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VASTUULLISUUS-
KATSAUS 2022

Kestävä tulevaisuus 
tehdään yhdessä.
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Me Fodelia-konsernissa kasvatamme suomalaisista 

elintarvikealan yrityksistä menestystarinoita. 

Tarjoamme asiakkaillemme puhdasta, paikallisesti 

ja vastuullisesti tuotettua ruokaa sekä 

ylivertaisia ateriapalveluratkaisuja. 
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Fodelia Oyj on suomalainen elintarvikealan holding-yhtiö, jonka osakkeet

ovat listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Yhtiön kotipaikka on Pyhäntä. Fodelian tuotantolaitokset sijaitsevat 

Pyhännällä, Kokkolassa, Salossa, Jokioisissa ja Kuopiossa. 

Fodelian liiketoiminta-alueet ovat foodservice-markkinan asiakkuuksiin 

keskittyvä Feelia sekä vähittäiskauppaan ja kuluttajille suunnattuun 

verkkokauppaan keskittyvä Fodelia Retail. Lisäksi konserniin kuuluu 

mehu- ja sosetuotteita tarjoava Marjavasu, sekä ruokahuollon ulkois-

tusratkaisuja myyvä yhteisyritys Fodbar.

Fodelia – Kotimaista kasvuvoimaa Avainlukuja 2022 (2021)

Henkilöstömäärä

miljoonaa euroa miljoonaa euroa

41,6

134

1,1
Liikevaihto LiikevoittoLiikevaihdon kasvu

(33,8) (1,4)

(125) (3 317)

prosenttia

henkilöälaitosta omistajaa

23

FODELIA LYHYESTI

Tuotantolaitokset Osakkeenomistajia

6 2 966
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Vastuullisuutemme rakentuu yhteistyössä erilaisten 

sidosryhmien kanssa. Olemme merkittävä työllistäjä, ja 

haluamme olla esimerkillinen työnantaja. Toimimme osa-

na yhteiskuntaa ja tuotantolaitostemme lähiympäristöä.  

Meille on tärkeää, että valitsemalla meidän tuotteem-

me ja palvelumme asiakas tekee aidosti vastuullisen 

valinnan. Tästä konkreettinen osoitus ovat Feelian ruo-

katuotteet sekä niiden merkitys esimerkiksi ruokahävikin 

hallinnassa.

Kiitämme kuluneesta vuodesta erityisesti henkilös-

töämme, asiakkaitamme, sopimusviljelijöitämme sekä 

muita kumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme. 

Haluamme omalta osaltamme olla mukana rakenta-

massa kestävää elintarvikeketjua myös tulevaisuuden 

yhteiskunnalle. 

Mikko Tahkola

Kehitämme suomalaisen elintarvikealan  
kestävää tulevaisuutta

TOIMITUSJOHTAJALTA

Vuonna 2022 otimme konsernina merkittäviä 

askeleita kohti entistä vastuullisempaa toimin-

taa. Aloitimme tuotteidemme hiilijalanjälki-

laskennan, ja asetimme tavoitteeksemme olla 

hiilineutraali omien toimintojen ja toimitus-

ketjujemme suhteen vuoteen 2035 mennessä. 

Vuonna 2023 tavoitteemme on sertifioida ISO 

14001 -ympäristöstandardi.

Strategian mukainen tehtävämme on kasvattaa suo-

malaisista elintarvikealan yrityksistä menestystari-

noita. Viime vuosien globaalit tapahtumat ovat konk-

reettisesti osoittaneet kotimaisen ruoantuotannon 

sekä omavaraisuuden tärkeyden. Vastuullisesti ja 

kestävästi toimiva yritys voi menestyä ja varmistaa 

toimintansa jatkuvuuden myös muuttuvassa ja en-

nalta arvaamattomassa toimintaympäristössä.
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Fodelian liiketoiminnat

Feelia 

Feelia on vuonna 2007 perustettu inno-

vatiivinen valmisruokavalmistaja, jonka 

tehtaat sijaitsevat Pyhännällä ja Kokko-

lassa. Feelia on ketterä ja kustannusteho-

kas kasvuyritys, ja se on tunnettu laajasta 

tuoteportfoliostaan sekä innovatiivisista 

palvelukonsepteistaan.  

Feelian tuotteet ovat maukkaita, ter-

veellisiä ja turvallisia valmisruokia, ja ne 

valmistetaan autoklaavitekniikalla. Val-

mistustapansa ansiosta ne säilyvät pit-

kään sekä auttavat näin vähentämään 

asiakkaan ruokahävikkiä.

Fodelia Retail 

Fodelia Retail -liiketoiminta-alueeseen yh-

distyivät 1.7.2022 alkaen Real Snacks Oy:n, 

Perniön Liha Oy:n, Pita Factory Oy:n sekä 

FodNet Oy:n liiketoiminnat. 

Fodelia Retailin tuoteportfolioon kuuluvat 

herkulliset, suomalaisesta perunasta valmis-

tetut perunalastu- ja snackstuotteet sekä laa-

dukkaat lihajalosteet ja välipalatuotteet. Lisäk-

si Fodelia Retailiin kuuluu Feelia Ruokakauppa, 

kuluttajille suunnattu valmisruoan verkko-

kauppa, joka tarjoaa asiakkaille arjen super- 

helppoutta. 

Marjavasu

Marjavasu liittyi Fodelia-konserniin osake-

vaihdon kautta 31.8.2022. Yhtiö valmistaa 

Kuopiossa sijaitsevalla tuotantolaitoksel-

laan korkealaatuisia mehu- ja sosetuottei-

ta omalla Delimax-tuotemerkillään. Lisäksi 

Marjavasun portfolioon kuuluvat myös erityi-

sesti hotellien aamupalapöytiin tarkoitetut 

mehuautomaatit. Tuotteet toimitetaan asi-

akkaille suorajakeluna, tai valtakunnallisesti 

Foodservice-tukkujen kautta. Asiakkaina 

Marjavasulla on ammattikeittiöitä ja elin-

tarviketeollisuuden yrityksiä. 

