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DAVA FOODS FINLAND OY:N VASTUULLISUUSOHJELMA
DAVA Foods Finland Oy on osa Pohjoismaista DAVA ryhmää, johon kuuluvat
DAVA Foods Denmark, Sweden ja Estonia. Ryhmän yhteinen liikevaihto (2015)
oli 165 miljoonaa euroa. DAVA Foods Finland Oy:n omistus jakautuu 50 %/50 %
DAVA Foods A/S:n ja Osuuskunta Munakunnan kesken.

Vastuullisuuden yleiset periaatteet
Yrityksen olemassa olevat arvot ja periaatteet määrittelevät myös vastuullisuuden keskeisiä periaatteita. DAVA
Foods haluaa olla myös vastuullisuudessa alan edelläkävijä
ja äänitorvi sekä johtaa omalla esimerkillä muita alan toimijoita toimialan yhteisen edun nimissä.

DAVA Foods Finland Oy:n arvot ovat:
•
•
•
•

Tahto saavuttaa tuloksia
Asiakaslähtöisyys
Alan paras osaaminen
Vastuullisuus ja luottamus:
Arvostamme ja tuemme toisiamme, jokainen ottaa
vastuun sekä omasta   työstään että kokonaisuudesta
Keskinäinen luottamus perustuu avoimeen
tiedonkulkuun ja rehellisyyteen
Teemme yhteistyötä sidosryhmien kanssa koko
ketjun kehittämiseksi
Toimimme ympäristöystävällisesti ja eettisesti
huomioiden sekä tuotteiden turvallisuuden
että eläinten hyvinvoinnin

DAVA Foodsin vastuullisuutta 		
ohjaavia pääperiaatteita ovat:
• Noudatamme kaikessa toiminnassa voimassa olevia
lakeja ja määräyksiä
• Noudatamme kaikissa toimissamme 			
oikeudenmukaisuuden periaatetta
• Toimintaketjumme on läpinäkyvä ja raportoimme 		
säännöllisesti
DAVA Foods Oy on lakien ja asetusten mukaan toimiva elintarvikealan yritys, missä asiat hoidetaan sovitusti. Vastuullinen toimintatapa ei rajoitu lakeihin ja normeihin, vaan
DAVA Foods etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja ympäristöä ja energiaa säästäviin sekä ympäröivän yhteiskunnan ongelmia ratkaiseviin ratkaisuihin. DAVA Foodsissa yhteisten asioiden hoitaminen perustuu avoimeen yhteiseen
vuoropuheluun, jolla huolletaan keskinäistä luottamusta.
Vastuullisuusohjelma on hyväksytty DAVA Foods Oy:n hallinnossa. Sen toteutumisesta vastaa
DAVA Foodsin johtoryhmä ja
raportoinnista myyntijohtaja
Ilkka Tirkkonen.

Vastuullisuusohjelman ohjaavat periaatteet
Sitoutuneet
Kultamuna
tuottajat

Läpinäkyvä
toimintaketju

Kuluttajat ja
loppukäyttäjät

DAVA FOODS FINLAND OY
IHMISET JA SIDOSRYHMÄT:

TUOTTEET JA TUOTANTO:

YMPÄRISTÖ:

Pätevä motivoitunut
henkilöstö ja tuottajat

Korkealaatuiset, turvalliset, terveyttä
ja hyvinvointia edistävät tuotteet

Vähemmän energiaa

Pätevät yhteistyökumppanit

Korkeat vaatimukset
eläinten hyvinvoinnille

Lisäarvoa tuottava liiketoiminta

Valvottu tuotantoketju

Vähemmän jätettä

Tuotteet ja tuotanto
DAVA Foodsin tuotteet ovat turvallisia. DAVA Foods Finland Oy oli ensimmäinen kananmuna-alan yritys, jolle on
myönnetty GFSI standardin mukainen FSSC 22000 elintarviketurvallisuussertifikaatti. Lisäksi tuotannon riskienhallintaa ylläpidetään Haccp-järjestelmällä ja tuloksia arvioidaan säännöllisesti HACCP ryhmän kokouksissa. Hygieniaa
ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella sekä selkeillä ohjeilla
mm. vierailijoille.
DAVA Foodsin tuotteet ovat jäljitettäviä. DAVA Foodsin kananmunien kuoressa olevasta leimasta voidaan selvittää
tuotteen alkuperä tuotantotilalle saakka. Pakkausmerkinnöillä (päiväys ja erämerkinnät), kohdennus onnistuu tuotantoeriin saakka.
DAVA Foodsin tuotepakkauksista löytyvä informaatio on
ajan tasalla. Verkkosivuilla löytyy runsaasti lisätietoa mm.
ravintosisällöistä ja tuotantomuodoista.
DAVA Foods Finland Oy:n jatkojalostustuotteet ovat ravitsemuksellisesti korkeatasoisia ja tukevat terveyttä sekä
edistävät hyvinvointia luonnollisesti. Mm. vanhusten parempaan ravitsemukseen tähtäävä ikääntyvien woimakonsepti on esimerkki tästä.
DAVA Foods pyrkii ryhmän muiden yritysten kanssa systemaattisella tuotekehitystyöllä tuomaan markkinoille uusia
kuluttajien hyvinvointia ja asiakkaiden liiketoimintaa parantavia tuotteita.
DAVA Foods Oy:n sopimustuottajat huolehtivat kanojen hyvinvoinnista, ja pitävät huolta kanojen lajityypillisesti parhaista mahdollisista elinolosuhteista kanaloissa.
Kananmunien tuotanto on sopimuspohjaista. DAVA Foodsin
ja sopimustuottajan kesken määritellään sopimuksin kaikki
tuotantoon liittyvät asiat ja niitä valvotaan säännöllisesti.
Sopimustuotantotiloilla suoritetaan katselmukset säännöllisesti sekä uusilla sopimustuotantotiloilla aina ennen tuotannon aloittamista.
Kuluttajalle on rakennettu DAVA Foodsin verkkosivuille
(kultamuna.fi) palvelu, jonka avulla pääsee tutustumaan
Kultamuna tuottajiin.
Tuotantoeläinten hyvinvointi on toiminnan peruslähtökohta. DAVA Foods on ollut edelläkävijä uusiin tuotantomuo-

toihin siirtymisessä ja kaikki Kultamuna tuotteet pakattiin
jo vuodesta 2010 alkaen, siis kaksi vuotta ennen Hyvinvointidirektiivin voimaan astumista, vain 2012 hyväksyttyjen
tuotantomuotojen mukaisesti tuotetuista kananmunista.

Vuonna 2016 DAVA Foodsin kokonaistuotanto jakautuu seuraavasti 		
(suluissa valtakunnallinen jakauma):

• 50 % virikehäkkituotantoa (61 %)
• 44 % lattiatuotantoa (34 %)
• 6 % luomutuotantoa (5 %)
DAVA Foods Oy liputtaa avoimuuden puolesta ja tuo kuluttajille entistä enemmän näyttöä tuotanto-olosuhteista ja
eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista mm. omilla verkkosivuillaan sekä muussa viestinnässä.

Yhteiskunta 				
(henkilöstö, tuottajat ja muut sidosryhmät)

Henkilöstö
DAVA Foods Oy on luotettava työllistäjä, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.
DAVA Foods järjestää henkilöstölle jatkuvaa koulutusta
mm. työturvallisuudesta, vieraiden kielien opiskelussa ja
esimiestaidoista.
DAVA Foodsissa on käytössä varhaisen välittämisen toimintamalli, jolla reagoidaan toistuviin sairauspoissaoloihin ja
edistetään näin työkykyä sekä työhyvinvointia.
DAVA Foodsilla on yhteisesti hyväksytty tasa-arvo-ohjelma,
jonka mukaan työpaikalla toimitaan. Kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu, päihteet, lapsityövoima ja pakkotyö ovat
kiellettyjä. DAVA Foodissa on lisäksi yhteisesti hyväksytyt
toimintaohjeet häirintä- ja päihdeasioihin.
DAVA Foods ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä eikä pakkotyötä missään muodossa omissa toimipisteissään eikä
yhteistyökumppaneiltaan (DAVA Foods on sitoutunut asiakkaidensa kanssa BSCI sopimukseen).
DAVA Foods takaa työntekijöilleen vapaan järjestäytymisoikeuden.
DAVA Foodissa mitataan säännöllisesti henkilöstön tyytyväisyyttä ja toimintaa kehitetään saatujen tulosten pohjalta.

