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Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

MAAPALLO
Työ hiilineutraalin ruokaketjun saavuttamiseksi

RUOKA
Eläinten hyvinvointi, jäljitettävyys sekä tuotteiden 
turvallisuus

Yritysvastuuraportti kuvaa Atrian vastuullisuustyötä, sen 
tavoitteita ja tuloksia. Raportti jakautuu Atrian vastuulli-
suusstrategian mukaisesti neljään eri lukuun: maapallo, 
ruoka, ihmiset  ja vastuullinen liiketoiminta.
 
Raportissa esitetään vastuullisuuden tunnusluvut myös 
GRI-standardin mukaisesti.

Atrian vuosiraportointi koostuu neljästä erillisestä, toisiaan 
täydentävästä raportista: Vuosikertomus 2022, Taloudellinen 
katsaus 2022, Hallinnointi 2022 ja Yritysvastuuraportti 2022. 
Raportit, lukuun ottamatta Yritysvastuuraporttia, on julkaistu 
myös yhtenä Atrian vuosiraportti 2022 -pdf-julkaisuna. Kaikki 
raportit on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Atria on Pohjois-Euroopan johtavia  
liha- ja ruoka-alan yrityksiä
Olemme asiakkaidemme, henkilöstömme ja omistajiemme 
arvostama, vuonna 1903 perustettu yritys. Olemme tehneet 
ruokaa ihmisille 120 vuotta ja haluamme tehdä sitä tulevai-
suudessakin. Siksi toimimme maapalloa, ihmisiä ja ruokaa 
kunnioittaen. Atrian uusiutuminen ja kasvu perustuvat 
erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen ja tehokkaaseen, 
vastuulliseen toimintatapaan. Päätuotteemme, Hyvä Ruoka, 
tuottaa paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille sidosryh-
millemme. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 1 696,7 miljoonaa 
euroa ja palveluksemme oli 3 698 liha- ja ruoka-alan osaajaa 
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Atria Oyj:n osake 
on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1991 lähtien.

IHMISET
Atrian vastuu työnantajana sekä kuluttajia kohtaan

VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA 
muodostaa kehyksen koko toiminnalle  
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Atrian vastuullisuustyö näkyy 
konkreettisissa teoissa
Toimintaympäristössämme tapahtui vuonna 2022 suuria 
ja yllättäviä muutoksia. Ukrainan sodan seuraamukset 
näkyivät korkeana inflaationa. Erityisesti energian hinnan 
nousu ja tarve varmistaa energian saatavuus vaikuttivat 
koko elintarvikeketjuun voimakkaasti. Tuotantopanosten 
kallistuminen alkutuotannossa aiheutti ennennäkemät-
tömän kustannuskriisin. Kuluttajien ostovoiman heikenty-
minen vaikuttaa jatkossa suuresti elintarvikkeiden kysyn-
tään ja kulutukseen.  

Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, 
maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttä-
mättömien ja kriittisten tuotannon, palvelujen ja infrastruk-
tuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poik-
keusoloissa. Viimeaikaiset kriisit – Covid19, ilmastokriisi, 
luonnonmonimuotoisuuden heikkeneminen, Ukrainan 
sota ja energiakriisi – ovat uhanneet ruokataloutta rankasti. 
Elintarvikeketjun huoltovarmuudesta huolehtiminen oli 
ja on yksi keskeisiä koko Suomen kehityskohteita. Atrian 
huoltovarmuus säilyi hyvänä ja Atria on kyennyt vastaamaan 
muuttuvaan kulutuskysyntään ja asiakastarpeisiin.

Päivitetyn vastuullisuusohjelman jalkautus alkoi
Atria päivitti vastuullisuusohjelmansa vuonna 2021, ja 
uudistetun ohjelman jalkautus käytäntöön alkoi raportoin-
tivuonna. Vastuullisuusohjelman kolme isoa painopistettä, 
maapallo, ruoka ja ihmiset, säilyivät entisellään.  

Maapallo-painopisteen tärkein tavoite on hiilineutraali 
Atria. Atrialla onkin haettu aktiivisesti ratkaisuja uusituvan 
energian käyttöön laajentamalla Atrian Aurinkopuistoa, 
tutkimalla ja selvittämällä tuulivoiman mahdollisuuksia 
ja edistämällä biokaasulaitoksen rakentamista. Erilaisten 
sitoumusten kautta Atria on asettanut kestävän kehityksen 
tavoitteita omaan tuotantoonsa. Näitä ovat esimerkiksi  
Science Based Target (SBTi) -ilmastositoumus, materiaa-
litehokkuussitoumus ja energiatehokkuussitoumus. Atria 
liittyi keväällä 2022 kansainväliseen UN Global Compact 
-yritysvastuualoitteeseen, ja samalla Atria hyväksyttiin 
mukaan Climate Ambition Accelerator -koulutusohjel-

maan. Atria on omassa vastuullisuustyössään sitoutunut jo 
aikaisemmin Global Compactin kymmeneen vastuullisuus-
periaatteeseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 
ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption 
torjunnan osalta. Liittyminen UN Global Compact -yritysvas-
tuualoitteeseen vahvistaa Atrian kehitystyötä ympäristövas-
tuun ja sosiaalisen vastuun osalta.

Ruoka-painopisteen keskiössä on luonnollisesti Atrian 
tuottama ruoka. Haluamme olla mukana kuluttajan kaikissa 
ruokahetkissä tarjoamalla vastuullisesti tuotettua ruokaa 
luontoa ja ympäristöä kunnioittaen. Ravitseva ja turval-
linen ruoka tarkoittaa Atrialla avointa ja jäljitettävää ketjua, 
antibioottivapaata tuotantoa, eläinten hyvinvoinnista 
huolehtimista, tuoteturvallisuuden varmistamista ja ravit-
semuksellisten asioiden huomiointia tuotekehityksessä. 
Atria laajensi raportointivuonna antibioottivapaan possun 
tuotantoa.

Ihmiset-painopisteen alla tärkein projektimme on Turval-
lisesti Atrialta kotiin, jossa olemme useamman vuoden 
ajan saaneet hyviä tuloksia muun muassa työtapaturmien 
vähentämisessä. Atria aloitti raportointivuonna tiiviin 
yhteistyön Lastenklinikoiden Kummien kanssa. Ruoka- 
pöytäkeskustelut-yhteistyö vie lapsiperheisiin arvokasta 
viestiä lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisesta – 
keskustelulla edistetään lasten henkistä hyvinvointia ja 
vuorovaikutusta sekä vahvistetaan perheen välisiä suhteita.

Merja Leino
Vastuullisuusjohtaja

"Erilaisten sitoumusten kautta Atria on 
asettanut kestävän kehityksen tavoitteita 
omaan tuotantoonsa."
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Uuden vastuullisuusstrategian 
ensimmäinen vuosi

Vastuullisuus-
työ kattaa koko 
arvoketjun 

GRI 2-22

Atria-konsernin tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä 
toimialallaan. Vuosille 2022 - 2025 päivitetty vastuullisuusstrategia 
laajensi vastuullisuustyömme kattamaan oman toimintamme lisäksi 
koko atrialaisen arvoketjun. Se tarkoittaa vastuullisuuden kehittämistä 
yhä tiiviimmin yhteistyössä toimitusketjun kumppanien kanssa sekä 
asiakkaidemme kanssa tuotteiden ja palvelujen osalta. Atria haluaa 
mahdollistaa kuluttajille ja asiakkaille kestäviä valintoja sekä edistää 
ympäristön ja ihmisten hyvinvointia.

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme
Vastuullisuus on erottamaton osa Atrian strategiaa, liiketoimintaa ja 
jokapäiväistä työtä. Konsernitasolla määritetään yhteiset toiminta-
periaatteet ja -politiikat*, varmistetaan niiden mukainen toiminta ja 
asetetaan kaikille liiketoiminta-alueille yhteiset kehityshankkeet ja 
strateginen tahtotila. Atrian vastuullisuuden toteuttaminen ja jatkuva 
parantaminen ovat päivittäistä toiminnan johtamista eri liiketoimin-
ta-alueilla. Liiketoiminta-alueiden ohjausryhmät analysoivat alueensa 
toimintaympäristöä ja olennaisten sidosryhmien odotuksia Atrian 
vastuullisuudesta sekä sisällyttävät tarvittavien kehitystoimenpiteiden 
toteuttamisen osaksi liiketoimintasuunnitelmia. 

* Tutustu Atrian toimintaperiaatteisiin ja politiikkoihin verkkosivuilla 
www.atria.com/konserni/vastuullisuus
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Maapallo-painopisteessä teemme työtä ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi ja energiatehokkuuden paranta-
miseksi. Vähennämme aktiivisesti hiilidioksidipäästöjä 
ja muita toimintamme ympäristövaikutuksia niin omassa 
tuotannossamme kuin myös koko ruokaketjussa pellolta 
pöytään. 

Ruoka-painopisteen keskiössä on turvallinen, puhdas 
ja ravitseva ruoka. Lisäksi haluamme lisätä antibiootti-
vapaiden tuotteiden määrää ja olla edelläkävijä eläinten 
hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisessä yhdessä tuottaji-
emme kanssa. 

Ihmiset-painopisteessä tärkeät tavoitteemme ovat 
tasa-arvon edistäminen, ihmisoikeuksien turvaaminen ja 
ihmisten hyvinvoinnin varmistaminen. Kerromme avoi-
mesti kaikille sidosryhmillemme työstämme hiilineutraalin 
ruokaketjun eteen.

Välitämme ympäristöstä ja 
sitoudumme vähentämään 
ympäristövaikutuksia 
ruokaketjun jokaisessa vaiheessa. 
Hiilineutraali ruokaketju on 
tärkein tavoitteemme.

Maailman puhtain, turvallisin 
ja läpinäkyvin ruokaketju, 
jossa eläinten hyvinvoinnista 
huolehditaan todistetusti.

Välitämme ihmisten hyvinvoin-
nista ja olemme sitoutuneet edis-
tämään hyvää elämää. Tarjoamme 
kestävästi tuotettua, maistuvaa 
ja terveellistä ruokaa kaikkiin 
ruokahetkiin.

 • Ilmasto
 • Energiatehokkuus
 • Pakkaukset
 • Hävikki
 • Vesi
 • Biodiversiteetti

 • Elintarviketurvallisuus
 • Eläinten hyvinvointi
 • Antibiootit
 • Bioturva
 • Jäljitettävyys

 • Työntekijöiden terveys ja turvallisuus
 • Reilu työsuhde ja ihmisoikeudet
 • Osaamisen kehittäminen
 • Ravitsemus
 • Ruokailo

TEEMATSITOUMUKSEMMEPAINOPISTE

Vastuullisuuden kolme painopistettä 
GRI 2-4, 3-2

Vastuullisuustyötämme ohjaavat kunnianhimoiset tavoitteet: hiilineutraali ruokaketju, puhtaat ja turvalliset tuotteet sekä ihmisten kokonaisvaltainen 
hyvinvointi. Etenemme näitä tavoitteita kohden kolmen painopisteen kautta: Maapallo, Ruoka ja Ihmiset. Keskeiset tavoitteet ja tulokset esitetään tässä 
raportissa vuosien 2022–2025 vastuullisuusstrategian mukaisesti. Atria Suomi Oy:n tytäryhtiö Domretor Oy:n luvut ovat mukana raportin laskennassa.

VASTUULLISTA  
LIIKE- 

TOIMINTAA
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Science Based Targets -aloite todentaa 
Atrian ilmastotavoitteet
Merkittävässä roolissa Atrian vastuullisuustyössä vuonna 
2022 olivat Science Based Targets -aloitteen (SBTi) 
hyväksymät tavoitteet. SBTi perustuu tieteelliseen lasken-
tamenetelmään, jolla varmistetaan, että yritysten tavoitteet 
ovat Pariisin ilmastosopimuksen  tavoitteiden mukaisia. Ne 
pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemisen globaalisti 
1,5 asteeseen. Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBT) 
on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), 
YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman 
luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) 
ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä.

Tiedeperusteiset päästövähennystavoitteet
Atria sai vuoden lopussa SBTi:ltä virallisen hyväksynnän 
päästövähennystavoitteilleen. SBTi:n hyväksymissä 
tavoitteissa Atria sitoutuu vähentämään oman toimintansa 
(Scope 1 ja 2) kasvihuonekaasupäästöjä 42 prosentilla 
vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Scope 3:ssa 
tavoitteen piiriin kuuluvat ostettuihin tavaroihin, raaka-ai-
neisiin ja palveluihin liittyvät päästöt. Scope 3 -päästöjen 
vähennystavoite on 20 prosenttia prosessoitua lihatonnia 
kohden vuoteen 2030 mennessä. 

Scope 1:n ja 2:n hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä 
tärkeintä on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen 
uusiutuvalla energialla. Esimerkkejä Atrian toimenpiteistä, 
joilla pyrimme saavuttamaan asetetut tavoitteet, ovat 
Atria Suomen tuotantolaitoksilla aurinkoenergian käytön 
lisääminen ja tuulivoiman käyttöönoton selvitystyö, Atria 
Ruotsin fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopoh-
jaisilla polttoaineilla ja Atria Tanskan ja Viron uusiutuvan 
energian käytön lisääminen. 

Atrian tuotteiden elinkaarenaikaiset ympäristövaiku-
tukset painottuvat tuotteiden pääraaka-aineen eli lihan 
tuotantoon. Siksi alkutuotanto on avainasemassa Scope 
3:en liittyvien päästöjen vähentämisessä. Olennaista on 
jatkaa ja syventää yhteistyötä lihantuottajien kanssa näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Science Based Targets for Nature tiedeperusteisten 
luontotavoitteiden ohjeiston pilottiryhmä  
Atria hyväksyttiin huhtikuussa 2022 mukaan FIBSin (Finnish 
Business & Society) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
Sitran järjestämään pilottiohjelmaan, jossa testattiin 
Science Based Targets Network -verkoston (SBTN) kehit-
teillä olevaa uutta ohjeistoa yritysten omien tiedeperusteis- 
ten luontotavoitteiden asettamiseksi. Ohjeiston tavoitteena 
on vauhdittaa yritysten toimenpiteitä kiihtyvän luontokadon 
pysäyttämiseksi. Huhtikuussa käynnistyneeseen ohjelmaan  
haki kaikkiaan 35 yritystä. Kymmenen mukaan valittua yri- 
tystä pääsivät testaamaan ohjeistoa ensimmäisten 
joukossa maailmassa.

Atria valitsi tarkemman tarkastelun kohteiksi riski-
raaka-aineet, suomalaisen lihan ja investointihankkeet, 
jossa case-esimerkkinä tarkastelimme käynnissä olevaa 
siipikarjainvestointiamme. Yhteistyössä vastuuhenkilöi-
demme, asiantuntijoidemme ja ydintiimin kanssa pyrimme 
tunnistamaan kehikon mukaiset toimintamme haitalliset 
vaikutukset ja niiden merkittävyyden sekä vaikutusmahdol-
lisuutemme. 

SBTi:n hyväksymät Atrian tavoitteet:
Kasvihuonekaasupäästöjen vähennys  

vuodesta 2020 vuoteen 2030

42 %
Scope 1 ja 2

20 %
Scope 3

(prosessoitua  
lihatonnia kohden)
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Copa Cogecan palkinto kanalle 
erinomaisesta innovaatiosta
Atrian kanatuotteet, joiden pakkauksissa on 
hiilijalanjäljestä kertova merkintä, on palkittu 
arvostetussa Euroopan Osuustoimintajär-
jestö Cogecan järjestämässä innovaatiokil-

pailussa. Palkinto merkittävästä innovaatiosta myönnettiin 
“Jäljitettävyys ja kuluttajainformaatio" -sarjassa. 

Atria tukee lasten  
ja nuorten mielen- 
terveystyötä

Lastenklinikoiden 
Kummit ja Atria viestivät 
perheille arkisen 
keskustelun, läsnäolon 
ja vuorovaikutuksen 
merkityksestä lapsen 

mielenterveydelle muun muassa yhtei-
sillä verkkosivuilla ja Atrian tuotepak-
kauksissa. Kummit ja Atria kannustavat 
ihmisiä myös lahjoittamaan Mielen tila 
-hankkeeseen, jonka varoilla ediste-
tään lasten ja nuorten mielenterveys-
työtä. Atria tuki hanketta 60 000 
eurolla.

Atria sitoutui  
UN Global Compact  
–aloitteeseen
Kansainväliseen yritysvastuualoit-
teeseen sitoutumisen lisäksi Atria 
hyväksyttiin mukaan Climate Ambition 
Accelerator -koulutusohjelmaan. 
Sen tavoitteena on edistää yrityksiä 
tieteeseen perustuvien päästövä-
hennystavoitteiden asettamisessa ja 
saavuttamisessa.

Atria testasi tiede- 
perusteisten luonto- 
tavoitteiden ohjeistoa
Kymmenen suomalaista yritystä 
perehtyi Science Based Targets 
Network -verkoston uuteen ohjeistoon 
yritysten tiedeperusteisten luontota-
voitteiden asettamiseksi osana FIBSin 
ja Sitran järjestämää pilottiohjelmaa. 

Tiloille asti jäljitettävät 
tuotteet täyttivät  
10 vuotta

Tilajäljitettävyys alkoi 
vuonna 2012 kanatuot-
teiden osalta ja laajen- 
tui sittemmin myös 
possu- ja nautatuottei-
siin. Nykyisin tilalle jäl- 

jitettäviä tuotteita on eri tuoteryhmissä 
yhteensä noin 70.

Tuulivoimahanke  
etenee  
myötätuulessa

Atrian Nurmon tehtaan 
läheisyyteen suunni-
teltu seitsemän tuulivoi-
malan tuulipuisto eteni 
kaavoitusvaiheeseen.  
Toteutuessaan tuuli- 

puisto olisi kansallisesti ainutlaatuinen 
hanke, jossa aurinko- ja tuulipuistot 
integroidaan yhteen teollisen 
tuotannon kanssa.

Atria osallistui pilottiin lehmien metaanipäästöjen pienentämiseksi
Atrian alkutuotanto ja Valio testasivat DSM:n valmistamaa Bovaer®-rehulisäainetta, 
joka tutkitusti vähentää lehmien metaanipäästöjä 30 prosenttia. Ruokintakokeessa 
Bovaer-rehulisäainetta käytettiin ensimmäistä kertaa lypsylehmien rehustuksessa 
Suomessa. Runsas 30 prosenttia Atrian hankkimasta naudanlihasta tulee maitotiloilta.

Tuplasti enemmän aurinkoenergiaa
Atria Suomi Oy laajensi aurinkovoimalansa lähes kaksin-
kertaiseksi talvella 2022. Laajennuksen jälkeen yhtiö 
kattaa noin 8 % vuosikulutuksestaan aurinkosähköllä.

Tavoitteellinen työ hävikin vähentämiseksi jatkuu
Atria jatkaa systemaattista työtään materiaali- ja ruokahävikin 
vähentämiseksi tuotannossaan osana elintarvikealan materiaali-
tehokkuuden sitoumusta myös toimintakaudella 2022–2026.

Lahjoituksia korkeakouluille ja järjestölle
Atria Suomi lahjoitti yhteensä 60 000 euroa Vaasan, Itä-Suomen ja Tampe-
reen yliopistoille sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoululle. Lisäksi yhtiö lahjoitti 
5 000 euroa Food and Forest Development Finland -järjestölle kehitysmaiden 
maa- ja metsätalouden tukemiseen ja teki tuotelahjoituksia Lakeuden Ruoka-
avulle ja Seinäjoen seurakunnan Ruokapankille lähes 40 000 kilon edestä.

Atria Ruotsi lahjoitti UN Womenin toimintaan Ukrainassa 25 000 kruunua 
ja Stockholms Stadsmissionille 20 000 kruunua.

Atria Tanska lahjoitti Fødervarebankenille ylijäämäelintarvikkeita 6 500 
kiloa 32 lahjoituserässä. Fødervarebanken välittää ylijäämätuotteet organi-
saatioille, jotka valmistavat niistä ruokaa vaikeissa elämäntilanteissa oleville 
ihmisille.

Itämeri-sitoumus parantaa ruokaketjun 
ympäristökestävyyttä
Hiilineutraaliin ruokaketjun saavuttaminen vaatii 

yhteistyötä koko toimialalta. Atria aloitti yhteistyön Baltic 
Sea Action Groupin kanssa Itämeri-sitoumuksen vuonna 
2019. Itämeri-sitoumuksen tavoitteena on parantaa ympä-
ristökestävää ruokaketjua ja kotieläintuotantoa yhdessä 
BSAG-verkostojen, Atrian sopimustuottajien ja A-Rehun 
sopimusviljelijöiden kanssa. Atrian viisivuotinen sitoumus 
koostuu kolmesta osasta. Atria toimii myös aktiivisesti 
osana Carbon Action -yritysverkostoa.