Fodbar

Fodbar Oy on Fodelian ja Bravedon yhteis- 

yritys, joka tarjoaa ratkaisuja ruokapalve-

lujen ulkoistamiseksi. Fodbarin konsepti 

yhdistää Feelian valmisruokaosaamisen 

Bravedon tytäryhtiön Barona HoReCan 

henkilöstöosaamiseen. Fodbar on pe-

rustettu vuonna 2020.
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Vuoden 2022 kohokohdat

Liikevaihdon kehitys 
(tuhatta euroa)

Liiketoimintarakenteen uudistus  
 
Fodelia-konsernin liiketoiminta-alueet ovat 
1.7.2022 alkaen Feelia ja Fodelia Retail

Liikevaihdon 
kasvu

Henkilöstömäärän kehitys

Vastuu ympäristöstä

 

Fodelia-konsernin 
ensimmäinen henkilöstöpäivä 

järjestettiin Kuortaneella 
toukokuussa 2022

Osana osakesäästöohjelmaa 
henkilöstölle annettiin 
Fodelia Oyj:n osakkeita 

51 729 kappaletta.

2019

2019

2020

2020

2021 2022

2021 2022

19 661

63

89

125
134

22 963

33 843

41 621

23 %

Konsernin investoinnit 
vuonna 2022

 2 milj.€

Raaka-aineista oli 
suomalaisia noin

Uusien tuotteiden kehitys painottui 
entistä enemmän kasvistuotteisiin

Vuonna 2022 laskettiin 
hiilijalanjälki merkittävästä 
osasta konsernin tuotteita.

76 %

Fodelia-konsernin liikevaihto 
jatkoi tasaista kasvua, vaikka 
kohonneet kustannukset 
laskivat kannattavuutta.

Liikevaihdon jakauma

 

Feelia 51 % 

Fodelia Retail 46 % 

Muut yksiköt 3 %

51 %

46 %

3 % 
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Konsernin laajennettu johtoryhmä 

kokoontui marraskuussa 2022 

Jyväskylässä. Kokoontumisessa  

käsiteltiin muun muuassa 

vastuullisuutta.

Vastuullisuuden johtaminen 
Fodelia-konsernissa

Fodelia-konsernin johtoryhmä määrittää vastuullisuustyön  
tavoitteet, keskeiset hankkeet ja toimenpiteet sekä seuraa 
niiden etenemistä. Konsernin talousjohtaja koordinoi kon-
sernitasoista vastuullisuustyötä ja vastuullisuusraportointia. 

Vastuullisuuteen liittyvät käytännön toimenpiteet ovat konsernin 

yksiköiden toimitusjohtajien vastuulla ja kukin toimitusjohtaja huo-

lehtii omaa yhtiötä koskevasta sidosryhmäyhteistyöstä. 

Fodelia-konsernin hallitus hyväksyy vastuullisuustavoitteet ja 

seuraa vastuullisuustyön etenemistä.

Vastuullisuustoimenpiteet ovat Fodelia-konsernissa osa päivit-

täistä työtä. Vastuullisuustyö pohjautuu yhtiön strategiaan, arvoihin, 

eettisiin ohjeisiin ja liiketoimintakulttuuriin.  Sitä tukevat lisäksi kon-

sernitason hallintomalli, johtamisjärjestelmä, palkitsemisjärjestelmä, 

laatujärjestelmät sekä riskienhallintaperiaatteet. 
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Code of conduct 
– eettinen ohjeisto

Fodelian eettinen ohjeisto, yhdessä muiden yhtiömme käy-

täntöjen kanssa, tukee meitä tekemään oikeita päätöksiä ja 

kestäviä valintoja sekä toimimaan oikein joka päivä riippu-

matta siitä, minkä tyyppistä työtä teemme. Se myös muis-

tuttaa meitä siitä, miten kohtelemme toisiamme ja miten 

toimimme asiakkaidemme, kumppaneidemme ja muiden 

sidosryhmiemme kanssa. 

Odotamme, että kaikki Fodelia-konser-

nin yhtiöiden työntekijät ymmärtä-

vät ja noudattavat heitä koskevia 

sääntöjä, yhtiön käytäntöjä ja 

periaatteita sekä lakeja. Tämä 

koskee niin osa -aikaisessa, 

vakituisessa kuin määrä- 

aikaisessa työsuhteessa 

työskenteleviä henkilöitä 

sekä vuokratyöntekijöitä. 

KESKEISET EETTISET PERIAATTEEMME

 Noudatamme lakeja ja säädöksiä

 Kohtelemme toisiamme 
arvostaen ja toistemme 
mielipiteitä kunnioittaen

 Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja 
edistämme monimuotoisuutta, 
yhtäläisiä mahdollisuuksia 
ja tasa-arvoa 

 Emme hyväksy minkäänlaista 
häirintää ja syrjintää

 Tarjoamme turvallisen ja 
terveellisen työympäristön

 Sitoudumme työ- ja tuote-
turvallisuuden edistämiseen 
kaikessa tekemisessä

 Huomioimme 
ympäristönäkökohdat 
jokapäiväisessä työssämme

 Toimimme ammattimaisesti, 
avoimesti ja reilun kilpailun 
periaatteiden mukaisesti

 Kohtelemme asiakkaitamme 
kunnioittavasti ja olemme 
sitoutuneet asiakaskokemuksen 
jatkuvaan kehittämiseen

 Emme hyväksy harhaanjohtavaa 
toimintaa ja viestintää

 Emme hyväksy epäreilua 
liiketoimintaa, kuten petoksia, 
korruptiota ja lahjontaa

 
 Vältämme eturistiriitoja

 Noudatamme sisäpiirisäännöksiä

 Kunnioitamme 
yksityisyyden suojaa
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Vastuullisuus- ja ympäristötyömme 

tavoitteena on saavuttaa ympäristö-

sertifikaatti vuonna 2023.

Vastuullisuus on Fodelian 
strategian ytimessä

Fodelia toimii suomalaisten elintarvikeyhtiöiden holding- 

yhtiönä. Tehtävämme (missio) on kasvattaa suomalaisista elin-

tarvikealan yrityksistä menestystarinoita ja tavoitteemme 

(visio) on olla halutuin ja menestyvin elintarvikealan uudistaja. 

Menestymme yhteistyöllä ja hyvällä johtajuudella.

Fodelian strategiana on omistaa elintarvikealan elinvoimaisia yhtiöitä 

ja kehittää niitä pitkäjänteisesti. Fodelia erottautuu uusilla, innovatii-

visilla ja vastuullisilla tuotteilla ja konsepteilla. Strategiaamme kuuluu 

konserniyhtiöiden välinen yhteistyö sekä synergioiden hyödyntäminen.

