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Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 22 %, 
kustannusten voimakas nousu heikensi 
kannattavuutta



Kasvatamme suomalaisista elintarvikealan yrityksistä 
menestystarinoita, ja tavoitteemme on olla halutuin ja 
menestyvin elintarvikealan uudistaja



Kotimaista kasvuvoimaa

Tammi-syyskuun 2022 pääkohtia

• Konsernin liikevaihto kasvoi 22 %

• Kannattavuus jäi tavoitteitamme alhaisemmaksi nopeasti kohonneiden kustannusten takia

• Kannattavuuteen vaikutti myös alkuvuoden vahva panostus Feelia Ruokakauppaan

• Feelian foodservice-liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua katsauskaudella

• Feelian kannattavuutta ovat tilapäisesti heikentäneet voimakkaasti nousseet raaka-aine-, materiaali-, kuljetus- ja 
energiakustannukset

• Hankimme katsauskaudella 31.8.2022 toteutetun osakevaihdon kautta Marjavasu Oy:n osakekannan

• Yhteisyrityksemme Fodbar valittiin 3.10.2022 Siuntion kunnan omien ja osittain myös Siuntion kunnalta 
hyvinvointialueelle siirtyvien ruokapalveluiden toimittajaksi

• Näkymä on, että yhtiön toiminta kääntyy kannattavaksi vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla

• Tiedotimme 26.10.2022 tehneemme aiesopimuksen Feelian Pyhännällä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynti-
takaisinvuokraus-järjestelystä

• Toteutuessaan järjestely parantaa konsernimme vakavaraisuutta, ja vapauttaa pääomia strategian mukaiseen kasvuun



Kotimaista kasvuvoimaa

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 22 %

Tammi-syyskuun 2022 yhteenveto

• Konsernin liikevaihto kasvoi  21,8 % ja oli 30 355 tuhatta euroa (24 915 t €)

• Katsauskauden käyttökate oli 1 869 t € ja 6,2 % liikevaihdosta (1 834 t € ja 7,4 %)

• Katsauskauden EBITA oli 855 tuhatta euroa (1 214) ja 2,8 % liikevaihdosta (4,6 %)

• Katsauskauden liikevoitto oli 605 t € ja 2,0 % liikevaihdosta (974 t € ja 3,9 %)

Heinä-syyskuun 2022 yhteenveto

• Konsernin liikevaihto kasvoi  24,3 % ja oli 10 923 tuhatta euroa (8 791 t €)

• Katsauskauden käyttökate oli 593 t € ja 5,4 % liikevaihdosta (976 t € ja 11,1 %)

• Katsauskauden EBITA oli 240 tuhatta euroa (897) ja 2,2 % liikevaihdosta (10,2 %)

• Katsauskauden liikevoitto oli 150 t € ja 1,4 % liikevaihdosta (817 t € ja 9,3 %)



Kotimaista kasvuvoimaa

Fodelian liiketoimintarakenne 1.7.2022 alkaen

• Fodelian liiketoiminta-alueet ovat 1.7.2022 alkaen Feelia ja Fodelia Retail

• Feelia keskittyy erityisesti foodservice-markkinan asiakkuuksiin, ja 
Fodelia Retail kuluttajaliiketoimintaan sekä vähittäiskauppaan

• Fodelia Retail –yksikköön yhdistyivät FodNetin, Real Snacksin, Perniön 
Lihan ja Pita Factoryn liiketoiminnat

• Yhtiöiden välillä on käynnistetty fuusiomenettely

• 1.9.2022 alkaen konserniin liittyi osakevaihdolla mehu- ja sosetuotteita 
tarjoava Marjavasu Oy, joka toimii itsenäisenä yksikkönä

• Marjavasu esitetään katsauksessa kohdassa ”muut yksiköt”

Liikevaihdon jakautuminen 1-9/2022



Kotimaista kasvuvoimaa

Elintarvikkeiden hintakehitys

• Maatalouden ja elintarviketeollisuuden tuotantopanosten 
hintojen nousu näkyy kohonneina elintarvikkeiden 
hintoina

• Maataloudessa erityisesti lannoitteiden ja energian 
hinnat ovat nousseet

• Myös sähkön hinta nostaa merkittävästi kustannuksia 
elintarviketeollisuudessa syksyllä ja talvella

