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ROHKEASTI ETEENPÄIN 

KOHTI VUOTTA 2022 

VUODESTA 1914

Itikka osuuskunnan strategia 2022



VISIOMME

ITIKKA OSUUSKUNNAN VISIO ja STRATEGIA 2022

VUODESTA 1914.

Olemme valmiita 
toimialajärjestelyihin 

Luomme aktiivisesti 
uusia suuntia 

toimialallamme

Tuemme aktiivisesti 
osuuskunnan jäsenistön menestymisen 
edellytyksiä kehittyvässä maataloudessa

Teemme 
suomalaisesta

lihantuotannosta 
kansainvälisesti 

tunnettua ja kannattavaa 

Hyvinvoivat kotieläimemme ja 
kehittyneimmät tuotantotavat tuovat 

puhtaimmat ja parhaimmat raaka-aineet 
lihateollisuudelle sekä auttavat Suomen 
luontoa pysymään maailman parhaana 

paikkana tuottaa lihaa. 

Olemme askeleen edellä 
lihantuotannon kehityksessä ja 

maatalouden rakennekehityksessä.

Itikka osuuskunta on tunnustettu 
toimialan kehittäjä, uudistaja ja 

rakentaja. 

Aktiivinen toimintamme mahdollistaa atrialaisen 
lihantuotannon laajan roolin alamme 

arvoketjussa tulevaisuudessakin. 

Suomi on kansainvälisesti tunnettu ja 
tunnustettu puhtaan lihantuotannon 

ilmiö. 



Osuuskuntamme on perustettu 1914.

Olemme vahva ja elinvoimainen satavuotias 
lihaosuuskunta.

Olemme vahva toimija yhä vuonna 2114.

Etenemme rohkeasti kohti vuotta 2022.

Itikka osuuskunnan seuraavat sata vuotta

vaativat rohkeaa strategiaa tulevalle

vuosikymmenelle



Itikka osuuskunnan strategia 2022

Itikka osuuskunnan vuoteen 2022 ulottuvan 

strategian tehtävä on vaalia Itikka osuuskunnan 

perustehtävää 

ja sen yli satavuotista historiaa sekä samanaikaisesti 

aktiivisesti ohjata osuuskuntaa ja sen jäsenistöä 

onnistumaan ja menestymään. 



Strategiakauden kaksi keskeistä osa-aluetta

Perustehtävän toteuttaminen

Pelinrakentajan roolin ottaminen

Jäsenten saaman hyödyn jatkuva kehittäminen. 
Maatalouden järjestökentässä ja poliittisessa
päätöksenteossa vaikuttaminen.
Osuuskunnan päätehtävänä on tukea tuottajia.
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PERUSTEHTÄVÄMME



Itikka osuuskunnan perustehtävä

2 Osuuskunnan tarkoitus ja toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten maatalouden tukemiseksi 
harjoittaa teuraskarjan hankintaa, eläinvälitystä, 
teurastamotoimintaa ja lihanjalostusta joko itse ja/tai tytär- tai 
osakkuusyrityksen tai muun määrittelemänsä sopimuskumppanin 
välityksellä sekä muutoinkin tukea ja kehittää jäsentensä 
lihantuotantoa.

Osuuskunta voi, sen mukaan kuin hallitus siitä päättää, toimialan 
puitteissa laajentaa liiketoimintaansa muille maa- ja karjataloutta 
edistäville, tukeville ja palveleville aloille. Osuuskunta voi edellä 
mainitussa tarkoituksessa harjoittaa myös sijoittamista muihin 
osakkeisiin, arvopapereihin ja kiinteistöihin sekä käydä niillä 
kauppaa.



Itikka osuuskunnan perustehtävää toteutetaan

Atria Oyj:n ja osuuskunnan kautta

Atria on nykypäivänä arvostettu pörssiyhtiö, jonka omistus on 
säilynyt entisellään omien osuuskuntien, Itikan, Lihakunnan ja 
Pohjanmaan Lihan käsissä. Osuuskunnat ovat kyenneet 
säilyttämään omistuksessaan yli 50 % osuuden Atrian pörssissä 
noteerattavista osakkeista. Äänivaltaa osuuskunnilla on lähes 90 
%. Voidaankin todeta, että tuottajien tulevaisuus on mitä 
suurimmassa määrin kiinni Atrian menestyksessä. Atrialaisen 
perheen eri jäsenistä on ryhdytty käyttämään nimitystä 
A-Ketju. Nimi kuvastaa erinomaisesti eri osapuolten 
riippuvuussuhteita. Atria on Suomen suurin liha-alan yritys, joka 
kasvaa ja vahvistuu päivä päivältä.



YHTEINEN SUUNTAMME



ITIKKA 

OSUUSKUNNAN 

VISIO 2022

Aktiivinen toimintamme 
mahdollistaa Atrialaisen 

lihantuotannon laajan roolin 
alamme arvoketjussa 
tulevaisuudessakin. 

Hyvinvoivat kotieläimemme ja 
kehittyneimmät tuotantotavat 

tuovat puhtaimmat ja 
parhaimmat raaka-aineet 

lihateollisuudelle sekä auttavat 
Suomen luontoa pysymään 

maailman parhaana paikkana 
tuottaa lihaa. 

Olemme askeleen edellä 
lihantuotannon kehityksessä ja 

maatalouden 
rakennekehityksessä.

Itikka osuuskunta on 
tunnustettu toimialan kehittäjä, 

uudistaja ja rakentaja. 

ITIKKA OSUUSKUNNAN 

VISIO 2022

Suomi on kansainvälisesti 
tunnettu ja tunnustettu puhtaan 

tuotannon ilmiö.



STRATEGIA



STRATEGIAN KESKEISET VALINNAT

Olemme valmiita 
toimialajärjestelyihin 

Luomme 
aktiivisesti uusia 

suuntia 
toimialallamme

Tuemme aktiivisesti 
osuuskunnan jäsenistön menestymisen 

edellytyksiä kehittyvässä 
maataloudessa

Teemme suomalaisesta
lihantuotannosta 

kansainvälisesti tunnettua 
ja kannattavaa 



YHTEISET ARVOMME



OSUUSKUNTA
Osuuskunnan keskeiset arvot

Avoimuus

Suunnan-
näyttäjä

Tasapuolisuus, 
luotettavuus, 
kotimaisuus 

Vahva ja 
vakavarainen  

omistaja

Jäsenistön
osaamisen 

kehittäminen

Tuottajien 
taloudellinen 
hyvinvointi



JÄSEN
Osuuskunnan jäsenen keskeiset arvot

Laatu

Vastuullisuus

Ollaan ylpeitä itikkalaisuudesta.

Luotettava
kumppani

Eläinten 
hyvinvointi

Uudistumis-
haluinen

Aktiivinen
vaikuttaminen



TALOUDELLISET TAVOITTEET



Oman pääoman tuotto

TALOUDELLISET TAVOITTEET

5 prosenttia

Sijoitetun pääoman 
tuotto

5 prosenttia

Taseen vahvistuminen Vähintään +1% vuodessa

Omavaraisuusaste 95 prosenttia

Osuuspääoman korko 20 prosenttia