Fodelia tukee tytäryhtiöidensä liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä 

tuomalla investointimahdollisuuksia, osaamista sekä parhaita käytäntöjä 

konserniyhtiöiden käyttöön. Lisäksi Fodelian tavoitteena on hallita tytär- 

yhtiöportfoliotaan tunnistamalla uusia kasvunmahdollisuuksia sekä 

tarvittaessa myös luopumalla omistetuista yhtiöistä. Olemme sydä-

meltämme yrittäjiä ja rakastamme suomalaista ruokaa. Toimimme 

rohkeasti, innovatiivisesti ja vastuullisesti.

JOHDANTO              LÄHESTYMISTAPAMME              1. YHTEISKUNTA JA TALOUS         
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Tytäryhtiöiden kasvun ja kehittymisen tukeminen 
tuomalla investointimahdollisuuksia, osaamista 

ja parhaita käytäntöjä konserniyhtiöille

Kasvatamme suomalaisista 
elintarvikealan yrityksistä 

menestystarinoita

Fodelian strategia

Halutuin ja menestyvin 
elintarvikealan uudistaja

Elintarvikealan 
elinvoimaisten 
yhtiöiden omistaminen 
ja pitkäjänteinen 
kehittäminen

Erottautuminen 
uusilla, innovatiivisilla ja 
vastuullisilla tuotteilla 
ja konsepteilla

STRATEGIAN KULMAKIVET

Olemme 
sydämeltään 

yrittäjiä

Rakastamme 
suomalaista 

ruokaa

Menestymme
 yhteistyöllä ja hyvällä 

johtajuudella

Toimimme rohkeasti, 
innovatiivisesti ja 

vastuullisesti

Tytäryhtiöportfolion hallinta, uusien 
kasvumahdollisuuksien tunnistaminen 
ja tarvittaessa yhtiöistä luopuminen

Konserniyhtiöiden 
välinen yhteistyö 

ja synergioiden 
hyödyntäminen

TAPA TOIMIA

TAVOITE

TEHTÄVÄ

Strategia
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Syömisen 
helppous ja nopeus 

Paikallisuus 
ja kestävä tuotanto

Yleinen epävarmuus

Hyvinvointi ja terveys 

•  Kasvistuotteita
•  Gluteenittomia tuotteita
•  Ravintosuositusten mukaisia
 tuotteita 

Fodelian vastaukset 
toimialan trendeihin

• Asiakkaita varten 
suunnitellut konseptit

• Erikoisruokavaliotuotteita

Megatrendit

•  Läpinäkyvyys ja tuotteiden jäljitettävyys
•  Tuoteturvallisuus
•  Ympäristönäkökulmien huomioiminen 

kaikessa päätöksenteossa
•  Kierrätettävät pakkaukset
•  Hävikin minimointi
•  Lähialueiden tuottajat sekä 

työllistämisvaikutus

•  Feelia tarjoaa varautumistuote- 
palvelua erityisesti kunnille

•  Luotettavat tavarantoimittajat
•  Suosimme kotimaisia raaka-aineita

• Käsin syötäviä tuotteita
• Ruoan verkkokauppa
• Tuotteet foodservice-markkinalle

Sote-uudistus ja 
kuntien säästöpaineet

•  Feelian ja Fodbarin ratkaisut   
kunnille, joiden avulla voidaan 
välttää kalliit investoinnit sekä 
vähentää henkilöstön tarvetta

Yksilöllisyys
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Fodelia luo lisäarvoa vastuullisesta, suomalaisesta ruoasta

TÄRKEIMMÄT RESURSSIT TÄRKEIMMÄT VAIKUTUKSETTUOTOKSET

Henkilöstö
• Henkilöstömäärä 134

Taloudelliset resurssit
•  Oma ja vieras pääoma
•  Rahavarat
•  Investoinnit

Tuotannolliset resurssit
•  Verkkokauppa ja digitaaliset palvelut
•  Palvelukonseptit
•  Tuotantolaitokset ja tuotekehi-

tystä Pyhännällä, Kokkolassa, 
 Salossa ja Jokioisissa

Raaka-aineet ja luonnonvarat
•  Elintarvikkeiden raaka-aineet, kuten  

kotimaiset perunat, juurekset,  
lihat, maitotuotteet ja kalat

•  Vesi ja energia

Henkilöstö
•  Palkat ja palkkiot
•  Tyytyväiset työntekijät, 
 hyvä työpaikka
•  Turvalliset ja terveelliset 
 työskentelyolosuhteet

Asiakkaat, tuotteet ja palvelut
•  Hyvä asiakaskokemus
•  Ruokailun helppous
•  Helpompi arki
• Asiakastyytyväisyys

Aineeton pääoma
•  Asiakasymmärrys
•  Omat brändit
•  Tuotekehitys
•  Patentit
•  Laatu-/ympäristösertifikaatit

Sosiaaliset suhteet
•  Asiakassuhteet ja dialogi
•  Suhteet sopimusviljelijöhin, alihank-

kijoihin, kumppaneihin ja toimittajiin 
sekä paikallisyhteisöihin

•  Sidosryhmäyhteistyö
•  Jakelukanavat

Toimittajat
•  Pitkäaikaiset kumppanuudet
•  Liiketoiminnan kasvu
•  Maksut alihankkijoille ja kumppaneille

Yhteiskunnalliset vaikutukset
•  Verot, palkat ja palkkiot
•  Suomalaisen ruoan omavaraisuus
•  Paikallinen vaikutus merkittävänä  

työllistäjänä
• Ruokapalveluilla kustannus- 

säästöjä julkiselle sektorille

Ympäristö
•  Tuotannon energia- ja resurssitehokkuus
•  Hävikkiä vähentävä valmistusteknologia
•  Ympäristöystävälliset pakkaukset
•  Toimintamme ilmastovaikutusten tunnistaminen
•  Hankinnat lähituottajilta vähentävät kuljetuksista 

johtuvia päästöjä

Tuotteet ja palvelut
•  Laadukkaat tuotteet
•  Turvallinen ja puhdas  

kotimainen ruoka
•  Asiakkaiden tarpeisiin  

suunnitellut palvelukonseptit

Arvostus ja taloudellinen tuotto
• Vakaa ja kannattava sijoituskohde

Käytämme suomalaisia raaka-aineita 
aina kun se on mahdollista. Hankim-
me suurimman osan raaka-aineista suo-
raan sopimusviljelijöiltä 150 kilometrin 
säteeltä tuotantolaitoksista.

