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LSO Osuuskunnan 
tarkoitus ja toiminta-ajatus
 � LSO Osuuskunta on 1 400 aktiivisen lihantuottajan yhteisö, joka käyttää 

vastuullisesti suomalaisen omistajan ääntä Euroopan suurimpiin lukeutuvassa 
liha-alan yhtiössä HKScanissa.

 � LSO Osuuskunta mahdollistaa jäsentensä taloudellisia toimintaedellytyksiä 
käyttämällä omistajavaltaa HKScan Oyj:ssä.

 � Omistajana LSO Osuuskunta asettaa HKScanin tulostavoitteet valvoen ja ohjaten 
liiketoimintaa jotta koko liiketoiminta, mukaan lukien sopimustuotanto, kehittyy 
kannattavasti ja kilpailukykyisesti.

 � Omistajuus varmistaa HKScanin sitoutumisen päämarkkina-alueillaan 
paikalliseen raaka-aineeseen ja koko lihantuotantoketjun kilpailukyvyn 
kehittämiseen.

 � Omistajuus HKScanissa mahdollistaa osuuskunnan jäsenten tuottamien välitys- 
ja teuraseläinten laadukkaan ohjauksen ja logistiikan sekä markkinoinnin 
kilpailukykyiseen hintaan.

 � LSO Osuuskunta kantaa oman vastuunsa eläinten hyvinvoinnista ja vastuullisesta 
tuotannosta HKScanin tuotantoketjussa.

 � LSO Osuuskunta ajaa liha-alan edunvalvonnassa jäsenten toimintaedellytyksiä 
tukevia kantoja ja esiintuo vaikuttamisessaan lihantuotannon yhteiskunnallisen 
merkityksen.

 � LSO Osuuskunta puolustaa jäsentensä lihantuotantoa olemalla merkittävä liha-
alan toimija Pohjois-Euroopassa.

 � LSO Osuuskunta tuottaa jäsenilleen jäsenetuja.

Vuosi 2013 lyhyesti
 � Lihan tuottajahintojen viiveellä tapahtunut 

nousu taittui loppuvuodesta. Tuotantokustan-
nusten säilyessä korkeina tuotantohintojen nou-
supaine säilyy, jotta voidaan turvata lihantuo-
tannon jatkuvuus.

 � Lihan kokonaiskulutus säilyi ennallaan kulutta-
jien halutessa laadukasta ja vastuullisesti tuo-
tettua ruokaa. Lihan kokonaistuotanto kasvoi 
yhden prosentin. 

 � HK Rypsiporsas® jatkoi menestystään. Maukas 
HK Rypsiporsas® on osaltaan parantanut sianli-
han terveellisyysmielikuvaa ja tukenut sianlihan 
myyntiä Suomessa. 

 � Jäsenet saivat maksamalleen osuuspääomalle  
viiden prosentin koron vuodelta 2012. Viimeisen 
kymmenen vuoden ajalta on maksettu keskimää-
rin 9,5 prosentin korko. Vuodelta 2013 osuus-
kunnan hallitus esittää koroksi viisi prosenttia.

 � LSO Osuuskunta jatkoi vuonna 2005 alkanutta 
passiivijäsenten erottamisohjelmaa. Hallinnon 
tavoitteena on pitää osuuskunnan toiminta 
aktiivituottajien käsissä. Passiiviksi luokitellaan 
jäsen, joka ei ole myynyt viimeisen 12 kuukau-
den aikana sikoja tai siipikarjaa tai viimeisen 24 
kuukauden aikana nautoja HK Agrille tai Länsi-
Kalkkunalle. 

 � Osana LSO Osuuskunnan edustajiston 2014 
vaaliin valmistautumista avattiin vaalisivut 
www.lso.fi/vaalit2014 ja julkaistiin vaalia 
esittelevä vaaliliite. Kevään 2014 edustajiston 
vaalissa valitaan 30 henkilöä LSO Osuuskunnan 
korkeimpaan päättävään elimeen. Yksi yhteinen 
vaalipiiri kattaa koko Suomen.  

 � LSO Osuuskunta tuki edunvalvonnalla jäsen-
tensä lihantuotantoa. 

 � LSO Osuuskunnan jäsenet saivat uuden 
jäsenedun, edullisen HKScan-eläinrahoituksen. 
Järjestelyssä LSO Osuuskunta toimii jäsentensä 
teuraseläinten kasvatukseen tulevien välitys- ja 
uudistuseläinten luottojen takaajana, rahoit-
tajana toimii Pohjola Pankki Oyj, HKScanin 
vastatessa käytännön järjestelyistä tuottajien 
suuntaan. Uudistuksen tavoitteena on alentaa 
eläinluototuksen korkokustannuksia ja edistää 
siten lihantuottajien toimintaa sekä varmistaa 
lihan saatavuutta. 

 � Osuuskunnan toimintaa ja omistajavaikutta-
mista linjaava osuuskuntastrategia päivitettiin. 
Osana omistajavaikuttamista käynnistettiin 
LSO Osuuskunnan ja HKScanin yhdessä raken-
tama alkutuotannon yhteistyöryhmien toi-
mintamalli. Alkutuotannon yhteistyöryhmissä 
kehitetään yhtiön lihantuotannon ja -hankin-
nan kilpailukykyä, seurataan kannattavuutta 
sekä varmennetaan tuotannon jatkuvuus toi-
mintaansa aktiivisesti kehittävillä tiloilla. 

 � Juhlavuotensa 2013 kunniaksi LSO Osuuskunta 
julkaisi 11.1.2013 100-vuotishistoriateoksen 
Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä. Kirjan kir-
joittivat Veijo Åberg ja Laura Puro. Historiateos 
jaettiin LSO Osuuskunnan nykyisille jäsenille ja 
tullaan jakamaan liittyville uusille jäsenille. 

 � LSO Osuuskunnan ja HKScanin 100-vuotisjuh-
lansa kunniaksi teettämä historiadokumentti 
”Sata lihaisaa vuotta” palkittiin kansainväli-
sessä Aurora Awards-kilpilussa Yhdysvalloissa. 
Dokumentti sai kultaa sekä Corporate Image- 
että Documentary Historical -sarjoissa. 

 � Osana 100-vuotista taivalta LSO Osuuskunta ja 
HKScan esittelivät tilavierailuilla sidosryhmilleen 
osuuskunnan jäsenten lihantuotantoa.

L S O  O S U U S K U N TA  101  V U OT TA V U O S i  2013  Ly h y e S T i
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L S O  O S U U S K U N N A N  h A L L i T U K S e N 
P U h e e N J O h TA J A N  K AT S AU S

L S O  O S U U S K U N N A N 
TO i M i T U S J O h TA J A N  K AT S AU S

Juhlasta arkeen Suomalaisesta lihasta 
ylpeys ja vastuu 

LSO Osuuskunta täytti 100 vuotta tammikuussa 2013. Juhlinta aloitettiin historiateoksen julkistamisella. 
Osuuskunnan jäsenille ja muille sidosryhmille kirja annettiin lahjaksi. Juhlavuotta vietettiin pääosin työn 
merkeissä. Kesäkuussa koko hallinto kokoontui LSO Osuuskunnan syntysijoille Turun VPK:n talolle juhlako-
koukseen.

LSO Osuuskunta jatkaa 100-vuotisjuhlavuodesta 2013 edustajiston vaalivuoteen 1 430 suomalaisen aktiivisesti 
lihaa sekä välityseläimiä tuottavien ja tuotantoaan kehittävien tilojen yhteisönä. Osuuskunnan vahvuutena 
ovat selvä omistajatahdon linjaava toimintastrategia, toimiva omistajavaikuttamismalli, sitoutuneet jäsenet 
sekä aktiivinen osaamistaan kehittävä hallinto. Osuuskunnan perustehtävä, tuottaa lihantuottajajäsenelleen 
lisäarvoa, on ollut muuttumaton vuodesta 1913 lähtien ja näin on myös jatkossa. 

LSO Osuuskunnan edunvalvonnan 
keihäänkärjet  

 � Edistetään sianlihan Laatuvastuu-han-
ketta. Hankkeessa alkuperämaan rinnalle 
tulee merkintä tuotantotavasta. Toiminta-
malli laajennetaan nautaan ja siipikarjan-
lihaan.

 � Vastuullisuus osaksi hankintoja, han-
kinnoista vastaavien tulee voida pelkän 
hintaperusteen sijasta huomioida lähellä 
vastuullisesti tuotetun suomalaisen lihan 
vahvuuden hankintaperusteena. 

 � Verovaroin tuotetuissa ruokapalveluissa 
tulee käyttää vain Suomen viranomais-
vaateet täyttävää lihaa. 

HKScanIn pÄÄomIStaja

LSO Osuuskunnan tavoitteena on maksaa sisään 
maksetulle osuuspääomalle kilpailukykyistä ja 
tasaista korkoa vaarantamatta osuuskunnan oma-
varaisuutta ja maksuvalmiutta. Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana osuuspääomalle on maksettu 9,5 %:n 
keskikorko. Jäsenet saivat maksamalleen osuuspää-
omalle viiden prosentin koron vuodelta 2012.

Kertomusvuonna osuuskunnan oman toimin-
nan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on kas-
vanut merkittävästi vuokratuottojen kasvun sekä 
tiukan kulukurin ansiosta. Osuuskunnan talouden 
haasteena on kuitenkin viime vuosina ollut tavoit-
teita alempi HKScanin maksama osinko.  Matala 
osinko on vaikuttanut osuuskunnan oman toimin-
nan tehostumisesta huolimatta osuuspääomalle 
maksettavaan korkoon. 

HKScan Oyj kertoi pörssitiedotteella 28.2.2014 
myyvänsä omistusosuutensa Saturn Nordic Holding 
AB:ssa (Sokołów) yhtiön toiselle omistajalle Danish 
Crown A/S:lle. Kaupasta kirjataan arviolta 67 miljoo-
nan euron myyntivoitto. Myynti mahdollistaa HKSca-
nin nopeamman ja vahvemman keskittymisen kon-
sernin muihin kotimarkkinoihin. Kauppa vahvistaa 
merkittävästi yhtiön tasetta ja vähentää nettora-
hoituskuluja. Lisäksi se nopeuttaa investointeja vah-
vaan bränditarjoomaan sekä siihen liittyvään tuo-
tantoon ja teknologioihin. LSO Osuuskunnan halli-
tuksen arvion mukaan yritysjärjestely toteutuessaan 
mahdollistaa LSO Osuuskunnan asettamien tavoit-
teiden mukaisesti yhtiön kotimarkkinoiden kannat-
tavuuden parantamisen, tukee osingonmaksukykyä 
sekä kasvattaa omistaja-arvoa. Tämä luo edellytyk-
set viime vuosia paremmalle osingonmaksulle.

Lihatalonpoikien yhtiölle – nykyiselle HKScanille 
– osuuskunta tarjoaa kasvollisen, vastuullisen ja pit-
käjänteisen pääomistajan, jolla on selvästi ilmaistu 
omistajatahto. Osuuskunnan omistuksessa HKSca-
nissa ei tapahtunut muutoksia. Osuuskunnan hal-
lussa 31.12.2013 oli 34,88 prosenttia osakkeista ja 
69,25 prosenttia äänimäärästä. Näillä luvuilla LSO 

Taloudelliset tavoitteet HKScanille  

 � Liikevoitto: > 5 % liikevaihdosta
 � Oman pääoman tuotto: > 15 %
 � Omavaraisuusaste: > 40 %
 � Osingonjako: vähintään 30 %   

nettotuloksesta

LSO Osuuskunnan keskeiset   
edunvalvontakannat

 � Lihantuotannolla tulee olla yhtäläiset toi-
mintaedellytykset koko maassa

 � Suomalaisen tuotantotavan erityispiirteet 
pitää huomioida ja turvata EU:n maatalo-
uspolitiikan uudistamisen yhteydessä

 � Parhaita käytäntöjä hyödyntävän, kan-
nattavan ja vastuullisen lihantuotannon 
kehittämiseen pitää olla saatavissa rahoi-
tusjärjestelmiä

 � Veropolitiikan on tuettava tuottajien pää-
tösvaltaa ja tulonmuodostusta 

 � Suomalaisen kotieläintalouden valkuais-
omavaraisuutta on parannettava

LIHapUHEtta

Osuuskunnan lihantuottajajäsenille vuosi 2013 oli 
tuotannon kannattavuuden kannalta varsin vakaa 
ajanjakso. Lihan hinta oli vuoden alussa tuotantokus-
tannusten pitkään jatkuneen nousun seurauksena 
noussut korkeammalle kuin aikoihin. Yleisen talous-
tilanteen jatkuessa vaisuna, kilpailu kiristyi kulutta-
jamarkkinassa vuoden kuluessa. Tämän seurauk-
sena lihan tuottajahinta lähti loppuvuotta kohden 
laskuun. Koko vuoden jatkunut viljan hinnan lasku 
kuitenkin helpotti lihantuottajien tilannetta.

