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Kiertotaloutta ei voi ohittaa
Kiertotalous on merkittävä palanen hyvinvointiyhteiskuntamme vihreää 
uudelleen rakentamisprojektia. Vihreän siirtymän edessä kulutustottumusten 
on otettava etäisyyttä omistussuhteisiin. On hyödynnettävä olemassa olevia 
resursseja entistä tehokkaammin ja ylikulutusta tulee välttää kaikin keinoin. 
Kiertotalous on ihmiskuntamme ainoa kestävä tapa kuluttaa.

Keskustelua vihreästä siirtymästä käydään usein hiilikeskeisesti. Hiilen kier-
rättäminen ja sitominen ovat kiistatta tärkeitä tapoja edistää vihreää siirty-
mää, mutta eivät suinkaan ainoita. Raaka-aineiden ylikäytön seurauksena 
kriittisessä tilassa on useita luonnonvaroja, kuten kaikelle elämälle kriittinen 
fosfori. Nykyisellä kulutustahdilla sitä ei enää muutaman kymmenen vuo-
den päästä ole helposti maaperästä saatavilla.

Kiertotalouden periaatteita ei voi enää kiertää. Me Honkajoella annamme 
ravintoketjusta lähtöisin oleville aineksille uuden elämän ja myös fosfori kier-
tää tuotteissamme. Jalostamme fosforin aina kullekin tuotteelle sopivaan muo-
toon, jotta siitä saatavat hyödyt kertaantuisivat. Esimerkiksi lannoite raaka- 

aineidemme fosfori vapautuu maahan louhittua fosforia hitaammin, jolloin 
se huolehtii kasvien lisäksi maaperästä ja säilyy kasvien hyödynnettävänä pal-
jon kauemmin, jopa vuosia. Se ei myöskään huuhtoudu fossiilisen fosforin ta-
voin niin herkästi vesistöihin. 

Fosfori on tärkeä esimerkki kiertotalouden potentiaalista. Teollisuuden sivu-
virrat ovat raaka-aineiden aarreaittoja, jotka monissa osin maapalloa odot-
tavat yhä hyödyntämistään. Me Honkajoella haluamme kuroa tätä tiedon ja 
osaamisen puutetta yhteen. Tytäryhtiömme GMM Finland Oy vie Honkajoen 
osaamista maailmalle: se suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen kiertotalouden 
kehitys- ja konsultointihankkeita teollisuuden eläinperäisten sivuvirtojen hyö-
dyntämiseen. Arvokkaiden raaka-aineiden käytön ja hyödyn maksimoimisella 
paitsi vähennetään ympäristön kuormaa, myös tuetaan ja nopeutetaan talou-
den kestävää kasvua.

Kun avaamme silmämme resurssiemme mahdollisuuksille, aukeaa monia 
uusia teitä entistä kestävämpään tulevaisuuteen.

HONK A JOEN YRIT YSVASTUUTA KOSKEVAT TIEDUSTELUT 

Reetta Nevala 

reetta.nevala@honkajokioy.fi
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Teollisuuden sivuvirrat 
ovat raaka-aineiden  

aarreaittoja

”
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Vastuullisuus on muutoskykyä

Vuosi 2021 oli epävarmuuden, uudistusten ja kasvun vuosi. Epävarmuudesta 
huolimatta liikevaihtomme kasvoi peräti 25 % eläinperäisten sivutuotteiden 
raaka-ainemäärien ja lopputuotteiden hintojen nousun ansiosta. Kaikkien 
proteiini jauhojemme kysyntä kasvoi, mutta suurin menestys tapahtui rasva-
puolella. Huomionarvoista kaikesta liikevaihdostamme oli myös se, että suurin 
osa myynnistämme toteutui lähimarkkinoille Suomeen ja Ruotsiin.

Honkajoki Oy käsittelee noin 90 % kaikista suomalaisista eläinperäisistä sivu-
tuotevirroista. Tämän ansiosta olemme viime vuosina keskittyneet hakemaan 
kasvua etenkin tuotekehityksen ja osaamisen kaupallistamisen kautta. Vuonna 
2021 yksi kasvumme kannalta merkittävimmistä toimenpiteistä olikin eriyt-
tää tytäryhtiömme GMM Finland Oy, joka nyt omana yhtiönään konseptoi 
ja markkinoi osaamistamme ympäri maailmaa. Honkajoella olemme puoles-
taan keskittyneet kehittämään olemassa olevia tuotteitamme sekä luomaan 
täysin uudenlaisia lopputuotteita laajentuville markkinoille.

Vuosi 2021 toi työllemme uusia muotoja, kun pandemia-ajalle ominai-
nen hybridityö tuli arkeemme jäädäkseen ja tuotantolinjamme löysivät 
uudet paikkansa eriytettyinä. Teimme myös useita merkittäviä satsauk-
sia tulevaisuuteen: Investoimme vuonna 2020 lanseeratun investointi- ja 
kehitys ohjelman nimissä uuteen, nykyaikaiseen Findest Proteinin jätevesi-
puhdistamoon, jonka hyödyt ovat tulleet esille jo sen ensimmäisinä käyttö-

Lähtökohdat vuoteen 2021 olivat jännittävät koronan taloudellisten vaikutusten ollessa vielä hämärän peitossa. 
Kävi kuitenkin niin, että vuosi oli yksi Honkajoki Oy:n 50 toimintavuoden parhaista.

kuukausina. Lisäksi teimme investointipäätöksen täysin uudesta höyhenpro-
teiinilaitoksesta, joka tulee merkittävällä tavalla kehittämään tarjontaamme 
lemmikkieläin- ja kalapuolen rehukomponenttien saralla sekä lisäämään 
konsernimme käsittelykapasiteettia.

Yksi isoimmista kehittämisprojekteista on kuitenkin yhä käynnissä. Vuonna 
2021 aloitimme turpeen energiakäytön haasteiden vuoksi selvityksen uudes-
ta pitkäaikaisesta energiaratkaisusta. Turpeella on ollut vuodesta 2008 läh-
tien iso rooli Honkajoen energian ja höyryn tuotannossa. Sen osuus hiilijalan-
jäljestämme on tällä hetkellä lähes 90 % ja siksi turpeen korvaaminen vaikuttaa 
merkittävästi päästövähennystavoitteidemme toteutumiseen. Muutos tulee 
vaatimaan isoja investointeja hajautettuun energiantuotantoon. Selvityksem-
me vaihtoehdoista valmistuu kesällä 2022, mutta on selvää, että tulemme vä-
hentämään fossiilipohjaisten polttoaineiden käyttöä. Tulemme myös tekemään 
prosessimuutoksia kokonaisenergiakäytön pienentämiseksi sekä kehittämään 
lisääntyvässä määrin energian talteenottoa prosesseissamme.

Vuosi 2021 oli epävarmuuden,  
uudistusten ja kasvun vuosi.”
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Katsoessani taaksepäin on selvää, että viimeiset 10 vuotta ovat vieneet Honkajokea 
merkittävästi eteenpäin. Olemme saaneet raaka-aine asiakkaidemme luotta-
muksen, minkä ansiosta olemme pystyneet kehittämään liiketoimintamme 
huipputasolle: tuotantomme on nykytekniikan parhaimmistoa, minkä lisäksi 
olemme kasvattaneet ympärillemme vahvat verkostot ja symbioosit. Esimer-
kiksi Kirkkokallion alueella ei synny tällä hetkellä juuri lainkaan orgaanisia jät-
teitä – kaikille jakeille on löytynyt lisäarvoa tuottava käyttökohde joko Kirkko-
kallion alueelta tai muista kasvis- tai eläintuotannon kierroista. Symbioosin on 
paitsi lähtökohtaisesti täytynyt tuottaa kaikille osapuolille hyötyä, on se tarvin-
nut onnistuakseen myös kaikkien yhteistyökykyä- ja halua.