 Lue lisää tutkimus- ja kehityshankkeista s. 23

Kohokohtia vastuullisuustyössämme 2022

Tavoitteena antibioottivapaa sikaketju 2025
Atrian antibioottivapaa tuotantoketju avautui kaikille Atrian sianlihan tuottajille. 
Tavoitteena on, että kaikki Atrian sikatilat ovat antibioottivapaan tuotannon 
piirissä vuoden 2025 kuluessa.
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Atrian vastuullisen liiketoiminnan työvälineet 
GRI 2-14, 2-23, 2-30, 3-3

Toimintaperiaatteet ja 
näitä tukevat politiikat

Atrian Toimintaperiaatteet 
ja niitä tukevat politiikat 
perustuvat Atrian toimin-
tamaiden lakeihin ja 
työehtosopimuksiin sekä 
kansainvälisiin vastuullista 
toimintaa – muun muassa 
korruption vastustamisen 
ja  ihmisoikeuksien osalta 
– sääteleviin sopimuksiin ja 
suosituksiin. Henkilöstöä 
koulutetaan Atrian Toimin-
taperiaatteiden noudattami-
seen Atrian koulutussuun-
nitelman mukaisesti. Lue 
lisää toimintaperiaatteiden 
taustoista. Kokonaisuu-
dessaan niihin voi tutustua 
Atrian verkkosivuilla. 

 s. 46 

Toiminnan  
määräystenmukaisuus

Atrian toimintaa säädellään 
lailla jokaisella vastuul-
lisuuden osa-alueella. 
Lakien pohjalta on määri-
telty niin organisaation 
sisäiset vastuutukset kuin 
toimintamallit, joilla varmis-
tetaan, että toiminnoissa 
huomioidaan ja pystytään 
ennakoimaan mahdolliset 
muutokset lakisääteisissä 
velvoitteissa. 
 

 s. 46 

Yhteiskunnallinen  
vaikuttaminen

Yhteiskunnallisen säätelyn 
seuranta ja siihen vaikut-
taminen auttavat Atriaa 
toimintaympäristöön liitty-
vien muutosten ja riskien 
hallinnassa. Atria osallistuu 
aktiivisesti yhteiskunnalli-
seen vaikuttamiseen toimi-
alajärjestöjen kautta. Yhtiö 
toimii esimerkiksi asiantun-
tijaresurssina toimialaan 
liittyvän säätelyn ja hyvien 
käytäntöjen kehittämisessä. 
 

 s. 46

Vastuullisuuden  
johtaminen

Atrian yritysvastuuta 
johdetaan konsernitasolla 
ja liiketoiminta-alueilla 
toiminnan asianmukaisen 
huolellisuuden periaat-
teiden ja kansainvälisten 
suositusten mukaisesti. 
Konsernitasolla määritetään 
yhteiset toimintaperiaatteet 
ja -politiikat, varmistetaan 
niiden mukainen toiminta 
ja asetetaan kaikille liike-
toiminta-alueille yhteiset 
kehityshankkeet sekä 
vastuullisuuden strateginen 
tahtotila. Vastuullisuuden 
toteuttaminen ja jatkuva 
parantaminen on päivittäistä 
johtamista eri liiketoimin-
ta-alueilla. Atrian yritysvas-
tuun vuosittainen raportointi 
toteutetaan konsernitasolla. 
Hallitus hyväksyy ja tarkistaa 
kaikki konsernitason 
toimenpiteet vuosittain. 
 

 s. 49 ja 53

Toimitusketjun  
vastuullisuus

Koska kestävä kehitys on 
olennainen osa toimin-
taamme, Atrian on varmis-
tettava, että koko arvoketju 
toimii kestävästi. Atria 
edellyttää liikekumppanei-
densa noudattavan toimin-
nassaan Atrian Kumppa-
nuustoimintaperiaatteita. 
Lisäksi hankintasopimukset 
velvoittavat yhteistyökump-
paneita täyttämään Atrian 
vaatimukset muun muassa 
tuotelaatuun, toimintata-
paan ja toimitusketjuun 
liittyen. 
 

 s. 49 

Totuudenmukainen,  
avoin ja vuoro- 
vaikutteinen viestintä

Vastuullinen viestintä on 
läpinäkyvää ja vuorovai-
kutteista. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sidosryh-
mien kuulemista ja niiden 
tarpeiden huomioimista 
sekä toiminnassa että siinä, 
mitä toiminnasta kerrotaan. 
 

 s. 47 
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MAAPALLO
Välitämme ympäristöstä ja sitoudumme 
vähentämään ympäristövaikutuksia ruoka-
ketjun jokaisessa vaiheessa. Hiilineutraali 
ruokaketju on tärkein tavoitteemme.
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Ruoantuotanto on vahvasti sidoksissa luonnonvaroihin ja ilmasto-olosuhteisiin.  
Tärkein tavoitteemme on hiilineutraali ruokaketju vuoteen 2035 mennessä. 
Päämäärään päästäksemme sitoudumme vähentämään ilmasto- ja ympäristö-
vaikutuksiamme liiketoimintamme jokaisessa vaiheessa. 

Atria tekee aktiivisesti töitä jokaisella liiketoiminta-alueel-
laan kestävän liiketoiminnan turvaamiseksi. Ilmaston-
muutos ja sen globaalit vaikutukset ruoantuotantoon 
heijastuvat Atrian toimintaan niin mahdollisuuksina kuin 
haasteinakin. Energian saatavuus ja hinta vaikuttavat 
merkittävästi koko ruoantuotantoketjun kustannuksiin 
suoraan ja välillisesti. Atrian energiasuunnittelulla on 
kasvava merkitys tuotantokustannusten minimoimisessa. 
Energiasuunnitteluun kuuluvat sekä energiatehokkuuteen 
että käytettäviin energiamuotoihin ja -ratkaisuihin liittyvät 
toimenpiteet. 

Alkutuotannossa riskit ja mahdollisuudet liittyvät pitkällä 
aikavälillä sekä sään ääriolosuhteisiin sopeutumiseen että 
ravinnekierron varmistamiseen, valkuaisomavaraisuuden 
kasvattamiseen ja huoltovarmuuden turvaamiseen.

Toimialan imago on julkisessa keskustelussa usein 
epäedullisessa valossa, kun kotieläintuotannon globaalit 
ongelmat rinnastetaan perusteetta myös pohjoismai-
seen tuotantotapaan. Pohjoismaiden runsaat vesivarat ja 
ilmasto-olosuhteet, jotka soveltuvat nurmen ja rehuviljan 
tuotantoon, tekevät lihantuotannosta perustellun tuotanto-
muodon. 

Kestävä tapa tuottaa eläinperäisiä elintarvikkeita pohjois-
maisissa oloissa turvaa ravitsevan ja monipuolisen ruoan 
saatavuutta ja huoltovarmuutta paikallisesti sekä tuottaa 

Atrian asiakkaille lisäarvoa myös vientimarkkinoilla.
Atria edistää toimialan kestävää kehittämistä ja ympäris-

töasioissa parhaiden tunnettujen käytäntöjen soveltamista. 
Atria tekee tiivistä yhteistyötä koko toimialan kanssa kartut-
taakseen tutkimustietoa pohjoismaisen ruoantuotannon 
erityispiirteistä ja kehittääkseen tiedon pohjalta omaa 
tuotantoketjuaan yhä kestävämmäksi ja viestiäkseen siitä 
läpinäkyvästi.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikkansa mukaisesti Atria tekee 
johdonmukaisesti työtä ympäristövaikutustensa minimoi-
miseksi. Atria on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipääs-
töjä ja muita ympäristövaikutuksia niin omassa teollisessa 
tuotannossaan kuin koko ruokaketjussa. Atrian Hankintapo-
litiikan mukaisesti Atria edellyttää myös kaikilta yhteistyö-
kumppaneiltaan ympäristövastuullista toimintaa. 

Atrian suoria ilmasto- ja ympäristövaikutuksia hallitaan  
monin eri keinoin: tehostamalla energiankäyttöä, käyttämällä 
yhä enemmän uusiutuvia energianlähteitä, vähentämällä 
hävikkiä, kehittämällä ekologisia pakkausratkaisuja sekä 
hyödyntämällä vettä ja muita luonnonvaroja vastuullisesti. 

Atria varmistaa toimintansa olevan lakisääteisten 
vaatimusten mukaista ja lisäksi vie alan kehitystä aktiivisesti 
eteenpäin. Uusien teknologioiden avulla voidaan hyödyntää 
uusiutuvia energianlähteitä tai tuotannon ravinnevirtoja 
paremmin ja tehokkaammin. 

Kohti hiilineutraalia  
ruokaketjua  

GRI 2-23, 2-24, 3-2, 3-3
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Koulutus ja oppiminen 
Kehitämme henkilöstön osaamista strategisten 
painopisteiden ja tunnistettujen tarpeiden pohjalta. 
Työssä oppiminen, työnkierto, parhaiden käytäntöjen 
jakaminen ja osaamista vahvistavat kehittämisohjelmat 
ovat keskeinen toimintatapamme. Varmistamme 
koulutuksilla myös tuottajiemme ajantasaista osaamista. 

Teknologian hyödyntäminen
Seuraamme ja tuemme toimialan  
teknologista kehittämistä sekä siihen  
liittyvää tutkimusta. Osallistumme  
uusien innovaatioiden kehittämiseen  
soveltamalla niitä omassa toiminnassamme.

Tieteellisen tutkimuksen soveltaminen
Seuraamme aktiivisesti elintarviketurvallisuuteen, 
ravitsemukseen sekä eläinten hyvinvointiin ja kestäviin 
viljelykäytäntöihin liittyvää tutkimusta. Osallistumme 
tutkimukseen myös käytännössä yhteistyötahojen 
kanssa. Jaamme tietoa koko konsernissa ja 
hyödynnämme sitä toiminnan ja tuotteiden 
kehittämisessä.

Tiedolla johtaminen

Hiilineutraali ruokaketju
Atria vastaa osaltaan aikamme isoihin haasteisiin. Teemme työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi koko arvoketjussamme. Ympäristövastuullisuutemme  
tärkein tavoite on hiilineutraali ruokaketju. Haluamme olla osa ratkaisua kehittämällä ja tehostamalla jatkuvasti koko arvoketjuamme.

TEHOKAS JA KESTÄVÄ 
ATRIALAINEN ALKUTUOTANTO

 • Hyvinvoivat ja terveet eläimet 
Teemme yhteistyötä sopimustuottajiemme kanssa 
eläinten hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antibioottivapaan 
tuotannon lisäämiseksi.  

 s. 27

 • Puhtaat ja jäljitettävät rehut 
Oma energiatehokas rehutehdas mahdollistaa  
kotimaiset rehut ja rehujen kehittämisen.   

 s. 19 

 • Kestävä peltokasvituotanto 
Edistämme kotimaista valkuaiskasvituotantoa,  
kestäviä viljelymenetelmiä ja panostamme 
nurmentuotannon kehittämiseen.  

 s. 20

 • Hiilijalanjälkilaskennan kehittäminen 
Teemme tutkimusta yhdessä alan toimijoiden  
kanssa hiili- ja ympäristöjalanjäljen laskennan 
kehittämiseksi.   

 s. 20

ATRIAN KEHITTYVÄ  
OMA TOIMINTA 

 • Oman toiminnan kehittäminen 
Kehitämme tehtaidemme energiatehokkuutta  
ja resurssien tehokasta käyttöä. Edellytämme  
sitä myös kumppaneiltamme.   

 s. 11

 • Uusiutuvat energialähteet 
Lisäämme ja kehitämme uusiutuvia energialähteitä. 
Pyrimme tehokkaaseen energian käyttöön.   

 s. 11

 •  Ekologiset pakkausratkaisut 
Kehitämme ekologisia ja kierrätettäviä pakkaus- 
ratkaisuja, jotka varmistavat tuotteiden turvallisuutta  
ja pienentävät ruokahävikkiä.   

 s. 16

TUOTTEET JA  
PALVELUT

 • Tuotteita ja palveluratkaisuja asiakkaidemme  
erilaisiin tarpeisiin 
Asiakkaitamme ovat päivittäistavarakauppa, Foodservice-
sektori, teollisuusasiakkaat ja vienti. Edistämme yhteisöjen 
ja yhteiskunnan hyvinvointia tarjoamalla korkealaatuisia 
ja ravitsevia tuotteita tasapainoisen ruokavalion 
koostamiseen.   

 s. 40

 • Avoimuus ja läpinäkyvyys 
Kerromme asiakkaille ja kuluttajille toimintamme 
ympäristövaikutuksista ja eläinten hyvinvoinnista  
koko tuotantoketjussa.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTEN  
KULJETUSTEN LISÄÄMINEN 

 • Tehokkaasti ja kestävästi 
Etsimme vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille.
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JYVÄSKYLÄ 
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001

FORSSA 
ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 50001

KAUHAJOKI 
ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 50001

NURMO 
ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 50001

SAHALAHTI 
ISO 9001 
ISO 14001  
ISO 50001

SKÖLLERSTA 
ISO 14001, ISO 50001

TRANÅS 
ISO 14001, ISO 50001

MOHEDA 
ISO 14001, ISO 50001

BORÅS 
ISO 14001, ISO 50001

SÖLVESBORG 
ISO 14001, ISO 50001

SKENE 
ISO 14001, ISO 50001

MALMÖ 
ISO 14001, ISO 50001

HORSENS/HORSENS 2 
ISO 9001

Valga

Farre

Järjestelmällistä ja valvottua 
ympäristötyötä Atrian tehtailla 

GRI 2-27, 3-3, 303-2

Kaikilla Atrian tuotantolaitoksilla on käytössään toiminta järjestelmä, 
johon on sisällytetty ISO 14001- ja ISO 50001 -standardien vaati-
mukset. Sertifioitu toimintajärjestelmä on kolmannen osapuolen 
vakuutus ennakoivasta suhtautumisesta ympäristönsuojeluun, 
energiatehokkuuteen ja muihin lakisääteisiin sekä sidosryhmien aset-
tamiin vaatimuksiin. Toimintajärjestelmä on johdon työväline oman 
toiminnan johdonmukaiseen kehittämiseen. 

Atrian tuotantolaitosten toiminta on ympäristöluvanvaraista. 
Valvonnasta vastaavat kunkin liiketoiminta-alueen ympäristönsuo-
jelusta vastaavat viranomaiset. Ne seuraavat lupamääräysten kuten 
päästörajojen noudattamista. Ympäristölupien valvonnan lisäksi 
kemikaalien osalta toimintaa valvoo Suomessa Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (Tukes) sekä laitosten turvallisuuden osalta palo- ja 
pelastusviranomaiset. 

Ympäristöluvissa määrätään raportointivelvoitteista viranomaisten 
suuntaan. Jos laitoksella tapahtuu häiriöitä tai lyhytaikaiset päästö-
raja-arvot ylittyvät, laitos on velvoitettu lähettämään raportin valvon-
taviranomaiselle välittömästi. Kaikki laitokset tarkastetaan valvovan 
viranomaisen tekemän riskiluokituksen perusteella määräajoin. 
Tarkastuskäyntejä tehdään myös kansalaisten ilmoitusten perusteella 
ja häiriötilanteissa. Kaikista tarkastuskäynneistä tehdään julkinen 
tarkastuskertomus.

0 kpl
vuotoja, viranomaismääräyksiä  

tai määrättyjä pakkotoimia.

YMPÄRISTÖ-, ENERGIANHALLINTA- JA  
LAATU SERTIFIKAATIT ATRIAN TEHTAILLA

ISO 14001 = ympäristöjärjestelmä
ISO 50001 = energianhallintajär-

jestelmä
ISO 9001 = laatujärjestelmä
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Atrian keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen hillitse-
minen ja ruoantuotanto hiilineutraalisti. Teollisen tuotannon 
osalta päästöjen vähentäminen tarkoittaa fossiilisten ener-
gialähteiden korvaamista uusiutuvalla energialla ja energian 
tehokasta hyödyntämistä. Kaikille liiketoiminta-alueille on 
laadittu yksityiskohtaiset suunnitelmat päästövähennysta-
voitteiden saavuttamiseksi. 

Atria on saanut Science Based Targets -aloitteelta (SBTi) 
virallisen hyväksynnän päästövähennystavoitteilleen. 
Tavoitteet perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja ne 
pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 astee-
seen globaalisti.   s. 6

Energialähteet
Atrialla käytettävän lämmön ja höyryn tuotannossa hyödyn-
netään kaukolämpöä, kiinteitä polttoaineita, maakaasua, 
biopolttoöljyä sekä polttoöljyä. Käytetyn sähkön suhde 
uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden välillä 
määräytyy markkinatilanteen mukaan ja määritetään 
laskennallisesti valtakunnallista tilastopohjaa käyttäen. 
Uusiutuvaa sähköenergiaa on myös Nurmon tehtaan aurin-
kopaneelien tuottama sähkö. Energiankulutus Atria-kon-
sernissa vuonna 2022 oli 456 794 MWh. Kokonaiskulutus 
pieneni 2,35 prosenttia vuodesta 2021, ja tuotettuihin 
kiloihin suhteutettuna energiankulutus on vähentynyt 2,27 
prosenttia edellisvuoteen nähden. >

Aktiivista työtä 
tavoitteita kohti myös 
poikkeusvuonna 

GRI 2-23, 302, 305

Scope 3 (vaalea harmaa) 
kattaa kaikki päästöt 
(ei sisälly scope 1 ja 2), 
jotka esiintyvät Atrian 
arvoketjussa, mukaan 
lukien sekä alku- että 
loppupään päästöt. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi 
kaikkia alkutuotannon ja 
logistiikan päästöjä.

Hiilijalanjäljen laskenta perustuu kansainväliseen The Greenhouse Gas Pro-
tocol -ohjeistukseen. Laskenta kattaa Atrian teollisen tuotanto prosessin hii-
lidioksidipäästöt Atrian yli 50-prosenttisesti omistamissa yhtiöissä Scope 
1:n ja 2:n mukaisesti.

Scope 1 (punainen) kattaa mm. lämmityksessä ja tuotannossa 
käytettävien, raportoivan yhtiön omistuksessa tai hallinnassa olevien 
energialähteiden suorat päästöt. 

Scope 2 (harmaa) kattaa epäsuorat, ostetun sähkön-, höyryn- ja 
lämmöntuotannon sekä jäähdytyksen päästöt. Scope 2 -raportointi 
perustuu hankintaperusteiseen laskentatapaan ja siinä on käytetty tiedossa 
olevien energialähteiden tai kansallisten jäännösjakaumien päästöarvoja. 

 2019 yhteensä ............ 102,9
 2020 yhteensä .............. 85,8
 2021 yhteensä  .............. 81,9
 2022 yhteensä  .............. 82,9

Atria-konsernin hiilijalanjälki
1 000 tonnia CO2 e160
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 Scope 2
 Scope 1

 Tavoitetaso 2030

Energiankulutus  
päälähteittäin

 Uusiutumattomat 
energialähteet

 Uusiutuvat 
energialähteet

Kokonaispäästöjen 
jakautuminen Atrian ketjussa

 Scope 1 ............0,5 %
 Scope 2 ............... 3 %
 Scope 3 ..........96,5 %
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Atrian kasvihuonekaasupäästöt
Atria-konsernin kasvihuonekaasupäästöjä on seurattu 
vuodesta 2016 alkaen.  Konsernin tavoitteena on ollut 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosentilla vuoteen 
2025 mennessä verrattuna vuoden 2016 päästöihin. 
Tavoitteeseen päästiin jo vuonna 2020, jolloin päästöjä oli 
27 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Kasvihuone-
kaasupäästöjä on saatu vähennettyä lisäämällä uusiutuvien 
energialähteiden kuten aurinkoenergian käyttöä sekä 
lisäämällä biopohjaisia polttoaineita lämmöntuotantoon. 
Päästöjen vähentämiseen tähtäävien investointien ensisi-
jaiset tavoitteet ovat kasvihuonekaasupäästöjen pienentä-
minen sekä energiankäytön kustannustehokkuus.  

Energianhallinta
Atrian energianhallintaohjelma pohjautuu ISO 50 001 
-standardiin. Konsernin energianhallinnan ohjausryhmä 
määrittää yhteisen energia- ja ympäristöpolitiikan sekä 
sen päämäärät, tavoitteet, mittarit ja johtamismenettelyt. 
Lisäksi konsernitasolla analysoidaan energiankäyttöä ja 
tehtyjen toimenpiteiden tehokkuutta sekä jaetaan parhaita 
käytäntöjä. Liiketoiminta-alueet vastaavat tehdaskohtaisten 
toimintasuunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta 
energia- ja ympäristötavoitteisiin pääsemiseksi. 

Liiketoiminta-alueet raportoivat edistymisestä sekä 
omalle johtoryhmälleen että konsernin johtoryhmälle. 
Lisäksi vapaaehtoiset sopimukset ovat valtion ja toimialojen 

Näin toimimme:

Suomi: 
Atria Suomessa suoritettiin energiatehokkuustoimenpi-
teitä, joista merkittävimpiä olivat hukkalämmön hyödyntä-
minen lämpöpumpun avulla Forssan tehtaalla, prosessi-
jäähdytyksen tarpeenmukaisen ohjauksen kehittäminen 
sekä ilmanvaihdon ja jäähdytyksen optimointitoimenpiteet. 
Aurinkosähköpuiston laajennus rakennettiin vuoden 
2022 aikana. Puiston tuotannollinen käyttöönotto ajoittuu 
vuoden 2023 keväälle. Laajennus lähes kaksinkertaistaa 
vuonna 2018 käyttöönotetun voimalan paneelitehon. 
Laajennuksen valmistuttua puisto tuottaa 9 000 MWh 
aurinkoenergiaa vuodessa kattaen 8 prosenttia Nurmon 
tuotantolaitoksen vuotuisesta energian kulutuksesta. 

Ruotsi: 
Ruotsissa tehtiin optimointitoimenpiteitä liittyen talotek-
niikan ja valaistuksen optimointiin. Toimenpiteet liittyvät 
tehtaiden energia-analyyseissa havaittujen löydösten 
korjaamiseen osana jatkuvaa parantamista. Boråsissa 
polttoöljy korvattiin puuperäisillä polttoaineilla.

Viro: 
Atria Viro laajensi aurinkosähköntuotantokapasiteettiaan 
200 kW edestä.

Energiankulutus  
liiketoiminta-alueittain
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Ominaishiilijalanjälki liiketoiminta- 
alueittain suhteessa tuotantomääriin
kg CO2/kg

Energiatehokkuus Atria-konsernissa
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 Atria Suomi .................... 0,34 MWh/t
 Atria Ruotsi .....................1,12 MWh/t
 Atria Tanska ................... 1,63 MWh/t
 Atria Viro .........................1,21 MWh/t
 Konserni yhteensä ....... 0,43 MWh/t
 Tavoitetaso 2025 ........0,43 MWh/t

Atria 
Suomi

Atria 
Ruotsi

Atria 
Tanska

Atria  
Viro

Konserni  
yhteensä

0,8

0,6

0,4

0,2

0

 Atria Suomi ........323 795 MWh
 Atria Ruotsi ........102 752 MWh
 Atria Tanska .........14 047 MWh
 Atria Viro ............... 8 665 MWh

yhdessä valitsema tapa täyttää valtiolle asetetut kansainvä-
liset energiatehokkuusvelvoitteet. Esimerkiksi Suomessa 
vuonna 2017 käynnistynyt energiatehokkuussopimuskausi 
päättyy vuoden 2025 lopussa. Sen mukaisesti Atria on 
sitoutunut tehostamaan energiankäyttöään 7,5 prosenttia 
vuoden 2015 tasosta. Eri tehostamistoimenpiteitä on 
kymmeniä, ja niillä yhdessä ylitetään asetettu tavoite.

Atria 
Suomi

Atria 
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Atria 
Tanska

Atria  
Viro

Konserni  
yhteensä
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Veden kokonaiskulutus  
lähteittäin

BOD7-päästöt yhteensä

Vastuullinen vedenkäyttö  
GRI 303, 306-1

Atrialla puhdas vesi on välttämätöntä korkeaa hygieniaa 
vaativien prosessien toiminnassa ja tuotantotilojen 
puhtaanapidossa. Atrian tuotantoyksiköiden ympäristölu-
paprosessien yhteydessä arvioidaan niiden vedenkäyttöön 
ja jäteveteen liittyvät ympäristövaikutukset. Arvioinnin 
pohjalta valvontaviranomainen on määrännyt laitoksille 
riskienhallintatoimet ja seurantamenettelyt. Vuonna 
2020 WWF:n Water Risk Filterin avulla tehdyn tarkastelun 
mukaan Atrian toiminnot sijaitsevat alueilla, joilla ei ole 
merkittäviä vedenkäyttöön liittyviä tunnistettuja riskejä 
esimerkiksi pohjaveden riittävyyteen liittyen.  

Vaikka vedenkäyttö ei aiheuta merkittäviä ympäristövai-
kutuksia Atrian tuotantoyksiköiden toimintaympäristöissä, 
ovat veden laatu ja riittävyys toiminnan kannalta merkittäviä 
turvattavia tekijöitä. Siksi Atria tekee yhteistyötä paikallisten 
vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamojen kanssa. Yhteis-
työhön panostetaan erityisesti Nurmon tuotantolaitoksella, 
jonka vedenkäyttö on paikallisesti merkittävää. Hyvällä 
yhteistyöllä paikallisten toimijoiden kanssa pyritään huomi-
oimaan alueelliset vaikutukset ja turvaamaan puhtaan veden 
häiriötön toimitus sekä ennaltaehkäisemään häiriöitä jäteve-
denpuhdistuksessa.  

