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raportti

wealth by recycling



Tavoitteena entistäkin pienempi 
ympäristönkuormitus

Ilmaston lämpeneminen on merkittävä uhka ympäristön, ihmisten 
ja koko maapallon tulevaisuudelle. Muutoksen pysäyttämiseksi vaa-
ditaan nopeita tekoja, eikä niiden toteuttamista voi lykätä enää yksi-
kään yritys. Se koskee myös lihateollisuutta, jonka tuotannon ympä-
ristövaikutuksista käydään kiivasta julkista keskustelua. 

Vaikka länsimaissa lihansyönti on saavuttamassa lakipisteensä, ke-
hittyvissä maissa se kasvaa elintason nousun myötä. Eläinperäisiä 
sivutuotteita muodostuu samassa suhteessa, mutta sivutuotteiden 
hyödyntäminen on vielä alkutekijöissään. Pahimmillaan ne heitetään 
jätteenä ympäristöön. Toimintamalleja on siis muutettava kestäväm-
miksi, ja kaikkien on kannettava vastuu ympäristöystävällisempien 
ratkaisujen kehittämiseksi.

Kiertotalouden voimin voimme kierrättää vahvemmin jo olemassa 
olevia resursseja sekä vähentää uuden materiaalin tuottamista. Tämä 
vähentäisi uusien hyödykkeiden tuotannosta koituvia ilmastopääs-
töjä ja resurssien ylikulutusta. Raaka-aineiden vastuullisten käsit-
telymenetelmien ja kiertotalouden prosessien avulla eläinperäiset 
sivutuotteet voidaan hyödyntää esimerkiksi biopolttoaineissa, lem-
mikkieläinten ruoissa ja rehuissa. Näin arvokkaat ravintoaineet säi-
lyvät pidempään luonnon kiertokulussa ja teollisuuden hyötykäytössä 
– ympäristöä kunnioittaen. 

Meille Honkajoki-konsernissa vastuullinen eläinperäisten sivutuot-
teiden käsittely tarkoittaa ennen kaikkea kolmea asiaa: huolehdimme 
ympäristömme hyvinvoinnista, tehostamme resurssien kierrättä-
mistä kiertotalouden ja laatustandardien mukaisesti sekä toimimme 
eettisesti kaikilla liiketoimintamme alueilla. Haluamme olla edel-
läkävijöitä ja tarjota sidosryhmillemme luotettavan ja vastuullisen 
yhteistyökumppanin. Näihin teemoihin keskitymme vuoden 2018 
vastuullisuusraportissamme. 

ALKUSANAT

HONKAJOEN YRITYSVASTUUTA 
KOSKEVAT TIEDUSTELUT: 
 
Reetta Nevala 
reetta.nevala@honkajokioy.fi 
puh. +358 40 554 0857
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Huoli ilmaston lämpenemisestä ja lihantuotannon kestävyydestä väritti 
vuotta 2018. Keskustelu kestävämpien ratkaisujen löytämisestä on levin-
nyt kaikkialle, ja lihantuotanto on sen keskiössä. Mielenkiinto yritysten 
vastuullisuutta ja ympäristön hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä koh-
taan on kasvanut merkittävästi, mikä on nostanut myös kiertotalouden 
mukaan ratkaisuvaihtoehtoihin vahvemmin kuin koskaan.

Honkajoki-konsernissa tuotantomäärät ovat moninkertaistuneet vii-
meisen 10 vuoden aikana. Eläinperäisiä sivutuotteita ohjataan yhä 
enemmän konsernin käsiteltäväksi, ja uusi siipikarjalinjasto lähes tup-
lasi käsittelemämme raaka-aineen määrän vuonna 2018. Tuotantomää-
rän odotetaan nousevan 190 000 tonniin vuonna 2019, ja on selvää, että 
se tulee nousemaan myös tulevina vuosina. Siksi on tärkeää panostaa 
siihen, että kaikki lihateollisuuden virrat hyödynnetään ja pidetään kier-
rossa ympäristöystävällisesti.

Vuonna 2018 investoimme erityisesti sivutuotteiden uusien käyttökohtei-
den kartoittamiseen, lopputuotteiden laadun ja myynnin kehittämiseen 
sekä toimintamme energiatehokkuuteen. Panostimme toimintojemme 
automatisointiin, jotta voimme tehostaa sisäisiä prosessejamme, no-
peuttaa materiaalien käsittelyaikaa ja pienentää energiankulutustam-
me entisestään. Optimoimme myös tuotantoa älyteknologian avulla, 
jotta voimme pienentää kustannuksia kehittämällä ja digitalisoimalla 
tuotannon tiedonkeruuta.

Panostukset innovaatioihin ja teknisiin ratkaisuihin takaavat kilpailuky-
kymme ja antavat lisäarvoa Honkajoki®-konseptille, jonka teknologia 
ja prosessit ovat maailmanlaajuisesti alansa huippua. Konsepti tarjoaa 
skaalattavan ja energiatehokkaan ratkaisun myös kehittyvien valtioiden 
tuotantoyrityksille, joissa eläinperäisiä sivutuotteita ei vielä hyödynnetä 
optimaalisesti. Samalla konsepti antaa keinon ehkäistä eläinepidemioi-
ta, jotka ovat vakava riski niin taloudelle kuin ympäristölle. Esimerkiksi 
Kiinassa afrikkalainen sikarutto on johtanut tilanteeseen, jossa jopa 
puolet maan sikakannasta joudutaan lopettamaan. Mikäli sairastuneita 
eläimiä ei käsitellä asianmukaisesti, virusta on vaikea tuhota.

Yhteiskunta on pisteessä, jossa on löydettävä ja otettava käyttöön uusia, 
tehokkaita ja ympäristöystävällisiä keinoja kaikkien teollisuuden virto-
jen hyödyntämiseksi. Me Honkajoella olemme vahvasti mukana tämän 
tehtävän toteuttamisessa, ja konseptimme vienti kolmansiin valtioihin 
on jo käynnissä. Panostukset kiertotalouskonseptimme aineettomaan 
ja aineelliseen omaisuuteen ovat siis samalla panostuksia kotimaisen 
osaamisen vientiin, ympäristön hyvinvointiin ja lihateollisuuden kestä-
vään kehitykseen kansainvälisesti.

Tämä tarkoittaa investoimista myös tutkimuksiin, tulosten tarkkaan 
analysointiin sekä koulutukseen, sillä vain osaamista ja tietoa lisäämällä 
voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Vuonna 2018 aloittamamme 
työ entistäkin pienemmän ympäristökuormituksen puolesta tulee jatku-
maan, eikä se tule rajoittumaan ainoastaan omiin tuotantolaitoksiimme.

Innovaatioilla ja investoinneilla 
kohti kestävämpää tulevaisuutta
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“PANOSTUKSET INNOVAATIOIHIN JA TEKNISI IN RATKAISUIHIN 
TAKAAVAT KILPAILUKYKYMME JA ANTAVAT LISÄARVOA HON-
KAJOKI®-KONSEPTILLE,  JONKA TEKNOLOGIA JA PROSESSIT 

OVAT MAAILMANLAAJUISESTI  ALANSA HUIPPUA.“

Vuoden 2018 kohokohdat

BIOLOGISEEN MAANPUHDISTUKSEEN KESKITTYNYT REMSOIL OY 
PERUSTETTIIN

Remsoil Oy on Helsingin yliopiston tutkimusprojektista alkunsa saanut 
yritys, joka hyödyntää maatalouden orgaanisista sivutuotteista valmis-
tettua raetta maanpuhdistuksessa. REMSOIL®-rakeen teho perustuu 
luonnon omaan metodiin: se kiihdyttää maaperän organismien toimin-
taa ja nopeuttaa maaperän luonnollista puhdistumista. Samalla eläin-
peräiset sivutuotteet saavat uuden käyttötarkoituksen, ja pilaantuneet 
maaperät saadaan takaisin käyttöön. 

