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100 vuotta Luotettavaa SuomaLaiSta omiStuSta



LSo osuuskunnan 
tarkoitus ja toiminta-ajatus

LSO Osuuskunta on 1 500 aktiivisen lihantuottajan yhteisö, joka käyttää vastuullisesti 
suomalaisen omistajan ääntä Euroopan kahdeksanneksi suurimmassa liha-alan yhtiössä 
HKScanissa.

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 jäsenten 
toimintaedellytyksiä tukevia kantoja ja 
esiintuo vaikuttamisessaan lihantuotannon 
yhteiskunnallisen merkityksen.

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

 � 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- 
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 � Lihan tuottajahintojen viiveellä tapahtunut 
nousu ei riittänyt kompensoimaan kustannusten 
nousua. Hintojen nousupaine jatkuu, jotta voi-
daan turvata lihantuotannon jatkuvuus.

 � Lihan kulutus kasvoi yhden prosentin kulut-
tajien halutessa laadukasta ja vastuullisesti 
tuotettua ruokaa. Lihan kokonaistuotanto laski 
yhden prosentin. 

 � HK Rypsiporsas® jatkoi menestystään. Maukas 
HK Rypsiporsas® on osaltaan parantanut sianli-
han terveellisyysmielikuvaa ja lisännyt sianlihan 
myyntiä Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL) myönsi marraskuussa HK Ruoka-
talolle vuoden 2012 kansanterveyspalkinnon 
tunnustukseksi yhtiön tekemästä kansanter-
veyttä edistävästä työstä. Palkinto annettiin 
pitkäaikaisesta tuotekehitystyöstä, jota HK 
Ruokatalo on viime vuosina tehnyt vastuul-
lisuusohjelmansa mukaisesti vähentääkseen 
tuotteidensa suolan ja tyydyttyneiden (kovien) 
rasvojen määriä.

 � Jäsenet saivat maksamalleen osuuspääomalle 6 
prosentin koron vuodelta 2011. Viimeisen kym-
menen vuoden ajalta on maksettu keskimäärin 
10 prosentin korko. Vuodelta 2012 osuuskun-
nan hallitus esittää koroksi 5 prosenttia.

 � LSO Osuuskunta jatkoi vuonna 2005 alkanutta 
passiivijäsenten erottamisohjelmaa. Hallinnon 
tavoitteena on pitää osuuskunnan toiminta 
aktiivituottajien käsissä. Passiiviksi luokitellaan 
jäsenet, jotka eivät ole myyneet viimeisen 12 
kuukauden aikana sikoja tai siipikarjaa tai vii-
meisen 24 kuukauden aikana nautoja HK Agrille 
tai Länsi-Kalkkunalle. 
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vuosi 2012 lyhyesti
 � LSO Osuuskunta sai valmiiksi uuden omistaja-

vaikuttamismallin ajamaan tasavertaisesti  
kaikkien aktiivisten lihantuottajajäsentensä  
toimintaedellytyksiä ja tulonmuodostusta. 

 � Viimeisin osa vaikuttamismallia on vuonna 2013 
käynnistyvä LSO Osuuskunnan ja HKScanin 
yhdessä rakentama alkutuotannon yhteistyöryh-
mien toimintamalli. Alkutuotannon yhteistyö-
ryhmissä kehitetään yhtiön lihantuotannon ja 
-hankinnan kilpailukykyä, seurataan kannatta-
vuutta sekä varmennetaan tuotannon jatkuvuus 
toimintaansa aktiivisesti kehittävillä tiloilla. 

 � LSO Osuuskunta hyväksyi muutokset osuuskun-
nan sääntöihin ja vaalijärjestykseen. Muutos 
mahdollistaa jäsenpohjan ja toiminnan laajen-
tamisen, tarkentaa jäsenen yhteistyösopimuk-
seen perustuvia velvollisuuksia, mahdollistaa 
hallinnon koon muuttamisen vastaamaan jäsen-
kunnassa tapahtuvia muutoksia sekä tarkentaa 
hallituksen ja hallintoneuvoston työnjakoa.

 � LSO Osuuskunta ei saanut korkeimmalta oikeu-
delta valituslupaa LSO Osuuskunnan vuonna 
2006 HKScanin osakkeilla tekemiä osakekaup-
poja koskevassa oikeudenkäynnissä. Helsingin 
hovioikeuden päätös jää siten pysyväksi. 

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

Vuodelle 2012 oli ominaista hintojen nousu. Nousu alkoi rehuraaka-aineiden hinnoista vastoin yleistä olet-
tamusta. Lihan tuottajahinta nousi merkittävästi kuten myös lihan ja lihajalosteiden hinta kaupassa. Näiden 
hintojen nousu tapahtui kuitenkin viiveellä eikä tuottajan asema lihaketjussa juuri helpottunut tuotantokus-
tannusten nousun seurauksena. Tuottajan asema elintarvikeketjussa on edelleen heikko. Valmisteilla olevan 
kilpailulain uudistuksella on tarkoitus parantaa niin tuottajan kuin elintarviketeollisuudenkin kilpailuasemaa. 
LSO Osuuskunta on riippuvainen molempien menestyksestä, joten lain uudistuksella on merkittävä vaikutus 
meille jatkossa.

HKScanin keskeiset 
taloudelliset tavoitteet 

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

tuloksesta

LSO Osuuskunnan keskeiset  
edunvalvontakannat

 � Lihantuotannolla tulee olla yhtäläiset toi-
mintaedellytykset koko maassa

 � Suomalaisen tuotantotavan erityispiirteet 
pitää huomioida ja turvata EU:n maatalous- 
politiikan uudistamisen yhteydessä

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

ALkuperÄ eSIIn

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät ovat tulossa 
pakollisiksi tänä vuonna. Uudistus tulee osaltaan 
parantamaan kotimaisten elintarvikkeiden näky-
vyyttä ja asemaa kaupassa. Raaka-aineiden alku-
perän selkeä merkitseminen kuluttajapakkauksiin 
on etu paikalliseen lihantuotantoon vahvasti sitou-
tuneelle HKScanille sen kaikilla toimialueilla. 

Alkuvuonna 2013 hevosenlihakohu on tuonut 
esille vastuuttoman toiminnan pitkissä lihan toimi-
tusketjuissa. LSO-lainen lihaketju on aina perustu-
nut osuuskunnan jäsenten tuottamaan kotimaiseen 
lihaan. Se on varmasti ollut vuosien varrella lisäkus-
tannus, kun kilpailua on käyty toimijoiden kanssa, 
jotka ovat hankkineet raaka-aineensa mistä halvim-
malla ovat saaneet. Näillä toimijoilla tuontiraaka-
aineesta tehdyt tuotteet on sitten voitu myydä suo-
malaisella tuotemerkillä ja samalla häivyttää lihan 
alkuperä. Tulevaisuus on toimijoiden, jotka pystyvät 
ohjaamaan koko elintarvikeketjua rehuntuotannosta 
aina kaupan hyllylle saakka. Tällaisen ketjun toi-
minta edellyttää tuottajien, teollisuuden ja kaupan 
tiukkaa sitoutumista. LSO Osuuskunnalla on jäsen-
tensä ja omistuksensa kautta HKScanissa mahdol-
lisuus pitää yllä ja kehittää osaltaan tällaista läpi-
näkyvää ja vastuullista ketjua. HKScan on ottanut 
käyttöön vuoden 2013 alusta alkutuotannon vaikut-
tamismallin missä lihantuottajien kanssa yhdessä 
kehitetään alkutuotantoa osana koko HKScan 
-konsernia. LSO Osuuskunta on kehittänyt mallin 
yhdessä yhtiön kanssa. 

LSO Osuuskunnan 100-vuotishistoriateos ”Liha-
talonpojat ja heidän yhtiönsä” saatiin painoon vuo-
den lopulla. Kirja jaettiin kaikille Osuuskunnan jäse-
nille ja tullaan jakamaan kaikille uusille jäsenille jat-
kossa. Teos kuvaa realistisesti koko LSO Osuuskun-
nan ja HKScanin 100 vuoden taipaleen keskittyen 
kuitenkin viimeiseen 25 vuoteen.

TuLevAT hAASTeeT

HKScanin uusi toimitusjohtaja aloitti tehtävänsä 
vuoden 2012 maaliskuun alussa. Hannu Kottonen 
on lähtenyt kehittämään yhtiötä määrätietoisesti 
tavoitteenaan toiminnan tehostaminen ja konser-
nin synergian parempi hyödyntäminen. Yhtiön joh-
toa on myös uudistettu voimakkaasti. Vuosi 2012 
ei ollut tuloksellisesti kehuttava. Yhtiön hallituksen 
näkemyksen mukaan vuosi 2013 tulee olemaan 
edellistä vuotta parempi. Ison yhtiön tuloksenteko-
kyky ei parane nopeasti, joten uudelle johdolle on 
annettu aikaa näyttää taitonsa. Merkkejä tuloksen 
paranemisesta on silti perusteltua odottaa jo kulu-
van vuoden aikana. Parantunut tuloksentekokyky 
on edellytys LSO Osuuskunnan ja sen lihantuottaja-
jäsenten menestykselle jatkossa.

vAALIvuOSI 2014

LSO Osuuskunnan hallinnossa on viime vuosina ollut 
vaihtuvuutta. Osuuskunnan ja yhtiön hallintojen  
eriyttäminen aiheutti sen, että osuuskunnan hallin-
non jäseniä siirtyi yhtiön puolelle. Tuotannon loppu-
misen, sukupolvenvaihdosten ja muiden syiden takia 
hallintohenkilöitä on myös jäänyt pois hallintopai-
koilta. Uusia hyviä päätöksentekijöitä on kuitenkin 
löydetty poistuneiden tilalle.  Vuosi 2014 on taas LSO 
Osuuskunnan edustajiston vaalivuosi. Uusille liha-
alasta kiinnostuneille osuuskunnan jäsenille avautuu 
jälleen hyvä mahdollisuus päästä mukaan vaikutta-
maan oman tuotannonalan asioihin näköalapaikalta 
ja etenemään hallintouralla. 

Matti Murto
Hallituksen puheenjohtaja
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ensimmäiset sata vuotta 
Luotettavaa Suomalaista omistusta

LSO Osuuskunnan edun valvonnan 
keihäänkärjet 2012 

 � Lihaedunvalvonnan tiivistäminen osana 
MTK:n lihavaliokuntaa 

 � Julkisten hankintojen ehtoihin ja ostoihin 
vaikuttaminen, jotta vastuullisesti tuote-
tun suomalaisen lihan vahvuudet huo-
mioidaan hankintaperusteena 

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

 � Edistetään tuotantotapamerkinnän käyt-
töönottoa alkuperämaamerkinnän rin-
nalle Suomi vastuullisen lihantuotannon 
mallimaa -hankkeessa 

LSO Osuuskunta juhlii ensimmäistä sataa toimintavuottaan työn merkeissä 1 500:n suomalaisen aktiivilihan-
tuottajan yhteisönä. Osuuskunta on tänään enemmän kuin koskaan aktiivisesti lihaa sekä välityseläimiä tuot-
tavien ja tuotantoaan kehittävien tilojen yhteisö. Osuuskunnan vahvuutena ovat selvä omistajatahdon linjaava 
toimintastrategia, toimiva omistajavaikuttamismalli, sitoutuneet jäsenet sekä aktiivinen osaamistaan kehittävä 
hallinto. Osuuskunta kohtelee jäseniään tasapuolisesti edistäen niin sika-, nauta- kuin siipikarjanlihantuotan-
non toimintaedellytyksiä ja tulonmuodostusta. Osuuskunnan perustehtävä, tuottaa lihantuottajajäsenelleen 
lisäarvoa, on ollut muuttumaton koko 100-vuotisen historian ajan ja näin on myös jatkossa.

vAkAvArAInen LISÄArvOn 
TuOTTAjA

LSO Osuuskunnan tavoitteena on maksaa sisään 
maksetulle osuuspääomalle kilpailukykyistä ja 
tasaista korkoa vaarantamatta osuuskunnan omava-
raisuutta ja maksuvalmiutta. Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana osuuspääomalle on maksettu 10 %:n 
keskikorko. Kertomusvuonna osuuskunta huomioi 
HKScanin antaman ohjeistuksen ja tuki koronmak-
sukykyään myymällä muita kuin ydinomistuksessa 
olevia kiinteistöjä sekä neuvottelemalla Vantaan 
teollisuustontin vuokran markkina-arvoa vastaa-
vaksi. Ilman kertaluonteisia eriä vuokratuottojen 
kasvu yhdessä osuuskunnan tiukan kulukurin kanssa 
on parantanut merkittävästi, 0,6 miljoonaa euroa, 
oman toiminnan liikevoittoa vuositasolla kahden vii-
meisen toimintavuoden aikana. 

