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Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä 

kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme 

tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti 

tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. 

Vuonna 2020 portfolioomme kuuluivat valmisruokavalmistaja Feelia,

snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Suomen vanhimpiin 

makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha sekä Fodbar, 

Bravedo-konsernin kanssa perustamamme yhteisyritys, joka tarjoaa 

kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen 

ulkoistamiseksi. Pitaleipää ja välipalatuotteita Jokioisissa valmistava 

Pita Factory liittyi Fodelia-konserniin tammikuussa 2021.

Omistamamme yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, 

jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin 

asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin. 

Fodelia on perustettu vuonna 2019 ja sen kotipaikka on Pyhäntä. 

Fodelia Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq 

Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth

Market Finland -markkinapaikalla.

Fodelia – kasvuvoimaa suomalaiseen 
elintarviketeollisuuteen

Liikevaihto

Pääoman 
palautus*

Liikevoitto

miljoonaa euroa

miljoonaa euroa

euroa/osake

miljoonaa euroa

tuhatta euroa

23

1,7

Henkilöstömäärä 
keskimäärin

henkilöä

89

0,07

0,8
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Valmisruokien
 kotimaisuusaste

Investoinnit

Käyttökate 
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Markkina-arvo 
31.12.2020

miljoonaa euroa

59,4

>80 % 4 965

Vuoden 2020 avainlukuja
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Haastavista markkinoista 
huolimatta onnistunut vuosi

Foodservice-alan vaativa markkinatilanne vaikutti 

Fodelian liiketoimintaan vuonna 2020,  mutta ko-

konaistilanne huomioon ottaen olen vuoteen var-

sin tyytyväinen. Liikevaihtomme kasvoi 17 %  ja liike-

toimintamme säilyi kannattavana. Vuoteen mahtui 

paljon onnistumisia, uusia liiketoiminta-avauksia, 

investointeja ja aktiivista toiminnan kehittämistä, 

mikä mahdollistaa Fodelialle tulevien vuosien kan-

nattavan kasvun.

Fodelian vuoden 2020 liikevaihtoa kasvattivat erityisesti Feelian 

kuluttajaverkkokaupan sekä Real Snacksin private label -tuotteiden 

myynnin vahva kehitys. Suomen foodservice-markkinan kokonais-

liikevaihto laski koronapandemiasta johtuvista syistä lähes 18 % 

vuonna 2020 (Lähde: Päivittäistavarakauppa ry). Poikkeustilanne 

laski myös Feelian myyntiä lounas- ja kouluruokailuasiakkaille sekä 

yleisötapahtumiin. Real Snacksin liiketoimintaan koronapandemia 

vaikutti yleisötapahtumien ja juhlien rajoitusten, viennin supistu-

misen sekä kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksen myötä. 

Konsernin liikevoitto laski liikevaihdon painottuessa koronapan-

demian aikana matalakatteisempaan liiketoimintaan.
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Laajensimme liiketoimintaamme merkittävästi vuonna 2020.  Vuo-

den alussa konserniimme liittyi monipuolisia liha- ja kasvistuottei-

ta tarjoava Beofood Oy. Hankinnan myötä olemme uudistaneet 

konsernimme tuotevalikoimaa palvelemaan entistä laajemmin 

asiakkaiden tarpeita muun muassa kasvispohjaisissa tuotteissa. 

Beofood fuusioitiin Feeliaan syyskuun lopussa, ja tehdas jatkaa 

toimintaansa Feelian Kokkolan tehtaana.

Kesällä 2020 perustimme Fodbar-yhteisyrityksen Bravedo 

Oy:n kanssa. Yhtiön liikeideana on yhdistää Feelian ja Bravedon 

tytäryhtiön Baronan osaaminen ja tuottaa asiakkaalle helppo, 

nopea ja kustannustehokas kokonaisratkaisu ruokapalvelujen 

ulkoistamiseksi. Ensimmäiset asiakkuudet ovat käynnistyneet 

vuoden 2021 alkupuolella, ja näemme yhteistyössä suurta po-

tentiaalia tulevaisuudessa muun muassa kuntien ruokapalveluissa.

Sovimme loppuvuodesta kahdesta merkittävästä yrityskau-

pasta. Perniön Liha Oy on yksi Suomen vanhimmista makkarateh-

taista ja Pita Factory Oy valmistaa kotimaista pitaleipää ja laaduk-

kaita välipalatuotteita. Perniön Liha yhdistettiin Fodelia-konserniin 

joulukuussa 2020 ja Pita Factory tammikuussa 2021. Uskomme 

hankintojen tuovan kasvun lisäksi synergioita konsernin yhtiöiden 

toimintaan sekä laajentavan tuotevalikoimaa Feelian kuluttajille 

suunnatussa verkkokaupassa, joka yhtiöitetään omaksi yhtiökseen 

(FodNet Oy) vuoden 2021 aikana.

