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Atrian Toimintaperiaatteet
Toimintaperiaatteissa vahvistetaan eettiset perusperiaatteet, joita arvostamme ja joita noudatamme 
toiminnoissamme joka päivä. Toimintaperiaatteita tukevat yhtiön politiikat ja ohjeistukset, jotka mää-
rittävät ja ohjaavat käytöstä, jota odotamme kaikilta Atrian työntekijöiltä.

Atria sitoutuu Toimintaperiaatteissa seuraaviin kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin:
• YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
• Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimus työelämän perusoikeuksista
• YK:n Global Compact -aloite ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja  

ympäristönsuojelun edistämisestä ja korruption ehkäisemisestä
• OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
• Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen peruskirja ja  

ICC:n lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
• Business Social Compliance Initiative (BSCI) ostotoiminnan periaatteet

Hyväksyntä: Atria konsernin hallitus hyväksyy Toimintaperiaatteet. Atrian yritysvastuun 
ohjausryhmä katselmoi kokonaisuuden vuosittain ja esittää mahdolliset muutostarpeet  
Atria konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle hyväksyttäväksi.
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Atrian Toimintaperiaatteet
• Atrian liiketoimia koskevat eettiset perusperiaatteet

• Hallituksen hyväksyntä
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Perusta hyvän  
kehittämiselle
Kun toimintakulttuuri on vahva ja vastuullinen, toiminnan 
kehittäminen onnistuu ja arjen tekeminen on sujuvaa.
Atrian Toimintaperiaatteet tukevat yrityksen tulevaisuuden 
tavoitteita ja auttavat saavuttamaan ne. Ne linjaavat meille 
vastaukset päivittäiseen toimintaan. Kun olemme kaikki 
perillä yhteisistä toimintatavoista, arkinen päätöksen- 
tekomme – jossa kaikki viime kädessä ratkaistaan – nopeu-
tuu ja helpottuu. Näin pystymme vastaamaan paremmin 
kuluttajien ja asiakkaiden sekä omistajien odotuksiin.

Atrian Toimintaperiaatteissa näkyy yhtiön koko henkilöstön 
määrittelemä yrityskulttuuri – Atrian Tapa Toimia: ”Olemme 
aidosti kiinnostuneita asiakkaista ja kuluttajista, tuotamme 
laatua, haluamme menestyä ja olemme innostuneita 
työstämme.”

Toimimalla näiden arvojen ja yhtenäisten toiminta- 
periaatteiden mukaisesti Atria voi ohjata käytännön  
toimintaansa kohti kestävää kehitystä ja menestystä.

Vastuullinen liiketoiminta on kannattavaa liiketoimintaa.

Juha Gröhn
toimitusjohtaja
Atria Oyj
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Pidämme huolta liiketoiminnastamme
Haluamme menestyä, ja välitämme siitä, kuinka menestys saavutetaan. Terveiden ja vastuullisten liiketoimintakäytän- 
töjen ja sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen muodostaa perustan kaikille Atrian toiminnoille.

Kilpailu 

Uskomme reiluun ja avoimeen kilpailuun. Noudatamme lii-
ketoimissamme reilun kilpailun periaatteita ja sovellettavaa 
lainsäädäntöä.

 » Kilpailupolitiikka PO
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Lahjonnan vastaiset toimet

Emme hyväksy toiminnassamme minkäänlaista lahjontaa. 
Emme anna emmekä ota vastaan lahjuksia tai muita perus-
teettomia etuja liiketoimien edistämiseksi tai taloudellisen 
hyödyn saamiseksi. 

 » Korruption vastainen politiikka PO
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Liiketoiminnan tietojen julkistaminen

Olemme sitoutuneet tekemään vastuullisia päätöksiä liike-
toimissamme. Noudatamme kirjanpidossa ja raportoinnissa 
pörssiyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä tilin-
päätösstandardeja.

 » Tiedonantopolitiikka PCORE POLICY

 » Investointipolitiikka PO
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Luottamukselliset tiedot
Ymmärrämme liikesalaisuuksien suojaamisen tärkeyden ja 
kunnioitamme muiden, mukaan lukien kilpailijat, toimitta-
jat ja asiakkaat, luottamuksellisia tietoja. Käsittelemme hen-
kilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Var-
mistamme, ettei hallussamme olevaa tai saamaamme 
luottamuksellista tietoa käytetä lainvastaisesti tai luovuteta 
sivullisille henkilöille tai yrityksille.