Koska HKScanin maksama osinko alenee kuiten-
kin jo toisena vuonna peräkkäin merkittävästi, nyt 
10 senttiin/osake (17 senttiä/osake), vaikuttaa se 
osuuskunnan oman toiminnan tehostumisesta huo-
limatta osuuspääomalle maksettavaan korkoon. 
HKScan odottaa kuitenkin konsernin koko vuoden 
liikevoiton paranevan vuodesta 2012. Tämä luo 
edellytyksiä paremmalle osingonmaksulle tulevai-
suudessa.

YhTIön pÄÄOmISTAjA 

LSO Osuuskunta täydensi vastuullista omistajavai-
kuttamistaan yhtiön vuonna 2013 käynnistämällä 
alkutuotannon yhteistyöryhmien toimintamallilla. 
Toimintamallissa kehitetään yhtiön lihantuotannon 
ja -hankinnan kilpailukykyä, seurataan kannatta-
vuutta sekä varmennetaan lihantuotannon jatku-
vuus parhaita käytäntöjä hyödyntävillä toimintaansa 
aktiivisesti kehittävillä tiloilla. Liki 30 eturivin suo-
malaista lihantuottajaa pääsee näköalapaikalle 
kehittämään omistamansa yrityksen alkutuotan-
toa ja tuottamaan yhdessä yhtiön asiantuntijoiden 
kanssa lihantuotannon jatkuvuuden turvaavaa lisä-
arvoa.  Toimintamalli on edistyksellinen ajassa, jossa 

eurooppalaisen poliittisen päätöksenteon korkeim-
milla tasoilla pohditaan tuottaja- ja toimialaorgani-
saatioiden roolia ruokaketjun reilumman tulonjaon 
turvaajana. 

Lihatalonpoikien yhtiölle – nykyiselle HKScanille – 
osuuskunta tarjoaa kasvollisen, vastuullisen ja pitkäjän-
teisen pääomistajan, jolla on selvästi ilmaistu omistaja-
tahto. Yhtiön tämän päivän haaste on kannattavuuden 
parantaminen konsernirakenteen mahdollisuudet täysi-
määräisesti hyödyntäen. 

Osuuskunnan omistuksessa HKScanissa ei tapah-
tunut muutoksia. Osuuskunnan hallussa 31.12.2012 oli 
34,88 prosenttia osakkeista ja 69,25 prosenttia ääni-
määrästä. Osuuskunnan talous on vakaalla pohjalla: 
omavaraisuusaste on hyvä 63,8 % (62,2 %), tase vahva 
ja maksuvalmius on kunnossa. 

Hallinnon tavoitteena on kehittää LSO Osuuskun-
taa aktiivisten lihantuottajien yhteisönä. Osuuskunta 
on vuodesta 2005 alkaen erottanut passiivijäsenet. 
Vuoden 2012 lopussa LSO Osuuskunnan jäsenmäärä 
oli 1 527 (1 670). Osuuspääoman keruuohjelma toimii 
suunnitellusti. 

Osuuspääoman suuruus oli vuoden vaihteessa 20,0 
miljoonaa euroa (20,2 milj. euroa), 0suuspääomavel-
voite oli 24,8 miljoonaa euroa (24,0 milj. euroa), josta 
maksettu oli 14,6 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa). 
Vapaaehtoisen maksetun osuuspääoman määrä oli 5,4 
miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa).

TuLevA 

Globaalin talouden suurissa haasteissa kestävän 
kehityksen mukainen paikallinen elintarviketuotanto 
on kasvava trendi. Maapallon kasvava väkimäärä 
pitää ruokkia vastuullisesti laadukkaalla ruualla 
tavalla, joka huomioi niin ympäristön kuin tuotanto-
eläimet, mutta samalla mahdollistaa lihantuotannon 
jatkuvuuden.  Kansainvälisen osuustoiminnan juhla-
vuosi 2012 nosti ansiokkaasti osuustoiminnan esiin 
niin yritys- kuin omistusmuotona. Osuustoiminnan 
suuri vahvuus on pitkäjänteisyys ja vahva sitoutumi-
nen paikalliseen yhteisöön nopeastikin muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Osuustoiminnan piirissä kas-

vanut liha-ala tarjoaa kansakunnalle toimeentuloa 
ja elintarvikeomavaraisuutta sekä kuluttajan arvos-
tamia tuoreita, kotimaassa vastuullisesti tuotettuja 
lihatuotteita. 

LSO Osuuskunta starttaa seuraavaan sataan vuo-
teen luottavaisesti ja tietoisena omasta vastuustaan niin 
jäsenille kuin yhteiskunnalle. 

Veikko Kemppi
LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja
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entistä yhtenäisempi  
hkScan-konserni

minnan uudelleenjärjestelystä, joilla tähdätään 10 
miljoonan euron vuotuiseen tulosparannukseen. 
Muutokset toteutetaan vuoden 2013 puoliväliin 
mennessä. Myös Suomessa toimenpiteet tuotta-
vuuden ja kannattavuuden parantamiseksi jatkui-
vat. Yhtiön juridisen rakenteen virtaviivaistaminen 
aloitettiin.

vASTuuLLISuudeSTA pALkITTujA jA 
mAISTuvIA ruOkAheTkIÄ

HKScan-konsernin keskeisimpiä menestystekijöitä 
ovat sen vahvat tuotemerkit ja tuotetarjooman inno-
vatiivinen kehittäminen. Ruoan maun, laadun ja vas-
tuullisen tuotantotavan lisäksi kuluttajat arvostavat 
tuotteita, joilla tuetaan terveellisiä elämäntapoja. 
HKScan osallistuu aktiivisesti toimialan tutkimus- ja 
kehitysprojekteihin ja panostaa tuotekehityksessä 
korkealaatuisiin ja ravitsemuksellisesti tasapainoisiin 
tuotteisiin. Marraskuussa HK Ruokatalolle myönnet-
tiin vuoden 2012 kansanterveyspalkinto tunnustuk-
seksi kansanterveyttä edistävästä pitkäaikaisesta 
tuotekehitystyöstä, jota yhtiö on viime vuosina teh-
nyt vähentääkseen suolan ja tyydyttyneen (kovan) 
rasvan määrää tuotteissaan.

HK Rypsiporsas® jatkoi kaupallista menes-
tystään Suomessa. Ruotsissa vastaava konsepti, 
Svensk Rapsgris®, lanseerattiin sekä ammatti- että 
kotikokeille. Virossa lanseerattiin onnistuneesti uusi 
Lihakas-tuotesarja. Rukiilla leivitetty porsaan paah-
topaisti voitti ensimmäisen palkinnon ”Viron paras 
elintarvike 2012” -kilpailussa. Lisäksi yhtiön tuotteet 
saivat ”Terveydelle paras ruoka” –kunniamaininnan 
toisena vuonna peräkkäin.

Tunnemme LIhArAAkA-AIneen 
ALkuperÄn

Samalla kun raaka-aineen ja tuotteen alkuperä sekä 
vastuullinen tuotantotapa vaikuttavat entistä enem-
män kuluttajien ostopäätöksiin, HKScanin asema 
vastuullisena toimijana eurooppalaisessa liha- ja ruo-
kateollisuudessa vahvistuu edelleen. HKScan tuntee 
sopimustuottajansa sekä yhteistyökumppanit ja siten 
valmistamiensa tuotteiden alkuperän.

Vahvistimme yhteistyötä lihantuottajiemme 
kanssa kuluneen vuoden aikana. Alkutuotannon 
kilpailukyvyn parantamiseksi suunniteltu lihan alku-
tuotantoa koskeva uusi yhteistyömalli julkistettiin 

sekä Suomessa että Ruotsissa. Malli otetaan käyt-
töön vuoden 2013 aikana. Suomessa HKScan on 
mukana myös Vastuullinen sikatalous -kehittämis-
hankkeessa, joka alkoi kuluneena vuonna. Lisäksi 
teurastamoille nimitettiin ja koulutettiin eläinten 
hyvinvoinnista vastaavat henkilöt uuden EU-lainsää-
dännön mukaisesti. Eläinten hyvinvoinnin edistämi-
seen tähtäävät tutkimukset ja hankkeet edistyivät 
kaikilla markkina-alueilla. 

mAkujA 100 vuOden vArreLTA

Vuonna 2013 HKScan-konserni ja yhtiön suurin 
omistaja LSO Osuuskunta juhlivat 100-vuotista tai-
valtaan, mikä näkyy myynnin, markkinoinnin ja vies-
tinnän toimenpiteissä Suomessa. 

On kunnia saada johtaa yritystä, jolla on vahva 
historia. Samalla kun se velvoittaa jatkamaan perin-
teitä, jotka ovat arvokkaita sidosryhmillemme, se vel-
voittaa myös uudistamaan yritystä ja sen toiminta- 
tapoja. Vahvoille juurille on hyvä rakentaa myös 
uusia perustuksia, jotka kestävät entistä haasta-
vamman ja kansainvälisemmän kilpailuympäristön, 
ja jotka auttavat HKScania vastaamaan sekä asiak-
kaiden että kuluttajien odotuksiin tänään ja myös 
seuraavana satavuotiskautena.

kIITOS YhTeISTYöSTÄ

Kiitän lämpimästi HKScan-konsernin henkilöstöä, 
asiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä omista-
jia hyvästä ja sitoutuneesta yhteistyöstä yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.  Kiitokset myös kulut-
tajille vuoropuhelusta ja valinnoistanne, jotka ovat 
arjen osoituksia vastuullisen toiminnan arvostami-
sesta läpi koko tuotteen elintarvikkeen elinkaaren 
– aina pellolta pöytään saakka. 

Vantaalla 1.3.2013
Hannu Kottonen
toimitusjohtaja

vAhvAA pOhjAA rAkenTAmASSA

Vuoden aikana aloitettua konsernin kehitys- ja uudis-
tamistyötä tehtiin linjassa elokuussa päivitetyn stra-
tegian kanssa. Työtä tukivat konsernin uusi toimin-
tamalli ja sen mukaiset ylimmän johdon nimitykset.

Täsmennetty strategia keskittyy kannattavuuden 
parantamiseen. Kannattavuutta parannetaan raken-
tamalla brändiarvoa ja kysyntää sekä parantamalla 
toiminnan tehokkuutta. Lisäksi tulevaisuuden liike-
toimintaan vaikuttavia tekijöitä johdetaan entistä 
aktiivisemmin. Pääomarakennetta ja konsernirapor-
tointia kehitetään edelleen.