Käynnistimme myös merkittäviä investointiprojekteja. 

Feelian Pyhännän tehtaalle valmistuu alkuvuonna 2021 laajen-

nus, joka mahdollistaa tuotantokapasiteetin kolminkertaistamisen 

sekä tuotevalikoiman laajentamisen muun muassa erikoisruoka-

valiotuotteisiin ja pienempiin kuluttajapakkauksiin. Real Snacksin 

tehtaalla on tammikuussa 2021 otettu käyttöön uudet pakkausau-

tomaatiolaitteet, jotka lisäävät tuotannon kustannustehokkuuta 

ja mahdollistavat kasvun.

Saimme vuoden 2020 aikana myös tunnustusta uutena 

pörssiyhtiönä. Fodelia voitti European Small and Mid-Cap Awards 

2020 -kilpailun Rising Star -sarjan tunnustuksena yhtiön poikke-

uksellisesta suorituskyvystä sekä kehittyvästä liiketoiminnasta 

ja kasvumahdollisuuksista listautumisannin jälkeen. Lisäksi Pörs-

sisäätiö ja Sijoitusanalyytikot valitsivat yhtiömme sijoittajasivut 

First North -kategorian parhaiksi.

Haluan kiittää henkilöstöämme ja yhteistyökumppanei-

tamme hienosta suoriutumisesta tänä poikkeuksellisena vuon-

na. Lähdemme vuoteen 2021 luottavaisin mielin, ja arvioimme, 

että siitä tulee sekä liikevaihdon että kannattavuuden kannalta 

katsausvuotta vahvempi.

Mikko Tahkola

Liiketoimintamme ja tuotevalikoimamme laajeni yritysostoilla, ja perustimme 
Bravedon kanssa yhteisyrityksen ruokapalveluille. Laajensimme Feelian 
verkkokauppaa, ja käynnistimme tuotantolaitoksillamme merkittäviä 
laajennus- ja kehityshankkeita.
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Perustimme kesäkuussa  

Fodbar-yhteisyrityksen  

Bravedo Oy:n kanssa voidaksemme 

tarjota kunnille, kaupungeille 

ja yrityksille vaivattoman ja 

kustannustehokkaan ratkaisun 

ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. 

Feelia vastaa korkealuokkaisten 

tuotteiden valmistuksesta ja 

Bravedon tytäryhtiö Barona 

puolestaan henkilöstöpalvelusta.

Feelia aloitti kesällä Pyhännän 

tehtaan laajennusinvestoinnin. 

Investoinnin myötä tehtaan 

tuotantokapasiteetti voidaan 

lähivuosina kolminkertaistaa ja 

tuotevalikoimaa laajentaa muun 

muassa erikoisruokavaliotuotteisiin 

ja pienempiin kuluttajapakkauksiin.

Vuoden 2020 alussa konserniimme 

liittyi kasvis- ja lihatuotteita 

tarjoava Beofood Oy. Sen 

liiketoiminta yhdistettiin Feelia 

Oy:n toimintaan vuoden kuluessa. 

Beofoodin myötä olemme 

uudistaneet tuotevalikoimaamme 

palvelemaan entistä laajemmin 

asiakkaidemme tarpeita. 

Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot 

valitsivat toukokuussa Fodelian 

sijoittajasivut Suomen parhaiksi 

First North -yhtiöiden kategoriassa.

6

Vuoden 2020 
kohokohdat
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Marraskuussa voitimme European 

Small and Mid-Cap Awards 2020 

-kilpailun Rising Star -sarjan. 

Euroopan komission, pörssiyhtiöitä 

edustavan EuropeanIssuersin sekä 

Euroopan pörssejä edustavan 

FESE:n jakama Rising Star 

-palkinto on tunnustus yhtiön 

poikkeuksellisesta suorituskyvystä 

sekä kehittyvästä liiketoiminnasta 

ja kasvumahdollisuuksista 

listautumisannin jälkeen. 

Joulukuussa 

allekirjoitimme 

sopimukset 

Perniön Liha Oy:n 

sekä TJ Jockis Oy:n ja sen tytäryhtiön 

Pita Factory Oy:n hankinnoista. 

Perniön Liha on yksi Suomen 

vanhimmista makkaratehtaista. 

Pita Factoryn tehdas Jokioisissa 

puolestaan valmistaa kotimaisia ja 

laadukkaita välipalatuotteita ja pitaleipää. 

Perniön Lihan toimitusjohtaja 

Rami Himanto nimitettiin Fodelian 

johtoryhmän jäseneksi 1.2.2021 

alkaen vastaamaan sekä Perniön 

Lihan että Pita Factoryn 

liiketoiminnoista.

Kehitimme vuonna 2020 kuluttajille 

suunnattua Feelia Ruokakauppa 

-verkkokauppaamme strategiamme 

mukaisesti. Joulukuun alussa 

kerroimme, että Fodelian uuden 

verkkoliiketoimintayksikön johtajaksi 

ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 

on tätä kasvua tukemaan nimitetty 

Sanna Kittelä 1.2.2021 alkaen.

