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Fodelia-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 23 %, 
kohonneet kustannukset laskivat kannattavuutta



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

menestyvin elintarvikealan uudistaja
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Vuoden 2022 taloudellinen kehitys



Kotimaista kasvuvoimaa

Konsernin liikevaihto kasvoi 23 % vuonna 2022

Tammi-joulukuun 2022 yhteenveto 

• Konsernin liikevaihto kasvoi 23,0 % ja oli 41 621 tuhatta euroa (33 843 tuhatta euroa)

• Konsernin käyttökate oli 2 870 tuhatta euroa ja 6,9 % liikevaihdosta (2 599 ja 7,7 % liikevaihdosta) 

• Konsernin liikevoitto oli 1 107 tuhatta euroa ja 2,7 % liikevaihdosta (1 375 ja 4,1 %)

• Konsernin tilikauden tulos oli 8 tuhatta euroa ja 0,0 % liikevaihdosta (653 ja 1,9 %)

Kommentteja vuodesta 2022

• Ukrainan sodan synnyttämä epävarmuus ja erittäin voimakas inflaatiokehitys toivat merkittävän haasteen liiketoimintaan

• Kustannusten voimakas nousu kuritti Fodelia-konsernia

• Raaka-aineiden, materiaalien sekä rahti- ja energiakustannusten voimakas nousu laski konsernin yhtiöiden 
kannattavuutta

• Kustannusten nousua on saatu sopimusteknisistä syistä vietyä myyntihintoihin viiveellä, viimeisimmät suuremmat 
hinnankorotukset ovat astuneet voimaan 1.1.2023



Kotimaista kasvuvoimaa

Heinä-joulukuun 2022 yhteenveto 

• Konsernin liikevaihto kasvoi 25,2 % ja oli 22 190 tuhatta euroa (17 719)

• Konsernin käyttökate oli 1 594 tuhatta euroa ja 7,2 % liikevaihdosta (1 741 ja 9,8 %) 

• Konsernin liikevoitto oli 652 tuhatta euroa ja 2,9 % liikevaihdosta (1 219 ja 6,9 %)

• Konsernin tilikauden tulos oli -23 tuhatta euroa ja -0,1 % liikevaihdosta (700 ja 4,0 %)

Loka-joulukuun 2022 yhteenveto

• Konsernin liikevaihto kasvoi 26,2 % ja oli 11 266 tuhatta euroa (8 928)

• Konsernin käyttökate oli 1 000 tuhatta euroa ja 8,9 % liikevaihdosta (765 ja 8,6 %)

• Konsernin liikevoitto oli 502 tuhatta euroa ja 4,5 % liikevaihdosta (401 ja 4,5 %)

• Konsernin katsauskauden tulos oli 13 tuhatta euroa ja 0,1 % liikevaihdosta (174 ja 2,0 %)

Liikevaihto jatkoi tasaista kasvua toisella vuosipuoliskolla



Kotimaista kasvuvoimaa
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Konsernin liikevaihto kvartaaleittain

Konsernin liikevaihdon kehitys kvartaaleittain 2021-2022

• Fodelia-konsernin liikevaihto jatkoi vuonna 
2022 tasaista kasvua

• Kasvua tuli erityisesti Feelian liiketoiminnassa

• Marjavasu liittyi konserniin 31.8.2022, ja toi 
konserniin liikevaihtoa yhteensä 1,1 
miljoonaa euroa



Kotimaista kasvuvoimaa
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Konsernin liikevaihto

Konsernin liikevaihdon kehitys 2019-2022

• Fodelia-konsernin vuosittainen kasvu 
on ollut keskimäärin noin 23 %

• Liikevaihto on yli tuplautunut 2019 
tasosta, vaikka koronapandemia 
hidasti kasvua



Kotimaista kasvuvoimaa

51 %46 %

3 %

Liikevaihdon jakauma 2022

Feelia Fodelia Retail Muut yksiköt

Konsernin liikevaihdon jakauma vuonna 2022

Liikevaihto yksiköittäin 1-12/2022 1-12/2021 Muutos-%

Feelia 22 809 18 145 26 

Fodelia Retail 20 478 18 186 13 

Muut yksiköt 1 581 286 453 

Eliminoinnit -3 247 -2 774 -17 

Fodelia-konserni 
yhteensä 41 621 33 843 23 

• Feelian liiketoiminta muodosti vuonna 2022 yli 50 % 
konsernin liikevaihdosta

• Muihin yksiköiden sisältyy Marjavasu 31.8.2022 
alkaen sekä emoyhtiö Fodelia Oyj