Laatusertifioitu tuotanto. Hyödynnämme 
raaka-aineet tehokkaasti ja pyrimme vä-
hentämään hävikkiä. Kehitämme jatkuvasti 
tuotteitamme ja pakkaustemme ympäris-
töystävällisyyttä.

Asiakkainamme ovat  tukkurit, päivittäistavara-
kauppa, Horeca-alan ammattikeittiöt, kunnat, 
kaupungit ja yritykset sekä kuluttajat, joita 
palvelemme myös esimerkiksi oman verkko-
kauppamme kautta.

Alkutuotanto     Asiakkaat ja myyntiJalostus, tuotanto ja tuotekehitys

Sijoittajat
•  Osingot ja arvonnousu
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lähiyhteisöt

Foodservice ja vähittäiskauppa, kuluttaja-asiakkaat

Tavaran- ja palveluntoim
ittajat, viljelijät

        Osakkeenomistajat, pankit Lehdistö, sosiaalinen m
edia

YHTEISKUNTA KUMPPANIT

OMISTAJAT JA RAHOITTAJAT

HENKILÖSTÖ ASIAKKAAT

• Turvallinen,  viihtyisä 
ja vakaa työpaikka

• Säännöllinen palkanmaksu
ja kilpailukykyiset työsuhde-edut

• Mahdollisuus kehittymiseen

•  Verojen maksaminen

• Työpaikkojen luominen

• Sosiaalinen vastuu

• Omistaja-arvon kasvattaminen

• Laadukas ja oikea-aikainen viestintä

• Vakaus, maksuvalmius ja luotettavuus

• Turvalliset ja laadukkaat 
tuotteet ja asiakasläh-

töiset ratkaisut

• Raaka-aineiden jäljitettävyys 

• Toimitusvarmuus

• Luotettavuus  

• Sopimusten noudattaminen 

• Avoin yhteistyö

MEDIA

• Avoimuus, läpinäkyvyys,
vastuullisuusviestintä

Fodelia osana yhteiskuntaa
Tavoitteemme on tuoda lisäarvoa sidosryhmillemme. 

Haluamme edistää aktiivista vuoropuhelua 
sidosryhmiemme kanssa.



JOHDANTO              LÄHESTYMISTAPAMME              1. YHTEISKUNTA JA TALOUS            2. TUOTE JA PALVELU            3. IHMISET            4. YMPÄRISTÖ

FODELIAN VASTUULLISUUSKATSAUS 2022     SIVU /3415

Fodelian vastuullisuuden teemat

YHTEISKUNTA JA TALOUS IHMISET YMPÄRISTÖ

Arvoa sidosryhmille Vastuullinen työnantaja 

ja kumppani

Tuotantoa ympäristöstä

 välittäen

TUOTE JA PALVELU

Hyvää läheltä

1 2 3 4

Lähestymme vastuullisuutta neljän erilaisen teeman kautta; 

yhteiskunta ja talous, tuote ja palvelu, ihmiset sekä ympäristö. 

Meille on tärkeää huomioida vastuullisuuden eri osa-alueet 

niin strategiatyössä kuin päivittäisissä teoissa ja valinnoissa.
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Toimimme osana yhteiskuntaa. Fodelian investoinnit, työllistävä 

vaikutus, veronmaksu ja osingot omistajilleen lisäävät osaltaan 

taloudellista hyvinvointia suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, ja työllistämme 

välillisesti myös lähialueiden tuottajia sekä yrittäjiä.

Yhteiskunta  
ja talous1
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Yhteiskunta ja talous – tavoitteet, avainluvut ja taloudellisen arvon jakautuminen 

Liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2026

Liikevoittomarginaali on yli 8-10 %

Sijoitetun pääoman tuotto on yli 10 %

Korolliset velat suhteessa käyttökatteeseen ovat alle 3

Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 % tuloksestaan osinkoina omistajilleen

Taloudelliset tavoitteet

Taloudellisen arvon jakautuminen 2022 (2021), tuhatta euroaAvainluvut, tuhatta euroa 

Liikevaihto

Käyttökate

% liikevaihdosta

Liikevoitto

% liikevaihdosta

Omavaraisuusaste %

Sijoitetun pääoman tuotto %

Konserni 1-12/2022 1-12/2021 Muutos  %

41 621

2 870

6,9

1 107

2,7

46,8

3,3

33 843 

2 599

7,7

1 375

4,1

37,9

5,9

23,0

10,4

- 19,5

Maksut 
toimittajille 

Henkilöstölle 
maksetut 

palkat ja palkkiot

32 555
(25 817)

41 621 (33 843)Liikevaihto

7 772
(5 905)

241
(297)

1 825
(514)

2 100
(6 054)

Maksetut ja 
tilitetyt verot

Investoinnit 
liiketoiminnan 
kehittämiseen

Osingon 
maksu

Olemme sitoutuneet 
edistämään seuraavia 
liiketoimintaamme 
läheisesti liittyviä YK:n 
kestävän kehityksen 
tavoitteita:
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Yhteiskunta ja talous – arvoa sidosryhmille 

Toimimme osana yhteiskuntaa. Luomme talou-

dellista hyvinvointia muun muassa investoin-

neillamme sekä maksamalla veroja ja osinkoja. 

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, ja 

olemme merkittävä työnantaja. Kasvuyhtiönä 

voimme tarjota osakkeenomistajillemme va-

kaan ja kannattavan sijoituskohteen.

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on saavuttaa 100 

miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2026 mennessä. 

Pyrimme jakamaan vähintään 35 prosenttia tuloksesta 

osinkoina omistajilleen. Vuoden 2022 lopussa Fodelialla 

oli 2966 osakkeenomistajaa.

Laadukasta ja avointa viestintää

Laadukas ja avoin sijoittajaviestintä on meille ensiarvoi-

sen tärkeää. Haluamme olla sijoittajien saavutettavissa, 

ja osallistuimme kuluneena vuonna useampiin erilaisiin 

sijoittajatapahtumiin. Lisäksi julkaisemme osakkeen-

omistajille suunnattua uutiskirjettä noin neljä kertaa 

vuodessa. 