Kari Valkosalo
- toimitusjohtaja

Yhteistyöterveisin,
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Honkajoki-konserni 
– kiertotalouden asiantuntija
Honkajoki-konserni on Suomen johtava eläinperäisten sivutuotteiden 
käsittelijä. Jalostamme lihantuotannon yhteydessä syntyneistä sivu-
tuotteista korkealaatuisia, puhtaita ja turvallisia tuotteita eri teolli-
suudenaloilla työskenteleville asiakkaillemme. Samalla annamme ra-
vintoketjusta lähtöisin oleville aineksille uuden elämän hyödykkeinä, 
joita käytetään raaka-aineina esimerkiksi eläinten ruoissa, lannoitteis-
sa, kosmetiikassa, lääkkeissä ja polttoaineissa.

Vastuullinen toiminta on elinehto konsernimme toiminnan jatkuvuu-
delle. Olemme tehneet suuria panostuksia erityisesti kiertotalous-
konseptiimme, joka on maailmanlaajuisesti katsottuna luokkansa 
energiatehokkaimpia ja puhtaimpia eläinperäisten sivutuotteiden kä-
sittelymenetelmiä. Tarkasti suunnitellun tuotannon ja raaka-aineiden 
käsittelyn ansiosta pystymme käsittelemään 100 % meille saapuvasta 
orgaanisesta aineksesta turvallisesti sekä ympäristön ja yhteiskunnan 
hyvinvointia vaalien. Honkajoki Oy:n Kirkkokallion yksikön energiate-
hokkuus on jo huippuluokkaa, ja tavoitteemme on pienentää ympäristö-
kuormitusta entisestään koko konsernissa. 

TOIMIPISTEET

KONSERNIN PÄÄKONTTORI:

Honkajoki Oy, Honkajoki

MUUT TOIMIPISTEET:

Findest Protein Oy, Kaustinen

GMM Finland Oy, Honkajoki

Honkaleather Oy, Honkajoki

Remsoil Oy, Honkajoki

HONKAJOKI

KAUSTINEN

Honkajoki-konsernin toimipisteet ovat 
Suomessa.

ESITTELY
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Konsernin tavoitteet vuosille 2017–2020
STRATEGISET TAVOITTEET

LAATU JA LI IKETOIMINTA

• Tuote- ja palvelukehityksen parantaminen
• Yrityksen kilpailukyvyn kehittäminen
• Riskien ennaltaehkäisyn kehittäminen
• Analysoinnin kehittäminen
• Tuotannon vahvistaminen laadullisesti
• Viestinnän kehittäminen

YMPÄRISTÖ JA EKOLOGISUUS

• Jätevedenpuhdistamon fosforipitoisuuden, 
energiankulutuksen ja lämpötilan hallinta

• Jätteiden tehokkaampi lajittelu
• Kemikaaliturvallisuus
• Raaka-aineiden laadun parantaminen
• Energiankulutuksen pienentäminen

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS

• Laajan työhyvinvointikyselyn toteuttaminen
• Työtapaturmien määrän vähentäminen
• Sairauspoissaolojen vähentäminen

-
-
-
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39,2 M€
LIIKEVAIHTO

0,7 %
TILIKAUDEN 

VOITTOPROSENTTI

96,51 %
RAAKA-AINEMÄÄRÄN 

KASVU

113
TYÖNTEKIJÄÄ 
KONSERNISSA

VUODEN 2018 TUNNUSLUKUJA*

171 542 tn
TEURASJÄTETTÄ

Vuosi 2018 oli koko konsernille kasvun ja kehittymisen aikaa. Konkreettisimmin 
konsernin lukuihin vaikutti marraskuussa 2017 käyttöön otettu siipikarjalinjas-
to, joka vastaa kapasiteetiltaan koko Suomen broilerituotannosta syntyvien sivu-
tuotteiden määrää. Linjasto toi Honkajoki-konsernille myös 11 uutta työpaikkaa.

*Avainluvut sisältävät kaikkien Honkajoki-konsernin yritysten liiketoiminnan.



01 ALKUSANAT    02 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS    03 ESITTELY     04 EETTISYYS JA VASTUULLISUUS    05 ENERGIATEHOKKUUS JA KIERTOTALOUS

06 YRITYSVASTUUN RAPORTOINTI    07 SISÄLTÖINDEKSI

8

HONKAJOKI-KONSERNIN ARVOT 

LUOTETTAVUUS YMPÄRISTÖ- 
YSTÄVÄLLISYYS

INNOVATIIVISUUS KASVUHAKUISUUS INHIMILLISYYS

Toimintamme on rehellistä 
ja läpinäkyvää kaikilla liike- 

toimintamme alueilla.

Toimimme kiertotalouden ja 
agroekologian periaatteiden 

mukaan.

Panostamme jatkuvasti 
tuotteidemme ja palveluidemme 

kehitykseen.

Pyrimme johtavaan asemaan 
kaikilla liiketoimintamme 

osa-alueilla. 

Huolehdimme henkilöstömme 
jaksamisesta ja hyvinvoinnista 

arjessa.

Olemme sitoutuneet toimittamaan korkealaatuisia, vastuullisesti tuo-
tettuja tuotteita ja palveluita kilpailukykyiseen hintaan. Luotettavuus, 
rehellisyys ja vastuullisuus ovat mukana kaikessa toiminnassamme, ja 
noudatamme korkeinta mahdollista etiikkaa myös silloin, kun laki ei 

aseta raameja. Samaa toimintamallia odotamme myös yhteistyökump-
paneiltamme. Olemme omistautuneet myös turvallisen, vastuullisen 
ja tasavertaisen yhteisön rakentamiselle niin organisaatiomme sisällä 
kuin ulkopuolellakin.
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100 % puhtaita ja turvallisia tuotteita

BOVINE PROTEIN MEAL

Nautaeläimestä valmistettu 
eläinproteiini.

SIAN RASVA

Vedetön ja kiintoainevapaa 
sian rasva.

PORCINE PROTEIN MEAL

Siasta valmistettu 
eläinproteiini.

SIIPIKARJAN RASVA

Kiintoainevapaa ja rehu- 
kelpoinen kanan rasva.

POULTRY PROTEIN MEAL

Kanasta valmistettu 
eläinproteiini.

LUOKAN 1 ELÄINRASVA

Painesteriloitu ja hygieeni-
nen rasva polttoaineiden 

raaka-aineeksi.

REINDEER MEAL

Porosta valmistettu 
eläinproteiini.

LUOKAN 2 ELÄINRASVA

Hygieeninen, paine- 
steriloitu rasva biopolttoainei-

den raaka-aineeksi.

NAUDAN RASVA

Painesteriloitu ja puhdistettu 
naudan rasva.

LUOKAN 3 ELÄINRASVA

Kuivasulatettu rasva bio- 
polttoaineiden raaka- 

aineeksi.

TUOTTEET
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RAATOJEN NOUTO JA KULJETUS

Noudamme kuolleet eläimet asiakkaidemme tiloilta ja toimipisteistä. 
Noudot suunnittelee Honkajoki-konsernin logistiikkaosasto, joka käyt-
tää logistiikan suunnitteluun ja seurantaan konsernin omiin tarpeisiin 
luotua HELOS-logistiikkajärjestelmää.

KONSULTAATIO TUOTTEIDEN KÄYTÖSSÄ

Opastamme asiakkaitamme valmistamiemme raaka-aineiden käy-
tössä. Autamme heitä valitsemaan juuri asiakkaan tuotteisiin ja pal-
veluihin sopivat raaka-aineet sekä tuomaan esiin niiden hyödyt myös 
loppuasiakkaille. 

KONSULTAATIO KONSEPTIN SOVELTAMISESSA

Honkajoki Oy:n kiertotalouskonsepti on sovellettavissa monenlaiseen 
toimintaympäristöön ja muunneltavissa raaka-ainevirtojen mukaan. 
Virtuaalisen työympäristön avulla Honkajoella sijaitsevaan laitokseen 
voi tutustua missä tahansa. 

Honkajoki-konserni vie rasvoja ja PAP-tuotteita Afrikkaan, Eurooppaan, 
Aasiaan ja Venäjälle. Tuotteidemme ja palveluidemme viennissä nouda-
tamme aina kansainvälisten linjausten lisäksi myös kulloinkin kyseessä 
olevan kohdemaan lainsäädäntöä. 