Vesivastuu toimitusketjussa
Vuonna 2020 Atria julkaisi vesivastuusitoumuksensa, jonka 
mukaisesti yhtiö on sitoutunut edistämään kestävää veden 
käyttöä myös alkutuotannon sidosryhmien kanssa. Tässä 
toimivat apuna muun muassa Atrian Baltic Sea Action 
Groupille tekemässä Itämeri-sitoumuksessa mainitut 
toimenpiteet.   s. 7. 

Vakaata vedenkulusta Atrian omissa toiminnoissa
Vedenkulutuksen tehostamiskohteita tunnistetaan jatku- 
van systemaattisen seurannan avulla. Veden kokonaisku-
lutus konsernissa vuonna 2022 oli 2 885 718 m3 . Kulutus 
kasvoi 0,3 prosenttia ja tuotettuihin kiloihin suhteutettuna 
0,1 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. 

Jätevesi 
Atrian tuotantolaitosten jätevesi ohjataan paikalliseen jäte-
vesilaitokseen puhdistettavaksi ennen luonnonvesiin laske-
mista. Kaikesta syntyvästä jätevedestä noin 80 prosenttia 
esikäsitellään tuotantolaitoksien omalla jäteveden puhdis-
tuslaitteistolla jo ennen jätevesiverkkoon johtamista. Laitos-
kohtaiset ympäristöluvat määrittävät raja-arvot jäteveden 

laadulle. Jäteveden laatua seurataan laitosten omavalvonta-
suunnitelmien mukaisesti. Ennakoitava tasainen orgaanisen 
aineen kuorma jätevedessä on jätevedenpuhdistamon 
toiminnan kannalta tärkeää. BOD7-kuormitus* ja jäteveden 
laatu täyttivät tarkastelujaksolla viranomaisvaatimukset. 
Raportoitava BOD-kuormituksen arvo on jäteveden määrän 
ja vuoden aikana mitattujen BOD7-pitoisuuksien keskiarvon 
tulo. Kaikilla konsernin laitoksilla raportoitu kuormitus ei 
perustu mittausdataan. Näiden laitosten kohdalla kuormitus 
on raportoinnissa arvioitu vertaamalla samantyyppisen 
laitoksen kuormitukseen.

* BOD7-arvo kuvastaa jäteveden orgaanisen aineksen mikrobiologisessa 
hapettumisessa kuluttaman hapen määrää seitsemän vuorokauden 
aikana.

 Pintavesi 
699 897 m3

 Pohjavesi 
2 185 821  m3

2 000

1 500

1 000

500

0

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000 

0

Veden kokonaiskulutus  
liiketoiminta-alueittain

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000 

0

Tuotantoon 
suhteutettu  
vedenkulutus

 Atria Suomi ........  1 895 329 m3

 Atria Ruotsi ............ 837 252 m3

 Atria Tanska .............36 908 m3

 Atria Viro ................ 116 229 m3

 Atria Suomi .........................2,02 m3/t
 Atria Ruotsi ......................... 9,15 m3/t
 Atria Tanska ........................4,29 m3/t
 Atria Viro .............................8,65 m3/t
 Konserni yhteensä .............2,74 m3/t

 Atria Suomi ......... 907 t
 Atria Ruotsi ..........515 t 
 Atria Tanska .......... 30 t 
 Atria Viro ................84 t
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Raaka-aineiden ja materiaalien 
hyödyntäminen 

GRI 301, 306

Tavoitteena vähemmän hävikkiä kaikkialla tuotannossa

Raaka-aineiden ja materiaalien huolellinen ja tarkka käyttö 
on Atrialle kestävien ratkaisujen perusedellytys. Elintarvi-
ketuotannolla on pitkä kokemus kiertotaloudesta. Tuotan-
nossa syntyy sekä elintarvikkeita että erilaisia sivuvirtoja, ja 
tavoite on, ettei raaka-aineista tai materiaaleista jää mitään 
käyttämättä.  

Ne materiaalivirrat, joita ei voida jalostaa elintarvikkeiksi, 
ohjataan esimerkiksi lemmikkieläinruokaan, turkiseläinre-
huiksi tai proteiini- ja mineeraalituotteina kiertotalouden 
periaatteiden mukaisesti takaisin luonnon kiertoon. 
Kaikesta materiaalivirrasta hyödyntämiskelvotonta 
ongelma- tai kaatopaikkajätettä on vain murto-osa. Kaato-
paikalle päätyy käytännössä ainoastaan tuotannon apuai-
neiksi hankittuja materiaaleja, joita ei syystä tai toisesta 
voida kierrättää. 

Atria liittyi ensimmäisten yritysten joukossa elintar-
vikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen vuonna 
2019 ja jatkoi sitoumustaan myös uudella toimintakaudella 
2022–2026.  Toimialan yhteisiä tavoitteita tukien Atria on 

sitoumuksessaan määrittänyt konkreettisia materiaalite-
hokkuustoimia, joissa keskitytään sekä tuotantoprosessien 
materiaalitehokkuuden että tuote- ja pakkausratkaisujen 
kehittämiseen. Lisäksi yhtiö on sitoutunut edistämään 
tietoisuutta materiaalitehokkuuden mahdollisuuksista ja 
keinoista elintarvikeketjussa sekä kuluttajien keskuudessa.

Hävikkiä hallitaan päivittäisjohtamisen keinoin 
Vastuullisuusohjelman mukaisesti Atrialla keskityttiin 
hävikin vastaisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Atrian 
sisäisellä hävikinhallinnalla tähdätään elintarvikkeeksi 
kelpaavan materiaalivirran parempaan arvontuottoon. 

Hävikinhallintaa johdetaan konsernin kaikilla liiketoimin-
ta-alueilla samojen periaatteiden mukaisesti. Prosessien eri 
hävikin lajit on tunnistettu, ja niille on rakennettu seuran-
tamittarit. Seurantamittarit ovat osastoilla nähtävillä, ja 
poikkeamiin reagoidaan päivittäisjohtamisessa viipymättä. 
Hävikkiin voidaan vaikuttaa merkittävästi  henkilöstön 
toimintatavoilla sekä investoimalla prosessien kehittämi-
seen.

 Muut ...............................................................  480 t
 Ongelmajäte .....................................................  26 t 
 Hävitettävä teurasjäte .............................  23 312 t
 Kaatopaikkajäte ............................................  509 t
 Energiahyötykäyttö .................................. 15 014 t
 Epäsuora materiaalihyötykäyttö ............  13 375 t
 Kompostointi .............................................. 3 015 t
 Kierrätysmateriaalit....................................... 841 t
 Suora materiaalihyötykäyttö ................... 78 468 t

Sivuvirtojen  
jakautuminen 

 Liha 
256 658 t

 Muut raaka-aineet 
40 904 t

 Pakkausmateriaalit 
11 208 t 

Käytetyt raaka-aineet  
ja pakkausmateriaalit 
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Muut sivutuotteet:
• vuodat

• tuotteet lääketeollisuuteen

Sivuvirrat
• energiahyötykäyttö

• materiaalihyötykäyttö

Kiertotalous tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa 
Kiertotalous on osa Atrian vastuullista toimintaa arvoketjun kaikissa osissa. Raaka-aineiden ja materiaalien mahdollisimman tehokas käyttö, sivuvirtojen 
hyödyntäminen ja arvokkaiden ravinteiden kierrättäminen ovat tärkeitä keinoja, joilla pienennetään toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia ja tuotetaan 
samalla lisäarvoa ruokaketjuun.

ELINTARVIKKEET 

• Päivittäis- 
tavarakauppaan

• Foodserviceen

• Vientiin

• Teollisuusasiakkaille

Peltoviljely

Vilja

Rehut

A-REHU

Liharaaka-aineet
• sianliha

• siipikarjanliha
• naudanliha

Muut raaka-aineet esimer-
kiksi meijerituotteet,  
kasvisöljyt, mausteet

Uusiutuvan energian 
hyödyntäminen
elintarvikkeiden 

tuotannossa:
• aurinkoenergia

• tuulienergia
• biokaasulaitos*

* Suunnitteilla

ATRIAN  
ALKUTUOTANTO

ATRIAN TEOLLINEN  
TUOTANTO

TUOTTEET ASIAKKAILLE  
JA KULUTTAJILLE

Uusiutuvan 
energian 

tuotanto ja 
hyödyntäminen 

rehujen  
valmistuksessa

Elintarviketeollisuuden 
sivuvirtojen hyödyntäminen 

rehujen valmistuksessa

Sivutuotteiden hyödyntä-
minen turkiseläinten rehujen 
ja lemmikkieläinten ruokien 
valmistuksessa

Tehokas raaka-aineiden, 
materiaalien ja energian 
käyttö elintarvikkeiden 

valmistuksessa

Viljatuotteet
Kasvikset

Lannan ja  
lietteen  
ravinteiden 
tehokas  
hyödyntäminen

Hukka- 
lämmön  
hyödyn- 
täminen

KOTIELÄINTILA
VILJATILA

Sivuvirtojen prosessointi
• kompostointi + biokaasutus
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Tavoitteena kehittää ekologisia pakkausratkaisuja

Tuotepakkauksissa Atria pyrkii kokonaisuuden kannalta 
optimaaliseen ratkaisuun, jonka ensisijaisena tavoitteena 
on tuotteen turvallisuuden varmistaminen. Pakkaukset 
suunnitellaan materiaalitehokkaiksi ja ne ovat joko kierrä-
tettäviä tai sopivat energiahyötykäyttöön. Elintarviketeol-
lisuuden pakkausmateriaaleja ohjaa myös tiukka lainsää-
däntö. 

Ekologisten pakkausratkaisujen kehittäminen tarkoittaa 
koko arvoketjun huomioimista ja siksi pakkauksien ympä-
ristövaikutukset punnitaan kokonaisvaltaisesti. Toistaiseksi 
muovi on monille elintarvikkeille ympäristöystävällisin 
vaihtoehto: se suojaa tuotetta, pidentää sen säilyvyyttä ja 
estää näin ruokahävikkiä. Hävikin aiheuttamat ympäristö-
vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat kuin pakkauk- 
sen aiheuttamat. Tästä huolimatta Atria pyrkii aktiivisesti 
vähentämään fossiilisen muovin käyttöä ja kehittämään 
yhteistyökumppaneidensa kanssa toimivia pakkausratkai-
suja vaihtoehtoisista materiaaleista.

Turvalliset ja ekologiset pakkaukset
GRI 301

Näin toimimme:

Suomi: 
Suomessa raportointivuodelle kohdistui 101 tonnin muovin 
vähennys. Kaikissa tuoteryhmissä selvitettiin vaihtoehtoja 
pakkausmateriaalien keventämiseksi ja ohentamiseksi. 
Testien tulokset konkretisoituvat loppuvuodesta ja otetaan 
käyttöön vuoden 2023 aikana.

Ruotsi
Atria Ruotsi otti käyttöön biomuovin Lönnebergan leivän-
päällispakkauksissa. Uuden pakkauksen myötä fossiilisen 
muovin määrä vähenee 45 tonnia verrattuna aiempaan 
pakkaukseen. 

Tanska: 
Atria Tanska jatkoi kehitystyötä muovin käytön vähentämi-
seksi tuotepakkauksissa.

Viro:
Atria Viro jatkoi muovin käytön vähentämistä tuotepakkauk-
sissa.

 Muovi   Metalli   Aaltopahvi ja kartonki

Pakkausmateriaalit 
yhteensä

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
Atria 

Suomi 
2022

Atria 
Ruotsi 
2022

Atria 
Tanska  

2022

Atria Viro  
2022

Atria-konserni
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Hyvä elintarvike- 
pakkaus  
on ekologinen ja  
turvallinen
Kehitämme ekologisia ja kierrätettäviä pakka-
usratkaisuja, jotka varmistavat tuotteiden 
turvallisuuden ja pienentävät ruokahävikkiä. 
Ruokahävikin aiheuttamat ympäristövaiku-
tukset ovat paljon suuremmat kuin pakkausten 
aiheuttamat. Tavoitteemme on pakkausten 
kierrettävyyden kehittäminen edelleen ja 
muovin määrän tuntuva vähentäminen. * Atrian tavoite verrattuna vuoteen 2019

Hiilijalanjälki ohjaa pakkausratkaisuja

PAKKAUKSEN ENSISIJAISET 
TEHTÄVÄT:

 • Suojata tuotetta ja informoida 
kuluttajaa tuotteen ominaisuuksista 
samalla ehkäisten näin elintarvike-
jätteen syntyä

 • Varmistaa turvallisuutta ja mini-
moida hävikkiä.

PAKKAUKSEN MUUT TEHTÄVÄT:
Muovin määrän vähentäminen:*
 • -7 % vuoteen 2025 mennessä
 • -14 % vuoteen 2035 mennessä
 • Fossiilinen muovi -12 % vuoteen 
2025 mennessä

Vaivaton kierrättää
Atrian kaikki muovipakkaukset voidaan 
palauttaa materiaalikeräykseen ilman 
ongelmia, koska ne ovat joko kierrätet-
täviä tai sopivia energiahyötykäyttöön.

Helppo käyttää ja kuljettaa
Pakkaukset suunnitellaan niin, että ne 
säästävät tilaa kuljetuksissa, asiakkaan 
kylmälaitteissa ja kuluttajan jääkaa-
pissa. Tällöin tuotteiden kuljettamisen 
ja säilytyksen päästöt minimoituvat.

Tehokas materiaalin hyödyntäminen 
Atria etsii teknisesti ja taloudellisesti 
toimivimman ratkaisun mahdolli-
simman pienellä pakkausmateriaalien 
määrällä tinkimättä pakkauksen 
ensisijaisista tehtävästä.
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Kestävän alkutuotannon 
kehittäminen
Atrialaiset tilat muodostavat tuotantoketjun, joka panostaa 
vastuullisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Atria haluaa olla 
tuottajaomistajiensa paras kumppani ja varmistaa, että 
tilat pärjäävät myös tulevaisuudessa. Turvatakseen tilojen 
toimintaedellytykset Atria tarjoaa tuottajilleen kokonaisval-
taista asiantuntija-apua, joka huomioi tilakokonaisuuden ja 
siellä tehtävät ratkaisut. Tilojen toiminnan kannattavuus on 
edellytys kestävän alkutuotannon kehittämiselle.  

Alkutuotannon ympäristövaikutusten pienentämisessä 
tuottajat ovat avainasemassa. Ympäristövaikutusten mini-
mointi tilatasolla tarkoittaa tilakohtaisia, tuotantosuunnasta 
riippuvia, erilaisia ratkaisuja. Resurssitehokkuus ja hyvä 
panos-tuotossuhde ovat ympäristön kannalta oleellisia 
asioita. Tuotannon hiilijalanjäljen laskeminen tuottaa tilata-
solla tietoa siitä, mistä päästöt syntyvät, ja auttaa kohdenta-
maan toimenpiteitä niiden pienentämiseksi. 

Atria Suomi on laskenut sian-, naudan- ja broilerinlihan-
tuotannon hiilijalanjäljen maatilalta valmiiksi tuotteeksi 
saakka. Tuloksista selviää, että atrialaisen tuotannon ilmas-
tovaikutukset ovat merkittävästi pienemmät verrattuna 
lihantuotannon ilmastovaikutuksiin kansainvälisesti. 

Vuonna 2019 valmistuneen hiilijalanjälkilaskennan 
mukaan atrialaisen esimerkkinaudan hiilijalanjälki oli 
noin 70 prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keski-
arvoluku. Vuonna 2021 atrialaisen tilajäljitetyn possun ja 
kanan tarkennetut hiilijalanjäljet olivat noin 50 prosenttia 
pienemmät kuin keskimäärin kansainvälisesti. Samalla Atria 
jatkoi tuotteiden elinkaarilaskentaan liittyvää kehitystyötä 
selvittämällä oman alkutuotantoketjunsa ympäristövaiku-
tuksia ja mallintamalla tuotantoprosessien päästölähteiden 
jakautumista tuote- ja sivuvirtoihin. 

TUOTTEIDEN  
HIILIJALANJÄLKI 
Atria toi ensimmäisenä ruokatalona maailmassa 
kanatuotteidensa hiilijalanjäljestä kertovan merkinnän 
kuluttajapakkauksiin vuonna 2021, ja merkintä on 
lisätty myös osaan possutuotteista. Laskenta kattaa 
noin puolet Atrian tilajäljitetystä possunlihasta.

Kansallisen, pohjoiset tuotanto-olosuhteet huomi-
oivan, hiilijalanjälkilaskentamallin kehittäminen nauta-
tiloille alkoi Atrian, Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja 
Valion yhteistyössä. Mallin kehittäminen mahdollistaa 
hiilijalanjäljen laskemisen todenmukaisesti myös 
naudanlihalle. 

Atria Ruotsi ilmoittaa Foodservice-tuotteiden hiili-
jalanjäljen käyttämällä Ruotsin tutkimuslaitoksen RISE 
(The research institute of Sweden) ilmastotietokannan 
(climate database) päästökertoimia eri raaka-aineille.

Atria on tehnyt jäljitettävyyden eteen määrätietoista 
työtä jo vuodesta 2012. Jäljitettävyys tarkoittaa sitä, 
että lihatuotteen alkuperä voidaan selvittää tilalle 
tiettyyn eläinryhmään, tarkimmillaan jopa yksittäiseen 
eläimeen, saakka. Tilajäljitettävyys perustuu tietojen 
dokumentointiin ja vaihtoon. 

Tilajäljitettävyys alkoi vuonna 2012 kanatuotteiden 
osalta ja laajentui sittemmin myös possu- ja nautatuot-
teisiin. Osaltaan tilajäljitettävyys mahdollistaa myös 
tilakohtaisen hiilijalanjäljen laskennan.

Hiilijalanjäljen laskentaperiaatteet on kuvattu Atrian verkkosivuilla  
www.atria.com/konserni/vastuullisuus
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Atrialaisen lihan hiilijalanjälki* on merkittävästi  
kansainvälistä keskiarvoa pienempi 

* Hiilijalanjäljen laskenta on toteutettu Envitecpolis Oy:n ja atrialaisten perhetilojen kanssa. Laskenta kattaa yli 50 % tilajäljitetystä possusta 
ja yli 50 % kanasta. Naudan tulos on todennettu esimerkki atrialaisesta tuotantoketjusta. Envitecpolis hyödyntää hiilijalanjäljen lasken-
nassa kansainvälistä Cool Farm Tool -työkalua. Cool Farm Tool on erikoistunut alkutuotannon hiilipäästöjen laskentaan ja sen avulla saa-
daan laskettua yksilöllinen, tilan omiin tietoihin ja toimintoihin perustuva hiilijalanjälki. Laskennan pohjana on IPCC:n (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) laskentamenetelmät sekä alan uusin tutkimustieto. Kansainvälinen keskiarvoluku on julkaistu YK:n elintarvike 
ja maatalousjärjestö FAO:n raportissa: www.fao.org/3/i3437e/i3437e.pdf.
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 Suomalainen kuorittu  
kaura + vehnä ...................77 %

 Muut * .............................. 14 %

 Sertifioitu  
soijarouhe .......................... 9 %

*  Rypsi, herne, härkäpapu,  
kasviöljy, kivennäiset,  
hivenaineet, vitamiinit

 Suomalainen vilja ............ 76 %

 Muut **.............................. 10 %

 Ohravalkuainen ................12 %

 Sertifioitu  
soijarouhe .......................... 2 %

** Rypsi, herne, härkäpapu,  
herat, kasviöljy, kivennäiset,  
hivenaineet, vitamiinit

 Suomalainen vilja ........... 39 %

 Nurmi ...............................60 %

 Kivennäiset ........................1 %

Tältä näyttää atrialaisten perhetilojen eläinten menu

Eläinten kestävä ruokinta
Tuotantoeläinten rehustusratkaisuilla voidaan vaikuttaa 
merkittävästi eläinten hyvinvoinnin ja alkutuotantoketjun 
kannattavuuden ohella myös tuotannon ympäristövaikutuk-
siin. Atria kehittää näitä osa-alueita sekä omassa rehunval-
mistuksessaan että ruokinta-, viljely- ja maankäyttöneuvon-
nallaan.  

Tuotantoeläinten rehuissa käytettyihin raaka-aineisiin 
liittyvät eettiset kysymykset, kuten soijan käyttö, ohjaavat 
osaltaan Atria-konserniin kuuluvan kotieläinrehuja valmis-
tavan A-Rehu Oy:n rehuntuotantoa ja kehitystyötä.

Soijan käytön vähentäminen ja siitä luopuminen 

yhdessä toimivien ja tehokkaiden rehustusratkaisujen ja 
hyvän eläinterveyden kanssa ovat avaintekijöitä tuotannon 
hiilijalanjäljen pienentämisessä. Valkuaisomavaraisuuden 
kasvattaminen ja soijan käytöstä luopuminen vaatii rehujen 
kehittämistä tiiviissä yhteistyössä peltoviljelijöiden, rehu-
teollisuuden ja kotieläintuottajien kanssa. 

Tuotantoeläinten ruokinta perustuu suomalaisilla tiloilla 
pääosin kotimaiseen rehuun, sioilla ohraan, broilereilla 
kauraan ja naudoilla oman tilan nurmeen. Lisäksi tarvitaan 
valkuaislisää, vitamiineja ja kivennäisiä, sillä ne ovat välttä-
mättömiä eläinten hyvinvoinnille ja kasvulle. >

Etusivu

Johdanto

MAAPALLO
Hiilineutraali 
ruokaketju

Teollinen toiminta

Pakkaukset

Alkutuotanto

RUOKA
Elintarvike- 
turvallisuus  
ja laatu

Eläinten  
hyvinvointi

IHMISET
Henkilöstö

Kuluttajat

VASTUULLINEN 
LIIKETOIMINTA

Toimitusketju

Vastuullisuuden 
työvälineet

Sidosryhmät

YRITYSVASTUUN 
RAPORTOINTI
Raportointi- 
periaatteet

Olennaiset  
raportointiteemat

Sisältövertailu

Atrian yritysvastuuraportti 2022  21



Etusivu

Johdanto

MAAPALLO
Hiilineutraali 
ruokaketju

Teollinen toiminta

Pakkaukset

Alkutuotanto

RUOKA
Elintarvike- 
turvallisuus  
ja laatu

Eläinten  
hyvinvointi

IHMISET
Henkilöstö

Kuluttajat

VASTUULLINEN 
LIIKETOIMINTA

Vastuullisuuden 
työvälineet

Sidosryhmät

Toimitusketju

YRITYSVASTUUN 
RAPORTOINTI
Raportointi- 
periaatteet

Olennaiset  
raportointiteemat

Sisältövertailu

250

200

150

100

50

0
19 20 21 22

g/kg

Näin toimimme:
Soijan korvaamista kotimaisella valkuaisella ruokin-
nassa edistettiin myös vuonna 2022. Atrian rehuteh-
taan kapasiteetti mahdollistaisi ketjun siirtymisen 
täysin soijattomaan sianlihantuotantoon ja vähentä-
mään soijan käyttöä edelleen myös broilerintuotan-
nossa. 

