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v u o s i  2014  ly h y e s t i

KotimainenKehittyväKannattava

 � Mahdollistaa jäsentensä kannattavan ja kehitty-
vän lihantuotannon omistamalla lihateollisuutta.

 � Valvoo ja ohjaa HKScanin liiketoimintaa siten, 
että se ja jäsenten sopimustuotanto kehittyy kan-
nattavasti sekä kilpailukykyisesti. 

 � Kehittää alkutuotannon kilpailukykyä.
 � Kasvattaa omistuksensa arvoa ja määrää. 
 � Tuottaa jäsenetuja, joko itse tai omistamansa 

yrityksen kautta.
 � Luo edunvalvonnalla ja vaikuttamisella edellytyk-

siä jäsenten lihantuotannolle.  

suomalaisen lihan-
tuottajan paras kumppani

lso osuuskunta on suomalaisten lihantuottajien 
yhteisö, joka mahdollistaa jäsentensä taloudellisia 
toimintaedellytyksiä olemalla merkittävä liha-alan 
omistaja ja alkutuotannon kilpailukyvyn kehittäjä.
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vuosi 2014 lyhyesti
 � Vuonna 2014 lihaliiketoimintaympäristö oli epäsuotuisa. 

Venäjän asettama tuontikielto EU-maista peräisin olevalle 
sianlihalle sai jatkoa läntisten maataloustuotteiden tuontikiel-
losta. Tämä johti maailmanlaajuiseen sianlihan ylitarjontaan, 
minkä suorat kielteiset vaikutukset tuntuivat sekä koti- että 
vientimarkkinoilla. Kansantalouden epävarmuudesta johtuen 
kuluttajat suosivat hinnaltaan edullisempia lihatuotteita. 

 � Lihan kokonaiskulutus säilyi edellisvuoden tasolla kokonais-
tuotannon vähentyessä lievästi. Osuuttaan sekä kulutuksesta 
että tuotannosta kasvattivat broileri ja naudanliha. Sianlihan 
osalta kehitys oli päinvastainen.

 � Lihan tuottajahintojen edellisvuonna alkanut lasku jatkui. 
Suomalaisen lihantuotannon kustannustasoa lisäävät kansal-
liset hallinnolliset päätökset. Tuotantokustannusten ollessa 
korkeita toteutuvaan tuottajahintaan verrattuna, paine kan-
nattavuuden parantamiselle kovenee, jotta lihantuotannon 
jatkuvuus voidaan turvata.

 � Jäsenet saivat maksamalleen osuuspääomalle viiden pro-
sentin koron vuodelta 2013. Viimeisen kymmenen vuoden 
ajalta on maksettu keskimäärin yhdeksän prosentin korko. 
Vuodelta 2014 osuuskunnan hallitus esittää koroksi viisi 
prosenttia.

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

 � Huhti-toukokuussa 2014 käytiin edustajiston vaalit, jossa 
LSO Osuuskunnan jäsenet valitsivat edustajansa (30) osuus-
kunnan ylimpään päättävään elimeen. LSO Osuuskunnan 
edustajiston 2014 vaalia esiteltiin jäsenille monipuolisesti 
vaalitilaisuuksissa, vaalisivuilla, perinteisellä vaalipostilla 
sekä sähköisillä vaaliviesteillä. Edustajiston vaali toteutettiin 
ensimmäistä kertaa koko Suomen kattavasta vaalipiiristä. 

 � LSO Osuuskunta tuki omalla sekä muiden kanssa tehdyllä 
edunvalvonnalla jäsentensä lihantuotantoa.

 � LSO Osuuskunnan jäsenet hyödynsivät kasvavassa mää-
rin jäsenetuaan, edullista eläinrahoitusta. Järjestelyssä LSO 
Osuuskunta toimii jäsentensä teuraseläinten kasvatukseen 
tulevien välitys- ja uudistuseläinten luottojen takaajana, 
rahoittajana toimii Pohjola Pankki Oyj, HKScanin vastatessa 
käytännön järjestelyistä tuottajien suuntaan. Järjestely alen-
taa eläinluototuksen korkokustannuksia, edistää lihantuotta-
jien toimintaa ja varmistaa lihan saatavuutta.