Rajoitukset, joita kohtaamme, koskevat suurelta osin naudan proteii-
neja. Niiden tuontia on rajoitettu useissa maissa 2000-luvun BSE-epide-
mian vuoksi, ja moneen Euroopan ulkopuolella olevaan valtioon ei vielä 
tänäkään päivänä saa viedä eurooppalaisesta nautaeläimestä valmistet-
tuja tuotteita. Broilerin ja sian proteiineille ei toistaiseksi ole asetettu 
yhtä tiukkoja tai laajoja vientirajoituksia. 

Läheistä yhteistyötä 
asiakkaan ehdoilla

Kasvava 
kansainvälinen kysyntä

PALVELUT VIENTI
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Kestävää kasvua 
eettisesti
Tärkeimmät tehtävämme ovat tukea maatalouden ja lihateolli-
suuden kestävää tuottavuutta, edistää resurssien tehokasta hyö-
tykäyttöä sekä luoda lisäarvoa niin sidosryhmillemme kuin ym-
päristölle, jossa toimimme. Haluamme toimia vastuullisuuden ja 
kiertotalouden edelläkävijänä kaikilla liiketoimintamme alueilla 
ja rakentaa liiketoimintaa, joka on kilpailukykyistä ja pitkällä 
tähtäimellä kestävää. Noudatamme toiminnassamme useita kan-
sallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja lakeja sekä korkeinta mah-
dollista liiketoiminnnan etiikkaa.
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Vastuullisuus on liiketoimintamme 
elinehto

Honkajoki-konsernin yritysvastuun lähtökohtina ovat kestävä talou-
dellinen kasvu ja jatkuva toiminnan kehittäminen niin sosiaalisen kuin 
ympäristövastuun puolesta. Olemme sitoutuneet noudattamaan maail-
man tiukimpia standardeja ja yritysvastuun vaatimuksia. Samanlaista 
toimintamallia edellytämme myös sidosryhmiltämme ja toimintaket-
jultamme, ja siksi olemme luoneet konsernille eettisen ohjeiston. Sen 
tehtävä on asettaa selkeät, vastuulliset raamit konsernin ja sen sidos-
ryhmien toiminnalle. 

Vuosikymmenten aikana olemme yhdessä eri tutkimusinstituutioiden 
kanssa kehittäneet kiertotalouskonseptin, joka on ainutlaatuinen myös 
kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna: kaikki meille saapuva orgaani-
nen jäte hyödynnetään 100 %:sesti tuotteiden ja energian tuotannossa. 
Työmme energiatehokkaiden kiertotalousratkaisujen parissa kuiten-
kin jatkuu intensiivisesti muun muassa edistämällä kiertotalouden ja 
agroekologian toimintamalleja yhdessä eri tutkimuslaitosten kanssa. 

Tavoitteemme on näyttää esimerkkiä vastuullisista toimintamalleis-
ta, innovaatioiden kehittämisestä ja kestävien teollisuusratkaisujen 
rakentamisesta myös kollegoillemme ulkomailla. Haluamme kehittää 
konseptistamme entistäkin energiatehokkaamman ja mahdollistaa sen 
käytön myös kehittyvien valtioiden vaativimmissakin olosuhteissa.

SOPIMUKSET, JOITA KONSERNI NOUDATTAA TOIMINNASSAAN

• Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n 
toimintaohjeisto

• Kansainvälinen Kauppakamari ICC:n lahjonnan ja korruption 
vastainen ohjeisto 

• Kansainvälinen työjärjestö ILO:n yleissopimus
• YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemät yleismaailmalliset 

ihmisoikeudet

JÄRJESTÖT JA EDUNVALVONTAORGANISAATIOT, JOISSA 
HONKAJOKI-KONSERNI ON MUKANA: 

• Veronmaksajain Keskusliitto ry
• Elintarviketeollisuusliitto ry
• Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys SVKK ry
• Satakunnan kauppakamari
• Biolaitosyhdistys ry
• Suomen Maataloustieteellinen Seura ry
• World Energy Council Finland ry
• Suomen Yrittäjät
• European Fat Processors and Renderers Association EFPRA
• Suomen yritysvastuuverkosto FIBS ry

YRITYSVASTUU
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HONKAJOKI OY:N TOIMINTA ON SERTIFIOITU SEURAAVIEN ISO- JA EU-STANDARDIEN MUKAISESTI

JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

ISO 
9001:2015

YMPÄRISTÖ- 
JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

ISO 
14001:2015

TYÖTERVEYS- JA 
TYÖTURVALLISUUSJOHTAMINEN

OHSAS 
18001:2007

INTERNATIONAL SUSTAINABILITY 
AND CARBON CERTIFICATION

ISCC 
EU
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Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

SDG 2:  EI  NÄLKÄÄ
Honkajoki-konserni kerää vaaralliseksi jätteeksi luetellut eläin-
peräiset teurasjätteet ja prosessoi niistä proteiinijauhoja eläinten 
ruokaan. Näin edistämme arvokkaiden ravinteiden kierrättämistä 
ja eläinten ravitsemista laadukkaalla ruoalla. Samalla varmis-
tamme, että sivutuotteet eivät päädy ympäristöön, missä ne 
pilaantuisivat ja saastuttaisivat esimerkiksi vesistöjä. Tuotanto-
laitoksemme sijaitsevat maaseudulla, mikä edistää maaseudun 
kehitystä ja infrastruktuuria. 

SDG 12:  KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT
Edistämme vastuullista kulutusta ja tuotantoa kahdella tavalla. 
Jalostamme vaarallisesta jätteestä turvallisen tuotteen, jolla on 
maailmanlaajuisilla markkinoilla valtava tarve. Samalla vähennäm-
me suomalaisesta ruoantuotannosta aiheutuvan jätteen määrää 
ja edistämme lihateollisuuden kestävyyttä. Tuemme kestävää 
kulutustapaa: kaikki teurasjäte menee meillä 100 % joko hyödyk-
keiksi teollisuuteen tai energiaksi omiin tuotantoprosesseihimme. 

SDG 17:  YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS
Kiertotalouskonseptimme tarjoaa ympäristöystävällisen ratkaisun 
ruoantuotannossa syntyvien jätteiden käsittelemiseen ja hyö-
dyntämiseen kehittyvissä valtioissa. Konseptin vienti kehittyviin 
valtioihin on jo aloitettu, ja tulevina vuosina tulemme panosta-
maan vahvasti suomalaisen kiertotalousosaamisen viemiseen 
ulkomalle. Näin edistämme kestävää kehitystä ja ympäristöystä-
vällisten teknologioiden hyödyntämistä teollisuudessa. 

SDG 13:  ILMASTOTEKOJA
Vuonna 2018 toteutetun Tekesin kehitysprojektin tavoitteena oli 
kehittää Honkajoki Oy:n kansainvälistyvää liiketoimintaa ja kon-
septia vastaamaan kansainvälisiin haasteisiin. Projektissa paino-
tettiin erityisesti konseptin hyödyntämistä kehittyvissä valtioissa, 
joissa tarvitaan uusia, ilmastoystävällisiä ratkaisuja teurasjätteen 
käsittelyyn ja prosessointiin. Projektin rahoitti Business Finland. 
Olemme mukana myös Robocoast-osaamiskeskittymässä, jonka 
tavoitteena on vahvistaa yrityksen liiketoimintaa älyteknologian 
avulla.

SDG 6:  PUHDAS VESI JA SANITAATIO
Estämme vettä saastuttavien jätteiden ja päästöjen vapautumisen 
ympäristöön käsittelemällä konsernin jätevedet omassa jäteve-
denpuhdistusyksikössä. Yksikössä käsitellään myös Lihajaloste 
Korpela Oy:n jätevedet. Käytämme prosesseissamme pohjavettä, 
joka palautetaan puhdistettuna takaisin luonnon kiertokulkuun – 
vuoden 2018 vesianalyysit osoittivat, että veden puhdistustulok-
set ovat erinomaisella tasolla.  