Atrian tavoitteena on lisätä kotimaisen valkuaisen 
käyttöä. Rehuherneen sopimusviljelyalat ovat kasva-
neet vuosittain noin 20 %. Raportointivuonna hernettä 
käytettiin vain 16 miljoona kiloa johtuen huonosta 
satokaudesta. Tarve A-Rehulla on 30 miljoonaan kiloon 
vuositasolla. Kestäviä viljelymenetelmiä ja toimintamal-
leja edistettiin raportointivuoden aikana muun muassa 
tutkimus- ja kehityshankkeissa, viljelijätilaisuuksilla ja 
webinaareilla.

  Soijan kulutus  
 elopainokiloa kohti

  Soijan osuus rehusta

Atrialaisen broilerin 
rehusoijan käyttö

20 %

16 %

12 %

8 %

4 %

0 %

Otos 100 % kaikista Atrian teurasmääristä.

Soijaa vastuullisesti
Atria vähentää aktiivisesti soijarouheen käyttöä ja on sitou-
tunut vastuullisen soijan käyttöön. Soijan kulutus nousi 
vuonna 2022 kotimaisten valkuaiskasvien huonon sadon 
seurauksena erityisesti siipikarjaketjussa. Myös Atrian 
asiakkaat edellyttävät vastuullisesti tuotetun soijan käyttöä 
eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannossa.  

Tuontisoijaa korvaavia vaihtoehtoja broilerin rehuissa 
ovat kotimainen kuorittu kaura, rehuherne ja härkäpapu. 
Rehuherneen ja härkäpavun viljely parantaa pellon raken-
netta ja typpitaloutta sekä vähentää keinolannoituksen 
tarvetta. Samalla ne monipuolistavat viljelykiertoa. Rapor-
tointivuonna soijan käyttö broilereiden rehussa kasvoi 
heikon satokauden vuoksi.

Sikatiloilla tärkein soijan korvaaja on etanoliteollisuu-
desta saatava ohravalkuaisrehu. Myös kotimaisen härkä-
pavun käyttöä on lisätty. Osa Atrian sikatilojen loppukas-
vatusvaiheesta on ollut täysin soijaton vuodesta 2017, ja 
toiminnassa on kokonaan soijaton verkosto, jossa myös 
porsastuotantovaihe on soijaton.

Vuonna 2020 A-Rehu toteutti täysin soijattoman 
emakoiden ja välitysporsaisen ruokintakokeen. Koe 
todensi, että koko perhetilojen kasvatusketju on mahdol-
lista toteuttaa täysin soijattomasti. Ruokintamuutoksen 
avulla hiilijalanjälki pieneni 40 prosenttia ruokintakokeessa 
mukana olleilla tiloilla. 

Naudat saavat pääosan valkuaisesta ja muista tarvit-

semistaan ravinteista nurmirehusta. Naudoilla valkuais-
täydennyksenä käytetään tarvittaessa kotimaista rypsipu-
ristetta tai eurooppalaista rapsirouhetta. A-Rehu luopui 
soijarouheen käytöstä nautarehuissa kokonaan jo vuonna 
2017. 

Kun soijaa käytetään, se on joko Pro Terra- tai RTRS 
-standardin täyttävää, vastuullisesti tuotettua soijaa. 
A-Rehu käyttää sekä GM-vapaata että GM-soijarouhetta. 
Geenimuuntelemattoman soijarouheen vaikean saata-
vuuden ja sen hinnan heikon ennustettavuuden vuoksi 
A-Rehu ei sitoudu geenimuuntelemattoman soijarouheen 
käyttöön. Soijaa lukuun ottamatta kaikki muut Atrian sika- ja 
broilerirehujen raaka-aineet ovat geenimuuntelemattomia.

Soijan osuus rehusta

Soijan kulutus  
eläimen elopainoa kohti

Rehusoijan käyttö Atrian 
ketjussa

Otos 100 % kaikista Atrian 
teurasmääristä

201 g/kg

11,6 %

Otos 75 % kaikista Atrian 
teurasmääristä

2,2 %

6 g/kg

Otos 100 % kaikista Atrian 
teurasmääristä

0 %

0 g/kg

Etusivu

Johdanto

MAAPALLO
Hiilineutraali 
ruokaketju

Teollinen toiminta

Pakkaukset

Alkutuotanto

RUOKA
Elintarvike- 
turvallisuus  
ja laatu

Eläinten  
hyvinvointi

IHMISET
Henkilöstö

Kuluttajat

VASTUULLINEN 
LIIKETOIMINTA

Toimitusketju

Vastuullisuuden 
työvälineet

Sidosryhmät

YRITYSVASTUUN 
RAPORTOINTI
Raportointi- 
periaatteet

Olennaiset  
raportointiteemat

Sisältövertailu

Atrian yritysvastuuraportti 2022  22



Etusivu

Johdanto

MAAPALLO
Hiilineutraali 
ruokaketju

Teollinen toiminta

Pakkaukset

Alkutuotanto

RUOKA
Elintarvike- 
turvallisuus  
ja laatu

Eläinten  
hyvinvointi

IHMISET
Henkilöstö

Kuluttajat

VASTUULLINEN 
LIIKETOIMINTA

Vastuullisuuden 
työvälineet

Sidosryhmät

Toimitusketju

YRITYSVASTUUN 
RAPORTOINTI
Raportointi- 
periaatteet

Olennaiset  
raportointiteemat

Sisältövertailu

Tietoon pohjautuva 
tutkimusyhteistyö 
vauhdittaa 
vastuullisuus-
tavoitteiden 
toteutumista
Atria tekee aktiivista ja laajaa tutkimus- ja kehitysyhteis-
työtä tuottajien, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten sekä muiden organisaatioiden kanssa 
turvatakseen kotimaisen ruoantuotannon jatkuvuuden. 

Tutkimus- ja kehityshankkeilla Atria varmistaa pysyvänsä 
kehityksen etulinjassa ja saavansa tarvittavat yhteistyö-
verkostot käyttöönsä. On tärkeää, että Atria saa uusimman 
tutkimustiedon käyttöönsä ja toisaalta Atrian käytännön-
läheinen alan tuntemus siirtyy tutkijoille. Siten voidaan 
varmistaa tutkimushankkeiden vaikuttavuus. Atrian kautta 
uusin tieto saadaan käytäntöön ja varmistetaan tiedon siir-
tyminen tuottajille sekä tarvittava toimintatapojen muutos. 

Vuoropuhelulla Atria vaikuttaa kahteen suuntaan: 
tutkimusmaailmaan ja alkutuotantoon. Tämä mahdollistaa 
tilojen kehittämiseen julkisen rahoituksen kautta resurs-
seja, joilla tuotetaan tietoa, materiaalia, työkaluja, tilai-
suuksia ja toimintaa.

Tutkimusyhteistyö edesauttaa Atriaa saavuttamaan 
toimintansa kannalta ensiarvoisen tärkeät tavoitteet kuten 
hiilineutraalin ruokaketjun, luonnon monimuotoisuuden 
tukemisen, eläinten hyvinvoinnin jatkuvan parantamisen 
sekä bioturvan ja antibioottivapaan tuotannon edistämisen.   

Esimerkkejä Atrian tutkimus- ja kehittämishanketoiminnasta vuonna 2022:
 • Kolibasilloosin hallinta siipikarjan tuotantoketjussa 
 • CARBO Hiilineutraali nautaketju
 • Rehuaineiden kivennäispitoisuus ja vaikutus sian ja 
siipikarjan sonnan fosforin liukoisuuteen ja kivennäissi-
sältöön 

 • Valkuaista pellosta
 • Tarikko-hanke - broileritilojen tautiriskien kartoitus ja 
hallinta 

 • Sika- ja siipikarjatuotannon vesistövaikutusten vähentä-
mismahdollisuudet

 • Kuiviketurpeen korvaajat broilerituotannossa
 • Systemic- Biotalous innovaatiohanke
 • Mikrobilääkkeet minimiin (MIMI)
 • Ehjä häntä kertoo sian hyvinvoinnista
 • Avoin ja vastuullinen kotieläintuotanto
 • Älysikala
 • Emakoiden lääkkeiden käyttö

 • Ruokintakustannus kuriin – rehuhyötysuhteen  
parantaminen lihasikalassa

 • OneHealth
 • Terva / vasikoiden nupoutuskivun hallinta
 • ETKO, Eläinterveyttä ja ekonomiaa
 • Vahvat vasikat
 • Kystikerkoosin esiintyvyys teurasnaudoilla
 • EHEC-analyysien kehittäminen teurastamolla
 • Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon 
kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä

 • Terve ja vastustuskykyinen vasikka
 • Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisen hyväksi
 • Ruokaketju 3
 • Kryptosporidioosi, nouseva zoonoosiuhka nautakarjoissa
 • NASEVA Cattle Welfare
 • TauTi
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RUOKA
Haluamme, että Atrian ruokaketju 
on maailman puhtain, turvallisin ja 
läpinäkyvin, ja että siinä huolehditaan 
eläinten hyvinvoinnista todistetusti.
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Turvalliset tuotteet ja  
terveet eläimet

GRI  2-24, 3-2, 3-3

Atrian tavoitteena on tarjota kestävästi tuotettuja, puhtaita ja turvallisia tuot-
teita. Tuotteiden turvallisuus alkaa sopimustuotantotiloilta ja puhtaista raaka-ai-
neista. 

Atrialla hyvä ruoka tarkoittaa koko ruokaketjulle asetettujen odotusten huomioi-
mista toiminnassa sekä sitoutumista tuotteisiin ja liiketoimintaan kohdistuvien 
vaatimusten noudattamiseen. Tuotteiden matka pellolta pöytään on avoin, turval-
linen ja jäljitettävä.

Atria kehittää kestävää ja turvallista ruokaketjua tiiviissä yhteistyössä sidosryh-
miensä kanssa. Keskeisiä jatkuvan kehittämisen kohteita ovat elintarviketurval-
lisuus,  eläinten hyvinvointi, eläintautiriskien hallinta, antibioottivapaa tuotanto, 
raaka-aineiden jäljitettävyys sekä koko tuotantoketjun kattava bioturva.

Kuluttajatutkimusten mukaan pohjoismaisen kuluttajan luottamus kotimaisen 
ruoan turvallisuuteen ja vastuullisuuteen on yleisesti korkea. Erityisesti Suomen 
ja Ruotsin markkinoilla täysin kotimaiseen lihaan sitoutuneet brändit ovat Atrian 
merkittävä vahvuus. Atria on saavuttanut myös muilla liiketoiminta-alueilla sidos-
ryhmiensä vahvan luottamuksen tuotteidensa laatuun ja elintarviketurvallisuuteen. 

Julkinen keskustelu ruoantuotannon vastuullisuudesta ja elintarviketurvalli-
suudesta lisää tuotantoketjua koskevia järjestelmä- ja todentamisvaateita. Atria 
haluaa sekä lunastaa sidosryhmiensä elintarviketurvallisuuteen liittyvät odotukset 
että toimia suunnannäyttäjänä siinä, miten eläinperäinen ruoka voi olla eettisesti 
kestävä valinta. Sidosryhmät odottavat Atrialta asiantuntijuutta näissä teemoissa ja 
kestävän ruoantuotannon kehittämistä ketjussa.

Atria huomioi riskienarvioinnissa bioturvan merkityksen liiketoiminnan jatku-
vuudelle. One Health -ajattelu bioturvan kehittämisessä kattaa niin ihmisten, 
eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin kuin tuotteiden turvallisuuden. Vastustettavien 
eläintautien torjunta on koko elinkeinolle merkityksellistä niin taloudellisesta kuin 
kaupan ja viennin näkökulmasta. 

Erilaisten elintarvikeriskien huomioiminen ja niiden suunnitelmallinen ennalta-
ehkäisy ovat tärkeitä ihmisten terveyden ja Atrian liiketoiminnan näkökulmista. Yksi 
kansainvälinen bioturvan uhka on lisääntyvä antibioottiresistenssi. Atrialla on tehty 
pitkäjänteisesti työtä antibioottien vastuullisen käytön varmistamiseksi esimerkiksi 
edistämällä tuotantoeläinten täysin antibioottivapaata kasvatusta. Atrialla suhtau-
dutaan näihin riskeihin äärimmäisellä vakavuudella ja töitä koko ketjun bioturvan 
vahvistamiseksi tehdään jatkuvasti.
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Elintarviketurvallisuus on Atrialle ehdoton edellytys, joka 
koskee tuotteen koko elinkaarta alkaen puhtaiden ja turval-
listen raaka-aineiden hankinnasta ja jatkuen tuotteiden 
valmistukseen, jakeluun ja kuluttajan ohjeistamiseen 
tuotteiden turvallisessa käytössä.  s. 41

Atrialla on käytössään elintarviketurvallisuuden takaava 
järjestelmä, jota kehitetään jatkuvasti. Atrian Elintarvi-
keturvallisuus-, ravitsemus- ja laatupolitiikka luo pohjan 
vastuullisuussitoumuksille, tavoitteiden asettamiselle 
sekä jatkuvalle parantamiselle. Atrian tuotantolaitokset 
ovat kattavan kansallisen viranomaisvalvonnan piirissä, ja 
niillä on sertifioidut elintarviketurvallisuuden hallintajärjes-
telmät.

Atria tekee monipuolista yhteistyötä alan yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten kanssa elintarviketurvallisuuteen liittyen. 
Syvä tuoteturvallisuusosaaminen on kehittämisemme 
kärkiasioita.

Jäljitettävyys todentaa tuotteen  
turvallisuutta ja vastuullisuutta
Atrian tavoitteena on täysin läpinäkyvä ruokaketju. Jäljitet-
tävyys auttaa todentamaan tuotteiden turvallisuutta sekä 
tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia. Pellolta pöytään 
jäljitettävien tuotteiden taustalla on alan toimijoiden tiivis 
yhteistyö sekä sitä tukevat järjestelmät ja toimintatavat. 

Jäljitettävyys tarkoittaa, että tuotteen alkuperä voidaan 
jäljittää tilalla tiettyyn eläinryhmään, tarkimmillaan yksit-
täiseen eläimeen, saakka. Jäljitettävyyden avulla voidaan 
tarvittaessa todentaa, miten liha on tuotettu, mitä eläimet 
ovat syöneet ja miten niitä on lääkitty. Se, että tuotteen 
alkuperä on jäljitettävissä koko tuotantoketjun läpi, mahdol-
listaa poikkeustilanteissa nopean reagoinnin. Jäljitettävyys 

on myös edellytys Atrian antibioottivapaan tuotannon 
todentamiselle. 

Liharaaka-aineen jäljitettävyyden lisäksi Atrian tavoit-
teena on myös muiden raaka-aineiden ja ainesosien sekä 
pakkausmateriaalien täydellinen eräkohtainen jäljitettävyys. 

Tuomalla asiakkaiden ja kuluttajien saataville yhä 
tarkempaa jäljitettävyystietoa todennetaan niin tuotteiden 
turvallisuus kuin muutkin tuotteisiin liittyvät vastuullisuus-
näkökohdat, kuten raaka-aineiden alkuperä ja antibioottien 
käyttö. 

Atria toi ensimmäiset tilajäljitettävät kanatuotteet mark-
kinoille 10 vuotta sitten, ja tuotteiden määrä on kasvanut 
vuosittain. Mukaan on tullut niin nauta- kuin sikatuotteita.

Atria laajensi antibioottivapaan sianlihan tuotantoaan 
lokakuussa 2022 avatessaan tuotannon kaikille Atrian sian-
lihantuottajille. Konkreettisena tavoitteena on, että kaikki 
Atrian sikatilat ovat antibioottivapaan tuotantomuodon 
piirissä kolmen vuoden kuluessa.

Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
GRI 2-23, 2-24, 3-3

Tiloille saakka jäljitettävät tuotteet  
Atrian ketjussa:

72
kanatuotetta

8
sikatuotetta

4
nautatuotetta
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Hallittua elintarviketurvallisuutta
GRI 416, FP5

Tavoitteena lakisääteisen tason ylittävät laatu- ja 
elintarviketurvallisuus  kriteerit sekä nolla tuotteiden 
takaisinvetoa

Tuotteiden turvallisuus on Atrialle aina ykkösasia. Viran-
omais- ja sidosryhmävaatimukset ovat Atrian tuotelaadun 
perusta ja Atria sitoutuu niihin sataprosenttisesti. Elintarvike-
turvallisuuden hallintajärjestelmät ovat tärkeä työkalu oman 
toiminnan kehittämisessä. Atrian tuotantolaitosten elintarvi-
keturvallisuuden hallintajärjestelmät ovat sertifioituja. 

Sertifioitu järjestelmä on todiste ennakoivasta suhtautu-
misesta laadunhallintaan, elintarviketurvallisuuteen ja muihin 

lakisääteisiin sekä standardien mukaisiin vaatimuksiin. 
Atrian elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä 

huomioi tuotteiden turvallisuus- ja terveysvaikutukset 
koko niiden elinkaaren ajalta raaka-aineiden hankinnasta 
tuotantoprosessin ja jakeluketjujen kautta aina kuluttajan 
käyttötilanteisiin saakka. Kaikki Atrian tuotteet käyvät läpi 
tämän tarkastelun. 

Tuoteturvallisuuden omavalvonta
Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä pitää sisällään 
omavalvonnan, jonka tarkoituksena on varmistua proses-
sien oikeasta toiminnasta ja tuotteiden turvallisuudesta 

kuluttajille. Atrian omavalvonta perustuu HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Points) -riskienhallintajärjestel-
mään ja omavalvonnan tukijärjestelmään.

Omavalvonnan tukijärjestelmä koostuu lainsäädännön  
ja standardien edellyttämistä hyvien hygieenisten käytän-
töjen (GHP Good Hygiene Practises) ja tuotantotapojen 
(GMP Good Manufacturing Practises) menettelyistä sekä 
niiden valvonnasta. Atrian tuotteiden säilyvyyttä ja turval-
lisuutta analysoidaan omissa akkreditoiduissa laboratori-
oissa. Lisäksi Atria ostaa laboratoriopalveluita akkreditoi-
duilta yhteistyölaboratorioilta.  >

Liharaaka-aine:
Vastuullinen alkutuotanto  
ja terveet eläimet  • •

Hyväksytyt  
raaka-aine- ja  
pakkausmateriaali - 
toimittajat

Pakkausmateriaalit

OMAVALVONTA

HACCP 

 •  Valmistusprosessin vaarojen arviointi ja hallinta 
 •  Toiminta tarkastuspisteillä 

Tukijärjestelmä sisältäen mm.  

 •  Raaka-aineiden säilytys ja käsittely 
 •  Allergeenien hallinta
 •  Hygieeniset toimintatavat 
 •  Tuotantotilojen puhtaanapito 
 •  Henkilökunnan osaamisen hallinta

ATRIA

Tuote- ja pakkaussuunnittelu
Varmistetaan, että pakkaus suojaa 
tuotetta aina käyttö hetkeen saakka  

Jakeluketju
Varmennettu, katkeamaton kylmäketju  

Käyttötilanteen tunteminen
Säilytys- ja käyttö ohjeet,  
muut pakkaus merkinnät  
kuten tuotteen ainesosat,  
allergeenitiedot ja ravinto- 
aine sisältö

Ketjuinformaatio:   
Antibioottien käyttö, salmonellavapaus,  

eläinten terveystiedot

Atrian vaatimukset toimittajan  
oma  valvonnalle ja raaka-aineiden laadulle
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Elintarviketurvallisuuden ja laadun johtaminen
Atrialla tuotannon laadun kehittämistä johtaa ohjaus-
ryhmä, jossa on edustaja tuotantoketjun eri vaiheiden 
laadunhallinnasta. Ryhmän tehtävä on luoda Elintarvike-
turvallisuus-, ravitsemus- ja laatupolitiikka ja sen toteut-
tamiseen tarvittavat strategiat. Ohjausryhmä asettaa 
laatutavoitteet, seuraa laatutilanteen kehittymistä sekä 
organisoi sisäisiä ja ulkopuolisten yhteistyökumppa-
neiden kanssa toteutettavia kehityshankkeita. Kunkin 
liiketoiminta-alueen johtoryhmä katselmoi toiminnan 
tulokset vuosittain.

LAATU- JA ELINTARVIKE- 
TURVALLISUUS SERTIFIKAATIT

SUOMI: FSSC 22 000 / BRCGS .......100 %

RUOTSI: FSSC 22 000 .....................100 %

TANSKA: FSSC 22 000 ...................98 %

VIRO: ISO 22 000.............................100 %

% tuotannosta elintarvike turvallisuus-
serfioidussa laitoksessa

Tavoitteemme: 100 % tuotteistamme on 
tuotettu elintarviketurvallisuussertifioiduissa 
laitoksissa.

0 kpl
sakkoja tai viranomaispakkotoimia 

elintarviketurvallisuuden vaarantamisesta.

5 kpl
takaisinvetoja.  

Kolme Suomessa ja kaksi Ruotsissa.

100 %
tuotteita, joiden terveys- ja  

turvallisuusvaikutukset on arvioitu.
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Eläinten hyvinvoinnista huolehditaan todennettavasti 
Atrian koko ruokaketjussa. Atria panostaa kestävään 
alkutuotantoon kehittämällä muun muassa eläinten 
hyvinvointia, eläintautiriskien hallintaa, antibioottivapaata 
tuotantoa ja eläinten ruokintaa yhteistyössä lihantuottajien, 
alan asiantuntijoiden ja tutkimustoiminnan kanssa.  

Lihan hankinta 
Suomessa Atrian tytäryhtiöt vastaavat lihan hankinnasta, 
eläinvälityksestä ja kotieläintuotannon kehittämisestä. 
Raportointivuonna Atrian Suomen hankkimasta naudan-
lihasta 4,9 prosenttia oli luomua. Atrialla on broilerikas-
vattamoja ja -teurastamo Ruotsissa sekä sikaloita ja sian 
teurastusta Virossa. Lisäksi Atria-konserni hankkii lihaa 
paikallisesti liiketoiminta-alueiltaan ja vähäisiä määriä myös 
kansainvälisiltä markkinoilta. Atria-tuotemerkillä myytävän 
tuotteen liharaaka-aine on 100-prosenttisesti omasta 
tuotantoketjusta saatavaa suomalaista lihaa. 

  Lue lisää eläinten kestävästä ruokinnasta sivulta 21.

Eläinten hyvinvointi
FP9

Lihan alkuperä  
eri liiketoiminta-alueilla
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%

  Kotimainen
  EU
  Muu

%

Atrian sopimustuotanto-
tilojen määrä 
tuotantosuunnittain

Atrian käsittelemät  
lihamäärät

Atrian käsittelemä lihamäärä 
pieneni edellisvuodesta 0,7 
miljoonaa kiloa 169,9 miljoo-
naan kiloon. Siipikarjanlihan 
määrä pieneni 0,16 miljoonaa 
kiloa ja sianlihan määrä 0,5 
miljoonaa kiloa. Naudanlihan 
käsittelymäärä pieneni 0,7 
miljoonaa kiloa.

