korot
Muut rahoitustuotot ja -kulut, netto
Saadut osingot
Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta

81,6
77,8
-19,3
1,3
-1,4
-1,7
0,2
-24,0
114,6

89,5
87,8
-6,0
1,6
-2,4
-1,9
0,3
-19,2
149,6

Investointien rahavirta
Tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen nettorahavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Muiden rahoitusvarojen myynneistä saadut tuotot
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntituotot
Investointien nettorahavirta

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

-45,6
-62,4
13,2
0,6
-94,1

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

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

-10,0
3,0
-7,5
-25,4
-37,9
-77,8

0,1

-22,3

Rahavarat 1.1.
Kurssierot
Rahavarat 31.12.

40,3
-1,0
39,3

62,9
-0,4
40,3

1) Oikaisut
M€

2018

2017

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

81,3
-0,3
2,6
-6,2
0,4
77,8

81,7
-0,3
2,6
2,8
1,0
87,8

2) Käyttöpääoman muutos
M€

2018

2017

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

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

-5,3
-6,7
6,0
-6,0

Rahavarojen muutos
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Viisivuotiskatsaus
2018 IFRS

2017 IFRS

2016 IFRS

2016 FAS

2015 FAS

2014 FAS

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

1 618,2
50,5 %
84,2
5,2 %
81,6
5,0 %
63,9
58,5
5,3

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

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€

627,0
91,8
241,2
484,9
59,4
415,6
959,9

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

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

50,5
81,3
0,0
95,0
17,5 %
12,4 %
11,6 %
56,8 %

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 %

Henkilöstö (FTE)

13 242

13 198

13 287

13 287

13 416

13 803

ROI

=

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

x 100

ROE

=

Voitto ennen veroja - Välittömät verot
Oma pääoma (keskimäärin)

x 100

Omavaraisuus

=

Oma pääoma
Taseen loppusumma - Saadut ennakot

x 100

Nettovelkaantumisaste

=

Korolliset nettovelat
Oma pääoma

x 100
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