7

Vuoden 2020 
kohokohdat
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Feelia

Perniön Liha

Real Snacks

0,3
Liikevaihto

Käyttökate

    % liikevaihdosta

Liikevoitto

    % liikevaihdosta

Tilikauden tulos

    % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos, €

Omavaraisuusaste %

Nettovelkaantumisaste

Oman pääoman tuotto %

Sijoitetun pääoman tuotto %

Taseen loppusumma

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

22 963

1 695

7,4

839

3,7

623

2,7

0,09

42,1

72,3

7,1

5,0

20 886

89

19 661

2 383

12,1

1 811

9,2

464

2,4

0,07

48,0

8,2

6,8

15,6

14 323

63

Fodelia-konserni, tuhatta euroa
1–12/2020

Pro forma
1–12/2019

Fodelia-konserni muodostui 9.8.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena. Osa-
kevaihdossa Real Snacks Oy ja Feelia Oy siirtyivät Fodelia Oyj:n 100 % omistamiksi 
tytäryhtiöiksi. Taulukossa esitetään vertailutietona tilintarkastamattomia pro for-
ma -muotoisia taloudellisia tietoja havainnollistamaan, miten Fodelia-konsernin 
liiketoiminnan tulos olisi muodostunut, jos Real Snacks ja Feelia olisivat kuuluneet 
konserniin koko vuoden 2019.

Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut 

vuosina 2016–2020 keskimäärin 25 prosenttia vuodessa.

Liikevaihto kasvoi vuonna 2020   17 % 

Avainluvut
Liikevaihdon kehitys

25

20

15

10

5

0

5,1
5,8

6,0

6,8
7,3

4,3
5,9

9,4
12,9

15,7

2016 2017 2018 2019 2020

Miljoonaa
euroa

25 % 35  %10 % 60 M€
Keskimääräinen vuotuinen 
liikevaihdon kasvu

Liikevoittomarginaali
keskimäärin

Liikevaihtotavoite 
vuodelle 2024

Yhtiö pyrkii jakamaan vä-
hintään 35 % tuloksestaan 
osinkoina omistajilleen.

≈ > ≥>Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Fodelia on asettanut seuraavat keskipitkän 
aikavälin tavoitteet. Esitetyt tavoitteet eivät 
ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.
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Strategia ja markkinatrendit 

Sydämeltään yrittäjä Suomalaisen ruoan puolesta Laadukas Innovatiivinen Aito

MARKKINATRENDIT MISSIO VISIO STRATEGIA

Tuomme kasvuvoimaa 
suomalaiseen 

elintarvike-
teollisuuteen.

Ammattikeittiöiden 
ruokatuotannon kustannuspaineet

Ruoan terveellisyys

Syömisen helppous ja nopeus

Paikallisuus ja vastuullisuus

Kasvatamme 
suomalaisista 
elintarvikealan 

yrityksistä 
kukoistavia, 

kansainvälisiä 
menestystarinoita ja 
pidämme kotimaisen 

ruoantuotannon 
voimissaan.

Elintarviketeollisuuden 
elinvoimaisten yhtiöiden 

omistaminen ja 
niiden pitkäjänteinen 

kehittäminen omistaja-
arvoa kasvattaen

Erottautuminen uusilla, 
innovatiivisilla ja 

vastuullisilla tuotteilla

Omistettujen yhtiöiden 
liiketoiminnan 

kannattavan kasvun 
tukeminen kotimaassa

ja kansainvälisesti

Uusien 
kasvumahdollisuuksien 

tunnistaminen

ARVOT
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 Feelia – Valmista hyvää

Feelia tarjoaa laajan valikoiman terveellisiä ja 
vastuullisesti tuotettuja valmisruokia julkisen ja 
yksityisen sektorin ammattikeittiöille, kauppojen 
ruokapalvelupisteisiin sekä suoraan kuluttajille 
verkkokaupan kautta. Feelian ruoasta nautitaan 
muun muassa kouluissa, hoivakodeissa, lounas- 
ja henkilöstöravintoloissa, liikenneasemilla, kaup-
pojen ruokapisteissä, tapahtumien ruokarekoissa 
sekä kotien ruokapöytien äärellä.  

Feelia valmistaa ruoat omalla patentoiduilla 
autoklaavitekniikalla, jonka ansiosta tuotteet 
säilyvät pitkään ja ruokahävikki vähenee. Omilla 
tehtailla Pyhännällä ja Kokkolassa valmistetut 
tuotteet ovat valmiita ilman kypsentämistä ja 
vaativat vain nesteen ja nopean lämmityksen. 
Tuotteiden kotimaisuusaste on korkea, ja suurin 
osa ruoissa käytetyistä kasviksista ja juureksista 
tulee lähituottajilta. 