SDG 7:  EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA
Olemme merkittävä osa suomalaista uusiutuvan energian 
tuotantoa. Käsittelemistämme raaka-aineista jalostetaan laatu- 
standardeja vastaavaa rasvaa biodieseliin, joka korvaa fossiilisia 
polttoaineita ja nostaa uusiutuvan energian osuutta energian-
lähteissä. Oma tuotantomme saa energiansa meille saapuneista 
orgaanisista jätteistä, Vatajankosken Sähköltä sekä Honkajoki 
Oy:n laitosalueella toimivalta biokaasulaitokselta. 

SDG 8:  IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA
Noudatamme toiminnassamme Suomen lainsäädäntöä, EU:n 
standardeja, Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimusta sekä 
YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia 
ihmisoikeuksia. Takaamme henkilöstöllemme lainsäädännön ja ylei-
sen työehtosopimuksen määrittelemät edut ja oikeudet, ja tuemme 
heidän terveyttään. Saavutamme kasvun ympäristön ja henkilöstön 
hyvinvoinnista tinkimättä. 

SDG 9:  KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA 
JA INFRASTRUKTUUREJA 
Kiertotalouskonseptimme kierrättää resursseja tehokkaasti sekä 
edistää puhtaan energian käyttöönottoa ja kestävää teollisuutta. 
Teknisten innovaatioiden avulla voimme hyödyntää kaiken meille 
saapuvan orgaanisen jätteen. Kirkkokallion yksikössämme olemme 
kiinteä osa alueen infrastruktuuria ja energiaverkostoa. Esimerkiksi 
tuotantomme lauhdelämmöllä lämmitetään alueen kasvihuoneita. 
Kehitämme aktiivisesti konsernin konseptia, ratkaisuja ja liiketoimin-
taa yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
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Tuotamme lisäarvoa 
sidosryhmillemme

Sidosryhmien odotukset ja toiveet sekä tiedon kulkeminen eri toimi-
joiden välillä vaikuttavat merkittävästi siihen, miten kannattavaa liike-
toimintamme on. Käymme sidosryhmiemme kanssa aktiivista vuoro-
puhelua heitä kiinnostavista toimintamme alueista varmistaaksemme, 
että kaikki toimijat saavat heitä koskettavat tiedot nopeasti ja aina ajan 
tasalla. Viestintäkeinot valitsemme kunkin sidosryhmän tarpeiden ja 
tiedon luonteen pohjalta. Teemme jatkuvasti töitä tehostaaksemme 
viestintäämme ja parantaaksemme etenkin konsernimme sisäistä vies-
tintää koko henkilöstön välillä. 

Sisäisten sidosryhmien kanssa viestimme erityisesti tuotteisiin, palve-
luihin, talouteen, toimintamalleihin sekä yrityksen toimintoihin liitty-
vistä teemoista. Viestimme henkilöstölle ja omistajille aiheista, joita 
he tarvitsevat työssään ja valinnoissaan, kosketti se sitten yksittäisen 
henkilön työnkuvaa tai koko konsernin taloudellisia ratkaisuja ja strate-
gisia päätöksiä. Kukin vastuuhenkilö vastaa alueeseensa liittyvän tiedon 
välittämisestä organisaatiolle, ja henkilöstön tulee viestiä havaituista 
poikkeamista välittömästi nimetylle vastuuhenkilölle. 

Konsernin ulkoisten sidosryhmien, joihin kuuluu mm. julkinen sektori, 
rahoituslaitoksia ja kunnan päättäjiä, kanssa viestimisestä vastaa en-
sisijaisesti konsernin toimitusjohtaja. Pyrimme aina keskustelemaan 
ulkoisten sidosryhmiemme kanssa aktiivisesti, oikea-aikaisesti ja te-
hokkaasti sekä varmistamaan, että kaikki ulkoinen viestintä on yhdessä 
linjassa konsernin strategian ja imagon kanssa. 

Sidosryhmiemme kanssa käytyjen keskustelujen sekä asiakaskyselyissä 
esiin nousseiden teemojen pohjalta olemme myös nostaneet tähän vas-
tuullisuusraporttiin käsiteltäväksi aihepiirejä, jotka kiinnostavat sidos-
ryhmiämme eniten. Näitä aiheita ovat tuoteturvallisuus, tuotantoketjun 
läpinäkyvyys, toiminnan luotettavuus, kiertotalous ja ympäristövastuu 
sekä henkilöstön hyvinvointi.

SIDOSRYHMÄT

OLENNAISUUSANALYYSI

HYVINVOIVA
JA SITOUTUNUT

TYÖYHTEISÖ

LIIKETOIMINNAN EETTISYYS

Tuoteturvallisuus
Toiminnan luotettavuus

Tuotantoketjun läpinäkyvyys

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kiertotalouden kehittäminen
Sivuvirtojen hyödyntäminen
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SISÄISET SIDOSRYHMÄT

Konsernin henkilöstö ja omistajat ovat tärkein voimavaramme. Henki-
löstöä kiinnostavat erityisesti työpaikkaan ja omaan työnkuvaan liitty-
vät asiat, kuten palkka, turvallisuus, työilmapiiri ja pysyvyys. Omistajat 
odottavat konsernilta erityisesti kestävää tuottoa ja kasvua, vastuullista 
toimintaa ja korkeaa kilpailukykyä. Konsernin imago ja taloudellinen 
tila vaikuttavat kaikkiin sisäisiin sidosryhmiimme. 

ASIAKKAAT 

Asiakkaamme koostuvat teollisuuden eri aloilla työskentelevistä yri-
tyksistä sekä raaka-aineita meille toimittavista suomalaista teurasta-
moista ja maatiloista. Viestintää käydään yleisesti palveluita, tuotteita, 
logistiikkaa, laskutusta sekä yleisesti konsernin toimintaa ja yhteistyötä 
koskevista yksityiskohdista. He odottavat meiltä erityisesti hyvää hin-
ta-laatusuhdetta, kilpailukykyisiä palveluita, vastuullista ja läpinäkyvää 
toimintaa sekä viestintää tuotteisiin, palveluihin ja yrityksen toimin-
taan liittyvissä asioissa. Asiakkaat haluavat olla varmoja, että laskutus 
ja raaka-aineiden logistisen järjestelyt ja käsittelyyn liittyvät prosessit 
toimivat tehokkaasti ja aina sovitun mukaisesti. 

YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Tavoitteemme on olla yhteistyökumppaneillemme, julkiselle sektorille 
sekä tavaran- ja palveluntoimittajille paras mahdollinen kumppani. Py-
rimme varmistamaan, että viestintä on kaksisuuntaista ja avointa, että 
sopimusten yksityiskohdat ovat molemmille selviä ja että yhteistyömme 
kehittyy. Keskustelemme aktiivisesti konsernin vastuullisuutta, liiketoi-
mintaa ja strategisia päätöksiä koskevista teemoista. Pitkän tähtäimen 
kehityshankkeet, strategiset linjaukset ja standardien noudattaminen 
kiinnostavat erityisesti julkista sektoria, joka koostuu kunnan päättä-
jistä, kuntalaisista, viranomaisista, rahoitus- ja vakuutuslaitoksista ja 
Suomen innovaatioympäristöstä. Viestimme heidän kanssaan aktiivi-
sesti myös konsernimme toiminnan paikallisista, kansallisista ja kan-
sainvälisistä vaikutuksista sekä taloudesta. 
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Tuemme ympäristön hyvinvointia 
ja asiakkaidemme menestystä

Käyttämämme raaka-aineet ovat peräisin suomalaisilta maatiloilta ja 
teurastamoilta, joiden toimintamallit edustavat maailman kärkijouk-
koa vastuullisuudessa ja läpinäkyvyydessä. Siksi voimme olla varmoja 
siitä, että eläimet, joista saamme raaka-aineemme, ovat terveitä ja ne 
ovat saaneet asianmukaisen käsittelyn. Niiden hoidossa on myös käytet-
ty minimaalisesti antibiootteja; broilerien hoidossa antibiootteja ei ole 
käytetty lainkaan.