Tämän raportin julkaisemisen aikaan maailma on jälleen uuden edessä. 
Ukrainan sodan vaikutuksia tullaan pian todistamaan myös proteiinituottei-
den puutteena. Siipikarjaa lukuun ottamatta joidenkin perinteisten sivutuot-
teiden määrät tulevat vähenemään. Markkinatilanteen merkittävistä muutok-
sista johtuen sopeutamme myös Honkajoen kehittämis- ja investointiohjelmaa 
ja nostamme energiaratkaisujen kehittämisen sekä tuotteiden kehitystyön pri-
oriteeteiksimme. Koko maailmaa ravistuttavista tapahtumista huolimatta ra-
vinteita kierrätetään yhä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja niiden mer-
kitys on ymmärretty laajalti. Kehityksen myötä uusiutuviin raaka-aineisiin 
perustuvien tuotteiden arvo ja kysyntä tulevat jatkamaan vahvistumistaan. 
Meillä Honkajoki Oy:llä on yhtenä Suomen merkittävimmistä kiertotalouden 
toimijoista erinomainen asema viedä sektorin kehitystä eteenpäin.

 Koko maailmaa 
ravistuttavista 

tapahtumista huolimatta 
ravinteita kierrätetään 

yhä enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin 
ja niiden merkitys on 

ymmärretty laajalti.

”
Kari Valkosalo, toimitusjohtaja
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Toimintaperiaatteissaan Honkajoki Oy sitoutuu seuraaviin 
kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin: 
• YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus  

ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus 

• Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimus työelämän perusoikeuksista 

• OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille 

• Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen perus  kirja 
ja ICC:n lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet 

Yhtiömme sisäinen ja sen kaikkien sidosryhmien luottamus liiketoimin-
taamme ja taloudellista suoriutumistamme kohtaan on meille tärkeä asia. 
Emme hyväksy korruptiota missään muodoissa ja teemme kaupalliset pää-
tökset aina kaupallisin perustein. Konsernimme historiassa ei ole tiedossa 
lainkaan korruptiotapauksia. 

Honkajoki Oy on Suomen johtava eläinperäisten sivutuotteiden käsittelijä ja 
jalostaja. Valmistamme lihantuotannon yhteydessä syntyneistä sivu tuotteista 
korkealaatuisia, puhtaita ja turvallisia tuotteita eri teollisuudenaloilla työs-
kenteleville asiakkaillemme. Samalla annamme ravintoketjusta lähtöisin ole-
ville aineksille uuden elämän hyödykkeinä, joita käytetään raaka-aineina esi-
merkiksi eläinten ruoissa, lannoitteissa, kosmetiikassa ja biopolttoaineissa.

Honkajoki-konserni lyhyesti
Honkajoki Oy on perustettu vuonna 1967 ja sen omistavat Atria 
Oyj (50 %) ja HKScan Finland Oy (50 %). Yhtiön pääkonttori on 
Honkajoella, Kankaanpään kunnassa Pohjois-Satakunnassa. 
Honkajoki-konserniin kuuluvat Honkajoki Oy:n tytäryhtiöt 
Findest Protein Oy, GMM Finland Oy ja Remsoil Oy. Tytäryhtiö 
Honkaleather Oy on tilikaudella sulautunut Honkajoki Oy:öön. 
Sulautumisen rekisteröintipäivä oli 31.12.2021. 

• Atria Oyj 50 %

• HKScan Finland Oy 50 %

• Honkajoki Oy 100 %

• Honkajoki Oy 66,9 %

• Atria Oyj 33,1 %

• Honkajoki Oy 60 %

• Yksityiset omistajat 40 %
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puheenjohtaja

LAATU + ISCC

LOGISTIIKKA

LOG. OHJAUS
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TALOUS, HR JA ICT
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TUOTANTO

HONKAJOKI OY GMM FINLAND OY

FINDEST PROTEIN OY

YMPÄRISTÖ

MYYNTI JA MARKKINOINTI TUTKIMUS JA KEHITYS

HALLITUS
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MISSIO

ARVOT

Wealth by recycling
Rakennamme hyvinvointia kierrättämällä

VISIO

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme asettaneet kolme 
tärkeää askelta, joihin pyrimme määrätietoisesti.  

Arvojemme ohjaamina haluamme tulla elintarviketeollisuuden 
sivuvirtojen johtavaksi käsittelijäksi.

Investoimme 
edelläkävijyyteen, uusiin 
tuotteisiin ja ratkaisuihin

Luottamus Halu kehittää 
ja kehittyä

Taloudellinen 
vastuullisuus

Henkilöstön 
hyvinvointi

Turvaamme kumppanien 
sivuvirtojen kokonaisratkaisut 

ja palvelut

Mahdollistamme 
puhtaan ja turvallisen 

elinympäristön

Ympäristö-
ystävällisyys
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Honkajoki Oy on osa suomalaisen  
ruuantuotannon arvoketjua

VASTUULLISUUSSTRATEGIA

Kestävien kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen 
rakentamisessa on keskeistä huomioida kestävä 
ruuantuotanto ja siitä aiheutuvat teollisuuden 
sivuvirrat. Käsittelemättömät sivutuotteet ovat 
vaaraksi ympäristölle ja terveydelle. Ne edustavat 
resurssihukkaa, joka on myös vältettävissä. Maaperän 
köyhtymistä voidaan estää säästämällä resursseja, 
vähentämällä hävikkiä ja ottamalla käyttöön 
ympäristöystävällisiä teknologioita. 

Honkajoki-konsernina olemme osa suomalaisen ruoantuotannon arvo-
ketjua. Keräämme eläinperäiset sivutuotteet laitoksillemme käsiteltäväksi 
ja valmistamme niistä laadukkaita lopputuotteita teollisuuden raaka-aineiksi. 
Varmistamme, että orgaaniset raaka-aineet säilyvät ravinteiden kierrossa ja 
palautuvat hyödynnettäväksi, eivät tuhottavaksi. Sivuvirtojen raaka-aineilla 
korvaamme neitseellisiä raaka-aineita ja pienennämme näin uusien, raaka- 
aineistamme valmistettavien tuotteiden hiilijalanjälkeä.  

Honkajoki-konserni on sitoutunut YK:n Kestävän 
kehityksen tavoitteisiin, joista monet on myös 
nostettu osaksi liiketoimintamme strategiaa. 
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Vuonna 2021 panostimme konsernimme kehitystoimiin. On selvää, että yhtiön 
kasvumahdollisuudet löytyvät etenkin korkeamman jalostusasteen lopputuot-
teista ja siksi investoimme kiertotaloutta tukevaan höyhenproteiinilaitokseen. 
Huolimatta siitä, että käsittelemme yhä enenevässä määrin siipikarjan sivutuot-
teita, höyhenille ei aikaisemmin ole ollut omaa laitosta. Oman tuotanto linjan 
rakentaminen vähentää käsittelyjärjestelmien ja ympäristön kuormitusta. Broi-
lerien höyhenistä valmistettu tuotteemme tulee olemaan maailmanlaajuises-
ti poikkeuksellinen, sillä suomalaisen broilerin kasvatuksessa ei käytetä lain-
kaan antibiootteja eikä höyhenjauhosta tule siksi löytymään minkäänlaisia 
antibiootti jäämiä. Lopputuotteena syntyy ravitsemuksellisesti arvokasta pro-
teiinijauhetta, jota voidaan käyttää esimerkiksi kalanrehuissa ja lemmikkien 
ruoassa. Uusi tuote julkaistaan todennäköisesti kesällä 2023.

Honkajoki-konseptilla rakennetaan kiertotalousyhteistyötä 

Haluamme Honkajoki-konsernina tehdä oman osuutemme ilmastotalkoissa. 
Vuonna 2021 konsernimme uudistui merkittävällä tavalla, kun liiketoimin-
tamme tutkimus- ja kehitysfunktiot eriytettiin tytäryhtiö GMM Finland 
Oy:n alle. GMM Finlandin keskeinen tavoite on viedä suomalaista osaa-
mista kansain välisille asiakkaille. Sen tärkein tuote on Honkajoki®- konsepti, 
jonka avulla voidaan ratkaista kiertotalouden keinoin etenkin eläinperäisen 
raaka-aineen käsittelyyn liittyviä haasteita. Yhtiössä työskentelee tällä het-
kellä seitsemän henkilöä.  

Monialaisena kokonaisuutena Honkajoki®-konsepti mahdollistaa eri sekto-
rien välisen yhteistyön. Toimimme konsernina laaja-alaisesti eri yhteistyö-
verkostoissa ja kumppanuussuhteissa niin kotimaisella kuin kansainvälisellä 
tasolla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään osaamistamme ydinalueellamme 
kiertotaloudessa ja sitä sivuavilla sektoreilla. Pelkästään alihankintaverkos-
tossa meillä on Suomessa noin 120 yhteistyökumppania.

