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JOHDANTO

ARVOT

Tässä toimintaohjeessa on esitelty Honkajoki konsernin eettiset periaatteet. 
Nämä periaatteet muodostavat yleisen viitekehyksen ohjaamaan toimin-
taa ja käyttäytymistä Honkajoki konsernissa. Honkajoki-konsernin eettinen 
 toimintaohjeisto asettaa konsernin liiketoiminnalle yhteiset toimintamallit, 
 jotka pohjautuvat kansalliseen- ja kansainväliseen lainsäädäntöön, sopimuk-
siin sekä konsernin arvoihin. Ohjeisto määrittää oikean tavan toimia myös 
 silloin, kun laki ei ota asiaan kantaa.

Luottamus Halu kehittää 
ja kehittyä

Taloudellinen 
vastuullisuus

Henkilöstön 
hyvinvointi

Ympäristö-
ystävällisyys
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Edellytämme ohjeiston noudattamista ja kunnioittamista kaikilta konsernin 
yhtiöiltä ja työntekijöiltä asemasta ja vastuualueesta riippumatta. Käsitteet 
“Honkajoki-konserni” ja “konserni” tarkoittavat Honkajoki Oy:tä ja sen 
tytäryhtiöitä. Kun puhumme meistä, viittaamme Honkajoki- konserniin ja 
sen kaikkiin yhtiöihin. Ohjeistolla viittaamme tähän Honkajoki- konsernin 
eettiseen ohjeistoon.

Honkajoki konserni on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen 
 periaatteita. Tavoitteena on varmistaa, että koko yhtiö toimii  vastuullisesti 
 kaikilla liiketoiminnan alueilla. Osana vastuullista toimintaa Honkajoki 
konserni noudattaa soveltuvia lakeja toiminta-alueillaan sekä kunnioittaa 
kansain välisiä sopimuksia*. 

Ohjeiston on laatinut konsernin johto ja sen on hyväksynyt konsernin hal-
litus.  Konsernin johto sitoutuu tarkistamaan ohjeiston periaatteet säännöl-
lisesti sekä ottamaan päävastuun niiden noudattamisesta ja soveltamisesta 
konsernin toimipisteissä.

*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 peruskirja 
ja ICC:n lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
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IHMISOIKEUDET JA TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET
Turvaamme työntekijöillemme oikeudenmukaisen ja turvallisen työympäris-
tön. Honkajoki-konserni noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mää-
rittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Kohtelemme työntekijöitä ja 
-hakijoita ILO:n yleissopimusten sekä kansallisen työlainsäädännön ja työ-
ehtosopimusten mukaisesti. Odotamme myös työntekijöidemme kohtelevan 
kaikkia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli, siviilisääty, raskaus, 
seksuaalisuus ja uskonto, eivät vaikuta henkilön kohteluun tai palkkaukseen, 
vaan työntekijöitä arvioidaan hänen ammatillisen osaamisensa perusteella.

Emme hyväksy konsernissa lapsi- tai pakkotyövoimaa, palkkaorjuutta, 
työhön pakottamista, modernia orjakauppaa tai epäinhimillistä kohtelua. 
 Emme myöskään hyväksy uhkailuun, syrjintään, fyysiseen kuritukseen, 
 seksuaaliseen häirintään sekä muihin henkiseen tai fyysiseen väkivaltaan 
viittaavia tai kannustavia tekoja. 

Osallistuminen poliittiseen toimintaan on oikeus, jota konsernimme jäse-
net saavat käyttää̈ omien näkemystensä̈ mukaisesti omalla vapaa-ajallaan. 

Työntekijöillämme on oikeus kuulua ammattiliittoon, järjestäytymiseen ja 
työehtosopimusneuvotteluihin.

Sitoudumme turvaamaan kaikille työntekijöillemme korkean turvallisuus-
tason työn kaikissa vaiheissa. Suoritamme säännöllisiä työturvallisuustarkas-
tuksia ja auditointeja, joilla luodaan kestävä pohja työturvallisuustoiminnan 

jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen. Turvallisuusohjeistus- ja  seuranta 
kuuluvat koko henkilöstön päivittäisiin käytäntöihin. Kukin työntekijä on 
vastuussa työturvallisuusohjeiden noudattamisesta ja tarvittaessa henkilö-
suojaimien käytöstä sekä turvallisuusohjeiden tai -toimenpiteiden noudat-
tamiseen liittyvien puutteiden raportoinnista.                  