 Siipikarja  Sika  Nauta

Milj. kg

66,5 68,5

63,0 65,5

44,1 42,6

68,7

67,3

41,2

63,7

65,7

40,5

 Siipikarjatiloja ......98
 Sikatiloja ............ 220
 Nautatiloja .......3 876
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Eläimille taataan  
viisi vapautta
Edellytämme ketjussamme 
tuotantoeläinten hyvinvoinnista 
huolehtimista World Organisation 
for Animal Health:n (OIE)  
viiden vapauden periaatteen 
mukaisesti:

 1.
Vapaus nälästä  
ja janosta

 2.
Vapaus  
epämukavuudesta

 3.
Vapaus kivusta,  
loukkaantumisista  
ja sairauksista

 4.
Vapaus normaaliin 
käyttäytymiseen

 5.
Vapaus pelosta ja  
ahdistuksesta

Sopimustuotantomalli eläinten 
hyvinvoinnin kehittämisen perustana

GRI 2-23, 2-24, 2-26, 3-3,  FP10, FP12

Terveet ja hyvinvoivat eläimet ovat tehokkaan, taloudellisen 
ja turvallisen elintarviketuotannon perusta. Suomessa 
valtaosa Atrian hankkimasta lihasta tulee sopimustuot-
tajilta, joiden ammattitaitoon ja osaamiseen eläinten 
hyvinvointi perustuu. Atrian ja tuottajien väliset tuotantoso-
pimukset määrittävät eläinten osto- ja myyntiehtojen laatu-
vaatimukset ja määrälliset tavoitteet. Tuotantosopimukset 
varmistavat osaltaan myös eläinten hyvinvointia. Sopimus-
tuottajilta edellytetään sitoutumista Atrian tuotantotapoihin 
liittyviin ohjeistuksiin sekä järjestelmälliseen työhön, joka 
osaltaan varmistaa myös eläinten hyvinvoinnin. 

Eläinten hyvinvointipolitiikka 
Taustatyö koko Atria-konsernia ja lihanhankintaa koskevan 
eläinten hyvinvointipolitiikan julkaisemiseksi tehtiin vuonna 
2020. Atrian Eläinten hyvinvointipolitiikka perustuu World 
Organisation for Animal Health:n (OIE) viiden vapauden 
periaatteisiin. Politiikka raamittaa sekä sopimustuotan-
nossa noudatettavia hyviä tuotantotapoja (Atria GMP) ja 
asettaa vähimmäiskriteerit muulle eläinperäisten raaka-ai-
neiden hankinnalle. 

Atrian noudattamien eläinten hyvinvointiperiaatteiden 
ja tuotantotapojen jatkuva parantaminen perustuu tieteel-
liseen näyttöön ja omien ketjujen jatkuvasti seurattaviin 
tuotantotuloksiin. Atria tekee yhteistyötä sidosryhmiensä, 
kuten sopimustuottajien, maatalousyhdistysten ja viran-
omaisten kanssa, sekä pitää yllä vuoropuhelua eläinten 
hyvinvoinnista kiinnostuneiden ja siitä huolehtivien tahojen 

kanssa. Yhteistyö ja vuoropuhelu auttavat varmistamaan, 
että Atrian sopimustuotannossa ylläpidetään ja kehitetään 
parhaita käytäntöjä, ja että sopimustuotannon ulkopuo-
lelta tehtävissä hankinnoissa toteutuu Atrian määrittämä 
eläinten hyvinvoinnin taso.  

Atria Hyvät Tuotantotavat 
Atria Hyvät Tuotantotavat ovat sidosryhmien viestintään 
suunnatut eläinlajikohtaiset tiivistelmät Atrian sopimustuo-
tannossa noudatettavista ja todennettavista menettelyistä. 
Ne täydentävät ja konkretisoivat Eläinten hyvinvointipoli-
tiikassa kuvattuja periaatteita eri vaiheissa tuotantoketjua. 
Atria Hyvät Tuotantotavat sisältävät kuvauksen muun 
muassa kasvatettavista eläimistä, kasvatustavoista, tuotan-
to-olosuhteista, terveydenhuollosta, fyysisistä toimenpi-
teistä, eläinkuljetuksista ja menettelyistä teurastamolla.  

Viranomaisvalvonta täydentää  
laitosten omavalvontaa 
Atrian teurastamoilla työskentelee päivittäin kymmeniä 
viranomaisvalvonnan edustajia. Tarkastuseläinlääkärit 
valvovat koko teurastusprosessia eläinten kuljetuksesta 
ruhojen varastointiin. Tarkastuseläinlääkärit valvovat myös 
teurastamon omavalvonnassa suoritettavia eläinten hyvin-
vointiin liittyviä toimenpiteitä. Eläinkuljetuksiin, eläinten 
käsittelyyn tai teurastukseen liittyen ei langetettu raportoin-
tivuonna sakkorangaistuksia eikä viranomaispakkotoimia.
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Suomessa viranomaiset, Eläinten terveys ETT ry ja alan 
toimijat Atria mukaan lukien ovat rakentaneet eläinten 
hyvinvoinnin ja terveyden huollon seurantaan omat, 
kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuiset, järjestel-
mänsä: nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä 
Nasevaan ja kansallisen sikatilojen terveysluokitusrekisteri 
Sikavaan. Molemmissa järjestelmissä on käytössä viiteen 
vapauteen perustuva yksilöllinen eläinten hyvinvoinnin 
seuranta. Raportointivuonna Atrian sopimustuotantovolyy-
mista 100 prosenttia tuli tiloilta, jotka kuuluvat Sikavaan ja 
93 prosenttia tiloilta, jotka kuuluvat Nasevaan. 

Atrialainen broileriketju on suljettu, ja sen eläinten 
hyvinvointiin liittyvät parametrit ovat koko ketjun tuottajien 
yhteisessä seurantajärjestelmässä. Seurantatietoa voidaan 
käyttää eläinten hyvinvoinnin kehittämiseen tiloilla ja 
mahdollisten markkinatarpeiden todentamiseen.

Atria kehittää yhdessä tuottajien ja alan tutkimuksen 
kanssa kestäviä tuotantotapoja, joiden tavoitteena on muun 
muassa eläinten hyvinvoinnin ja tautiriskien hallinnan edis-
täminen, mutta myös tuottajan työturvallisuus ja tuotannon 
kannattavuus. Atria on aktiivisesti mukana uudisinvestointi-
hankkeissa tuottajiensa tukena. 

Kaikkea toimintaa ohjaa eläintensuojeluun asetettu lain-
säädäntö: EU-tasolla eläintensuojeluasetus ja kansallisella 
tasolla eläinsuojelulaki ja eläinlajikohtainen lainsäädäntö. 
Teurastamoiden toimintaa ohjaa lopetusasetus.

  Lue lisää viiden vapauden periaatteesta sivulta 30.

Vastuullinen alkutuotanto syntyy sujuvalla yhteistyöllä

VIRANOMAISET
 • Eläinsuojelua ja eläinten hyvin-
vointia tukeva viranomaisvalvonta 
tiloilla ja teurastamoissa.

Elinkeinon yhteistyö

 •  Eläinten terveys ETT ry:n yllä-
pitämät kansalliset terveyden-
huollon seurantajärjestelmät:  
Sikatilojen terveysluokitus- 
rekisteri (Sikava) ja nauta- 
tilojen terveysluokitusreskisteri 
(Naseva).
 •  Viranomaisten ja alan toimi-
joiden välinen yhteistyö.

ATRIA 
Palvelut alkutuotannolle

Operatiiviset  
palvelut

 •  Eläinvälitys
 •  Teurashankinta
 •  Rahoitus
 •  Rehuvalmistus

Neuvonta ja 
ohjaus

 •  Sairauksien  
ennaltaehkäisy
 •  Ruokintaratkaisut
 •  Tuotanto- 
olosuhteet
 •  Työtavat

Kehittäminen

 •  Tieteellisen tutkimuksen  
soveltaminen alan  
kehittämisessä

ATRIALAINEN ALKUTUOTANTO 
• Osaava tuottaja
• Kannattavat tilat
• Terveet eläimet
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Tavoitteena antibioottivapaan tuotannon edistäminen

Tuotantoeläinten hyvä tautitilanne ja ensiluokkainen 
hyvinvointi ovat Atrian alkutuotannon vahvuus. Tarttuvia 
eläintauteja ehkäistään systemaattisesti Eläinten terveys 
ETT ry:n* ja viranomaisten kanssa laadittujen vastustusoh-
jelmien ja ohjeistusten mukaisesti. Myös bioturvan vahvis-
taminen Atrian koko tuotantoketjussa on tärkeää eläin-
tautien ennaltaehkäisemiseksi ja niihin liittyvien vakavien 
riskien hallitsemiseksi. Osana vastuullisuusohjelmaa Atria 
rakentaa WHO:n One Health -ajattelutapaan perustuvaa 
bioturvastrategiaa. 

Atrian tekemä ennaltaehkäisevä terveydenhuoltotyö on 
ollut tuloksekasta. Vuosikymmenten määrätietoisen työn 
tuloksena Atrian sikaketjusta on saneerattu täysin pois 
esimerkiksi porsasyskä, kapi ja dysenteria. Salmonellaa 
esiintyy Atrian tuotantoeläinketjussa harvoin, ja poikkea-
miin reagoidaan välittömästi. Kaikki tilat, joilla on todettu 
salmonellatartunta, saneerataan.

Valmiussuunnitelmia helposti tarttuvien tautien varalta 
ylläpidetään jokaisen eläintuotantosuunnan osalta. 
Valmiussuunnitelmien tarkoituksena on varautua mahdol-
lisen eläintaudin aiheuttamiin häiriöihin, määrittää toimen-
piteet taudin aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi 
ja edesauttaa eläintautitapauksesta toipumista. Atrian 
sopimustuottajia edellytetään noudattamaan tuotanto-oh-
jeita, joissa eläintautiriskien hallinta on huomioitu. Atrian 
asiantuntijoiden lisäksi tilojen tukena ovat ETT:n asiantunti-
jaeläinlääkärit ja tilojen omat hoitavat eläinlääkärit.

* Eläinten tervys ETT ry edistää Suomessa tuotantoeläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koordinoimalla kansallista eläinten 
terveydenhuoltoa sekä ohjaamalla eläinaineksen ja rehujen 
maahantuontia. Näin hallitaan eläintautiriskejä ja luodaan pohja 
kotimaisten eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuudelle.

Edistämme antibiootti vapaata 
tuotantoa 

Ennaltaehkäisevä työ eläinten hyvinvoinnin 
ja terveyden eteen mahdollistaa antibiootti-
vapauden siten, ettei eläimiä tarvitse lääkitä 
antibiootein koko niiden elinaikana. Atrian 
sopimustuotantotiloilla antibiootteja ei 
käytetä rutiininomaisesti ilman perusteita, 
vaan ainoastaan sairastuneet eläimet hoide-
taan diagnoosin perusteella, välttäen tarpee-
tonta lääkitystä. Tilojen lääkkeiden käytöstä 
vastaa tilan hoitava eläinlääkäri. Lääkekirjan-
pitoa valvoo virkaeläinlääkäri. Tieto eläinten 
saamasta lääkityksestä välittyy Atrialle  
ketjuinformaation kautta. Tavoitteena on  
antibioottivapaan tuotannon edistäminen 
koko konsernissa. Vastuullista antibioottien 
käyttöä edellytetään myös Atrian Eläinten 
hyvinvointipolitiikan mukaisesti kaikkien liike-
toiminta-alueiden lihanhankintaketjuissa.

Eläintautien 
ennaltaehkäisy  

FP12 

100 %
Atria-tuotemerkin kanatuotteista  

on antibioottivapaata.

Atrian bioturvastrategian  
keskeiset elementit

Eläinten  
terveys

Ihmisten  
terveys

Elinympäristö
Tuotanto-
ympäristö

Elintarvike-
turvallisuus

Bioturva
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IHMISET
Välitämme ihmisten hyvinvoinnista ja 
olemme sitoutuneet edistämään hyvää 
elämää. Mahdollistamme henkilöstölle 
turvallisen ja merkityksellisen työn 
ja tuemme kuluttajien hyvinvointia 
tarjoamalla maistuvaa ja terveellistä 
ruokaa.
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Tarjoamme Atrian työntekijöille turvallista ja mielekästä työtä sekä  
mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. 

Atrian tulevaisuus riippuu osaavista ja hyvinvoivista työntekijöistä. Haluamme 
luoda työolosuhteet, jotka täyttävät asiantuntevien ammattilaisten vaatimukset, 
ja olla yksi elintarviketeollisuuden houkuttelevimmista työnantajista. Työtur-
vallisuus on yksi toimintamme kulmakivistä. Atria varmistaa monin tavoin, että 
työntekijät voivat palata joka päivä  turvallisesti Atrialta kotiin. Pitkän aikavälin 
tavoitteemme on nolla tapaturmaa Atria-konsernissa. Atria kannustaa työntekijöi-
tään kehittämään osaamistaan niin töissä kuin vapaa-ajallakin. 

Atrian liiketoiminta-alueilla työsuhteisiin liittyvä korkeatasoinen sosiaalinen 
vastuu perustuu pitkälti toimintamaiden lainsäädäntöön, joka raamittaa Atrian 
henkilöstöhallintoa. Kansainvälisesti sidosryhmät odottavat Atrian suhtautuvan 
yhteiskuntavastuuseen vakavasti ja toimivan vastuullisesti sosiaaliseen vastuu-
seen liittyvien merkittävimpien haasteiden ratkaisemiseksi. Atrian henkilöstöpo-
litiikka määrittää tarkemmin työsuhteeseen liittyvät olennaiset henkilöstövastuun 
osa-alueet, joihin Atria on sitoutunut. Kumppanuustoimintaperiaatteissamme 
edellytämme yhtä vankkaa sitoutumista ja vastuullisuutta kumppaneiltamme 
koko toimitusketjussa.

Atrian henkilöstövastuun tekijät:
 • reilu työsuhde 
 • työturvallisuus ja työkykyisyys 
 • osaamisen kehittäminen
 • tasa-arvoisuus ja syrjimättömyys 
 • kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy 
 • yhdistymisvapaus
 • lapsityön ja pakkotyön estäminen

Osaava ja hyvinvoiva  
henkilöstö 

GRI 2-23, 2-24, 3-2, 3-3
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Yhteiset arvot ovat mielekäs perusta työlle.

Alan huippuosaajien suosima työnantaja
Atrian ulkoisessa rekrytoinnissa pyritään tavoittamaan 
alan parhaat osaajat. Sisäisessä rekrytoinnissa puolestaan 
halutaan löytää uusia kehitysmahdollisuuksia ja kasvattaa 
henkilöstön osaamista. Vastuullinen rekrytointi, yhden-
vertaisuus ja syrjimättömyys luovat pohjan Atrian imagolle 
reiluna työnantajana ja tuovat lisäarvoa liiketoiminnalle. 

Reilut työsopimukset
Hyvä työnantaja kohtelee kaikkia työntekijöitä reilusti 
työsuhteen kaikissa vaiheissa. Atrian toimintamaiden 
lainsäädännössä sovelletaan Yhdistyneiden kansakuntien 
alaisuudessa toimivan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n 
keskeisiä sopimuksia. Ne luovat kehyksen Atrian henkilös-
töpolitiikalle. 

Kunkin liiketoiminta-alueen henkilöstöhallinnon toimin-
noissa sovelletaan näitä käytäntöjä paikallisesti. Henki-
löstöhallinto varmistaa myös, että kunkin toimintamaan 
kansallisia lakeja, säädöksiä ja ammattiliiton käytäntöjä 
noudatetaan. 

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus 
Atria ei syrji missään toiminnoissaan ketään rodun, ihon-
värin, uskonnon, sukupuolen tai sen ilmaisun, iän, kansal-
lisen alkuperän, vammaisuuden, siviilisäädyn, seksuaalisen 
suuntautumisen tai asevelvollisuuden suorittamisen 
perusteella. Atria seuraa työntekijöidensä ikäjakaumaa sekä 
naisten ja miesten osuutta ja sijoittumista eri tehtäviin. Myös 
määräaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden suhdetta 
vakituisiin ja kokopäiväisiin työntekijöihin seurataan. 

Henkilöstöpolitiikkansa mukaisesti Atria vaalii yhdenver-
taisten mahdollisuuksien periaatetta ja tarjoaa työntekijöil-
leen tehtäviä, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin heidän 
kykyjään. Atria haluaa olla inklusiivinen työpaikka, joissa 
jokainen työntekijä voi yltää parhaimpaansa.

Työntekijöitä kuullaan heitä koskevissa yhteistoimintame-
nettelyissä, jotka voivat liittyä esimerkiksi henkilöstön uudel-
leenjärjestämiseen, työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin. 

Konsernitason yhteistyötä toteutetaan Eurooppalai-
sessa yritysneuvostossa (EWC), joka kokoontuu kahdesti 
vuodessa. Kokouksiin kutsutaan edustajia kaikista henkilös-

töryhmistä EU-lainsäädännön piirissä olevilta liiketoimin-
ta-alueilta. 

Kullakin liiketoiminta-alueella työnantajan ja työntekijä-
ryhmien yhteistyötä ohjaa paikallinen lainsäädäntö. Henki-
löstöhallinto pyrkii tunnistamaan liiketoiminnan muuttuvat 
tarpeet, jotta henkilöstön määrä ja osaaminen olisi aina 
paras mahdollinen. Jos muutoksia on tehtävä lyhyellä 
ilmoitusajalla, Atria noudattaa paikallisen lainsäädännön 
mukaisia, operatiivista henkilöstöä koskevia vähimmäisil-
moitusaikoja.

Kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä
Palkan lisäksi vakituiset työntekijämme saavat etuina 
esimerkiksi henki- ja tapaturmavakuutuksen, kattavat 
työterveyspalvelut sekä oikeuden vanhempainvapaaseen. 
Lakisääteisen tason ylittävät edut vaihtelevat liiketoimin-
ta-alueittain. 

Atrian palkkiojärjestelmä koostuu palkasta sekä paikal-
listen markkinakäytäntöjen mukaisista henkilöstöeduista. 
Teemme jatkuvasti töitä varmistaaksemme, että järjestelmä 

Atria on houkutteleva ja reilu työnantaja
GRI 2-7, 2-24, 2-30, 401, 402

Atria-konsernin  
henkilöstön sitoutuminen

Pistemäärä on keskiarvo 
kysymyksistä: ”Noudatamme 
osastollamme Atrian peri-
aatteita ja arvoja”, ”Osastol-
lamme on hyvä tiimihenki” ja 
”Suosittelisin yritystä työn-
antajaksi" vuosittain toteu-
tettavasta Pulssi-tutkimuk-
sessa koko henkilöstölle.

Asteikko 1–4, 4=samaa mieltä

* Henkilöstötilanne 31.12.2022
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Atria-konsernin henkilöstö- 
määrä keskimäärin, 
yhteensä 3 698 hlöä
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Vakituisen  
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mukaan*
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on kilpailukykyinen, ymmärrettävä, yhdenmukainen, läpinä-
kyvä, tasapuolinen, syrjimätön ja ajan tasalla.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino
Meille Atrialla on tärkeää huomioida työntekijöidemme 
erilaiset elämänvaiheet. Uskomme, että työelämän joustot 
parantavat työntekijöiden sitoutumista työnantajaan ja 
tukevat hyvinvointia työssä. 

Jouston yksityiskohdat Atrian eri liiketoiminta-alueilla 
riippuvat paikallisesta lainsäädännöstä. Atrian työntekijöillä 
on mahdollisuus esimerkiksi opiskeluun, työkiertoon, per- 
hevapaaseen, joustavaan työaikaan sekä osa-aikaeläkkee-
seen yhdessä sovittujen sääntöjen puitteissa. Raportoin-
tivuonna Atrian työntekijät hyödynsivät joustavaa työaikaa 
kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tarjoamme olosuhteiden 
salliessa myös mahdollisuuden etätyöhön.

Siirtymävaiheen tukiohjelmat 
Atrian vastuulliseen henkilöstöhallintoon kuuluu myös tuki 
työntekijöille, jotka ovat vaarassa menettää työnsä terveys-
syistä tai Suomea, Ruotsia ja Tanskaa koskevan liiketoi-
minnan uudelleenjärjestelyn takia.

Atria Suomen työterveyshuoltoon sisältyy uraneuvonnan 
ja aikuiskoulutuksen asiantuntijan tuki, ja aikoja on saatavilla  

Atrian työterveyslääkärien lähetteellä tai eläkevakuutus- 
yhtiön toimeksiannosta. Ammatillisen kuntoutuksen 
tarkoituksena on auttaa työntekijää jatkamaan työntekoa 
tai palaamaan töihin pitkän sairausloman jälkeen. Tukeen 
sisältyy esimerkiksi koulutusta, urasuunnittelua, työko-
keilun järjestäminen uudessa työssä ja uudelleensijoittu-
minen Atrialla.

Yhdenvertaisuus ja ikäjakauma Atrialla
Atrian henkilöstössä on hieman enemmän miehiä kuin 
naisia. Työntekijöiden ikäjakauma on tasainen. Tyypilli-
sintä työikää edustavia on hieman muita enemmän, mutta 
työllistämme myös uransa alussa olevia ja iäkkäämpiä 
työntekijöitä. Atrialla työntekijöiden vaihtuvuus on vähäistä, 
eivätkä yli 20 vuoden mittaiset työurat ole poikkeuksellisia. 
Miehillä on hieman naisia pidemmät työurat kaikilla liiketoi-
minta-alueilla.

Atria on etenkin Suomessa suosittu työnantaja määräai-
kaista työsuhdetta etsivien nuorten keskuudessa. Nuoret 
saavat kesätöistä ja osa-aikaisista töistä tärkeän ensikoske-
tuksen työelämään ja rahoitusta opintoihinsa. 

Kausityöntekijöiden työllistäminen näkyy uusien työsuh-
teiden suurena määränä ja kasvattaa alle kolmen vuoden 
mittaisten työjaksojen osuutta kaikista työsuhteista.
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Henkilöstö  
työsuhteen mukaan*

  Vakituinen
  Määräaikainen

* Henkilöstötilanne 31.12.2022

* Henkilöstötilanne 
   31.12.2022

Uuden palkatun henkilöstön  
kokonais  määrä,  
yhteensä 1 762 henkilöä*

 Atria Suomi ......1 201
 Atria Ruotsi ........ 436
 Atria Tanska .......... 51
 Atria Viro ............... 74

* Luvut sisältävät myös kausityöntekijät.
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Turvallisuus on Atrialla perusedellytys jokaisessa työteh-
tävässä. Olemme sitoutuneet huolehtimaan työntekijöi-
demme turvallisesta työympäristöstä henkilöstöpolitiik-
kamme mukaisesti. 

Atrian eri liiketoiminta-alueilla tehtävää työsuojelutyötä 
ohjaa paikallinen lainsäädäntö. Työsuojelu koskee kaikkia 
Atrian työtehtäviä ja toimipaikkoja. 

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työturvallisuuden  
yleissopimus (155) on voimassa Atrian toimintamaiden 
lainsäädännön ja vaatimusten mukaisesti.