HONK A JOKI OY:N TOIMINTA ON SERTIFIOITU SEURA AVIEN 
ISO - JA EU -STANDARDIEN MUK AISESTI

KANSAINVÄLINEN 
KESTÄVÄ KEHITYS- JA 

HIILIDIOKSIDISERTIFIKAATTI

ISCC EU
TYÖTERVEYS- JA 

TYÖTURVALLISUUS-
JOHTAMINEN

ISO 45001:2018

YMPÄRISTÖ- 
JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

ISO 14001:2015
JOHTAMIS-

JÄRJESTELMÄ

ISO 9001:2015

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEN 
SUUNNITELMA KANSAINVÄLISEEN 
LENTOMATKUSTAMISEEN

ISCC CORSIA
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Luonnonsuojelua korkealuokkaisen suunnittelun ja 
teknologian avulla

Teemme taukoamatta töitä ravinteiden kierrättämisen edistämiseksi ja 
luonnon suojelemiseksi. Näiden tavoitteiden toteutumisessa korkealuok-
kainen suunnittelu työ ja teknologia ovat avainasemassa. Erityisen tär-
keä osa ympäristö vastuuta on jätevesien huolellinen puhdistus omissa 
jätevedenpuhdistus laitoksissamme. Vuonna 2021 rakensimme Findest Pro-
tein Oy:n tuotantolaitokselle uuden vedenpuhdistamon. Investointi oli mer-
kittävä, sillä se on parantanut vedenpuhdistamomme tuloksia huomattavasti.  

Vuonna 2019 liityimme Motivan energiansäästöohjelman jatkokaudelle. 
Olemme jatkaneet aktiivisesti ohjelman toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on säästää energiaa ja tehdä energiatehokkuutta parantavia investointeja. 
Sopimuskausi on viiden vuoden pituinen. Osa tarvitsemastamme energiasta 
on jo peräisin uusiutuvista lähteistä, ja pitkän tähtäimen tavoitteemme on li-
sätä merkittävästi uusiutuvan energian osuutta lämpöenergian tuotannossa.

Ihmiset ovat työmme keskiössä 

Ihmiset ja heidän hyvinvointinsa ovat yhtiömme ydin. Vuonna 2021 päivi-
timme työterveyssopimuksemme sisältöä ja vahvistimme tapaturmavakuu-
tusta, joka jatkossa kattaa myös vapaa-ajan tapaturmat. Koronapandemian 
aikana lisääntyneen etätyön johdosta haluamme varmistaa, että henkilö-
kunnallemme on kaikissa tilanteissa tarjolla nopeaa ja riittävää apua.

Meistä ansioitunut työ ansaitsee kiitosta. Taloudellisesti vahvan vuoden jälkeen 
yhtiömme päätti palkita kaikki työntekijät kertaluontoisella bonuksella joulu-
kuussa 2021.

TALOUS

YMPÄRISTÖ

Raaka-
aineet

Verotus

Energia

Päästöt

Tuottavuus Yhteiskunta

Ihmis-
oikeudet

Henkilöstö

Tuote-
vastuu

SOSIAALINEN
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Raaka-aineiden 
vastuullista kierrättämistä

Vuoden 2021 aikana Honkajoki-konserni vastaanotti ja käsitteli yhteensä 199 
505 tonnia eläinperäisiä raaka-aineita, mikä oli 12,4 % kasvua edellisvuoteen 
verrattuna. Merkittävimpänä syynä vastaanotettujen raaka- aineiden volyy-
mien kasvuun oli yhtiön omistajien päätös siirtää kaikki sivuvirrat Honkajoki- 
konsernin käsiteltäväksi.  

Kaikista konsernille saapuvista raaka-aineesta 78 % käsitellään Honkajoen 
tehtaalla, Kirkkokallion teollisuusalueella, ja Findest Protein Oy Kaustisella 
käsittelee noin 10 % saapuvista sikaperäisistä raaka-aineista. Loput 12 % 
ovat hapotettua rehumassaa, jonka myymme välitysmyyntinä suoraan turkis-
keittiöille. Vuoden 2021 uudesta raaka-ainevolyymista suurin osa käsitti 
hapotettua rehumassaa.

YMPÄRISTÖVASTUU

Suomessa muodostuu vuosittain noin 260 000 
tonnia eläinperäisiä sivutuotteita. Tästä lähes 90 % 
suuntautuu Honkajoki Oy:n laitoksiin, jossa raaka-
aineet käsitellään teollisuuden käyttöön EU:n ja 
Suomen lakien edellyttämällä tavalla. 

Tietoja arviointimenetelmästä ja tiedoista: Arvioinnissa otetaan huomioon 
vähintään kaikki Kioton pöytäkirjan kaasut (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 
ja NF3) 100 vuoden ajanjaksolla. Kaikki tietolähteet eivät erittele tietoja 
kaasujen perusteella, ja tällaisissa tapauksissa arviointi kattaa kaikki kasvi-
huonekaasut. Biogeeninen hiilitieto lasketaan automaattisesti, kun taus-
talla oleva tietopiste antaa nämä tiedot. Huomaa, että kaikki raportoidut 
kuljetus tiedot eivät sisällä biogeenisiä hiilitietoja. 
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KAUSTINEN
TUOTANTOYKSIKKÖ/TEHDAS

HONKAJOKI
TUOTANTOYKSIKKÖ/TEHDAS
PÄÄKONTTORI

TAMPERE
TOIMISTO

TURKU
TOIMISTO

VASTAANOTETUT
RAAKA-AINEET

TONNIA

199 505

LUOKKA

LUOKKA

LUOKKA

3

1 2

VÄLITYSRASVAT

HONKAJOKI OY
20 841 TONNIA

HONKAJOKI OY
70 201 TONNIA

HONKAJOKI OY
4 842 TONNIA

HONKAJOKI OY
64 242 TONNIA

FINDEST PROTEIN OY
18 106 TONNIA

AJETUT KILOMETRIT
MAATILAKERÄILY 
1 482 448 km

 
KONTTISIIRROT 
TEURASTAMOILTA 
2 028 409 km
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Kestävän kehityksen tavoitteet rakentavat parempaa huomista

SDG 2:  E I  NÄLK Ä Ä

SDG 9:  KESTÄVÄ Ä TEOLLISUUTTA , INNOVA ATIOITA 
JA INFR ASTRUKTUUREJA

SDG 6:  PUHDAS VESI JA SANITA ATIO

SDG 12:  KESTÄVÄT K AUPUNGIT JA YHTEISÖT

SDG 7:  EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIA A

SDG 13:  ILMASTOTEKOJA

SDG 8:  IHMISARVOISTA T YÖTÄ JA TALOUSK ASVUA

SDG 15:  MA ANPÄ ÄLLINEN EL ÄMÄ

SDG 17:  YHTEIST YÖ JA KUMPPANUUS

Honkajoki-konserni on osa suomalaista ruoantuotannon ketjua. Kerääm-
me lihatuotannosta syntyvien sivuvirtojen raaka-aineen ja jalostamme siitä 
proteiinijakeita eläinten ruokaan sekä puhdistamme rasvan joko biopoltto-
aineisiin tai rehujen raaka-aineiksi. Näin varmistamme, että orgaaniset raa-
ka-aineet säilyvät ravinteiden kierrossa ja palautuvat luontoon. Tarjoamme 
laadukkaita ja puhtaita raaka-aineita eläinruokateollisuuteen, mitkä edes-
auttavat eläinten hyvinvointia.

Kiertotalouskonseptimme kierrättää resursseja tehokkaasti sekä edistää
puhtaan energian käyttöönottoa ja kestävää teollisuutta. Tutkimuksen,
tuotekehityksen ja teknisten innovaatioiden avulla pyrimme jatkuvasti
kehittämään Honkajoki®-konseptia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Olem-
me jatkaneet kuluvana vuonna pilvipohjaista Honkajoki® Cloud datan  keruu- 
ja raportointijärjestelmän kehittämistä ja investoineet merkittävästi uusien 
prosessiteknologioiden kehitykseen ja pilotointiin .