Kotimaista kasvuvoimaa

Konsernin maksuvalmius ja vakavaraisuus parani 

• Vuoden 2022 strategiset toimenpiteet vaikuttivat 
positiivisesti konsernin maksuvalmiuteen ja 
vakavaraisuuteen 

• Fodelian omavaraisuusaste parani edellisvuoteen 
verrattuna

• Korollisten velkojen määrä väheni

• Nettovelkaantumisaste laski

• Tilikaudella tehty Marjavasun yrityshankinta toteutettiin 
osakevaihdolla

• Loppuvuonna toteutetun Feelian kiinteistön myynti-
takaisinvuokraus –järjestelyn myötä maksettiin lainoja 
takaisin 3,5 miljoonaa euroa. 
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Kotimaista kasvuvoimaa

Avainlukuja 2022

Konserni
10-12/

2022

10-12/

2021

Muutos

-%

7-12/

2022

7-12/

2021

Muutos

-%

1-12/

2022

1-12/

2021

Muutos

-%

Liikevaihto 11 266 8 928 26,2 22 190 17 719 25,2 41 621 33 843

23,0
Käyttökate 1 000 765 30,7 1 594 1 741 -8,5 2 870 2 599

10,4
% liikevaihdosta 8,9 8,6 7,2 9,8 6,9 7,7

EBITA 613 481 27,4 853 1 378 -38,1 1 468 1 695

-13,4
% liikevaihdosta 5,4 5,4 3,8 7,8 3,5 5,0

Liikevoitto 502 401 25,2 652 1 219 -46,5 1 107 1 375
-19,5

% liikevaihdosta 4,5 4,5 2,9 6,9 2,7 4,1
Tilikauden tulos 13 174 -92,5 -23 700 -103,3 8 653 -98,8

% liikevaihdosta 0,1 2,0 -0,1 4,0 0,0 1,9
Osakekohtainen tulos, € 0,00 0,02 0,00 0,09 0,0 0,09

Omavaraisuusaste % 46,8 37,9 46,8 37,9 46,8 37,9
Nettovelkaantumisaste % 45,5 114,0 45,5 114,0 45,5 114,0

Oman pääoman tuotto % 0,4 7,1 -0,4 14,2 0,1 6,6

Sijoitetun pääoman tuotto % 5,1 6,3 4,1 10,4 3,3 5,9

Taseen loppusumma 27 548 26 094 5,6 27 548 26 094 5,6 27 548 26 094 5,6



Kotimaista kasvuvoimaa

Osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,03 euroa osaketta kohden. Yhtiön hallussa mahdollisesti oleville 
omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 8.2.2023 osingon kokonaismäärä on 
241 270,62 euroa. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa osingon 
maksamista yhdessä erässä toukokuussa 2023. Yhtiön taloudellisessa asemassa ja osingonmaksukyvyssä ei 
tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,03 euron 
lisäosingon maksamisesta. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti.
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Markkinakehitys



Kotimaista kasvuvoimaa

Foodservice-tukkukaupan liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 16,1 % 
vuodentakaisesta

Lähde: https://www.pty.fi/foodservice-tukkukaupan-liikevaihto-kasvoi-joulukuussa-122-edellisvuodesta/



Kotimaista kasvuvoimaa

Elintarvikkeiden tuottajahintaindeksi on noussut 21,4 % vuodessa

Lähde: https://www.stat.fi/julkaisu/cl8k5ppb1de2f0dutvio8o80m



Kotimaista kasvuvoimaa

• Vuonna 2022 hintojen nousu vaikutti päivittäistavarakaupan elintarvikemyyntiin keskeisesti

• Myyty määrä kasvoi ainoastaan yksittäisissä tuoteryhmissä

• Esimerkkinä virvoitusjuomat ja valmisruoat

• Laskua oli eniten ns. perusraaka-aineissa kuten kala, vihannekset ja liha

• Osa myynnin määrän laskusta selittyy kuluttajien palaamisessa lounasruokailuun ja 
ravintoloihin koronan jälkeen

Valmisruokien myynnin määrä Suomessa kasvoi vuonna 2022, 
kokonaisuutena elintarvikkeiden määrän myynti laski

Lähde: https://www.pty.fi/kuluttajat-reagoivat-hintojen-nousuun-lihan-kalan-ja-vihannesten-myyntimaarat-laskivat-selvasti/