Strategian ja toimintamallin jalkautus eteni jär-
jestelmällisesti kaikissa liike- ja tukitoiminnoissa. 
Loppuvuodesta strategiset tavoitteet työstettiin 
konkreettisiksi toimenpidesuunnitelmiksi. Työtä 
jatketaan kuluvana vuonna.

Tavoitteemme on luoda yhtenäiset toimintatavat 
kaikilla kotimarkkinoillamme ja varmistaa konserni-
synergioiden entistä tehokkaampi hyödyntäminen 
sekä asiakasrajapinnassa että sisäisesti. Asiakas-
palvelun ja liiketoiminnan sekä tarjooman kehittämi-
seksi konserniin perustettiin kansainvälisesti toimiva 
Away from Home (AfH)-liiketoiminto. Myös konser-
nitoimintoja vahvistettiin muodostamalla, muun 
muassa uusi, vastuualueeltaan laaja, Teknologian 
ja tuotannon kehittämisen (T&OD) toiminto.

kOnkreeTTISILLA TOImenpITeILLÄ 
kOhTI pArempAA TuLOSTA

Konsernin tulos vuonna 2012 oli kokonaisuudessaan 
odotuksia alhaisempi, mutta rahavirta vahvistui. Toi-
sen vuosineljänneksen jälkeen liiketoiminta kärsi erit-
täin nopeasti kohonneista rehuhinnoista kaikilla koti-
markkina-alueilla. Kohonneita raaka-ainekustannuk-
sia siirrettiin myyntihintoihin vaiheittain. Ruotsin lii-
ketoiminnan alkuvuosi oli erittäin haastava. Vuoden 
loppua kohden suunta saatiin kääntymään. Tanskan 
Vinderupin tehtaalla kesäkuun alussa tapahtunut 
tulipalo vaikutti liiketoimintaan merkittävästi onnis-
tuneesta jälleenrakennusohjelmasta huolimatta.

Käynnistimme keväällä mittavan, vuoden 2013 
loppuun kestävän kehittämisohjelman, joka eteni 
suunnitellusti. Tavoitteena on yli 20 miljoonan 
euron vuotuinen tulosparannus ja sitoutuneen pää-
oman määrän merkittävä vähentäminen. Ohjelman 
puitteissa ilmoitettiin suunnitelmat Ruotsin liiketoi-

Vuonna 2012 HKScanilaiset tekivät määrätietoista työtä entistä kannattavamman ja yhtenäisemmän konsernin 
rakentamiseksi. Työntäyteisen vuoden aikana rakennettiin perustaa tulevaan.

LSo oSuuSkunta - vuoSikeRtomuS 2012
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TuLOSkehITYS jA TALOudeLLInen 
ASemA

LSO Osuuskunta luovutti varsinaisen liiketoimin-
tansa HKScan-konsernille vuoden 1997 alussa eikä 
osuuskunnalle ole sen jälkeen kertynyt liikevaihtoa, 
vaan sen tulot muodostuvat pääosin HKScanin mak-
samista osingoista ja vuokrista sekä kertaluontoi-
sista myyntivoitoista.

Tilinpäätökseen kirjattujen liiketoiminnan mui-
den tulojen määräksi muodostui 2,3 miljoonaa 
euroa (0,6 miljoonaa euroa vuonna 2011). Tulos 
ennen veroja 3,8 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa 
vuonna 2011).

HKScan-konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuo-
desta ja oli 2 546,8 miljoonaa euroa (2 491,3 milj. 
euroa vuonna 2011). Konsernin raportoitu liikevoitto 
oli 41,3 miljoonaa euroa (39,6 milj. euroa). Tulok-
seksi ennen veroja muodostui 12,6 miljoonaa euroa 
(11,3 milj. euroa). HKScan-konsernin palveluksessa 
Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa oli kes-
kimäärin yhteensä 7 763 henkeä, kun vuotta aiem-
min luku oli 8 287. Henkilöstöstä 34,6 prosenttia 
työskenteli Suomessa (32,5 % vuonna 2011). 

LSO Osuuskunnan omavaraisuusaste vuoden 
2012 lopussa oli 63,8 prosenttia, kun se vuotta 
aikaisemmin oli 62,2 prosenttia.  HKScan-konsernin 
omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 34,6 prosent-
tia (33,6 % vuonna 2011). 

Osuuskunnan kokonaislainoista on korkosuo-
jattuna hallituksen päätöksen mukaisesti noin  
50 %:n osuus. 

OmISTuS hkScAnISSA

LSO Osuuskunta on HKScan Oyj:n emoyhteisö. 
Osuuskunta ja HKScan Oyj konserniyhteisöineen 
muodostavat LSO-konsernin. Osuuskunnan omis-
tusosuus HKScanissa oli tilikauden päättyessä 34,88 
prosenttia osakepääomasta ja 69,25 prosenttia 
äänimäärästä. Näillä luvuilla LSO Osuuskunta on 
HKScanin suurin omistaja. Osakeomistuksen mark-
kina-arvo oli tilikauden päättyessä 69,7 miljoonaa 
euroa (108,3 milj. euroa). Markkina-arvon lasku oli 
seurausta HKScan Oyj:n osakkeen pörssikurssin ale-
nemisesta 35,6 prosentilla edellisestä vuodesta. 

Hallitus päivitti asiantuntijalausuntoihin poh-
jautuen ostokäytännön HKScan Oyj:n osakkeiden 
suhteen. Osakkeiden ostotoimeksiannon yhteydessä 
tarkistetaan, ettei osuuskunnalla ole sisäpiirintietoa 
ja toimeksianto annetaan kirjallisesti dokumentoi-
den ulkopuolisen toteutettavaksi kun osakkeiden 
kaupankäynti-ikkuna on auki.

hALLITukSen kOkOOnpAnOn 
muuTTumInen

LSO Osuuskunnan hallituksen kokoonpanossa 
tapahtui kertomusvuonna muutos. Hallituksen jäsen 

Rita Wegelius luopui syksyllä hallitustyöskentelystä. 
Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin 13.12.2012 
lukien Tiina Teperi-Saari.

SÄÄnTöuudISTuS

LSO Osuuskunnan edustajiston ylimääräinen kokous 
22.11.2012 hyväksyi sääntötyöryhmän valmistele-
man sääntömuutosesityksen. Työssä on huomioitu 
vuonna 2013 voimaan tulevan uuden osuuskunta-
lain painotukset. Työryhmä käytti asiantuntijanaan 
varatuomari Anne Kontkasta Pellervo-Seurasta. 
Oleellisimmat sääntömuutokset ovat: 1) jäsenen 
sekä toimialan määrittely mahdollistaa jäsenpoh-
jan ja toiminnan laajentamisen, 2) jäsenen yhteistyö-
sopimukseen perustuvia velvollisuuksia on tarken-
nettu, 3) hallinnon kokoa on mahdollista muuttaa 
vastaamaan jäsenkunnassa tapahtuvia muutoksia 
sekä 4) hallituksen ja hallintoneuvoston työjakoa  
on tarkennettu.

100-vuOTIShISTOrIATeOS

Juhlavuotensa 2013 kunniaksi hallituksen aset-
tama historiatyöryhmä toteutti 11.1.2013 julkais-
tun 100-vuotishistoriateoksen Lihatalonpojat ja 
heidän yhtiönsä. Kirjan kirjoittivat Veijo Åberg ja 
Laura Puro. Kirja kertoo LSO:n ja HKScanin sata-
vuotisesta taipaleesta. Samalla teos avaa näkymän 
suomalaisen elintarviketuotannon muutoksiin. His-
toriateos jaetaan LSO Osuuskunnan nykyisille ja liit-
tyville uusille jäsenille.    

OSuuSpÄÄOmALLe  
mAkSeTTAvA kOrkO

Osuuskuntastrategian mukaan tavoitteena on mak-
saa sisään maksetulle osuuspääomalle kilpailuky-
kyistä ja tasaista korkoa vaarantamatta osuuskun-
nan omavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana on sisään maksetulle 
osuuspääomalle maksettu 10 prosentin keskikorko. 
Jäsenet saivat maksamalleen osuuspääomalle 6 pro-
sentin koron vuodelta 2011. 

Osuuskunta huomioi yhtiön antaman ohjeis-
tuksen ja tuki koronmaksukykyä pienentämällä 
osinkoriippuvaisuuttaan sekä myymällä muita kuin 
ydinomistuksessa olevia kiinteistöjä sekä neuvotte-
lemalla Vantaan teollisuustontin vuokran  päivittä-
misestä markkina-arvoa vastaavaksi vuodesta 2013 
lukien. Vuokratuottojen kasvu yhdessä osuuskunnan 
tiukan kulukurin kanssa on parantanut osuuskunnan 
oman toiminnan liikevoittoa ilman kertaluonteisia 
eriä n. 0,6 miljoonaa euroa vuositasolla kahden vii-
meisen toimintavuoden aikana.  

Koska HKScanin maksama osinko alenee jo toisena 
vuonna peräkkäin merkittävästi 10 senttiin/osake 
(17 senttiä/osake) vaikuttaa se osuuskunnan oman 

toiminnan tehostumisesta huolimatta myös osuus-
pääomalle maksettavaan korkoon.

HKScan odottaa konsernin koko vuoden liikevoi-
ton paranevan vuodesta 2012. Tämä luo edellytyksiä 
paremmalle osingonmaksulle.

OSuuSkunTASTrATegIA 

LSO Osuuskunnan omistajavaikuttaminen perus-
tuu vuonna 2011 hyväksyttyyn omistajastrategi-
aan, 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 
maksamisen sisään maksetulle osuuspääomalle.

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

3) Lihankäyttöön liittyvien periaattei-
den tarkoitus on varmistaa HKScanin sitoutuminen 
Suomessa kotimaiseen raaka-aineeseen keskeisissä 
brändeissä ja koko lihatuotantoketjun kehittämiseen 
tavalla joka takaa jäsenelle kannattavan lihantuo-
tannon. Suomalaiselle lihalle rakennetaan pitkäjän-
teisesti paras näkyvyys, lisäarvo ja kannattavuus 
suomalaisen lihan vahvuudet hyödyntäen.