Yrityksen tietokoneiden ja viestintälaitteiden käytön tulee olla vastuullista, 
ammattimaista ja yhtiön ohjesääntöjen mukaista. 

02 IHMISOIKEUDET JA TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET
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VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, 
TUOTANNOSTA  
JA TUOTTEISTA
Honkajoki Oy:n tavoitteena on ehkäistä ja pienentää yhtiön  toiminnasta 
 aiheutuvien ympäristövaikutusten syntymistä sekä vähentää  aktiivisesti 
 ympäristövaikutuksia kansainvälisten säädösten mukaisesti. Arvioimme 
 ympäristövaikutuksia koko tuotantoketjussa sekä raportoimme päästöistä 
vuosittain. Päästöt julkaistaan vuosittain Vastuullisuusraportissa. 

Olemme tunnistaneet liiketoimintamme riskit ja sitoudumme toiminnassa 
ja päätöksenteossa ottamaan ympäristönsuojelulliset näkökohdat huomioon 
sekä jatkuvasti parantamaan ympäristöosaamisemme tasoa. Olemme sitou-
tuneet pienentämään toiminnastamme syntyviä haitallisia ympäristövaiku-
tuksia. Honkajoki Oy:n tavoitteena on pienentää tuotannon ja tuotteiden 
hiilijalanjälkeä siten, että saavutamme hiilinegatiivisuuden.

Honkajoki Oy kehittää jatkuvasti tuotannon tuoteturvallisuutta ja  prosesseja. 
Toimittamamme tuotteet ja palvelut ovat aina turvallisia, laadukkaita ja 
 ympäristöystävällisiä ja ne toimitetaan virheettöminä. Hallitsemme tuottei-
demme ja palveluidemme turvallisuutta ja laatua järjestelmällisesti eri vai-
heissa toteutettavilla laadunvarmennustoimenpiteillä. Kaikki työntekijämme 
noudattavat tuoteturvallisuuteen ja hygieniaan liittyviä ohjeita.

03 VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, TUOTANNOSTA JA TUOTTEISTA
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EETTISYYS LIIKETOIMINNASSA
Honkajoki Oy noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja 
määräyksiä. Seuraamme lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia ja  toimimme 
niiden mukaisesti. 

Honkajoki Oy odottaa, että kaikki sen kanssa yhteistyötä tekevät toimittajat 
ja kumppanit noudattavat Honkajoki Oy:n laatimaa eettistä ohjesääntöä.

Edellytämme, että kaikki eläinten kanssa työskentelevät sidosryhmämme hoi-
tavat ja kohtelevat eläimiä hyvin ja välttävät käsittelyä, joka aiheuttaa niille 
tarpeetonta stressiä, pelkoa tai terveysriskejä.

Edellytämme kaikkien eläinperäisten sivutuotteiden kanssa työskentelevien 
varmistavan, että raaka-aineita käsitellään asiaankuuluvalla ja lakien edel-
lyttämällä tavalla.

Olemme sitoutuneet toimimaan Kansainvälinen Kauppakamari ICC:n lah-
jonnan ja korruption vastaisen ohjeiston mukaisesti. Toimimme Taloudelli-
sen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n toimintaohjeiston mukaisesti. 

Emme hyväksy korruptiota, lahjontaa tai kiristystä missään muodossa. 
 Noudatamme reilua kilpailua ja voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. 

Emme ota vastaan tai tee suoria tai epäsuoria lahjoituksia, jotka voivat  vaikuttaa 
liiketoiminnan päätöksiin tai viranomaisten toimintaan. 

Emme anna rahalahjoituksia tai taloudellista tukea poliittisille puolueille tai 
niihin sidoksissa oleville yhteisöille, ellei se ole lain sallimaa ja yhtiön halli-
tuksen hyväksymää.

Honkajoki Oy:n henkilöstö voi työskennellä kaupallisissa yhteisöissä  edellyttäen, 
että tehtävät eivät aiheuta henkilön työtehtävien laiminlyöntiä tai aiheuta etu-
ristiriitaa Honkajoki Oy:n kanssa. Näistä työtehtävistä on sovittava tapaus-
kohtaisesti toimitusjohtajan kanssa. 