• Kaupan ja teollisuuden välisistä sopimuskäytännöistä 
johtuen kustannusten nousu siirtyy kuluttajahintoihin 
viiveellä 

• Monessa EU-maassa hintojen nousu on ollut Suomea 
nopeampaa

Lähde: Ptt, https://www.ptt.fi/ennusteet/maa-ja-elintarviketalous.html



Liiketoimintojen tammi-syyskuu 2022



Kotimaista kasvuvoimaa

Feelian liikevaihto on vahvassa kasvussa

• Feelian liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2022 42,8 %, ja heinä-
syyskuussa 35,9 %

• Kasvua tuli erityisesti yksityiseltä hoivasektorilta sekä kouluruokailusta

• Liiketoiminnan kannattavuutta heikentävät voimakkaasti nousseet 
kustannukset 

• Yhtiön tuotteille ja palvelukonseptille on vahvaa kysyntää

• Liiketoiminnan näkymät ovat hyvät

TEUR 7-9/2022 7-9/2021 Muutos-% 1-9/2022 1-9/2021 Muutos-% 1-12/2021

Liikevaihto 6 102 4 490 35,9 16 861 11 803 42,8 16 895

Liikevoitto 178 911 -80,3 1 080 1 315 -9,9 1 650

% liikevaihdosta 2,9 20,3 6,4 10,2 9,8

Tunnusluvut / Feelia



Kotimaista kasvuvoimaa

Feelian liiketoiminnan kannattavuutta ovat tilapäisesti heikentäneet 
voimakkaasti nousseet tuotantokustannukset

• Konsernin käyttämien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen nousu on ollut noin 20-40 prosenttia 
vuoden takaiseen hintatasoon verrattuna

• Pakkaustarvikkeiden hinnat ovat nousseet noin 20 %, energian hinta noin 25 % ja rahtien hinnat noin 15 %

• Kustannusten nousua saadaan siirrettyä myyntihintoihin viiveellä



Kotimaista kasvuvoimaa

Foodservice-markkinan liikevaihto tammi-syyskuussa 2022 oli 18,1 % 
korkeampi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan

Lähde: https://www.pty.fi/foodservice-tukkukaupan-liikevaihto-kasvoi-syyskuussa-141-prosenttia-edellisvuodesta/



Kotimaista kasvuvoimaa

Feelian myynti hoivasektorille ja kouluruokailuun kasvoi merkittävästi

• Feelialle tulee keskimäärin 2 uutta hoiva-
asiakkuutta viikossa

• Myynti hoivasektorille on kasvanut 156 %

• Myös myynti kouluruokailuun on kasvanut 229 %

36,3 %

29,5 %

25,5 %

8,8 %

39,4 %

45,8 %

11,7 
%

3,1 %

Syyskuu 2021 Syyskuu 2022



Kotimaista kasvuvoimaa

• Suomen hoivamarkkina kasvaa lähivuosina vahvasti

• Suomessa on yli 600 000 75 vuotta täyttänyttä henkilöä

• Suomessa on noin 2500 hoivakotia joista noin 1000 julkista ja 1500 yksityistä

• Feelian ruoat sopivat hoivakotien ruokalistoille erinomaisesti, ja tarjolla on myös rakennemuunneltuja 
tuotteita ja vaihtoehtoja erikoisruokavalioihin

• Feelian tarjoama tilausjärjestelmä helpottaa hoivakotien ruokahuoltoa

Feelian ratkaisuja hoivamarkkinaan



Kotimaista kasvuvoimaa

Feelian tarjoamia kilpailuetuja asiakkaalle



Fodelia Retail –yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto 
kasvoi 5,6 % tammi-syyskuussa 2022

Kotimaista kasvuvoimaa

Tunnusluvut / Fodelia Retail

• Fodelia Retail –liiketoimintalaueeseen kuuluvat Real Snacks Oy:n, FodNet Oy:n, 
Perniön Liha Oy:n sekä Pita Factory Oy:n liiketoiminnat

• 1.7.2022 alkaen yhtiöitä on johdettu yhtenä liiketoiminta-alueena

• Yhtiöiden välillä on käynnissä fuusioprosessi hallinnollisen rakenteen 
keventämiseksi

• Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2022 5,6 prosenttia

TEUR 7-9/2022 7-9/2021 Muutos-% 1-9/2022 1-9/2021 Muutos-% 1-12/2021

Liikevaihto 5 333 5 125 4,1 15 484 14 662 5,6 19 461

Liikevoitto 143 89 61,7 150 366 -68,8 688

% liikevaihdosta 2,7 4,1 1,0 3,3 3,5 



Liiketoiminta vähittäiskaupassa on kehittynyt 
suotuisasti

Kotimaista kasvuvoimaa

• Fodelia Retailin tammi-syyskuun liikevaihdosta 73 % syntyi snacks- ja 
lihajalosteiden myynnistä vähittäiskauppaan

• Liikevaihto kasvoi maltillisesti, mutta kannattavuus parani selvästi erityisesti
kolmannella kvartaalilla

• Materiaalikustannusten hintojen nousu on pystytty näiden tuoteryhmien 
osalta pääosin viemään myyntihintoihin

• Myös projekti Feelian kuluttajapakkausten tuomisesta vähittäiskauppoihin 
etenee

• Lanseeraus on tarkoitus tehdä H1 2023 aikana



Feelia Ruokakaupan liikevaihto kasvoi tammi-
syyskuussa 16,6 %

Kotimaista kasvuvoimaa

• Fodelia Retailin tammi-syyskuun liikevaihdosta 27 % muodostui kuluttajien 
verkkokaupasta

• Kuluttajille suunnattu ruoan verkkokauppa Feelia Ruokakauppa kasvoi tammi-
syyskuussa 16,6 %

• Feelian Ruokakaupan toimintamallia ja alustaa on kehitetty eteenpäin

• Feelia Ruokakaupassa on julkaistu ruokaboksien jatkuvan tilauksen malli, jonka 
tarkoituksena on palvella muun muassa senioriasiakkaita



Fodelian uusi tytäryhtiö  Marjavasu Oy valmistaa 
erilaisia mehu- ja sosetuotteita

Kotimaista kasvuvoimaa

• Marjavasu Oy toimii foodservice-markkinoilla

• Yhtiö valmistaa Delimax-brändillään erilaisia mehutiivisteitä sekä 
hedelmä- ja marjasoseita

• Marjavasun tuoteportfolioon kuuluvat myös erilaiset 
mehuautomaatit

• Marjavasu on poikkeuksellisen kannattava ja erittäin hyvin hoidettu 
yhtiö

• Marjavasu Oy on mukana katsauksessa 1.9.2022 alkaen

• Marjavasulla on yhteistä asiakaskuntaa Feelian kanssa

• Toteutunut yrityskauppa mahdollistaa synergiaetujen hakemisen 
yhtiöiden välillä



Fodbar on vastaus kuntien ruokapalveluiden ulkoistamiseksi

Kotimaista kasvuvoimaa

Nykyinen malli kuntien ruokahuollossa

KeskuskeittiöFeelian tehdas

Keskuskeittiö

Valmistuskeittiö

Jakelukeittiö

Valmistuskeittiö
Palvelukeittiö

Fodbarin malli

• Fodbarissa yhdistyvät Fodelian tytäryhtiön Feelia Oy:n ja 
Bravedo-konserniin kuuluvan Barona HoReCa Oy:n osaaminen

• Feelia vastaa ravintosisällöltään monipuolisten vakuumissa 
kypsennettujen tasalaatuisten tuotteiden valmistuksesta

• Barona HoReCa vastaa henkilöstöpalvelusta ja varmistaa 
henkilöstön saatavuuden ja osaamisen sekä 
kustannustehokkaat ja toimivat henkilöstöprosessit



Fodbar on edistänyt useita hankkeitaan Q3 aikana

Kotimaista kasvuvoimaa

• Fodbar on solminut merkittävän puitesopimuksen Diakonissalaitoksen kanssa

• Yhteistyössä starttaa ravintola ja hoivayksiköiden ateriapalvelut 5.11. uudessa kohteessa 
Järvenpään Hoivamyllyssä