Työtä ja alueellista hyvinvointia 

Olemme osa suomalaisen ruoantuotannon ketjua, ja pi-

dämme yllä suomalaisen ruoantuotannon omavaraisuut-

ta. Konsernimme tuotantolaitokset sijaitsevat Pyhännällä, 

Kokkolassa, Salossa, Jokioisissa ja Kuopiossa. Vaikutamme 

näiden paikkakuntien talouteen merkittävänä työllistäjänä, 

veronmaksajana ja investoijana. Tuemme toiminnallamme 

paikallisia yhteisöjä tuotantolaitostemme läheisyydessä. 

Oman henkilöstömme lisäksi luomme työtä välillisesti 

esimerkiksi ostamalla raaka-aineita, tuotteita ja palveluja 

toisilta yrityksiltä. 

Sponsoroimme erityisesti urheilua

Konsernimme yhtiöt sponsoroivat erityisesti urheilijoita. 

Lisäksi tuemme paikallisia toimijoita ja yhteisöjä. Feelia 

sponsoroi hiihtäjä Krista Pärmäkoskea, estejuoksija Topi 

Raitasta sekä pikajuoksija Anniina Kortetmaata.

Fodelia aloitti marraskuussa 2022 yhteistyön hiihtäjä 

Anni Alakosken kanssa. Haluamme kannustaa erityisesti 

lapsia ja nuoria aktiiviseen elämäntapaan. Yhteistyö suoma-

laisen nuoren urheilijan kanssa on meille hieno mahdollisuus 

tämän viestin kertomiseen. 
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Tuotteiden vastuullisuus tarkoittaa meille muun muassa 

korkeaa kotimaisuusastetta sekä laatusertifioitua 

valmistusta tuotantolaitoksillamme. Haluamme pal-

vella asiakkaitamme laadukkaasti ja panostamme 

asiakaskokemuksen jatku vaan parantamiseen.

Tuote ja palvelu2
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Tuote ja palvelu – tavoitteet, mittarit ja tuoteryhmät

Korkea 
kotimaisuusaste

Kasvispohjaisten 
tuotteiden tuote-
kehitys fokuksessa

 

Fodelia-konsernin tuoteryhmät

• Feelian Pyhännän tehdas: FSSC 22000 -sertifikaatti

• Feelian Kokkolan tehdas: ISO 22000 -sertifikaatti

• Real Snacksin Pyhännän tehdas: IFS Food 6.1 -sertifikaatti

• Pita Factory: BRC -sertifikaatti

• Perniön Lihan tehdas: FSSC 22000 -sertifikaatti

SERTIFIOITUA TUOTANTOA

Laatusertifioitu 
tuotanto 100 % 

Takaisinvetoja 
nolla

Vastuullisuustavoitteet

Snacksit 20,1 %

Valmisruoat 60,8 % 

Lihavalmisteet
ja välipalatuotteet
16,5 %

Mehut ja soseet 2,6 %60,8 %

16,5 %

2,6 %

20,1 %

Tuotteiden ja palveluiden 
korkea laatu on meille 
ensiarvoisen tärkeää

Tuotteillemme on 

myönnetty seuraavia 

kotimaisuudesta 

kertovia sertifikaatteja

Hyvää Suomesta -merkki:  

muun muassa:

•  59 Feelian tuotteella

•  3 Feelia Ruokakaupan tuotteella

•  Marjavasun mustikkamehulla

•  Pita Factoryn pitaleivillä

•  Perunalastuilla

Luomusertifikaatti: 

•  Maissinaksuilla ja  

lasten kauranaksuilla

Avainlippu -merkki:

muun muassa:

•   Perniön Lihan ja Helsingin  

Makkaratehtaan makkaratuotteilla

•   Pita Factoryn täytetyillä pitaleivillä

•   Kaurasnackseillä ja maissinaksuilla

•   Marjavasun tuotteilla

Gluteenittomuussertifikaatti: 

• Kaurasnackseillä
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Tuote ja palvelu – hyvää läheltä

Tuotteiden vastuullisuus tarkoittaa meille kotimaisuutta, 

laadukkaita ja jäljitettäviä raaka-aineita, sekä laatuser-

tifioitua valmistusta tuotantolaitoksissamme. Valmis-

tamme kaikki tuotteemme Suomessa. Haluamme pal-

vella asiakkaitamme laadukkaasti ja asiakkaan edusta 

tinkimättä, ja panostamme asiakaskokemuksen jatku-

vaan parantamiseen. Huomioimme tuoteturvallisuuden 

koko toimitusketjussamme. 

Tuoteturvallisuus sekä tuotteiden korkea laatu ovat toimintamme 

kulmakiviä. Tuoteturvallisuuden perustana ovat hallitut prosessit 

sekä laadukkaat raaka-aineet. Arvioimme raaka-aineita ja raaka-ai-

netoimittajia säännöllisesti.

Tuotantomme on laatusertifioitua, ja laatujärjestelmiin kuuluu 

myös tuoteturvallisuuden seuraaminen. Tuoteturvallisuuteen ja 

laatuun liittyviä toimenpiteitä tehdään päivittäin. Toimimme läpi-

näkyvästi kaikissa vaiheissa.

Tuotteiden jäljitettävyys on erittäin tärkeää. Mahdolliset tuo-

tereklamaatiot ja asiakaspalautteet käsitellään tarkan prosessin 

mukaisesti, ja niiden määrää seurataan aktiivisesti.

Konsernin tuoteportfolio laajeni, 

kun kuopiolainen Marjavasu 

liittyi osakevaihdon kautta 

Fodelia-konserniin 31.8.2022. 
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viljaa pääosin suoraan sopimusviljelijöiltämme. Ulkomailta 

tuotavat raaka-aineet ovat pääsääntöisesti sellaisia, joita ei 

ole saatavilla Suomesta.

Tavoitteemme on, että jokainen Suomessa voisi nauttia 

Fodelian tuotteista

Haluamme kannustaa ihmisiä syömään hyvin ja monipuo-

lisesti tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja elämän eri hetkiin. 

Kehitämme tuotevalikoimaamme jatkuvasti, ja kiinnitäm-

me tuotekehityksessämme erityistä huomiota tuotteiden 

makuun, ravintosisältöihin sekä erilaisiin pakkauskokoihin.

Useat tuotteistamme sopivat myös erikoisruokavalioi-

hin. Kaikki sipsi- ja snackstuotteet ovat gluteenittomia, 

ja isolta osalta myös vegaanisia. Myös Feelialla on laaja 

valikoima erikoisruokavalioihin soveltuvia valmisruokia 

sekä rakennemuunneltuja tuotteita. Verkkokauppamme 

toimittaa valmista kotiruokaa kuluttajille suoraan kotiovelle 

kaikkialle Suomessa.

