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K auas on helpompi nähdä näköalapaikalta. 
Lihantuottajille näköalapaikan ja vaiku-
tusmahdollisuuden tarjoaa jäsenyys LSO 

Osuuskunnassa. Se on sitoutunut jäsentensä lihantuotan-
non kehittämiseen. 

LSO Osuuskunta turvaa jäsentensä taloudellisia toimintaedel-
lytyksiä käyttämällä omistajavaltaansa uudessa HKScan Oyj:ssä.

■  LSO Osuuskunta tukee jäsentensä lihantuotantoa ja lihan markki-
nointia omistamalla liha- ja elintarviketeollisuutta.

■  Valvoo ja ohjaa omistamiensa yritysten liiketoimintaa.
■  Edistää jäsentensä ja HK Ruokatalon kannattavaa ja kilpailukykyistä 

liiketoimintaa.
■  Edistää omistuksiensa arvon säilymistä ja niiden kehittymistä.

TURVAA  
JÄSENTENSÄ  

LIHANTUOTANNON 
EDELLYTYKSIÄ L ihantuottajalle LSO Osuuskunnan jäsenyys 

ei ole vain kannanotto suomalaisen lihan-
tuotannon puolesta, sillä LSO Osuuskun-

nalla on todellista vaikutusvaltaa jäsentensä lihantuotannon 
edellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen. 

Omistajavalta mahdollistaa tekoja, jotka voi arvostaa myös rahassa.

■  Lihantuottajien yhteistyö ja omistajavalta lihateollisuudessa turvaa 
jäsenten tuottamien välitys- ja teuraseläinten markkinointia kilpai-
lukykyiseen hintaan.

■  Omistajavalta varmistaa oman lihateollisuuden sitoutumisen sekä 
suomalaiseen raaka-aineeseen että koko lihantuotantoketjun kehit-
tämiseen myös tulevaisuudessa.

■  Vaikutuspiirissään olevien yritysten kautta LSO Osuuskunta voi 
järjestää jäsenilleen mm. tuotannon kannattavuutta ja kehittämistä 
edistäviä neuvonta- ja koulutuspalveluja.
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Hallintoneuvoston 
puheenjohtajan katsaus

L SO Osuuskunnan hallinto asetti tavoit-
teeksi, että osuuskunnan toiminnan pitää 
olla aktiivituottajien hallinnassa. Tavoitteen 

saavuttamiseksi aloitettiin passiivijäsenten erottaminen. 
Passiivijäsenen määrittely tapahtuu seuraavin periaattein: 
jäsenellä ei ole aktiivista lihantuotantoa eikä ole tietoa että 
jäsen aktivoituisi lihantuotantoon.

Kun vuoden 2004 lopulla aktiiveja oli puolet ja passiiveja puolet 
jäsenkunnasta, niin vuoden 2006 lopussa aktiiveja oli 67,5 % ja passii-
veja 32,5 %. Osuuspääomasta aktiivien velvoiteosuudet + vapaaehtoiset 
A+B osuudet muodostivat 73 % ja passiivien velvoiteosuudet + vapaaeh-
toiset A+B osuudet 27 %. Passiivien erottaminen jatkuu suunnitelman 
mukaisesti.

Tavoitteeksi asetettiin myös se, että jäsenet, joiden velvoite ei ol-
lut täyttynyt vähitellen, kartuttaisivat velvoitteensa täyteen. Tästä syystä 
ryhdyttiin keräämään jäseniltä velvoitteen osuutta. Jäsenet ovat vastan-
neet tähän positiivisesti ja velvoiteosuuden määrä on kehittynyt tavoit-
teen mukaisesti.

Osuuspääoman kokonaismäärä
LSO Osuukunnan hallinto on arvioinut 20 miljoonan euron osuuspää-
oman olevan järkevä määrä osuuskunnan toiminnan ja tulevaisuuden 
varmistamiseksi. Vuoden 2006 lopussa osuuspääomaa oli kaikkiaan hie-
man yli 21 miljoonaa euroa. Tämä huolimatta siitä, että eronneille on 
maksettu heidän osuuspääomansa takaisin. Jo aikaisemmin osuuskunta 
päätti, että vapaaehtoista A-osuutta ei enää oteta vastaan. Vuoden 2007 
aikana on päätettävä, missä määrin osuuskuntaan voi sijoittaa vapaa-
ehtoista B-osuutta. Osuuskuntaan liittyy myöskin uusia jäseniä, jotka 
kerryttävät velvoitteen mukaista määrää.