Vuonna 2020 Feelian tuoteportfolio täydentyi 
kokkolalaisen Beofood Oy:n laadukkailla, pääosin 

laktoosittomilla ja gluteenittomilla liha- ja kas-
vistuotteilla. Kokkolan tehtaan tuotantokapa-
siteetti yhdistettynä Feelian tuotekehitykseen 
ja konseptiosaamiseen tuovat mahdollisuuden 
kehittää uusia kasvispohjaisia tuotteita foodser-
vice-markkinoille. Beofood fuusioitiin Feeliaan 
syyskuun lopussa, ja tehdas jatkaa toimintaansa 
Feelian Kokkolan tehtaana.

 
Vahvaa kasvua verkkokaupasta
Feelia jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2020. Vaikka 
markkinat olivat koronapandemian vuoksi haasta-
vat, Feelian liikevaihto kasvoi 22 % edellisvuodesta 
verkkokaupan vahvan kasvun ansiosta. Lounas- ja 
kouluruokailun liikevaihto puolestaan laski voi-
makkaasti koronapandemiaan liittyvien rajoitus-
ten vuoksi. Liikevaihdon lasku tärkeissä asiakas- ja 
tuotesegmenteissä vaikutti negatiivisesti Feelian 
kannattavuuteen, ja siirtymä pienempiin kulut-
tajapakkauksiin nosti kustannustasoa yhtiön 

Liikevaihto

Liikevoitto

% liikevaihdosta

Henkilöstömäärä
keskimäärin (FTE)

Tunnusluvut sisältävät Beofood 
Oy:n 30.9.2020 asti, jonka jälkeen 
Beofoodin liiketoiminta fuusioi-
tiin Feelian liiketoimintaan.

15 710

1 162

7,4

58

12 882

1 593

12,4

41

22,0

-27,1

41,5

Tuhatta euroa

Tunnusluvut

1–12/2020 1–12/2019
pro forma

Muutos, %

10
10

Feelia valmistaa ruoat omalla 
patentoiduilla autoklaavitekniikalla,
jonka ansiosta tuotteet säilyvät
pitkään ja ruokahävikki vähenee.
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Tuotteiden kotimaisuusaste on korkea, 
ja suurin osa ruoissa käytetyistä 
kasviksista ja juureksista tulee 
lähituottajilta.

tuotanto- ja toimitusprosesseissa.
Feelia laajensi ja kehitti vuonna 2020 kuluttajil-

le suunnattua verkkokauppaansa. Verkkokauppa on 
entistä tärkeämpi osa liiketoimintaa, ja se erote-
taan omaksi yhtiökseen (FodNet Oy) vuoden 2021 
ensimmäisen puoliskon aikana. Feelian kotitalouk-
sille suunnattujen tuotteiden lisäksi Fodelia sel-
vittää tuotevalikoiman laajennusmahdollisuuksia 
konsernin muiden yksiköiden sekä ulkopuolisten 
yhteistyökumppaneiden tuotteisiin.

Kasvavaa kysyntää ateriapalveluissa
Feelian tuotteilla ja palvelukonsepteilla on vahvaa 
kasvupotentiaalia. Suomessa koulu- ja hoivaruoka-
markkinoiden koko on yhteensä noin 620 miljoo-
naa euroa vuodessa, ja Feelian ruokapalveluille 
on laajaa kysyntää esimerkiksi kuntien säästö-
paineiden ja julkisen sektorin ammattikeittiöiden 
eläköitymisen myötä. Feelia tarjoaa muun muassa 
erikoisruokavaliotuotteita, joiden valmistaminen 

on ammattikeittiöille kallista ja työlästä. Kulut-
tajat puolestaan toivovat kiireisen arjen keskellä 
vaivattomuutta ja helppoutta muun muassa puo-
livalmiista ja valmiista, hyvin säilyvästä ruoasta, 
jonka voi vaivattomasti tilata suoraan kotiovelle.

Tehdasinvestointi mahdollistaa kasvun
Vastatakseen lähivuosien kasvavaan kysyntään 
Suomessa ja ulkomailla Feelia käynnisti kesällä 
2020 uuden tehdaslaajennuksen Pyhännän teh-
taalla. Alkuvuodesta 2021 valmistuva, noin 5 000 
neliömetrin laajennus mahdollistaa paitsi tuotan-
tokapasiteetin kolminkertaistamisen ja tuotannon 
automaatiotason noston myös tuotevalikoiman 
laajentamisen muun muassa erikoisruokavalio-
tuotteisiin ja pienempiin kuluttajapakkauksiin. 
Hankkeessa on huomioitu myös kiertotalous- ja 
muut ympäristönäkökulmat. 

11
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Real Snacks – 
Pohjoissuomalainen sipsitehdas

Real Snacksin uusi sipsibrändi on 
nimetty pohjoispohjalaisittain 
Oikiaksi. Tuotteiden nimet ovat 
kunnianosoitus suomalaisille 
perunalaaduille.