Tuotantolaitoksillamme raaka-aineita käsitellään tarkasti määritelty-
jen toimintamallien ja laatuvaatimusten mukaisesti. Tuotteiden valmis-
tus ja varastointi on kuvattu yksityiskohtaisesti jokaisen tuotantolai-
toksen omavalvontasuunnitelmassa sekä niissä listatuissa työohjeissa 
ja toimintajärjestelmän dokumenteissa. Logistinen prosessi käsittelee 
raaka-aineita mahdollisimman turvallisesti ja kustannustehokkaasti. 
Raaka-aineet kuljetetaan, varastoidaan ja käsitellään aina omissa, niille 
tarkoitetuissa kuljetusvälineissä ja tiloissa. 

Jokaisen myyntierän laatu arvioidaan ennen asiakkaalle toimittamista. 
Mikään tuote ei lähde tehtaaltamme asiakkaalle ilman laadunvalvon-
nassa myönnettyjä puhtaita papereita. Lopputuloksena ravintoketjusta 
lähtöisin olevat, jätteenä pidetyt orgaaniset materiaalit saavat uuden 
elämän hyödykkeinä, joita käytetään raaka-aineina esimerkiksi eläinten 
ruoissa, lannoitteissa, kosmetiikassa, lääkkeissä ja polttoaineissa. 

Täysin orgaanisten tuotteidemme energiatehokkaat ja resurssiviisaat 
käsittelymenetelmät varmistavat myös niiden ympäristöystävällisyy-
den. Asiakkaamme saavat aina tuotteita, jotka ovat 100 % puhtaita sekä 
energiatehokkaasti ja ympäristöä kunnioittaen valmistettuja. 

TUOTETURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ
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Turvaamme työntekijöillemme 
turvallisen työympäristön

Noudatamme toiminnassamme YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mää-
rittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Työntekijöitä ja -hakijoita 
kohtelemme lisäksi ILO:n yleissopimusten sekä kansallisen työlain-
säädännön ja työehtosopimuksen mukaisesti. Henkilöstön terveyttä ja 
työssä jaksamista sekä esimiesten työtä työkykyyn liittyvissä asioissa 
tuemme myös varhaisella Työkyvyn tuki -toimintamallilla.  

Pyrimme aktiivisesti tunnistamaan työkykyyn ja työssä jaksamiseen 
liittyviä riskejä. Tiedostamme eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn 
ja tuotantokoneistojen ohjaamiseen liittyvät riskit, ja olemme luoneet 
ohjeet turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kaikilla hen-
kilökuntamme jäsenillä on velvollisuus noudattaa turvamääräyksiä 
ja raportoida mahdollisista puutteista tai määräysten noudattamatta 
jättämisestä. 

Henkilöstöllämme on myös henkisesti turvallinen paikka työskennellä 
ja kehittyä ammattilaisena. Emme hyväksy syrjintää, väheksyntää tai 
muuta epäoikeudenmukaista toimintaa, eikä toiminnassamme ole to-
dettu tällaisia tapauksia.  Tarjoamme saman palkan samanarvoisesta 
työstä, ja varmistamme, että toimintaketjussamme ei esiinny lapsityö-
voimaa, modernia orjuutta tai muuta ihmisten hyväksikäyttöä. Odo-
tamme myös työntekijöidemme kohtelevan kaikkia oikeudenmukaisesti 
henkilökohtaisista ominaisuuksista tai asemasta riippumatta. 

Kannustamme työntekijöitämme avoimeen keskusteluun työnkuvas-
taan, työympäristöstään ja konsernin kehittämisestä, ja työntekijöil-
lä on yhtäläinen oikeus puhua esimiehensä kanssa mieltä painavista 
asioista aina tarpeen vaatiessa. Konsernin esimiehet ja johto sitoutuvat 
edesauttamaan kehitysalueiden toteutumista sekä tukemaan ja suojele-
maan työntekijää vaikeissa tilanteissa. 

HENKILÖSTÖ JA IHMISOIKEUDET
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VUODEN 2018 TUNNUSLUKUJA HONKAJOKI-KONSERNIN HENKILÖSTÖSTÄ*

TYÖTAPATURMAT

TYÖTAPATURMAA

8
UUSIA PALKATTI IN

HENKILÖÄ 
(vaki tu is ia)

5
ELÄKKEELLE JÄI

HENKILÖÄ

2

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 
KONSERNISSA

HENKILÖÄ 
(s isäl tää kausi työnteki jät )

113

KUOLEMANTAPAUKSET

EI  YHTÄÄN 
KUOLEMANTAPAUSTA

0

HENKILÖSTÖN 
SUKUPUOLIJAKAUMA

PROSENTTIA

MIEHET 88 % NAISET 12 %
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HENKILÖSTÖN 
TYÖSUHTEET

PROSENTTIA

VAKITUISET 85 % MÄÄRÄAIKAISET 15 %
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*Konserniin kuuluvien yritysten henkilöstölukuja ei ole raportissa eroteltu, sillä joissain yrityksissä henkilöstöä on niin vähän, että henkilöt olisivat erotettavissa luvuista.
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Kestävää taloudellista kasvua 
eettisesti

Noudatamme liiketoiminnassamme aina soveltuvin osin kansainväli-
siä, kansallisia ja alueellisia lakeja ja säädöksiä, ja haluamme kehittää 
liiketoimintaamme jatkuvasti entistäkin tehokkaammaksi, vastuulli-
semmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Käsittelemme kaikkia luottamuksel-
lisia tietoja erityisen huolellisesti – niiden luovuttaminen eteenpäin on 
mahdollista vain lain vaatimissa tilanteissa tai tietojen omistajan sen 
salliessa. 

Luottamus liiketoimintaamme ja taloudellista suoriutumistamme 
kohtaan on meille tärkeä asia. Emme hyväksy korruptiota missään 
muodoissa, ja teemme kaupalliset päätökset kaupallisin perustein. 
Konsernimme historiassa ei ole tiedossa lainkaan korruptiotapauksia. 
Pyrimme aina toimimaan reilusti myös kilpailijoitamme kohtaan, em-
mekä hyväksy epärehellisiä keinoja kilpailuasetelman muuttamiseksi 
tai yrityksen taloudellisen tilan kehittämiseksi. Kannamme vastuumme 
kestävän taloudellisen kasvun edistämisestä ja ylläpitämisestä, ja kai-
killa taloudellisilla toimillamme on vahva liiketaloudellinen perusta. 

Osana sertifioitua toimintajärjestelmää olemme määrittäneet toimin-
taamme kohdistuvat riskit ja mahdollisuudet. Tuotekehityksen yhtey-
dessä teemme kaikille tuotteillemme HACCP-periaatteiden mukaisen 
riskien arvioinnin, jolla varmistamme tuotteiden korkean, yhdenmukai-
sen laadun. Riskien arviointiin sisältyy myös merkittävien ympäristönä-
kökohtien tunnistaminen ja niiden vaikutusten hallinta ja pienentämi-
nen. Seuraamme myös aktiivisesti konsernimme toimintaympäristössä 
tapahtuvia muutoksia. 

EETTINEN LI IKETOIMINTA
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Tavoitteemme on maksimoida raaka-aineiden käyttöpotentiaali 
minimaalisella hukalla ja päästöillä. Tavoitteeseen päästäksemme 
olemme sitoutuneet kehittämään niin tuotteitamme kuin tapoja, 
joilla ne valmistetaan. Haluamme saavuttaa energiatehokkuuden, 
joka ei jätä lainkaan hukkaa, ja haluamme kehittää tuotantoproses-
seja, jotka ovat mahdollisimman päästöttömiä. Haluamme myös 
rakentaa kestävämpää kulutustapaa pitämällä eläinperäisistä si-
vutuotteista saatavat arvokkaat ravinteet mahdollisimman pitkään 
luonnon kiertokulussa. 

Energiatehokkuus ja kiertotalous 
ympäristövastuun ytimessä
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Honkajoki Oy kierrättää 
turvallisesti

Suomessa syntyy vuosittain lihateollisuuden sivutuotteena yli 250 000 
tonnia eläinperäistä, ihmisravinnoksi kelpaamatonta jätettä, josta 70 
% käsitellään Honkajoki-konsernin tuotantolaitoksissa. Tavoitteemme 
on pitää näistä sivutuotteista saadut ravinteet ja raaka-aineet luonnon 
kiertokulussa ja teollisuuden hyötykäytössä mahdollisimman pitkään 
ja mahdollisimman pienellä hukalla. 