Osuuskunnan taloudellinen tilanne on vakaa. Eronneille palaute-
tun osuuspääoman lisäksi osuuskunta on voinut vahvistaa omistustaan 
HK Ruokatalo Group Oyj:ssä.

Hallitus esittää, että osuuspääomalle maksetaan korkoa 10 prosenttia.

Kaksi merkittävää yritysjärjestelyä
Kesällä 2006 Järvi-Suomen Portti osuuskunta päätti ulkoistaa liharaa-
ka-aineen hankintansa. Neuvotteluiden jälkeen päästiin sopimukseen, 
että LSO Foods Oy hankkii tämän raaka-aineen. Toiminta käynnistyi 
vuoden 2006 lopulla.

LSO Osuuskunnan asemaan järjestely ei aiheuttanut muutoksia. 
Järvi-Suomen Portin jäsenet ovat edelleen oman osuuskuntansa jäseniä 
niin halutessaan. Heillä on myös mahdollisuus tulla LSO Osuuskunnan 
jäseniksi jos niin haluavat.

Keväällä 2006 ruotsalainen lihaosuuskunta Swedish Meats päätti 
myydä liiketoimintansa. HK Ruokatalo Group Oyj oli mukana tässä 

prosessissa, joka päättyi syksyllä siihen tulokseen, että 
Swedish Meats myi liiketoimintansa HK Ruokatalo 
Groupille.

Miksi järjestely oli tärkeä? Kauppa kansainvälistyy 
lisääntyvässä määrin ja asettaa tavarantoimittajille uusia 

haasteita. Niihin vastaaminen edellyttää vahvaa tavarantoi-
mittajaa. Yksi peruste myydä liiketoimintansa ruotsalaisilla oli, 

että he katsoivat parhaaksi liittoutua näistä haasteista selviytyäkseen. 
Keski-Euroopassa hajanainen liha-ala etsii uusia yhteenliittymiä, ja uu-
sia isoja toimijoita on syntymässä. Koska ruotsalainen ruokaturvallisuus 
(salmonella) sekä eläinten hyvinvointi on suomalaisella tasolla, on hyvä, 
että tämä liiketoiminta on meidän ohjauksessa. Ostolla puolustamme 
omia kotimarkkinoitamme ja samalla kansainvälistymme.

HK Ruokatalo Group on panostanut merkittävästi kotimaiseen 
teurastukseen ja lihanjalostukseen. Panostus kertoo siitä, että yhtiö halu-
aa olla jatkossakin merkittävä suomalaisen lihan jalostaja ja markkinoija. 
Toteutettu kauppa vahvistaa yhtiön kykyä suoriutua tästä tehtävästä.

Kauppa vaikutti myös osuuskunnan asemaan. Kaupan syntymisen 
ratkaisi lopulta se, että osuuskunta oli valmis tekemään osakevaihdon, 
jossa LSO Osuuskunta luovuttaa Swedish Meatsille hallussaan olevia 
HK Ruokatalo Groupin äänivaltaisia K-osakkeita ja saa vastikkeeksi 
ruotsalaisilta saman määrän A-osakkeita.

Osakevaihto ei vaikuta osuuskunnan omistamien osakkeiden luku-
määrään, joka on kaupan jälkeen 33,9 prosenttia osakkeista. Osuuskun-
nan äänivalta supistuu hieman 72,8 prosenttiin, mikä riittää määräys-
vallan ylläpitämiseen HK Ruokatalo Groupissa. Huomattavaa on se, 
että yhtiöjärjestyksen mukaan mikäli Swedish Meats myy K-osakkeensa 
ne muuttuvat A-osakkeiksi, jolloin LSO Osuuskunnan äänivalta palaa 
ennalleen.