Real Snacks panostaa 
tuotteidensa kotimaisuu-
teen ja jäljitettävyyteen.  

Liikevaihto

Liikevoitto

% liikevaihdosta

Henkilöstömäärä
keskimäärin (FTE)

7 343

212

2,9

28

6 789

430

6,3

21

8,2

-50,6

33,3

Tuhatta euroa

Tunnusluvut

1–12/2020 1–12/2019
pro forma

Muutos, %

Real Snacks valmistaa kotimaisesta raaka-aineesta 
laadukkaita perunalastuja, maissinaksuja ja kauras-
nacksejä sekä kotimarkkinoille että vientiin yli 10 
maahan. Perunalastuissa käytettävästä perunasta 
suurin osa tulee 150 kilometrin säteeltä Pyhännän 
tehtaalta. Viljelijän nimi lukee jokaisessa sipsipussis-
sa. Myös kaurasnackseissa käytettävä puhdaskaura 
on suomalaista lähiruokaa. 

Yhtiön tavoitteena on tuoda kuluttajien os-
toskoreihin kokeilevia ja erottuvia makuyhdistel-
miä omien Oikia- ja Oatis-brändien ja kauppojen 
merkkien alla. Real Snacks on sipsimarkkinan edellä-
kävijä muun muassa kaurapohjaisissa tuotteissa, ja 
sen tuotteet ovat herättäneet laajaa kansainvälistä 
kiinnostusta. Real Snacks toi vähemmän rasvaa ja 
enemmän kuitua sisältävät gluteenittomat kau-
rapohjaiset snacksit markkinoille ensimmäisenä 
maailmassa. Kauralla on raaka-aineena kysyntää 
muun muassa Keski-Euroopassa, sillä kaura sopii 
moneen makuun ja ruokavalioon.

Real Snacksin asiakkaita ovat kaikki merkittä-
vimmät päivittäistavarakaupan toimijat ja keskei-
set kaupan keskusliikkeet Suomessa sekä viennin 

kohdemaissa toimivat maahantuojat ja ulkomaiset 
päivittäistavarakaupat. 

Vahvaa kasvua private label -tuotteissa
Vuonna 2020 Real Snacksin liikevaihto kasvoi 8 % 
edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu oli vahvaa private 
label -tuotteissa, kun taas omien brändien liikevaihto 
laski erityisesti viennissä.

Koronapandemia vaikutti Real Snacksin liiketoi-
mintaan negatiivisesti erityisesti yleisötapahtumien 
ja juhlien rajoitusten sekä viennin supistumisen 
myötä. Myynnin painopisteen siirtyminen private 
label -tuotteisiin laski yhtiön kannattavuutta. 

Koronapandemia vauhditti Real Snacksin verk-
kokaupan julkistamista, ja sipsejä saa nyt tilattua 
suoraan kotiovelle. Lisäksi Real Snacks panosti tuo-
tannon prosessiensa kehittämiseen ja digitalisaati-
otason nostamiseen. Pyhännän tehtaalla käynnistyi 
merkittävä investointiprojekti,  jonka seurauksena 
vuoden 2021 alussa otettiin käyttöön uudet pak-
kausautomaatiolaitteet. Uudet laitteet tehostavat 
merkittävästi tuotantoa ja mahdollistavat liiketoi-
minnan kasvua.

12
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Fodbar – Ihmisiä ja innovaatioita

Fodbar on Fodelian ja Bravedo Oy:n vuonna 2020 
perustama yhteisyritys, joka tarjoaa kunnille ja 
kaupungeille sekä yrityksille vaivattoman ja kus-
tannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten 
ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. 

Fodbarin konsepti yhdistää innovatiiviset ruu-
anvalmistusmenetelmät ja henkilöstöhallinnan 
tavalla, joka mahdollistaa sekä laadukkaan ruuan 
että kustannussäästöt. 

Yhteisyrityksessä Feelia vastaa ravintosisällöl-
tään monipuolisten, vakuumissa kypsennettyjen 
tasalaatuisten tuotteiden valmistuksesta ja tuo 
mukanaan osaamista foodservice-markkinasta ja 
ruokatuotteista. Valtakunnallisena toimijana Ba-
rona puolestaan vastaa henkilöstöpalvelusta ja 
varmistaa henkilöstön saatavuuden ja osaamisen 
sekä kustannustehokkaat ja toimivat henkilös-
töprosessit. 

Lämpimät ruuat valmistetaan Feelian teh-
taalla Pyhännällä. Patentoidun valmistustek-
nologian ansiosta ruuan maku ja säilyvyys ovat 
erinomaiset. 

Fodbarin liiketoimintamallia luotiin vuoden 
2020 aikana, ja ensimmäiset asiakkuudet ovat 
käynnistyneet vuoden 2021 alkupuolella. Yhteisyri-
tyksellä on suurta potentiaalia tulevaisuudessa. 
Erityisesti kuntien taloustilanne ja julkisen sekto-
rin säästöpaineet ovat lisänneet kysyntää laaduk-
kaalle mutta kustannustehokkaalle vaihtoehdolle 
ruokahuoltopalveluiden järjestämiseksi.

