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Elintarviketurvallisuus-, 
laatu- ja 
ravitsemuspol itiikka 

Tarkoitus ja sovellusala 

Tässä asiakirjassa määritetään Atria-konsernin (jäljempänä 'Atria') Elintarviketurvallisuus-, laatu- ja 
ravitsemuspolitiikan pääperiaatteet. 

Tämä politiikka koskee kaikkia Atrian työntekijöitä ja toimintoja. Politiikan puitteet on määritetty 
kansainvälisissä laatu- ja elintarviketurvallisuusstandardeissa, kuten ISO 9001- ja 
FSSC 22 000 -standardeissa. 

Visionamme on luoda hyvää ruokaa kaikkiin ruokahetkiin. Meille hyvä ruoka tarkoittaa, että olemme 
huomioineet sen tekemisessä koko elintarvikeketjua koskevat odotukset ja täytämme kaikki ne 
lakisääteiset ja sidosryhmiemme vaatimukset, jotka koskevat liiketoimintaamme ja tuotteitamme. 

Vastataksemme asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään 
tuotevalikoimaamme, prosessejamme sekä toimintajärjestelmäämme. Kaikessa tekemisessämme 
tuotteiden turvallisuus on etusijalla. Olemme sitoutuneet kehittämään tuoteturvallisuus- ja 
laatukulttuuriamme ja varmistamaan, että tarvittavat resurssit ovat aina saatavilla tuotteiden 
turvallisuuden takaamiseksi. 

Politiikassa asetetaan toimintojemme laatua koskevat puitteet, ja olemme sitoutuneet 
raportoimaan tuloksista vuosittain yritysvastuuraportissa. 

Viitteet 

Atria Sourcing Policy 

Hyväksyntä: 

Atrian Elintarviketurvallisuus-, laatu- ja ravitsemuspolitiikka on Atria-konsernin toimitusjohtajan 
hyväksymä. Tuoteturvallisuudesta ja laadusta vastaava ohjausryhmä tarkistaa politiikan vuosittain, 
ja Atria-konsernin johtoryhmä hyväksyy mahdolliset muutokset osana johdon katselmusta. 
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Turvalliset ja korkealaatuiset raaka-aineet 

Kiinnitamme erityista huomioita tuotteissa kaytettavien raaka-aineiden laatuun ja turvallisuuteen. 
Raaka-aineet hankitaan hankintapolitiikkaa noudattaen hyvaksytyilta toimittajilta, joiden 
laaduntuottokyky, raaka-aineiden turvallisuus, puhtaus ja soveltuvuus Atrian tuotantoon 
varmistetaan jo tuotekehitysvaiheessa seka tuotannossa vastaanottovaiheessa aina ennen 
kayttoónottoa. 

Seuraamme aktiivisesti raaka-aineisiin ja lisaaineisiin liittyvaa lainsaadantoa ja 
viranomaissuosituksia seka huomioimme kuluttajien odotukset niiden vastuullisesta kaytosta. 

Huomioimme asiakasvaatimukset, jotka liittyvat tuotteissamme kaytettyjen raaka-aineiden 
vastuullisuusnakokohtiin. Julkaisemme sitoumuksemme eri raaka-aineiden vastuullisuusnakokohtiin 
erillisina linjauksina. Eri liiketoiminta-alueilla voi lisaksi olla amia raaka-ainekohtaisia linjauksia 
vastuullisuuteen, tuoteturvallisuuteen ja/tai ravitsemukseen liittyen. 

Vastuullinen tuotanto 

Atrian tuotantolaitoksissa ja elintarvikkeiden valmistusprosesseissa noudatetaan kansainvalisia 
hygieniavaatimuksia ja standardeja. Kaikissa Atrian tuotantolaitoksissa on FSSC 22 000 -standardin 
tai sita vastaavan standardin mukainen elintarviketurvallisuuden hallintajarjestelma. 