Hyödynnämme tuotannossa puhdasta vettä, jota Suomessa riittää runsaasti. 
Siitä huolimatta pyrimme tuotannossamme käyttämään vesijohtovettä
säästeliäästi. Erityisen tärkeä osa ympäristövastuuta on puhdistaa
jätevedet huolellisesti omissa jätevedenpuhdistuslaitoksissa ja vasta sen
jälkeen laskemme puhdistetun veden takaisin luontoon. Honkajoen yksikön
puhdistamolla käsittelemme myös Lihajaloste Korpela Oy:n jätevedet
emmekä siten kuormita pientä Honkajoen seutukunnan jätevesiverkostoa.

Kestävien kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen rakentamisessa on otettava
olennaisena osana huomioon kestävä ruoantuotanto ja siitä aiheutuvat
sivuvirrat. Käsittelemättömänä eläinperäinen sivutuote on vaaraksi ympä-
ristölle mutta toisaalta sisältää arvokkaita ainesosia mitkä voidaan hyö-
dyntää. Honkajoki-konserni on tärkeä osa suomalaista vastuullista ruoan-
tuotantoa ja pyrimme jatkuvasti kehittämään liiketoimintaa siten että 
saamme yhä paremmin hyödynnettyä meille saapuvan raaka-aineen. 

Honkajoki-konserni tuottaa markkinoille puhdistettua rasvaa, joka korvaa
fossiilisia polttoaineita ja nostaa uusiutuvan energian osuutta markkinoilla.
Olemme vuonna 2019 liittyneet Motivan energiansäästöohjelmaan
jatkokaudelle ja jatkaneet aktiivisesti toimenpiteitä, joiden tavoitteena on
säästää energiaa sekä tehdä investointeja mitkä vahvistavat energiatehok-
kuutta.Sopimuskausi on 5 vuoden pituinen. Osa tarvitsemastamme
energiasta on uusiutuvista lähteistä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä
merkittävästi uusiutuvan energian osuutta lämpöenergian tuotannossa.

Tarve Honkajoki®-konseptille on ilmeinen, sillä on ennustettu, että
maailmanlaajuinen lihankulutus kaksinkertaistuu vuosien 2000 ja 2050
välillä, lähinnä väestönkasvun ja kehittyvien maiden keskiluokan kasvun
seurauksena. Honkajoki-konserni haluaa tehdä oman osuutensa ilmasto-
talkoissa ja olla mukana ratkaisemassa eläinperäisen jätteen käsittelyyn ja 
prosessointiin liittyviä haasteita globaalisti. Honkajoki concept® tuotteen 
vientiponnistelut ovat hyvässä vauhdissa. Konseptin kehitystyön syventämi-
seksi ja parantamiseksi olemme panostaneet hiilijalanjälkilaskelmien teke-
miseen ja vertailevaan tutkimukseen.

Noudatamme toiminnassamme Suomen lainsäädäntöä, EU:n standardeja,
Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimusta sekä YK:n ihmisoikeuksien
julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Takaamme hen-
kilöstöllemme lainsäädännön ja yleisen työehtosopimuksen määrittelemät 
edut ja oikeudet. Tuemme työntekijöidemme terveyttä monipuolisilla ter-
veys- ja hyvinvointipalveluilla ja tarjoamme vakituisille työntekijöillemme
terveysvakuutuksen, joka tuo lisäturvaa työntekijöillemme sairauden
tai onnettomuuden kohdatessa.

Honkajoki-konsernin tavoitteena on varmistaa, että eläinperäisten elintar-
vikkeiden tuotantoketjussa syntyvä orgaaninen aines hyödynnetään koko-
naan eikä resursseja hukata. Keskeisiä käytäntöjä maaperän köyhtymistä 
vastaan ovat resurssien tuhlaamisen lopettaminen, hävikin vähentäminen ja 
ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönotto. Honkajoki-konsernissa 
teemme töitä jatkuvasti luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi, ravin-
teiden kierrättämisen edistämiseksi sekä luonnon suojelemiseksi.

Honkajoki-konserni toimii monipuolisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti eri yhteistyöverkostoissa ja kumppanuussuhteissa useiden eri 
alojen toimijoiden kanssa mukaan lukien tutkimuslaitokset. Yhteistyö eri  
sidosryhmien kanssa on meille tärkeää ja pyrimme jatkuvasti monipuolisesti 
kehittämään omaa osaamistamme. Honkajoki®-konsepti on kokonaisuus, joka 
mahdollistaa monialaisen ja eri sektorien välisen yhteistyön. Pelkästään ali-
hankintaverkostossa meillä on Suomessa noin 120 yhteistyökumppania.

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) määrittelevät suunnan kansain-
väliselle kehitykselle. Olemme Honkajoki Oy:nä nimenneet tavoitteista 
työmme kannalta keskeisimmät sekä määritelleet, kuinka pystymme niihin 
vaikuttamaan.

01 ALKUSANAT 02 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 03 YRITYS- JA YHTEISKUNTAVASTUU 04 YMPÄRISTÖVASTUU 05 SOSIA ALINEN VASTUU

06 TALOUDELLINEN VASTUU 07 RAPORTOINTI 08 SISÄLTÖINDEKSI



17

Kokonaispäästöt 2021
HONK A JOKI - KONSERNI

SUORAT JA EPÄSUORAT PÄ ÄSTÖT

Findest Protein Oy:n tuloksissa näkyy selkeä pudotus suorissa päästöissä. 
Tämä johtuu puuhakkeen käytön merkittävästä lisääntymisestä lämpö-
energian tuottamisessa. 

Honkajoki Oy:n kokonaispäästöt kasvoivat edellisvuodesta. Tähän vaikutta-
vat ajettujen kilometrien määrän lisääntyminen sekä uusiutuvan energian käy-
tön väheneminen. 

Palveluliiketoiminnasta ei ollut raportin julkaisemisen aikana vielä vertailu-
tietoa saatavilla.

Scope 1 Scope 2 Scope 1–3

Suorat GHG-päästöt –  
kg CO2 e yhteensä

Suorat GHG päästöt – 
kg CO2 e / kg CO2 e / 
käsitelty tn

Epäsuorat GHG-päästöt, 
sijaintiin perustuva – 
kg CO2 e

Epäsuorat GHG-päästöt 
– kg CO2 e / kg CO2 e / 
käsitelty tn

Kaikki päästöt – kg CO2 e / 
kg CO2 e / käsitelty määrä tn

Honkajoki Oy 35 412 425 228 2 237 154 14 243

Findest Protein Oy 2 354 761 130 330 075 18 151

Palveluliiketoiminta 161 158 6,6 0 0 6,6

Yhteensä konserni 37 928 344 2 567 228

Disclosure 305-1, suorat (Scope 1) kasvihuonekaasupäästöt. Suorat päästöt: 
lämmitys- ja generaattoripolttoaineet, omistamien ajoneuvojen päästöt  
ja kasvihuonekaasuvuodot ilmakehään.

Disclosure 306-2 (G4-EN23), jätteet tyypin ja hävitysmenetelmän mukaan.  
Jos loppusijoitusmenetelmää ei anneta, sen sijaan käytetään kunkin  
jätejakeen yleisintä käsittelymenetelmää.

Suorilla päästöillä tarkoitetaan päästöjä, jotka syntyvät yrityksen omasta toi-
minnasta johtuen. Näitä ovat muun muassa kiinteistön lämmityksen tai yri-
tyksen ajoneuvojen ja työkoneiden hiilidioksidipäästöt.

Epäsuorilla päästöillä tarkoitetaan päästöjä, jotka eivät synny suoraan yri-
tyksen toiminnasta, mutta ovat kuitenkin seurausta siitä. Tällaisia epä suoria 
päästöjä ovat esimerkiksi yrityksen ostaman sähkö- ja lämpöenergian päästöt 
sekä hankinnoissa, ostopalveluissa ja kuljetuksissa syntyvät päästöt.
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SÄHKÖ: SÄHKÖNKULUTUS L ASKI  PER 
K ÄSITELT Y R A AK A-A INE TONNI

Honkajoki Oy:n vuoden 2021 sähkön kokonaiskulutus oli 13 386 MWh 
eli noin 85 kWh käsiteltyä raaka-ainetonnia kohti. 