LSO Osuuskunnan tavoitteena on edelleen vahvistaa omistustaan 
HK Ruokatalo Groupissa.

Hallinnon toiminta
Osuuskunnan hallinto on toiminut aktiivisesti. Hallintoneuvosto ko-
koontui kuusi kertaa. Edustajisto on kokoontunut sääntömääräiseen 
kevätkokoukseen ja syksyllä kaksipäiväiseen seminaariin. Seminaari on 
mahdollistanut kertoa edustajiston jäsenille perusteellisemmin tapahtu-
neista asioista ja kertoa mitä haasteita tulevaisuudessa kohtaamme. Edus-
tajiston ja hallintoneuvoston jäsenet ovat voineet kertoa jäsenistön viestit 
ja näkemykset sekä luottamusjohdolle että toimivalle johdolle. Tämän 
tyyppinen vuorovaikutus on ollut erittäin hyödyllistä ja rakentavaa. Siitä 
kiitos jäsenistölle ja luottamushenkilöille.

Pekka Laurila
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

TAVOITTEENA  
ON EDELLEEN VAHVIS-

TAA OMISTUSTA  
HK RUOKATALO 

GROUPISSA.
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Toimitusjohtajan 
katsaus

L SO Osuuskunnassa elettiin historiallista 
päivää 31.3.2006 vuorineuvos Simo Palo-
kankaan siirtyessä eläkkeelle. Palokankaan 

kahdentoista vuoden työrupeaman aikana luotiin perus-
ta nykyiselle HK Ruokatalolle ja koko LSO Osuuskunnan 
teollisuusryhmittymälle.

Vaikka Palokangas tunnettiin varsinkin alkuvuosina saneeraajana ja 
talouden tervehdyttäjänä, hänen kauaskantoisin visionsa liittyi kansain-
välistymiseen. Hän katsoi – ja sai myös omistajahallinnon kannalleen 
– että on välttämätöntä hakea kasvua myös Suomen rajojen ulkopuolelta. 
Tänä päivänä tuo visio on ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin.

Vuonna 1998 alkanut kansainvälistyminen lähti siitä, että pyrim-
me ensi sijassa markkina-alueidensa ykkösyrityksiin ja -tuotemerkkeihin 
riittävän vahvan aseman saavuttamiseksi. Näin oli myös Ruotsissa, missä 
osuuskunta Swedish Meatsin liiketoiminnan osto leimasi vuoden 2006 
jälkipuoliskoa. Kauppa varmistui lopullisesti 21.12.2006.

Konsernille vuosi 2006 oli tuloksiltaan selkeän kaksijakoinen. Suo-
messa oli työlästä ja tavoitteista jäätiin. Baltiassa puolestaan tavoitteet 
ylittyivät. Puolassa tavoitteisiin päästiin huolimatta viimeisellä vuosinel-
jänneksellä koetusta takapakista. Menestys kansainvälisillä markkinoilla 
on tukenut heikommin kannattavaa Suomen liiketoimintaa ja osaltaan 
varmistanut osuuskunnalle vahvan omistajuuden HK Ruokatalo Grou-
pissa ja kyvyn maksaa jäsenille kilpailukykyistä osuuspääoman korkoa.

Suomen liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi aloitettiin 
vuoden 2006 alussa kotimaan rakennemuutossuunnitelma. Kaksivuoti-
nen ohjelma merkitsee toteutuessaan noin 500 työntekijän työsuhteen 
päättymistä ja kahden pitkät perinteet omaavan teollisen toimipaikan 
sulkemista.

Loppuvuodesta 2006 ostettu Swedish Meatsin liiketoiminta yhtiöi-
tettiin Scan AB:ksi tammikuussa 2007. Ruotsissa haaste liiketoiminnan 
tuloskuntoon saamiseksi on erittäin suuri. Vuodet 2007– 2008 ovat siellä 
merkittävän rakenteellisen ja toiminnallisen tehostamisen aikaa samaan 
tapaan kuin vuodet 2006 – 2007 Suomessa.