Parempi turvallisuuskulttuuri tuo tuloksia
Atrian turvallisuuskulttuuria on kehitetty käytännössä 
viime vuosien aikana konsernin laajuisella Turvallisesti 
Atrialta kotiin -ohjelmalla. Atrian tavoitteena on varmistaa, 
että kaikki työntekijät voivat joka päivä työskennellä 
turvallisesti ja myös palata turvallisesti kotiin. Ohjelma 
kannustaa työntekijöitä ottamaan vastuuta omasta ja 

myös työkavereiden turvallisuudesta. Ohjelmassa Atrialla 
arvioidaan  työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja niiden 
hallintaa  yhteisesti määritellyillä menetelmillä ja seura-
taan työhyvinvointia ja -turvallisuutta yleisillä mittareilla. 
Työturvallisuus on myös vahvasti esillä Atrian viestin-
nässä, esimerkiksi perehdytyksessä, koulutuksessa ja 
päivittäisessä johtamisessa. Se on tukenut positiivisen 
turvallisuuskulttuurin kehittymistä.

Konsernissa järjestetään kuuden kuukauden välein 
turvallisuuskokouksia, ja vakaville tapaturmille  on eril-
linen raportointijärjestelmä.

Atria-konsernin tapaturmataajuus on laskenut viiden 
vuoden ajan, ja myös vakavia onnettomuuksia on tapah-
tunut vähemmän. Vuosien 2018 ja 2022 välillä tapatur-
mataajuus laski miltei 50 prosenttia. Atrian tärkein pitkän 
tähtäimen tavoite, nolla työtapaturmaa koko konsernissa, 
vaati silti vielä töitä. >

Henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus 
GRI 2-23, 2-24, 3-3, 403

Näin toimimme:
Atria Suomi ja Ruotsi ovat nimennnet työturvallisuuslain 
vaatimusten mukaisesti työsuojeluorganisaation, joka 
koostuu työnantajan nimittämistä ja työntekijöiden 
valitsemista edustajista. Organisaatio jakautuu 
työsuojelutoimikuntiin. Niiden tarkoitus on parantaa 
työympäristöä ja työskentelyolosuhteita omilla 
vastuualueillaan ja turvata ja ylläpitää  työntekijöiden 
työkykyä. Työsuojelutoimikunnat myös ehkäisevät 
työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työntekijöiden 
fyysisiä ja henkisiä terveysongelmia.

* Vähintään 8 tuntia sairauslomaa aiheuttavien onnettomuuksien lukumäärä jaettuna 1 000 000 työtunnilla.
** Ei onnettomuuksia Tanskassa vuonna 2021.

Tapaturmataajuus  
Atria-konsernissa* 
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Tapaturmataajuus  
Atria-konsernissa 
liiketoiminta-alueittain*

Sairauspoissaolot 
säännöllisestä 
työajasta
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Vuosina 
2021 ja 2022 
Covid-19-
pandemia 
nosti sairaus-
poissaolojen 
määrää.
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Hyvinvoiva henkilöstö
Hyvinvoiva henkilöstö on menestyksemme avain. Tuemme 
henkilöstömme  turvallisia työolosuhteita ja  terveellisiä 
elämäntapoja, jotta he voisivat hyvin työssä ja vapaa-ajalla. 
Työntekijöiden hyvinvoinnilla on myös merkittävä vaikutus 
työturvallisuuteen. 

Atrian työterveys on järjestetty kullakin liiketoimin-
ta-alueella osana paikallista sosiaali- ja terveydenhuolto-
järjestelmää. Työterveyshuolto tarjoaa myös työsuojelun 
asiantuntijapalveluita. Paikallinen työterveyshuolto huomioi 
monia tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden työkykyyn 
ja terveyteen, kuten työympäristön vaarat ja haitat tervey-
delle, työkuormituksen sekä työntekijän ja työyhteisön 
voimavarat.

Lakisääteisten työterveyspalvelujen lisäksi Atria Suomi 
ja Atria Ruotsi tarjoavat työntekijöilleen liiketoiminta-alue-
kohtaisia terveydenhuollon lisäpalveluita  työkuormasta 
ja toimipaikan mahdollisuuksista riippuen. Näiden palve-
luiden tarkoitus on ehkäistä sairauksia, nopeuttaa toipu-
mista ja parantaa työhyvinvointia. 

Suomessa kaikille Atrian työntekijöille tehdään sään-
nöllisiä terveystarkastuksia. Niiden avulla työterveyshuolto 
tavoittaa myös työntekijät, jotka käyttävät terveyspalveluita 
harvoin. Työntekijöiden terveydentila tarkastetaan, ja heille 
annetaan neuvontaa ja ohjausta. Samalla saadaan tärkeää 
tietoa työyhteisön hyvinvoinnista ja työkuormasta.

Atrian 
turvallisuusperiaatteet

Turvallisuus ensin
• Kaikki tapaturmat ovat ehkäistävissä,  

ja meidän on ehkäistävä ne. 
• Turvattomia työtapoja ei saa hyväksyä 

missään olosuhteissa.

Turvallisuus alkaa minusta
• Olemme kaikki vastuussa  

turvallisuudesta. 
• Turvallisuus on osa jokaisen  

ammattitaitoa. 
• Turvallinen työskentely ei ole valinta 

eikä mukavuuskysymys vaan ainoa 
tehokas tapa tehdä työtä. 

Pysähdy – Ajattele – toimi
• Ole valppaana ja ilmoita vioista tai 

epäasianmukaisesta käytöksestä  
heti esimiehelle. 

• Mieti ennen kuin toimit. 
• Noudata sääntöjä, ole varovainen äläkä 

koskaan tee laitteisiin muutoksia.

Palvelusvuodet, miehet

alle 1 v. 1–5 v. 6–10 v. 11–15 v. 16–20 v. 21–25 v. 26–30 v. 31–35 v. 36–40 v. yli 40 v.

Palvelusvuodet, naiset

 Atria Suomi
 Atria Ruotsi
 Atria Tanska
 Atria Viro 

 Atria Suomi
 Atria Ruotsi
 Atria Tanska
 Atria Viro 

alle 1 v. 1–5 v. 6–10 v. 11–15 v. 16–20 v. 21–25 v. 26–30 v. 31–35 v. 36–40 v. yli 40 v.
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 2019
 2020
 2021
 2022

Atria kouluttaa työntekijöitään ja kannustaa heitä kehittämään taitojaan myös työn ulkopuolella. 

Työstään nauttivat osaavat työntekijät ovat arvokkaita 
Atrialle. Autamme työntekijöitämme kehittämään taito-
jaan strategisten painopisteidemme ja tunnistettujen 
tarpeiden perusteella. Osaamisen kehittämisen periaatteet 
ja menetelmät määritellään henkilöstöhallinnossa ylem-
mällä tasolla, ja liiketoiminta-alueet ovat vastuussa niiden 
soveltamisesta.

Henkilökohtaiset kehitysarvioinnit sekä työhyvinvointia 
koskevat keskustelut ovat tärkeitä työntekijöiden 
yksilöllisten kehityskohteiden tunnistamisessa. Ne ovat 
pohjana vuosittain päivitettävälle  henkilöstön koulutus- ja 
kehityssuunnitelmalle.

Työntekijöiden ammattitaitoa kehitetään monin tavoin. 
Tärkeimpiä menetelmiä ovat työpaikalla järjestettävät 
koulutukset, henkilöstön liikkuvuus eri tehtäviin yli 
liiketoiminta-alueiden rajojen, työnkierto, parhaiden 
käytäntöjen jakaminen ja osaamisen kehittämiseen 
tähtäävät ohjelmat. Atrian omat asiantuntijat ovat mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa henkilöstökoulutuksia. 

Yhdenmukainen ja kehittyvä esimiestyö
Yksi Atrian strategisista painopisteistä on hyvä johtaminen. 
Esihenkilöiden ja johtajien osaamisen kehittämiseen on 
panostettu pitkällä aikavälillä, ja Atrian toimipisteisiin pyri-
tään luomaan yhdenmukainen johtamiskulttuuri. 

Esihenkilöiden toimintaa ohjaavat vuonna 2017 
käynnistetyn Atrian Tapa Johtaa -ohjelman periaatteet. 
Ne varmistavat esihenkilöille ja johtajille yhdenmukaisen 
toimintatavan ja ymmärryksen esimiestyöstä. 

Atrian Tapa Johtaa -ohjelman pohjalta on 
raportointivuonna kehitetty uutta Winning Together 
-henkilöstöohjelmaa, ja siihen liittyvät koulutukset ovat 
alkaneet Suomessa ja Ruotsissa. Tärkein tavoite on kehittää 
kestäviä ja tuottavia työskentelytapoja tiiviissä  yhteistyössä 
esihenkilöiden, johtajien ja työntekijöiden kanssa sekä 
toteuttaa osallistavampaa johtamistapaa.

Osaamisen kehittäminen
GRI 2-24, 402, 404

Työntekijöiden tyytyväisyys 
kehittymismahdollisuuksiin

3,02
Asteikolla 1–4, jossa 4 on "vahvasti samaa mieltä"

 
Vuosittainen Pulse-kysely

Keskimääräiset koulutus- 
päivät/työntekijä*

päivää
2,5

2

1,5

1

0,5

0

*   Henkilöstötilanne 31.12.2022
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Tuemme kuluttajien hyvinvointia tarjoamalla maistuvaa ja terveellistä ruokaa. 
Kerromme kuluttajille toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksista,  
työstämme niiden hillitsemiseksi sekä eläinten hyvinvoinnista koko tuotanto- 
ketjussamme.

Atrialta odotetaan edelläkävijyyttä kestävien tuote- ja konsepti-innovaatioiden 
kehittämisessä. Ruoan puhtaus, ravitsemuksellinen laatu ja ruokaketjun eettisyys 
ovat keskeisiä arvoja sekä yhtiön sidosryhmille että Atrialle. Tuotteistuksessa Atria 
huomioi kuluttajatarpeen ja maun ohella vastuullisuustekijät kuten tuotannon eetti-
syyden, ympäristöystävällisyyden ja ravitsemukselliset ominaisuudet. 

Ihmisen hyvinvoinnin perustana on monipuolinen, terveellinen ja ravitseva ruoka. 
Lihalla on erinomaisten ravitsemuksellisten ominaisuuksien vuoksi paikkansa moni-
puolisessa ruokavaliossa. Kuluttajaviestinnässämme kannustamme ja ohjeistamme 
kuluttajia monipuolisen ruokavalion koostamiseen sekä opastamme ammattilaisasi-
akkaitamme valmistamaan ravitsevia ja maukkaita ateriakokonaisuuksia. 

Tuotekehitys perustuu tutkimustietoon
Atrian markkinatieto-organisaatio  hyödyntää laajaa markkinatutkimusdataa tunnis-
taakseen erilaiset asiakas- ja kuluttajatarpeet. Atrian tuotekehitys käyttää tietoa 
monipuolisesti niin olemassa olevien tuotteiden jatkokehityksessä  kuin uusien 
tuotteiden ja tuotekonseptien suunnittelussa. Tuoteryhmäjohtamisen tehtävä on 
huolehtia tuotevalikoiman kattavuudesta erilaisiin asiakas- ja kuluttaja tarpeisiin. 

Atria otti vuonna 2020 käyttöön Sustainable Brand Index™ -tutkimuksen. Sustai-
nable Brand Index™ on Euroopan suurin, vastuullisuuteen keskittyvä riippumaton 
bränditutkimus. Tutkimus perustuu lähes 70 000 haastatteluun Pohjoismaissa, 
Alankomaissa ja Baltian maissa. Sen tavoitteena on selvittää, miten vastuullisina 
kuluttajat pitävät eri brändejä. Vuonna 2022 Atrian sijoitus oli elintarvikealan SBI-in-
deksissä 18., kun se oli 12. vuonna 2020. Merkittävin syy sijoituksen heikentymiseen 
oli tutkimukseen mukaan otettujen uusien brändien suuri määrä. Atrian kokonais-
pisteet olivat 78 prosenttia. Vuonna 2020 kokonaispisteet olivat 76 prosenttia. Atrian 
vahvuudet ovat suomalaisuus ja pitkä historia. Myös brändin koko ja sen toimintojen 
tunnettuus herättävät positiivisia brändimielikuvia. Vuonna 2022 erityisen vahvasti 
brändikohtaisia mielikuvia liittyi uusiutuviin pakkauksiin, läpinäkyvyyteen ja eläinten 
hyvinvointiin. 

Osallistumalla soveltavaan tutkimustoimintaan tuote- ja pakkausteknologian sekä 
ravitsemustieteen alueilla Atria pystyy luomaan innovatiivisia uutuustuotteita ja 
-konsepteja myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Maistuvaa ja terveellistä 
ruokaa kaikkiin ruokahetkiin

GRI 3-3
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Terveellistä elämäntapaa tukevia 
tuotteita 

GRI 2-23, 3-3, 417, FP6

Haluamme mahdollistaa kuluttajille terveellisen ja tasa-
painoisen ruokavalion rakentamisen tarjoamalla korkea-
laatuisia ja ravitsevia tuotevaihtoehtoja.

Atria ymmärtää vastuunsa kuluttajista ja kansantervey-
destä, ja tämä huomioidaan tuotekehityksessä. Elintar-
vikkeiden turvallisuutta, ravitsevuutta ja laatua koskevan 
politiikkamme tarkoitus on tarjota ihmisille ravitsevia, 
terveellisiä, maukkaita ja arkeen sopivia tuotteita. 

Tuotekehityksen lähtökohtana on kuluttajan mielty-
mysten ja ravitsemussuositusten hyvä tasapainottaminen 
sekä kuluttajan arkea helpottavien ruoanlaittoratkaisujen 
kehittäminen. 

Atrian tuotteissa käytettävien raaka-aineiden laatuun 
kiinnitetään erityistä huomiota. Raaka-aineiden turvalli-
suus, puhtaus ja soveltuvuus tuotantoon varmistetaan 
tuotekehitysvaiheessa. 

Atrialla seurataan aktiivisesti raaka-aineisiin ja lisäai-
neisiin liittyvää lainsäädäntöä sekä viranomaissuosituksia. 
Tuotteistuksessa noudatetaan kansallisia suosituksia ja 
lakisääteisiä vaateita niin tuotteiden natriumin määrän, lisä-
aineiden käytön kuin merkintöjen ja etikettienkin suhteen. 
Tuotekohtaisesti arvioimme lisäaineiden käyttötarpeen 
tuoteturvallisuuden ja -laadun näkökulmasta.  

Vastuullista kuluttajaviestintää
Atrian kuluttajaviestintä edistää vastuullisesti hyviä ruoka-
hetkiä. Kaikessa viestinnässä ja tiedottamisessa noudate-
taan lainsäädäntöä ja alan hyviä käytäntöjä. Atrian markki-
nointi- ja viestintäpolitiikka ohjaa kuluttajaviestintää. 

Atrian vastuulla on huolehtia riittävän ja relevantin 
tuoteinformaation saatavuudesta asiakkaan ja kuluttajan 
valintojen tueksi. Osana avointa ja läpinäkyvää viestintää 
kerromme kuluttajille ja yritysasiakkaille yhä enemmän 
toimintamme ilmastovaikutuksista sekä eläinten hyvinvoin-
nista tuotantoketjussa.  

Tuoteuutuudet           2021 (2020)

Liiketoiminta-alue kpl Osuus liikevaihdosta, %

Atria Suomi 90 (88) 4,1

Atria Ruotsi 69 (66) 3,8

Atria Tanska & Viro 36 (72) 3,3

Innostavaa ruokaa  
kaikkiin tilanteisiin:

Ravitseva
 •  Tunnemme ravitsemussuositukset, 
seuraamme alan tutkimusta ja hyödyn-
nämme tätä osaamista ja ymmärrystä 
tuotteidemme kehittämisessä ja valmista-
misessa. 
 •  Tarjoamme kuluttajan eri ruokahetkiin 
sopivia ja ravitsevia vaihtoehtoja aterian 
raaka-aineista ja välipaloista aina valmiisiin 
aterioihin. 
 •  Ilmoitamme tuotteidemme ravintosisällöt 
kuluttajille helposti ja ymmärrettävästi. 

Terveellinen
 •  Tuotteemme ovat terveellisen ja monipuo-
lisen ruokavalion kulmakiviä. Tarjoamme 
vaihtoehtoja myös herkutteluhetkiin. 
 •  Kannustamme ja autamme kuluttajia ravit-
sevan ja terveellisen ruokavalion koostami-
sessa. 

Maistuva
 •  Tunnemme kuluttajien makumieltymykset. 
 •  Varmistamme makumaailmojen hyväksyttä-
vyyden kuluttajatutkimuksin. 
 •  Lunastamme makulupauksemme. 
 •  Varmistamme tuotteidemme tasalaatui-
suuden. 

Arkeen sopiva
 •  Tunnemme kuluttajien arjen haasteet 
eri elämänvaiheissa ja kehitämme niihin 
sopivia ratkaisuja. 
 •  Tuotteemme tarjoavat helpotusta arkeen ja 
mahdollistavat hyvän mielen ruokahetken. 
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Tuotteistamista ohjaa ymmärrys muuttuvista 
kuluttaja- ja asiakastarpeista
Atria tutkii aktiivisesti kuluttaja- ja asiakastarpeita ja niiden 
muutosta. Oman kuluttaja- ja markkinatutkimuksen lisäksi 
Atria tekee tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen ja muiden 
organisaatioiden kanssa vahvistaakseen ymmärrystä tulevista 
kuluttaja- ja asiakastarpeista sekä kehittääkseen niiden pohjalta 
oikeanlaisia ratkaisuja huomioiden terveellisyys- ja vastuulli-
suusvaateet. Tutkimusten avulla ohjaamme ja kehitämme niin 
tuotteistusta kuin tuotteisiin liittyvää kommunikaatiota vastaa-
maan paremmin kuluttajien, asiakkaiden ja myös viranomaisten 
vaateisiin. Olemalla mukana eri tutkimushankkeissa pystymme 
huomioimaan nousevat terveellisyys- ja vastuullisuusvaateet 
tuotteistuksessamme ja hakemaan niihin toimivia ratkaisuja 
hyödyntäen yhteistyökumppaniemme osaamista laaja-alaisesti.

 • NEPGa: Ravitsemus- ja ympäristövaikutusten arviointimalli.
 • REMU: Terveellisemmäksi reformuloitujen menestysruoka-
tuotteiden yhteiskehittäminen Etelä-Pohjanmaalla.

 • Leg4Life: Palkokasvien viljelymahdollisuuksien tutkiminen 
Suomessa ja niiden parempi hyödyntäminen koko elintarvike-
ketjussa. 

 • ReduSalt: Natriumsisällön vähentäminen uusilla tavoilla 
kinkku- ja makkaratuotteissa sekä natriumtasoa ja terveyttä 
koskevan tiedon lisääminen. 

 • LCA: Tavoitteena on kehittää ja harmonisoida tutkimukseen 
perustuva mutta käytännöllinen ympäristövaikutusten arvi-
ointi elintarvikkeiden elinkaaressa. Samalla pyritään tuotta-
maan luotettavaa ja laskelmiin perustuvaa tietoa elintarvike-
tuotannon ja elintarviketuotteiden ympäristöjalanjäljestä. 

 • Paikalliset proteiinit kansainvälisten  
innovaatioiden lähteenä

 • Viikki Design Factory Idättämö 2021
 • Ruoka-askel hanke
 • Food Data Finland -kasvumoottorihanke

Näin toimimme:
Suomi:
Atria on solminut ravitsemussitoumuksia, joilla 
tuetaan kestävää kehitystä ja Agenda 2030 -yhteis-
kuntasitoumusten tavoitteiden toteutumista. Atria 
sitoutuu lisäämään Sydänmerkki-kriteerien mukaisia 
ruokaohjeita niin ammattilaisille kuin kuluttajillekin. 
Vuonna 2022 Sydänmerkki-kriteerien mukaisia 
ammattikeittiöiden ruokaohjeita oli julkaistu 20 ja 
kuluttajareseptejä 11. Atria on sitoutunut vähentä-
mään natriumin määrää tuotteissaan sekä ylläpi-
tämään Sydänmerkki-tuotevaihtoehtoja kaikissa 
keskeisissä tuotekategorioissa. Sydänmerkki-tuotteita 
oli yhteensä 127 kappaletta.

Olemme myös sitoutuneet ylläpitämään ja uudis-
tamaan kasvistuotevalikoimaamme. Esimerkiksi Arte-
saani-mikroaterioissa on merkittävä määrä kasviksia. 
Vuoden 2022 lopussa Atrian tuotemerkkien valikoi-
missa oli 30 vegaaniruokavalion ja 98 vegetaarisen 
ruokavalion tuotetta.

Atrian Artesaani-tuotevalikoima on laajentunut, 
ja sen suosituista premium-valmisruoista on tarjolla 
myös kalavaihtoehtoja. Kesän grillauskaudesta tuli 
entistä vastuullisempi, kun kesän innovatiiviset siipi-
karjatuotteet julkistettiin vähemmän muovia sisältä-
vissä pakkauksissa.

Olimme mukana edistämässä ihmisten hyvinvointia 
Helsinki Ski Weeks - ja Lasten Lumilajit -yhteistyössä 
tammi-helmikuussa sekä Kummit-yhteistyössä lasten 
ennaltaehkäisevän mielenterveystyön asialla koko 
vuoden 2022 ajan.   

Ruotsi: 
Atria on sitoutunut vähentämään natriumin määrää 
tuotteissaan sekä ylläpitämään vähemmän natriumia 
sisältäviä tuotevaihtoehtoja kaikissa keskeisissä tuote-
kategorioissa.

Atria osallistui natriumin vähentämistä koskevaan 
tutkimushankkeeseen yhdessä asiakkaiden ja muiden 
elintarvikealan yritysten kanssa. 

Atria tukee ruotsalaisen Coop-kauppaketjun 
käynnistämää vastuullisuusaloitetta. Vastuullisuusil-
moituksissa kerrotaan tuotteen vastuullisuusjalanjälki 

kokonaisuudessaan. Se perustuu tuotteen valmistus-
maata, ainesosia ja niiden alkuperää, sertifiointeja ja 
tuotantomenetelmiä koskeviin tietoihin. Vastuulli- 
suusilmoituksilla pyritään tarjoamaan tietoa kulutta-
jille ja lisäämään mahdollisuuksia vastuullisempaan 
kulutukseen.

Sibylla Cheesy Cheese voitti parhaan makkaran 
palkinnon vuoden 2022 Korvfestivalen-tapahtumassa. 
Atria Ruotsi voitti yhteensä 6 kulta-, 6 hopea- ja 3 
pronssimitalia Chark-SM-kilpailussa, jossa valitaan 
Ruotsin parhaat leikkeletuotteet.

Tanska: 
Atria on sitoutunut vähentämään natriumin määrää 
tuotteissaan ja tarjoamaan terveellisestä valinnasta 
kertovia Avaimenreikä (Nøglehullet)-tuotevaihtoehtoja 
kaikissa keskeisissä tuotekategorioissa. Atria Tanskan 
tuotteissa oli yhteensä 15 Avaimen reikä-tuotetta. 

Viro:
Atria voitti vuosittaisessa Tallinn FoodFest -tapah-
tumassa kolme palkintoa vuoden parhaiden joulu-
tuotteiden sarjassa. Tuotteemme valittiin parhaaksi 
verimakkaraksi, uunilihaksi ja lihahyytelöksi.