OmISTAjAvAIkuTTAmISmALLI 
TÄYdenTYI ALkuTuOTAnnOn 
YhTeISTYörYhmILLÄ

Hallituksen 12. syyskuuta 2012 hyväksymän kah-
deksanosaisen omistajavaikuttamismallin mukaan 
osuuskunta ajaa tasavertaisesti kaikkien jäsentensä 
aktiivilihatuotannon (sika, nauta, siipikarja) toimin-
taedellytyksiä ja tulonmuodostusta tukemalla omis-
tajavaikuttamismallin mukaista koko alkutuotannon 
kattavaa yhteistyöryhmien toimintamallia.

h a L L i t u k S e n  to i m i n ta k eR to m u S  1.1. -31.12 . 2012

1. Yhtiökokous

2. Omistaja-strategian jalkautus 
 yhtiön hallitukselle ja johdolle

3. Yhtiön hallituksen nimitys- 
 valiokunta

4. Puheenjohtajien tapaamiset 
 (yhtiö ja LSO)

5. Puheenjohtajien ja yhtiön  
 hallitusjäsenten tapaamiset

6. Puheenjohtajien ja yhtiön  
 toimitusjohtajan tapaamiset

7. Osuuskunnan hallitus

8. Alkutuotannon yhteistyöryhmät

Omistajavaikuttamismalli.
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kILpAILueTuA ALkuTuOTAnnOn 
YhTeISTYörYhmILLÄ

LSO Osuuskunta ja HKScan ovat rakentaneet toi-
mintamallin, jolla kehitetään lihantuotantoa ja han-
kintaa. Liki 30 eturivin suomalaista lihantuottajaa 
pääsee näköalapaikalle kehittämään omistamansa 
yrityksen alkutuotantoa ja tuottamaan lihantuotan-
non jatkuvuuden turvaavaa lisäarvoa yhdessä yhtiön 
asiantuntijoiden kanssa. Toimintamallissa kehitetään 
yhtiön lihantuotannon ja -hankinnan kilpailukykyä, 
seurataan kannattavuutta sekä varmennetaan tuo-
tannon jatkuvuus toimintaansa aktiivisesti kehittävillä 
tiloilla. Kehitystyöryhmien jäseniksi valitaan tuotan-
toaan aktiivisesti kehittäviä, pitkäjänteiseen yhteis-
työhön sitoutuneita tuottajia, joilla on voimassaoleva 
tuotantosopimus. 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. Käynnistysvaiheessa jäsenistä yksi 
valitaan vuodeksi, toinen kahdeksi ja kolmas kolmeksi 
vuodeksi. Tämän jälkeen jäsenet valitaan vuosittain 
aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kukin kehitystyö-
ryhmä valitsee tuottajaedustajan eläinlajikohtaisiin 
kannattavuustyöryhmiin. Jokainen kannattavuus-
työryhmä puolestaan valitsee edustajansa HKScan 
Suomen ja konsernin tason alkutuotannon strategia-
ryhmiin. Kaikkien kokousten koollekutsujana toimii 
yhtiö. Yhtiö toimittaa asialistan, toimii esittelijänä 
ja raportoijana. LSO Osuuskunnan hallitus seuraa ja 
tukee kehitys- ja kannattavuustyöryhmien toimintaa 
osallistuen 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 enna-
koidaan kannattavuutta ja laatua sekä käsitellään 
tuottajasopimusten päälinjoja. Niissä käydään läpi 
kehittämistyöryhmien esitykset ja annetaan suosi-
tuksia yhtiölle mm. parhaasta eläinlajikohtaisesta 
tuotantotavasta, yhtiön tarjoamista palveluista ja 
tuottajahinnoittelun vaikutuksesta kannattavuuteen. 
Tavoitteena on parhaiden käytäntöjen ja prosessien 
vertailu kansallisesti ja kansainvälisesti. Ryhmät otta-
vat 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.

eduSTAjISTOn pÄÄTökSeT

Laitilassa  26. huhtikuuta 2012 kokoontunut edusta-
jiston varsinainen kokous vahvisti LSO Osuuskunnan 
ja LSO-konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä 
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, halli-
tukselle ja toimitusjohtajalle. Edustajisto päätti hal-
lituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden 2011 
ylijäämä siirretään vapaaseen omaan pääomaan ja 
että osuuspääomalle maksetaan korkoa 6 prosenttia.

Edustajisto päätti nimitysvaliokunnan ehdotuk-
sesta pienentää hallintoneuvoston kokoa 20 jäse-
nestä 18:aan 1.1.2013 lukien. 

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäsenet ero-
vuoroisten osalta. Lisäksi valittiin tilintarkastajat ja 
tarkastusvaliokunnan jäsenet sekä hyväksyttiin hal-
litukselle ehdotetut valtuudet. Niitä selostetaan tar-
kemmin kohdassa ”Hallituksen voimassa olevat val-
tuudet”.

22. marraskuuta 2012 Hämeenlinnassa kokoon-
tunut edustajiston ylimääräinen kokous hyväksyi hal-
lituksen ja hallintoneuvoston ehdottamat muutokset 
osuuskunnan sääntöihin ja vaalijärjestykseen. Muu-
tosten tarkoituksena oli mahdollistaa jäsenpohjan ja 
toiminnan laajentaminen, tarkentaa jäsenen yhteis-
työsopimukseen perustuvia velvollisuuksia, mah-
dollistaa hallinnon koon muuttaminen vastaamaan 
jäsenkunnassa tapahtuvia muutoksia sekä tarkentaa 
hallituksen ja hallintoneuvoston työnjakoa.  Edusta-
jisto käsitteli myös osuusmaksuvelvoitteen laiminlyö-
neen jäsenen kirjallisen vaatimuksen hallintoneuvos-
ton syyskuussa 2012 tekemän erottamispäätöksen 
uudelleenkäsittelystä.

Edustajisto asetti vuodeksi kerrallaan valitta-
van osuuskunnan edustajiston jäsenistä koostuvan 
nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella 
ja tehdä esityksiä edustajiston sääntömääräiselle 
kokoukselle.

OSAn pASSIIvIjÄSenISTÄ 
erOTTAmInen

Hallintoneuvosto hyväksyi 27. kesäkuuta ja 27. syys-
kuuta 2012 hallituksen esitykset, että passiivijäsenet 
erotetaan. Erottamisen perusteina on: (1) jäsenellä ei 
ole aktiivitoimintaa, ja (2) osuuskunnalla ei ole tietoa 
jäsenen aktivoitumisesta lihantuotannossa.

Vuodesta 2005 lähtien toteutettu passiivijäsenten 
karsinta liittyy hallinnon omaksumaan kantaan, että 
osuuskunnan toiminnan pitää jatkossa olla entistä 
enemmän aktiivijäsenten käsissä.

Alkutuotannon yhteistyöryhmät. 

ALkuTuOTAnnOn STrATegInen TASO
hkScAn-kOnSernI

hkScan Suomi

kehITYSTYörYhmÄT (tuotantosuuntakohtaiset)

kAnnATTAvuuSTYörYhmÄT (eläinlajikohtaiset)

SIkABrOILerI nAuTA

Broileri-
nuorikko-
kasvattaja

Broileri-
munittajat

Broileri-
teuras- 

kasvattajat

Porsas-
tuottajat

Yhdistelmä-
tuottajat

Lihasika-
tuottajat

Maidon- ja 
vasikoiden 
tuottajat

Nuoren 
naudan 

kasvattajat

Rotukarja
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OSAn jÄSenISTÄ erOTTAmInen

Hallintoneuvosto hyväksyi  27. kesäkuuta 2012 hal-
lituksen esityksen, että aktiivijäsenet, jotka eivät ole 
maksaneet vuoden 2011 laskua maksamattoman 
osuuspääomavelvoitteen kartuttamiseksi, erotetaan 
osuuskunnasta.

LSO Osuuskunnassa oli vuoden 2012 päättyessä 
1 527 jäsentä. Vuoden aikana liittyi 45 ja erosi tai 
erotettiin 187 jäsentä. 

jÄSenhAnkInTA  jA -TOImInTA

Vuoden aikana LSO Osuuskunta osallistui OKRA- 
messuihin Oripäässä omalla messuosastolla. Osuus-
kunnan toiminnan ja jäsenyyden hyötyjä esiteltiin 
HK Agrin Kotitilalta-tuottajalehdessä, osuuskunnan 
verkkopalvelussa sekä muissa tuottaja- ja sidosryh-
mätapaamisissa.

HK Agri Oy:n henkilökunnalle ylläpidettiin ajan-
kohtaista asiaa sisältävät osuuskuntakansiot. Osuus-
kunnan ajankohtaiset ja jäsenhankinta-asiat läpikäy-
tiin sekä HK Agrin sian-, naudan-, ja siipikarjanlihan 
hankinnasta vastaavien että tuottajasuhdetta hoi-
tavien henkilöiden kanssa. Vastaava materiaali on 
käytettävissä myös Osuuskunnan verkkopalvelussa. 

SIdOSrYhmÄvAIkuTTAmInen

Maatalous- ja elinkeinopoliittisen kannan jalkautta-
miseksi ylläpidettiin yhteydet virkamieshallintoon ja 
tuottajajärjestöön ja hyödynnettiin hallinnon ja jäsen-
ten omia kontakteja. Osuuskunnan toiminnalla tuet-
tiin tuottajajärjestöjen liha-alan toimintaedellytyksiä 
tukevaa kannanmuodostusta ja vaikuttamista. 

LSO Osuuskunta osallistui MTK:n lihavaliokunnan 
ja Brysselin kotieläinasiamiehen tukiryhmän toimin-
taan. Vaikuttamisen pääteemat olivat aktiivilihatilojen 
toimintaedellytysten tukeminen ja lisäarvon rakenta-
minen vastuullisesti tuotetulle suomalaiselle lihalle. 

Ruotsalaiseen sisarosuuskuntaan Sveriges Djur-
bönderiin ylläpidetään säännöllinen keskusteluyhteys. 

kOrkeIn OIkeuS eI mYönTÄnYT 
vALITuSLupAA LSO OSuuSkunnAn 
vuOnnA 2006 TekemIÄ 
OSAkekAuppOjA kOSkevASSA 
OIkeudenkÄYnnISSÄ

LSO Osuuskunnan vuonna 2006 tekemiä osakekaup-
poja koskevassa oikeudenkäynnissä saatiin 4.12.2012 
korkeimman oikeuden päätös LSO Osuuskunnan ja 
asianomaisten hakemaan valituslupaan. Korkein 
oikeus ei myöntänyt valituslupaa ja Helsingin hovi-
oikeuden päätös jää siis pysyväksi.

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 liike-
toiminnassaan.

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

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläin-
tautien mahdollisuutta ei voida koskaan kokonaan 
sulkea pois.

YmpÄrISTönhALLInTA jA 
vASTuuLLISuuS 

Ympäristöasioissa LSO Osuuskunnan vaikutusmah-
dollisuudet perustuvat sen asemaan HKScan Oyj:n 
suurimpana osakkeenomistajana. Osuuskunta edel-
lyttää HKScanin ja sen liiketoimintayhtiöiden eri 
maissa toimivan tuotannossaan niin, että ympäris-
tölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja että 
ympäristönhallinta on järjestetty tarkoituksenmukai-
sella tavalla.

Osuuskunta edellyttää myös, että yhtiöt toimivat 
vastuullisella ja eettisesti kestävällä tavalla ja ottavat 

huomioon tuoteturvallisuuden ja terveellisyyden vaa-
timukset toiminnan kaikissa vaiheissa ja että ne nou-
dattavat HKScan-konsernissa vuonna 2012 hyväksyt-
tyä toimintatapaohjetta (Code of Conduct).

Osuuskunnan jäsenet puolestaan vastaavat jokai-
nen itse siitä, että he tiloilla ja tuotantotoiminnassa 
ottavat huomioon voimassa olevat paikalliset, kansal-
liset ja unionitason säännökset ja noudattavat hyviä 
tuotantokäytäntöjä.

hALLITukSen vOImASSA  
OLevAT vALTuudeT

Hallitus sai edustajistolta 26. huhtikuuta 2012 valtuu-
det päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta. 
Vapaaehtoisia osuuksia voidaan antaa enintään niin 
paljon, että niitä vastaavat osuusmaksut ovat enin-
tään 25 prosenttia osuuskunnan niistä maksetuista 
osuuksista, jotka jäsenet ovat velvollisia maksamaan 
osuuskunnalle. Valtuutus on voimassa 25. kesäkuuta 
2017 asti. 

Edustajisto valtuutti hallituksen samalla kertaa 
päättämään vapaaehtoisten osuuksien vähentämi-
sestä osuusmaksun palautusta vastaan. Valtuutus on 
voimassa 25. kesäkuuta 2013 asti.