Kotimaista kasvuvoimaa

• Suomen hoivamarkkina tullee kasvamaan 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 hoivamarkkinan haasteisiin ja 
työvoimapulaan
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Liiketoimintojen kehitys vuonna 2022



Kotimaista kasvuvoimaa

Feelia tarjoaa laajan valikoiman terveellisiä 
puoli- ja käyttövalmiita ruokia

Terveellistä valmisruokaa, johon ei lisätä 
lainkaan lisäaineita

Autoklaavitekniikalla vakuumissa 
esivalmistetut ruoat ovat laadukkaita, hyvin 
säilyviä ja pieneen varastotilaan meneviä

Tuotteet ovat viimeistelyn ja nopean 
lämmityksen jälkeen valmiita tarjoiltavaksi

Feelian tuotteet vähentävät ruoan valmistuksessa vaadittavaa 
aikaa, investointeja, kustannuksia ja työvoiman tarvetta



Kotimaista kasvuvoimaa

Liikevaihto kasvoi 25,7 % vuonna 2022,
valmisti yli 28 miljoonaa ruoka-annosta

• Feelian Foodservice-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 39,5 prosenttia, 

• Konsernin sisäinen myynti kasvoi 8,1 prosenttia

• Kannattavuutta rasittivat voimakkaasti kohonneet raaka-aine- ja rahtikustannukset, 
joita ei ole saatu vietyä täysimääräisinä myyntihintoihin johtuen 
sopimuskäytännöistä

• Osa myyntihintojen korotuksista on astunut voimaan vuoden 2023 alusta

• Kuluneena vuonna on panostettu erityisesti kasvis- ja kalatuotteiden kehittämiseen, 
sekä tehty toimenpiteitä entistä vastuullisemman toiminnan varmistamiseksi

• Tehtaan toimintoja kehittämällä on pystytty entisestään parantamaan 
toimitusvarmuutta ja nostamaan kapasiteettia

TEUR
10-12/

2022
10-12/

2021
Muutos

-%
7-12/
2022

7-12/
2021

Muutos
-%

1-12/
2022

1-12/
2021

Muutos
-%

Liikevaihto 5 948 5 092 16,8 12 050 9 581 25,8 22 809 18 145 25,7

Liikevoitto 925 451 104,9 1 104 1 362 -18,9 2 005 1 767 13,5

% liikevaihdosta 15,5 8,9 9,2 14,2 8,8 9,7



Kotimaista kasvuvoimaa

Kiinnostus Feelian tuotteisiin varautumistuotteina 
on kasvanut merkittävästi

• Varautumisen merkitys on kasvanut Koronapandemian ja Ukrainan sodan seurauksena

• Tällä hetkellä useat toimijat päivittävät valmiussuunnitelmiaan ja varautuvat erilaisiin haastaviin 
tilanteisiin, esimerkiksi työvoiman saatavuusongelmiin

• Esimerkiksi parin viikon päähän ajoittuvan lakon uhka näkyy selkeästi Feelian tilauskannassa

• Feelian tuotteet ovat erinomaisia varautumistuotteita pitkän säilyvyytensä sekä helpon 
valmistustapansa vuoksi

• Feelialla on noin 1,5-2 miljoonan ateria-annoksen varasto Pyhännän tuotantolaitoksella

• Vastaus erityisesti kuntien valmiussuunnitelmiin

• Varastossa olevat tuotteet saadaan lähtemään asiakkaalle tarvittaessa päivien sisällä

• Varautumistuotepalvelussa asiakas tilaa esimerkiksi 2-3 tuotetta ruokalistalta

• Kyseiset tuotteet pidetään varastossa jatkuvasti

• Asiakas käyttää tuotteet ruokalistan mukaan, ja Feelia varastoi uudet tuotteet tilalle

• Tämän ansiosta ruokaa on jatkuvasti valmiina mahdollisia häiriötilanteita varten



Kotimaista kasvuvoimaa

• Feelian ja Kangasalan kaupungin jo 5 vuotta kestänyt yhteistyö jatkuu 
uudella 2+2+2 vuoden sopimuksella

• Vuositasolla sopimuksen arvoksi arvioidaan noin 0,6 miljoonaa 
euroa, koko sopimuskauden arvoksi arvioidaan noin 3,6 
miljoonaa euroa

