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Atrian strategian polku

Atrian Terveen Kasvun strategia jatkaa johdonmukaisesti edellisen kauden strategiaa. Atria toteutti edellisellä kaudella merkittäviä 
tehostamisohjelmia ja investointeja, jotka paransivat sen kilpailukykyä, varsinkin teollisten toimintojen tuottavuutta. 

Atrian Terve Kasvu -strategia

Atria Oyj | Strategia

Tuottavuuden parantaminen
Kansainvälinen 
kasvu

2005 2010 2015 2020

Kansainvälinen kasvu
• Voimakas kasvu Itämeren alueella

yritysostojen avulla; Atriasta tulee
yksi Pohjoismaiden johtavista
ruokataloista ja yhtiö laajentuu
Venäjän ja Baltian markkinoille

• Merkittäviä kasvuinvestointeja
Nurmossa

• Rahoitusaseman heikentyminen

Tuottavuuden parantaminen
• Taseen ja rahoitusaseman

vahvistaminen
• Kannattavuuden ja tuottavuuden

parantaminen kaikilla liiketoiminta-
alueilla

• Kasvuinvestointeja Suomessa
mm. lihaliiketoimintaan,
rehuliiketoimintaan ja tuotannon
automatisointiin

• Toimintojen rakenteellinen
selkiyttäminen Ruotsissa ja Venäjällä

Atrian Terve Kasvu 
• Kasvun ytimenä orgaaninen kasvu

kaikilla liiketoiminta-alueilla
• Orgaanisen kasvun ohella

yritysostoja
• Toiminnan kannattavuutta ei

vaaranneta; tuottavuus korostuu
• Kasvuinvestointeja teknologiaan ja

muihin tehokkuutta ja tuottavuutta
parantaviin kohteisin

Atrian Terve Kasvu

Mahdollistajat Pääteemat Teemojen toteutuminen 2016

1. Vahva talous: 
vahva tase ja hyvä rahoitusasema
mahdollistavat strategian mukaisia
kasvu- ja kehittämistoimenpiteitä.

2. Johdonmukaiset investoinnit:
Atria toteuttaa johdonmukaisia
investointeja, joilla se ylläpitää ja
parantaa tuotannon ja koko
toimitusketjun tuottavuutta ja
kilpailukykyä.

3. Tehokas toiminta:
koko toimitusketjun tehokkaalla
toiminnalla Atria mahdollistaa
toimintansa ja tuotteidensa
hintakilpailukyvyn.

4. Hyvä markkina- ja asiakastuntemus:
Atria on edelläkävijä kuluttaja- ja
markkinatiedon hyödyntäjänä, mikä
mahdollistaa kaupallisesti menestyvien
tuotesegmenttien ja tuotteiden
kehittämisen ja markkinoille tuomisen
oikeaan aikaan.

Kaupallinen erinomaisuus • Atria sai sianlihan vientiluvan Kiinaan, uusi markkina-
alue.

• Atria osti ruotsalaisen Lagerbergs-siipikarjayhtiön, uusi 
tuotesegmentti.

• Atrian lihan Ruotsin-vientiä varten käynnistetään uusi 
organisaatio.

• Tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä markkinoinnin ja 
myynnin investointeja lisättiin kaikilla liiketoiminta-
alueilla. 

Tehokas toiminta • Nurmon uuden sikaleikkaamon noin 36 miljoonan 
euron investointi eteni suunnitelmien mukaisesti.

• Atria vahvisti ja tehosti nautaketjuaan ostamalla Kaivon 
Liha Kaunismaa Oy:n osake-enemmistön.

• Atria tehosti toimintaansa Virossa keskittämällä teollisen 
toiminnan yhteen tehtaaseen ja myymällä yhden 
sikatilan.

• Atrian Ruotsin-toimintoja tehostettiin keskittämällä 
logistiset toiminnat Malmön tehtaalle.

• Konsernin yhteinen Group Procurement/non meat
-hankintaorganisaatio aloitti toimintansa.

• Atria toteutti Suomen ja Skandinavian liiketoiminta-
alueilla uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimia, joiden 
henkilöstövaikutus oli noin 100 henkilötyövuotta. 

Atrian Tapa Johtaa • Atrian Tapa Johtaa -esimiesohjelma eteni alustaviksi
toimenpiteiksi.

• Atrian Tapa Toimia -toimintaohjelmaa syvennettiin
muun muassa tuottavuutta, työturvallisuutta ja
osaamista edistävinä projekteina.

• Atrian Kädenjälki -ohjelmassa oli käynnissä noin 30
vastuullisuuteen liittyvää projektia.

• Atrian IT-ympäristön uudistaminen eteni kaikilla
liiketoiminta-alueilla.