127 Sydänmerkki 
-tuotetta  
Suomessa

210 Avaimenreikä 
(Nyckelhålet)  
-tuotetta Ruotsissa

15 Avaimenreikä  
(Nøglehullet)  
-tuotetta Tanskassa
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VASTUULLINEN 
LIIKETOIMINTA
Olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan
sekä vastaamaan toimintaympäristön ja sidos-
ryhmien odotuksiin. Vastuullisuus kytkeytyy 
toimintojemme kaikille tasoille: tavoitteisiin, 
arvoihin, johtamiseen ja jokapäiväiseen 
työhömme. Meitä ohjaavat kannattava  
kasvu, etiikka ja arvoa luovat kumppanuudet.
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Vastuullisella liiketoiminnalla Atria turvaa nykyisiä  
ja tulevaisuuden toimintaedellytyksiään tuottamalla  
pitkäjänteisesti lisäarvoa kaikille sidosryhmille.

Atria huomioi kaikilla liiketoiminta-alueillaan taloudelliset, sosiaaliset 
ja ympäristöön liittyvät näkökohdat kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti. Suomessa Atrian ketjun rooli on merkittävä ruokaturvan* 
ja kansallisen huoltovarmuuden näkökulmasta. Ruokaturvan ja huolto-
varmuuden merkitys on korostunut vuoden 2022 epävakaassa maail-
manpoliittisessa tilanteessa. Kannattavalla ruokaketjulla Atria kantaa 
yhteiskunnallista vastuutaan ja osaltaan turvaa ihmisten mahdolli-
suuden saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa. 

Vastuullisuus ulottuu Atrian toimintojen kaikille tasoille: tavoitteisiin, 
arvoihin, johtamiseen ja jokapäiväiseen työhön. Atria kehittää vastuulli-
suuttaan yhteistyössä liikekumppaneidensa kanssa, jotka ovat toimin-
nassaan sitoutuneet vastaavanlaisten vastuullisuusperiaatteiden 
noudattamiseen. 

Taloudellisella vastuullaan Atria tarkoittaa taloudellisten tavoit-
teidensa saavuttamista siten, että yhtiöllä on edellytykset kehittää 
liiketoimintaansa sidosryhmien odotusten mukaisesti. Atrian liiketoi-
mintaan ja taloudelliseen vastuuseen liittyvät tunnusluvut on raportoitu 
kattavasti vuosikertomuksessa.

* Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) mukaan valtioneuvosto 
asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet. Nykyisin voimassa olevat tavoitteet on 
vahvistettu 5.12.2013 (857/2013). Elintarvikehuolto on määritelty kaikissa oloissa tur-
vattavaksi yhteiskunnan elintärkeäksi toiminnoksi.

 Lue lisää Atrian vastuullisesta liiketoiminnasta  
Vuosikertomuksesta 2022.

Ruokaketjun toiminnan  
varmistaminen on  
yhteiskunnallisesti  
merkittävää 

GRI 3-2, 3-3

Etusivu

Johdanto

MAAPALLO
Hiilineutraali 
ruokaketju

Teollinen toiminta

Pakkaukset

Alkutuotanto

RUOKA
Elintarvike- 
turvallisuus  
ja laatu

Eläinten  
hyvinvointi

IHMISET
Henkilöstö

Kuluttajat

VASTUULLINEN 
LIIKETOIMINTA

Toimitusketju

Vastuullisuuden 
työvälineet

Sidosryhmät

YRITYSVASTUUN 
RAPORTOINTI
Raportointi- 
periaatteet

Olennaiset  
raportointiteemat

Sisältövertailu

Atrian yritysvastuuraportti 2021  44



Etusivu

Johdanto

MAAPALLO
Hiilineutraali 
ruokaketju

Teollinen toiminta

Pakkaukset

Alkutuotanto

RUOKA
Elintarvike- 
turvallisuus  
ja laatu

Eläinten  
hyvinvointi

IHMISET
Henkilöstö

Kuluttajat

VASTUULLINEN 
LIIKETOIMINTA

Vastuullisuuden 
työvälineet

Sidosryhmät

Toimitusketju

YRITYSVASTUUN 
RAPORTOINTI
Raportointi- 
periaatteet

Olennaiset  
raportointiteemat

Sisältövertailu

ATRIAN TEOLLINEN  
JA KAUPALLINEN TOIMINTA

Näin Atria luo arvoa koko ruokaketjussa
GRI 2-6, 201-1

Raaka-aineet ja materiaalit
• Liharaaka-aineet: sika, nauta, siipikarja
• Muut raaka-aineet
• Pakkaukset ja muut materiaalit

 s. 16 

Tuotanto
• 15 tuotantolaitosta neljässä maassa

Henkilöstö ja kehittäminen
• 3 698 elintarvikealan osaajaa 

Aineeton pääoma
• Tuotemerkit, patentit, konseptit
• Osaaminen
• Tutkimus- ja kehitystoiminta 15,3 MEUR

Investoinnit
• Investoinnit 131,4 MEUR

Rahoitus
• Oma pääoma ja velat yhteensä 1 039,8 MEUR

Luonnonvarat
• Energiankulutus noin 457 GWh, josta uusiutuvia 

energialähteitä noin 37 % 
• Energiatehokkuus energiankulutus/tuotettu tonni:  

0,44 MWh/t koko konsernissa
• Veden kulutus noin 2,88 milj. m3, josta pohjavettä noin  

75 % ja pintavettä noin 25 %

 s. 13–15

Tuottajille ja yhteistyökumppaneille
Hankinnat tuottajilta, alihankkijoilta ja muilta 
yhteistyökumppaneilta
• Ostot ja muut kulut yht. 1 444,0 MEUR
 

Asiakkaille 
• Myynti kuluttajatuote- ja alkutuotantoasiakkaille sekä muut 

tuotot 1 713,1 MEUR

Henkilöstölle
• Palkat ja palkkiot yht. 205,6 MEUR

Yhteiskunnalle
• Yhteisöverot ja sosiaalikulut 58,3 MEUR

 

Omistajille ja rahoittajille 
• Osingot 18,5 MEUR
• Rahoitustuotot ja -kulut -3,4 MEUR

Tuotekehitys- ja tutkimustoiminnalle
Oman tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan lisäksi Atria 
osallistuu soveltavaan tutkimustoimintaan muun muassa 
tuote- ja pakkaus teknologian, ravitsemustieteen sekä 
ympäristötehokkuuden alueilla.

Yhteisöille
Tuki julkisille ja yksityisille yhteisöille ja järjestöille, mm. lasten- 
ja nuorten liikunta sekä kilpaurheilu.

Muille teollisuuden aloille
Elintarviketuotanto perustuu kiertotalouteen. Kaikesta 
materiaalista hyödynnetään yli 99 %.  s. 16

Vaikutukset ympäristöön
Atrian teollisten tuotantoprosessien CO2-päästöt olivat 80 817 
tonnia Scope 1:n ja 2:n mukaisesti laskettuina.  s. 12–13

TUOTANTOPROSESSIT: 
Toimimme tehokkaasti

KAUPALLISET PROSESSIT: 
Menestymme kaupallisesti

ARVO- JA JOHTAMISPROSESSIT: 
• Atrian Tapa Toimia  
• Atrian Tapa Johtaa

ALKUTUOTANTO

HYVÄ RUOKA – PAREMPI MIELI 
Hyvä ruokamme on vastuullisesti ja eettisesti 

tuotettua, ravitsevaa ja turvallista.

ASIAKAS

KULUTTAJA

RESURSSIT JA PANOKSET LIIKETOIMINTAMALLI ATRIAN LUOMA ARVO JA VAIKUTUKSET

Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo 
-strategia 2021–2025

Vastuullisuus
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Kansainvälisesti tunnustettujen terveiden ja vastuullisten 
liiketoimintakäytäntöjen noudattaminen muodostaa 
perustan kaikelle Atrian toiminnalle. Atrian Toimintape-
riaatteet ovat Atria Oyj:n hallituksen maaliskuussa 2019 
hyväksymät eettiset perusperiaatteet liiketoiminnasta, 
sidosryhmäsuhteista ja ympäristövastuusta. Toimintape-
riaatteita tukevat sisäiset politiikat ja ohjeistukset, jotka 
määrittävät ja ohjaavat toimintatapoja atrialaisten arjessa. 
Toimintaperiaatteet koskevat kaikkia atrialaisia kaikilla 
liiketoiminta-alueilla.

Atria on sitoutunut Toimintaperiaatteissaan ja niitä tuke-
vissa politiikoissa seuraaviin kansainvälisiin sopimuksiin ja 
suosituksiin:
 •  YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja 
lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
 •  YK:n Global Compact -aloite ihmisoikeuksien, 
työelämän oikeuksien ja ympäristönsuojelun edistä-
misestä sekä korruption ehkäisemisestä
 •  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
 •  Business Social Compliance Initiative (BSCI) ostotoi-
minnan periaatteet.
 •  Science Based Targets -ilmastoaloite (SBTi). 

Atrian liiketoiminta perustuu 
kansainvälisiin suosituksiin

GRI 2-27, 2-28, 3-2

Atria osallistuu ja vaikuttaa
Atria on jäsenenä esimerkiksi seuraavissa järjestöissä:

Suomi: 
• Elintarviketeollisuusliitto ETL
• Kansainvälinen Kauppakamari
• Osuustoiminnan palvelu- ja 

yhteistyö järjestö Pellervo
• Elinkeinoelämän keskusliitto EK
• Eläinten terveys ETT ry

Ruotsi: 
• Elintarvikeyhdistykset 

Livsmedelsföretag LI
• Kött och Charkföretagen KCF

• Djupfrysningsbyrån Swedish 
Frozen Food Institut

• Dagligvaruleverantörers förbund 
DLF

• Livsmedelsakademin 
• Svensk Fågel

Viro: 
• Henkilöstöyhdistys Eesti 

Personaalitöö Arendamise Ühing
• Kauppakamari Eesti Kaubandus–

Töötuskoda

• GS1 Estonia MTÜ
• Elintarviketeollisuuden liitto 

Eesti Toiduainetetööstuse Liit
• Sikatuottajien liitto Eesti 

Seakasvatajate Liit

Tanska:
• Elintarviketeollisuusliitto DI 

Fødevarer

Vastuullisuuden ohjaus ja raportointi

Johtajuus ja sitoutuminen

Vaatimustenmukaisuus ja kehittäminen

Toimeenpano

Atria Oyj:n hallitus

Atria-konsernin johtoryhmä

Atria-konsernin  
vastuullisuuden ohjausryhmä

Atria Tanska 
Roadmap

Atria Suomi  
Roadmap

Atria Viro  
Roadmap

Atria Ruotsi  
Roadmap
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Vuoropuhelua 
sidos ryhmien  
kanssa

GRI 2-29

Atria kehittää vastuullista toimintaansa vuoro- 
vaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Atrian hyvän ruoan ketju muodostuu alkutuotannosta, 
teollisesta tuotannosta, asiakkaasta ja kuluttajasta. 
Sidosryhmät ovat vahvasti läsnä ruokaketjussa koko 
matkan raaka-aineiden hankinnasta aina valmiiseen 
lopputuotteeseen ja sen käyttämiseen asti. 

Atrialle olennaista on kestävän ruokaketjun turvaa-
minen. Ruokaketju on kokonaisuus, jossa huomioidaan 
eri tuotantovaiheiden arvon muodostuminen ja jakautu-
minen, ympäristöön liittyvät vaikutukset sekä ruokaket-
juun ja itse tuotteisiin liittyvät sosiaaliset vaikutukset. 

Sidosryhmien kuunteleminen ja niiden toiveiden huo- 
mioiminen on yksi Atrian vastuullisuuden peruspilareista. 
Kehitämme toimintaamme avoimessa ja tiiviissä vuoro- 
vaikutuksessa sidosryhmien kanssa. 
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Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Atrian odotukset Vuorovaikutus 2022

Asiakkaat,  
ml. vientiasiak-
kaat

 • kilpailukykyiset hinnat
 • turvallisuus ja laatu
 • asiakaslähtöinen palvelu
 • luotettavuus toimituksissa ja  

muussa toiminnassa

 • yhteiset toimintamallit
 • sovittujen asioiden toteuttaminen
 • ennusteet

***  • liiketoimintaneuvottelut
 • auditoinnit
 • asiakaslehti
 • uutiskirjeet

 • tuotelanseeraukset ja kampanjat
 • verkkopalvelut
 • sosiaalinen media
 • markkinointiviestintä 
 • joukkoviestimet

Kuluttajat  • tuotteita kuluttajan tarpeeseen
 • edullinen hinta
 • turvallisuus ja laatu
 • luotettavuus
 • eettisesti tuotetut tuotteet
 • terveellisyys

 • Atrian tuotteiden valinta
 • luottamus ja ostohalukkuus Atria-brändiä kohtaan

**  • sosiaalinen media
 • kuluttajatutkimus, kuluttajapalvelu
 • markkinointiviestintä

 • joukkoviestimet
 • tuotelanseeraukset ja kampanjat
 • verkkopalvelut

Henkilöstö  • palkka
 • työsuhteen jatkuvuus
 • sosiaaliedut
 • viihtyisät ja turvalliset työolot
 • mahdollisuus edetä uralla

 • työpanos
 • innovatiivisuus

***  • esimiestyö
 • yhteistoimintaneuvottelut 
 • intranet
 • henkilöstölehti
 • uutiskirjeet

 • kehityskeskustelut
 • henkilöstötutkimukset 
 • koulutukset
 • webinaarit ja tapahtumat
 • yksiköiden omat viestintäkanavat
 • sosiaalinen media

Tuottajat  • luotettava ja pitkäjänteinen 
yhteistyökumppani

 • asiantunteva neuvonta
 • kilpailukykyinen tilityshinta

 • sitoutuminen
 • laatuvaatimukset täyttävä raaka-aine
 • luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyö

***  • tuottajapalvelu
 • tuottajatilaisuudet 
 • alkutuotannon kehitystyöryhmät
 • tilakohtaiset avainasiakkuuspäälliköt, 

tilakäynnit

 • sidosryhmälehti
 • webinaarit ja tapahtumat
 • verkkopalvelut
 • sosiaalinen media
 • uutiskirjeet

Omistajat ja
sijoittajat

 • sijoituksien tuotto
 • yritystoiminnan jatkuvuus
 • päätäntävalta 
 • pääoman palautukset

 • riskin kantaminen pääoman muodossa ***  • hallitus- ja hallintoneuvostotyö
 • Capital Markets Day
 • pörssi- ja lehdistötiedotteet
 • yhtiökokous

 • vuosikertomus
 • verkkopalvelut
 • joukkoviestimet

Rahoittajat  • maksukyky
 • luotettavuus
 • jatkuvuus
 • velankestokyky

 • vieraan pääoman kilpailukykyinen saatavuus **  • rahoitusneuvottelut
 • vuosikertomus
 • pörssi- ja mediatiedotteet
 • verkkopalvelut

 • joukkoviestimet

Viranomaiset  • lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen 
 • verotulot
 • työllistäminen
 • investoinnit
 • avoimuus
 • yhteistyö

 • lainsäädäntö
 • julkiset palvelut kuten hygieniavalvonta ja rahoitus
 • kansainvälinen kilpailukyky

**  • valvontatoimintaan liittyvä (tulosten 
läpikäynti) vuorovaikutus sekä yhteistyö 
asiantuntijafoorumeissa

 • viranomaisyhteistyö
 • vuosikertomus
 • pörssi- ja lehdistötiedotteet
 • webinaarit ja tapahtumat

 • verkkopalvelut
 • joukkoviestimet
 • sidosryhmäkyselyt

Toimitusketjun  
kumppanit

 • luotettava laskujen maksaminen
 • pitkäaikainen asiakassuhde
 • ennustettavuus ja kasvava kysyntä

 • sovitunlaatuisten tuotannon tekijöiden, kuten raaka-
aineiden, materiaalien, palveluiden ja valmiiden 
tuotteiden toimittaminen sovittujen toimitusehtojen 
mukaisesti

***  • liiketoimintaneuvottelut
 • auditoinnit
 • markkinointiviestintä
 • vuosikertomus
 • verkkopalvelut

 • joukkoviestimet
 • sidosryhmäkyselyt
 • tuotelanseeraukset ja kampanjat
 • webinaarit ja tapahtumat
 • tutkimus- ja kehitysprojektit

Mielipidevaikut-
tajat  
ja media

 • läpinäkyvyys
 • alan asiantuntijuus

 • yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen **  • mediayhteistyö
 • markkinointiviestintä
 • pörssi- ja lehdistötiedotteet
 • uutiskirjeet

 • sosiaalinen media
 • vuosikertomus 
 • asiakaslehdet

Lähiyhteisöt ja 
oppilaitokset

 • työllistäminen
 • yhteistyö
 • ympäristöstä huolehtiminen
 • harjoittelupaikat

 • osaava ja motivoitunut työvoimapotentiaali
 • julkiset palvelut kuten koulutus
 • infratekniikka

*  • yhteistyö
 • verkkopalvelut
 • webinaarit ja tapaamiset
 • sosiaalinen media

 • harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat
 • tutkimus- ja kehitysprojektit
 • joukkoviestimet

Toimialajär-
jestöt ja tutki-
mustahot

 • yhteistyökumppani
 • tutkimuksen tarpeet
 • alan asiantuntijuus

 • kilpailulainsäädännön huomioiminen yhteistyössä
 • laajennettu asiantuntijuus
 • laadukas tutkimustieto ja toimialan yhteenvedot

*  • toimikuntien kokoukset
 • webinaarit ja tapaamiset

 • tutkimus- ja kehitysprojektit

*** Strateginen kumppani. Vuorovaikutus säännöllistä ja 
suunnitelmallista.

** Strategisesti tärkeä sidosryhmä. Sidosryhmän odotuksia 
kartoitetaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti julkisen ja/
tai ostetun tutkimustiedon avulla tai sidosryhmäodotukset 
on viestitty lainsäädännön tai standardien kautta.

* Strategisesti seurattava sidosryhmä. Sidosryhmällä ei ole 
suoraa vaikutusvaltaa Atrian liiketoimintaan, vuorovaikutus 
tarvelähtöistä ja projektinomaista.

GRI 2-6, 2-29
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ATRIA 

Hankinnan lakisääteiset ja eettiset vaatimukset 
Atrian sopimusvaatimukset esimerkiksi tuotelaadusta, toimintatavasta ja toimitusketjusta

POTENTIAALISET  
TOIMITTAJAT

Toiminnan vaatimusten-
mukaisuuden arviointi

HYVÄKSYTYT 
SOPIMUSKUMPPANIT

Säännöllinen vaatimusten-
mukaisuuden uudelleenarviointi

 • Liha
 • Muut raaka-aineet
 • Pakkausmateriaalit
 • Alihankinta

 • Tekniset tuotantohyödykkeet
 • Palvelut
 • Investoinnit

Hankinta sisältää: 

Atrian toimintaan vaikuttavat globaalisti muuttuva ympä-
ristö ja siihen liittyvät odotukset ja vaatimukset. Koska 
kestävä kehitys on olennainen osa toimintaamme, meidän 
on varmistettava, että koko arvoketju toimii kestävästi. 
Arvoketjun vastuullisuutta kehitetään ja varmistetaan 
yhdessä toimitusketjun kumppaneiden kanssa.

Elintarviketuotannon toimintaympäristö ja hankin-
tamarkkina vaihtelevat Atrian eri liiketoiminta-alueilla. 
Raaka-ainemarkkinoille on ominaista epätasainen tarjonta 
ja kasvava maailmanlaajuinen kysyntä. Tarjontaan vaikut-
tavat muun muassa poliittiset päätökset, maailmanlaa-
juinen elintarvikkeiden kulutuksen kasvu, satokausien 
onnistuminen ja ruokakriisit. Raaka-aineiden ja muiden 
tuotantopanosten ja palvelujen hankkiminen näiltä 
epäyhtenäisiltä markkinoilta sisältää monia riskejä, joilla on 
ratkaiseva vaikutus Atrian kaltaisen yrityksen kannattavuu-
teen ja maineeseen. Atrian hankinta politiikka on perusta 
toimitusketjun riskienhallintaan.  

Kumppanuusperiaatteet varmistavat  
sitoutumista eettisiin vaatimuksiin
Atria on sitoutunut liikekumppanuussuhteisiin, jotka 
hyödyttävät molempia osapuolia. Yhteistyökumppanei-
tamme ovat muun muassa raaka-aine- ja pakkausmateri-
aalitoimittajat, tuottajat, alihankkijat ja palveluntarjoajat. 
Keskeiset yhteistyökumppaneitamme koskevat eettiset 
vaatimukset on koottu Atrian Kumppanuustoimintaperi-
aatteisiin. Edelly tämme liikekumppaniemme noudattavan 
toimintamaissaan soveltuvaa lainsäädäntöä, sääntöjä ja 
määräyksiä sekä kansainvälisesti tunnustettuja standar-
deja. Vuonna 2019 julkaistu Atrian Kumppanuusperiaatteet 
on kommunikoitu sopimuskumppaneille ja sisällytetty 
hankintasopimuksiin. Vuoden 2021 loppuun mennessä 
kumppanuusperiaatteet oli sisällytetty arviolta 90 
prosenttia Atrian hankintasopimuksista.

Hankintapoliitiikka on tärkeä osa riskienhallintaa
Atria-konsernissa hankintaa on sekä strategisella että 
operatiivisella tasolla niin erilaisten tuotantopanosten, 

tuotantohyödykkeiden kuin palveluiden suhteen. Stra-
tegista hankintaa johdetaan liiketoiminnoille yhteisissä 
kategorioissa, kuten tietyt pakkausmateriaalit ja IT. Liike-
toiminta-alueet vastaavat operatiivisesta ostotoiminnasta 
ja palveluiden hankinnasta konsernissa yhteisesti määri-
tettyjen hankintaperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2021 
loppuun mennessä Atrian hankintapolitiikan mukainen 
toimittajien riskinarviointi kattoi arviolta 80 prosenttia 
Atrian sopimuskumppaneista.

Atrian hankintapolitiikka kuvaa toimittajien arvioin  nin,  
valinnan ja seurannan periaatteet ja käytännöt Atrian 
toimitusketjussa. Atrian sopimuskumppanien toiminnan 

vaatimustenmukaisuus arvioidaan ennen kumppa-
nuuden alkua sekä säännöllisesti kumppanuuden aikana. 
Arvioinnissa huomioidaan liikesuhteessa kertyneen 
kokemuksen lisäksi taloudelliset sekä ympäristön ja 
sosiaalisen vastuullisuuden riskitekijät. Atria pitää 
oikeuden auditoida sopimuskumppaneiden toiminnan 
tarvittaessa. Auditoinneissa kiinnitetään huomiota muun 
muassa elintarviketurvallisuuteen sekä ympäristövastuu-
seen ja sosiaaliseen vastuuseen, esimerkkinä ihmis-
oikeuksien toteutuminen sekä korruption ja lahjonnan 
vastustaminen. 

ATRIAN VASTUULLINEN HANKINTA

Vastuullisuus kattaa koko arvoketjun
GRI 2-23, 2-24, 3-3,  308
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YRITYS- 
VASTUUN 
RAPORTOINTI
Atria raportoi vastuullisuudestaan keskeiset ja 
olennaiset tiedot perustuen Global Reporting 
Initiativen (GRI) Sustainability Reporting 
Standards -järjestelmään.
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Raportointiperiaatteet
GRI 2-3, 2-5

Atrian yritysvastuuraportissa kerrotaan, kuinka Atria 
vaikuttaa toimintaympäristössään ja lukuisten tärkeiden 
sidosryhmiensä kautta koko yhteiskunnassa. Raportti kuvaa 
Atrian vuoden 2022 keskeisiä tapahtumia, tuloksia ja vaiku-
tuksia yritysvastuun näkökulmasta sekä havainnollistaa, 
kuinka Atria ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnas-
saan ja sen kehittämisessä.