Jalostamalla eläinperäiset sivutuotteet puhtaiksi raaka-aineiksi teolli-
suuden käyttöön edistämme luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyt-
töä sekä uusiutuvan energian osuutta energian kokonaiskulutuksessa. 
Samalla ehkäisemme näiden sivutuotteiden pääsyä ympäristöön, jossa 

KIERTOTALOUSKONSEPTI

niissä elävät bakteerit saastuttaisivat pohjavesiä, tuottaisivat päästö-
jä ilmastoon ja aiheuttaisivat terveydellisen uhan alueen ihmisille ja 
eläimille. 

Olemme panostaneet erityisesti teknisiin innovaatioihin, joiden ansios-
ta voimme hyödyntää kaiken meille saapuvan orgaanisen materiaalin 
joko konsernin tuotteiden valmistuksessa tai energiantuotannossa. Eri 
kategorioiden raaka-aineet käsitellään niille asetettujen vaatimusten 
mukaisesti ja erotellusti. Vakavassa tautitilanteessa noudamme kuol-
leet eläimet tiloilta omana kuljetuksenaan.

HONKATARHAT

Orgaaniset
sivutuotteet

Orgaaniset
sivutuotteet

Jätevesi

Jätevesi

Bioliete

Lauhtumattomien
kaasujen poltto

KKK-VIHANNES

BIOKAASU-
LAITOS

LÄMPÖKESKUS

LIHAJALOSTE 
KORPELA

TUULIVOIMA

HONKAJOKI OY

Lauhdelämpö

Lauhdelämpö Sähkö

Sähkö

Polttoaine
käyttöön

Kuuma vesi

MUUNTAJA

JÄTEVEDEN-
PUHDISTAMO KIERRÄTETTYJEN MATERIAALIEN OSUUS

FINDEST PROTEIN OY

KATEGORIA 3 KÄSITTELYLAITOS
Sika 26 189 t/a

HONKAJOKI OY

KATEGORIA 1 KÄSITTELYLAITOS
Nauta/Useita eläinlajeja 24 155 t/a

KATEGORIA 2 KÄSITTELYLAITOS
Useita eläinlajeja 52 686 t/a

KATEGORIA 3 KÄSITTELYLAITOKSET
Yhteensä 40 476 tn 
    siipikarjalinja (broileri) 37 514 tn 
    nautalinja (nauta)  2 962 tn 
    nautalinja (poro)  636 tn

Lisäksi turkisteollisuuteen on myyty tuorerehuraaka- 
ainetta 28 036 tn.
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Tavoitteena mahdollisimman pieni 
ympäristökuormitus

Olemme asettaneet toiminnallemme tavoitteet ympäristövaikutusten 
pienentämiseksi, ja seuraamme näiden tavoitteiden toteutumista erilai-
sia ympäristöjohtamisen työkaluja hyödyntäen. Konsernin ympäristö-
vaikutukset syntyvät pääosin tuotantolaitostemme suorasta toiminnas-
ta sekä raaka-aineiden kuljetuksista. 

Laitokseltamme ei lähde lainkaan orgaanista jätettä, sillä hyödynnäm-
me kaiken orgaanisen materiaalin tehokkaasti omissa toiminnoissam-
me ja tuotamme niistä energiaa ensisijaisesti omiin toimintoihimme. 
Ylijäämäenergian ja lauhdelämmön myymme Honkajoen Kirkkokallion 
ympäristön muille yrityksille. 

ENERGIATEHOKKUUS

Teemme jatkuvasti töitä parantaaksemme konsernimme energiatehok-
kuutta ja pienentääksemme päästöjämme ilmaan ja vesistöön. Kehi-
tämme aktiivisesti omien tuotantoprosessiemme menetelmiä ja tekno-

logisia ratkaisuja, ja teemme tiivistä yhteistyötä eri tutkimuslaitosten, 
yritysten ja yhteisöjen kanssa tehdäksemme prosesseistamme entistä-
kin puhtaampia ja ympäristöystävällisempiä 

PÄÄSTÖT

Tuotannossamme syntyy ammoniakkia, pelkistyneitä rikkiyhdisteitä 
(TRS) sekä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (NMVOC). Päästöt ovat osin 
pienentyneet vuodesta 2017, mutta töitä on edelleen tehtävä, jotta luvut 
saadaan yhteen linjaan kansainvälisten päästötavoitteiden kanssa. Ke-
hitämme aktiivisesti tuotantomme teknologisia ratkaisuja, jotta toimin-
nastamme syntyvät päästöt saadaan minimoitua. 

Yksi päästöpolitiikkamme merkittävimmistä tavoitteista on myös löy-
tää tuotteillemme käyttökohteita, jotka edistävät vähäpäästöisten ja 
vihreämpien energiamuotojen hyödyntämistä. Yksi näistä käyttökoh-
teista on uusiutuva biodiesel, jolla on jopa 90 % pienempi hiilijalanjälki 
kuin fossiilisella dieselillä. Tällä hetkellä suuri osa tuottamistamme 
rasvatuotteista menee biodieselin valmistukseen. 

VUODEN 2018 AVAINLUKUJA 

HONKAJOKI OY

lämpöenergian kokonaishankinta 88 937 MWh

 turpeella tuotettu   87,6 %

 biokaasulla tuotettu  5,1 %

 raskaalla polttoöljyllä tuotettu  7,4 %

     myyty lämpöenergia  27 259 MWh

lämpöenergian nettokulutus  61 679 MWh

höyryenergian nettokulutus  0,53 MWh/r-a tn

     myyty höyryenergia  0,23 MWh/r-a tn

sähköenergian nettokulutus   0,11 MWh/r-a tn

käytetty vesi   59 742 m3

kokonaispäästöt ilmaan

 ammoniakki    1,483 t/a

 NMVOC    3,744 t/a

 TRS    0,690 t/a

FINDEST PROTEIN OY

lämpöenergian kokonaiskulutus 21 345 MWh

 nestekaasulla tuotettu  6,6 %

 polttoöljyllä tuotettu   0,3 %

YMPÄRISTÖKUORMITUS

 palaturpeella tuotettu   17,2 %

 puuhakkeella tuotettu   34,7 %

 puunkuorella tuotettu   41,2 %

höyryenergian nettokulutus  0,82 MWh/r-a tn

sähköenergian nettokulutus   0,10 MWh/r-a tn

käytetty vesi    20 360 m3

kokonaispäästöt ilmaan

 ammoniakki    0,558 t/a

 NMVOC    0,737 t/a

 TRS    0,315 t/a
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Vuosien aikana olemme tehneet suuria investointeja myös jäteveden-
puhdistamoomme, ja kaikki pitoisuudet ollaan saatu laskettua mahdol-
lisimman pieniksi. Honkajoki Oy:n jätevedenpuhdistamolla käsitellään 
yrityksen omien prosessi- ja lauhdevesien lisäksi myös Lihajaloste Kor-
pela Oy:n jätevedet. Käsitellyt vedet johdetaan Karvianjokeen. Vuotoja 
ei ole tapahtunut. 

Vuoden 2018 jätevesitarkkailut osoittivat, että puhdistamolla saavutetut 
orgaanisen aineksen ja typen poistotulokset ovat valtakunnallisesti tar-
kasteltuna erinomaisella tasolla. Tätä saavutusta korostaa entisestään 
tulevan veden poikkeuksellisen korkeat typpipitoisuudet ja vaihtelevat 
tulokuormitus. Fosforin suhteen ominaiskuormitusrajat jäävät kuiten-
kin vielä saavuttamatta hieman liian korkean liukoisen fosforin jään-
nöksen vuoksi. Vuonna 2019 puhdistamon saostuskemikaalin annostelu 
tullaan automatisoimaan. Näin fosforipitoisuuden säätötarkkuutta saa-
daan parannettua. 