Vuotta 2013 leimasi lihan alkuperään liittyvä 
keskustelu, jonka sysäsi liikkeelle hevosenlihakohu. 
Keskustelu on lisännyt kuluttajien kiinnostusta liha-
ketjun toimintaan ja läpinäkyvyyteen. Lihan alku-
perämerkinnät tulevat pakollisiksi myös muille kuin 
naudanlihalle. Tämä parantaa jatkossa suomalai-
sen lihan asemaa kuluttajan tehdessä valintojaan. 
Sianlihassa laatuvastuu-merkintä on seuraava askel 
kotimaisen lihan erilaistamisessa. Merkinnän avulla 
voidaan kertoa kuluttajille lihasta, jonka tuotanto-
tapa ylittää merkittävästi lakisääteisyyden, eläinten 
terveyden sekä tuoteturvallisuuden varmentamisen 
osalta. Laatuvastuu pohjautuu Eläintautien torjun-
tayhdistyksen ETT:n ylläpitämään Sikava-terveyden-
huoltojärjestelmään. Laatuvastuu on jatkossa pyrit-
tävä ulottamaan myös naudan- ja siipikarjanlihaan.

 Uudet suomalaiset ravitsemussuositukset jul-
kaistiin alkuvuonna 2014. Suosituksissa annettiin 
varsin tiukka ohjeistus lähinnä punaisen lihan käyt-
töön. 500 grammaa lihaa viikossa kuulostaa pie-
neltä annokselta. Se on kuitenkin varsin lähellä 
suomalaisten keskimääräistä lihankulutusta, kun 
tilastoidusta ruholihasta vähennetään luut, valmis-
tuksessa tapahtuva hävikki ja jätteeksi menevä liha. 
Jos keskimääräinen kulutus on lähellä suosituksia, 
on monella varaa selvästi lisätä lihan kulutustaan. 
Tähän tarvitaan hyviä uutuustuotteita ja kulutta-
jamarkkinointia, jossa tuodaan esille lihan ravit-
semuksellisesti hyviä puolia tärkeänä proteiinin ja 
kivennäisaineiden lähteenä. Ravitsemussuositus-
ten yhteydessä esille tuodut ilmasto- ja ympäristö-
perusteet lihan kulutuksen vähentämiseksi olivat 
tässä yhteydessä vähintäänkin arveluttavia. Niillä 
ei ole mitään tekemistä suomalaisten ravitsemuksen 

linjaukset noudattavat myös LSO Osuuskunnan 
omistajastrategiaa. 

Helmikuun lopussa 2014 HKScan kertoi myyvänsä 
osaomistuksessa olleen Puolan liiketoimintansa toi-
selle pääomistajalle Danish Crownille 180 miljoo-
nalla eurolla. Pitkään jatkunut yhteistyö tanskalaisten 
kanssa tuli näin päätökseen. Kauppa tehtiin hyvään 
hintaan. Yhtiön rahoitusaseman merkittävä parane-
minen antaa edellytyksen liiketoiminnan nopeam-
malle kehittämiselle nykyisillä kotimarkkinoilla.

Matti Murto
Hallituksen puheenjohtaja

Osuuskunta on HKScanin suurin omistaja. Osuus-
kunnan oma talous on vakaalla pohjalla: omavarai-
suusaste on hyvä 65,4 % (63,8 %), tase vahva ja 
maksuvalmius on kunnossa. 

Hallinnon tavoitteena on kehittää LSO Osuus-
kuntaa aktiivisten lihantuottajien yhteisönä. Osuus-
kunta on vuodesta 2005 alkaen erottanut passiivi-
jäsenet. Vuoden 2013 lopussa LSO Osuuskunnan 
jäsenmäärä oli 1 430 (1 527). Osuuspääoman keruu-
ohjelma toimii suunnitellusti ja osuuspääoman ker-
tymä on vakaa. Osuuspääoman suuruus oli vuoden 
vaihteessa 20,1 miljoonaa euroa (20,0 milj. euroa). 

LIHantUotannon KEHIttÄjÄ 

LSO Osuuskunta jatkoi vastuullista omistajavaikut-
tamistaan käynnistämällä alkutuotannon yhteistyö-
ryhmien toimintamallin. Toimintamallissa kehitetään 
yhtiön lihantuotannon ja -hankinnan kilpailukykyä, 
seurataan kannattavuutta sekä varmennetaan lihan-
tuotannon jatkuvuus parhaita käytäntöjä hyödyntä-
villä toimintaansa aktiivisesti kehittävillä tiloilla. Liki 
30 eturivin suomalaista lihantuottajaa on näköala-
paikalla kehittämässä omistamansa yrityksen alku-
tuotantoa ja tuottamassa yhdessä yhtiön asiantunti-
joiden kanssa lihantuotannon jatkuvuuden turvaavaa 
lisäarvoa. 

ELÄInraHoItUKSESta jÄSEnEtU 
LSo oSUUSKUnnan jÄSEnILLE

HKScan uudisti lihan sopimustuottajilleen tarjotta-
van eläinluototuksen Suomessa, LSO Osuuskunnan 
toimiessa eläinluottokelpoisten jäsentensä luottojen 
takaajana. Uudessa mallissa teuraseläinten kasva-
tukseen tulevien välitys- ja uudistuseläinten rahoit-
tajana toimii Pohjola Pankki Oyj. Uudistuksen tavoit-
teena on alentaa sopimustuottajien eläinluototuk-
sen korkokustannuksia, edistää lihantuottajien toi-
mintaa sekä tarjota LSO Osuuskunnan jäsenille uusi 
jäsenetu. Takaus on jäsenelle rahan arvoinen etu.

UUSI EdUStajISto   
rUorIIn KEvÄÄLLÄ 

LSO Osuuskunta kävi kevään 2014 edustajiston 
vaalin ennätysaktiivisen ehdokasasettelun poh-
jalta. Jäsenmäärään suhteutettuna ehdokasaset-
telu on 40 % vilkkaampaa kuin edellisissä vaaleissa, 
ehdokkaana olevien naisten osuus kaksinkertaistuu 
ja nuoria ehdokkaita on tarjolla. Tästä kattauksesta 
oli jäsenten hyvä valita uudet vastuunkantajat seu-
raavalle viisivuotisjaksolle. 

Veikko Kemppi
LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja

kanssa. Lihantuotanto on olennainen osa monipuo-
lista kestävää suomalaista maataloutta. Liha puo-
lestaan on tärkeä osa suomalaisten monipuolista ja 
terveellistä ruokavaliota.

vaaLIt 2014

LSO Osuuskunnan edustajiston vaalien valmistelu 
käynnistyi jo keväällä. Helmikuussa tätä kirjoittaes-
sani ehdokasasettelu on päättynyt ja tyytyväisyydellä 
voin todeta, että ehdokkaita on jäsenmäärään suh-
teutettuna ennätyksellisen määrä. Naisten ja nuorien 
ehdokkaiden määrä on kasvanut aikaisempaan ver-
rattuna. Toivottavasti tämä kehitys heijastuu myös 
uudessa edustajistossa. Vaaleissa siirryttiin ensim-
mäistä kertaa yhteen äänestysalueeseen aikaisem-
man kahdeksan sijaan. Nyt jäsen voi valita alueesta 
riippumatta kaikista ehdokkaansa vapaasti. 

Tämän vuosikertomuksen tullessa painosta 
vaalit on jo suoritettu ja uudet edustajiston jäsenet 
esitellään tämän vuosikertomuksen yhteydessä. 
Haluankin onnitella lämpimästi uuden edustajiston 
jäseniä ja toivottaa kaikki tervetulleiksi hallintotyös-
kentelyyn.

YHtIÖ HaaStEISSa ja 
mUUtoKSESSa

HKScanille vuosi oli haastava ja tuloksellisesti petty-
mys. Etenkin Suomen liiketoiminnan tulos oli huono. 
Yhtiö joutuikin laskemaan vuoden kuluessa tulosen-
nustettaan. Edellisessä vuosikertomuksessa kerroin 
odottavani tuloksen paranevan vuoden 2013 aikana. 
Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Iso yhtiö kääntyy 
vielä hitaammin kuin oli odotettu. Kehittämisohjel-
mia on käynnissä, konsernirakennetta kehitetään ja 
päällekkäisiä toimintoja puretaan. LSO Osuuskunta 
on pitkäjänteinen omistaja ja uskomme, että nykyi-
nen johto onnistuu tuloksentekokyvyn parantami-
sessa. Riittävä tuloksentekokyky on edellytys LSO 
Osuuskunnan ja sen lihantuottajajäsenten menes-
tykselle. Näin on ollut jo yli sata vuotta.

Kesällä HKScan täsmensi tuotemerkkistrategi-
aansa. Siinä vahvistettiin liharaaka-aineen kotimai-
suuslupaukset HK- ja Kariniemen-tuotemerkeille 
Suomessa ja Scan-tuotemerkille Ruotsissa. Nämä 
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Vastuullisia muutoksia

HKScanin mennyttä vuotta viitoitti uusiutuminen: strategian ja toimintamallin jalkautustyö eteni suunnitellusti 
liiketoimintaympäristön haasteista huolimatta. Keskitymme rakentamaan pitkäjänteisesti kestävää pohjaa 
toiminnallemme.

tULoSKEHItYS ja  
taLoUdELLInEn aSEma

LSO Osuuskunta luovutti varsinaisen liiketoimintansa 
HKScan-konsernille vuoden 1997 alussa eikä osuus-
kunnalle ole sen jälkeen kertynyt liikevaihtoa, vaan 
sen tulot muodostuvat pääosin HKScanin maksamista 
osingoista ja vuokrista sekä kertaluontoisista myyn-
tivoitoista.

Tilinpäätökseen kirjattujen liiketoiminnan muiden 
tulojen määräksi muodostui 1,2 miljoonaa euroa (2,3 
miljoonaa euroa vuonna 2012). Tulos ennen veroja oli 
1,5 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa vuonna 2012).

HKScan-konsernin liikevaihto oli 2 478,6 miljoonaa 
euroa (2 503,1 milj. euroa vuonna 2012). Konsernin 
raportoitu liikevoitto oli 30,5 miljoonaa euroa (43,1 milj. 
euroa). Tulokseksi ennen veroja muodostui 9,7 miljoo-
naa euroa (14,3 milj. euroa). HKScan-konsernin palve-
luksessa Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa 
oli keskimäärin yhteensä 7 698 henkeä, kun vuotta 
aiemmin luku oli 7 836. Henkilöstöstä 34,8 prosenttia 
työskenteli Suomessa (34,5 % vuonna 2012). 

 LSO Osuuskunnan omavaraisuusaste vuoden 2013 
lopussa oli 65,4 prosenttia, kun se vuotta aikaisem-
min oli 63,8 prosenttia.  HKScan-konsernin omavarai-
suusaste oli vuoden lopussa 35,4 prosenttia (33,1 % 
vuonna 2012). 

omIStUS HKScanISSa 

LSO Osuuskunta on HKScan Oyj:n emoyhteisö. Osuus-
kunta ja HKScan Oyj konserniyhteisöineen muodos-
tavat LSO-konsernin. Osuuskunnan omistusosuus 
HKScanissa oli tilikauden päättyessä 34,88 prosenttia 
osakepääomasta ja 69,25 prosenttia äänimäärästä.  
Näillä luvuilla LSO Osuuskunta on HKScanin suurin 
omistaja. Osakeomistuksen markkina-arvo oli tilikau-
den päättyessä 72,2 miljoonaa euroa (69,7 milj. euroa). 

HaLLItUKSEn KoKoonpanon 
mUUttUmInEn

LSO Osuuskunnan hallituksen kokoonpanossa tapahtui 
kertomusvuonna muutos. 

Hallituksen jäsen Mikko Nikula luopui keväällä hal-
litustyöskentelystä tultuaan valituksi HKScan Oyj:n hal-
lituksen varajäseneksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi 
valittiin 12.6.2013 lukien Mari Korkeaoja-Nurmo.

oSUUSpÄÄomaLLE  
maKSEttava KorKo

Osuuskuntastrategian mukaan tavoitteena on maksaa 
sisään maksetulle osuuspääomalle kilpailukykyistä ja 
tasaista korkoa vaarantamatta osuuskunnan omavarai-
suutta ja maksuvalmiutta. Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana on sisään maksetulle osuuspääomalle maksettu 
9,5 prosentin keskikorko. Jäsenet saivat maksamalleen 
osuuspääomalle viiden prosentin koron vuodelta 2012. 

Vuokratuottojen kasvu yhdessä osuuskunnan tiu-
kan kulukurin kanssa on parantanut osuuskunnan 
oman toiminnan liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä 
n. 0,6 miljoonaa euroa vuositasolla.

Osuuskunnan talouden haasteena on viime vuo-
sina ollut tavoitteita alempi HKScanin maksama osinko. 
Matala osinko vaikuttaa osuuskunnan oman toiminnan 
tehostumisesta huolimatta osuuspääomalle maksetta-
vaan korkoon. 

HKScan Oyj kertoi pörssitiedotteella 28.2.2014 
myyvänsä  omistusosuutensa Saturn Nordic Hol-
ding AB:ssa yhtiön toiselle omistajalle Danish Crown 
A/S:lle. Saturn Nordic Holding AB omistaa 100 % 
Sokołów S. A.:n osakkeista. Sopimuksen myötä 
HKScanin epäsuora omistus sen puolalaisessa 
yhteisyrityksessä Sokołówissa päättyy. HKScanille 
jää Puolan Świnoujściessa sijaitseva kokonaan 
omistettu tytäryhtiö HKScan Poland Sp.z o.o. 