HONK A JOKI OY /  SUORAT PÄ ÄSTÖT HONK A JOKI OY /  EPÄSUORAT PÄ ÄSTÖT

PÄ ÄSTÖT ILMA AN TN/A

Vuonna 2021 Honkajoki Oy kulutti lämpöenergiaa yhteensä 94 554 MWh. Tarvittu 
lämpöenergia hankittiin höyrynä Vatajankosken sähkön kattilalaitokselta, josta 
pääasiallinen polttoaine oli jyrsinturve. 4,8 % energiasta oli tuotettu biokaasulla. 
Vatajan kosken kattilalaitoksen vuosihuollon aikana itse tuotetun lämpöenergian 
tuottamiseksi käytettiin nestekaasua.  

Prosessilämmöllä tehtyä kaukolämpöä  myytiin viereisille kasvitarhoille yhteensä  
26 445 MWh ja sen oma nettolämmönkulutus oli 68 105 MWh. Honkajoki Oy:n 
ominaiskulutus käsiteltyä raaka-ainetonnia kohti oli 443 kWh, kun vuonna 2020 
vertailtava tulos oli 452 kWh/tn.  

Konsernin tuotantoyksiköihin on suoritettu ympäristöluvan vaatimusten 
mukaiset hajupäästöjen mittaukset kaikilla tuotantolaitoksilla ja jäteveden-
puhdistamolla. Mittauksissa selvitettiin eri päästölähteistä ammoniakin, 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä pelkistyneiden rikkiyhdisteiden 
määriä ja pitoisuuksia. Lisäksi näytteistä tehtiin olfaktometriset määrityk-
set. Bio suotimen suodinmateriaalina käytettiin suokantomursketta.  

Mittausten mukaan hajunkäsittelyjärjestelmät toimivat hyvin ja ympäristö-
luvan ehdot täyttyivät. Tulosten perusteella laskettiin tuotantolaitoksen vuo-
tuiset päästöt ilmaan. 

ENERGIA:  L ÄMPÖENERGIAN L ÄHDE  
OLI  PÄ ÄOSIN JYRSINTURVE

2021

85 kWh / käsitelty 
raaka-ainetonni

13 386 
MWh

2020

98 kWh / käsitelty 
raaka-ainetonni

13 434 
MWh

Ammoniakki 0,151 

NMVOC 26,508

TRS 2,891

L ÄMPÖENERGIAN  
KOKONAISKULUTUS 

NESTEK A ASU 0,45 %  
425 MWh

NESTEK A ASU 1 ,70 % 
1  606 MWh

TURVE 97,73 %
88 009 MWh

BIOK A ASU 4,75 %   
4 492 MWh

KE V Y T POLT TOÖL JY 0,01  % 
12 MWh

94 554 
MWh

2020
400

420

4 40

460

480

kWh 

2021

OMINAISKULUTUS
/  K ÄSITELT Y R A AK A-A INE TN

443
452



Vuonna 2021 Honkajoki Oy:n jätevedenpuhdistamolla Kirkkokallion alueella kä-
siteltiin yhtiön omien prosessi- ja lauhdevesien lisäksi Lihajaloste Korpela Oy:n 
jätevedet. Aikaisemmin Korpelan jätevedet kuormittivat voimakkaasti mitoituk-
seltaan vaatimatonta Honkajoen kunnan jätevedenpuhdistamoa, mutta eivät 
vaikuttaneet merkittävästi yhtiömme nykyisen puhdistamon toimintaan. Puhdis-
tamollamme käsitellyt jätevedet johdettiin Karvianjokeen. Prosessista ei ohitettu 
vuoden 2021 aikana vesiä Honkajoen kunnan viemäriverkostoon tai ympäristöön.

Ulkopuolisen tekemän tarkastusraportin mukaan Honkajoki Oy:n jäteveden-
puhdistamo täytti vuoden 2021 aikana ympäristöluvassa annetut tarkastelta-
vat lupavaatimukset lukuun ottamatta fosforin ominaiskuormitusta ensimmäi-
sellä jaksolla. Maaliskuussa 2021 käyttöön otettu fosforin saostus jälkiflotaatiossa  
paransi fosforituloksia huomattavasti, ja jaksotulokset ovat olleet sen jälkeen myös 
fosforin osalta lupamääräysten mukaisia.

Vuonna 2021 Honkajoki Oy:n käsittelylaitoksilla ja jätevedenpuhdistamolla käy-
tettiin puhdasta vettä 58 180 m3. Suurin osa vedestä käytettiin laitostilojen ja 
laitteiden sekä kuljetuskaluston pesemiseen. Jonkin verran vettä kului myös kat-
tilavetenä laitoksen omissa nestekaasukattiloissa Vatajankosken sähkön kattila-
laitoksen vuosihuollon aikaan. 

VESI JA JÄTEVEDET: YHTIÖN PROSESSI -  JA L AUHDE VEDET 
K ÄSITELL Ä ÄN HONK A JOKI OY:N JÄTE VEDENPUHDISTAMOLL A

HONK A JOKI OY /  EPÄSUORAT PÄ ÄSTÖT

“Honkajoki Oy:n puhdistamolla saavutetut orgaanisen aineksen ja typen 
poistotulokset ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna huippuluokkaa. 
Saavutusta korostaa tulevan veden poikkeuksellisen korkeat typpi-
pitoisuudet ja vaihteleva tulokuormitus. Myös fosforinpoistoon on 
puhdistamolla panostettu ja tulokset ovat siltäkin osin jo erittäin hyviä.”

— Esa Tuominen, tutkimusinsinööri 

+ VA ARALLINEN JÄTE 2 052 kg

SEK A JÄTE 1 13 386 METALLIJÄTE 20 360

PAHVI -  /  K ARTONKIJÄTE 1 200

PUUJÄTE 7 240

JÄTTEET kg /  K ÄSITELT Y R A AK A-A INETONNI JÄTTEET kg /  K ÄSITELT Y R A AK A-A INETONNI

2020

2

2019

3

4

2021

1

0

0,36 m3 / käsitelty 
raaka-ainetonni

0,4 m3 / käsitelty 
raaka-ainetonni

58 180
m3

57 220
m3

20212020
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SÄHKÖ

FINDEST PROTEIN OY /  SUORAT PÄ ÄSTÖT FINDEST PROTEIN OY /  EPÄSUORAT PÄ ÄSTÖT

L ÄMPÖENERGIAN KOKONAISKULUTUS

ENERGIA

Konsernin tuotantoyksiköihin on suoritettu ympäristöluvan vaatimusten 
mukaiset hajupäästöjen mittaukset kaikilla tuotantolaitoksilla ja jäteveden-
puhdistamolla. Mittauksissa selvitettiin eri päästölähteistä ammoniakin, 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä pelkistyneiden rikkiyhdisteiden 
määriä ja pitoisuuksia. Lisäksi näytteistä tehtiin olfaktometriset määrityk-
set. Biosuotimen suodinmateriaalina käytettiin suokantomursketta.  

Mittausten mukaan hajunkäsittelyjärjestelmät toimivat hyvin ja ympäris-
töluvan ehdot täyttyivät. Tulosten perusteella laskettiin tuotantolaitoksen 
vuotuiset päästöt ilmaan. 

Ammoniakki 0,220 

NMVOC 5,063 

TRS 0,905

Findest Proteinin vuoden 2021 sähkön kokonaiskulutus oli  
1 975,1 MWh eli noin 109 kWh käsiteltyä raaka-ainetonnia kohti. 
Vaikka kokonaissähkön kulutus kasvoi verrattuna edellisvuoteen, 
kulutus raaka-ainetonnia kohden pieneni.

Findest Protein Oy:ssa polttohake on ollut merkittävin energian lähde.  
Energian kulutus per vastaanotettu raaka-aine tonni oli vuonna 2021  
1 107 kWh, kun se vuonna 2020 oli 1 159 kWh.  