Tuottajat
DAVA Foods huolehtii myös sopimustuottajista, palvelemalla heitä kokoamalla ja jakamalla tietoa ja omaa osaamistaan. DAVA Foods edistää omalla toiminnallaan tuottajiensa liiketoimintaa ja tuottaa sille lisäarvoa.
DAVA Foodsissa järjestetään kaikille sopimustuottajille
avoimia keskustelutilaisuuksia vähintään kahdesti vuodessa. Tilaisuuksissa käydään avointa keskustelua yrityksen
asioista toimivan johdon ja tuottajiensa kesken.
Yhteistyökumppanit
DAVA Foods kohtelee kaikkia yhteistyökumppaneitaan tasapuolisesti. Yhteistyö pohjautuu sopimuksiin, eikä DAVA
Foods tee sopimuksia sellaisten toimijoiden kanssa, jotka
eivät noudata voimassa olevia lakeja tai täytä DAVA Foodsin omia kriteereitä.
Asiakkaat
DAVA Foods parantaa omilla toimillaan asiakkaidensa liiketoimintaa ja tuottaa niille lisäarvoa. DAVA Foods on sitoutunut EU tasoiseen sopimukseen ”Hyvien kauppatapojen
noudattamisesta”
Kuluttajat
DAVA Foodsin kuluttajamarkkinoinnissa noudatetaan voimassa olevia mainonnan ja markkinoinnin sääntöjä.
DAVA Foods pyrkii toimillaan lisäämään kuluttajien tietoa
kananmunasta ja toimimaan kaikilta osin avoimesti.
Viranomaiset
DAVA Foodsilla on toimivat suhteet viranomaisiin ja viranomaissuhteilla on luotu pohja toiminnan kehittämiselle
sekä mahdollisuuden noudattaa uusimpia voimassa olevia
lakeja ja asetuksia.
Järjestötahot
DAVA Foods on mukana useissa koti- ja ulkomaisissa toimialan järjestöissä. Yhteistyö järjestöjen kanssa antaa DAVA
Foodsille ensi käden tietoa toimintaympäristön muutoksista ja takaa näköalapaikan alan kansainväliseen toimintaan.

Ympäristö
Ajatusmaailmamme on: ”Toimenpiteet jotka säästävät kustannuksissa ovat myös ympäristölle parempia”.
Pyrimme koko toiminnassamme aina ottamaan huomioon
ympäristövaikutukset.
DAVA Foodsin kananmunakotelot valmistetaan kierrätysmateriaalista ja kaikki pakkausmateriaalimme ovat kierrätettäviä.
Olemme siirtyneet tilakohtaisessa kananmunien keräilyssä
ns. 5-kerroskeräilyyn ja tulevaisuudessa tavoitteemme on
siirtyä 6 kerroskeräilyyn. Tällä tehostuksella pienennämme
CO2 päästöjämme ja polttoaineen käyttöä merkittävästi.

Tavoitteita:
1. DAVA Foodsin tavoitteena on vähentää merkittävästi
jätekuormitustaan. DAVA Foods on sitoutunut käyttämään kananmunien keräilyssä pestäviä kierrätettäviä
muovikennoja ja lisäksi käytämme kananmunakonttien
toimituksissa kierrätettäviä ENCORE kertalavoja.
2. DAVA Foods pyrkii pienentämään ympäristörasitetta
myös tuotantotiloilla mm. ohjaamalla tuottajia vaihtamaan kanaloiden valaistuksen led teknologiaan.
3. Tehostamme tuotantolinjojemme pesujärjestelmiä ja
kennopesulan toimintaa siten, että niiden tuottama
jäteveden määrä laskee
Vuosittaiset tavoitteet määritellään Vastuullisuusraportissa

Seuranta ja raportointi
DAVA Foods seuraa vastuullisuusohjelman mukaisien tavoitteiden toteutumista ja raportoi niistä säännöllisesti
vuosittain. Raportti julkaistaan kaikilla DAVA Foodsin verkkosivuilla (davafoods.fi, kultamuna.fi, scanegg.fi) seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
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