Konseptin ansiosta asiakas välttää 
kalliit keskuskeittiöinvestoinnit ja 
rekrytointihaasteet.

Fodbarin ulkoistusratkaisu on suunnattu 
asiakkaille, joilla on runsas ruokatarjonta. 
Se sopii hyvin esimerkiksi koulujen, 
päiväkotien, palvelutalojen, sairaaloiden 
ja sairaanhoitopiirien tarpeisiin. 

Horeca- ja kiinteistöpalvelualan ammattilaista

vuotta tuotekehitysosaamista

päivittäinen tuotantokapasiteetti annoksina

Fodbar-yhteisyrityksen kautta asiakkaan käytettävissä on

10 000

13 

120 000
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Perniön Liha – Pieni on paitsi kaunista, 
myös maukasta 

Perniön Liha Oy on Salossa toimia perheyritys 
ja yksi Suomen vanhimmista makkaratehtaista, 
joka täytti 90 vuotta vuonna 2020.  

Yhtiön päätuotteita ovat luonnonkuoriin 
valmistetut erikoismakkarat ja maksamakkarat, 
joita myydään Perniön ja Helsingin Makkaratehdas 
-brändien alla. Sen maineikkaimpia tuotteita ovat 
esimerkiksi keskiajan reseptillä luotu Perunamak-
kara, hirvenlihasta valmistettu Rukiinen Riista-
ryynäri -ryynimakkara sekä jo 50 vuotta lähes 
samalla reseptillä valmistettu Yönakki – herkku, 
jonka Akateeminen Kiuasseura on valinnut kaik-
kien aikojen parhaaksi luonnonkuorinakiksi. 

Perniön Liha tekee mahdollisimman paljon 
yhteistyötä lähialueen tuottajien kanssa, lisäai-
neita sen sijaan käytetään mahdollisimman vähän. 
Vaikka tehtaan nykyaikainen ja joustava tuotanto-
prosessi mahdollistaakin riittävän kapasiteetin, on 
makkaroiden ja lihatuotteiden valmistus Perniön 
Lihan makkaratehtaalla edelleen melkein kuin kä-
sityötä: tuotteet valmistavat aidot suomalaiset 
makkarantekijät.  

Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 6,4 
miljoonaa euroa. Perniön Liha on yhdistelty Fo-
delia-konserniin 15.12.2020 alkaen, ja se toi Fodelialle 
vuonna 2020 liikevaihtoa noin 0,3 miljoonaa euroa. 
Perniön Lihan palveluksessa oli vuoden lopussa 18 
henkeä.

Pita Factory vahvistaa valikoimaa 
Pitaleipää ja välipalatuotteita Jokioisissa val-
mistava Pita Factory liittyi Fodelia-konserniin 
tammikuussa 2021. Pita Factoryn kaikki tuotteet 
valmistetaan laadukkaasta kotimaisesta lihasta 
ja leivästä. Yhdessä Perniön Lihan ja Pita Facto-
ryn tuotteet vastaavat hyvin kädestä syötävien 
tuotteiden kysynnän kasvuun.

Liikevaihto vuonna 2020

Henkilöstön määrä vuoden lopussa

miljoonaa euroa

henkilöä

6,4 

18

Perniön Lihan nakit ja makkarat 
ovat voittaneet useita palkintoja 
vuosien varrella, ja se on Suomen 
palkituin lihajalostaja 2000-luvulla.

Perniön Liha on yksi Suomen 
vanhimmista makkaratehtaista. 
Valmistuksessa suositaan 
lähituottajien tuotteita ja käytetään 
mahdollisimman vähän lisäaineita.
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Mikko Tahkola
Fodelia Oyj:n toimitusjohtaja
S. 1975, KTM
 
Keskeinen työkokemus: 
Fodelia Oyj, toimitusjohtaja, 2019– 
Jukkatalo Oy, toimitusjohtaja, 2014–2019 
Feelia Oy, toimitusjohtaja, 2007–2014 
Lakeuden Matkat Oy, toimitusjohtaja, 2004–2013 
Real Snacks Oy, toimitusjohtaja, 2001–2014 
Ponsse Oyj, vientijohtaja, johtoryhmän jäsen, päättyen 2001 

Nykyiset luottamustoimet: 
Feelia Oy, hallituksen jäsen, 2007– ja hallituksen puheenjohtaja 2015– 
Real Snacks Oy, hallituksen jäsen, 2001– ja hallituksen puheenjohtaja 2017– 
Lakeuden Matkat Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2013–
Fodelian osakkeet: 2 155 739