2020 2021

109 kWh / käsitelty 
raaka-ainetonni

109 kWh / käsitelty 
raaka-ainetonni

1 975 
MWh

1 971 
MWh

PÄ ÄSTÖT ILMA AN TN/A

POLT TOHAKE 72,2 %
14 476 MWh

PAL ATURVE 23,4 % 
4 679 MWh

NESTEK A ASU 4,4 % 
883 MWh

20 083 
MWh

2020

1000

1100

1200

900
2021

kWh

OMINAISKULUTUS
/  K ÄSITELT Y R A AK A-A INE TN

1107

1159
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JÄTTEET kg /  K ÄSITELT Y R A AK A-A INETONNIJÄTTEET TN /  K ÄSITELT Y R A AK A-A INETONNI

Findest Protein Oy:n renderöintilaitoksen jätevedet käsiteltiin loppuvuodesta 
2021 valmistuneessa biologiskemiallisessa jätevedenpuhdistamossa. Laitoksel-
tamme lähtevän veden kuormitus väheni  edellisvuoteen verrattuna fosforia 
lukuun ottamatta kaikkien suureiden osalta: helposti biohajoavan orgaanisen 
aineen (BOD) osalta vesistökuormitus väheni 39 %, rasvojen osalta 28 %, ke-
miallisen hapenkulutuksen (COD) osalta osalta 30 %, kokonaistypen osalta 
10 % ja kiintoaineen osalta 30 %. 

Kokonaisfosforin vesistökuormitus kasvoi 100 % edellisvuoteen nähden. Nel-
jännellä vuosineljänneksellä lupaehdot täyttyivät uusiin lupaehtoihin nähden 
kaikilta osin ja on odotettavissa, että vuonna 2022 erinomaiset tulokset saavu-
tetaan koko vuoden osalta.

Vuonna 2021 käsittelylaitoksilla ja jätevedenpuhdistamolla käytettiin puh-
dasta vettä 21 225 m3 kuutiota. Suurin osa vedestä käytettiin laitostilojen ja 
laitteiden sekä kuljetuskaluston pesuun. 

VESI JA JÄTEVEDET: VESISTÖKUORMITUS VÄHENI EDELLISVUOTEEN VERR AT TUNA

2020

2

2019

3

4

2021

1

0

FINDEST PROTEIN OY /  EPÄSUORAT PÄ ÄSTÖT

SEK A JÄTE 1 1 ,54

ENERGIA JÄTE 34,08 PUUJÄTE 12,14

1,17 m3 / käsitelty 
raaka-ainetonni

1,02 m3 / käsitelty 
raaka-ainetonni

21 225
m3

18 417
m3

20212020



22

SOSIA ALINEN VASTUU

SAIRAUSPOISSAOLOPROSENTTI (%)

2020 2021

0 %

5 %

Honkajoki OyFindest Protein Oy

GMM Finland Oy

Olemme konsernina sitoutuneet noudattamaan kansallisen lainsäädännön 
lisäksi YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä yleismaailmallisia 
ihmis oikeuksia. Meillä kaikkia työntekijöitä ja -hakijoita kohdellaan kansain-
välisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen sekä kansallisen lainsäädännön ja 
työehtosopimusten mukaisesti. Odotamme myös kaikkien työntekijöidem-
me kohtelevan toisia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Emme hyväksy 
syrjintää minkään henkilökohtaisen ominaisuuden vuoksi.   

Honkajoki-konserni kuuluu valtion huoltovarmuusketjuun. Vuonna 2021 
korona pandemia edellytti meiltä yhä järjestelyjä tuotantomme turvaamiseksi 
ja siksi vuonna 2020 tehdyt poikkeusjärjestelyt jatkuivat myös vuonna 2021: 
jatkoimme tehdasalueen poikkeusjärjestelyjä tartuntojen ehkäisemiseksi; asian-
tuntijatehtävissä ja toimistotöissä työskenneltiin pääsääntöisesti etä yhteyksien 
välityksellä; ja turhia vierailuja ja tapaamisia tehdasalueella pyrittiin välttä-
mään. Pandemian tartuntapiikkien hellittäessä lisäsimme lähikontakteja ja  
palavereita terveysviranomaisten suosituksia noudattaen.

Hyvinvointi on  
työyhteisön kilpailuetu
Honkajoki-konsernissa sosiaaliseen vastuuseen 
lukeutuvat kiinteästi henkilöstön hyvinvointi, 
osaaminen, tuoteturvallisuus sekä hyvät toimintatavat 
ja suhteet lähiyhteisöissä ja -yrityksissä.

SAIRAUSPOISSAOLOT

Vuonna 2021 Honkajoki Oy:n sairauspoissaoloprosentti oli 5,0 eli 
sama kuin vuonna 2020. Suurin osa terveydenhuolto käynneistä 
liittyi ennaltaehkäisevään toimintaan, johon kuuluvat esimerkiksi  
terveys tarkastukset. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat veren-
kierto- ja hengityselinten sairaudet. Honkajoen poissaolopäiviä 
oli yhteensä 1178. Findest Protein Oy:n sairauspoissaolo prosentti 
puolestaan oli 3,0 ja poissaolopäiviä kertyi 144. GMM Finlandin 
sairauspoissaoloprosentti oli 0,0. 

Vuoden 2021 aikana konsernissa oli töissä yhteensä 127 työntekijää. 
Heistä 108 oli miehiä ja 19 naisia. Lukuun on laskettu mukaan myös 
kausityöntekijät.
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TAPATURMAT JA T YÖTURVALLISUUS: VUONNA 2021 
K IRJAT TI IN KUUSI L IE VÄ Ä T YÖTAPATURMA A

TYÖNTEKIJÄT VUONNA 2021

127
NAIS IA

MIEHIÄ

Mukaan on laskettu 
myös kausityötekijät

19

108

23

2020 2021

TAPATURMAT (KPL)

Honkajoki Oy:n konsernissa kirjattiin vuonna 2021 yhteensä kuusi työ-
tapaturmaa, jotka kaikki tapahtuivat Honkajoen laitosalueella. Kirja tuille 
työtapaturmille on suoritettu tapaturmatutkinnat, joiden perusteella on suo-
ritettu korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä. Vakavuudeltaan työtapaturmat 
olivat lieviä, mistä kertoo se, että suurin osa työtapaturmista ei aiheutta-
nut sairauspoissaoloa tai ne olivat lyhyitä. Vapaa-ajan tapaturmista johtuvat 
sairaus poissaolot nousivat huomattavasti vertailukauteen peilattuna.

Toimintatapoihimme kuuluu tehdä säännöllisesti ja systemaattisesti työtä 
turvallisemman työympäristön eteen. Tätä työtä jatkoimme myös vuonna 
2021. Kehitimme työympäristöämme jokapäiväisessä arjessa muun muassa 
seuraavilla toimenpiteillä: kattavat riskienarvioinnit, säännöllisesti suoritetta-
vat turvallisuuskierrokset sekä läheltäpiti- ja vaaratilanteiden käsittely. Lisäksi 
pyrimme monin tavoin ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään koronaviruksen 
myötä tulevia riskejä. Tässä työssä onnistuimme hyvin ja pystyimme var-
mistamaan toimintamme lähes häiriöttä haastavasta tilanteesta huolimatta.
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Teemme Honkajoki-konsernissa yhteistyötä useiden eri viranomaistahojen 
kanssa sekä toimimme laajasti yrityssektorilla. Lainmukainen toiminta ja 
monialainen yhteistyö viranomaisten kanssa ovat liiketoimintamme perus-
edellytyksiä. Aktiivinen yhteistyö tutkimusmaailman ja oppilaitosten kanssa 
antavat meille tärkeitä näkökulmia, jotka vahvistavat konserniamme innova-
tiivisena toimijana ja kykenemme säilyttämään asemamme kierto talouden 
kärkijoukossa.  

Toimintavuotemme sidosryhmäanalyysiin on koottu sisäisten ja ulkoisten ryh-
mien antama palaute sekä muu heiltä kerätty aineisto. Molempien ryhmien ai-
neistojen pohjana on toimii kysely, joka on toteutettu saman sisältöisenä myös 
vuonna 2020. 

Aktiivinen vuoropuhelu 
luo kokonaisymmärrystä

SIDOSRYHMÄ ANALY YSI 

Sidosryhmäanalyysillä tarkastelemme ulkoisten ja 
sisäisten sidosryhmiemme käsityksiä ja kokemuksia 
yhtiömme toiminnasta. Kysely on meille tärkeä 
työväline toimintamme kehittämisessä. 