Lisäksi hallituksella on edustajiston valtuutus vuo-
sittain päättää liittymismaksusta. Valtuutus on voi-
massa 25. kesäkuuta 2013 asti.

hALLITukSen ehdOTuS YLIjÄÄmÄn 
kÄYTöSTÄ

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2012 ylijäämä  
3 333 295,12 euroa siirretään vapaaseen omaan pää-
omaan. Hallitus ehdottaa myös, että osuuspääomalle 
maksetaan korkoa 5 prosenttia eli yhteensä 1,0 mil-
joonaa euroa.

19.3.2013

LSO Osuuskunta
Hallitus

JäSenmääRä 
2000-2012

oSuuden veRtaiLuaRvo  
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tunnuslukuja
2012 2011 2010 2009 2008

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

*) Hallituksen ehdotus

tuloslaskelma 1.1.-31.12.2012
1 000 euroa 2012 2011

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot 2 355,0 629,3
Henkilöstökulut 67,8 -25,5
Poistot ja arvonalentumiset -22,0 -22,0
Liiketoiminnan muut kulut -837,2 -1 100,6
Liikevoitto/-tappio 1 563,6 -518,7

Rahoitustuotot 3 445,1 4 383,2
Rahoituskulut -1 197,3 -1 302,8
Ylijäämä ennen satunnaiseriä 3 811,4 2 561,7

Satunnaiset erät
Ylijäämä satunnaiserien jälkeen 3 811,4 2 561,7

Tilinpäätössiirrot 0,4 0,4
Tuloverot -478,5 -62,1
Tilikauden ylijäämä 3 333,3 2 500,0
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tase 31.12.2012

1 000 euroa 2012 2011

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 71,2 92,6
Aineelliset hyödykkeet 3 071,1 3 071,7
Sijoitukset 90 752,8 90 781,7
Pysyvät vastaavat yhteensä 93 895,1 93 946,0

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset 197,8 278,3
Lyhytaikaiset saamiset 82,7 154,1
Rahat ja pankkisaamiset 1 849,9 934,0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 130,4 1 366,5

Vastaavaa yhteensä 96 025,5 95 312,4

Vastattavaa
Oma pääoma
Osuuspääoma 19 991,4 20 210,2
Muut rahastot 37 894,5 36 528,5
Tilikauden ylijäämä 3 333,3 2 500,0
Oma pääoma yhteensä 61 219,2 59 238,7

Tilinpäätössiirtojen kertymä 16,5 16,9

Pakolliset varaukset 807,4 1 186,1

Vieras pääoma
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 12 500,0 33 000,0
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 20 500,0 1 029,3
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 982,3 841,4
Vieras pääoma yhteensä 33 982,3 34 870,7

Vastattavaa yhteensä 96 025,5 95 312,4

Rahoituslaskelma
1 000 euroa 2012 2011

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 1 563,6 -518,7
Oikaisut liikevoittoon - -
Poistot ja arvonalentumiset 22,0 22,0
Varausten muutos -378,7 -281,3
Käyttöomaisuuden myyntivoitot - -
Käyttöpääoman muutos 212,3 161,8
Korkotuotot ja -kulut -1 035,8 -1 130,9
Saadut osingot 3 283,6 4 242,3
Verot -398,0  -
Liiketoiminnan rahavirta 3 269,0 2 495,2

Investointien rahavirta
Muun käyttöomaisuuden ostot - -
Osakkeiden myynnit 28,9 -
Myönnetyt lainat - -2,0
Lainasaamisten takaisinmaksut - 16,0
Investointien rahavirta - 14,0
Rahavirta ennen rahoitusta 3 297,9 2 509,2

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot -1 029,3 7 500,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut - -8 529,3
Maksetut osuuspääoman korot -1 134,0 -2 253,0
Osuuspääoman lisäys / vähennys -218,8 136,0
Rahoituksen rahavirta -2 382,1 -3 146,2

Rahavarojen muutos 915,8 -637,0
Rahavarat 1.1. 934,0 1 571,0
Rahavarat 31.12. 1 849,8 934,0

oSuuSPääoma
2000–2012, milj. euroa

oSuuSPääoma  
2000–2012 vuoden LoPuSSa, milj. euroa
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Osuuspääoma palautetaan jäsenelle 
vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden 
päättymisestä. Palautusta odottava 
osuuspääoma sisältyy kuviossa passiivien 
ylimääräiseen.
  
Pylväästä 2012* on poistettu vertailun vuoksi 
vuonna 2011 eronneiden osuuspääomat, jotka 
palautettiin tuottajille tammikuussa 2013.
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edustajisto

Edustajiston varsinainen kokous pidettiin 26. huhti-
kuuta 2012 Laitilassa ja ylimääräinen kokous edusta-
jiston kaksipäiväisen syysseminaarin yhteydessä 22. 
marraskuuta 2012 Hämeenlinnassa.

Keväällä 2009 suoritetussa vaalissa valitun edus-
tajiston toimikausi jatkuu kesäkuuhun 2014 asti.

Osallistumisaste kokouksiin 78 %.

Häme (8 edustajaa):
Arja Heino, Hollola; Juha Karkkula, Hauho 1.1.2013 
lukien; Kari Kivinen, Hämeenkoski 31.12.2012 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 20.3.2012 lukien; Timo 
Kangaspusu, Ruovesi; Hannu Karppila, Kangasala; 
Arto Ojakoski, Ikaalinen 20.3.2012 asti; Tapani Tie-
nari, Ylöjärvi

Satakunta (9 edustajaa):
Harri Asmala, Merikarvia; Matti Eskola, Eura 27.6.2012 
lukien; Jarkko Hakanen, Honkajoki; Terhi Harjunmaa-
Levonen, Huittinen 31.12.2012 asti; Pirjo Järvenpää, 
Sastamala; Jukka Naskali, Huittinen 27.6.2012 asti; 
Raine Rekikoski, Eura; Pasi Tammisto, Kankaanpää; 
Erno Toikka, Kokemäki 1.1.2013 lukien; Sanna Vainio, 
Eura; Arto Ylilammi, Karvia

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

Varsinais-Suomi (11 edustajaa):
Satu Alakylä, Sauvo 31.12.2012 asti; Matti Antikainen, 
Aura; Tuomas Levomäki, Loimaa; Jussi Mikkola, Koski 
Tl; Jussi Mustonen, Laitila; Matti Mäkitalo, Tarvasjoki; 
Jukka Nummiluikki, Salo; Juha Penkkala, Uusikau-
punki; Kai Pirttilä, Somero; Tuomas Tammelin, Loimaa; 
Tapani Vuorisalmi, Vehmaa 17.2.2012 lukien, Jukka 
Äijälä, Loimaa 1.1.2013 lukien

Åboland och Nyland (2 edustajaa):
Raoul Bergqvist, Nauvo; 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 2012: Hannu Karppila, Kangasala; Kari 
Kivinen, Hämeenkoski: Torsti Laaksonen, Orimattila;  
Tuomas Levomäki, Loimaa; Sanna Vainio, Eura
Jäsenet 2013: Juha Karkkula, Hauho; Hannu Karp-
pila, Kangasala: Torsti Laaksonen, Orimattila; Tuomas 
Levomäki, Loimaa; Sanna Vainio, Eura
Edustajiston nimitysvaliokunta kokoontui kertomus-
vuonna kolme kertaa.

edustajisto hallintoneuvosto

o S u u S k u n n a n  h a L L i n to

hallintoneuvosto

20 jäsentä (1.1.2013 lukien 18 jäsentä)
Pekka Uusitalo, Orimattila,  puheenjohtaja 
13.12.2012-, varapuheenjohtaja 2009 alkaen. Tiina 
Teperi-Saari, Loimaa, puheenjohtaja 1.1.2009-
13.12.2012, varapuheenjohtaja vuonna 2008, Esa 
Aula, Laitila, varapuheenjohtaja 1.1.2013 alkaen.
Jäsenet: Satu Alakylä, Sauvo 1.1.2013 lukien; Seppo 
Ali-Lekkala, Tammela; Juha Anttila, Mänttä-Vilppula; 
Terhi Harjunmaa-Levonen, Huittinen 1.1.2013 lukien; 
Tommi Katila, Kiukainen; Kari Kivinen, Hämeenkoski 
1.1.2013 lukien; Mari Korkeaoja-Nurmo, Kokemäki; 
Markku Laine, Mäntsälä; Jyri Lehtinen, Kihniö; Mikko 
Leikola, Nummi-Pusula; Jari Mäkilä, Oripää; Marko 
Onnela, Loimaa; Kalevi Pukara, Honkajoki 31.12.2012 
asti;  Kari Puttaa, Vehmaa 31.12.2012 asti; Anssi Syr-
jälä, Heinola, Ilkka Säynätjoki, Kuhmoinen 31.12.2012 
asti; Tuula Viljanmaa, Sastamala 31.12.2012 asti; 
Timo Vähä-Eskeli, Ikaalinen; Juha Wikström, Salo 
sekä Martin Ylikännö, Vampula.

Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna viisi ker-
taa, joista yksi pidettiin hallintoneuvoston kaksipäiväi-
sen kesäkokouksen yhteydessä. Hallintoneuvostosta 
ovat vuoden 2013 päättyessä erovuorossa Seppo Ali-
Lekkala, Markku Laine, Mikko Leikola, Jari Mäkilä, 
Anssi Syrjälä, Pekka Uusitalo ja Martin Ylikännö. 

Osallistumisaste kokouksiin 91 %.

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-
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tarkastusvaliokunta

Edustajisto asettaa vuodeksi kerrallaan osuuskun-
nan jäsenistä koostuvan tarkastusvaliokunnan. Sen 
tehtävänä on valvoa jäsenten puolesta osuuskunnan 
toimintaa.

Varsinaiset jäsenet: Markku Lemola, Janakkala; 
Tapani Tienari, Ylöjärvi; Matti Palvaila, Sysmä
Varajäsenet: Kim Lindström, Siuntio; Matti Mäki-
talo, Tarvasjoki; Eero Pura, Tammela

Tarkastusvaliokunta kokoontui kertomusvuonna 
kaksi kertaa.

Osallistumisaste kokouksiin 100 %.

tilintarkastajat  
tilivuodelle 2012

Varsinaiset tilintarkastajat
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuul-
lisena tilintarkastajana Johan Kronberg, diplomieko-
nomi, KHT, Länsi-Turunmaa
Petri Palmroth, kauppatieteiden maisteri, KHT, Turku
Varatilintarkastajat
Mika Kaarisalo, kauppatieteiden maisteri, KHT, Turku
Jari Viljanen, kauppatieteiden maisteri, KHT, Turku

TiLinTArKASTAjAT
2 AMMATTI- 

TILINTARKASTAJAA

TArKASTuSVALiO-
KunTA

3 OSUUSKUNNAN 
JÄSENTÄ

EDuSTAjiSTO  
40 JÄSENTÄ

HALLinTO-
nEuVOSTO 
18 JÄSENTÄ

TOiMiTuS-
jOHTAjA

HALLiTuS 
5 JÄSENTÄ

  LSO Osuuskunnan hallintoneuvosto
Istumassa vasemmalta: Terhi Harjunmaa-Levonen, 
Esa Aula (vpj), Pekka Uusitalo (pj), Satu Alakylä ja 
Marko Onnela. Seisomassa vasemmalta: Markku 
Laine, Seppo Ali-Lekkala, Juha Wikström, Juha 
Anttila, Timo Vähä-Eskeli, Tommi Katila, Mikko Lei-
kola, Martin Ylikännö, Kari Kivinen ja Anssi Syrjälä. 
Kuvasta puuttuvat: Jyri Lehtinen, Mari Korkeaoja-
Nurmo ja Jari Mäkilä.