HKScan kirjaa kaupasta arviolta 67 miljoonan 
euron myyntivoiton. Kauppa edellyttää kilpailuvi-
ranomaisten hyväksyntää. Kauppa vahvistaa yhtiön 
tasetta ja vähentää nettorahoituskuluja. LSO Osuus-
kunnan hallituksen arvion mukaan toteutuessaan yri-
tysjärjestely mahdollistaa LSO Osuuskunnan asetta-
mien tavoitteiden mukaisesti yhtiön kotimarkkinoiden 
kannattavuuden parantamisen, tukee osingonmaksu-
kykyä sekä kasvattaa omistaja-arvoa.

HKScan arvioi konsernin koko vuoden liikevoiton 
paranevan vuodesta 2013. Tämä luo edellytyksiä viime 
vuosia paremmalle osingonmaksulle.

oSUUSKUntaStratEgIa 

LSO Osuuskunnan omistajavaikuttaminen perustuu 
vuonna 2013 hyväksyttyyn omistajastrategiaan, jossa 
on asetettu toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 
sekä periaatteita lihankäytölle Suomessa.

1) Taloudellisten tavoitteiden tarkoitus on 
säilyttää määräävä omistajavalta HKScanissa, edis-
tää osuuskunnan omistuksen arvon kehittymistä sekä 
mahdollistaa kilpailukykyisen ja tasaisen koron maksa-
misen sisään maksetulle osuuspääomalle.

2) Toiminnallisten tavoitteiden tarkoitus 
on mahdollistaa jäsenten tuottamien välitys- ja teu-
raseläinten laadukkaan ohjauksen ja logistiikan sekä 
markkinoinnin kilpailukykyiseen hintaan.

3) Lihankäyttöön liittyvien periaatteiden 
tarkoitus on varmistaa HKScanin sitoutuminen Suo-
messa kotimaiseen raaka-aineeseen keskeisissä brän-
deissä ja koko lihatuotantoketjun kehittämiseen tavalla 
joka takaa jäsenelle kannattavan lihantuotannon. Suo-
malaiselle lihalle rakennetaan pitkäjänteisesti paras 
näkyvyys, lisäarvo ja kannattavuus suomalaisen lihan 
vahvuudet hyödyntäen.

omIStajavaIKUttamISmaLLI 
tÄYdEntYI aLKUtUotannon 
YHtEIStYÖrYHmILLÄ

Vuoden 2013 aikana otettiin käyttöön alkutuotan-
non yhteistyöryhmien 4-tasoinen toimintamalli sian-, 
naudan- ja broilerinlihantuotantoon. Toimintamallin 
tavoitteena on kehittää lihantuotannon ja -hankinnan 
kilpailukykyä, seurata kannattavuutta sekä varmen-
taa lihantuotannon jatkuvuus parhaita käytäntöjä 
hyödyntävillä toimintaansa aktiivisesti kehittävillä 
tiloilla. Vaikuttamismallin koordinaatio on osuuskun-
nan hallituksella ja toteutus HKScanilla. 

Osuuskunta ajaa tasavertaisesti kaikkien jäsen-
tensä aktiivilihatuotannon (sika, nauta, siipikarja) toi-
mintaedellytyksiä ja tulonmuodostusta tukemalla omis-
tajavaikuttamismallin mukaista koko alkutuotannon 
kattavaa yhteistyöryhmätoimintaa.

Tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista seura-
taan omistajavaikuttamismallin avulla. HKScanin työ-
ryhmiin valitaan tuotannossa onnistuvia ja tuotantoaan 
kehittäviä pitkäkestoiseen yhteistyöhön sitoutuneita 
aktiivilihantuottajia. 

omIStajavaIKUttamInEn

Myös strategian ja toimintamallin jalkautus eteni 
hyvin. Aloitimme onnistuneesti ensimmäisiä hank-
keita uudessa teknologian ja tuotannon kehittämi-
sen toiminnossamme, ja virtaviivaistimme tuotanto-, 
logistiikka- ja teknologiarakenteitamme. Lisäsimme 
konserninlaajuista yhteistyötä keskittämällä osto-
toimintoja ja yhtenäistämällä eläintenhankinnan 
ja tuottajapalveluiden toimintaa kansainvälisesti. 
Lisäksi perustimme konsernimarkkinoinnin toimin-
non edistämään konsernin brändinhallintaa ja kulut-
tajalähtöisen tuotetarjooman kehittämistä pitkäjän-
teisesti.

Vastuullinen lihan hankinta, tuotteiden korkea 
laatu ja liharaaka-aineen alkuperän tunteminen ovat 
konsernin toiminnan peruspilareita. HKScan käyt-
tää ensisijaisesti kotimaista lihaa, jota hankitaan 
pitkäaikaisilta sopimustuottajilta ja Virossa konser-
nin omilta tiloilta. Lisäksi lihaa toimitetaan omilta 
teurastamoilta HKScanin muilta kotimarkkinoilta 
ja pieniä, täydentäviä määriä hankitaan konsernin 
ulkopuolelta. Olemme keskittäneet kolmansilta osa-
puolilta hankittavan lihan tuonnin, mikä on vahvis-
tanut toimintaamme. Toimittajat ovat huolellisesti 
valikoituja, ja toimintaa arvioidaan systemaattisesti 
konsernin laatu- ja vastuullisuusjärjestelmän mukai-
sesti. Olemme ylpeitä siitä, että lihan toimitusketju 
on jäljitettävissä aina auditoiduille tiloille asti.

Olemme aloittaneet vuoden 2014 keskittymällä 
strategian mukaisiin toimenpiteisiin. Rakennamme 
brändiarvoa ja kysyntää sekä parannamme toimin-
nan tehokkuutta. Yhteinen tavoitteemme on paran-
taa konsernin kannattavuutta ja suorituskykyä.

Tässä julkaisussa näkyvä uudistettu HKScan-
brändi henkii konsernin vankkaa liha-alan asiantun-
tijuutta, vastuullista pohjoismaista tapaa toimia ja 
ylpeyttä pohjoisista juuristamme. Tätä kaikkea halu-
amme HKScanin tuotteiden ja palvelujen edustavan 
asiakkaidemme ja kuluttajiemme arjessa, jokaisella 
kotimarkkinallamme ja vientimaissamme.

Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneen 
vuoden aikana kaikille HKScanilaisille, kulutta-
jillemme, asiakkaillemme, yhteistyökumppaneil-
lemme, tuottajillemme ja omistajillemme. Jatketaan 
hyvää ja sitoutunutta työtä yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Turussa 12.3. 2014

Hannu Kottonen
toimitusjohtaja, HKScan Oyj

Konsernin rakennemuutos, tehostamistoimenpiteet 
sekä toimintamallin ja -tapojen yhtenäistäminen 
ovat olleet vahvasti läsnä koko HKScanin henkilö-
kunnan arjessa. Ne ovat vastuullisia avaimia parem-
man tuloksen ja kannattavuuden saavuttamiseksi.  
On ollut ilo nähdä HKScanilaisten määrätietoinen 
sitoutuminen tärkeän muutosprosessin läpiviemi-
seksi konsernin arvojen – trust, team,  improve – 
hengessä.

Liiketoimintaympäristö ei tukenut tuloksente-
kokykyämme. Konsernin tulos jäi vaatimattomalle 
tasolle, mutta rahavirta ja tase sen sijaan vahvistui-
vat merkittävästi. Viennin haasteet ja vientimyyn-
nin alhainen hintataso vaikuttivat kuluneen vuoden 
tulokseen. Lisäksi kaikilla kotimarkkinoilla, erityi-
sesti Suomessa, huokeampien perustuotteiden kulu-
tus kasvoi suhteessa kalliimpiin, lihan arvo-osista 
valmistettuihin tuotteisiin. Kysyntä pysyi edellisvuo-
tiseen verrattuna matalammalla tasolla sekä kulut-
taja- että suurkuluttajaliiketoiminnoissa. Myös hin-
takilpailu oli tiukkaa.

Markkinoiden haasteista huolimatta vuoden 
loppuun kestäneen kehittämisohjelman tavoitteet 
toteutuivat täysimääräisesti. Ohjelmalla haettiin yli 
20 miljoonan vuotuista tulosparannusta ja sitoutu-
neen pääoman merkittävää vähenemistä. Ohjelman 
puitteissa tehtiin uudelleenjärjestelyjä sekä Ruotsin 
että Suomen liiketoiminnoissa. Uusi kehittämisoh-
jelma käynnistettiin kuluneen vuoden aikana. Sen 
tavoitteina ovat yli 20 miljoonan euron vuosittainen 
tulosparannus ja nettovelan määrän alentaminen yli 
50 miljoonalla eurolla vuoden 2014 aikana.

h K S c A N  OyJ : N 
TO i M i T U S J O h TA J A N  K AT S AU S

L S O  O S U U S K U N N A N  h A L L i T U K S e N 
TO i M i N TA K e R TO M U S

Alkutuotannon yhteistyöryhmät. 

aLKUtUotannon 
StratEgInEn taSo

HKScan-KonSErnI
HKScan Finland

KEHItYStYÖrYHmÄt (tuotantosuuntakohtaiset)

KannattavUUStYÖrYHmÄt (eläinlajikohtaiset)

SIKaBroILErI naUta

Broileri-
nuorikko-

kasvattajat

Broileri-
munittajat

Broileri-
teuras- 

kasvattajat

Porsas-
tuottajat

Yhdistelmä-
tuottajat

Lihasika-
tuottajat

Maidon- ja 
vasikoiden 
tuottajat

Nuoren 
naudan 

kasvattajat

Rotu-
karja

Omistajavaikuttamismalli.

1. Yhtiökokous

2. Omistajastrategian jalkautus 
 yhtiön hallitukselle ja johdolle

3. Yhtiön hallituksen nimitys- 
 valiokunta sille kuuluvissa  
 merkityksellisissä asioissa

4. Puheenjohtaja-, yhtiön hallitus- 
 jäsenten- sekä toimitusjohtaja- 
 tapaamiset

5. Osuuskunnan hallitus

6. Alkutuotannon yhteistyöryhmät
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KILpaILUEtUa aLKUtUotannon 
YHtEIStYÖrYHmILLÄ

LSO Osuuskunta ja HKScan ovat ottaneet käyttöön 
toimintamallin, jolla kehitetään lihantuotantoa ja 
hankintaa.

Liki 30 eturivin suomalaista lihantuottajaa kehit-
tää näköalapaikalla omistamansa yrityksen alkutuo-
tantoa ja tuottaa lihantuotannon jatkuvuuden tur-
vaavaa lisäarvoa yhdessä yhtiön asiantuntijoiden 
kanssa. Toimintamallissa kehitetään yhtiön lihan-
tuotannon ja -hankinnan kilpailukykyä, seurataan 
kannattavuutta sekä varmennetaan tuotannon jat-
kuvuus toimintaansa aktiivisesti kehittävillä tiloilla. 
Kehitystyöryhmien jäseniksi valitaan tuotantoaan 
aktiivisesti kehittäviä, pitkäjänteiseen yhteistyöhön 
sitoutuneita tuottajia, joilla on voimassaoleva tuo-
tantosopimus. Mukana on sekä hallinnossa toimi-
via jäseniä että muita sopimustuottajia. LSO Osuus-
kunnan hallitus esittää ryhmiin kutsuttavat jäsenet 
yhtiölle. Työryhmät valitsevat itse puheenjohtajansa. 
Jatkuvuuden turvaamiseksi työryhmien jäsenet vaih-
tuvat vuorovuosin. Kukin kehitystyöryhmä valitsee 
tuottajaedustajan eläinlajikohtaisiin kannattavuus-
työryhmiin. Jokainen kannattavuustyöryhmä puo-
lestaan valitsee edustajansa HKScan Finlandin ja 
konsernin tason alkutuotannon strategiaryhmiin. 
Kaikkien kokousten koollekutsujana toimii yhtiö. 
Yhtiö toimittaa asialistan, toimii esittelijänä ja rapor-
toijana. LSO Osuuskunnan hallitus seuraa ja tukee 
kehitys- ja kannattavuus-työryhmien toimintaa osal-
listuen itse alkutuotantostrategiatasoille.   

Kehitystyöryhmissä kehitetään tuotantotapaa 
ja kilpailukykyä. Niissä luodaan tuotannon mittarit ja 
seurataan onnistumista, myös kansainvälisesti ver-
taillen. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää tuotan-
tokustannusetu kilpailijoihin nähden sekä jalkauttaa 
parhaat tuotantotavat koko tuottajakenttään.

Kannattavuustyöryhmissä seurataan ja 
ennakoidaan kannattavuutta ja laatua sekä käsitel-
lään tuottajasopimusten päälinjoja. Niissä käydään 
läpi kehittämistyöryhmien esitykset ja annetaan 
suosituksia yhtiölle mm. parhaasta eläinlajikohtai-
sesta tuotantotavasta, yhtiön tarjoamista palve-
luista ja tuottajahinnoittelun vaikutuksesta kannat-
tavuuteen. Tavoitteena on parhaiden käytäntöjen ja 
prosessien vertailu kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Ryhmät ottavat pääaiheiden tasolla vastuuta myös 
vaikuttaja- ja sidosryhmäviestinnästä.

Alkutuotantostrategiaryhmien vastuulla 
ovat alkutuotannon strategiat niin kansallisella 
kuin konsernitasolla sekä seuraavan 12 kuukauden 
tilannekuva. Ryhmät käyvät läpi yleiset sopimuspe-
rusteet, muodostavat maakohtaisen näkemyksen 
lihantuotannon kilpailukyvystä ja tarvittavista pai-
kallisista toimenpiteistä konsernin alkutuotantostra-
tegian toteuttamiseksi. Tavoitteena on kilpailuky-
kyisesti tuotettu ja hankittu liha, jonka saatavuus 
ja laatu vastaavat yhtiön tarvetta.