 � Osuuskunnan toimintaa ja omistajavaikuttamista linjaava 
osuuskuntastrategia päivitettiin.

 � Osana omistajavaikuttamista jatkui LSO Osuuskunnan ja 
HKScanin alkutuotannon yhteistyöryhmien toiminta. Alkutuo-
tannon yhteistyöryhmissä kehitetään yhtiön lihantuotannon 
ja -hankinnan kilpailukykyä, seurataan kannattavuutta sekä 
varmennetaan tuotannon jatkuvuus toimintaansa aktiivisesti 
kehittävillä tiloilla.
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yli sata vuotta 
omistajaohjausta 

suomalaisen lihantuottajan 
paras kumppani

Kaikessa menestyvässä yritystoiminnassa omistajalla tulee olla jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä 
selkeä päivittyvä kokonaiskuva siitä miksi olla olemassa, millaiseksi haluaa tulla sekä mitä ja miten tehdään, 
jotta päästään maaliin. Myös LSO Osuuskunnalla HKScanin suurimpana omistajana on oltava kokonaiskuva 
ja vastuu.   

LSO Osuuskunta jatkaa edustajiston vaalivuodesta 2014 yhtenäisenä 1 298 suomalaisen aktiivisesti lihaa sekä 
välityseläimiä tuottavien ja tuotantoaan kehittävien tilojen yhteisönä. Osuuskunnalla on sitoutuneet jäsenet, 
aktiivinen hallinto ja selkeä strategia. Perustehtävämme, tuottaa lihantuottajajäsenelleen lisäarvoa, on ollut 
muuttumaton vuodesta 1913 ja näin on myös jatkossa. 

LSO Osuuskunnan keskeiset 
lihaedunvalvontakannat

 � Puretaan byrokratiaa ja tuotantokustan-
nuksia kasvattavaa sääntelyä.

 � Verovaroin tuotetuissa ruokapalveluissa 
tulee käyttää ainoastaan Suomen viran-
omaisvaatimukset täyttävää lihaa.

 � Edistetään Suomi vastuullisen lihantuo-
tannon mallimaa -hanketta. Hankkeessa 
alkuperämaan rinnalle tulee merkintä 
tuotantotavasta.

 � Lihantuotannolla tulee olla yhtäläiset toi-
mintaedellytykset koko maassa.

 � Kerrotaan suomalaisen lihantuotannon 
myönteisestä yhteiskunnallisesta merki-
tyksestä.

 � Edistetään suomalaisen kotieläintalouden 
valkuaisomavaraisuuden nostamista.

Suomalaisen lihantuotannon 
edistäminen

LSO Osuuskunta rahoittaa ja tekee lihaedun-
valvontaa osallistuen MTK:n lihavaliokunnan 
ja Brysselin kotieläinasiamiehen tukiryhmän 
toimintaan. Vaikuttamisen pääteemat ovat 
aktiivilihatilojen toimintaedellytysten tuke-
minen, lisäarvon rakentaminen vastuullisesti 
tuotetulle suomalaiselle lihalle sekä osuus-
kuntien ja sen jäsenten verotuksen kohtuul-
listaminen. LSO Osuuskunta tuo esiin liha-
alan suuren yhteiskunnallisen merkityksen.

Lihatalonpoikien yhtiölle – nykyiselle HKScanille – 
osuuskunta tarjoaa kasvollisen, vastuullisen ja pit-
käjänteisen pääomistajan, jolla on selvästi ilmaistu 
omistajatahto. Osuuskunnan omistuksessa ei toimin-
tavuotena tapahtunut muutoksia. Osuuskunnan hal-
lussa 31.12.2014 oli 34,88 prosenttia yhtiön osak-
keista ja 69,25 prosenttia äänimäärästä. 

Osana omistajaohjausta LSO Osuuskunta osal-
listuu alkutuotannon yhteistyöryhmien toimintaan. 
Toimintamallissa kehitetään yhtiön lihantuotannon 
ja -hankinnan kilpailukykyä sekä seurataan kannat-
tavuutta, jotta varmennetaan lihantuotannon jatku-
vuus parhaita käytäntöjä hyödyntävillä toimintaansa 
aktiivisesti kehittävillä tiloilla.