Elintarviketurvallisuuden hallintajarjestelmaan kuuluu laitosten omavalvonta, jonka avulla taataan 
prosessien asianmukainen toiminta ja tuoteturvallisuus asiakkaille. Omavalvontajarjestelma 
perustuu HACCP-riskienhallintajarjestelmaan (Hazard Analysis Critica! Control Points) ja sen 
tukiohjelmiin. Tukiohjelmiin kuuluvat lakisaateiset ja standardoidut menettelyt hyvien 
hygieniakaytantojen (GHP) ja hyvien valmistuskaytantojen (GMP) varmistamiseksi seka naiden 
menettelyiden taytantoonpanon seuranta. 

Vastuumme on huolehtia tyontekijoidemme osaamisesta ja kyvysta tyoskennella elintarvikealalla. 
Huolellinen rekrytointi, tyontekijoiden perehdytys ja saannollinen koulutus varmistavat 
tyontekijoiden ammattitaidon dynaamisessa tyoymparistossa. 
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Ravitsemus 
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Ymmarramme vastuumme kuluttajista ja kansanterveydesta ja tama huomioidaan myos 
tuotekehitystyossa. Sen lahtokohtana on kuluttajan mieltymysten ja ravitsemuksellisten 
ominaisuuksien hyva tasapainottaminen seka kuluttajan arkea helpottavien ruoanlaittoratkaisujen 
kehittaminen. 

Tavoitteenamme on tarjota kuluttajille ravitsevaa, terveellista, maistuvaa ja kaytannollista ruokaa. 
Naita asioita se tarkoittaa meille Atrialla: 

Rav1tseva 

• Tunnernrne 
ravitsernussuositukset, 
seuraarnrne atan tutkirnusta 
ja hyiidynnarnrne tata 
osaarnista/yrnrnarrysta 
tuotteidernrne 
kehittarnisessa ja 
valrnistarnisessa. 

• Tarjoarnrne kuluttajan eri 
ruokahetkiin sopivia ja 
ravitsevia vaihtoehtoja 
aterían raaka-aineista, 
valipaloista aina valrniisiin 
aterioihin. 

• llrnoitarnrne tuotteidernrne 
ravintosisalléit kuluttajan 
helposti yrnrnartarnallii 
tavalla. 

Terveellmen 

• Tuotteernrne ovat 
terveellisen ja rnonipuolisen 
ruokaval ion kulrnakiviii. 
Lisiiksi tarjoarnrne 
vaihtoehtoja rnyiis 
herkutteluun. 

• Edistiirnrne ja autarnrne 
kuluttajia ravitsevan ja 
terveell isen ruokavalion 
koostarnisessa. 

Tyytyvaiset asiakkaat ja kuluttajat 

Maistuva 

• Tunnernrne kuluttajien 
rnakurnieltyrnykset. 

• Varrnistarnrne 
rnakurnaailrnojen 
hyvaksyttavyyden 
kuluttajatutkirnuksin. 

• Lunastarnrne 
rnakulupauksen. 

• Varrnistarnrne tuotteidernrne 
tasalaatuisuuden. 

Kaytannollmen 

• Tunnernrne kuluttajien arjen 
haasteet eri elarnanvaiheissa 
ja kehitarnrne niihin sopivia 
ratkaisuja. 

• Tuotteernrne tarjoavat 
helpotusta arkeen ja 
rnahdoll istavat hyvan mielen 
ruokahetken. 

Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaiden ja kuluttajien tarpeista ja tavoitteemme on tayttaa 
heidan vaatimuksensa ja odotuksensa joka kerta. Vastuumme on huolehtia riittavan ja relevantin 
tuoteinformaation saatavuudesta asiakkaan ja kuluttajan valintojen tueksi. 

Taataksemme tuotteidemme laadukkuuden, ravitsevuuden ja turvallisuuden niiden koko elinkaaren 
ajan yllapidamme jarjestelmaa raaka-aineiden, valmistusaineiden, valmistusmenettelyjen ja 
lopputuotteiden jaljittamiseksi. Jarjestelman ansiosta voimme myos avoimesti kertoa kuluttajille 
enemman tuotteiden alkuperasta. 