Rakennemuutos on välttämätöntä. Sen laiminlyöminen olisi edes-
vastuutonta toiminnan jatkuvuuden, säilyvien työpaikkojen ja menes-
tyksen edellytysten kannalta. Osin kilpailukyvyttömistä tuotannollisista 
prosesseista ja rakenteista on pyrittävä määrätietoisesti kilpailuedun 
puolelle.

Kosernin pitkään tavoittelema strateginen markkina-asema Itäme-
ren alueella on nyt saavutettu joitakin katveita lukuun ottamatta. Tästä 
on kuitenkin vielä pitkä matka näiden asemien kääntämiseen tavoit-

KONSERNIN  
HAASTEENA ON OPPIA 
ELÄMÄÄN YHTEISESSÄ, 
KANSAINVÄLISEMMÄS-

SÄ YRITYKSESSÄ.

teiden mukaiseksi taloudelliseksi menestykseksi. Kannattavuutemme 
on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ja vuoden 2006 orastavan 
myönteisestä tuloskehityksestä huolimatta täysin riittämätön.

Lähiviikkoina HKScan-nimen ottavan konsernin isona haasteena 
on oppia elämään yhteisessä, kansainvälisemmässä yrityksessä. Vuonna 
2007 enää noin 30 prosenttia liikevaihdosta tulee Suomesta. Yritys on 
jatkossa monikotimainen ja sen kotimarkkinaa on Itämeren alue. Olem-
me omalla maaperällä ja läsnä paikallisin tuotemerkein niin Ruotsissa, 
Suomessa, Baltian maissa kuin Puolassa.

HKScanilla on edessään paljon työtä, jotta asetetut kannattavuus- 
ja muut tavoitteet saavutetaan. Siinä työssä tarvitaan osaavaa henkilö-
kuntaa, hyviä yhteistyökumppaneita ja asiakkaita, kuluttajia ja heidän 
päivittäisiä valintojaan, tuottajia sekä muita tärkeitä sidosryhmiä.

Vantaalla huhtikuussa 2007

Kai Seikku
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Hallituksen toimintakertomus 

1.1. – 31.12.2006 / 94. toimintavuosi

Johto ja hallitus
Osuuskunnan toimitusjohtaja vaihtui 1.4.2006, kun kauppatieteiden 
maisteri Kai Seikku aloitti tehtävässä ja hänen edeltäjänsä vuorineuvos 
Simo Palokangas siirtyi eläkkeelle. Hallintoneuvosto oli nimittänyt Sei-
kun osuuskunnan johtoon 12.4.2005. Hän on myös HK Ruokatalo 
Group Oyj:n toimitusjohtaja.

Vuorineuvos Palokankaan jätettyä paikkansa osuuskunnan hallituk-
sessa eläkkeelle siirtymisen takia hallintoneuvosto valitsi uudeksi halli-
tuksen jäseneksi agronomi Matti Murron Kuusjoelta.

Sääntömuutokset
Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 29.11.2006 hallintoneuvoston esit-
tämät muutokset osuuskunnan sääntöihin ja vaalijärjestykseen. Yhtei-
söjäsenten ottamista koskevia sääntökohtia täsmennettiin ja tehtiin vas-
taavat lisäykset vaalijärjestykseen. Toisena asiana lisättiin niiden kuntien 
määrää, joissa edustajiston kokous voidaan pitää. Muutokset astuivat 
voimaan 24.1.2007.

Osan passiivijäsenistä erottaminen
Hallintoneuvosto hyväksyi 27.6.2006 hallituksen esityksen, että osa 
passiivijäsenistä erotetaan. Erottamisen perusteina ovat (1) passiivijä-
senyys, ts. jäsenellä ei ole aktiivitoimintaa, (2) jäsenellä on maksettua 
osuuspääomaa alle 1000 euroa eikä (3) osuuskunnalla ole tietoa jäsenen 
aktivoitumisesta lihantuotannossa.

Tehty päätös on jatkoa vuonna 2005 toteutetulle jäsenkarsinnalle ja 
se liittyy hallinnon omaksumaan kantaan, että osuuskunnan toiminnan 
pitää jatkossa olla entistä enemmän aktiivijäsenten käsissä.