LSO Osuuskunnan jäsenet hyödynsivät kasva-
vassa määrin jäsenyyden mahdollistamaa edullista 
eläinluototusta. Järjestelyssä LSO toimii eläinluotto-
kelpoisten jäsentensä luottojen takaajana. Kasva-
tukseen tulevien välitys- ja uudistuseläinten rahoit-
tajana toimii Pohjola Pankki Oyj, HKScanin vasta-
tessa käytännön järjestelyistä tuottajien suuntaan.  

Osuuskunnan vahvan  
talOuden haasteet

Osuuskunnan oma talous on vakaalla pohjalla: oma-
varaisuusaste on hyvä, tase vahva ja osuuspääoman 
määrä sekä kertymä vakaa. Sitoutuneet jäsenet ja 
lihantuotantoa aktiivisesti harjoittavien tuottajien 
hallitsema osuuspääoma muodostaa talouden van-
kan perustan, jonka päälle on hyvä rakentaa.

Osuuskunnalle vuosikymmenen alkuvuodet 
ovat olleet työntäyteistä aikaa, kun lihatalonpoi-
kien HKScania on rakennettu käänneyhtiöstä kan-
nattavaksi kasvuyhtiöksi. Omistajaohjauksen lisäksi 
LSO on omilla toimillaan reagoinut yhtiön aiempaa 
heikompaan tulokseen ja osingonmaksukykyyn. 
Osuuskunta on tukenut koronmaksua osuuspää-
omalle myymällä muita kuin ydinomistuksessa ole-
via kiinteistöjä, lisäämällä kiinteistöjen vuokratuot-
toja ja kulukurilla. Samalla on lyhennetty lainoja ja 
palautettu passiivien erottamisohjelman mukaisesti 
eronneille ja erotetuille jäsenille osuuspääomia.

Taloudelliset tavoitteet HKScanille  

 � Liikevoitto: > 5 % liikevaihdosta
 � Oman pääoman tuotto: > 15 %
 � Omavaraisuusaste: > 40 %
 � Osingonjako: ≥ 30 % nettotuloksesta
 � Markkina-arvon kehittyminen

Toiminnalliset tavoitteet HKScanille

 � Varmistaa lihan saatavuus maksamalla 
sopimuksenmukaista tuottajahintaa, joka 
mahdollistaa laadukkaan lihan tuottami-
sen kannattavasti turvaten parhaita käy-
täntöjä hyödyntävien jäsentilojen lihan-
tuotannon jatkuvuus ja kehittyminen.

 � Toteuttaa välitys- ja teuraseläinten ohjaus 
ja logistiikka laadukkaasti. 

 � Tarjota kilpailukykyisiä tuotantopanoksia 
ja lihantuotannon kehittämispalveluita.

 � Vähentää tuotantokustannus- ja markki-
nahintavaihteluista johtuvia riskejä.

 � Kehittää alkutuotannon kilpailukykyä.

käänneyhtiöstä  
kasvuyhtiöksi 

HKScan on uudistetun strategiansa mukaisesti viime 
vuosien kehittämisohjelmien kautta tehostanut kon-
sernin sisäistä työnjakoa ja toimintaa.

HKScan Oyj myi 2014 omistusosuutensa Puo-
lan suurimpiin kuuluvasta lihayhtiöstä, Sokołówista. 
HKScan kirjasi kaupasta merkittävän myyntivoiton, 
mikä vahvisti oleellisesti yhtiön tasetta. Yhtiön net-
torahoituskulut pienenivät, kun syndikaattilainoja 
maksettiin takaisin toisella neljänneksellä. Luonte-
vana jatkona onnistunut 100 miljoonan euron jouk-
kovelkakirjalainan liikkeeseenlasku marraskuussa 
tasapainotti lisäksi korollisen velan maturiteettira-
kennetta. Yhtiön rahoituksellinen asema on nyt toi-
mialansa vahvimpia. Yhtiön toteuttamat tehostamis-
ohjelmat ovat edenneet maaliin ja yhtiön teollinen 
työnjako on pääosin valmis.  