  LSO Osuuskunnan hallitus 
Vasemmalta: Ilkka Uusitalo, Matti Murto (pj), Tiina 
Teperi-Saari, Tomi Virtanen (vpj) ja Pekka Nikula.

o S u u S k u n n a n  h a L L i n to

taessa esitys hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
varapuheenjohtajasta.

Jäsenet 2012: Mikko Leikola, Nummi-Pusula; Kari 
Puttaa, Vehmaa; Ilkka Säynätjoki, Kuhmoinen sekä 
hallintoneuvoston puheenjohtajat Tiina Teperi-Saari, 
Loimaa; ja Pekka Uusitalo, Orimattila. Asiantuntijoina 
toimivat hallituksen puheenjohtajat.

Jäsenet 2013: Mikko Leikola, Nummi-Pusula; 
Tommi Katila, Kiukainen; Markku Laine, Mäntsälä 
sekä hallintoneuvoston puheenjohtajat Pekka Uusi-
talo, Orimattila ja Esa Aula, Laitila. Asiantuntijoina 
toimivat hallituksen puheenjohtajat. 

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta kokoontui ker-
tomusvuonna neljä kertaa.

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. Agronomilii-
ton valtuuston jäsen 2012 ja varajäsen 2013, MTK-
Kuusjoen johtokunnan jäsen, Maa- ja metsätalous-
tuottajain 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.

rita Wegelius (syntynyt 1960)
Hallituksen varapuheenjohtaja 1.1.-12.9.2012, jäsen 
2011-12.9.2012, agronomi 
Sianlihantuottaja Hattulasta, Raisio Oyj:n hallintoneu-
voston jäsen, Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyk-
sen hallituksen jäsen 2012.

Mikko nikula (syntynyt 1972)
Hallituksen jäsen 2012-, FM, maatalousyrittäjä, 
Broilerinlihantuottaja Ruskolta.

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, HKScan Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunnan 
puheenjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-
kusliitto ry:n lihavaliokunnan jäsen.

Hallituksen kokouksiin ovat vuonna 2012 osallistu-
neet lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajat Tiina 
Teperi-Saari ja Pekka Uusitalo sekä LSO Osuuskunnan 
toimitusjohtaja Veikko Kemppi.  Hallituksen kokouk-
siin ovat vuonna 2013 osallistuneet lisäksi hallinto-
neuvoston puheenjohtajat Pekka Uusitalo ja Esa Aula 
ja toimitusjohtaja Veikko Kemppi.  

Hallitus kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa. 
Hallituksesta on vuoden 2013 lopussa erovuorossa 
Ilkka Uusitalo ja Tiina Teperi-Saari. 

Osallistumisaste kokouksiin 100 %.

hALLInTOrAkenne
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naudanlihantuottajat outi ja Johannes heikkilä, 
akaan kylmäkoski
LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 2010

h k  ag R i n  Pa Lv e Lu i d e n  e S i t t e Ly

Outi opiskeli kaupallista alaa Tampereella ja Johan-
nes teki metsäkonetöitä, kun he tapasivat toisensa 
ja vuosien saatossa huomasivat haluavansa kumpi-
kin mieluiten ryhtyä maanviljelijöiksi. Vuonna 2011 
toteutetusta sukupolvenvaihdoksesta lähtien heillä on 
ollut nimissään Outin kotitila Akaan Kylmäkoskella.

Tilalla on runsaat 30 lypsylehmää ja lisäksi 
nuorta karjaa. Osa sonnivasikoista kasvatetaan 
tilalla ja osa menee välitykseen. Karja on holstein- 

ja ayrshire-rotua. Heikkilät viljelevät viljaa sekä 
eläinten rehuksi että myyntiin, tärkeimmät vilje-
lykasvit ovat kaura ja ohra. Nykyaikaiseen tapaan 
molemmat puolisot osallistuvat sekä navetta- että 
peltotöihin. Outi huolehtii paperitöistä ja Johan-
neksen vastuulla ovat koneiden korjaukset ja met-
sän hoito. Outin isä Mauri auttaa kesäisin pelto- ja 
rakennustöissä.

 Viime vuosina tilan konekantaa on uudistettu, 
ja vuoden 2013 kevään aikana tilalle valmistuu 
hakelämpökeskus, josta saadaan lämmitys paitsi 
asuinrakennukseen myös verstaalle ja lypsyase-
malle. Jatkossa kodin ja navetan käyttövesi sekä 
eläinten juomavesi lämmitetään omasta metsästä 
saatavalla hakepuulla. Seuraavaksi on tarkoitus 
kunnostaa parikymmentä vuotta vanhaa pihattoa 
ja parantaa nuoren karjan tiloja. Myös kuivurin laa-
jennus on suunnitteilla. Tulevien vuosien mietin-
nässä on konehallin rakentaminen.

Johanneksen ja Outin mielestä työssä on 
parasta monipuolisuus ja töiden vaihtelu vuoden-
ajan mukaan. Työtä tehdään ”luonnon armoilla”, 
mikä on välillä hyvä asia ja välillä vähän huo-
nompi. Työ on itsenäistä ja palkitsevaa. Uuden 
vasikan syntymä on aina hieno asia. Lehmissä on 
mahtavia persoonia, Outi kertoo. Tila kuuluu kan-
salliseen nautaterveydenhuollon seurantajärjestel-
mään, Nasevaan. Outi ja Johannes Heikkilä ovat 
myös sitoutuneet eläinten hyvinvoinnin tukeen. 
Muun muassa lehmien utareterveyteen on viime 
vuosina panostettu, ja hoitojen tarve on vähen-
tynyt. Kesäaikaan lehmät pääsevät pihatosta ulos 
jaloittelemaan. Tilalla nupoutettavat vasikat puo-
lestaan saavat asianmukaisen lääkityksen eläinlää-
käriltä. Jalostuksessa pyritään terveisiin ja kestä-
viin lehmiin, joilla on hyvä rakenne. Peltoviljelyssä 
noudatetaan ympäristötuen ehtoja.

Työn vastapainona Johannes harrastaa metsäs-
tystä ja Outi osallistuu yhdistystoimintaan ja vähän 
politiikkaankin. Ja sen lisäksi molemmat pitävät 
kovasti perinteisistä lavatansseista. 

Tässä on hieno esimerkki nuoresta yrittäjä-
pariskunnasta, jonka varaan tulevaisuuden koti-
maista elintarviketuotantoa rakennetaan, toteaa 
naudan hankinnasta HK Agrissa vastaava johtaja 
Sami-Jussi Talpila. Suunnitelmat kertovat siitä, että 
Heikkilöillä on vahva halu kehittää tilan tuotantoa. 
Eläinten hyvinvointiin kiinnitetään paljon huomi-
ota, mikä tuo myös taloudellisesti parhaan loppu-
tuloksen. HK Agri haluaa omalta osaltaan tarjota 
maitotiloille parhaan palvelupaketin, jossa kes-
keistä on toimiva ja joustava eläinliikenne.
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Sian- ja naudanlihantuottajat terhi harjunmaa-Levonen ja
Juha Levonen, harjunmaan tila, huittinen

LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 2008

h k  ag R i n  Pa Lv e Lu i d e n  e S i t t e Ly

Maatilan pyörittämistä Terhi ja Juha alkoivat ope-
tella vuonna 2006, jolloin tilalla oli vajaat 900 liha-
sikapaikkaa. Keväällä 2011 he rakensivat naudoille 
250-paikkaisen kylmäkasvattamon ja ensimmäiset 
sonnit tulivat tilalle elokuussa. Vuoden 2012 loppu-
puolella yksi sikalaosasto jäi pois sianlihantuotan-
nosta. Nyt maaliskuun alussa osastoon tulivat ensim-
mäiset ternivasikat.

Tehtyään sukupolvenvaihdoksen Terhi ja Juha 
päättivät, että emäntä jää tilalle kinkkuja tuot-
tamaan ja isäntä saa hommata kinkun alle leivän 
tilan ulkopuolelta. Iltaisin ja viikonloppuisin Juha 
ja lapset pääsevät mukaan tuottajan arkeen. Näin 
edetään vieläkin, mutta Terhi on saanut apuvoimia 
tilan töihin. 

Viimeisen parin vuoden aikana työssä parasta 
on ollut uuden oppiminen ja kokeminen. On pakko 
ottaa asioista selvää, kun ei tiedä ja mieleen tulee 
mitä ihmeellisimpiä kysymyksiä. Nautaneuvonta, 

eläinlääkärit ja tutut tuottajat ovat saaneet vastata 
moniin soittoihin. Tällä hetkellä opettelemme vasi-
koiden kanssa juottoautomaatin käyttöä ja tervey-
denhoitoa, Terhi kertoo. Keittiön pöydällä on juot-
toautomaatin ohjekirja ja yöpöydällä keltakantinen 
vasikoiden hoito-opas. Terveydenhuollon haasteet 
näyttävät olevan samat, oli kyse sitten välityspor-
saasta tai ternivasikasta. Lihasikalan puolella tavoit-
teena on vakiinnuttaa rypsiporsaiden tuotantotu-
lokset nykyisiin parhaimpiin tasoihin ja viimeistellä 
ilmastointia kesähelteitä ajatellen. Laatusonni-kehi-
tysohjelman tuloksemme kertovat, että noviisien 
kannattaa ruokkia niin kuin neuvonta käskee, eikä 
sooloilla omiaan. Vielä kun oppisi tekemään kunnon 
säilörehua.    Vastuullisuus on luonnollinen osa Har-
junmaan Tilan jokapäiväistä toimintaa. Kotieläintuo-
tannossa se on hyvinvointituen, Sikavan ja Nasevan 
ehtoihin sitoutuminen. Ympäristövastuullisuutta on 
ympäristötuen piiriin kuuluminen, karjanlannan hyö-

dyntäminen, monipuolinen viljelykierto sekä uusiu-
tuvan bioenergian käyttö lämmityksessä. Kuluttajien 
etääntyminen nykyaikaisesta kotieläintuotannosta 
on haaste elintarvike- ja maatalousalalle. Terhi ja 
Juha päättivät osallistua tähän haasteeseen luo-
malla kotisivut, joilla kertovat maatilansa elämästä.  

HK Agrin sianlihantuotannosta vastaava johtaja 
Olli Paakkala tuntee Terhin ja Juhan jo pitkältä ajalta 
sekä työkaverina että sian- ja naudanlihantuotta-
jina. 2000-luvun alussa Terhi työskenteli HK Agrissa 
lihasian tuotantoneuvojana ennen tilalle siirtymistä 
ja Juha työskentelee edelleen HK Agrin rahoitus-
päällikkönä. Vankka tuotannollinen ja taloudellinen 
osaaminen sekä jatkuva uuden tiedon hankinta ovat 
ominaista tälle pariskunnalle. Tilan toimintaa kehi-
tetään pitkäjänteisesti ja harkitusti investoiden. Kai-
ken toiminnan perustana ovat tarkat suunnitelmat 
ja taloudelliset laskelmat.
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Jouni ja Eija ovat päätoimisia maatalousyrittäjiä 
ja broilerintuottajia. Broilerintuotanto tilalla alkoi 
15 000 linnun kasvattamossa vuonna 1996. Tuo-
tantoa laajennettiin vuonna 2008 uudella kasvat-
tamolla, jossa on kaksi 30 000 linnun osastoa. 
Halleihin mahtuu nyt 75 000 broileria. Laajennuk-
sen yhteydessä tila siirtyi kotimaiseen energiaan 
rakentamalla erillisen hakelämpökeskuksen.

