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Atria Suomi

Atria Suomi vastaa Atria-konsernin toiminnoista Suomessa, joka on konsernin merkittävin yksittäinen liiketoiminta-alue. Atria 
Suomi kehittää, valmistaa ja markkinoi tuoreita lihatuotteita ja muita elintarvikkeita sekä niihin liittyviä palveluja. Se on Suomen 
teurastamoteollisuuden ja useiden lihatuoteryhmiensä markkinajohtaja, ja yhtiöllä on merkittävää vientitoimintaa. Henkilöstön
määrä on noin 2 200. Atria-brändin liharaaka-aine on 100-prosenttisesti suomalaista lihaa.
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Asiakkuudet

• Päivittäistavarakauppa
• Food Service -asiakkuudet
• Elintarviketeollisuus
• Vientiasiakkuudet
• Konseptiasiakkuudet 

(Sibylla)

Brändit

Atria Suomen johtava tuotemerkki on Atria. Se yksi Suomen 
tunnetuimmista ja arvostetuimmista elintarvikebrändeistä. 

Atria Suomen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan
jaksoon verrattuna 3,3 miljoonaa euroa 932,3 miljoonaan
euroon. Myyntivolyymit kasvoivat alkuvuodesta, mutta laskivat
loppuvuodesta, kun Atria pidättäytyi kireimmästä hintakilpai-
lusta. Atrian tuoteryhmien kokonaismyynti päivittäistavaravara-
kaupassa kasvoi noin kaksi prosenttia siipikarja- ja valmisruo-
katuoteryhmien vauhdittamana.

Liikevoitto pieneni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrat-
tuna 5,6 miljoonaa euroa 24,2 miljoonaan euroon. Tulosta 
heikensi ensisijassa päivittäistavarakaupan hintakilpailusta joh-
tunut myyntihintojen lasku. Myös Nurmon uuden sikaleik-
kaamon ylösajo- ja käyttöönottokustannukset laskivat tulos-
tasoa.

Kasvu ja kannattavuus
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Ydintuoteryhmät

• Leivänpäälliset
• Lihavalmisteet, kuten

ruokamakkarat
• Tuore- ja 

kuluttajapakattu liha
• Siipikarjatuotteet
• Valmisruoat
• Eläinten rehut

”Teollinen tehokkuus ja kaupallinen menestys 
ovat Atria Suomen strategian ytimessä, jota
kehitämme voimakkaasti.”

Mika Ala-Fossi
Atria Suomi -liiketoiminta-alueen johtaja

Katso video:
www.atria.fi/konserni/yritys/strategia

2,6

Atria Suomen Terve Kasvu

Strategian mahdollistajat Strategian painopisteet Painopisteiden toteutus 2016

1. Suuri mittakaava
Mahdollistaa tarjonnan
suureen, kasvavaan ja
monipuolistuvaan kysyntään

2. Vahva kilpailuasema
Päätuoteryhmiensä
markkinajohtaja tai -kakkonen,
teurastamoteollisuuden
markkinajohtaja

3. Vahvat ja arvostetut brändit
Atria on lihatoimialan
tunnetuin ruokamerkki;
helpottaa uusien tuoteryhmien 
markkinoille tuomista ja uuden
markkinan luomista

4. Tehokas toiminta
Isot satsaukset tuotekehitys-,
tuotanto- ja ostoprosesseihin
parantavat hintakilpailukykyä

5. Varma ja läpinäkyvä lihaketju
Hyvä yhteistyö alkutuotannon
kanssa turvaa toimituksia ja
kasvua

Markkinatiedon 
syventäminen

• Vahvistettiin markkinatutkimuksen ja -analyysin resursseja.

Tuoteryhmä- ja  
brändijohtaminen

• Vahvistettiin Atria-brändin keskeisintä kilpailuetua: suomalaisen
lihan vastuullista tuotantotapaa ja sen jäljitettävyyttä tilalle asti.
Atrian Perhetila -konsepti kasvoi merkittävästi

• Merkittävimmät panostukset suunnattiin Siipikikarja-, Valmisruoka- 
ja Kuluttajapakattu liha -tuoteryhmiin.

Kaupallinen 
erinomaisuus

• Atrian valmistajaosuus päivittäistavarakaupassa oli vahva,
25 prosenttia.

• Myönteisimmin kehittyi Leivänpäälliset-tuoteryhmä, jossa Atrian
myynti kasvoi enemmän kuin markkinoilla keskimäärin.

• Atrian toimittajaosuus Food Service -sektorilla oli 28 prosenttia.
• Myönteisimmin kehittyi Valmisruoka-tuoteryhmä, jossa Atrian

myynti kasvoi noin 5 prosenttia.

Tuotannon operatiivinen 
tehokkuus

• Nurmon uuden sikaleikkaamon ykkösosa valmistui ja pitkälle 
automatisoitu tuotanto aloitettiin. 

• Kaikilla tuotantolaitoksilla toteutettiin tuottavuutta parantavia 
investointeja ja kehittämishankkeita. 

Toimintaketjun 
tehokkuus

• Atria tehosti nautaketjuaan ostamalla 70 prosentin osuuden 
Kaivon Liha Kaunismaa -naudanlihayrityksestä. 

• Altian rehuliiketoiminta siirtyi Atrialle; toimenpide parantaa
A-Rehu-tytäryhtiön Koskenkorvan tehtaan kilpailukykyä.

• Useita IT- ja teknologiahankkeita tuottavuuden parantamiseksi. 

Resurssien 
kohdentaminen

• Atria saavutti vuosille 2008–2016 asetetun energiankäytön 
yhdeksän prosentin tehostamistavoitteen.

• Atrian hanke Suomen ensimmäisestä teollisen mittakaavan 
aurinkosähköpuistosta eteni myönteisesti. 

• Hävikki on ihan turhaa! -hanke eteni toimenpidevaiheeseen.  

Atrian Tapa Johtaa • Atrian Tapa Johtaa -esimiesohjelmassa toteutettiin alustavat
toimenpiteet.

• Atrian Tapa Toimia -toimintaohjelman keskeiset projektit liittyivät
työturvallisuuteen, tuottavuuteen ja koulutukseen.

• Atria aloitti kolmannen Trainee-ohjelmansa erikoistumisaluei-
naan markkinoinnin, myynnin ja tuoteryhmien johtaminen ja
kehittäminen.