Voimakkaat kehittämistoimet yhdessä konser-
nin rahoitusaseman vahvistumisen kanssa mahdol-
listavat siirtymisen strategian seuraavaan vaiheen 
toteutukseen - kannattavaan kasvuun. Merkkejä 
tästä ovat mm. yhtiön lokakuussa julkistamat inves-
tointisuunnitelmat tuotantolaitoksiin Suomessa ja 
Virossa. Toteutuessaan investoinnit ovat huomatta-
via, arviolta 55-85 miljoonaa euroa, vaihtoehtojen 
laajuudesta riippuen.

Iso ”kannattavan kasvun” kysymys meille liha-
talouden toimijoina on, miten voitamme kulutta-
jien sydämet ja saamme heidät täyttämään ruoka-
valionsa laadukkaalla, maistuvalla ja turvallisella 
eläinvalkuaisella - lihalla.  

Tavoitteemme on maksaa osuuspääomalle kil-
pailukykyistä ja tasaista korkoa vaarantamatta 
osuuskunnan omavaraisuutta ja maksuvalmiutta. 
Osuuspääomalle on viimeisen kymmenen vuoden 
ajalta maksettu keskimäärin yhdeksän prosentin 
korko. Viimeaikainen haasteemme on vuosilta 2011-
2013, jolloin yhtiön maksama osinko jäi oleellisesti 
alle aiemman ja tavoitteen. Koska osinkotulojen 
väheneminen oli kaksinkertainen verrattuna osuus-
kunnan oman liikevoiton paranemaan, vaikutti se 
osuuspääomalle maksettuun korkoon alentavasti. 
Korko on ollut vuodesta 2011 alkaen viiden-kuuden 
prosentin tasolla. Vuodelta 2014 yhtiön hallituksen 
esittämä 10 + 39 sentin osakekohtainen osinko 
paikkaa osan jättämästä. Pääosin kertaluonteisista 
eristä muodostuvan paremman liikevoiton ja osin-
gonmaksun mahdollisti yritysjärjestely, jossa HKScan 
Oyj myi 2014 omistusosuutensa puolalaisesta liha-
yhtiö Sokołówista. HKScan kirjasi kaupasta merkit-
tävän kertaluonteisen myyntivoiton ja samalla yhtiön 
rahoitusasema vahvistui merkittävästi. 

Toimialan vahvimpiin kuuluva rahoitusasema 
luo edellytykset HKScanin liiketoimintojen kannat-
tavuuden paranemiselle. Luottamusta lisää yhtiön 
toteuttamien tehostamisohjelmien eteneminen maa-
liin ja teollisen työnjaon saaminen pääosin valmiiksi. 
Saman havainnon tekivät muutkin; markkinoiden ja 
analyytikkojen luottamus yhtiöön vahvistui alkuvuo-
desta merkittävästi. Olemme matkalla kannattavan 
kasvuyhtiön omistajana. Vie kuitenkin vielä aikaa 
ennen kuin tulos ja osinko ovat tavoitteen mukai-
set. Yhtiön tuloksen kasvun jatkuminen ja vahvistu-
minen vaativat tinkimätöntä ja innovatiivista työtä. 
Osuuskunnan hallinnon ja johdon vastuu on pitää 
taloutemme tasolla, jolla pystymme toteuttamaan 
omistajaohjausta myös tulevina vuosina. 

Jatkukoon hyvä yhteistyö jäsenten, hallinnon, 
sidosryhmien ja yhtiön väen välillä suomalaisen 
lihantuottajan parhaaksi myös alkaneena vuonna.

Veikko Kemppi
LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja

aktiivinen Osaamistaan 
kehittävä hallintO

LSO Osuuskunnan strategiaan kirjattu vahvuus on 
aktiivinen osaamistaan kehittävä hallinto. Perintei-
sistä tuottajaosuuskunnista LSO on saanut myön-
teistä palautetta mm. panostuksestaan hallinnon 
kehittämisessä ja selkeästä omistajastrategiasta. 
Hallintoa koulutetaan hyödyntäen itsearviointeja ja 
hallinnon avainpaikoille valittaessa hyödynnetään 
soveltuvuusarvioita.  