• Fodbarin sopimuskanta hoivayhtiö Humanan kanssa laajentuu marraskuun aikana uusiin 
hoivakohteisiin Ylivieskassa ja Kemissä

• Lisäksi yhtiö käynnistää uuden merkittävän monipalveluiden kuntakohteen Siuntiossa 
1.12.2022

• Fodbar on jatkanut aktiivista osallistumista julkisiin hankintakilpailuihin

• Yhtiön arvioidaan kääntyvän kannattavaksi H1 /2023 aikana



Kotimaista kasvuvoimaa

Avainlukuja

Konserni 7–9/2022 7–9/2021 Muutos-% 1–9/2022 1–9/2021 Muutos-% 1–12/2021

Liikevaihto, tuhatta euroa 10 923 8 791 24,3 30 355 24 915 21,8 33 843

Käyttökate, tuhatta euroa 593 976 -39,2 1 869 1 834 1,9 2 599

% liikevaihdosta 5,4 11,1 6,2 7,4 7,7

EBITA, tuhatta euroa 240 897 -73,2 855 1 214 -29,6 1 695

% liikevaihdosta 2,2 10,2 2,8 4,6 5,0

Liikevoitto, tuhatta euroa 150 817 -81,7 605 974 -37,9 1 375

% liikevaihdosta 1,4 9,3 2,0 3,9 4,1
Katsauskauden tulos, tuhatta 
euroa -36 526 -106,8 -5 478 -101,0 653

% liikevaihdosta -0,3 6,0 0,0 1,9 1,9

Osakekohtainen tulos, euroa 0,00 0,07 0,00 0,06 0,09

Omavaraisuusaste % 42,0 37,5 42,0 37,5 37,9

Nettovelkaantumisaste % 86,3 104,1 86,3
104,1

113,9

Oman pääoman tuotto % -1,1 21,7 -0,1 6,6 6,6

Sijoitetun pääoman tuotto % 2,5 14,8 2,2 5,9 5,9

Taseen loppusumma, tuhatta 
euroa 30 631 26 902 17,6 30 631 25 902 17,6 26 095

Henkilöstön lukumäärä 
keskimäärin 128 128 0,0 128 122 4,9 127



Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys kvartaaleittain

Kotimaista kasvuvoimaa
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Kotimaista kasvuvoimaa

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä ohjeistus vuodelle 2022

Ohjeistus vuodelle 2022 (Päivitetty 31.10.2022)

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 40–43 miljoonaa euroa. 
Liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla tai hieman sen alapuolella. 

Pitkän aikavälin 
taloudelliset tavoitteet

Konsernin liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Konsernin liikevoittomarginaali on noin 8-10 %.
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto on yli 10 %.
Konsernin korolliset velat suhteessa käyttökatteeseen ovat alle 3.

Osinkopolitiikka

Fodelia pyrkii jakamaan vähintään 35 %

tuloksestaan osinkoina omistajilleen



Kotimaista kasvuvoimaa

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiö julkisti aiesopimuksen Feelian Pyhännän kiinteistön myynti-takaisinvuokraus-järjestelystä.

Kiinteistön arvo Fodelia-konsernin taseessa on noin 5,3 miljoonaa euroa. Tehdaskiinteistön

myymisellä ei toteutuessaan arvioida olevan merkittävää tulosvaikutusta, mutta kauppa

parantaisi Fodelia Oyj:n vakavaraisuutta, ja vapauttaisi pääomia yhtiön strategian mukaiseen

kasvuun. Kaupan arvioidaan toteutuvan joulukuun 2022 loppuun mennessä, mikäli kauan

ehtona olevassa due diligence -prosessissa ei tule esille kauppaa estäviä tai hidastavia asioita.



Rakennamme suomalaisen elintarvikealan kestävää tulevaisuutta
Me Fodelia-konsernissa kasvatamme suomalaisista elintarvikealan yrityksistä 
menestystarinoita. Tarjoamme asiakkaillemme puhdasta, paikallisesti ja 
vastuullisesti tuotettua ruokaa sekä ylivertaisia ateriapalveluratkaisuja.



Q&A



Kiitos!

Ota yhteyttä:

mikko.tahkola@fodelia.fi

tai puhelimitse 040 829 0195

mailto:mikko.tahkola@fodelia.fi