HKScan-ELÄInraHoItUKSESta 
UUSI jÄSEnEtU LSo oSUUSKUnnan 
jÄSEnILLE

HKScan uudisti lihan sopimustuottajille tarjottavaa 
eläinluototusta Suomessa. Uuden eläinluototuksen 
nimi on HKScan-Eläinrahoitus. LSO Osuuskunta toi-
mii luottojen takaajana. Uudistuksen tavoitteena on 
alentaa HKScanin sopimustuottajien eläinluototuk-
sen korkokustannuksia ja edistää siten lihantuot-
tajien toimintaa, varmistaa lihan saatavuutta sekä 
tarjota LSO Osuuskunnan jäsenille uusi jäsenetu. 

Uudessa mallissa teuraseläinten kasvatukseen 
tulevien välitys- ja uudistuseläinten rahoittajana 
toimii HKScanin sijaan Pohjola Pankki Oyj. HKScan 
vastaa jatkossa käytännön järjestelyistä tuottajien 
suuntaan ja tilittää teuraseläinten hinnat kokonai-
suudessaan tuottajille. Sopimustuottajan tilalla ole-
vat eläimet ovat automaattisesti ilman eri menette-
lyä kyseisen luoton vakuutena ja tuottaja maksaa 
eläinluoton suoraan pankille. 

LSO Osuuskunta on antanut järjestelyyn liittyen 
erillisen takaussitoumuksen eläinluottokelpoisten 
jäsentensä luotoille Pohjola Pankista. Luoton saa-
misen edellytyksenä on myönteinen luottopäätös 
rahoittajapankista ja takaajalta. LSO Osuuskunta 
antaa takauksen omille jäsenilleen.

 HKScanin nykyinen eläinluototusjärjestelmä säi-
lyy uuden mallin rinnalla.

Sata vUotta LUotEttavaa 
SUomaLaISta omIStUSta

Juhlavuoden kunniaksi LSO Osuuskunta julkaisi his-
toriateoksen ”Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä”, 
jossa aiheina ovat LSO, HKScan ja suomalaisen liha-
alan muutos. Historiateos kattaa osuuskunnan koko 
sadan vuoden kehityksen, mutta sen painopiste on 
viimeisten kolmenkymmenen vuoden tapahtumissa. 
Juhlakirja julkistettiin 100-vuotissyntymäpäivänä 11. 
tammikuuta 2013 osuuskunnan syntysijoilla Turussa. 
Juhlapuheen piti maa- ja metsätalousministeri Jari 
Koskinen. LSO Osuuskunnan jäsenet saivat historia-
teoksen, joka jaetaan myös tuleville jäsenille sekä 
tärkeimmille yhteistyökumppaneille.

Tasavallan presidentti myönsi 6.12.2012 LSO 
Osuuskunnan hakemuksesta seuraaville hallinnon 
jäsenille itsenäisyyspäivän kunniamerkin: Suomen 
Leijonan ritarimerkin Tiina Teperi-Saarelle (Loimaa), 
Suomen Leijonan ansioristin Juha Anttilalle (Mänttä-
Vilppula), Esa Aulalle (Laitila), Pekka Uusitalolle (Ori-
mattila) ja Timo Vähä-Eskelille (Ikaalinen). Kunnia-
merkit luovutettiin 12.6.2013 LSO Osuuskunnan 
hallinnon juhlatilaisuudessa Turussa.

Osana  LSO Osuuskunnan ja HKScanin 100-vuo-
tista taivalta LSO Osuuskunta ja HKScan esittelevät 
tilavierailuilla sidosryhmilleen osuuskunnan jäsen-
ten lihantuotantoa. Lokakuussa sidosryhmät vierai-
livat kahdella tilalla. Mikko Leikola ja Anu Juurakko 

esittelivät Hereford-rotuista pihvikarjaansa Lohjalla.
Tila on erikoistunut tuottamaan Aitoa Rotukarjan 
Pihvilihaa. 

Ilkka ja Päivi Uusitalo esittelivät broilerituotanto-
tilaansa Salon Kiikalassa. Uusitalon perheen tila on 
yksi Kariniemen kotitiloista.  Tilavierailujen yhteydessä 
vierailla oli mahdollisuus keskustella koko lihaketjun 
osaajien kanssa. Vuonna 2014 sidosryhmillä on mah-
dollisuuus tutustua sianlihantuotantoon.

LSO Osuuskunta esitteli toimintaansa ja omistaja-
politiikkaansa mm. PTT-katsauksen I/2013 artikkelissa 
”Hybridiorganisaation toimintaedellytykset omistajan 
näkökulmasta”.

vaLmIStaUtUmInEn KEvÄÄn 2014 
EdUStajISton vaaLEIHIn

Hallituksen kutsuma vaalityöryhmä valmisteli kevään 
2014 edustajiston vaalien toteutuksen.  Viiden vuo-
den välein valittava edustajisto on osuuskunnan ylin 
päättävä elin. Uuden edustajiston toimikausi alkaa 
toukokuussa 2014.

LSO Osuuskunnan hallintoneuvosto päätti koko-
uksessaan 8.10.2013 perusteet 2014 edustajiston 
vaalien toteuttamiselle ja valitsi vaaleja toteuttamaan 
vaalilautakunnan. Kevään vaaleissa valitaan 30 edus-
tajaa. Edustajistoon valitaan yksi edustaja noin viittä-
kymmentä osuuskunnan jäsenenä olevaa aktiivituot-
tajaa kohti. Vaaleissa on tällä kertaa yksi yhteinen 
koko Suomen kattava vaalipiiri. Yksi yhteinen vaalipiiri 
mm. aktivoi jäseniä äänestämään, vahvistaa ajatusta 
yhteisestä osuuskunnasta sekä tukee ehdokashan-
kintaa ja -asettelua. Jäsen voi näin äänestää ketä 
tahansa ehdokasta. Myös jäsenmäärän aleneminen 
puolsi yhteen vaalipiiriin siirtymistä. Ehdokasasette-
lusta vastaavat osuuskunnan omat jäsenet.

Äänioikeutettuja vaalissa ovat osuuskunnan 
sääntöjen mukaisesti kaikki vuoden 2014 alussa 
LSO Osuuskunnan jäsenrekisterissä olevat 1 430 
jäsentä.   Ehdolle voivat asettua jäsenet, jotka käyt-
tävät osuuskunnan tai sen tytär- tai osakkuusyh-
teisön palveluita säännöllisesti ja jotka ovat tulleet 
jäseniksi ennen 1.1.2014. Vaalien järjestämisestä 
vastaa hallintoneuvoston asettama vaalilautakunta. 
Vaalilautakunnan vastuulla on mm. ehdokaslistojen 
tarkistus ja vaalituloksen laskenta.

Vaalilautakunnan kokoonpano:
- puheenjohtaja Pekka Uusitalo, Orimattila
- varapuheenjohtaja Tapani Tienari, Ylöjärvi
- Guy Broman, Liljendal
- Janne Sirviö, Nilsiä
- Antti Suokas, Jokioinen
- Tuomas Tammelin, Mellilä
- Sanna Vainio, Eura

Kertomusvuoden aikana LSO Osuuskunta aloitti 
vaalin markkinoinnin avaamalla vaalisivut www.lso.
fi/vaalit2014 ja julkaisemalla vaaliliitteen.  

EdUStajISton pÄÄtÖKSEt

Turussa 12. kesäkuuta 2013 kokoontunut edustajis-
ton varsinainen kokous vahvisti LSO Osuuskunnan 
ja LSO-konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä 
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, halli-
tukselle ja toimitusjohtajalle. Edustajisto päätti hal-
lituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden 2012 
ylijäämä siirretään vapaaseen omaan pääomaan ja 
että osuuspääomalle maksetaan korkoa viisi pro-
senttia.

Edustajisto päätti nimitysvaliokunnan ehdotuk-
sesta pienentää hallintoneuvoston kokoa 18 jäse-
nestä 17:ään 1.1.2014 lukien. 

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäsenet 
erovuoroisten osalta. Lisäksi valittiin tilintarkasta-
jat ja tarkastusvaliokunnan jäsenet sekä hyväksyttiin 
hallitukselle ehdotetut valtuudet. Niitä selostetaan 
tarkemmin kohdassa ”Hallituksen voimassa olevat 
valtuudet”.

21. marraskuuta 2013 Nokialla kokoontunut 
edustajiston ylimääräinen kokous asetti vuodeksi 
kerrallaan valittavan osuuskunnan edustajiston jäse-
nistä koostuvan nimitysvaliokunnan, jonka tehtä-
vänä on valmistella ja tehdä esityksiä edustajiston 
sääntömääräiselle kokoukselle.

oSan paSSIIvIjÄSEnIStÄ 
ErottamInEn

Hallintoneuvosto hyväksyi 12. kesäkuuta 2013 hal-
lituksen esityksen, että passiivijäsenet erotetaan. 
Erottamisen perusteina on: (1) jäsenellä ei ole aktiivi-
toimintaa, ja (2) osuuskunnalla ei ole tietoa jäsenen 
aktivoitumisesta lihantuotannossa.

Vuodesta 2005 lähtien toteutettu passiivijäse-
nten karsinta liittyy hallinnon kantaan, että osuus-
kunnan toiminnan pitää jatkossa olla entistä enem-
män aktiivijäsenten käsissä.

oSan jÄSEnIStÄ ErottamInEn

Hallintoneuvosto hyväksyi 12. kesäkuuta 2013 halli-
tuksen esityksen, että aktiivijäsenet, jotka eivät ole 
maksaneet vuoden 2012 laskua maksamattoman 
osuuspääomavelvoitteen kartuttamiseksi, erotetaan 
osuuskunnasta.

LSO Osuuskunnassa oli vuoden 2013 päättyessä 
1 430 jäsentä. Vuoden aikana liittyi 39 ja erosi tai 
erotettiin 136 jäsentä. 

jÄSEnHanKInta  ja - toImInta

Vuoden aikana LSO Osuuskunta osallistui Tuota 
noin tuottajapäiville ja KoneAgria-messuihin Jyväs-
kylässä. Osuuskunnan toiminnan ja jäsenyyden hyö-
tyjä esiteltiin HK Agrin Kotitilalta-tuottajalehdessä, 
osuuskunnan verkkopalvelussa sekä tuottaja- ja 
sidosryhmätapaamisissa.

Osuuskunnan ajankohtaiset ja jäsenhankinta-
asiat läpikäytiin sekä HK Agrin sian-, naudan-, ja 
siipikarjanlihan hankinnasta vastaavien että tuot-
tajasuhdetta hoitavien henkilöiden kanssa. 

SIdoSrYHmÄvaIKUttamInEn

Maatalous- ja elinkeinopoliittisen kannan jalkaut-
tamiseksi ylläpidettiin yhteydet virkamieshallintoon 
ja tuottajajärjestöön ja hyödynnettiin hallinnon ja 
jäsenten omia kontakteja. Osuuskunnan toiminnalla 
tuettiin tuottajajärjestöjen liha-alan toimintaedel-
lytyksiä tukevaa kannanmuodostusta ja vaikutta-
mista. 

LSO Osuuskunta osallistui rahoittajana sekä toi-
mijana MTK:n lihavaliokunnan ja Brysselin kotieläin-
asiamiehen tukiryhmän toimintaan. Vaikuttamisen 
pääteemat olivat aktiivilihatilojen toimintaedellytys-
ten tukeminen, lisäarvon rakentaminen vastuullisesti 
tuotetulle suomalaiselle lihalle sekä osuuskuntien ja 
sen jäsenten verotuksen kohtuullistaminen. 

LSO Osuuskunta antoi lausunnon valtiovarain-
ministeriön luonnokseen - Hallituksen esitys edus-
kunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon 
verotusta koskevien säännösten muuttamisesta.  
Lausunnossa vastustettiin ehdotettuja heikennyksiä 
osuuskuntia ja niiden jäseniä koskevaan verotukseen 
sekä edellytettiin, että osuuskuntia ja niiden jäseniä 
koskevat verosäädökset säilytettäisiin nykyisellään.

Ruotsalaiseen sisaosuuskuntaan Sveriges Djur-
bönderiin ylläpidetään säännöllinen keskusteluyh-
teys. 

mErKIttÄvImpIÄ rISKEjÄ ja 
EpÄvarmUUStEKIjÖItÄ 

LSO Osuuskunnan varallisuus on pääosin sidottu 
HKScan Oyj:n osakkeisiin ja tehdaskiinteistöihin ja 
tulot muodostuvat pääosin yhtiön maksamista osin-
goista. Näin osuuskunnan taloudellinen kehitys on 
läheisesti sidoksissa HKScanin menestymiseen lii-
ketoiminnassaan.

Osuuskunnan riskit liittyvät ensisijaisesti omista-
juuteen. Liiketoimintariskit ovat HKScan-konsernilla, 
mistä ne välillisesti voivat vaikuttaa myös osuuskun-
taan.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa 
eläintautien mahdollisuutta ei voida koskaan koko-
naan sulkea pois.