Swedish Meats -järjestely
HK Ruokatalo Group neuvotteli kesällä ja syksyllä 2006 Ruotsin suu-
rimman liha-alan yrityksen, Swedish Meatsin liiketoiminnan ostamises-
ta. Tavoitteena oli luoda kahdeksassa Pohjois-Euroopan maassa toimiva, 
liikevaihdoltaan lähes kahden miljardin euron ruokayhtiö.

Neuvotteluissa syntyi 9.11.2006 kauppasopimus, minkä osuus-
kunta Swedish Meatsin edustajisto hyväksyi 13.12.2006. Kaupan toteu-
tumisen yhtenä edellytyksenä ollut muutos Swedish Meatsin toimialaa 
ja tarkoitusta koskevaan sääntöpykälään hyväksyttiin sen edustajistossa 
21.12.2006.

LSO Osuuskunnan hallintoneuvosto piti tärkeänä, että osuuskunta 
tarvittaessa osallistuu Swedish Meats -järjestelyyn omalta puoleltaan, jot-
ta uuteen yhtiöön saadaan vahva omistajapohja, ja turvataan suurimpien 
omistajien intressit yhtiössä optimaalisesti. LSO Osuuskunnan osallistu-
minen voisi tapahtua sopimalla Swedish Meatsin kanssa osakevaihdosta, 
jos tämä on tarpeen yrityskaupan läpiviemiselle.

Osakevaihdossa LSO Osuuskunta luovuttaa Swedish Meatsille HK 
Ruokatalo Groupin äänivaltaisia K-osakkeita (á 20 ääntä) ja saa vastik-
keeksi saman määrän A-osakkeita (á 1 ääni). Osakevaihdon jälkeen LSO 
Osuuskunnan omistusosuus HK Ruokatalo Groupin osakkeiden anta-
masta äänimäärästä laimenee 72,8 prosenttiin.

Taloudellinen tulos
Osuuskunta luovutti varsinaisen liiketoimintansa HK Ruokatalo Group 
-konsernille vuoden 1997 alussa eikä osuuskunnalle ole sen jälkeen ker-
tynyt liikevaihtoa, vaan sen tulot koostuvat HK Ruokatalo Groupin ja 
eräiden muiden maksamista osingoista ja vuokrista.

Kertomusvuonna tuloja lisäsi vuoden lopussa tehty kiinteistökaup-
pa, jolla osuuskunta myi yhdessä HK Ruokatalo Groupin kanssa Turun 
Kupittaalla sijaitsevan kiinteistön kahdelle kiinteistöalan yritykselle. 
Kauppaan kuului HK Ruokatalon toimistorakennus ja teollisuusraken-
nus. Tontin laajuus on noin 23.000 neliömetriä. HK Ruokatalo jatkaa 
toimistorakennuksessa vuokralla. Tehdasrakennuksessa yhtiö on vuok-
ralla vuoden 2007 loppuun.

Liiketoiminnan muiden tulojen määräksi muodostui 5,0 milj. 
euroa (0,8 Meur vuonna 2005). Liikevoitto oli 4,4 milj. euroa (-0,01 
Meur). Tulos ennen veroja oli 7,8 milj. euroa (3,5 Meur).

Liiketoiminnan luovuttamisen jälkeen osuuskunnalla ei ole ollut 
henkilökuntaa eikä palkkamenoja.

HK Ruokatalo Group -konsernin liikevaihdoksi muodostui 934,3 
milj. euroa (883,3 Meur vuonna 2005). Konsernin kirjanpidollinen lii-
kevoitto oli 40,4 milj. euroa (24,1 Meur). Operatiivinen vertailukelpoi-
nen liikevoitto oli 41,8 milj. euroa (28,8 Meur). Tulos ennen veroja oli 
33,6 milj. euroa (20,3 Meur). Konsernin palveluksessa vuoden päättyes-
sä oli Baltian yksiköt mukaan lukien 4.165 henkeä, kun vuotta aiemmin 
luku oli 4.309. Henkilöstöstä 56,0 prosenttia työskenteli Suomessa.
HK Ruokatalo Group -konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 
43,7 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 44,7 prosenttia.