Haluamme palvella asiakkaitamme laadukkaasti

Meille on tärkeää palvella asiakkaitamme laadukkaasti, ja 

kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme asiakkaiden 

tarpeiden ja toiveiden mukaan. Feelia Ruokakauppa haluaa 

palvella asiakkaita tarjoamalla arjen superhelppoutta läm-

mitystä vaille valmiiden kotiruokien muodossa. Vuonna 2022 

Feelia Ruokakaupassa lanseerattiin kestotilausominaisuus, 

jonka on tarkoitus palvella erityisesti ikääntyneempää asia-

kaskuntaa. 

Feelian Ateriapäivä-palvelu tarjoaa hoivakodeille mahdol-

lisuuden ulkoistaa ruokalistan tuotteiden toimitus Feelialle. 

Helpottaakseen asiakkaidensa arkea Feelia on muun muassa 

kehittänyt oman tilausjärjestelmän, jonka kautta tuotteiden 

tilaus tapahtuu ruokailijamäärän perusteella. 

Tuotteiden korkea laatu ja turvallisuus on meille tär-

keää. Kuvassa Feelian laatuvastaava Marjo Pellikainen 

ottaa ruoka-annostelijasta pintapuhtausnäytettä

Haluamme olla ruokaketjun vastuullinen toimija 

Suosimme kotimaisia raaka-aineita lyhyempien kuljetusmat-

kojen sekä elintarviketurvallisuuden vuoksi. Käyttämiemme 

raaka-aineiden kotimaisuusaste on jopa noin 80 prosent-

tia. Pyrimme pitämään toimitusketjumme mahdollisimman 

lyhyenä, ja hankimmekin esimerkiksi perunaa, kasviksia ja 
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Feelialla panostetaan kasvistuotevalikoiman laajentamiseen. 

Kasvistuotteiden kysyntä muun muassa julkisten hankintojen 

kilpailutuksissa on kasvussa. Viime aikoina Feelialla on testattu 

useita erilaisia kasvisproteiineja. 

Tuotekehitystyötä tehdään asiakkaan toiveesta ja asiak-

kaan toivomilla kriteereillä. Kriteerit voivat olla esimerkiksi ra-

vitsemukseen, makuun tai ulkonäköön liittyviä. Matka tuotteen 

suunnittelusta sisältää monta erilaista vaihetta aina reseptiikan 

kehittämisestä tuotannon käytännön suunnitteluun.

” Tehtaassa täytyy toimia yhteen monta erilaista työvaihetta. 

Sujuvan tuotannon varmistamiseksi työvaiheet täytyisi osata 

ennakoida mahdollisimman pitkälle.” Feelian tuotekehittäjä Tanja 

Kangas kertoo. 

Asiakkaat toivovat perinteisten kotiruokien ohelle uuden-

laisia ruokia ja erikoisempia makuja. Mahdollisuus kokeilla uusia 

makuelämyksiä on tärkeää.

Tuotteen polku alkaa tuotekehityksestä
Case

"Tuotekehitysprosessissa 

raaka-aineille tehdään esimerkiksi 

aistinvaraisia arviointeja. Lisäksi tutkitaan, 

että miten raaka-aine tai tuote reagoi 

Feelian valmistusprosessissa käytettä-

vään autoklaaviin.” -Tanja Kangas kertoo 
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Osaava ja motivoitunut henkilöstö on 

liiketoiminnallemme ensiarvoisen tärkeää. 

Haluamme tarjota henkilöstöllemme 

vakaan työpaikan sekä turvallisen ja 

terveellisen työympäristön. 

Ihmiset3
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Ihmiset – Fodelian henkilöstö ja tavoitteet  

Työtapaturmia  
nolla

Sairaus-
poissaolot alle alan 

keskiarvon

Kehitys-
keskustelujen piirissä 
100 % henkilöstöstä

Tuemme liikuntaa 
ja kulttuuria 

150 €/vuosi/henkilö 

 

  

 

Johtoryhmän jäsenistä 50 % naisia  

ja  50 % miehiä

Hallituksen jäsenistä 33 % naisia  

ja 67 % miehiä

Henkilöstön 
määrä 2022 

 134

Henkilöstön sukupuolijakauma vuonna 2022Henkilöstön jakauma liiketoiminnoittain 2022

Vastuullisuustavoitteet

Naiset 49 %

Miehet 51 % 

Feelia 54 %

Fodelia Retail 42 %

Muut yksiköt 4 %

Seuraamme henkilöstömme 
työtyytyväisyyttä 

sähköisellä työkalulla

Haluamme tarjota henkilöstöllemme
vakaan työpaikan sekä turvallisen 
ja terveellisen työympäristön.

51 %

49 %54 %

42 %

4 %
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Osaava ja ammattitaitoinen henkilös-

tö on yrityksemme tärkein voimavara. 

Fodelian tavoitteena on olla halut-

tu ja luotettava työnantaja. Tuemme 

henkilöstön työssä viihtymistä, hy-

vinvointia ja osaamisen kehittymistä. 

Panostamme terveelliseen ja turval-

lisen työympäristöön, ja tarjoamme 

työntekijöillemme liikuntaetuja ja 

kumppanimme terveyspalveluja.

Vuonna 2022 työllistimme 134 henkilöä 

(2022: 125). Henkilöstön määrä kasvoi 7,2 

prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Seuraamme henkilöstön työtyytyväi-

syyttä ja -hyvinvointia sähköisellä työka-

lulla. Vuonna 2023 tavoitteenamme on 

tehdä laajempi työtyytyväisyyskysely. Avoin 

sisäinen viestintä tukee henkilöstön työssä 

viihtymistä. Kerromme liiketoimintaamme ja 

henkilöstöämme koskevista asioista mah-

dollisimman läpinäkyvästi ja oikea-aikaisesti. 

Fodelialla on käynnissä henkilöstön 

osakesäästöohjelma, jonka kautta tarjo-

amme konsernin vakituisille työntekijöille 

mahdollisuuden säästää yhtiön osakkeisiin. 

