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ATRIA   
UUSIUTUVA ATRIA 

TOIMEKSIANTO  
KILPAILUETUA YHTENÄISEMMÄSTÄ KULTTUURISTA 

Loppuvuodesta 2012 Atria ja Trainers’ House keskustelivat 
strategian jalkautuksesta ja yhteisen toimintatavan löytä-
misestä eri maiden yksiköiden välille. ”Atria-konsernin stra-
tegia rakennettiin vuonna 2012 ja se sisälsi kolme teemaa: 
kaupallisen erinomaisuuden, tehokkaan toiminnan ja yhteiset 
toimintatavat. Koimme kaikissa maissa tarvetta yhteiselle 
arvopohjalle ja työskentelyä ohjaaville periaatteille. Tämän 
pohjalta käynnistimme Atria Way of Work -hankkeen, jonka 
tavoitteena oli luoda konsernillemme yhteiset kansainväliset 
toimintatavat”, Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-
Fossi kertoo. 

”Monista vaihtoehdoista Trainers’ Housen malli tuntui sopi-
van meille parhaiten. Osallistava ja samalla moderni ote yri-
tyksen arvojen luomiseen vakuutti meidät, ja tiimi vaikutti 
innokkaalta”, Ala-Fossi kiteyttää.

ATRIA WAY OF WORK

Yhteistyö alkoi keväällä 2013 Atrian uuden vuoteen 2020 
ulottuvan vision luomisella, joka ohjasi sittemmin myös 
uuden toimintatavan rakentumista. Vision lanseerauk-
sen yhteydessä jokainen atrialainen sai mahdollisuuden 
osallistua yrityksen arvojen ja yhteisten toimintatapojen 
määrittämiseen. ”Henkilökuntaamme lähestyttiin uudella ja 
kivalla tavalla, ns. pop up -standien kautta. Tämä koettiin 
talossamme yleisesti hyvänä ja mielekkäänä toimintatapa-
na”, Ala-Fossi kertoo.  Lähes 3 000 tuotantotyöntekijää 
ja toimihenkilöä, eli noin 75% yrityksen henkilöstöstä, 
osallistui alkuvaiheen arvojen määrittämiseen. ”Tämän 
jälkeen jatkoimme noin 200 hengen voimin syvällistä kes-
kustelua näiden toimintatapojen merkityksestä käytännön 
työssä. Tästä muodostui myös Atria Suomelle vahva yhtei-
nen arvopohja, johon voimme aina yhdessä palata”, Ala-Fossi 
jatkaa.

”Prosessin seuraavassa vaiheessa nämä arvot viestittiin 
organisaatiollemme jokaisen esimiehen toimesta. Kaikki esi-
miehemme pitivät WoW-tilaisuuden, jossa keskusteltiin Atri-
an tavasta toimia. Näissä tilaisuuksissa oli apuna Trainers’ 
Housen tuottamat aineistot: WoW-video ja työkirjat. Lisäksi 
esimiesten tukena olivat ns. WoW-Agentit, jotka Trainers’ 
House oli valmentanut toimimaan arvotyön oppaina ja apu-
voimina”, Ala-Fossi kiteyttää.

TULOKSET 

”Moderni ote on toiminut käytännössä ja laaja osallista-
minen on koettu talossamme ainoana oikeana tienä täl-
laisessa hankkeessa”, Ala-Fossi kertoo. ”Tämä prosessi, 
miten näitä asioita nyt pohditaan, on uudenlaista Atriaa. 
Saimme, mitä halusimme. Trainers’ Housen tapa paketoida 
asia ja kuljettaa prosessia oli hyvä. Tavoitteena oli tiiviimpi 
Atria, ja nyt ollaan matkalla sitä kohti”, toteaa Atria Oyj:n 
toimitusjohtaja Juha Gröhn. Ala-Fossi jatkaa: ”Tällaises-
sa hankkeessa Trainers’ House tuntuu vahvalta osaajalta ja 
voimme suositella heitä arvotyöskentelyn kumppaneiksi.” 

Seuraavassa vaiheessa Atrian Tapa Toimia viedään arjen 
esimiestyöhön ja mittaamiseen.

Atria Oyj on kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan yritys. Atria on yksi johtavista 
ruoka-alan yrityksistä Suomessa, Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella. Atrian liikevaihto vuonna 
2012 oli 1 343,6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli noin 5000 henkilöä. Konserni jakaantuu neljään 
liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. Atrian juu-
ret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin sen vanhin omistajaosuuskunta perustettiin.  
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”3 000 TUOTANTOTYÖNTEKIJÄÄ
JA TOIMIHENKILÖÄ OSALLISTUI  
MÄÄRITTELYYN… 

SAIMME MITÄ HALUSIMME”
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