Arja Kastarinen  
Real Snacks Oy:n toimitusjohtaja
S. 1965, KTM 

Keskeinen työkokemus: 
Real Snacks Oy, toimitusjohtaja, 2015– 
Orkla ASA, Country Director USA, 2014–2015 
Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab, vientijohtaja, 2013–2015 
Oy Panda Ab, vientijohtaja, 2007–2013 
Oy Panda Ab, talousjohtaja, 2006–2007 
Oy Panda Ab, Business Controller, 1999–2006 

Nykyiset luottamustoimet: 
Kiantama Oy, hallituksen jäsen, 2016– 
Fodelian osakkeet: 1 927

Vasemmalta:
Mikko Tahkola
Arja Kastarinen
Jukka Ojala
Kati Kokkonen

Kati Kokkonen  
Fodelia Oyj:n talousjohtaja
S. 1970, KTM

Keskeinen työkokemus: 
Hydroline Oy, talousjohtaja, 2018–2019 
Olvi Oyj, talousjohtaja, 2014–2018 
Deloitte Oy, Management Consultant, 2012–2013 
Karelia-Upofloor Oy, talousjohtaja, 2011–2012 
Enfo Oyj, Financial Director, 2007–2011 
Nykyiset luottamustoimet: 
Osuuskunta KPY, tarkastusvaliokunnan jäsen, 2019 
Voimatel Oy, hallituksen jäsen, 2018– 
Fodelian osakkeet: 1 445

Johtoryhmä 31.12.2020

Jukka Ojala
Feelia Oy:n toimitusjohtaja
S. 1966, markkinointimerkonomi 

Keskeinen työkokemus: 
Feelia Oy, toimitusjohtaja, 2014– 
Feelia Oy, myyntijohtaja, 2012–2013 
Beofood Oy, myyntijohtaja, 2010–2012 
Riitan Herkku Oy, myyntijohtaja, 2009–2010 
Eurest Finland, liiketoimintayksikön johtaja, 2002–2004 
Fazer Food Services, myyntipäällikkö, 1997–2002 

Nykyiset luottamustoimet: 
Luonnosta Oy, hallituksen jäsen, 2016– 
Feelia Oy, hallituksen jäsen, 2015–
Kannuksen keskuspesula Oy, hallituksen jäsen, 2019
Fodelian osakkeet: 1 057 656
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Mikko Paso
Hallituksen puheenjohtaja, 2019– 
S. 1974, KTM 

Päätoimi: 
Lovi Oy, toimitusjohtaja, 2015–
Nykyiset luottamustoimet:
Polarmoss Oy, hallituksen jäsen, 2018– 
Lovi Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2006– 
Fodelian osakkeet: 377 033 
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä 
osakkeenomistajista

Helene Auramo
Hallituksen jäsen, 2019– 
S. 1982, KTM, taiteiden yo, health coach

Päätoimi: 
Prönö Oy, yrittäjä ja toimitusjohtaja, 2019–
Nykyiset luottamustoimet:
Auramo Stenvall Oy, hallituksen jäsen, 2019–
Liike Nyt, perustajajäsen, 2018
Prönö Oy, hallituksen jäsen, 2012–
Fodelian osakkeet: 220
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä 
osakkeenomistajista

Hallitus

Markku Lampela
Hallituksen jäsen, 2020–
S. 1971, KTM

Päätoimi:
Puuilo Oy, osto- ja logistiikkajohtaja, 2020–
Fodelian osakkeet: 1 927
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä 
osakkeenomistajista
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Laajemmat CV-tiedot löytyvät osoitteesta www.fodelia.fi/fodelia-sijoittajille/hallitus

Marc Moberg
Hallituksen jäsen, 2019– 
S. 1969, KTM

Päätoimi: 
Peace of Mind Services Oy, toimitusjohtaja, 2019–
Nykyiset luottamustoimet:
Peace of Mind Services Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2019– 
Fodelian osakkeet: 2 993 
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Eero Raappana
Hallituksen jäsen, 2019– 
S. 1954, opettaja, MJD 

Päätoimi:  
Latucon Oy, yrittäjä, seniorikonsultti, hallituksen puheenjohtaja, 2018–
Nykyiset luottamustoimet:
Kylmästi Paras Group Oy, hallituksen jäsen, 2019– 
Fine Foods Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2019– 
Latucon Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2018– 
Fodelian osakkeet: 2 003 
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
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Tietoa osakkeenomistajille 

Osinkopolitiikka
Fodelia pyrkii jakamaan vähintään 35 pro-
senttia tuloksestaan osinkoina omistajilleen. 

Pääosa tuloksesta on tarkoitus investoida 
lähivuosina liiketoiminnan kasvattamiseen ja 
kehittämiseen. Osinkojen maksamiseen vai-
kuttavat muun muassa yhtiön tuloskehitys 
ja näkymät sekä strategian mukaiset inves-
toinnit.