Feelian yhteistyö Kangasalan kaupungin 
kanssa jatkuu



Kotimaista kasvuvoimaa

Feelialla on käynnistynyt kaksi merkittävää asiakkuutta

• Feelia voitti keväällä 2022 yli 10 miljoonan euron arvoisen 

Vantaan tilapalvelut Vantti Oy:n kilpailutuksen

• Lisäksi Feelia on tehnyt sopimuksen, ja aloittanut yhteistyön 

Suomen suurimman vammaisalan toimija Validian kanssa

• Kyseessä on Feelian suurin sopimus hoivasektorilla

• Molemmat sopimukset ovat referenssiarvoltaan merkittäviä



Kotimaista kasvuvoimaa

https://mmm.fi/-/selvitys-julkisten-elintarvikehankintojen-kotimaisuusaste-korkea-kasvisruuan-tarjonta-lisaantynyt

*Pienehkon otannan vuoksi vastauksia ei voi yleistää koskemaan kaikkia julkisia ruokapalveluita ja elintarvikehankintoja tekeviä yksiköitä Suomessa. Vertailu vuoden 2018 tuloksiin antaa 
kuitenkin osviittaa keskeisistä muutoksista. Myös maakunnallisesti kyselyn otanta oli kattava.

76 % vastaajista ilmoitti, että 
organisaation (esim. kunnan) strategisiin 

tavoitteisiin sisältyy 
vastuullisuustavoitteita elintarvike- ja 

ruokapalveluhankinnoille.

Ruokahävikin seuranta on 
lisääntynyt huomattavasti. Vuonna 

2018 ei lainkaan ruokahävikkiä 
seuraavien osuus oli 10 %, vuonna 

2022 vastaava luku oli 1 % 

Lihan, maitotuotteiden ja 
kananmunien 

kotimaisuusasteen 
arvioidaan olevan yli 90 %

Maa- ja metsätalousministeriön ja Motivan selvitys: Julkisten 
elintarvikehankintojen kotimaisuusaste korkea – kasvisruoan tarjonta lisääntynyt

https://mmm.fi/-/selvitys-julkisten-elintarvikehankintojen-kotimaisuusaste-korkea-kasvisruuan-tarjonta-lisaantynyt


Fodelia Retail –integraatio on tuonut tehokkuutta 
toimintaan

Kotimaista kasvuvoimaa

• Liiketoiminta-alue muodostui 1.7.2022 toteutetun organisaatiouudistuksen 
myötä

• Organisaatiouudistus on tuonut toivottua tehokkuutta ja vähentänyt 
päällekkäistä tekemistä yksiköissä

• Liiketoiminta-alueen operatiivinen tulos on jo parantunut toisella 
vuosipuoliskolla

• Uudelleenorganisoinnin tuomat kustannussäästöt näkyvät täysimääräisinä 
vuonna 2023



Fodelia Retail –yhtiöiden 
yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 
12,6 % tammi-joulukuussa 2022

Kotimaista kasvuvoimaa

Tunnusluvut / Fodelia Retail

• Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia 
vuonna 2022

• Vähittäiskauppayhtiöiden liikevoitto ilman kertaluontoisia 
eriä parani 32,6 prosenttia tammi-joulukuussa 2022

TEUR 10-12/2022 10-12/2021 Muutos-% 7-12/2022 7-12/2021 Muutos-% 1-12/2022 1-12/2021 Muutos-%

Liikevaihto 5 096 4 791 6,4 10 362 9 906 4,6 20 478 18 186 12,6

Liikevoitto -115 205 -156,0 28 294 -90,3 36 571 -93,8

% liikevaihdosta -2,3 4,3 0,3 3,0 0,2 3,1



Fodelia Retailin yksiköissä tehtiin merkittäviä 
kehitystoimenpiteitä kuluneen vuoden aikana

Kotimaista kasvuvoimaa

• Feelia Ruokakaupassa panostettiin vuonna 2022 järjestelmäkehitykseen 
parantaen muun muassa verkkokauppajärjestelmän käytettävyyttä

• Pita Factoryllä ja Perniön Lihalla valmisteltiin konsernin yhteisen 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa

• Lisäksi Pita Factoryn tehtaalla Jokioisissa investoitiin merkittävästi koneisiin 
ja laitteistoon

• Perunalastuja ja snackstuotteita valmistavalla Real Snacksillä alkoi uusi 
merkittävä private label -asiakkuus loppuvuoden aikana

• Feelia Ruokakaupan tuotteet on lanseerattu päivittäistavarakauppoihin 
alkuvuonna 2023