 Tilan isäntäpari hoitaa broilereita yhdessä siten, 
että kumpikin on koko ajan hyvin selvillä kasvatus-
tilanteesta. Vastuullisuus edellyttää, että lintujen 
hyvinvointiin ja kasvatusolosuhteisiin kiinnitetään 
koko ajan huomiota. Hienosäätöä tehdään jatku-
vasti optimaalisten kasvatusolosuhteiden säilyttä-
miseksi. Ohjenuorana käytetään mm. tilan laatukä-
sikirjaa, hyvän tuotantotavan ohjeita ja hygieniaoh-

h k  ag R i n  Pa Lv e Lu i d e n  e S i t t e Ly

Broilerintuottajat Jouni ja eija tuomola, Loimaa
LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 1988

jeita. Hyvällä hygienialla, desinfioinnilla, hygienia-
karsinoilla, vaatteiden ja jalkineiden vaihdoilla ynnä 
muulla pyritään mahdollisimman hyvään tuotetur-
vallisuuteen.

 Peltotyöt ovat enemmän Jounin harteilla ja sil-
loin Eija keskittyy lintujen hoitoon. Pelloilla viljellään 
pääasiassa vehnää broilereiden rehuksi.

 Työssä parasta on se kun saavuttaa hyvän kas-
vatustuloksen: terveet ja tavoitteiden mukaan kas-
vaneet linnut, hyvän rehuhyötysuhteen ja pienen 
kuolleisuuden.

 Tilalla uskotaan broilerintuotantoon ja tulevai-
suuteen suhtaudutaan luottavaisesti, sillä perheen 
poika Mika opiskelee maatalousoppilaitoksessa 
Loimaalla ja on kiinnostunut jatkamaan vanhem-
piensa työtä.

 HK Agrin broilereiden sopimustuotannosta 
vastaava johtaja Jarmo Seikola tuntee Eijan ja Jou-
nin tunnollisena tuottajapariskuntana. 

”Päällimmäisenä mieleen tulee mittava kas-
vattamoinvestointi kun tuotanto viisinkertaiste-
taan. Viimeisten vuosien aikana olen vieraillut 
tilalla monen sidosryhmän kanssa tutustumassa 
Kariniemen kananpojan elämään tuotantotilalla. 
Isäntäpari on tehnyt hyvän kuvasarjan kasvatta-
mossa tehtävistä eri päiväkohtaisista askareista 
mitä broilerin kasvatuksessa tehdään. Tuotannon 
tunnusluvut ovat heillä hyvät ja tekeminen tasaisen 
varmaa toimintaa.”
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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 ja Englannissa sekä edustusto 
Venäjällä.
Suoraan konserniyhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2012 keskimäärin 7 763 
työntekijää ja toimihenkilöä, minkä lisäksi yhteisyrityksen kautta konsernin vai-
kutuspiiriin kuuluu runsaat 6 000 henkeä.

HKScanin ja sen tytäryhtiöiden liikevaihto vuonna 2012 oli 2 546,8 miljoonaa 
euroa (2 491,3 milj. euroa) ja liikevoitto 41,3 miljoonaa euroa (39,6 milj. euroa). 
Ne jakaantuivat yhtiön eri markkina-alueiden kesken seuraavasti (milj. euroa):

Milj. euroa Liikevaihto * Liikevoitto **

Suomi 842,6 18,4
Ruotsi 1 040,6 -7,6
Tanska 211,7 15,4
Baltia 176,7 8,9
Puola 343,7 15,8

*Osuudet laskettu sisäinen liikevaihto mukaan lukien **Osuudet laskettu ilman konsernihallinnon kuluja

L S o - ko n S eR n i

HK Ruokatalo 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 on keski-
tetty Vantaan tehtaan yhteydessä olevaan logistiik-
kakeskukseen. 

HK Agri Oy 
hankkii HK Ruokatalolle sikaa ja nautaa sekä broile-
reita. Se harjoittaa eläinvälitystä ja alkutuotantoneu-
vontaa ja vastaa eläinkuljetuksista. Yhtiö huolehtii 
myös rehujen ja tarvikkeiden välityksestä. HK Agri 
hankki vuonna 2012 kaikkiaan 69 miljoonaa kiloa 
sikaa, 20 miljoonaa kiloa nautaa ja 52 miljoonaa 
kiloa broileria. Yhdessä Länsi-Kalkkunan kalkkuna-
hankinnan kanssa siipikarjanlihan kokonaishankinta 
on 56 miljoonaa kiloa. Eläinvälityksen kautta kulki 
tiloille kasvatettavaksi 559 000 porsasta ja 34 600 
vasikkaa.

HKScan Finland Oy  
perustettiin toimimaan konsernin Suomen liiketoi-
minnan emoyhtiönä. Tätä tehtävää se hoiti vuoden 
2012 lopulle asti, jolloin yhtiö sulautettiin HK Ruo-
kataloon.

Järvi-Suomen Portti Oy
mikkeliläinen lihavalmisteyhtiö, HKScan Finlandin ja 
Osuuskunta Karjaportin yhteisyritys, joka pian siirtyi 
kokonaan HKScan Finlandille. Järvi-Suomen Portti 
sulautettiin HK Ruokataloon vuoden 2012 lopussa. 
Tehdas jatkaa toimintansa HK Ruokatalon Mikkelin 
tuotantolaitoksena.

Lihatukku Harri Tamminen Oy 
leikkaa ja jatkokäsittelee premium-tuotteita siasta, 
naudasta ja lampaasta Vantaalla. Uutena aluevalta-
uksena yhtiö tarjoaa suomalaista Aitoa Rotukarjan 
Pihvilihaa. Asiakkaina ovat suurten asutuskeskusten 
vähittäiskaupat sekä ravintolat ja suurkeittiöt. Yhtiön 
toisena omistajana on sen perustaja Harri Tamminen.

Kivikylän Kotipalvaamo Oy  
valmistaa Rauman Lapissa ja Huittisissa korkealaa-
tuisia palvituotteita, ruokamakkaroita ja tuoretta 
lihaa. Asiakkaisiin kuuluvat Suomen suurimmat päi-
vittäistavaraketjut. Yhtiön toisena omistajana on 
yrittäjäpariskunta Jari ja Sirpa Laihonen. Kivikylä 
laajensi toimintaansa joulukuussa 2012 ostamalla 
HK Ruokatalolta Säkylän tuotantolaitoksen.

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 HK Ruokatalon ja Atrian omistama kalkkunan-
lihan tuotantoyhtiö, jolla on teurastamo Säkylässä 
ja hautomo Jalasjärvellä. Yhtiölle kuuluu kalkku-
noiden alkutuotanto, teurastus ja leikkuu. Sitä 
vastoin tuotemarkkinoilla omistajayhtiöt kilpai-
levat omilla tuotemerkeillä ja -ideoilla.

Best-In Oy 
valmistaa kotimaisista raaka-aineista tuoreita koi-
ran- ja kissanruokia Kuopiossa. HK Ruokatalo myi 
omistamansa puolikkaan Best-Inistä sen toiselle 
omistajalle Atrialle joulukuussa 2012.

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

Lihateollisuuden Tutkimuskeskus LTK
on Hämeenlinnassa sijaitseva tutkimus- ja kehitys-
keskus, joka tarjoaa tutkimusta ja koulutusta koko 
lihantuotantoketjulle. Muita omistajia ovat Atria ja 
Osuuskunta Karjaportti.

Honkajoki Oy 
ja sen tytäryhtiö Findest Protein Oy 
jalostavat teurastuksen sivutuotteista mm. val-
kuaisrehuja, lannoitteita ja eläinrasvaa Honkajoella 
ja Kaustisilla. Yhtiö myös hävittää riskimateriaaleja 
ja hoitaa kuolleiden tuotantoeläinten keräilyä. Hon-
kajoen markkinointiyhtiö Elosato myy eloperäisiä ja 
myös luomukäyttöön soveltuvia Viljo-lannoitetta. 
Toisena omistajana on Atria.

Envor Biotech Oy 
tekee kompostointilaitoksessaan Forssassa orgaani-
sesta biojätteestä kompostimultaa ja lannoitteita 
sekä lämpö- ja sähköenergiaa. HK Ruokatalon Fors-
san teurastamo on sen suuria asiakkaita. Envor Bio-
techilla on kaksi biokaasun valmistusyksikköä Fors-
sassa ja kolmas suunnitteilla Outokumpuun.

LSO OSUUSKUNTA - VUOSIKERTOMUS 2012

17



kansainvälinen 
suomalainen hkScan

TuOTemerkkejÄ

SuOmI ruOTSI

TAnSkA

puOLA

vIrO

LIeTTuA

LATvIA

HKScanin kotimarkkina-alue muodostuu Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, 
Baltian maista ja Puolasta. Yhtiöllä on toimintaa kymmenessä maassa ja 
sen palveluksessa on keskimäärin noin 11 000 henkeä. Liikevaihto vuonna 
2012 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 (28.2.2013). HKScanin menestys 
tuo tulosta myös jäsenelle.

hkScAn OYj hALLITuS - vALITTu 25.4.2012

Maatalousyrittäjä juha Kylämäki (s. 1962) 
Hallituksen puheenjohtaja, oikeustieteen ylioppilas

Maatalousyrittäjä niels Borup (s. 1964)  
Hallituksen varapuheenjohtaja, KTM

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

MBA Henrik Treschow (s. 1946)  
Hallituksen jäsen

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

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

HKScan nousi muutama vuosi sitten Suomen suu-
rimmaksi elintarvikealan yritykseksi. Kärkisijalle sen 
nosti voimakas kansainvälistyminen erityisesti vii-
meisten vuosien aikana.

HKScan on Euroopan kahdeksanneksi suurin 
liha-alan yritys. Sillä on toimintaa kymmenessä 
Euroopan maassa ja palveluksessaan keskimäärin 
noin 11 000 työntekijää. 

Kansainvälistymisen tavoitteena on ollut etsiä 
kasvua Suomen ulkopuolelta. Tavoite on toteutu-
nut. Vuonna 2012 HKScan-konsernin liikevaihdosta 
runsaat kaksi kolmasosaa tuli ulkomailta. Laajene-
minen ulkomaille on osaltaan vahvistanut toimintaa 
kotimaassa.

Suomessa liiketoiminnasta vastaavat ennen 
muuta HK ruokatalo, HK Agri, Kivikylän Koti-
palvaamo ja Lihatukku Harri Tamminen. 

Ruotsin suurin lihayritys, Scan AB, runsaan mil-
jardin euron liikevaihdollaan kerää melkein puolet 
HKScan-konsernin liikevaihdosta. Scan tytäryhtiöi-
neen tuli HKScan-konsernin osaksi yrityskaupassa 
tammikuussa 2007, kun ruotsalaisten lihantuotta-
jien osuuskunta Sveriges Djurbönder (ent. Swedish 
Meats) myi teollisuutensa HKScanille.

Baltiassa HKScan-konserni on vahva sekä 
markkina-asemaltaan että kannattavuudeltaan. 
rakvere Lihakombinaat ja Tallegg ovat taan-
tumankin aikana tehneet hyvää jälkeä ja kyenneet 
täyttämään niihin kohdistetut odotukset. HKScan 
on ollut Baltian liha-alalla kesästä 1998 lähtien ja 
on siellä markkinajohtaja.