04 EETTISY YS LI IKETOIMINNASSA
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VIESTINTÄ JA TIEDON 
JAKAMINEN

Viestimme sidosryhmiemme kanssa avoimesti, tehokkaasti, selkeästi ja 
oikea- aikaisesti, ja valitsemme viestintäkeinot sidosryhmän tarpeista ja tie-
don luonteesta riippuen. Teemme jatkuvasti töitä tehostaaksemme viestin-
täämme ja parantaaksemme etenkin konsernin sisäistä viestintää.  Käytämme 
sanan vapautta vastuullisesti, ja viestimme vahvasti etenkin kiertotalouden ja 
 resurssiviisauden puolesta.

Käsittelemme kaikkia luottamuksellisia tietoja erityisen huolellisesti,  emmekä 
luovuta niitä eteenpäin kuin lain vaatimissa tilanteissa tai tietojen  omistajan sen 
salliessa. Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Honkajoki Oy käsittelee ja suojaa hallussaan olevia tietoja ja  materiaaleja 
tieto suojaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Toiminnassam-
me otamme huomioon ja kunnioitamme yhteistyökumppaniemme liike  - 
s alaisuuksia asianmukaisesti ja huolellisesti. Honkajoki Oy:llä on tietoturvaa ja 
tietos uojaa koskevia ohjeita, joita kaikki työntekijät sitoutuvat noudattamaan.

05 VIESTINTÄ JA TIEDON JAKAMINEN
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Kasvava osa Honkajoki-konsernin arvokkaimmasta omaisuudesta on 
 aineetonta. Tällaista immateriaaliomaisuutta ovat esimerkiksi  liikesalaisuudet, 
tieto taito, patentit, brändit, tavaramerkit, designit ja  tekijänoikeuksilla 
 suojatut materiaalit.

Työsuhteen aikana syntynyt tai kehitetty immateriaaliomaisuus on työsuhde-
keksintölain mukaisesti Honkajoki-konsernin omaisuutta, jos se liittyy 
 Honkajoki-konsernissa tehtyyn työhön.

Me kunnioitamme Honkajoki-konsernin ja muiden osapuolten immateriaali-
oikeuksia ja noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja, jotka koskevat 
 Honkajoki-konsernin ja sen liiketoimintakumppanien immateriaalioikeuksia. 

9
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LISÄTIEDOT JA 
RIKKOMUKSISTA 
ILMOITTAMINEN
Konsernimme johto sekä työntekijöiden suhteen lähimmät esimiehet 
 antavat tarvittaessa lisätietoa periaatteista ja niiden noudattamisesta. 
 Mikäli työntekijällä on kysymyksiä liittyen toimintaohjeen tulkintaan ja 
noudattamiseen,  hänen tulee olla yhteydessä esimieheensä. Jos joku työn-
tekijöistä epäilee, että näitä toimintaohjeita rikotaan, hän voi ottaa asian 
puheeksi esimiehensä kanssa. 

Asemamme vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä edellyttää tämän ohjeiston 
ymmärtämistä ja noudattamista. Siksi kenelläkään yhtiön organisaatiossa ei 
ole oikeutta poiketa niistä. Konsernin kaikilla yhtiöillä ja niiden  työntekijöillä 
on velvollisuus ilmoittaa, mikäli voimassa olevan lain vastaista tai  ohjeistosta 
poikkeavaa toimintaa havaitaan. Yhtiön johto on vastuussa tällaisten toimien 
tutkinnasta ja niiden korjaamisesta.

Ohjeiston vastainen toiminta ja rikkomukset käsitellään  tapauskohtaisesti. 
Mikäli konserni epäilee, että toiminta rikkoo lakia, siitä voidaan ilmoittaa 
viranomaisille. Rikkomus voi myös johtaa työsopimuksen päättämiseen. 
 Mikään painostus tai vaikeudet työasioissa eivät oikeuta näiden  periaatteiden 
tietoiseen rikkomiseen tai rikkomusten salaamiseen.

HONKAJOKI OY:n hallitus on hyväksynyt 
tämän toimintaohjeen 5.5.2022.

06 LISÄTIEDOT JA RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN
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