YmpÄrIStÖnHaLLInta    
ja vaStUULLISUUS 

Ympäristöasioissa LSO Osuuskunnan vaikutusmah-
dollisuudet perustuvat sen asemaan HKScan Oyj:n 
suurimpana osakkeenomistajana. Osuuskunta 
edellyttää HKScanin ja sen liiketoimintayhtiöiden 
eri maissa toimivan tuotannossaan niin, että ympä-
ristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja 

että ympäristönhallinta on järjestetty tarkoituksen-
mukaisella tavalla.

Osuuskunta edellyttää myös, että yhtiöt toimivat 
vastuullisella ja eettisesti kestävällä tavalla ja otta-
vat huomioon tuoteturvallisuuden ja terveellisyyden 
vaatimukset toiminnan kaikissa vaiheissa ja että ne 
noudattavat HKScan-konsernissa vuonna 2012 
hyväksyttyä toimintatapaohjetta (Code of Conduct).

Osuuskunnan jäsenet puolestaan vastaavat 
jokainen itse siitä, että he tiloilla ja tuotantotoimin-
nassa ottavat huomioon voimassa olevat paikalliset, 
kansalliset ja unionitason säännökset ja noudattavat 
hyviä tuotantokäytäntöjä.

HaLLItUKSEn voImaSSa  
oLEvat vaLtUUdEt

Hallitus sai edustajistolta 12. kesäkuuta 2013 val-
tuudet päättää vapaaehtoisten osuuksien antami-
sesta. Vapaaehtoisia osuuksia voidaan antaa enin-
tään niin paljon, että niitä vastaavat osuusmaksut 
ovat enintään 25 prosenttia osuuskunnan niistä 
maksetuista osuuksista, jotka jäsenet ovat velvol-
lisia maksamaan osuuskunnalle. Valtuutus on voi-
massa 25. kesäkuuta 2018 asti. 

Edustajisto valtuutti hallituksen samalla kertaa 
päättämään vapaaehtoisten osuuksien vähentämi-
sestä osuusmaksun palautusta vastaan. Valtuutus 
on voimassa 25. kesäkuuta 2014 asti.

Lisäksi hallituksella on edustajiston valtuutus 
vuosittain päättää liittymismaksusta. Valtuutus on 
voimassa 25. kesäkuuta 2014 asti.

HaLLItUKSEn EHdotUS   
YLIjÄÄmÄn KÄYtÖStÄ

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2013 ylijäämä
1 435 934,42 euroa siirretään vapaaseen omaan 
pääomaan. Hallitus ehdottaa myös, että osuus-
pääomalle maksetaan korkoa viisi prosenttia eli 
yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.

19.3.2014

LSO Osuuskunta
Hallitus

L S O  O S U U S K U N N A N  h A L L i T U K S e N 
TO i M i N TA K e R TO M U S

L S O  O S U U S K U N N A N  h A L L i T U K S e N 
TO i M i N TA K e R TO M U S
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Tase 31.12.2013

1 000 euroa 2013 2012

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 49,9 71,2
Aineelliset hyödykkeet 3 070,5 3 071,1
Sijoitukset 90 752,0 90 752,8
Pysyvät vastaavat yhteensä 93 872,4 93 895,1

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset 113,2 197,8
Lyhytaikaiset saamiset 15,8 82,7
Rahat ja pankkisaamiset 509,3 1 849,9
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 638,2 2 130,4

Vastaavaa yhteensä 94 510,6 96 025,5

Vastattavaa
Oma pääoma
Osuuspääoma 20 089,4 19 991,4
Muut rahastot 40 262,4 37 894,5
Tilikauden ylijäämä 1 435,9 3 333,3
Oma pääoma yhteensä 61 787,7 61 219,2

Tilinpäätössiirtojen kertymä 16,2 16,5

Pakolliset varaukset 566,0 807,4

Vieras pääoma
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 31 500,0 12 500,0
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 20 500,0
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 640,7 982,3
Vieras pääoma yhteensä 32 140,7 33 982,3

Vastattavaa yhteensä 94 510,6 96 025,5

Rahoituslaskelma
1 000 euroa 2013 2012

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 397,3 1 563,6
Oikaisut liikevoittoon - -
Poistot ja arvonalentumiset 22,0 22,0
Varausten muutos -241,4 -378,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitot - -
Käyttöpääoman muutos -274,6 212,3
Korkotuotot ja -kulut -815,3 -1 035,8
Saadut osingot 1 938,2 3 283,6
Verot  -398,0
Liiketoiminnan rahavirta 1 026,2 3 269,0

Investointien rahavirta
Muun käyttöomaisuuden ostot - -
Osakkeiden myynnit 0,8 28,9
Myönnetyt lainat - -
Lainasaamisten takaisinmaksut - -
Investointien rahavirta - -
Rahavirta ennen rahoitusta 1 027,0 3 297,9

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot -1 500,0 -1 029,3
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut - -
Maksetut osuuspääoman korot -965,4 -1 134,0
Osuuspääoman lisäys / vähennys 97,9 -218,8
Rahoituksen rahavirta -2 367,5 -2 382,1

Rahavarojen muutos -1 340,5 915,8
Rahavarat 1.1. 1 849,8 934,0
Rahavarat 31.12. 509,3 1 849,8

OSUUSPääOMA 2004–2013 VUOdeN LOPUSSA, 
milj. euroa
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Osuuspääoma palautetaan jäsenelle vuoden kuluttua eroamisvuoden 
tilikauden päättymisestä. Palautusta odottava osuuspääoma sisältyy 
kuviossa passiivien ylimääräiseen.
Pylväästä 2013 * on poistettu vertailun vuoksi vuonna 2012 eronneiden 
osuuspääomat, jotka palautettiin tuottajille tammikuussa 2014.

Aktiivien velvoite-
osuuspääoma

Aktiivien 
ylimääräinen

Passiivien velvoite-
osuuspääoma

Passiivien 
ylimääräinen

OSUUS-
PääOMA
2004–2013, milj. 
euroa

Velvoitteen 
mukainen 
osuuspääoma

Vapaaehtoinen
osuuspääoma0
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Tunnuslukuja
2013 2012 2011 2010 2009 2008

Osuuspääoma, 1 000 euroa 20 089 19 991 20 210 20 077 20 661 21 527
mistä velvoitteen mukaista, 1 000 euroa 12 906 14 600 14 309 12 227 10 936 10 199
Osuuspääoman korko, % 5,0 *) 5,0 6,0 12,0 12,0 10,0
Osuuksien määrä, 31.12. 11 194 12 382 11 995 11 738 10 569 9 705
Jäsenmäärä, 31.12. 1 430 1 527 1 670 1 810 2 024 2 288

*) Hallituksen ehdotus

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2013

1 000 euroa 2013 2012

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot 1 154,5 2 355,0
Henkilöstökulut -118,4 67,8
Poistot ja arvonalentumiset -22,0 -22,0
Liiketoiminnan muut kulut -616,8 -837,2
Liikevoitto/-tappio 397,3 1 563,6

Rahoitustuotot 1 965,8 3 445,1
Rahoituskulut -842,9 -1 197,3
Ylijäämä ennen satunnaiseriä 1 520,2 3 811,4

Satunnaiset erät
Ylijäämä satunnaiserien jälkeen 1 520,2 3 811,4

Tilinpäätössiirrot 0,3 0,4
Tuloverot -84,6 -478,5
Tilikauden ylijäämä 1 435,9 3 333,3
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ASTe (%)
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OMALLe 
MAKSeTTU 
KORKO
2004-2013, %

*Hallituksen ehdotus 
2013 on 5 prosenttia

OSUUdeN 
VeRTAiLUARVO  
2004-2013, euroa

Osuuden verotusarvoon 
vaikuttaa eniten HKScan 
Oyj:n osakkeen vertai-
luarvo, joka on 70 % 
tilinpäätöspäivän mukai-
sesta päätöskurssista. 0
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Uusitalo ja Esa Aula sekä LSO Osuuskunnan toimitus-
johtaja Veikko Kemppi.  

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kaksitoista 
kertaa. Hallituksesta on vuoden 2014 lopussa ero-
vuorossa Tomi Virtanen. Osallistumisaste kokouksiin 
100 %.

Tarkastusvaliokunta

Edustajisto asettaa vuodeksi kerrallaan osuuskun-
nan jäsenistä koostuvan tarkastusvaliokunnan. Sen 
tehtävänä on valvoa jäsenten puolesta osuuskunnan 
toimintaa.
Varsinaiset jäsenet 11.6.2013 asti: Markku 
Lemola, Janakkala; Tapani Tienari, Ylöjärvi; Matti 
Palvaila, Sysmä
Varajäsenet 11.6.2013 asti: Kim Lindström, Siun-
tio; Matti Mäkitalo, Tarvasjoki; Eero Pura, Tammela
Varsinaiset jäsenet 12.6.2013 lukien: Tapani 
Tienari, Ylöjärvi; Matti Palvaila, Sysmä: Eero Pura, 
Tammela
Varajäsenet 12.6.2013 lukien: Matti Mäkitalo, 
Tarvasjoki; Kalle Tapola, Hauho

Tarkastusvaliokunta kokoontui kertomusvuonna kaksi 
kertaa. Osallistumisaste kokouksiin 100 %.

Tilintarkastajat 
tilivuodelle 2013

Varsinaiset tilintarkastajat
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuul-
lisena tilintarkastajana Johan Kronberg, diplomieko-
nomi, KHT, Parainen
Kalle Laaksonen, kauppatieteiden maisteri, KHT, 
Turku
Varatilintarkastajat
Mika Kaarisalo, kauppatieteiden maisteri, KHT, Turku
Jari Viljanen, kauppatieteiden maisteri, KHT, Turku

edustajisto

Edustajiston varsinainen kokous pidettiin 12. kesä-
kuuta 2013 Turussa ja ylimääräinen kokous edusta-
jiston kaksipäiväisen syysseminaarin yhteydessä 21. 
marraskuuta 2013 Nokialla.

Keväällä 2009 suoritetussa vaalissa valitun 
edustajiston toimikausi jatkuu toukokuuhun 2014 
asti. Osallistumisaste kokouksiin 75 %.

Häme (8 edustajaa):
Matti Alanko, Ypäjä 22.11.2013 lukien; Arja Heino, 
Hollola; Juha Karkkula, Hauho 21.11.2013 asti; Eero 
Kolila, Asikkala; Matti Palvaila, Sysmä; Eero Pura, 
Tammela; Antti Suokas, Jokioinen; Kalle Tapola, 
Hauho; Jaakko Veräväinen, Hämeenlinna

Itäinen Suomi (1 edustaja):
Janne Sirviö, Juankoski

Keski-Suomi ja Pohjanmaa (1 edustaja):
Janne Kujala, Seinäjoki

Pirkanmaa (4 edustajaa):
Markku Ala-Orvola, Vesilahti; Timo Kangaspusu, 
Ruovesi; Hannu Karppila, Kangasala; Tapani Tienari, 
Ylöjärvi

Satakunta (9 edustajaa):
Harri Asmala, Merikarvia; Matti Eskola, Eura; Jarkko 
Hakanen, Honkajoki; Pirjo Järvenpää, Sastamala; 
Pertti Koskiranta, Noormarkku 26.6.2013 lukien; 
Markku Laine, Luvia 26.6.2013 lukien; Raine Reki-
koski, Eura 12.6.2013 asti; Pasi Tammisto, Kankaan-
pää 25.6.2013 asti; Erno Toikka, Kokemäki; Sanna 
Vainio, Eura; Arto Ylilammi, Karvia

Uusimaa (4 edustajaa):
Juha Kesäläinen, Vihti; Torsti Laaksonen, Orimattila; 
Heikki Lehtonen, Lohja; Tuula Toivonen, Pornainen

Varsinais-Suomi (11 edustajaa):
Matti Antikainen, Aura; Tuomas Levomäki, Loimaa; 
Jussi Mikkola, Koski Tl; Jussi Mustonen, Laitila; Matti 
Mäkitalo, Tarvasjoki; Jukka Nummiluikki, Salo; Juha 
Penkkala, Uusikaupunki; Kai Pirttilä, Somero; Tuo-
mas Tammelin, Loimaa; Tapani Vuorisalmi, Vehmaa; 
Jukka Äijälä, Loimaa

Åboland och Nyland (2 edustajaa):
Raoul Bergqvist, Parainen; Guy Broman, Liljendal

EdUStajISton nImItYSvaLIoKUnta

Edustajisto asettaa vuodeksi kerrallaan valittavan, 
osuuskunnan edustajiston jäsenistä koostuvan, 
nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella 
ja tehdä esityksiä edustajiston sääntömääräiselle 
kokoukselle. Työjärjestyksen mukaisesti nimitysva-
liokunnan valmisteltavaksi kuuluvat esitykset hallin-
toneuvoston koosta ja valittavista henkilöistä sekä 
edustajiston ja hallintoneuvoston palkkioista ja kor-
vauksista. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja toimivat valiokunnan asiantuntijoina. 
Valiokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Jäsenet 2013: Juha Karkkula, Hauho 21.11.2013 
asti; Hannu Karppila, Kangasala; Torsti Laaksonen, 
Orimattila; Tuomas Levomäki, Loimaa; Sanna Vainio, 
Eura; Arto Ylilammi, Karvia 22.11.2013 lukien. 
Edustajiston nimitysvaliokunta kokoontui kertomus-
vuonna viisi kertaa.

hallintoneuvosto

18 jäsentä (2014 lukien 17 jäsentä)
Osallistuminen/kokousten määrä:
Pekka Uusitalo, Orimattila (4/4), puheenjohtaja 
13.12.2012-9.1.2014, varapuheenjohtaja 2009 
alkaen. Esa Aula, Laitila (4/4), varapuheenjohtaja 
1.1.2013-9.1.2014. 
Jari Mäkilä, Oripää (2/4) puheenjohtaja 9.1.2014-. 
Mikko Leikola, Lohja (4/4), varapuheenjohtaja 
9.1.2014-.
Jäsenet: Satu Alakylä, Sauvo (4/4); Seppo Ali-Lek-
kala, Tammela (3/4); Juha Anttila, Mänttä-Vilppula 
(4/4); Esa Aula, Laitila (4/4); Terhi Harjunmaa-Levo-
nen, Huittinen (4/4); Juha Karkkula, Hauho (0/0). 
22.11.2013 lukien; Tommi Katila, Kiukainen (4/4); Kari 
Kivinen, Hämeenkoski (4/4); Mari Korkeaoja-Nurmo, 
Kokemäki (1/2) 12.6.2013 asti; Markku Laine, Mänt-

sälä (4/4); Jyri Lehtinen, Kihniö (0/1) 10.4.2013 asti; 
Marko Onnela, Loimaa (4/4); Raine Rekikoski, Eura 
(2/2) 12.6.2013 lukien; Anssi Syrjälä, Heinola (1/4) 
31.12.2013 asti; Pekka Uusitalo, Orimattila (4/4); Timo 
Vähä-Eskeli, Ikaalinen (4/4); Juha Wikström, Salo (4/4) 
sekä Martin Ylikännö, Vampula (3/4) 31.12.2013 asti.

Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna neljä 
kertaa. Hallintoneuvostosta ovat vuoden 2014 
päättyessä erovuorossa Juha Anttila, Juha Kark-
kula, Tommi Katila, Marko Onnela, Raine Rekikoski 
ja Timo Vähä-Eskeli. 
Osallistumisaste kokouksiin 87 %.

HaLLIntonEUvoSton   
nImItYSvaLIoKUnta 

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan hallin-
toneuvoston keskuudesta nimitysvaliokunnan, jonka 
tehtävänä on valmistella ja tehdä esitys hallitukseen 
valittavista henkilöistä ja valmistella ja tehdä tarvit-
taessa esitys hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
varapuheenjohtajasta. 

Jäsenet 2013: Tommi Katila, Kiukainen; Markku 
Laine, Mäntsälä ja Mikko Leikola, Lohja; sekä hal-
lintoneuvoston puheenjohtajat Pekka Uusitalo, Ori-
mattila ja Esa Aula, Laitila. Asiantuntijoina toimivat 
hallituksen puheenjohtajat. 
Jäsenet 2014: Tommi Katila, Kiukainen; Markku 
Laine, Mäntsälä ja Pekka Uusitalo, Orimattila; sekä 
hallintoneuvoston puheenjohtajat Jari Mäkilä, Oripää 
ja Mikko Leikola, Lohja. Asiantuntijoina toimivat hal-
lituksen puheenjohtajat. 

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta kokoontui ker-
tomusvuonna neljä kertaa. Osallistumisaste koko-
uksiin 100 %.

hallitus

5 jäsentä 
Matti Murto (syntynyt 1964)
Hallituksen puheenjohtaja 1.1.2012-, hallituksen vara-
puheenjohtaja 2008- 2011, jäsen 2006-, agronomi.
Naudanlihantuottaja Salon Kuusjoelta, Suur-Seudun 
Osuuskaupan hallintoneuvoston jäsen. MTK-Kuus-
joen johtokunnan jäsen, Maa- ja metsätaloustuotta-
jain Keskusliitto ry:n lihavaliokunnan jäsen.

Tomi Virtanen (syntynyt 1972)
Hallituksen varapuheenjohtaja 28.9.2012-, jäsen 
2012-, maat. ja metsät. yo, maatalousyrittäjä.
Sianlihantuottaja Koski Tl:stä.

Mikko Nikula (syntynyt 1972)
Hallituksen jäsen 2012- 23.4.2013, FM, maatalous-
yrittäjä. Broilerinlihantuottaja Ruskolta.

Mari Korkeaoja-Nurmo (syntynyt 1970)
Hallituksen jäsen 12.6.2013-, agronomi. 
Broilerin- ja sianlihantuottaja Kokemäeltä, Satarehu 
Oy:n hallituksen jäsen.
 
Ilkka Uusitalo (syntynyt 1968)
Hallituksen jäsen 21.3.2011-, maatalousyrittäjä.
Broilerinlihantuottaja Salosta. OP Kantrisalon hal-
lituksen puheenjohtaja, Metsäliitto osuuskunnan 
edustajiston jäsen, Pellervo-Seuran valtuuskunnan 
jäsen. Salon kaupunki: kaupunginvaltuutettu sekä 
Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja.

Tiina Teperi-Saari (syntynyt 1960)
Hallituksen jäsen 13.12.2012-, agrologi, maatalous-
yrittäjä. Sianlihantuottaja Loimaalta, Finnpig Oy:n 
hallituksen jäsen.

Hallituksen kokouksiin ovat vuonna 2013 osallistu-
neet lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajat Pekka 
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  LSO Osuuskunnan hallintoneuvosto
Ensimmäinen rivi vasemmalta: Kari Kivinen, Marko 
Onnela, Jari Mäkilä, Juha Wikström,  Tommi Katila.
Keskimmäinen rivi vasemmalta: Juha Karkkula, 
Seppo Ali-Lekkala, Terhi Harjunmaa-Levonen, Satu 
Alakylä, Juha Anttila. Ylin rivi vasemmalta: Raine 
Rekikoski, Markku Laine, Pekka Uusitalo, Esa Aula, 
Timo Vähä-Eskeli, Mikko Leikola.

  LSO Osuuskunnan hallitus 
Vasemmalta: Ilkka Uusitalo, Mari Korkeaoja-Nurmo, 
Matti Murto, Tiina Teperi-Saari ja Tomi Virtanen.

TILINTArKASTAJAT
2 AMMATTI- 

TILINTARKASTAJAA

TArKASTUSVALIO-
KUNTA

3 OSUUSKUNNAN 
JÄSENTÄ

EDUSTAJISTO  
40 JÄSENTÄ*)

HALLINTO-
NEUVOSTO 
17 JÄSENTÄ

TOIMITUS-
JOHTAJA

HALLITUS 
5 JÄSENTÄ

HaLLIntoraKEnnE

*) uuden edustajiston lukumäärä 30 jäsentä toukokuussa 2014
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A L K U T U OTA N N O N  y h T e i S T yö Ry h M äT A L K U T U OTA N N O N  y h T e i S T yö Ry h M äT

Alkutuotannon yhteistyöryhmät

Tuottajaedustajat alkutuotannon yhteistyöryhmissä, kaikissa ryhmissä koollekutsujina 
ja raportoijina toimivat yhtiön kyseisestä toiminnosta vastaavat. 

 ALKUTUOTANTO KONSErNI LSO hallitus, Marko Onnela, Vesa Eronen, Mika Säteri & muiden konsernin toimialueiden alkutuotannon edustus

 ALKUTUOTANTO SUOMI LSO hallitus, Marko Onnela, Vesa Eronen, Mika Säteri 

 KANNATTAVUUS SIKA   NAUTA   brOILErI 

  Marko Onnela pj  Vesa Eronen pj   Mika Säteri pj

  Juha Kouvo   Kalle Tapola   Heikki Kurru

  Antti Varjola   Jaakko Veräväinen  Rami Mäkelä

        Jussi Oittinen

        Mika Puotunen

        Juha Raitala

        Sanna Vainio

 KEHITyS POrSAS yHDISTELMä LIHASIKA LIHANAUTA rOTUKArJA MAITO brOILErIEMO- brOILErIEMO- brOILErI-
        NUOrIKKO- MUNITTAJAT KASVATTAJAT
        KASVATTAJAT 

  Juha  Kari Marko Vesa Jaakko Kalle Heikki Juha Mika
  Penkkala Kivinen Onnela pj Eronen, pj Veräväinen pj Tapola pj Kurru pj Raitala pj Säteri pj

  Antti  Jarmo Matti Teppo Seppo Matti Jaana Sanna Ari
  Varjola Kontulainen Iso-Lauri Himanen Ali-Lekkala Eskola Harjunmaa Kylänpää Mahlamäki

  Arto  Juha Juha Janne Hannu  Juha Rami Jussi
  Ylilammi Kouvo Wikström Sirviö Karppila  Korpela Mäkelä Oittinen

        Sanna  Paavo Mika
        Vainio Tyykilä  Puotunen

Tuotantosuunta
Sianlihantuottaja

LSO Osuuskunnan jäsenyyden alkamisvuosi
LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 2001

Mikä on alkutuotannon yhteistyöryhmien 
rooli suomalaisen lihantuotannon turvaajana?
Yhteistyöryhmiä lähdettiin muodostamaan Osuuskun-
nan aloitteesta jo miltei kaksi vuotta sitten. Osittain 
kysymyksessä oli aikaisempien tehostamistyöryhmien 
toiminnan virallistaminen ja sovittaminen HKScanin 
toimintoihin. Yhteistyöryhmillä on mahdollisuus kehit-
tää ketjun toimintaa suuntaan, jossa sekä tuottajilla 
että yhtiöllä on mahdollisuus pärjätä paremmin alati 
tiukentuvassa toimintaympäristössä.  

Mitkä ovat alkutuotannon yhteistyöryhmäni 
(oma tuotantosuunta sika) onnistumiset start-
tivuotena 2013?
Ensimmäisen vuoden haasteena oli toiminnan vakiin-
nuttaminen ja kaikkien ryhmän toimintaan osallis-
tuvien sitouttaminen toimintaan, mielestäni tässä 
onnistuttiin. 

Mihin asioihin keskitymme kehitystyössä 
alkutuotannon yhteistyöryhmäni (oma tuo-
tantosuunta sika) osalta jatkossa?
Jatkossa ketjun kehittäminen tehokkaampaan suun-
taan kaikkien toimintojen osalta on tarpeellista, niin 
tuottajien kuin yhtiön. Yhteistyöryhmän tehtävänä 
näen juuri näiden asioiden sparrauksen yhteistyössä 
HKScanin kanssa. Yhtenä esimerkkinä voisi olla vaik-
kapa tehokkaampi rehujen hankinta. Isolla yhtiöllä on 
monin verroin suuremmat hartiat kilpailuttaa hankin-
taa tai etsiä uusia ratkaisuja rehustukseen.

Avainasiana korostan yhteistyötä. Sikaketjulla on 
ollut seitsemän laihaa vuotta, jos mahdollista edessä 
sopisi olla parempia aikoja, mutta se vaatii meiltä kai-
kilta kovaa työtä. 

Esitän ryhmän puolesta toivomuksen, että kehi-
tysasioiden tiimoilta otettaisiin yhteyttä ryhmän jäse-
niin, he kaikki toimivat sikaketjun edustajina keskus-
teluissa yhtiöön päin.   

Sika-
työryhmä   
Marko Onnela, Loimaa
sikatyöryhmän puheenjohtaja 

Sikaryhmä   
Marko Onnela, Loimaa
sikaryhmän puheenjohtaja

Tuotantosuunta
Naudanlihantuottaja

LSO Osuuskunnan jäsenyyden alkamisvuosi
LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 2008.

Mikä on alkutuotannon yhteistyöryhmien 
rooli suomalaisen lihantuotannon turvaajana?
Tärkeä rooli ryhmillä on reaaliaikaisen tiedon vaihto 
HKScanin hankinnan ja johdon kanssa. Kustannus-
tason tarkastelut, sitä kautta pyrkimys kannattavaan 
tuotantoon, tämä on perusedellytys tuotannon kehit-
tymiselle. Tietenkin myös positiivisen viestin välittä-
minen tuottajille. Investoinneille on tarvetta nyt ja 
suurellla todennäköisyydellä myös tulevaisuudessa.

Mitkä ovat alkutuotannon yhteistyöryhmäni 
(oma tuotantosuunta nauta) onnistumiset 
starttivuotena 2013?
Nautaryhmien toiminta käynnistettiin ja kokoonnut-
tiin useamman kerran, saimme usealta tuottajalta 
katsontakantaa tuotantoon ja toimintaan. Vuodelle 
2014 jatkamme positiivisin ja odottavin mielin.

Mihin asioihin keskitymme kehitystyössä 
alkutuotannon yhteistyöryhmäni (oma tuo-
tantosuunta nauta) osalta jatkossa?
Edelleen tärkeä haaste on saada naudanlihan tuo-
tanto kehittymään, siinä meidän on nähtävä ja mie-
tittävä tulevaisuutta pidemmälle. Ala tarvitsee kehi-
tystä, jotta voimme vastata tulevaisuuden haastei-
siin. Tärkeää on pitää naudanlihan hankintajohto ajan 
tasalla kustannusten muutoksista, ja toivon myös 
lihamarkkinoiden toimivan paremmin tulevaisuu-
dessa ja siten mahdollistavan paremman tilityshinnan
tuottajille.

Nautaryhmä   
Vesa Eronen, Liperi
nautaryhmän puheenjohtaja 
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LSO-konserni
LSO Osuuskunta ja HKScan Oyj tytäryhtiöineen muodostavat LSO-konsernin. Kon-
serniin kuuluu lihateollisuusyrityksiä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, 
Latviassa ja Puolassa sekä myyntiyhtiöt Liettuassa, Saksassa ja Englannissa sekä 
edustusto Venäjällä.