Toimintavuonna valittiin LSO Osuuskunnan 
ylintä päätäntävaltaa käyttävä edustajisto. Uusi 
edustajisto on mallikas yhdistelmä uusia ja ”van-
hoja” jäseniä. Edustajisto kuvaa jäsenistöään hyvin 
myös alueellisesti ja tuotantosuunnallisesti. Uuden 
edustajiston yhteinen hallintotaival on alkanut työn, 
kokousten, seminaarin ja yritystutustumisten mer-
keissä. Historia osoittaa että täältä kasvavat tule-
vien vuosien ja vuosikymmenten LSO Osuuskunnan, 
yhtiön ja suomalaisen liha-alan vastuunkantajat. 
Vastuuta on siis halukkaille tarjolla!  

Jari Mäkilä
Hallintoneuvoston puheenjohtaja
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Kannattavaan kasvuun

Olemme onnistuneet HKScan-konsernissa viemään läpi suunnitellun strategisen rakenneuudistuksen. Mer-
kittävimmät tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyt ovat loppusuoralla, ja konsernin tase on vahva. Haemme 
edelleen synergiaetuja entistä tiiviimmästä yhteistyöstä ja tuottavuuden kehittämisestä, panostamme pää-
brändeihimme ja investoimme kasvaviin tuotesegmentteihin ja jalostusarvon kasvattamiseen. Strateginen 
tavoitteemme on kannattava kasvu.

tulOskehitys ja  
talOudellinen asema

LSO Osuuskunta luovutti varsinaisen liiketoimintansa 
HKScan-konsernille vuoden 1997 alussa, jonka jäl-
keen sen tulot muodostuvat pääosin HKScanin mak-
samista osingoista ja vuokrista sekä kertaluonteisista 
myyntivoitoista.  

Tilinpäätökseen kirjattujen liiketoiminnan mui-
den tulojen määräksi muodostui 1,2 miljoonaa euroa 
(1,2 miljoonaa euroa vuonna 2013). Tulos ennen 
veroja oli 1,1 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa).

LSO Osuuskunnan omavaraisuusaste vuoden 
2014 lopussa oli 61,5 prosenttia, kun se vuotta 
aikaisemmin oli 61,4 prosenttia.  

HKScan-konsernin liikevaihto oli 1 988,7 miljoo-
naa euroa (2 113,2 milj. euroa). Konsernin raportoitu 
liikevoitto oli 55,5 miljoonaa euroa (11,7 milj. euroa) 
ja liikevoittoprosentti 2,8 (0,6). Tulokseksi ennen 
veroja muodostui 51,2 miljoonaa euroa (6,7 milj. 
euroa). Vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 12,4 (11,2) miljoonaa euroa 
ja vastaava liikevoittoprosentti 0,6 (0,5).

HKScan-konsernin palveluksessa Suomessa, 
Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa oli keskimäärin 
yhteensä 7 662 henkeä, kun vuotta aiemmin luku 
oli 7 774. Henkilöstöstä 36,1 prosenttia työskenteli 
Suomessa (34,7 %). 

HKScan-konsernin omavaraisuusaste vahvistui 
merkittävästi ollen vuoden lopussa 51,5 prosent-
tia (37,1 %).

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 62,8 miljoonaa 
euroa (72,2 milj. euroa). 

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 yhdeksän prosentin keski-
korko. Jäsenet saivat maksamalleen osuuspääomalle 
viiden prosentin koron vuodelta 2013. Osuuskunnan 
talouden haasteena on viime vuosina ollut tavoitteita 
alempi HKScanin maksama osinko. Matala osinko 
on vaikuttanut osuuskunnan oman toiminnan tehos-
tumisesta ja vuokratuottojen kasvusta huolimatta 
osuuspääomalle maksettavaan korkoon. 

Vuodelta 2014 maksettava osinko näyttää koko-
naisuudessaan myönteiseltä. HKScan Oyj:n halli-
tuksen osingonjakoehdotus vuodelta 2014 on 0,10 
(0,10) euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa 
ylimääräistä osingonjakoa 0,39 euroa osakkeelta. 
Lopullisen osingonjakopäätöksen tekee varsinainen 
yhtiökokous 14.4.2015 Turussa. 