 

OLENNAISUUSANALY YSI

PIEN I KOHTAL AINEN SUURI

P
IE

N
I

KO
H

TA
LA

IN
E

N
S

U
U

R
I

V
A

IK
U

T
U

S
 S

ID
O

S
R

Y
H

M
IL

LE

VAIKUTUS YHTEISKUNTA AN

Vastuullinen ja 
kannatava liiketoiminta

Asiakaslähtöinen 
toimintatapa

Esimiestyön vahvistaminen: 
laadukas ja avoin esimiestyö

Kestävä ja vastuullinen tuotanto

Aloitetoiminnan 
kehittäminen
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Aktiivinen yhteistyö tutkimusmaailman 
ja oppilaitosten kanssa antavat meille 
tärkeitä näkökulmia, jotka vahvistavat 
konserniamme innovatiivisena toimijana 
ja kykenemme säilyttämään asemamme 
kiertotalouden kärkijoukossa.

”  
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ASIAK AST Y Y T Y VÄISY YSK YSELY: HONK A JOKI NÄHDÄ ÄN 
LUOTET TAVANA JA VASTUULLISENA KUMPPANINA   

Honkajoki Oy:n ulkoisiin sidosryhmiin lukeutuvat lopputuoteasiakkaat, 
kuljetus liikkeet, eläinraaka-aineen toimittajat, naapurit sekä viranomaiset ja 
tutkimuskumppanit. Asiakastyytyväisyyskyselyn linkki lähetettiin heille sähkö-
postitse maaliskuussa 2021. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli 26. 

Ulkoisten sidosryhmien antama NPS® parani vuoden 2020 tuloksesta  kaksi 
yksikköä. Saaduissa vastauksissa korostui Honkajoki Oy:n neljä keskeistä 
vahvuutta: ”puhtaasti kotimainen”, ”vastuullinen yritys”, ”luotettava kump-
pani” ja ”sujuva yhteistyö”. Sen sijaan ”asiakaslähtöisyys” ja ”innovatiivi-
nen, edistyksellinen” nähtiin kehitettävinä tekijöinä. 

HENKILÖSTÖT Y Y T Y VÄISY YSK YSELY: HONK A JOKISTEN 
PERUSTEHTÄVÄ ON SELKE Ä JA OSA AMINEN VASTA A 
T YÖTEHTÄVIÄ

Maaliskuussa 2022 toteutetun henkilöstötyytyväisyyskyselyn tavoite oli kartoit-
taa henkilöstömme ajatuksia yhtiömme vahvuuksista ja kehittämis kohteista. 
Vastausprosentti oli 51 jääden 60 %:n tavoitteesta.

Vastauksissa konsernin vahvuutena nousi esiin henkilöstön kokemus siitä, 
että heidän perustehtävänsä oli selkä ja että heidän osaamisensa koettiin 
vastaavan hyvin työn vaatimuksia. Lisäksi työn koettiin joustavan riittävästi 
työntekijöiden elämäntilanteiden mukaan. 

Kehitettävänä asiana vastauksissa korostuivat palautekäytännöt palautteen 
saamisen ja sisäisten kehittämisehdotusten käsittelemisen näkökulmista. 
Myös tarve viestinnän kehittämistoimenpiteille nousi esiin. Honkajoki Oy 
on kehittänyt sekä ulkoista että sisäistä viestintäänsä kuluneen vuoden ai-
kana ja palautteen perusteella sitä jatketaan aktiivisesti myös tulevaisuudes-
sa. Erityistä huomiota tullaan työntekijöiden toiveiden mukaisesti kiinnittä-
mään muutosviestintään.    

Henkilökunta antoi myös arvionsa siitä, kuinka todennäköisesti he suo-
sittelisivat työnantajaansa ystävälle tai tutulle. ENPS®-kysely toteutettiin 
 Honkajoki-konsernin intrassa erillisenä kyselynä. Vastausprosentti oli vain 
30,9 % eikä näin ollen anna täysin luotettavaa kuvaa kokonaisuudesta. 
Suosittelu indeksi oli 29 pudoten edellisestä kyselystä 14,5 yksikköä. Tulok-
set ovat heikentyneet raportointikaudella ja tulemme paneutumaan saatuun 
palautteeseen ratkaisulähtöisesti.  

55
SUOSIT TELUINDEKSI  (NPS®)

2020 TULOS 53

29
SUOSIT TELUINDEKSI  (ENPS®)

2020 TULOS 4 4
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Vuoden 2021 taloudelliseen tulokseen vaikuttivat 
positiivisesti raaka-ainemäärien ja hintojen nousu. 
Suurin hinnan nousu tapahtui rasvatuotteissa, 
mutta myös proteiinijauhojen hinnat olivat 
noususuhdanteessa.

Taloudellisesti vahvin 
vuosi yhtiön historiassa

TALOUDELLINEN VASTUU

Rehuproteiinien, lannoiteraaka-aineiden ja eläinrasvan toimialoista muodos-
tui 69,3 % koko liikevaihdosta. Toiseksi suurin toimiala oli yhtiön  käsittely- ja 
hävityspalvelut, jotka muodostivat 29,3 % konsernin liikevaihdosta. Pienim-
män, mutta tärkeän erän muodosti hukkalämmöstä talteenotettu lämpö-
energia 1,4 %:n osuudella.

Tarkka suunnitelutyö ja raaka-aineiden nopea kerääminen ovat  toimintamme 
kulmakiviä. Noudamme raaka-aineet asiakkailtamme sovittujen aika taulujen 
mukaisesti. Kuljetuspalvelun oikea-aikaisuus ja nopeus vaikuttavat raaka- 
aineiden laatuun ja sitä kautta lopputuotteisiin. Toimimalla nopeasti ehkäi-
semme raaka-aineiden kemiallisen ja mikrobiologisen laadun huonontumista 
ja voimme siten edistää niiden hygieenistä ja turvallista käsittelyä. Suunnitte-
lemme kaikki raaka-ainenoudot logistiikkaosastollamme omiin  tarpeisiimme 
kehitetyllä HELOS-ohjelmistolla. Kuljetukset hoidetaan konsernin ohjauk-
sessa pääosin sopimuskumppaneiden kalustolla.

Honkajoki Oy:n tuotteiden turvallisuus ja korkea laatu perustuvat koko 
toimitus ketjun arviointiin, yksityiskohtaiseen toiminnan suunnitteluun sekä 
valvontaan. Toimitusketju alkaa raaka-aineiden toimittajista päätyen val-
miin lopputuotteen toimittamiseen asiakkaalle. Ketjulle on suoritettu sys-
temaattinen arviointi, jonka perusteella olemme määrittäneet laadunvar-
mistuksen kontrollipisteitä, joissa tarkastetaan ja varmistetaan materiaalin 
vaatimusten mukaisuus ja turvallisuus. Kaikki prosessiin saapuva raaka-aine 
kulkee näiden kontrollipisteiden kautta. Pisteiden ansiosta pystymme rea-
goimaan mahdollisiin poikkeamiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja 
näin toimittamaan asiakkaillemme tuotteita, jotka varmasti täyttävät kaikki 
niille asetetut turvallisuus- ja asiakasvaatimukset. 

LI IKEVAIHTO 2021

REHUPROTEI IN IT, 
L ANNOITER A AK A-A INEET 
JA EL ÄINR ASVA

K ÄSIT TELY- JA 
HÄVIT YSPALVELUT

HUKK AL ÄMMÖSTÄ TALTEEN-
OTET TU L ÄMPÖENERGIA

69,3 %

29,3 %

1,4 %
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VUODEN 2021 TUNNUSLUVUT

MIL JOONA A EUROA

NET TOTULOS

PROSENT TIA PROSENT TIA

TONNIA

PROSENT TIA

OMAVAR AISUUSASTE

LI IKE VAIHTO R A AK A-A INEIDEN MÄ ÄR Ä

VASTA ANOTET TUJEN R A AK A-
A INEIDEN MÄ ÄR ÄN K ASVU

T YÖNTEKIJÖITÄ 
KONSERNISSA

JOISTA NAIS IA 19

127 53,1

11,3 59,8

199 505

12,4
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JÄRJESTÖT JA EDUNVALVONTAORGANISA ATIOT,  
JOISSA HONK A JOKI - KONSERNI ON MUK ANA .  