Suoraan konserniyhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2013 keskimäärin 7 698 
työntekijää ja toimihenkilöä, minkä lisäksi yhteisyrityksen kautta konsernin vai-
kutuspiiriin kuuluu runsaat 6 000 henkeä.

HKScanin ja sen tytäryhtiöiden liikevaihto vuonna 2013 oli 2 478,6 miljoonaa 
euroa (2 503,1 milj. euroa) ja liikevoitto 30,5 miljoonaa euroa (43,1 milj. euroa). 
Ne jakaantuivat yhtiön eri markkina-alueiden kesken seuraavasti:

Milj. euroa Liikevaihto * Liikevoitto **

Suomi 804,1 2,8
Ruotsi 965,3 8,1
Tanska 226,1 4,9
Baltia 175,1 8,4
Puola 375,1 18,8

* Sisäinen liikevaihto mukaan lukien    ** Ilman konsernihallinnon kuluja

HKScan Finland Oy

vastaa konsernin teollisuudesta ja markkinoinnista 
Suomessa. Se teurastaa ja leikkaa sianlihaa Fors-
sassa ja Mellilässä ja naudanlihaa Outokummussa. 
Broilereiden teurastus ja leikkuu tapahtuu Eurassa. 
Lihavalmisteet ja valmisruoat tehdään Vantaalla ja 
Mikkelissä. Tuotetoimitukset asiakkaille lähtevät 
Vantaan tehtaan yhteydessä olevasta logistiikkakes-
kuksesta. Yhtiön uusi nimi otettiin käyttöön maalis-
kuussa 2014, aiempi oli HK Ruokatalo Oy.

HKScan Agri

hankkii Suomessa HKScanille sikoja, nautoja ja broi-
lereita. Se hoitaa myös eläinvälityksen ja alkutuotan-
toneuvonnan sekä vastaa eläinkuljetuksista. HKScan 
Agrille kuuluu myös rehujen ja tarvikkeiden välitys. 
Eläinvälityksen kautta kulki tiloille kasvatettavaksi 
515 000 porsasta ja 34 000 vasikkaa. HKScan Agrille 
kuuluvia tehtäviä hoiti vuoden 2013 loppuun asti 
hankintayhtiö HK Agri Oy.

Lihatukku Harri Tamminen Oy

leikkaa ja jatkokäsittelee premium-tuotteita siasta, 
naudasta ja lampaasta Vantaalla. Yhtiön erikoisalana 
on suomalainen Aito Rotukarjan Pihviliha. Tammisen 
asiakkaina ovat suurten asutuskeskusten vähittäis-
kaupat sekä ravintolat ja suurkeittiöt. Yhtiön toisena 
omistajana on sen perustaja Harri Tamminen.

Kivikylän Kotipalvaamo Oy

valmistaa korkealaatuisia palvituotteita, ruokamak-
karoita ja tuoretta lihaa. Tuotantolaitokset ovat Rau-
man Lapissa sekä Huittisissa ja Säkylässä. Kivikylän 
asiakkaisiin kuuluvat Suomen suurimmat päivittäis-
tavaraketjut. Yhtiön toisena omistajana on yrittäjä-
pariskunta Jari ja Sirpa Laihonen.

Finnpig Oy

edistää sianlihantuotannossa eläinaineksen jalos-
tusta ja risteytystoimintaa teollisuuden ja kulutta-
jien tarpeisiin niin, että se takaa myös lihantuottajille 
edellytykset kilpailukykyiseen ja kannattavaan tuo-
tantoon. Yhtiö tekee yhteistyötä HKScan-konserniin 
kuuluvan ruotsalaisen Quality Geneticsin kanssa. 
Finnpigillä on karjuasema Sastamalassa. Yhtiön toi-
sena omistajana on A-Tuottajat.

Länsi-Kalkkuna Oy

on HKScan Finlandin ja Atrian omistama kalkkunan-
lihan tuotantoyhtiö, jolla on teurastamo Säkylässä 
ja hautomo Jalasjärvellä. Yhtiölle kuuluu kalkkunoi-
den alkutuotanto, teurastus ja leikkuu. Sitä vastoin 
tuotemarkkinoilla omistajayhtiöt kilpailevat omilla 
tuotemerkeillä ja -ideoilla.

Pakastamo Oy

tarjoaa pakastus- ja varastointipalveluja yrityksille. 
Sillä on toimipisteet Helsingin Pitäjänmäellä, Van-
taalla, Sipoossa, Tuusulassa ja Forssassa. Toisena 
omistajana on Valio.

Honkajoki Oy
ja sen tytäryhtiö Findest Protein Oy 

jalostavat teurastuksen sivutuotteista mm. valku-
aisrehuja, lannoitteita ja eläinrasvaa Honkajoella ja 
Kaustisilla. Yhtiö myös hävittää riskimateriaaleja ja 
hoitaa kuolleiden tuotantoeläinten keräilyä. Honka-
joen markkinointiyhtiö Elosato myy eloperäisiä ja 
myös luomukäyttöön soveltuvia Viljo-lannoitteita. 
Toisena omistajana on Atria.

Envor Biotech Oy

tekee kompostointilaitoksessaan Forssassa orgaani-
sesta biojätteestä kompostimultaa ja lannoitteita 
sekä biokaasusta lämpö- ja sähköenergiaa. Uusin 
aluevaltaus on nestemäisen biopolttoaineen valmis-
tus.  HKScan Finlandin Forssan teurastamo on Envor 
Biotechin suuria asiakkaita.

A L K U T U OTA N N O N  y h T e i S T yö Ry h M äT L S O - KO N S e R N i

Tuotantosuunta
Maidontuottaja

LSO Osuuskunnan jäsenyyden alkamisvuosi
LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 2005.

Mikä on alkutuotannon yhteistyöryhmien 
rooli suomalaisen lihantuotannon turvaajana?
Työryhmän tarkoituksena on lähentää tuottajaa ja yri-
tystä. Yritys kuuntelee nyt paremmin kentän ääntä 
ja on onneksi aidosti huolissaan kotimaisesta lihan-
tuotannosta.

Mitkä ovat alkutuotannon yhteistyöryhmäni 
(oma tuotantosuunta nauta) onnistumiset 
starttivuotena 2013?
On saatu selkeytettyä maidontuottajien ja vasikan-
kasvattajien tärkeimmät odotukset yritykseltä.

Mihin asioihin keskitymme kehitystyössä 
alkutuotannon yhteistyöryhmäni (oma tuo-
tantosuunta nauta) osalta jatkossa?
Vasikoiden liikkuvuutta on nopeutettava ja poistoleh-
mille saatava kilpailukykyistä hintaa. HKScanin täytyy 
tarjota kiinnostava yhteistyö ja kiinnostavat palvelut 
meille tuottajille jatkossa. 

Maito- ja 
vasikkaryhmä
Kalle Tapola, Hauho
nautaryhmän jäsen 

Tuotantosuunta
Broilerinlihantuottaja
 
LSO Osuuskunnan jäsenyyden alkamisvuosi
LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 1992.
 
Mikä on alkutuotannon yhteistyöryhmien 
rooli suomalaisen lihantuotannon turvaajana?
Olla kehittämässä koko tuotantoketjuun tehokkaam-
pia ja parhaita tuotantotapoja. Tarkoitus on olla tie-
don tuottaja ja välittäjä omassa tuotantosuunnas-
saan. Kaiken päämääränä on laadukas ja haluttava 
lopputuote, josta saamme mahdollisimman paljon 
euroja jaettavaksi koko ketjuun.
 
Mitkä ovat alkutuotannon yhteistyöryhmäni 
(oma tuotantosuunta broileri) onnistumiset 
starttivuotena?
Ollaan saatu mielestämme toimiva johto ja hallinto 
ymmärtämään HKScanin Suomen siipikarjaketjun  
nykytilanne ja haasteet kasvavassa markkinassa.
 
Mihin asioihin keskitymme kehitystyössä 
alkutuotannon yhteistyöryhmäni (oma tuo-
tantosuunta broileri) osalta jatkossa?
Parempaan tiedonkulkuun ja laadun tuottamiseen 
ketjun joka osa-alueella. Laatua ei voi tuottaa, jos 
ei tiedosteta yhdessä missä on ongelmat. Turvaa-
maan tuotannon kannattavuus ja kehitys tulevina-
kin vuosina.

Broileriryhmä
Mika Säteri, Köyliö
broileriryhmän puheenjohtaja 
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HKScanIn toImIpIStEEtjÄSEntEn SIjoIttama oSUUSpÄÄoma on  
LSo oSUUSKUnnan toImInnan pErUSta

LSO Osuuskunnan jäsenenä olet osuuskunnan omistaja. Sijoitat osuus-
kuntaan osuuspääomaa ja saat vastineeksi äänioikeuden ja jäsenyyden 
taloudelliset hyödyt. Sijoittamallasi osuuspääomalla LSO Osuuskunta 
turvaa HKScanin omistajavallan säilymisen suomalaisten lihantuottajien 
käsissä. Osuuspääomavelvoitteesi suuruus määräytyy edellisen kalen-
terivuoden aikana HKScan Finlandille tai Länsi-Kalkkunalle toimitta-
miesi eläinten perusteella. Olet velvollinen osallistumaan osuuskuntaan 
yhdellä osuudella jokaista täyttä 20 000 euron nettotilitystä kohden. 
Kaikilla jäsenillä on vähintään yksi osuus. Yhdestä osuudesta perittävä 
osuusmaksu on 2 000 euroa.

Uutena jäsenenä maksat osuuspääomaa liittymisen yhteydessä 
vähintään 200 euroa. Voit maksaa loppuosan velvoitteesta kerralla 
tai hallituksen määrittelemän keräysohjelman mukaisesti.

LSO Osuuskunta tarkistaa osuuspääomavelvoitteesi suuruuden 
aina kalenterivuoden vaihteessa. Jos tuottajatilityksesi kasvavat, 
nousee osuuspääomavelvoitteesi vastaavasti. Sen sijaan, jos tilitys-
tesi summa pienenee, velvoitteesi pysyy ennallaan. 

Jäsenyytesi on voimassa aluksi kaksi vuotta. Tämän jälkeen voit 
erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Saat 
sijoittamasi osuuspääoman takaisin korkojen kera vuoden kuluttua 
eroamisvuoden tilikauden päättymisestä. 

LIItY HKScanIn omIStajIEn   
vaHvaan joUKKoon

Voidaksesi liittyä LSO Osuuskuntaan sinulla täytyy olla voimassa oleva 
yhteistyösopimus HKScan Finlandin tai Länsi-Kalkkunan kanssa. Jäse-
nyyttä haetaan osuuskunnan hallitukselta kirjallisella jäsenhakemuk-
sella. Jäsenhakemuksen, tarvittavat valtakirjat ja tarkemmat ohjeet 
löydät LSO Osuuskunnan verkkosivuilta, www.lso.fi.
Jäsenyyttä koskevissa kysymyksissä voit myös lähestyä LSO Osuuskun-
nan toimihenkilöitä, 010 570 4000 / osuuskunta@lso.fi.

LSO Osuuskunnan jäsenet ovat 
suomalaisia aktiivilihantuottajia

Kansainvälinen 
suomalainen hKScan

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Kon-
serni tunnetaan korkealaatuisesta ja vastuullisesti 
tuotetusta sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanli-
hasta. Hyvistä raaka-aineista tehdyt lihavalmisteet ja 
valmisruoat markkinoidaan vahvoilla tuotemerkeillä. 
HKScanin asiakkaita ovat vähittäiskauppa- ja food 
service- sekä teollisuus- ja vientisektorit.

Konsernin kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, 
Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola, minkä lisäksi tuotteita 
viedään lähes 50 maahan. HKScan on Euroopan joh-
tavia lihayrityksiä, sen liikevaihto vuonna 2013 oli 2,5 
miljardia euroa ja se työllisti noin 11 000 työntekijää.

Voimakkaan kansainvälistymisen myötä HKScan 
on kasvanut Suomen suurimmaksi elintarvikealan 
yritykseksi. Vuonna 2013 noin kaksi kolmasosaa 
konsernin liikevaihdosta tuli Suomen ulkopuolelta.

Kansainvälisen suomalaisen HKScanin suurin 
omistaja on LSO Osuuskunta, jolla on 34,9 prosent-
tia yhtiön osakkeista ja 69,3 prosenttia äänistä. LSO 
Osuuskunnan välityksellä suomalaiset lihantuottajat 
käyttävät pääomistajan äänivaltaa yhtiössä.

omat SopImUStUottajat  
ovat avaInaSEmaSSa

Vastuullisuusohjelmansa mukaisesti HKScan vai-
kuttaa merkittävästi paikallisella tasolla kaikilla 
kotimarkkina-alueillaan. Teollinen tuotanto sijaitsee 
kiinteästi kotimarkkinoilla, ja konserni on sopimus-

ten kautta läheisesti sidoksissa paikalliseen alkutuo-
tantoon.

Oma sopimus- ja alkutuotanto mahdollistavat 
lihan vastuullisen hankinnan ja erinomaisen jäljitet-
tävyyden.