Marjavasu tarjoaa mehu- ja sosetuotteita 
Foodservice-asiakkaille

Kotimaista kasvuvoimaa

• Marjavasu Oy on yksi Suomen merkittävimmistä mehuvalmistajista

• Marjavasu valmistaa Delimax-brändillä erilaisia mehutiivisteitä 
sekä hedelmä- ja marjasoseita

• Lisäksi Marjavasun tuoteportfolioon kuuluvat erilaiset 
mehuautomaatit



Marjavasun liiketoiminta kehittyi suotuisasti

Kotimaista kasvuvoimaa

• Marjavasu liittyi yrityskaupan kautta Fodelia-konserniin 31.8.2022

• Konserniin liittyminen on tuonut yhtiölle uusia kasvun 
mahdollisuuksia, ja muun muassa yhtiön myyntiorganisaatiota on 
vahvistettu

• Marjavasun liikevaihto vuonna 2022 oli 3,1 miljoonaa euroa

• Liikevaihto Fodelia-konserniin kuulumisen ajalta oli 1,1 miljoonaa 
euroa.



Fodbarin liiketoiminta on kovassa kasvussa

Kotimaista kasvuvoimaa

Nykyinen malli kuntien ruokahuollossa

KeskuskeittiöFeelian tehdas

Keskuskeittiö

Valmistuskeittiö

Jakelukeittiö

Valmistuskeittiö
Palvelukeittiö

Fodbarin malli

• Fodelian yhteisyritys Fodbarin liiketoiminta on kovassa kasvussa

• Yhtiö voitti kuluneena vuonna useita uusia ulkoistuskohteita

• Vuoden 2022 liikevaihto noin 1,5 miljoonaa euroa, vuoden 
2023 tilauskanta indikoi liikevaihdon nousevan jo lähelle 
kymmentä miljoonaa euroa ja 

• Yhtiön tuloksen arvioidaan kääntyvän positiiviseksi vuoden 
2023 aikana

• Fodbarin tulos esitetään Fodelia-konsernin rahoituserissä



Fodbar voitti useita uusia ulkoistuskohteita vuoden 2022 loppupuolella

Kotimaista kasvuvoimaa

• Fodbar valittiin Siuntion kunnan ruoka- ja siivouspalveluiden toimittajaksi

• Lisäksi Fodbar valittiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin järjestämässä 
hankintakilpailussa ateriapalvelujen toimittajaksi seitsemän Pohjois-
Pohjanmaalla sijaitsevan kunnan alueelle

• Palvelu on käynnistynyt 1.1.2023, ja sen kesto on 3+1 vuotta. Kaupan 
vuosiarvoksi arvioidaan noin 3,7 miljoonaa euroa

• Marraskuussa Fodbar voitti uusia ulkoistuskohteita julkisten hankintojen 
kilpailutuksissa muun muassa Soiten alueella
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Tulevaisuuden näkymät



Kotimaista kasvuvoimaaKotimaista kasvuvoimaa

Erinomaiset näytöt 
vahvasta kasvusta

Kokenut ja sitoutunut 
henkilöstö, josta monet ovat 
Fodelian omistajia

Laadukkaat ja 
asiakaslähtöisesti suunnitellut 
sekä vastuullisesti valmistetut 
tuotteet ja palvelut

Miltä Fodelian tulevaisuus näyttää?

Erittäin hyvä asema 
suhteessa 
markkinatrendeihin sekä 
asiakaskunnan tarpeisiin

Vahva kasvupotentiaali 
esimerkiksi julkisen sektorin ja 
hoiva-alan yhtiöiden 
lisääntyvässä palvelussa



Kotimaista kasvuvoimaa

Fodelia Retailin 
kannattavuuden 

parantaminen, uuden 
organisaation 

vakiinnuttaminen

Feelian kasvun 
varmistaminen ja 

kannattavuustason 
nostaminen

Tiedolla johtamisen 
lisääminen

Uusien kasvun 
mahdollisuuksien 
tunnistaminen ja 

hyödyntäminen erityisesti 
julkisessa ruokahuollossa

Vuoden 2023 
kehityksen 

painopisteet



Kotimaista kasvuvoimaa

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä ohjeistus vuodelle 2023

Ohjeistus vuodelle 2023 

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 45–52 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin 

arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Ennusteeseen tuo epävarmuutta Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen ja yleiseen 

hintatasoon sekä mahdollinen koronapandemiasta johtuvien rajoitusten lisääminen.

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



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
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