Omistus HK Ruokatalo Groupissa
LSO Osuuskunta on HK Ruokatalo Group Oyj:n emoyhteisö. Osuus-
kunta ja HK Ruokatalo Group Oyj konserniyhteisöineen muodostavat 
LSO-konsernin. Osuuskunnan omistusosuus HK Ruokatalo Groupis-
sa on 33,9 prosenttia osakepääomasta ja 81,7 prosenttia äänimäärästä 
(28.2.2007). Näillä luvuilla LSO Osuuskunta on HK Ruokatalo Grou-
pin suurin omistaja.

LSO Osuuskunnan varallisuus on pääosin sidottu HK Ruokatalo 
Group Oyj:n osakkeisiin ja tehdaskiinteistöihin ja tulot muodostuvat 
pääosin yhtiön maksamista osingoista. Siksi osuuskunnan taloudellinen 
kehitys on läheisesti sidoksissa HK Ruokatalo Groupin menestymiseen 
liiketoiminnassaan.

Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä
Hallitus ehdottaa, että vuoden 2006 ylijäämä 6.587.611,42 euroa siir-
retään vapaaseen omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa myös, että osuus-
pääomalle maksetaan korkoa 10 prosenttia.

Vantaalla 8. maaliskuuta 2007

LSO Osuuskunta
Hallitus
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Osuuskunnan  
hallinto
LSO Osuuskunnassa oli vuoden 2006 päättyessä 3.654 jäsentä. Vuoden 
aikana liittyi 60 ja erosi 1.592 jäsentä. Edustajiston varsinainen kokous 
pidettiin 25.4.2006 Huittisissa ja ylimääräinen kokous 29.11.2006 
Turussa.

Kesäkuussa 2004 suoritetussa vaalissa valitun edustajiston toimi-
kausi jatkuu kesäkuuhun 2009 asti. Edustajistoon kuuluvat seuraavat 
50 osuuskunnan jäsentä.

Etelä-Häme 11
Arja Heino, Kari Kivinen, Matti Kojonsaari, Eero Kolila, Jukka Mäkelä, 
Matti Näsi, Matti Palvaila, Merja Pirttilä, Ari Seppälä, Antti Suokas ja 
Carola Vanhanen

Pirkanmaa 7
Markku Ala-Orvola, Timo Kangaspusu, Ilmo Karppelin, Veikko Salmes-
vuori, Tapani Tienari, Minna Toivettula-Anttila ja Timo Vähä-Eskeli. 
Sukupolvenvaihdoksen takia edustajiston jättäneen Ilmo Karppelinin 
tilalle kutsuttiin Arto Koskimäki 21.12.2006 lukien.

Pohjanmaa 1
Risto Korhola

Satakunta 11
Heikki Asmala, Pertti Koskiranta, Jyri Lehtinen, Seija Levonoja, Isto 
Seppä, Simo Takku, Olli Taura, Sanna Vainio, Antti Ylilammi ja Yrjö 
Ylilammi. Hallintoneuvoston jäsenenä 1.1.2006 aloittaneen Mari Kor-
keaoja-Nurmon tilalle edustajistoon tuli Tuula Viljanmaa.

Uusimaa 5
Juha Kesäläinen, Mauri Kyöstilä, Heikki Lehtonen, Jukka Tuiskula ja 
Mika Tuiskunen.

Varsinais-Suomi 13
Esa Aula, Antti Eklund, Jaakko Eskonen, Miia Keskitalo, Kristiina Ky-
mäläinen, Helmi Mikkola, Matti Murto, Matti Mäkitalo, Marko On-
nela, Tapio Peltola, Mika Raukunen, Esa Virtanen ja Tapani Vuorisalmi. 
Hallintoneuvoston jäseneksi siirtyneen Matti Murron tilalle edustajis-
toon tuli Juha Wikström 27.6.2006 lukien. Hallintoneuvoston jäsenenä 
1.1.2007 aloittaneen Miia Keskitalon tilalle edustajistoon valittiin Juha 
Penkkala.