Puolaan HKScan lähti vuonna 2002 ostamalla 
aluksi vähemmistöosuuden Puolan toiseksi suurim-
masta liha-alan yrityksestä, Sokolówista. Kesästä 

2006 lähtien Sokolów on ollut kokonaan HKScanin 
ja tanskalaisen Danish Crownin yhteisomistuksessa. 
Sokolów on kehittynyt paljon ja yhtiö kuuluu ny-
kyään konsernin kannattavimpiin osiin.

HKScanista tuli Pohjois-Euroopan johtava siipi-
karjayritys syksyllä 2010, kun se osti Tanskan suu-
rimman siipikarjanlihaa jalostavan yhtiön, rose 
Poultry A/S:n. Markkinaykkösen asema konser-
nilla oli ennestään Suomessa ja Virossa. 

Kansainvälistymisen aikana vuodesta 1998 
lähtien HKScanin liikevaihto on yli viisinkertaistu-
nut ja henkilöstön määrä melkein kolminkertaistu-
nut. Kuitenkin suomalaiset lihantuottajat käyttävät  
HKScanissa edelleen pääomistajan valtaa LSO 
Osuuskunnan välityksellä ja tekevät keskeiset pää-
tökset konsernin suunnasta.

L S o - ko n S eR n i
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SuOMi
Liikevaihto 2012
843 milj. euroa

HK ruokatalo Oy

ruOTSi
Liikevaihto 2012
1 041 milj. euroa

Scan AB

TAnSKA
Liikevaihto 2012
212 milj. euroa

rose Poultry A/S

BALTiA
Liikevaihto 2012
177 milj. euroa

AS rakvere 
Lihakombinaat

AS Tallegg

HKSCAn OYj   |   Liikevaihto 2012: 2 547 Meur *   |   Toimitusjohtaja Hannu Kottonen

* Segmenttien  välinen liike-
vaihto 68,5  milj. euroa.

** HKScanin ja tanskalaisen 
Danish Crownin 50/50  -peri-
aatteella omistama yhteisyri-
tys Saturn Nordic Holding AB 
omistaa 100 % Sokolówin osak-
keista. Vuonna 2012 Sokolówin 
liikevaihdosta puolet konsolidoi-
tui HKScan-konsernille

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

hkScAnIn TOImIpISTeeT

tuotantolaitos

myyntikonttori

Pääkonttori

jÄSenTen SIjOITTAmA OSuuSpÄÄOmA    
On LSO OSuuSkunnAn TOImInnAn peruSTA

LSO Osuuskunnan jäsenenä olet osuuskunnan omistaja. Sijoitat osuuskuntaan 
osuuspääomaa ja saat vastineeksi äänioikeuden ja jäsenyyden taloudelliset hyödyt. 
Sijoittamallasi osuuspääomalla LSO Osuuskunta turvaa HKScanin omistajavallan 
säilymisen suomalaisten lihantuottajien käsissä. Osuuspääomavelvoitteesi suuruus 
määräytyy edellisen kalenterivuoden aikana HK Agrille tai Länsi-Kalkkunalle toimit-
tamiesi 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 kalen-
terivuoden vaihteessa. Jos tuottajatilityksesi kasvavat, nousee osuuspääoma-
velvoitteesi vastaavasti. Sen sijaan, jos tilitystesi summa pienenee, velvoitteesi 
pysyy ennallaan. 

Jäsenyytesi on voimassa aluksi kaksi vuotta. Tämän jälkeen voit erota osuus-
kunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Saat sijoittamasi osuuspää-
oman takaisin korkojen kera vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päät-
tymisestä. 

LIITY hkScAnIn OmISTAjIen    
vAhvAAn jOukkOOn

Voidaksesi liittyä LSO Osuuskuntaan sinulla täytyy olla voimassa oleva yhteistyösopi-
mus HK Agrin tai Länsi-Kalkkunan kanssa. Jäsenyyttä haetaan osuuskunnan hallituk-
selta kirjallisella jäsenhakemuksella. Jäsenhakemuksen, tarvittavat valtakirjat ja tar-
kemmat ohjeet löydät LSO Osuuskunnan verkkosivuilta, www.lso-osuuskunta.fi. 
Jäsenyyttä koskevissa kysymyksissä voit myös lähestyä LSO Osuuskunnan toimihen-
kilöitä, 010 570 4000 / osuuskunta@lso.fi.

LSo osuuskunnan jäsenet ovat 
suomalaisia aktiivilihantuottajia

PuOLA
Liikevaihto 2012
344 milj. euroa **

Saturn nordic 
Holding AB
» Sokolów

johtaja Anne Mere johtaja Göran Holm
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1. SATA vuOTTA LuOTeTTAvAA SuOmALAISTA 
OmISTuSTA

Jäsenenä LSO Osuuskunnassa otat vahvan kannan elinvoimai-
sen suomalaisen lihantuotannon puolesta. Olet mukana aktiivis-
ten lihantuottajien yhteistyössä. LSO Osuuskunnan kautta käytät 
omistajavaltaa HKScan Oyj:ssä, joka on Pohjois-Euroopan johta-
via ruokayhtiöitä. Jäsenyydelläsi varmistat HKScanin omistuksen 
säilymisen suomalaisten lihantuottajien käsissä. Samalla turvaat 
välitys- ja teuraseläintesi laadukkaan ohjauksen ja logistiikan sekä 
markkinoinnin kilpailukykyiseen hintaan. Oma lihateollisuutemme 
on sitoutunut suomalaiseen liharaaka-aineeseen ja koko lihantuo-
tantoketjun kehittämiseen.

Osuuskunnan perustehtävä, tuottaa lihantuottajajäsenelleen 
lisäarvoa, on ollut muuttumaton LSO:n 100-vuotisen historian ajan 
ja näin on myös jatkossa. Lihatalonpoikien yhtiölle – nykyiselle 
HKScanille – osuuskunta tarjoaa kasvollisen, vastuullisen, pitkä-
jänteisen pääomistajan, jolla on selvästi ilmaistu omistajatahto. 

2.  pÄÄSeT LIhAnTuOTTAjAn 
nÄköALApAIkALLe

Osuuskunnan vahvuutena on selvä omistajatahdon linjaava toi-
mintastrategia ja sitoutuneet jäsenet sekä aktiivinen osaamistaan 
kehittävä hallinto. Osuuskunta kohtelee jäseniään tasapuolisesti 
edistäen yhtälailla sika-, nauta- ja siipikarjanlihantuotannon toi-
mintaedellytyksiä ja tulonmuodostusta. 

Viimeisin osa vastuullista omistajavaikuttamista on HKSca-
nin vuonna 2013 käynnistämä alkutuotannon yhteistyöryhmien 
toimintamalli. Toimintamallissa kehitetään yhtiön lihantuotannon 
ja -hankinnan kilpailukykyä, seurataan kannattavuutta sekä var-
mennetaan lihantuotannon jatkuvuus parhaita käytäntöjä hyödyn-
tävillä toimintaansa aktiivisesti kehittävillä tiloilla. Liki 30 eturivin 
LSO:laista lihantuottajaa on näköalapaikalla kehittämässä omis-
tamansa yrityksen alkutuotantoa ja tuottamassa yhdessä yhtiön 
asiantuntijoiden kanssa lihantuotannon jatkuvuuden turvaavaa 
lisäarvoa.  Toimintamalli on edistyksellinen ajassa, jossa euroop-
palaisen poliittisen päätöksenteon korkeimmilla tasoilla pohditaan 
tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden roolia ruokaketjun reilumman 
tulonjaon turvaajana.

3. SAAT SIjOITukSeLLeSI kILpAILukYkYISTÄ 
kOrkOA

LSO Osuuskunta maksaa sijoittamallesi osuuspääomalle kilpailuky-
kyistä korkoa. Viimeiseltä kymmeneltä vuodelta osuuspääomalle on 
maksettu keskimäärin 10 prosentin korko. Vuoden 2011 osuuspää-
oman korko oli 6 prosenttia. Korko ylittää säästäjän muut vaihto-
ehdot. LSO Osuuskunnan tulot muodostuvat pääasiassa HKScanin 
maksamista osingoista. Sinulle ja muille jäsenille tämä raha kertyy 
osuuspääoman korkoina. HKScanin menestys näkyy myös sinun 
kukkarossasi.

Painavia syitä liittyä       
LSo osuuskunnan jäseneksi

4. vOIT SAAdA OSuukSISTASI verOhYöTYÄ

LSO Osuuskunnan osuuksilla kasvatat nettovarallisuuttasi, joka aut-
taa verotuksen hallinnassa. Nettovarallisuutta karttuu jopa osuuk-
sista, joita et ole vielä maksanut. Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla 
ja elinkeinoyhtymillä verohyöty perustuu siihen, että nettovaralli-
suuden kasvu nostaa pääomatulona verotettavan tulon osuutta. 
Tämä on etu, jos ansiotulojen kokonaisveroaste ylittää 30 %.

Esimerkki. Jäsenellä oli vuonna 2012 yhteensä 5 osuutta.
Jäsen oli maksanut näistä 4. Vuoden 2012 verotuksessa osuuden 
vertailuarvo oli 5 024,77 euroa.  
Osuuden nimellisarvo oli puolestaan 2 000,00 euroa. 

Maksettu osuuspääoma: 4 x 2 000,00 = 8 000,00 
Varallisuus veroilmoituksessa: 5 x 5 024,77 = 25 123,85
Velat veroilmoituksessa: 1 x 2 000,00 = 2 000,00
Kerrytetty nettovarallisuus: 25 123,85–2 000,00 = 23 123,85

Jäsen on tässä tapauksessa kerryttänyt nettovarallisuuttaan  
23 123,85 euron edestä sijoittamalla LSO Osuuskuntaan osuus-
pääomaa 8 000 euroa.

5. SAAT kÄYTTööSI mOnIpuOLISen  
jÄSenen verkkOpALveLun

LSO Osuuskunta on kiinnostunut jäsentensä arjesta ja mielipiteistä. 
Jäsenten ja hallinnon väliseen viestintään jäsenillä on käytössä oma 
verkkopalvelu. Jäsenen verkkopalvelun käyttäjänä saat tietoa toi-
mialan ja LSO Osuuskunnan kehityksestä. Käytössäsi on toimialan 
uusimmat tilastot ja uutiset. Näet verkkopalvelusta myös osuuspää-
omatietosi, ja voit halutessasi keskustella verkossa muiden jäsenten 
ja osuuskunnan hallinnon kanssa. Hyödynnä vaikutusmahdollisuuk-
siasi ja tee LSO Osuuskunnasta sinun osuuskuntasi.

6. LIITTYmISLAhjAnA SAAT  LSO OSuuSkunnAn 
100-vuOTIShISTOrIATeOkSen: 
”LIhATALOnpOjAT jA heIdÄn YhTIönSÄ”

LSO Osuuskunta julkaisi juhlavuotensa kunniaksi teoksen Lihata-
lonpojat ja heidän yhtiönsä, joka kertoo LSO:n ja HKScanin sata-
vuotisesta taipaleesta. Varsinaissuomalaiset tilalliset perustivat 
vuonna 1913 Lounais-Suomen Osuusteurastamon (nykyinen LSO 
Osuuskunta), jonka jäseneksi toivotettiin tervetulleeksi jokainen 
”elukkain omistaja”. LSO:sta kasvoi ajan mittaan Suomen johtava 
osuusteurastamo ja lihatalo. Nykyisin osuuskunta käyttää pää-
omistajan valtaa HKScan-konsernissa, joka on Pohjois-Euroopan 
johtavia ruokayhtiöitä. 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.