HKScan ohjaa, kehittää ja arvioi koko alkutuo-
tannon ketjua tuotantoeläinten genetiikasta ja ruo-
kinnasta alkaen kaikilla kotimarkkinoillaan. Konser-
nilla oli vuonna 2013 kaikkiaan noin 13 500 lihan 
sopimustuottajaa. He toimittivat sianlihaa, nautaa, 
lammasta ja siipikarjanlihaa yhteensä noin 430 mil-
joonan teuraskilon verran. Virossa konserni omistaa 
sian ja broilerin alkutuotannon lähes kokonaan itse, 
rehujen valmistus mukaan luettuna.

Lihan hankinnasta ja tuottajapalveluista vas-
taava HKScan Agri toimii yhtenäisesti konsernin 
kotimarkkinoilla.

KanSaInvÄLIStÄ   
mUtta KotImaISta 

HKScan-konserni vahvisti päätuotemerkkiensä alku-
perälupaukset kesällä 2013.  Se tarkoittaa Suomessa, 
että Kariniemen-tuotteissa käytettävä siipikarjanliha 
ja HK-tuotteissa käytettävä sian-, naudan- ja siipikar-
janliha ovat 100-prosenttisesti suomalaista alkupe-
rää. Vastaavasti Ruotsissa Scan-merkkisten tuottei-
den liha on 100-prosenttisesti ruotsalaista.

tUotEmErKKEjÄ

LIEttUaLatvIa

vIro

SUomI

rUotSI

pUoLa

tanSKa

HKScanin kotimarkkina-alue muodostuu 
Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Baltian 
maista ja Puolasta. Yhtiöllä on toimintaa 
kymmenessä maassa ja sen palveluksessa 
on noin 11 000 henkeä. Liikevaihto vuonna 
2013 oli 2,5 miljardia euroa.

LSO Osuuskunnan kautta lihantuottajat 
käyttävät omistajavaltaa HKScanissa, sillä 
LSO Osuuskunta on sen suurin omistaja: 
34,9 % osakkeista ja 69,3 % äänimäärästä 
(28.2.2014). HKScanin menestys tuo tulosta 
myös jäsenelle.

HKScan oYj HaLLItUS 
- vaLIttU 10.4.2014

Maatalousyrittäjä Juha Kylämäki (s. 1962)
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011,   
oikeustieteen ylioppilas

Maatalousyrittäjä Niels borup (s. 1964)
Hallituksen varapuheenjohtaja   
vuodesta 2011, KTM

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä (s. 1967)
Hallituksen jäsen vuodesta 2011, MMM

MBA Henrik Treschow (s. 1946)
Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Toimitusjohtaja Teija Andersen (s. 1957)
Hallituksen jäsen vuodesta 2012,   
MMM, eMBA

Maatalousyrittäjä Gunilla Aschan (s. 1960)
Hallituksen jäsen vuodesta 2012,   
agronomi (ekon.)

Maatalousyrittäjä Mikko Nikula (s. 1972)
Hallituksen varajäsen vuodesta 2013,   
FM (fysiikka)

Maatilayrittäjä Per Nilsson (s. 1973)
Hallituksen varajäsen vuodesta 2013,  
Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU)

L S O - KO N S e R N i L S O - KO N S e R N i

HKSCAN OyJ   |   Liikevaihto 2013: 2 479 Meur *   |   Toimitusjohtaja Hannu Kottonen

*) sisältää sisäisen liikevaihdon
1) HKScanin osuus (50 %)  
 Sokolów-konsernista

LSO OSUUSKUNTA
34,9 % osakkeista   |   69,3 % äänistä

SUOMI
Liikevaihto 2013

804 Meur*)

rUOTSI
Liikevaihto 2013

965 Meur*)

TANSKA
Liikevaihto 2013

226 Meur

bALTIA
Liikevaihto 2013

175 Meur

PUOLA
Liikevaihto 2013

375 Meur1)

50 %
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1. Sata vUotta LUotEttavaa  
SUomaLaISta omIStUSta

Jäsenenä LSO Osuuskunnassa otat vahvan kannan elin-
voimaisen suomalaisen lihantuotannon puolesta. Olet 
mukana aktiivisten lihantuottajien yhteistyössä. LSO 
Osuuskunnan kautta käytät omistajavaltaa HKScan 
Oyj:ssä, joka on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhti-
öitä. Jäsenyydelläsi varmistat HKScanin omistuksen säi-
lymisen suomalaisten lihantuottajien käsissä. Samalla 
turvaat välitys- ja teuraseläintesi laadukkaan ohjauksen 
ja logistiikan sekä markkinoinnin kilpailukykyiseen hin-
taan. Oma lihateollisuutemme on sitoutunut suomalai-
seen liharaaka-aineeseen ja koko lihantuotantoketjun 
kehittämiseen.

Osuuskunnan perustehtävä, tuottaa lihantuotta-
jajäsenelleen lisäarvoa, on ollut muuttumaton LSO:n 
100-vuotisen historian ajan ja näin on myös jatkossa. 
Lihatalonpoikien yhtiölle – nykyiselle HKScanille – 
osuuskunta tarjoaa kasvollisen, vastuullisen, pitkäjän-
teisen pääomistajan, jolla on selvästi ilmaistu omista-
jatahto. 

2. pÄÄSEt LIHantUottajan 
nÄKÖaLapaIKaLLE

Osuuskunnan vahvuutena on selvä omistajatahdon 
linjaava toimintastrategia ja sitoutuneet jäsenet sekä 
aktiivinen osaamistaan kehittävä hallinto. Osuuskunta 
kohtelee jäseniään tasapuolisesti edistäen tasavertai-
sesti sika-, nauta- ja siipikarjanlihantuotannon toimin-
taedellytyksiä ja tulonmuodostusta. 

Viimeisin osa vastuullista omistajavaikuttamista 
on HKScanin vuonna 2013 käynnistämä alkutuotan-
non yhteistyöryhmien toimintamalli. Toimintamallissa 
kehitetään yhtiön lihantuotannon ja -hankinnan kilpai-
lukykyä, seurataan kannattavuutta sekä varmennetaan 
lihantuotannon jatkuvuus parhaita käytäntöjä hyödyn-
tävillä toimintaansa aktiivisesti kehittävillä tiloilla. Liki 
30 eturivin LSO:laista lihantuottajaa on näköalapaikalla 
kehittämässä omistamansa yrityksen alkutuotantoa ja 
tuottamassa yhdessä yhtiön asiantuntijoiden kanssa 
lihantuotannon jatkuvuuden turvaavaa lisäarvoa.  Toi-
mintamalli on edistyksellinen ajassa, jossa eurooppa-
laisen poliittisen päätöksenteon korkeimmilla tasoilla 
pohditaan tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden roolia 
ruokaketjun reilumman tulonjaon turvaajana.

3. Saat SIjoItUKSELLESI   
KILpaILUKYKYIStÄ KorKoa

LSO Osuuskunta maksaa sijoittamallesi osuuspää-
omalle kilpailukykyistä korkoa. Viimeiseltä kymmeneltä 
vuodelta osuuspääomalle on maksettu keskimäärin 9,5 
prosentin korko. Vuoden 2012 osuuspääoman korko oli 
5 prosenttia. Korko ylittää säästäjän muut vaihtoehdot. 

Painavia syitä liittyä       
LSO Osuuskunnan jäseneksi

LSO Osuuskunnan tulot muodostuvat pääasiassa HKS-
canin maksamista osingoista. Sinulle ja muille jäsenille 
tämä raha kertyy osuuspääoman korkoina. HKScanin 
menestys näkyy myös sinun kukkarossasi.

4. KILpaILUKYKYInEn 
ELÄInraHoItUS   

HKScan on uudistanut lihan sopimustuottajilleen tar-
jottavaa eläinluototusta Suomessa. Uuden eläinluoto-
tuksen nimi on HKScan-Eläinrahoitus. Eläinluottokel-
poinen LSO Osuuskunnan jäsen, jolla on voimassaoleva 
tuotantosopimus HKScanin kanssa, saa rahoituksen 
koko välitys- ja uudistuseläimiä koskevaan kauppahin-
taan ilman vakuusmenettelyä oman tilan puolesta. LSO 
Osuuskunta toimii luottojen takaajana. Uudistuksen 
tavoitteena on alentaa HKScanin sopimustuottajien 
eläinluototuksen korkokustannuksia ja edistää siten 
lihantuottajien toimintaa. Uudessa mallissa teuras-
eläinten kasvatukseen tulevien välitys- ja uudistus-
eläinten rahoittajana toimii HKScanin sijaan Pohjola 
Pankki Oyj. HKScan vastaa jatkossa käytännön järjes-
telyistä tuottajien suuntaan ja tilittää teuraseläinten 
hinnat kokonaisuudessaan tuottajille. Sopimustuotta-
jan tilalla olevat eläimet ovat automaattisesti ilman eri 
menettelyä kyseisen luoton vakuutena ja tuottaja mak-
saa eläinluoton suoraan pankille. LSO Osuuskunta on 
antanut järjestelyyn liittyen erillisen takaussitoumuk-
sen eläinluottokelpoisten jäsentensä luotoille Pohjola 
Pankista. Luoton saamisen edellytyksenä on myöntei-
nen luottopäätös rahoittajapankista ja takaajalta. LSO 
Osuuskunta antaa takauksen omille jäsenilleen. LSO 
Osuuskunnan takaus on jäsenelle rahan arvoinen etu.

5. LSo oSUUSKUnta raHoIttaa ja  
tEKEE LIHaEdUnvaLvontaa nIIn  
SUomESSa KUIn EU:SSa

Tukeakseen jäsentensä lihantuotantoa osuuskunta 
osallistuu niin rahoittajana kuin toimijana MTK:n liha-
valiokunnan ja Brysselin kotieläinasiamiehen tukiryh-
män toimintaan.  

6. vEroHYÖtYÄ oSUUKSISta

LSO Osuuskunnan osuuksilla kasvatat nettovaralli-
suuttasi, joka auttaa verotuksen hallinnassa. Netto-
varallisuutta karttuu jopa osuuksista, joita et ole vielä 
maksanut. Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla ja elinkei-
noyhtymillä verohyöty perustuu siihen, että nettova-
rallisuuden kasvu nostaa pääomatulona verotettavan 
tulon osuutta. Tämä on etu, jos ansiotulojen kokonais-
veroaste ylittää 30 %. 

Esimerkki. Jäsenellä oli vuonna 2013 yhteensä 5 
osuutta. Jäsen oli maksanut näistä 4. Vuoden 2013 
verotuksessa osuuden vertailuarvo oli 5 003,69 euroa. 

Osuuden nimellisarvo oli puolestaan 2 000,00 euroa. 
Maksettu osuuspääoma: 4 x 2 000,00 = 8 000,00 
Varallisuus veroilmoituksessa: 
5 x 5 003,69 = 25 018,45
Velat veroilmoituksessa: 1 x 2 000,00 = 2 000,00
Kerrytetty nettovarallisuus: 
25 018,45 – 2 000,00 = 23 018,45

Jäsen on tässä tapauksessa kerryttänyt nettovaralli-
suuttaan 23 018,45 euron edestä sijoittamalla LSO 
Osuuskuntaan osuuspääomaa 8 000 euroa.

7. Saat KÄYttÖÖSI monIpUoLISEn  
jÄSEnEn vErKKopaLvELUn

LSO Osuuskunta on kiinnostunut jäsentensä arjesta 
ja mielipiteistä. Jäsenten ja hallinnon väliseen viestin-
tään jäsenillä on käytössä oma verkkopalvelu. Jäsenen 
verkkopalvelun käyttäjänä saat tietoa toimialan ja LSO 
Osuuskunnan kehityksestä. Käytössäsi on toimialan 
uusimmat tilastot ja uutiset. Näet verkkopalvelusta 
myös osuuspääomatietosi, ja voit halutessasi keskus-
tella verkossa muiden jäsenten ja osuuskunnan hallin-
non kanssa. Hyödynnä vaikutusmahdollisuuksiasi ja tee 
LSO Osuuskunnasta sinun osuuskuntasi.

8. rUKan maja KÄYtÖSSÄSI

LSO Osuuskunnan jäsenillä on oikeus jäsenetuna vuok-
rata Kuusamossa sijaitsevaa kelomajaa. Majan voi 
varata yhtäjaksoiseen käyttöön korkeintaan viikoksi 
kerrallaan. 

9. LIIttYmISLaHjana 
Saat LSo oSUUSKUnnan 
100-vUotISHIStorIatEoKSEn: 
”LIHataLonpojat ja HEIdÄn 
YHtIÖnSÄ”

LSO Osuuskunta julkaisi juhlavuotensa kunniaksi teok-
sen Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä, joka kertoo 
LSO:n ja HKScanin satavuotisesta taipaleesta. Varsi-
naissuomalaiset tilalliset perustivat vuonna 1913 Lou-
nais-Suomen Osuusteurastamon (nykyinen LSO Osuus-
kunta), jonka jäseneksi toivotettiin tervetulleeksi jokai-
nen ”elukkain omistaja”. LSO:sta kasvoi ajan mittaan 
Suomen johtava osuusteurastamo ja lihatalo. Nykyisin 
osuuskunta käyttää pääomistajan valtaa HKScan-kon-
sernissa, joka on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayh-
tiöitä. Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä kertoo LSO:n 
ja HKScanin paikoin dramaattisista vaiheista. Samalla 
teos avaa näkymän suomalaisen elintarviketuotannon 
muutoksiin. Teos jaetaan LSO Osuuskunnan nykyisille 
ja tuleville jäsenille.