Atria toteuttaa yritysvastuunsa yleisten periaatteiden 
soveltamisessa hyviä toimintatapoja kaikilla liiketoimin-
ta-alueillaan niin, että se kunnioittaa sidosryhmiensä 
erilaisia käsityksiä vastuullisuudesta ja eettisestä toimin-
nasta. Toimintatavat eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa 
paikallisen tai kansainvälisen lainsäädännön, konsernihal-
linnon periaatteiden tai Atrian arvojen kanssa.

Raportointityön perustana Atria käyttää kansainvälistä 
Global Reporting Initiative (GRI) -standardia, jossa yritys-
vastuuta käsitellään taloudellisen ja sosiaalisen vastuun 
sekä ympäristövastuun näkökulmista. Atria on valinnut 
raporttiinsa GRI-standardista oman toimintansa ja sidos-
ryhmiensä kannalta olennaiset mittarit ja indikaattorit. 
Olennaisuuden määrittämisestä kerrotaan tarkemmin 
sivulla 51.

Raportin sisältövertailussa, tämän raportin sivuilla 
53–57, on verrattu raportin kattavuutta GRI-standardin 
suosituksiin, YK:n Sustainable Development Goals (SDG) 
-tavoitteisiin ja United Nations Global Compact (UNGC) 
-periaatteisiin. Atrian yritysvastuuraporttia ei ole varmen-

nettu. Yritysvastuuraportinteemat ja niiden esitysjärjestys 
noudattavat Atrian olennaisuusarvion tuloksia.

Yritysvastuuraportti kattaa yhtiön toiminnan pääosin 
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022. Atrian vuosittain julkaisema 
yritysvastuuraportti kattaa lähtökohtaisesti koko konsernin 
toiminnan ja liiketoiminta-alueet Atria Suomi, Atria Ruotsi 
sekä Atria Tanska & Viro. Raportti täydentää Atrian 2022 
vuosikertomusta, jossa raportoidaan yhtiön hallinnoin-
tiosuus, strategian toteutuminen ja taloudelliset tunnus-
luvut. Raportointia täydentävät yhtiön julkiset toimintaperi-
aatteet ja politiikat.

Yritysvastuun mittarit ja painoarvo vaihtelevat hyvin 
paljon Atrian eri liiketoiminta-alueilla. Syynä tähän on liike-
toimintojen erilainen luonne, markkina-asema ja sidosryh-
mien odotukset eri maissa. Raportoinnin kannalta kattavin 
tunnusluvusto on esitetty Atria Suomen osalta, joka on 
yhtiön liikevaihdon näkökulmasta merkittävin liiketoiminta- 
alue.

Atrian ensimmäinen yritysvastuuraportti ilmestyi vuonna 
2009.

Atrian yritysvastuuta koskevat tiedustelut:
Vastuullisuuspäällikkö
Sanna Kivimäki
sanna.kivimaki@atria.com
Puh. +358 40 775 6930
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Olennaisten raportointi- 
teemojen arviointi

GRI 2-2, 2-14, 3-1

Atrialle olennaiset vastuullisuusteemat uudelleenarvioitiin 
vastuullisuusstrategian päivityksen yhteydessä keväällä 
2021. Olennaisuusarviointiin osallistuivat yhtiön strategian 
toteuttamisen keskeisiä avainprosesseja ja toimintoja 
edustavat henkilöt kaikilta liiketoiminta-alueilta. Olen-
naisuusarvioinnin pohjalla olivat ISO 26 000 -standardin 
mukaisten yhteiskuntavastuun ydinaiheiden ja olennaisten 
kysymysten tunnistaminen, laaja kuluttaja- ja päättäjätutki-
mustieto sekä edellä mainittujen avainhenkilöiden näke-
mykset Atrian toimialaan kohdistuvista vastuullisuuden 
keskeisistä teemoista. 

Atrialle olennaiksi tunnistettujen vastuullisuusteemojen 
riskien ja mahdollisuuksien merkitystä Atrian liiketoimin-
nalle arviointiin yksityiskohtaisesti. Lisäksi arvioitiin Atrian 
toiminnan aiheuttamia positiivisia ja negatiivisia yhteis-
kunnallisia tai ympäristövaikutuksia kunkin teeman osalta 
sekä niihin liittyviä sidosryhmäodotuksia. Yritysvastuutee-
mojen ja sidosryhmien odotusten tunnistamisen kannalta 
olennaiset vuorovaikutusmenettelyt on kuvattu sivun 47 
vuorovaikutustaulukossa.

Olennaisuusarvioinnin tuloksia hyödynnettiin raportoi-
tavien teemojen täydentämisessä sekä vastuullisuusstra-
tegian päivittämisessä vuosille 2022–2025. Atrian vastuul-
lisuutta kehitetään ja siitä raportoidaan edelleen kolmen 
olennaisen painopisteen kautta, joita ovat maapallo, ruoka 
ja ihmiset. Raportointiosiot sisältävät kyseistä vastuulli-
suuden painopistettä täsmentäviä, olennaiseksi tunnistet-
tuja teemoja. Kunkin raportoitavan teeman yhteiskunnal-
lisia vaikutuksia ja merkitystä Atrian liiketoiminnalle avataan 
sitä käsittelevässä raportointiosiossa tarkemmin. Atria 
Oyj:n hallitus hyväksyy toimintakertomuksessaan tiivis-
telmän olennaisista raportointiteemoista (NFI report).

Suurimmat muutokset aiempaan olennaisuusarvi-
ointiin olivat ilmastonmuutoksen yhä kasvava merkitys, 
vastuullisuuden kehittämisen näkökulman laajentaminen 
kattamaan yhä enemmän koko hankintaketjua sekä 
vastuullisuustyön todentamisen kasvavat tarpeet kaikissa 
olennaisissa teemoissa. Eläinten hyvinvointi, elintarviketur-
vallisuus ja vastuu ihmisistä säilyvät edelleen tärkeimpien 
teemojen joukossa.
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Raportin vertailu 
kansainvälisiin 
mittareihin ja 
suosituksiin
Atrian yritysvastuuraportin sisältövertailussa on verrattu 
raportin kattavuutta Global Reporting Initiative (GRI) 
-standardin suosituksiin. GRI-laskentaperiaatteita ja 
-ohjeistuksia on noudatettu raportoinnissa niiltä osin 
kuin sen on yhtiön toimintojen ja sidosryhmien kannalta 
olennaista. Olennaisuuden määrittämisestä kerrotaan 
tarkemmin sivulla 52. Lisäksi Atria käyttää raportoinnis-
saan elintarviketeollisuuden toimialalle luotuja täyden-
täviä mittareita kuten Spesific Standard Disclosures for 
the Food Processing Sector (FPSS) -indikaattoreita.

Sisältövertailussa peilatataan raportin kattavuutta 
myös YK:n United Nations Global Compact (UNGC) 
-periaatteisiin ja Sustainable Development Goals (SDG) 
-tavoitteisiin.

UN Global Compact -aloitteen periaatteet 
Atria liittyi kansainväliseen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen keväällä 2022. Global Compact on YK:n alainen, 
yrityksille suunnattu aloite, johon liittyessään yritys sitoutuu noudattamaan Global Compactin kymmentä vastuullisen 
yritystoiminnan periaatetta ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueelta. Atria on sitou-
tunut vastuullisuustyössään näihin periaatteisiin jo ennen liittymistään UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen.

Ihmisoikeudet

• Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaail-
mallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

• Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole 
osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä

• Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnusta-
mista.

• Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön 
poistamista.

• Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön 
tehokasta poistamista.

• Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja 
ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän 
poistamista.

Ympäristö

• Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta 
ympäristöasioissa.

• Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät 
vastuullisuutta ympäristöasioissa.

• Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystäväl-
listen teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus

• Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption 
muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Atria tukee kestävän  
kehityksen tavoitteita

YK:n jäsenmaiden kestävän kehi-
tyksen tavoiteohjelma tähtää äärim-
mäisen köyhyyden poistamiseen 
sekä kestävään kehitykseen, jossa 
otetaan ympäristö, talous ja ihminen 
tasavertaisesti huomioon. Atria 
edistää tavoitteita liiketoimintansa 
kannalta olennaisilla osa-alueilla.
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GRI-
mittari SDG UNGC Sivu Lisätiedot

YLEINEN SISÄLTÖ

2 Organisaatio ja raportointikäytännöt

2-1 Organisaation tiedot 2 Raportoitu tarkemmin Vuosikertomuksessa 2022 

2-2 Organisaation vastuullisuus raportointiin kuuluvat kokonaisuudet 52

2-3 Raportointijakso, raportointitiheys ja yhteystiedot 51

2-4 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa 5 Atria Suomi Oy:n tytäryhtiö Domretor Oy:n luvut ovat mukana 
raportin laskennassa.

2-5 Ulkoinen varmistaminen Periaate 8 51 Raportoitu vuosikertomuksessa 2022

Toiminnot ja työntekijät

2-6 Toiminnot, arvoketju ja muut liiketoimintasuhteet 2, 45, 48 Toiminnot, tuotteet ja markkinat on kuvattu tarkemmin 
Vuosikertomuksessa 2022

2-7 Henkilöstö SDG 8, SDG 10 Periaate 6 35-36 Työsuhteen ja työsopimuksen osalta tietoa sukupuolen 
mukaisesta jaottelusta ei ole saatavana

Tietoa vaihtuvuudesta ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan ei ole 
saatavilla

Hallinto

2-9 Hallintorakenne ja kokoonpano Raportoitu vuosikertomuksessa 2022 ja Atrian verkkosivuilla www.
atria.fi/konserni/sijoittajat/hallinnointi-johtaminen/hallitus/

2-10 Hallituksen nimittäminen ja valinta Raportoitu vuosikertomuksessa 2022

2-11 Hallituksen puheenjohtajan asema Raportoitu vuosikertomuksessa 2022

2-12 Hallituksen rooli vaikutusten valvonnassa Raportoitu vuosikertomuksessa 2022 (Selvitys muista kuin
taloudellisista tiedoista)

2-13 Vaikutusten hallinnan vastuun delegointi Raportoitu vuosikertomuksessa 2022

2-14 Hallituksen rooli vastuullisuusraportoinnissa 8, 52

2-15 Eturistiriitojen välttäminen SDG 16 Lisää tietoa Vuosikertomuksessa 2022 ja Atrian 
Toimintaperiaatteet -ohjeistuksessa

2-16 Epäkohtien kommunikointi Raportoitu vuosikertomuksessa 2022 (Selvitys muista kuin 
taloudellisista tiedoista)

2-17 Hallituksen pätevyys Raportoitu vuosikertomuksessa 2022 ja Atrian verkkosivuilla www.
atria.fi/konserni/sijoittajat/hallinnointi-johtaminen/hallitus/ 

2-18 Hallituksen toiminnan arviointi Raportoitu Vuosikertomuksessa 2022. Vain hallituksen 
itsearviointii raportoidaan.

2-19 Hallituksen ylimmän johdon palkitseminen Raportoitu Vuosikertomuksessa 2022 ja lisäksi https://www.atria.
fi/konserni/sijoittajat/hallinnointi-johtaminen/palkkiojarjestelmat/

2-20 Palkitsemisjärjestelmät Raportoitu Vuosikertomuksessa 2022 ja lisäksi www.atria.fi/
konserni/sijoittajat/hallinnointi-johtaminen/palkkiojarjestelmat/

2-21 Korkeimman vuosipalkkion suhde keskipalkkioon Periaate 6 Palkkiojärjestelmä on Atrian hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän 
mukainen https://www.atria.fi/konserni/sijoittajat/hallinnointi-
johtaminen/palkkiojarjestelmat/

 Atrian vuosikertomus 2022 löytyy osoitteesta: atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset/
 Atrian Toimintaperiaatteet löytyy osoitteesta: atria.fi/konserni/vastuullisuus/vastuullinen-liiketoiminta/atrian-toimintaperiaatteet/
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Strategia, politiikat ja käytännöt

2-22 Katsaus kestävän kehityksen strategiasta 3, 4 

2-23 Politiikkasitoumukset Periaate 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10

8, 10, 13, 26, 
30, 34, 37, 41, 
49

2-24 Politiikkasitoumusten sisällyttäminen 10, 25, 30, 34, 
37, 49 

2-25 Prosessit kielteisten vaikutusten korjaamiseksi

2-26 Mekanismit neuvojen pyytämiseen ja huolenaiheiden esittämiseen

2-27 Lakien ja määräysten noudattaminen 46 Ei rikkomuksia

2-28 Jäsenyydet järjestöissä 46

2-29 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Periaate 3 47, 48

2-30 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö 35 Lue lisää Atrian henkilöstöpolitiikasta

GRI 3 Olennaiset näkökohdat

3-1 Näkökohtien olennaisuuden arviointi 52

3-2 Lista olennaisista näkökohdista 5, 10, 25, 34, 44

3-3 Olennaisten näkökohtien hallinta 10, 12, 13, 25, 
30, 34, 37, 41, 
44, 49

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

201 Taloudelliset tulokset

201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen SDG 1, SDG 8, SDG 9 45

201-2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja 
mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan. 

SDG 13 Raportoitu Vuosikertomuksessa 2022

201-3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Raportoitu Vuosikertomuksessa 2022

201-4 Valtiolta saadut avustukset Raportoitu Vuosikertomuksessa 2022

205 Korruptionvastaisuus

205-1 Liiketoimintayksiköt, joille tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi SDG 16 Raportoitu Vuosikertomuksessa 2022

205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi 
ja koulutus

SDG 16 Periaate 6 Raportoitu Vuosikertomuksessa 2022. Atrian Toimintaperiaatteet 
-ohjeistuksessa käsitellään mm. lahjojen vastaanottoon 
ja kestityksiin liittyvät politiikat. Kaikki uudet työntekijät 
perehdytetään Atrian Toimintaperiaatteisiin Atrian 
perehdytysohjelmassa.

205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet SDG 16 Periaate 6 Raportoitu Vuosikertomuksessa 2022

206 Kilpailun rajoittaminen

206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet

SDG 16 Ei oikeustoimia. 

 Atrian vuosikertomus 2022 löytyy osoitteesta: atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset/
 Atrian Toimintaperiaatteet löytyy osoitteesta: atria.fi/konserni/vastuullisuus/vastuullinen-liiketoiminta/atrian-toimintaperiaatteet/
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mittari SDG UNGC Sivu Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

301 Materiaalit

301-1 Materiaalien käyttö SDG 8, SDG 12 16 - 18

302 Energia

302-1 Organisaation oma energian kulutus SDG 7, SDG 8, SDG 
12, SDG 13

Periaatteet 
7, 8, 9

13 - 14

302-3 Energiaintensiteetti SDG 7, SDG 8, SDG 
12, SDG 13

14

302-4 Energiankulutuksen vähentäminen SDG 7, SDG 8, SDG 
12, SDG 13

13 - 14

303 Vesi ja jätevesi

303-1 Veden käytön vaikutukset SDG 6 15

303-2 Vesilähteet, joihin organisaation vedenotolla on merkittävä vaikutus SDG 6 12, 15

303-5 Vedenkulutus SDG 6 15

305 Päästöt 

305-1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1) SDG 3, SDG12, SDG 
13, SDG 14, SDG 15

Periaate 7 13 - 14

305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) SDG 3, SDG12, SDG 
13, SDG 14, SDG 15

13 - 14

305-3 Muut epäsuorat (Scope 3) kasvihuonekaasupäästöt Periaate 7 13 - 14

305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti SDG 3, SDG12, SDG 
13, SDG 14, SDG 15

Periaatteet 
7, 8, 9

13 - 14

306 Jätteet

306-1 Jätteiden syntyminen ja jätteiden aiheuttamat merkittävät vaikutukset SDG 3, SDG 11, 
SDG 12

15

306-2 Merkittävien jätteisiin liittyvien vaikutusten hallinta SDG 3, SDG 11, 
SDG 12

17

306-3 Syntyvä jäte SDG 3, SDG 11, 
SDG 12

16

306-4 Kierrätykseen ohjatut sivuvirrat SDG 3, SDG 11, 
SDG 12

16

306-5 Hävitettävä jäte SDG 3, SDG 11, 
SDG 12

16

308 Toimittajien ympäristöarviointi

308-1 Prosenttiosuus toimittajista, jotka arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti 49 Lisää Atrian Kumppanuustoimintaperiaatteista ja Atrian 
hankintapolitiikasta Atrian Toimintaperiaatteet -verkkosivulta 
www.atria.fi/konserni/vastuullisuus/vastuullinen-liiketoiminta/
atrian-toimintaperiaatteet/

 Atrian vuosikertomus 2022 löytyy osoitteesta: atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset/
 Atrian Toimintaperiaatteet löytyy osoitteesta: atria.fi/konserni/vastuullisuus/vastuullinen-liiketoiminta/atrian-toimintaperiaatteet/
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SOSIAALISET VAIKUTUKSET

401 Työsuhteet

401-1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön 
vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain. 

SDG 5, SDG 8, SDG 
10

Periaate 6 35 - 36 Tietoa vaihtuvuudesta ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan ei ole 
saatavilla. 

401-2 Kokoaikaisen henkilöstön etuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-
aikaiselle henkilöstölle merkittävissä toimipaikoissa. 

SDG 3, SDG 5, SDG 8 35 Lakisääteisen tason ylittäviä etuja ei ole raportoitu 
yksityiskohtaisesti, koska käytännöt vaihtelevat liiketoiminta-
alueittain. 

402 Henkilöstön ja johdon väliset suhteet

402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen 
sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin

SDG 8 36 Lainsäädännön mukainen toiminta liiketoiminta-alueittain. 

403 Työterveys ja turvallisuus

403-1 Työterveyshuolto ja työturvallisuusjärjestelmät SDG 8 37 - 38

403-2 Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja tapausten
tutkinta

SDG 8 37 Lisätietoja Atrian Henkilöstöpolitiikassa www.atria.fi/
konserni/vastuullisuus/vastuullinen-liiketoiminta/atrian-
toimintaperiaatteet/

403-3 Työterveyspalvelut SDG 3, SDG 8 37 - 38

403-4 Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja viestintä työterveyteen ja 
-turvallisuuteen liittyvissä asioissa

SDG 8, SDG 16 37 - 38

403-5 Työntekijöiden koulutus työterveys- ja turvallisuusasioissa SDG 8 37

403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen SDG 3 37 - 38

403-9 Työperäiset tapaturmat SDG 3, SDG 8, SDG 
16

37 Raportoitu liiketoiminta-aluettain vuodesta 2019 alkaen.

404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna 
sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin

SDG 4 39 Tietoa koulutuksista sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin 
ei ole saatavilla. 

404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, 
jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen 
päättymistilanteissa

SDG 8 39

412 Ihmisoikeusarvioinnit

412-2 Henkilöstön ihmisoikeuskoulutukset Raportoitu Vuosikertomuksessa 2022 (Selvitys muista kuin talou-
dellisista tiedoista). Tietoa koulutusten tuntimääristä tai koulutuk-
siin osallistuneiden prosentuaalista osuutta ei ole saatavilla. 

416 Kuluttajan terveys ja turvallisuus

416-1 Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, joiden terveys- ja
turvallisuusvaikutusten parantaminen on arvioitu

SDG 12 28

416-2 Tuotteiden tai palveluiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset SDG 16 28

 Atrian vuosikertomus 2022 löytyy osoitteesta: atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset/
 Atrian Toimintaperiaatteet löytyy osoitteesta: atria.fi/konserni/vastuullisuus/vastuullinen-liiketoiminta/atrian-toimintaperiaatteet/
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GRI-
mittari SDG UNGC Sivu Lisätiedot

417 Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio

417-1 Tuote- ja palvelutietoja ja merkintöjä koskevat vaatimukset SDG 12 41 Lisätietoja Atrian Markkinointi- ja viestintäpolitiikasta 
Atrian Toimintaperiaatteet -verkkosivulla www.atria.fi/
konserni/vastuullisuus/vastuullinen-liiketoiminta/atrian-
toimintaperiaatteet/

417-2 Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien
määräysten rikkomukset

SDG 16 Ei rikkomuksia.

417-3 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja
vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset

SDG 16 Ei rikkomuksia.

418 Asiakkaiden yksityisyyden suoja Raportoitu Atrian Toimintaperiaatteet -ohjeistuksessa  
https://www.atria.fi/konserni/vastuullisuus/vastuullinen-
liiketoiminta/atrian-toimintaperiaatteet/

418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen 
hävittämiseen liittyvät valitukset

SDG 16 Ei raportoituja valituksia

FPSS Elintarvikealan vastuullisuus

FP5 Sertifioiduissa tuotantolaitoksissa valmistettujen tuotteiden osuus SDG 2 28

FP6 Niiden tuotteiden osuus kokonaistuotannosta, joissa on alhainen
suola-, rasva- ja/tai lisätyn sokerin pitoisuus.

SDG 2 42

FP9 Käsitellyt tuotantoeläinmäärät lajeittain SDG 2, SDG 15 29

FP10 Eläimille kipua aiheuttavien rutiinitoimenpiteiden korvaavat käytännöt ja 
kivunlievitys eläinlajeittain

30 Lisätietoja Eläinten hyvinvointipoiliikassa ja Atrian Hyvät 
Tuotantotavat -dokumentissa, ks. Atrian Toimintaperiaatteet-
verkkosivulla www.atria.fi/konserni/vastuullisuus/vastuullinen-
liiketoiminta/atrian-toimintaperiaatteet/

FP12 Eläinten lääkitsemiskäytännöt ja kasvunedistäjien käyttö eläinlajeittain SDG 2 30, 32 Atrialaisessa ketjussa ei käytetä kasvunedistäjiä. 

FP13 Eläinten kuljetukseen, käsittelyyn ja teurastukseen liittyvän lainsäädännön 
rikkomisesta aiheutuneet sakot ja organisaation noudattamat vapaaehtoiset 
hyvät toimintakäytännöt eläinten kuljetuksessa, käsittelyssä ja 
teurastuksessa.

Ei rikkomuksia.

 Atrian vuosikertomus 2022 löytyy osoitteesta: atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset/
 Atrian Toimintaperiaatteet löytyy osoitteesta: atria.fi/konserni/vastuullisuus/vastuullinen-liiketoiminta/atrian-toimintaperiaatteet/
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Teollinen toiminta

Pakkaukset

Alkutuotanto

RUOKA
Elintarvike- 
turvallisuus  
ja laatu

Eläinten  
hyvinvointi

IHMISET
Henkilöstö

Kuluttajat

VASTUULLINEN 
LIIKETOIMINTA

Toimitusketju

Vastuullisuuden 
työvälineet

Sidosryhmät

YRITYSVASTUUN 
RAPORTOINTI
Raportointi- 
periaatteet

Olennaiset  
raportointiteemat

Sisältövertailu