 » Sisäpiiripolitiikka PCORE POLICY

 » Tietoturvapolitiikka PO
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 » GDPR-politiikka PO
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Eturistiriidat

Odotamme, että kaikki työntekijät ovat lojaaleja Atrialle kai-
kessa toiminnassaan. Odotamme työntekijöiden välttä-
vän kaikkia sellaisia henkilökohtaisia toimia tai taloudellisia 
intressejä, jotka voivat olla ristiriidassa niihin vastuisiin näh-
den, joita heillä on Atrialla. Emme hyväksy toimia, joissa 
työntekijä pyrkii saamaan henkilökohtaista hyötyä käyttä-
mällä väärin asemaansa.

 » Sisäpiiripolitiikka PCORE POLICY

 » Henkilöstöpolitiikka PO
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Riskienhallinta

Riskienhallinta on oleellinen osa Atrian strategista proses-
sia, liiketoimintaa koskevaa päätöksentekoa ja operatiivisia 
prosesseja. Perusteellinen riskianalyysi turvaa liiketoimin-
taamme silloin, kun hyödynnämme uusia liiketoiminnan tai 
markkinoinnin esiin tuomia mahdollisuuksia. 

 » Riskipolitiikka PCORE POLICY

 » Päätöksentekopolitiikka PCORE POLICY
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Pidämme huolta sidosryhmistämme
Strategiamme ja toimemme konkretisoituvat arkipäivän työssä sidosryhmien kanssa. Käymme dialogia sidosryhmien 
kanssa saadaksemme tietoa niiden intresseistä ja voidaksemme ottaa niiden toiveet huomioon liiketoimissa.

Työntekijämme 

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara: menestyk-
semme on työntekijöittemme taitojen ja motivaation 
ansiota. Huolehdimme työntekijöiden turvallisuudesta, 
hyvinvoinnista ja kehityksestä.

Uskomme, että työhyvinvointia lisääviä tekijöitä ovat fyysi-
sesti ja henkisesti turvallinen työympäristö, oikeudenmukai-
nen korvaus työstä, tasapaino työajan ja vapaa-ajan välillä 
ja perusihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tarjoamme tur-
vallisen ja terveellisen työympäristön työntekijöillemme. 
Näin ollen myös vaadimme, että työntekijät noudattavat 
hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä ohjeita. 

Noudatamme ja kannatamme kansainvälisesti tunnustet-
tuja ihmisoikeusperiaatteita ja edistämme niiden sovelta-
mista kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

 » Henkilöstöpolitiikka PO
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Tuottajat

Atrian suomalaiset lihantuottajat ovat merkittävä 
yhteistyökumppanimme ja Atrian menestyksen avaintekijä. 
Tuottajiemme menestys on meille tärkeää ja siksi 
haluamme olla paras kumppani tuottajillemme. Yhdessä 
voimme kehittää ketjumme kilpailukykyä, kannattavuutta, 
vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Edellytämme 
tuottajiltamme sitoutumista toimintaperiaatteisiimme 
ja tuotantotapaohjeisiin, jotka huomioivat mm. eläinten 
hyvinvointiin liittyvät menettelytavat. 

 » Atrian Toimintaperiaatteet Kumppaneille PO
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 » Eläinten hyvinvointipolitiikka PO
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Kuluttajat ja asiakkaat

Visiomme mukaisesti keskitymme kuluttajien ja asiakkaiden  
tarpeisiin: ”Tarjoamme hyvää ruokaa kaikkiin ruokahetkiin.  
Innostuneet ihmiset ja halutuin brändi ovat menestyk-
semme perusta.” 

Tuotamme laatua kaikissa toimissamme ja tarjoamme 
kuluttajille ja asiakkaille arvoa — luotettavuutta, laatua ja 
turvallisia tuotteita. 

Huolehdimme, että kuluttajilla ja asiakkailla on tuotteis-
tamme riittävät ja olennaiset tiedot saatavilla.

Arvostamme ja ylläpidämme vahvaa asiakasyhteistyötä. 

 » Elintarviketurvallisuus- ja laatu- ja  
ravitsemuspolitiikka PO
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 » Markkinointi- ja viestintäpolitiikka PO
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 » Tavaramerkkipolitiikka PO
P

ERATIONAL PO

LIC
Y

Osakkeenomistajat

Toimimme hyvää hallintotapaa koskevien kansainvälisesti 
tunnustettujen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteenamme 
on luoda kestävää ja pitkäaikaista taloudellista arvoa yri-
tyksen osakkeenomistajille ja tarjota heille todenmukaista, 
ajantasaista ja täsmällistä tietoa toiminnastamme. 