Vesistökuormitus vastasi orgaanisen aineksen osalta noin 13 henkilön 
käsittelemättömien jätevesien kuormitusta. Fosforin osalta vastaava 
luku oli 245 ja typen suhteen 930. Kokonaistypen poisto on nykytasolla 
huippuluokkaa (92 %), ja vesistöön päätyvä typpi on nitraattimuotoista. 

VUODEN 2018 AVAINLUKUJA 

Tulemme tulevaisuudessa ottamaan käyttöön myös ohjelmiston lop-
putuotteidemme hiilijalanjäljen ja elinkaaren laskentaan. Ohjelmis-
ton avulla voimme analysoida toiminnastamme syntyvien päästö-
jen vaikutuksia kattavammin sekä optimoida tavoitteitamme niiden 
pienentämiseksi. 

VEDEN KÄYTTÖ

Vuonna 2017 käyttöön otettu broilerilinjasto ja sen tuoma 70 % kasvu 
tuotannossa näkyy raportointijakson numeroissa etenkin vedenkulu-
tuksen kasvuna. Vesi on kriittinen ainesosa konsernimme tuotannossa. 
Kaikki prosesseissamme käytetty vesi on pohjavettä, mikä on mahdol-
lista Suomen runsaiden pohjavesivarantojen ansiosta. Pyrimme jatku-
vasti tehostamaan vedenkulutusta varmistaaksemme vesivarantojen 
kestävän käytön.

JÄTEVEDET JA JÄTTEET

Kierrätämme kaikki tuotannossamme syntyvät epäorgaaniset jätteet 
ympäristöstandardien mukaisesti. Pyrimme myös jatkuvasti tehosta-
maan jätteiden hyödyntämistä omassa tuotannossamme, jotta mahdol-
lisimman vähän niistä päätyisi kaatopaikoille. Kehitämme aktiivisesti 
jätevedenkäsittelyprosessejamme pienentääksemme vesistöihin vapau-
tuvia päästöjä ja parantaaksemme näin veden laatua. 

HONKAJOKI OY

sekajäte   108,8 tn

puujäte   16 tn

metallijäte  36,9 tn

FINDEST PROTEIN OY

kuivajäte   25,4 m3

puujäte    15,8 tn

lajittelematon kaatopaikkajäte 5,1 tn

HONKAJOKI OY

Jätevesilauhde   56 763 m3

Prosessivesi    44 960 m3

Flotaatioliete biokaasulaitokselle  5 004 m3

FINDEST PROTEIN OY

Jätevesilauhde   16 837 m3

Prosessivesi    13 531 m3

Flotaatioliete biokaasulaitokselle  954 m3

JÄTEVEDENPUHDISTAMON KÄSITTELYMÄÄRÄT

 palaturpeella tuotettu   17,2 %

 puuhakkeella tuotettu   34,7 %

 puunkuorella tuotettu   41,2 %

höyryenergian nettokulutus  0,82 MWh/r-a tn

sähköenergian nettokulutus   0,10 MWh/r-a tn

käytetty vesi    20 360 m3

kokonaispäästöt ilmaan

 ammoniakki    0,558 t/a

 NMVOC    0,737 t/a

 TRS    0,315 t/a
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Käytämme ajetut kilometrit 
mahdollisimman tehokkaasti

Honkajoki-konsernin toiminta-alue kattaa Lappia lukuun ottamatta 
koko Suomen. Tuolla alueella on kymmeniä tuhansia maatiloja ja teu-
rastamoita, joilta saamme raaka-aineemme. Ajokilometrejä kertyy siis 
huomattava määrä, sillä noudamme maatiloilta jo pelkästään noin 40 
000 nautaa vuodessa. Huolellinen suunnittelu ja seuranta auttavat meitä 
kehittämään logistiikastamme mahdollisimman kustannustehokkaan 
sekä varmistamaan, että raaka-aineet käsitellään aina mahdollisimman 
nopeasti.  

LOGISTI IKKA

VUODEN 2018 AVAINLUKUJA

Konttisiirrot teurastamoilta   2 178 600 km

 dieselkulutus (45 l/100 km)  980 000 l

Raatokeräily maatiloilta   1 512 900 km

 dieselkulutus (35 l/100 km)  533 000 l

Kotiteurastus

Jalostuslaitokset

Kuljetuksen yhdistely
Teurastamot/Raadot

Täydet ja tyhjät kontit

Pienteurastamot

Konttikuljetukset

SIVUTUOTTEET

KUOLLEET ELÄIMET / RAATOKERÄILY

Teurastamot
Elintarviketeollisuus

Välivarastot

Märehtijät / Sika- ja siipikarja
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HELOS-LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄ OPTIMOI REITIT

Konsernimme logistiikkaosasto suunnittelee raaka-aineiden kuljetuk-
set liiketoimintamme omiin tarpeisiin kehitetyn HELOS-logistiikkajär-
jestelmän avulla. Järjestelmä ottaa vastaan kuljetustilaukset ja optimoi 
kuljetusten reitit, joten keräilykontit saadaan mahdollisimman täyteen 
mahdollisimman pienillä kilometreillä. Järjestelmän avulla pystymme 
paitsi optimoimaan ajettuja kilometrejä, myös parantamaan konsernin 
logistiikan kustannusten läpinäkyvyyttä ja suoriutumista.

KUSTANNUSTEHOKAS ALUEKERUUMALLI

Olemme solmineet paikallisten kuljetusyritysten kanssa yhteistyösopi-
muksia, minkä ansiosta voimme varmistaa raaka-aineiden nopean ja 
kustannustehokkaan kuljetuksen. Kuljetuskalusto on Honkajoki Oy:n 
logistiikkaosaston ohjauksessa, ja se on varattu konsernin raaka-ainei-
den kuljetuksiin. Seuraamme aktiivisesti erilaisia päästöihin ja ajojen 
kustannustehokkuuteen liittyviä mittareita, kuten ajonopeutta, kulutus-
ta sekä lastaus- ja purkuaikojen kehitystä. Käymme yhteistyökumppa-
neidemme kanssa myös kehityskeskusteluita mittareiden tuloksista. 

PAREMPI KONTTIEN TÄYTTÖASTE

Täytämme kontit niin täyteen kuin vain raaka-aineiden hyvän laadun 
kannalta on mahdollista. Näin ehkäisemme myös turhien ajokilomet-
rien ja päästöjen syntymistä. Tällä hetkellä konttien täyttöaste on noin 
80 %, ja etsimme jatkuvasti uusia teknologisia ja logistisia ratkaisuja 
sen nostamiseksi. Täyttöasteen nostaminen nykyisellä teknologialla ei 
ole vielä mahdollista, sillä se tarkoittaisi raaka-aineiden kuljetusten vii-
västymistä ja vaikuttaisi näin merkittävästi raaka-aineen laatuun ja sitä 
kautta myös prosessointikuluihin.

KOHTI UUSIUTUVIA POLTTOAINEITA

Koska olemme luoneet kumppanuussuhteita kuljetusyrittäjien kanssa, 
emme itse omista suurinta osaa kalustosta, jolla raaka-aineita kuljete-
taan. Sopimukset luodaan kaluston käyttöiän mukaisesti aina viideksi 
vuodeksi kerrallaan, jotta käytössämme on aina hyvä kalusto. Tavoit-
teemme on vaihtaa dieselkäyttöisestä kalustosta uusiutuvia polttoai-
neita käyttävään kalustoon, ja tällä hetkellä tutkimme mahdollisuutta 
siirtyä biodieselillä kulkeviin kuorma-autoihin. Muutosta määrittää 
etenkin teknologinen kehitys – esimerkiksi kaasukuorma-auton käyttä-
minen pitkällä matkalla on vielä ongelmallista, sillä tankkauspisteitä ei 
ole riittävästi. 
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Yritysvastuun 
raportointi
Vuoden 2018 (1.1.–31.12.2018) vastuullisuusraportti on omis-
tettu erityisesti sille, miten Honkajoen toiminnassa huomi-
oidaan ympäristön hyvinvointi ja liiketoiminnan eettisyys. 
Nämä teemat ovat nousseet esiin myös keskusteluissa si-
dosryhmiemme kanssa. Syvensimme vuoden 2017 olennai-
suusanalyysiä, jotta löytäisimme konkreettisempia rapor-
toitavia asioita. Vuoden 2018 raportoitavat teemat ovatkin 
nousseet esiin mm. asiakaskyselyissä sekä yleisessä viestin-
nässä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
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Yritysvastuun raportointi

Vastuullisuusraportti on rakennettu Global Reporting Iniative -standar-
distoa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kunnioittaen. Konsernin 
edellinen vastuullisuusraportti julkaistiin 22.11.2017, ja se tehtiin Co-
re-tasolla. Raportin laajuudessa ei ole merkittäviä muutoksia vuoden 
2017 raporttiin nähden. Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti. 