Varsinainen yhtiökokous
Fodelia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pide-
tään 20.4.2021. Yhtiön hallitus on päättänyt 
järjestää varsinaisen yhtiökokouksen edus-
kunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen 
lain (laki nro 677/2020 väliaikaisesta poik-
keamisesta osakeyhtiölaista) nojalla ilman 
osakkeenomistajien tai näiden asiamies-
ten läsnäoloa. Yhtiön osakkeenomistajat 
ja näiden asiamiehet voivat osallistua 
kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain 
äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä 
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä 
ennakkoon. Tarkemmat ohjeet osakkeen-
omistajille löytyvät yhtiökokouskutsusta.

Pääoman palautus
Hallitus ehdottaa, että pääoman palautus-
ta maksetaan 0,07 euroa osaketta kohden. 
Pääoman palautus maksetaan osakkeen-
omistajille, joka on pääomanpalautuksen täs-
mäytyspäivänä 22.4.2021 merkitty osakkeen-
omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään 
osakasluetteloon. Yhtiön hallussa mahdollisesti 
oleville omille osakkeille ei makseta pääoman pa-
lautusta. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
pääoman palautus maksetaan 20.5.2021. 

Taloudellinen  tiedottaminen  
vuonna 2021

•  Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 
2021 julkaistaan 4.5.2021

•  Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 
2021 julkaistaan 12.8.2021

•  Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 
2021 julkaistaan 2.11.2021

    

Fodelia Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n 
ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kau-
pankäyntitunnuksella Fodelia. Kaupankäynti osakkeella alkoi 26.11.2019.

Kaikki yhtiön taloudelliset raportit ja tiedotteet julkistetaan suomeksi 
ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: 

      www.fodelia.fi/fodelia-sijoittajille/sijoittajille/

Fodelian sijoittajakalenteri löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta: 

      www.fodelia.fi/fodelia-sijoittajille/sijoittajakalenteri/
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Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeen kurssikehitys

Tahkola Mikko Kalervo

Ojala Jukka Matti

Kamula Antti Mikko Johannes

Liukko Raimo Ylermi

Paso Mikko Antero

Lahti Juha Mikko Tapio

Tahkola Eeva-liisa

Kivioja Jukka Antero

Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka

Hintsala Eino

Takoa Invest

Winduo Oy

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Callardo Capital Oy

Ristinen Jaakko Ilmari

Lääveri Tatu Juhani

Tahkola Arto

Ahola Tuomas Veli  

Saarinen Antti Pekka

Rönn Esko Sakari

20 suurinta yhteensä

100 suurinta yhteensä

Hallintarekisteröidyt yhteensä

Kaikki osakkeet yhteensä

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2 155 739

1 078 656

613 146

444 000

399 533

398 461

215 905

170 525

111 628

98 624

93 024

59 090

39 800

38 516

31 000

24 251

22 359

21 500

17 066

16 076

6 048 899

6 428 560

59 616

7 051 780

30,57

15,30

8,69

6,30

5,67

5,65

3,06

2,42

1,58

1,40

1,32

0,84

0,56

0,55

0,44

0,34

0,32

0,30

0,24

0,23

85,78

91,16

0,85

100,00

Osakkeenomistaja

31.12.2020

Osakkeiden lukumäärä 
ennen listautumisantia

%

Markkina-arvo 
vuoden 2020 
lopussa

Osakkeenomistajia 
31.12.2020

Päätöskurssi vuoden 
2020 viimeisenä 
kaupankäyntipäivänä

Merkintähinta 
listautumisannissa 
11.–19.11.2019

59,4 

MEUR

2 829

8,42
euroa/osake

4,30
euroa/osake

Markkinapaikka: Nasdaq First North Growth Market Finland
Kaupankäyntitunnus: FODELIA
ISIN-koodi: FI4000400262
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Tuotetie 1, 92930 Pyhäntä • www.fodelia.fi

1 2 3 4 5

Fodelian vahvuudet

Erinomaiset näytöt vahvasta 
kannattavasta kasvusta: 
Feelia ja Real Snacks 
ovat kasvaneet yhteensä 
keskimäärin 25 % vuodessa1 
ja pysyneet samaan aikaan 
kannattavina.

1 Vuodesta 2016 
vuoteen 2020

Toiminta kasvavilla markki-
noilla ja erinomainen 
asema suhteessa 
markkinatrendeihin sekä 
asiakaskunnan tarpeisiin.

Kokenut ja sitoutunut 
johto, joista monet ovat 
huomattavia Fodelian 
omistajia. 

Vahva kasvupotentiaali 
muun muassa julkisen 
sektorin ja hoiva-alan 
yhtiöiden lisääntyvässä 
palvelussa, omien brändi-
tuotteiden myynnissä sekä 
kansainvälistymisessä. 

Laaja asiakaskunta: 
muun muassa kuntia, 
hoivayhtiöitä, ravintoloita 
ja kaupan alan toimijoita 
sekä kotitalouksia.

Fodelia
Kotimaista kasvuvoima