 » Rahoituspolitiikka PCORE POLICY

 » Tiedonantopolitiikka PCORE POLICY  
 » Hallinnointikoodi (Arvopaperimarkkinayhdistys ry) 
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Toimittajat ja muut liikekumppanit 

Harjoitamme liikekumppanien kanssa liiketoimintaa, josta 
molemmilla osapuolilla on mahdollisuus hyötyä. 

Edellytämme liikekumppaniemme noudattavan paikallista 
lainsäädäntöä ja sovellettavia kansainvälisiä standardeja 
sekä Atrian kumppaneille suunnattuja toimintaperiaatteita. 
Lisäksi yhteistyö Atrian kanssa velvoittaa liikekumppaneita 
noudattamaan vaatimuksia, jotka olemme asettaneet tuot-
teiden tai palveluiden laadulle, niitä koskeville menettelyille 
ja toimitusketjulle.

 » Atrian Toimintaperiaatteet Kumppaneille PO
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 » Hankintapolitiikka PO
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 » Eläinten hyvinvointipolitiikka PO
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 » Siirtohinnoittelupolitiikka PO
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Yhteiskunnallinen toiminta 

Edistämme paikallisyhteisöjen hyvinvointia ensisijaisesti tar-
joamalla työpaikkoja ja maksamalla veroja mutta myös osal-
listumalla paikallisyhteisöjen vetämiin kehitysprojekteihin. 

Tavoitteenamme on edistää ja suojella laillisia kaupallisia 
etujamme. Toimimme yhteistyössä lainsäädännön ja mui-
den määräysten kehittämisestä vastaavien viranomaisten 
ja organisaatioiden kanssa. Emme aja poliittisten puoluei-
den etuja.

Osallistumme julkiseen keskusteluun edistääksemme kes-
tävää elintarviketuotantoa ja muita liiketoimintaamme kos-
kevia aloja. Olemme sitoutuneet tietoon perustuvaan, vuo-
rovaikutteiseen, läpinäkyvään ja rehelliseen viestintään. 

 » Markkinointi- ja viestintäpolitiikka PO
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 » Korruption vastainen politiikka PO
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Pidämme huolta ympäristöstä 
Tiedostamme ympäristövastuumme. Kunnioitamme luontoa ja käytämme luonnonvaroja kestävästi kaikissa elintarvike-
tuotannon ja kulutuksen vaiheissa. Olemme sitoutuneet vähentämään jatkuvasti toimintojemme ympäristövaikutuksia 
arvoketjun kaikissa vaiheissa. 

Verkostoidumme asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme  
edistää ympäristönsuojelua, saada lisää tietoa ympäristö-
kysymyksistä ja ottaa käyttöön hyviä toimintatapoja. Edel-
lytämme myös liikekumppaniemme toimivan ympäristön 
kannalta vastuullisella tavalla.

 » Ympäristöpolitiikka PO
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 » Hankintapolitiikka PO
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 » Atrian Toimintaperiaatteet Kumppaneille PO
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Lainmukaisuus ja Atrian Toiminta- 
periaatteiden noudattaminen 
Atrian Toimintaperiaatteet ja niitä tukevat politiikat koskevat kaikkia Atria-konsernin työntekijöitä kaikilla  
liiketoiminta-alueilla. Koulutamme työntekijämme toimimaan Atrian Toimintaperiaatteiden mukaisesti.

 

Jos työntekijä on epävarma Toimintaperiaatteiden tulkin-
nasta, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä esimieheensä tai 
Atrian lakiasiainosastoon. Työntekijöiden on ilmoitettava esi-
miehelleen, jos he epäilevät, että Atrian Toimintaperiaatteita 
tai yhtiön politiikkoja on rikottu tai että yrityksen toiminta 
on ollut lainvastaista. Epäillyistä rikkomuksista voi ilmoittaa 
myös anonyymisti Atrian väärinkäytöspolitiikan mukaisesti 
osoitteessa https://report.whistleb.com/atria.

Tutkinta ja seuraukset 
Atria tutkii toimintaansa kohdistuneet ilmoitukset joko sisäi-
sesti tai tarvittaessa ulkopuolista tahoa apunaan käyttäen tur-
vaten tutkinnan puolueettomuutta. Atrian toimintaperiaattei-
siin kohdistuvilla rikkomuksilla on asian vakavuuden mukaan 
määräytyviä seurauksia.

 » Atrian väärinkäytösilmoituksia koskeva politiikka PO
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