Ensimmäinen osakesäästöohjelma päättyi 

30.6.2022, ja ohjelmaan osallistui yhteen-

sä 65 työntekijää, mikä on noin puolet 

konsernin työntekijöistä. Työntekijät sai-

vat ohjelman päättyessä ilmaisosakkeen 

kutakin osakesäästöohjelman puitteissa 

hankkimaansa osaketta kohti. Ilmaisosak-

keita merkittiin syyskuussa 2022 yhteensä 

51 729 kappaletta. Uusi ohjelma käynnistyi 

1.7.2022 ja jatkuu 30.6.2024 asti. 

Ihmiset – vastuullinen työnantaja ja kumppani
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Käytössämme on myös konsernin työntekijöille suun-

nattu tulospalkkausohjelma.

Tuemme henkilöstön osaamisen kehittymistä

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on toimin-

tamme tärkeä voimavara. Ruoan laatu ja turvallisuus, 

sekä hyvä ja asiakaslähtöinen asiakaspalvelu ovat 

meille yhteinen asia, 

johon haluamme 

jokaisen konsernin 

työntekijän sitoutu-

van. Uudet työntekijät 

perehdytetään tarkan 

perehdyttämissuun-

nitelman mukaan. 

Tuotantolaitoksilla 

kiinnitämme erityis-

tä huomiota opastukseen työturvallisuus- ja hygie-

nia-asioissa.

Tarjoamme nuorille vuosittain kesätyö- ja harjoittelu-

paikkoja. Vuonna 2022 konsernin yhtiöissä työskenteli 

yhteensä 40 kesätyöntekijää ja harjoittelijaa.

Kohti entistä parempaa työ- ja tuoteturvallisuutta

Turvallisuustyömme painopisteet ovat työtapaturmien 

ennaltaehkäisy sekä työturvallisuuskulttuurin kehit-

täminen. Pitkän tähtäimen tavoitteemme on, ettei 

työtapaturmia sattuisi lainkaan. Työtehtäviin sekä 

työskentelytapoihin perehdytys, sekä työohjeiden 

noudattaminen ovat avainasemassa työtapaturmien 

ehkäisemisessä. 

Tuoteturvallisuuden merkitys on kasvanut erityi-

sesti viime vuosina, ja panostamme elintarviketurval-

lisuuskulttuurin luomi-

seen. On tärkeää, että 

jokainen tuotantopro-

sessissa mukana oleva 

työntekijä on sisäistä-

nyt yhtiön elintarvike-

turvallisuuskulttuurin, 

sekä oman roolinsa sen 

ylläpitämisessä.

Asiakaslähtöistä liiketoimintaa

Asiakkaat ja tuotteiden loppukäyttäjät ovat tärkeitä 

sidosryhmiämme. Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri 

näkyy kaikessa toiminnassamme tuotekehitystyöstä 

valmiisiin tuotteisiin ja palveluihin. Haluamme tarjota 

asiakkaalle aidosti lisäarvoa tuovia tuotteita ja palveluja.

Seuraamme asia-

kastyytyväisyyttäm-

me, ja arvostamme 

saamaamme palau-

tetta. Asiakkaiden 

antama palaute on 

ensiarvoisen tärkeää 

tuotteiden ja palvelun 

kehitystyössä.
Fodelialla on useita pitkäaikaisia työntekijöitä, 

ja merkittävä osa työntekijöistä on 

myös Fodelian osakkeenomistajia.
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Fodelia-konsernin ensimmäinen 
henkilöstöpäivä järjestettiin Kuortaneella

Case

Toukokuussa 2022 järjestimme koko konsernin hen-

kilöstöpäivän Kuortaneen urheiluopistolla. Fodelian 

tuotantolaitokset sijaitsevat eri puolilla Suomea, ja 

henkilöstöpäivän yhtenä tavoitteena olikin eri yksi-

köiden työkavereiden tapaaminen ja tutustuminen.

Päivän ohjelmassa oli muun muassa Feelian 

kumppaniurheilija Krista Pärmäkosken pitämä hy-

vinvointiesitelmä. Kuulimme myös yritysvalmentaja 

Marc Mobergin pitämän luennon, jossa käsiteltiin työ-

hyvinvointiin liittyviä asioita. Iltapäivällä vuorossa oli 

henkilöstöpäivän aktiivisempi osuus, kun pääsimme 

urheilemaan eri aktiviteettien pariin. 

Päivästä jäi kokonaisuudessaan oikein hyvä 

fiilis ja jään odottamaan seuraavaa kertaa. 

Ehkä ensi kerralla pelataan jo padelia!

- Katariina Tolvanen

Feelia on tehnyt yhteistyötä hiihtäjä 
Krista Pärmäkosken kanssa 

jo vuodesta 2017

”Osallistuin kuortanelaisiin olympialaisiin, joissa ih-

miset jaettiin sekaisin eri ryhmiin konsernin yrityksistä. 

Tämä oli mukava juttu, koska urheilun lomassa pää-

simme tutustumaan konsernin muihin työntekijöihin.” 

Henkilöstöpäivään osallistunut Feelian markkinointi-

päällikkö Katariina Tolvanen sanoo. 
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Haluamme osallistua ilmastotalkoisiin 

ja omalta osaltamme vähentää ruoan 

valmistuksen, jakelun ja kulutuksen 

ympäristövaikutuksia. 

Ympäristö4
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Ympäristö – Fodelian ympäristötavoitteet ja -vaikutukset  

Onnistumisia vuonna 2022

•  Konserniin palkattiin ympäristö- ja  

vastuullisuuspäällikkö

• Konsernin yhtiöissä suoritettiin tuo-

tekohtaista hiilijalanjälkilaskentaa

• Aloitettiin valmistelu uuden ympä-

ristöstandardin saavuttamiseksi

Pakkausmateriaalien 
vähentäminen, vastuulli-

semmat pakkausratkaisut

Logistiikan 
optimointi, 

reittisuunnittelu

Jätteiden
ja hävikin 

vähentäminen

Hiilijalanjäljen 
laskeminen 
tuotetasolla

Veden ja energian-
kulutuksen 

vähentäminen

Vastuullisuustavoitteet

Veden ja sähkön käyttö 2022

Yhtiö 

 

Veden kulutus

Energian kulutus Höyry 2572 Mwh Sähkö 500 Mwh,
josta 100 % 
uusiutuvaa

energiaa

Sähkö 220 Mwh

Feelia Pita Factory Marjavasu

710 m3 1 284 m390 004m3

Tavoitteena olla hiilineutraali sekä 
omien toimintojen että toimitusketjun 
suhteen vuoteen 2035 mennessä.