• European Fat Processors and Renderers Association EFPRA 

• Suomen Yritysvastuuverkosto FIBS Ry 

• 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

• PSK Standardointi ry
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AVAINLUVUT 2021

53,1 M€

L I IKE VA IHTO

YHTEISKUNTAMAKSUT JA VEROT HENKILÖSTÖMAKSUT

OSINGOT 

HANKINNAT

ANNETTUJA LAHJOITUKSIA YHT.

SA ADUT AVUSTUKSET

Aineet,  
tarvikkeet, tavaratValtion avustukset

ALV: t Ajoneuvojen julkiset maksut

Kiinteistövero

Välit tömät verot

Muut henkilöstösivukulut

Eläkesivukulut

Palkat

19 642 872 €

27 997 €1 220 400 €

259 838 €

2 084 095 € 4 026 €

50 384 €

1 569 142 €

242 955 €

950 659 €

5 399 016 €
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Vuonna 2021 tuotteidemme kysyntä säilyi vahvana. Kysynnän  ansiosta 
varastomme pysyvät pieninä emmekä kohdanneet toimitusvaikeuksia 
tuotannollisista syistä. Korkean kysynnän johdosta myös hinnat kohosi-
vat. Erityisesti tuottamamme rasvatuotteiden hinnat nousivat merkittä-
västi vuoteen 2020 verrattuna.   Vuonna 2021 myös kotimaan markkina 
jatkoi vahvistumistaan uusien paikallisten toimijoiden aseman vakiinnut-
tua Suomessa. Kuljetuskustannukset jatkoivat nousuaan,  mikä aiheut-
ti kokonaiskustannusten nousua  lopputuoteasiakkaillemme. Kuljetusten 
kustannusvaikutus näkyi erityisesti pitkien rahtien hinnoissa,  esimerkiksi 
kolmansiin maihin myytävissä tuotteissa.

Raportointikaudella jouduimme vetämään takaisin yhden suursäkin 
prosessoitua eläinvalkuaista sekä yhden erän rasvaa, sillä kyseiset tuot-
teet eivät vastanneet niille asetettuja laatuvaatimuksia.

Myynti ja tuotteet

32

TALOUDELLINEN VASTUU
CAT2 ME AT BONE ME AL

PORCINE PROTEIN ME AL

BOVINE ME AL

POULTRY PROTEIN ME AL
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LUOKK A 1 LUOKK A 2 LUOKK A 3

LIHALUUJAUHO LIHALUUJAUHO EL ÄINVALKUAINEN

25 % kotimaa 75 % ulkomaat

R ASVA R ASVA

R ASVA

Myyty biopolttoaineen  
raaka-aineeksi

50 % kotimaa 50 % ulkomaat

Myyty asiakkaillemme 
biopolttoaineen raaka-aineeksi

87 % kotimaa 13 % ulkomaat

Rehurasvaksi lemmikkieläin-
ruokateollisuuteen

Biopolttoaineen raaka-aineeksi

87 % kotimaa 13 % ulkomaat

Poltettavaksi energiana Myyty luomulannoitteen raaka-
aineeksi ja turkiseläinkeittiölle

70 % kotimaa 30 % EU
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Raportointi
Vastuullisuusraportti on rakennettu Global Reporting Initiative  -standardistoa 
ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita soveltaen. Konsernin edellinen 
vastuullisuus raportti julkaistiin 15.6.2020, ja se tehtiin Core-tasolla. 

Raportin laajuudessa ei ole merkittäviä muutoksia vuoden 2020 raporttiin 
nähden. Tuloksia ei ole varmennettu ulkoisesti. Käsittelemämme teemat 
ovat nousseet usein esille sidosryhmiemme kanssa käydyissä  keskusteluissa. 
 Vastuullisuusraportin avulla haluamme kertoa sidosryhmillemme, miten 
vastaamme liiketoiminnassamme näihin heitä kiinnostaviin ja mietityttä-
viin asioihin. Samalla haluamme osallistua julkiseen keskusteluun lihan-
tuotannon tilasta ja kehityksestä sekä ympäristövaikutuksista. 

Tiedot on kerätty Honkajoki-konserniin kuuluvista yrityksistä. Raportointi-
kausi oli 1.1–31.12.2021. Olemme  sitoutuneet raportoimaan konsernimme 
vastuullisuudesta sekä asettamaan ja seuraamaan tavoitteita vastuullisuutta 
edistäville toimenpiteille vuosittain.
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Sisältöindeksi 
GRI 102: YLEINEN PERUSSISÄLTÖ sivu

1. Organisaation nimi

102-1 Organisaation nimi 1, 8
102-2 Tuotemerkit, tuotteet ja palvelut 11–13, 32
102-3 Pääkonttorin sijainti 8, 15
102-4 Toimintojen sijainti  8, 15
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto 8
102-6 Markkina-alueet 33
102-7 Organisaation koko 29
102-8 Tietoja henkilöstöstä ja muista työntekijöistä 23, 29
102-9 Organisaation toimitusketju 9
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa tai toimitusketjussa 8
102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen 10
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet 8, 11, 16
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa 30

2. Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus 6

3. Eettisyys
102-16 Arvot ja toimintaperiaatteet 10

4. Hallinto
102-18 Hallintorakenne 9
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5. Sidosryhmät
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä 24
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö 23, 29
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet 24
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet 24, 26
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet 26

6. Raportointitapa
102-45 Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Honkajoki-konserni 8
102-46 Raportin sisällön määrittely 34
102-47 Olennaiset näkökohdat 4, 6, 7
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa 34
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa 34
102-50 Raportointijakso 32
102-51 Edellisen raportin päiväys 34
102-52 Raportin julkaisutiheys 34
102-53 Yhteystiedot, joista kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja 4
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus 32
102-55 GRI sisältöindeksi 35
102-56 Ulkoinen varmennus 34
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GRI 103: JOHTAMISTAVAT
103-1 Kuvaus näkökohdan olennaisuudesta ja rajaukset 12
103-2 Johtamistavan kuvaus ja osatekijät 12
103-3 Johtamistavan arviointi 12

GRI 200: TALOUDELLINEN VASTUU
GRI 201: TALOUDELLINEN SUORIUTUMINEN
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen 31
201-4 Valtiolta saadut avustukset 31

GRI 205: KORRUPTIONVASTAISUUS
205-3 Vahvistetut korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet 8

GRI 300: YMPÄRISTÖVASTUU
GRI 301: MATERIAALIT
301-1 Käytetyt materiaalit 29
301-3 Takaisinvedettyjen materiaalien osuus 32

GRI 302: ENERGIA
302-1 Energian kulutus 17–21

GRI 303: VESI JA JÄTEVEDET 
303-1 Vuorovaikutus vesiresurssien kanssa 19, 21
303-3 Veden käyttö 19, 21
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GRI 305: PÄÄSTÖT
305-1 Suorat CO2-päästöt (scope 1) 17
305-2 Epäsuorat CO2-päästöt (scope 2) 17
305-3 Muut epäsuorat CO2-päästöt (scope3) 17

GRI 306: JÄTTEET 
306-2 Jätteiden merkittävien ympäristövaikutusten hallinta 19, 21
306-3 Syntyneet jätteet 19, 21
306-4 Jätteet, jotka ohjattu kierrätykseen 19, 21
306-5 Hävitykseen ohjatut jätteet 19, 21

GRI 400: SOSIAALINEN VASTUU
GRI 401: TYÖLLISTÄMINEN
401-2 Vakituiselle henkilöstölle tarjotut lisät 13

GRI 403: TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS 
403-1 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät 22–23
403-9 Työtapaturmat 22–23

GRI 405: MONIMUOTOISUUS JA YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus 9

GRI 406: SYRJINNÄN ESTÄMINEN
406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet 22

01 ALKUSANAT 02 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 03 YRITYS- JA YHTEISKUNTAVASTUU 04 YMPÄRISTÖVASTUU 05 SOSIA ALINEN VASTUU

06 TALOUDELLINEN VASTUU 07 RAPORTOINTI 08 SISÄLTÖINDEKSI
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