Nyland 1
Guy Broman

Åboland 1
Raoul Bergqvist

Hallintoneuvosto
20 jäsentä

Pekka Laurila, mv, Huittinen, puheenjohtaja; Juha Kylämäki, mv, Mart-
tila, varapuheenjohtaja; Seppo Ali-Lekkala, mv, Tammela; Juha Anttila, 
mv, Vilppula; Bjarne Gröning, mv, Kemiö; Heikki Kankare, mv, Martti-
la 31.12.2006 asti; Miia Keskitalo, emäntä, Mynämäki 1.1.2007 alkaen; 
Mari Korkeaoja-Nurmo, emäntä, Kokemäki; Jukka Kujala, mv, Eurajoki; 
Markku Laine, agrologi, Mäntsälä; Antti Launto, mv, Sauvo 25.4.2006 
asti; Sari Lehtinen, emäntä, Sysmä; Mikko Leikola, mv, Nummi-Pusula; 
Matti Murto, agronomi, Kuusjoki 25.4.-27.6.2006; Jari Mäkilä, mv, 
Oripää 29.11.2006 lukien; Kalevi Pukara, mv, Honkajoki; Kari Puttaa, 
mv, Vehmaa; Jarmo Rintamäki, mv, Ikaalinen; Mailis Risku, emäntä, 
Kihniö; Mirja Rouhiainen, agronomi, Somero; Ilkka Säynätjoki, mv, 
Kuhmoinen; Tiina Teperi-Saari, agrologi, Alastaro ja Pekka Uusitalo, 
mv, Orimattila

Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa. Hal-
lintoneuvostosta ovat vuoden 2007 päättyessä erovuorossa: Seppo Ali-
Lekkala, Bjarne Gröning, Markku Laine, Sari Lehtinen, Mikko Leikola, 
Jari Mäkilä ja Pekka Uusitalo.

Hallitus
5 jäsentä

Markku Aalto (syntynyt 1950)
Hallituksen puheenjohtaja 2001–, jäsen 1994–
Sianlihantuottaja Jämijärveltä

Tiina Varho-Lankinen (syntynyt 1962)
Hallituksen varapuheenjohtaja 2003–, jäsen 2001–, kauppatieteiden 
maisteri
Naudanlihan- ja broilerinlihan tuottaja Oripäästä

Marcus H. Borgström (syntynyt 1946)
Hallituksen jäsen 1995–, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Sianlihantuottaja Sipoosta

Jussi Savijoki (syntynyt 1968)
Hallituksen jäsen 2003–
Sianlihantuottaja Huittisista

Simo Palokangas (syntynyt 1944)
Hallituksen jäsen 1994–31.3.2006, agronomi
LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja, Säkylä

Matti Murto (syntynyt 1964)
Hallituksen jäsen 27.6.2006 alkaen, agronomi
Naudanlihantuottaja, Kuusjoki

Pekka Laurila
LSO Osuuskunnan
hallintoneuvoston pj.

Markku Aalto
LSO Osuuskunnan
hallituksen pj.

6  LSO OSUUSKUNTA



Tuloslaskelma ja tase
TULOSLASKELMA

(1.000 euroa) 2006 2005 2004 2003 2002

Liiketoiminnan muut tuotot 5.023 792 2.524 1.192 1.193

Liikevoitto/-tappio 4.420 -8 1.928 -3.252 246

Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja 7.775 3.471 5.617 3 2.166

Yli- / alijäämä 6.579 3.473 3.597 -39 1.292

TASEYHTEENVETO 31.12.
(1.000 euroa) 2006 2005 2004 2003 2002

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat 48.894 42.107 42.335 27.845 29.176