Vastuullisuusraportissa käsittelemämme teemat ovat nousseet usein 
esille sidosryhmiemme kanssa käydyissä keskusteluissa. Raportin 
avulla haluammekin kertoa sidosryhmillemme, miten vastaamme lii-
ketoiminnassamme näihin heitä kiinnostaviin ja mietityttäviin asioihin. 
Samalla haluamme osallistua julkiseen keskusteluun lihantuotannon 
merkityksestä ja ympäristövaikutuksista. Tiedot on kerätty Honkajo-
ki-konserniin kuuluvista yrityksistä. 

Olemme sitoutuneet raportoimaan konsernimme vastuullisuudesta 
sekä asettamaan ja seuraamaan tavoitteita vastuullisuutta edistäville 
toimenpiteille vuosittain. 

Johtaminen ja talous 
kestävällä pohjalla

Yhtiön johto ja henkilöstö ovat vastuussa suunnitelmien ja toimintojen 
kehittämisestä, hyväksymisestä ja toteuttamisesta yhtiön päämäärien 
saavuttamiseksi. Tulosten saavuttamisen lisäksi tärkeää on myös tapa, 
jolla tuloksiin päästään. Siksi kaikkien johtoon ja henkilöstöön kuulu-
vien henkilöiden edellytetään noudattavan liiketapaperiaatteita, jotka 
konserni on määritellyt eettisessä ohjeistossaan. Johtamistapamme 
perustuu rehelliselle kirjanpidolle ja totuudenmukaisille laskelmille, ja 
odotamme konsernin kaikkien organisaatiotasojen esimiehiltä näiden 
toteuttamista. 

VUODEN 2018 AVAINLUVUT 

TALOUSMITTARIT

Liikevaihto   39 177 795 €

Liikevoitto  486 573 €

YHTEISKUNTAMAKSUT

ALV:t    683 404 €

Kiinteistövero  49 570 €

Välittömät verot  287 240 €

Ajoneuvojen julkiset maksut 4 046 €

HENKILÖSTÖMAKSUT

Palkat    4 581 169 €

Eläkesivukulut  826 117 €

Muut henkilöstösivukulut  181 113 €

OMISTAJILLE MAKSETUT

Osingot    756 000 €

HANKINNAT

Aineet, tarvikkeet, tavarat 18 619 004 €

MAKSETUT LAHJOITUKSET

Annettuja lahjoituksia yht. 23 592 €

SAADUT AVUSTUKSET*

Valtion avustukset  329 146 €

TALOUDELLINEN SUORIUTUMINENRAPORTOINTI

*Saadut lahjoitukset sisältävät: valmisteveron palautus vuodelta 2017, Tekesin tuki Intian ja Namibian kehittämisprojektiin, Business Finlandin tuki Rasvan puhdistus -projektiin. 
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Omistusrakenne

HONKAJOKI OY, PERUSTETTU 1967

• Atria Oyj 50 % 
• HKScan Finland Oy 50 %

FINDEST PROTEIN OY, PERUSTETTU 1995

• Honkajoki Oy 66,9 %
• Atria Oyj 33,1 %

GMM FINLAND OY, PERUSTETTU 2017

• Honkajoki Oy 100 %

HONKALEATHER OY, PERUSTETTU 2015

• Honkajoki Oy 45 %
• Halkolan perhe 55 %

REMSOIL OY, PERUSTETTU 2018

• Honkajoki Oy 60 %
• Yksityiset omistajat 40 %

Hallitus

YHTIÖKOKOUKSESSA 24.4.2018 VALITTIIN HALLITUKSEN 
VARSINAISIKSI JÄSENIKSI:

• Mika Ala-Fossi s.1971, puheenjohtaja, varalle Merja Leino
• Sami Sivuranta s. 1975, varalle Janne Leppänen
• Mika Paulamäki s.1966, varalle Ulf  Jahnsson
• Matti Perälä s. 1966, varalle Tapani Potka
Hallitus on toimintavuoden aikana kokoontunut 6 kertaa
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HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

Kari Valkosalo
LAATU + ISCC

LOGISTIIKKA

LOG. OHJAUS

KULJETUKSET

OMA KONTTORI

TIETOKAUHA OY

HONKAJOKI OY

FINDEST PROTEIN

YMPÄRISTÖ

TALOUS, HR JA ICT TUOTANTO MYYNTI JA MARKKINOINTI

Organisaatiorakenne



01 ALKUSANAT    02 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS    03 ESITTELY    04 EETTISYYS JA VASTUULLISUUS    05 ENERGIATEHOKKUUS JA KIERTOTALOUS

06 YRITYSVASTUUN RAPORTOINTI    07 SISÄLTÖINDEKSI

31

GRI-sisältöindeksi

GRI 102:  YLEINEN PERUSSISÄLTÖ

1. Organisaation kuvaus

102-1 Organisaation nimi Sivu 1

102-2 Tuotemerkit, tuotteet ja palvelut Sivu 5, 9 ja 10

102-3 Pääkonttorin sijainti Sivu 5

102-4 Toimintojen sijainti Sivu 5

102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Sivu 5 ja 29

102-6 Markkina-alueet Sivu 10

102-7 Organisaation koko Sivu 7

102-8 Tietoja henkilöstöstä ja muista työntekijöistä Sivu 19

102-9 Organisaation toimitusketju Sivu 25

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa tai toimitusketjussa Sivu 4

102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Sivu 20

102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Sivu 12 ja 13

102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sivu 12

2. Strategia

102-14 Toimitusjohtajan katsaus Sivu 3 ja 4

3. Eettisyys

102-16 Arvot ja toimintaperiaatteet Sivu 8 ja 12

4. Hallinto

102-18 Hallintorakenne Sivu 29 ja 30
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5. Sidosryhmät

102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sivu 15 ja 16

102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Sivu 18

102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sivu 15 ja 16

102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sivu 15 ja 16

102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sivu 15

6. Raportointitapa

102-45 Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Honkajoki-konserni

102-46 Raportin sisällön määrittely Sivu 1 ja 15

102-47 Olennaiset näkökohdat Sivu 15

102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Sivu 28

102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Sivu 28

102-50 Raportointijakso Sivu 27

102-51 Edellisen raportin päiväys Sivu 28

102-52 Raportin julkaisutiheys Sivu 28

102-53 Yhteystiedot, joista kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Sivu 1

102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Sivu 28

102-55 GRI sisältöindeksi Sivut 31-34

102-56 Ulkoinen varmennus Sivu 28

GRI 103:  JOHTAMISTAVAT

103-1 Kuvaus näkökohdan olennaisuudesta ja rajaukset Sivu 15
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103-2 Johtamistavan kuvaus ja osatekijät Sivu 12, 15 ja 28

103-3 Johtamistavan arviointi Sivu 28 ja 30

GRI 200: TALOUDELLINEN VASTUU

GRI 201:  TALOUDELLINEN SUORIUTUMINEN

201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Sivu 28

201-4 Valtiolta saadut avustukset Sivu 28

GRI 205: KORRUPTIONVASTAISUUS

205-3 Vahvistetut korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Sivu 20

GRI 300: YMPÄRISTÖVASTUU

GRI 301:  MATERIAALIT

301-1 Käytetyt materiaalit Sivu 22

GRI 302: ENERGIA 

302-1 Energian kulutus Sivu 23

GRI 303:  VESI

303-1 Vedenotto vesilähteittäin Sivu 23 ja 24

GRI 306: JÄTEVEDET JA JÄTTEET
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