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Fazer-konserni luopuu häkkikanaloissa 
tuotetuista munista vuoteen 2024 mennessä 
Fazer on sitoutunut luopumaan vuodesta 2024 lähtien häkkikanaloissa 
tuotetuista munista Pohjoismaissa ja Baltiassa.  

Fazer jatkaa vastuullisuustyötään ja luopuu häkkikanaloissa tuotetuista 
kananmunista. Erityisesti tämä sitoumus tukee yhtä Fazerin vastuullisuuden 
päätavoitteista: 100-prosenttisesti vastuullisesti hankittua. Eläinten hyvinvointi 
on tärkeä osa-alue Fazerin vastuullisuustyössä ja luopuminen häkkikanaloissa 
tuotettujen kananmunien käytöstä on yksi eläinten hyvinvointia tukevista 
konkreettisista toimenpiteistä. Sitoumus koskee kaikkia Fazerin liiketoimintoja 
ja toimintamaita. Ensimmäisessä vaiheessa keskitymme Pohjoismaihin ja 
Baltiaan. Venäjää koskevat tavoitteet asetetaan vuoden 2019 aikana.   

 
Sitoumuksen tavoitteet ja aikataulu 
 

Vuonna 2020: muiden kuin häkkikanalassa tuotettujen munien osuus 
vähintään 30 %  

Vuonna 2022: muiden kuin häkkikanalassa tuotettujen munien osuus 
vähintään 70 %  

Vuonna 2024: muiden kuin häkkikanalassa tuotettujen munien osuus 100 %  

 

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain.  

Sitoumus on laadittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa, ja se perustuu 
arvoketjun toimijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin. ”Olemme hyvin 
kiitollisia kaikkien toimijoiden panoksesta. Olemme saaneet arvokasta tietoa 
toimittajilta, eläinoikeusjärjestöiltä ja tuottajaorganisaatioilta”, kertoo Fazer-
konsernin vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa. ”Toivomme, että tuloksellinen 
yhteistyö jatkuu. Olemme valmiita tarkistamaan tavoitteemme ja etsimään 
uusia ratkaisuja vastuullisen kananmunatuotannon tukemiseksi, jos saatavuus 
ja markkinaolosuhteet antavat siihen mahdollisuudet”, hän jatkaa.    

”Onnittelemme Fazeria tästä hyvästä päätöksestä. Päätös on merkittävä, ja se 
parantaa miljoonien kanojen hyvinvointia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tällä 
päätöksellään Fazer ottaa valtavan askeleen vastuullisuustyössään eläinten 



 

 

 

 

  

hyvinvoinnin edistämiseksi. Tietenkin myös toivomme, että Venäjää koskeva 
aikataulu saadaan pian valmiiksi ja että siirtymä toteutetaan yhtä tehokkaasti 
kuin Pohjoismaissa”, sanoo Oikeutta eläimille -yhdistyksen 
yrityskampanjavastaava Juhis Ranta.  

Fazer Food Servicesin toimenpiteet 
Fazer Food Services Tanskassa ja Ruotsissa on jo siirtynyt luomumunien 
käyttöön. Tanskassa on käytetty ainoastaan luomumunia vuoden 2018 alusta 
lähtien. Ruotsissa käytetään ainoastaan muita kuin häkkikanaloissa tuotettuja 
munia, joista 38 prosenttia on luomua. Fazer Food Services Suomessa on 
asettanut tavoitteen nostaa muiden kuin häkkikanaloissa tuotettujen 
kananmunien osuuden 40 prosenttiin vuoden 2019 aikana.   

”Tämä on tärkeä askel. Eläinten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi haluamme 
myös vastata sopimus- ja ravintola-asiakkaiden toiveisiin. Etenemällä asteittain 
otamme huomioon vastuullisuuden myös tuottajien näkökulmasta”, kertoo 
Fazer Food Services Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola.  

 

Lisätietoa: 
Fazerin mediapuhelinlinja on avoinna ma–pe klo 8–16, puh. 040 668 2998, 
media@fazer.com  

Nina Elomaa, vastuullisuusjohtaja, Fazer Group, puh. 045 354 8611, 
nina.elomaa@fazer.com 

 

Fazer-konserni 

Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 
1891, hänen missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys: mahdollistaa ilon hetkiä 
ihmisille ympärillään. Tänään se kiteytyy lupaukseemme: Northern Magic. Made Real. 
Tämän päivän Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja 
keksi- ja viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan 
otettavaa ruokaa ja juomia sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa 
yhdeksässä maassa ja vientiä noin 40 maahan. Menestyksemme takana vaikuttavat 
edelleen Karl Fazerin arvot, luovuus ja ennakkoluulottomuus. Ne näkyvät tuotteiden ja 
palvelun parhaassa laadussa, rakastetuissa brändeissä, ihmisten osaamisessa ja 
vastuullisessa tavassa toimia. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 1,6 
miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa 
liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK 
Global Compactin periaatteisiin. 

Northern Magic. Made Real. 
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