Sähkö 734 Mwh, 
josta 37 % 

bioenergiaa

Real Snacks

32 914 m3

Sähkö 400 Mwh,
josta 100 % 
uusiutuvaa

energiaa

Perniön Liha

5 000 m3
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Haluamme omalta osaltamme vähentää ruoan valmis-

tuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia. 

Vuonna 2022 laskimme konsernimme tuotteiden hiilija-

lanjälkiä, ja asetimme tavoitteeksemme olla hiilineutraa-

leja vuoteen 2035 mennessä omien toimintojemme ja 

toimitusketjujemme suhteen. Tavoittelemme ISO 14001 

-ympäristösertifikaattia vuonna 2023, ja aloitimme val-

mistautumisen prosessiin vuonna 2022. 

Hyvä ruoka on hyväksi myös ympäristölle

Kestävä ruoantuotantomme nojaa suomalaiseen alkutuotantoon. 

Suomalainen alkutuotanto on turvallista, ja ympäristön kannalta 

kestävää. Suomalaisten raaka-aineiden valitseminen on meille ar-

vokysymys. Parhaat raaka-aineet takaavat myös tuotteiden korkean 

laadun ja varmistavat jäljitettävyyden. Lähituottajien elinkeinon tu-

kemisen kautta olemme mukana luomassa suomalaista ruokaturvaa. 

Ympäristö – Tuotantoa 
ympäristöstä välittäen

Fodelian juuret ovat  

vahvasti Pohjois-Pohjan- 

maalla, Pyhännällä.  

Meille on tärkeää, että 

toimimme myös ympä-

ristön kannalta 

kestävästi.
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Olemme tunnistaneet oman toimintamme ympä-

ristönäkökulmat, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan 

toimintaamme niiden osalta. Ruokatuotteen elinkaa-

riarvioon kuuluu ympäristöpäästöjen määrittely koko 

tuotteen elinkaaren ajalta pellolta pöytään sekä ma-

teriaalien loppukäsittely. Kotimaisten raaka-aineiden 

toimitusketju on lyhyt, mikä vähentää kuljetuksen 

ilmastokuormaa, ja takaa raaka-aineiden toimitukset 

joustavasti tarpeen 

mukaan. Fodelian tuo-

tantolaitoksilla ruoka 

valmistetaan pitkän 

linjan ammattitaidolla. 

Elintarviketurvallisuus 

ja raaka-aineiden optimaali-

nen käyttö ovat kiinteä osa 

valmistusprosessia.

Ruokahävikin vähentä-

minen on meille sydämen 

asia. Teemme jatkuvasti töitä 

vähentääksemme hävikkiä 

omassa tuotannossamme, ja 

lisäksi haluamme tarjota asi-

akkaillemme mahdollisuuden 

samaan omassa toiminnassaan. Tavoite ruokahävikin 

vähentämisestä saavutetaan määrätietoisella suun-

nittelulla, laadukkailla tuotteilla ja harkitusti valikoiduilla 

tuotepakkauksilla.

Ilmastovaikutukset ja ympäristövaikutukset

Vuonna 2022 olemme tunnistaneet tuotantomme il-

mastovaikutuksia tuotekohtaisen päästölaskennan avul-

la. Käyttämistämme energiamuodoista biokaasu, hake 

sekä uusiutuva sähköenergia edustavat energiatehokasta 

ja pienipäästöistä ruoanvalmistusta. Yksikkökohtaisesti 

energiatehokkuutta tukevat muun muassa ilmanvaihdon 

lämmön talteenotto, led-valaistus sekä biojätejakeiden 

toimittaminen biokaasulaitokselle.

Olemme asettaneet tavoitteeksemme hiilineutraa-

liuden sekä oman toi-

mintamme että toimi-

tusketjujemme suhteen 

vuoteen 2035 mennessä. 

Työmme kohti hiilineut-

raaliutta etenee yhteis-

työssä eri sidosryhmien 

kanssa. Keskiössä ovat 

tuotekohtaisten elinkaa-

rivaikutusten tunnista-

minen ja haittojen mini-

moiminen. 

Vesi on elintärkeä ja ainutlaatuinen luonnonvara. 

Ehkäisemme ja rajoitamme jätevesiemme määrää 

toiminnallisesti. Tuotantoyksiköidemme veden ku-

lutukseen vaikuttavat alalle tyypillisesti korkea hy-

gieniataso, allergeenien hallinta sekä veden käyttö 

itse ruokatuotteissa sekä prosessivetenä pesuissa tai 

kypsennyksessä. Tuotantolaitostemme jätehuolto on 

järjestetty paikallisten jätehuoltomääräysten mukai-

sesti kierrätysastetta tehostaen.

Tavoitteemme vuonna 2023 on sertifioida ISO 

14001 -standardi. Standardi tukee ruoantuotannon 

kestävää kehitystä sekä auttaa tunnistamaan toi-

mintojen riskejä ja mahdollisuuksia. 

Real Snacks käyttää 

tuotteissaan ainoastaan 

kotimaista perunaa, ja 

kussakin sipsipussissa 

käytetty peruna on 

jäljitettäissä aina 

viljelijään saakka.
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Real Snacksillä on vahva  
kierrätyskulttuuri

Real Snacksin tuotantolaitoksella Pyhännällä on vahva kierrätys-

kulttuuri. Sipsitehtaalla seurataan alan muuttuvia säädöksiä ja 

ohjeistuksia aktiivisesti. 

”Olemme tehneet toimintaamme isoja muutoksia, sekä inves-

toineet erilaisiin jäteratkaisuihin, että voimme toimia uuden ympä-

ristö- ja jätelain määräämällä tavalla.” Fodelia Retailin laatupäällikkö 

Saara Kotisaari kertoo.

Tuotantolaitoksella noudatetaan myös vahvaa jatkuvan paran-

tamisen periaatetta. Tehtaalla on käynnissä useita suunnitelmia 

ja projekteja toiminnan kehittämiseksi edelleen. 

Kaikki tehtaalla syntyvä muovijäte, sekä pahvit ja kartongit 

kierrätetään. Lajitteluratkaisujen myötä tehtaan energiajätteen 

määrä on vähentynyt tuntuvasti. 

”Prosesseissa syntyvistä jäte-

virroista ollaan todella kiinnos-

tuneita. Tällä hetkellä suurin 

osa tehtaan jätevirroista me-

nee biokaasulaitokselle.” Koti-

saari sanoo.

Case
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