Vaihtuvat vastaavat 6.777 6.378 3.920 3.376 2.652

Vastaavaa yhteensä 55.671 48.485 46.255 31.221 31.828

Vastattavaa

Oma pääoma 46.329 37.854 32.212 27.227 26.276

Tilinpäätössiirtojen kertymä 5 6 9 5 -

Pakolliset varaukset 1.670 1.866 1.871 2.073 2.212

Pitkäaikainen vieras pääoma 4.736 6.616 8.497 1.469 1.641

Lyhytaikainen vieras pääoma 2.931 2.143 3.666 447 1.699

Vastattavaa yhteensä 55.671 48.485 46.255 31.221 31.828

LUKUJA 2006 2005 2004 2003 2002

Osuuspääoma, 1000 euroa 21.283 17.829 14.366 11.886 10.115

– mistä velvoitteen mukaista, 1000 euroa 11.093 10.862 9.141 - -

Osuuspääoman korko, % 10,0 *) 10,0 10,0 10,0 10,0

Jäsenmäärä, 31.12. 3.654 5.205 6.578 6.775 6.982

*) Hallituksen ehdotus

Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet lisäksi toimitusjohtaja Kai 
Seikku sekä hallintoneuvoston puheenjohtajat, mv Pekka Laurila ja mv 
Juha Kylämäki.

Hallitus kokoontui yksitoista kertaa. Hallituksesta ovat vuoden 
2007 päättyessä erovuorossa Markku Aalto ja Marcus H. Borgström.
Hallituksen ja hallintoneuvoston sihteerinä on toiminut diplomikirjeen-
vaihtaja Eva-Stina Engberg.

Tilintarkastajat tilivuodelle 2006

Varsinaiset tilintarkastajat
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana 
diplomiekonomi Johan Kronberg, KHT, Parainen
Petri Palmroth, kauppatieteiden maisteri, KHT, Turku

Varatilintarkastajat
Mika Kaarisalo, kauppatieteiden maisteri, KHT, Turku
Pasi Pietarinen, kauppatieteiden maisteri, KHT, Turku
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LSO Osuuskunta, PL 50 (Kaivokatu 18), 20521 Turku
vaihde 010 570 100, telefax 010 570 6146

www.lso-osuuskunta.fi
Y-tunnus: 0142110-6

*  Segmenttien välinen -10,1 milj. euroa
**  Pro forma Scan Group
*** HK Ruokatalon ja tanskalaisen Danish Crownin 50/50 -periaatteella omistama yhteisyritys Saturn Nordic Holding AB 

omistaa 100 % Sokolówin osakkeista. Vuonna 2006 Sokolówin liikevaihdosta puolet eli 203,6 milj. euroa konsolidoitui  
HK Ruokatalo Group -konsernille.

Toimipaikat Luulajassa, Skellefteåssa ja Ullångerissa Scan AB omistaa 50 %:sti Nyhléns & Hugosonin kanssa. 

LSO Osuuskunta
33,9 % osakkeista
81,7 % äänistä

HK Ruokatalo Group Oyj ➞ HKScan Oyj
Pro Forma liikevaihto 2006: 2057,1 Meur*, toimitusjohtaja Kai Seikku

Suomi
liikevaihto v. 2006:
608 Meur

Toimitusjohtaja
Esa Mäki
• HK Ruokatalo Oy

Ruotsi
liikevaihto v. 2006**:
1124,8 Meur

Toimitusjohtaja
Magnus Lagergren
• Scan AB

Baltia
liikevaihto v. 2006:
130,8 Meur

Baltia-ryhmän johtaja
Olli Antniemi
• AS Rakvere  
Lihakombinaat
• AS Tallegg

Puola
liikevaihto v. 2006:
203,6 Meur***

• Saturn Nordic 
Holding AB
➞ Sokolów S.A.
Toimitusjohtaja
Boguslaw Miszczuk

HK Ruokatalo Groupin huhtikuussa 2007 
kokoontuva yhtiökokous päättää yhtiön 
nimen muuttamisesta HKScan Oyj:ksi. 

LSO Osuuskunnan kautta lihantuot-
tajat käyttävät omistajavaltaa uudessa 
yhtiössä, sillä LSO Osuuskunta on sen 
suurin omistaja: 33,9 % osakkeista ja 
81,7 % äänimäärästä ( 28.2.2007).

HKScan on kahdeksassa Pohjois- 
Euroopan maassa toimiva, liikevaihdoltaan 
kahden miljardin euron ruokayhtiö. Sillä 
on johtavat tuotemerkit kaikilla markkina-
alueillaan: Suomessa, Ruotsissa, Virossa, 
Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. HKScanin 
menestys tuo tulosta myös jäsenille.