Toimintavuoden merkittävä saavutus oli HKScan 
Oyj:n rahoitusaseman huomattava vahvistuminen. 
HKScan myi osuutensa yhteisyritys Sokolówissa luo-
dakseen vahvan pohjan liiketoiminnan kehittämi-
selle jatkossa kaikilla kotimarkkinoillaan. Kaupasta 
syntyvä myyntivoitto on merkittävä ja se vahvistaa 
selvästi konsernin pääomarakennetta. HKScan kir-
jasi kaupasta 77,6 miljoonan euron myyntivoiton, ja 
8,3 miljoonaa euroa osinkoina. 

LSO Osuuskunnan hallituksen arvion mukaan 
yritysjärjestely mahdollistaa LSO Osuuskunnan aset-
tamien tavoitteiden mukaisesti yhtiön kotimarkki-
noiden kannattavuuden parantamisen, tukee osin-
gonmaksukykyä sekä kasvattaa omistaja-arvoa. 

HKScan arvioi, että vuoden 2015 liikevoitto 
ilman kertaluonteisia eriä paranee vuodesta 2014, ja 
että viimeinen neljännes on vahvin. Tämä luo edel-
lytyksiä viime vuosia paremmalle osingonmaksulle.

Osuuskuntastrategia

LSO Osuuskunnan omistajavaikuttaminen perustuu 
vuonna 2014 päivitettyyn ja hyväksyttyyn omista-
jastrategiaan.  

LSO Osuuskunta haluaa olla suomalaisen 
lihantuottajan paras kumppani. 

LSO Osuuskunta on suomalaisten lihantuottajien 
yhteisö, joka mahdollistaa jäsentensä taloudellisia 
toimintaedellytyksiä olemalla merkittävä liha-alan 
omistaja ja alkutuotannon kilpailukyvyn kehittäjä.

Osuuskunnan arvot ovat: kannattava, kehit-
tyvä ja kotimainen.

Osuuskunnan avaintekemiset ovat: hyöty jäse-
nelle, vakaa talous, aktiivinen omistajavaikuttami-
nen sekä omistuksen arvon ja määrän kasvattami-
nen.

Omistajastrategiassa on asetettu toiminnallisia 
ja taloudellisia tavoitteita sekä periaatteita lihan-
käytölle Suomessa.

1) Taloudellisten tavoitteiden tarkoitus on 
säilyttää määräävä omistajavalta HKScanissa, kas-
vattaa osuuskunnan omistuksen arvoa ja määrää 
sekä mahdollistaa kilpailukykyisen ja tasaisen koron 
maksamisen sisään maksetulle osuuspääomalle.

2) Toiminnallisten tavoitteiden tarkoitus on 
mahdollistaa alkutuotannon kilpailukyvyn kehitty-
minen, jäsenten tuottamien välitys- ja teuraseläin-
ten laadukas ohjaus ja logistiikka sekä markkinointi 
kilpailukykyiseen hintaan.

3) Lihankäyttöön liittyvien periaattei-
den tarkoitus on varmistaa HKScanin sitoutuminen 
Suomessa kotimaiseen raaka-aineeseen keskeisissä 
brändeissä ja koko lihantuotantoketjun kehittämi-

seen tavalla, joka takaa jäsenelle kannattavan lihan-
tuotannon. Suomalaiselle lihalle rakennetaan pitkä-
jänteisesti paras näkyvyys, lisäarvo ja kannattavuus 
suomalaisen lihan vahvuudet hyödyntäen.

Osuuskuntastrategia on esitelty mm. yhtiön hal-
litukselle, toimivalle johdolle sekä toiselle pääomis-
tajalle Sveriges Djurbönderille säännöllisten tapaa-
misten yhteydessä.

alkutuOtannOn kilpailukyvyn 
kehittäminen

Osuuskunnalle ja sen lihantuottajajäsenille on tär-
keää, että HKScan Oyj kehittää pitkäjänteisesti 
omistaja-arvon lisäksi koko lihantuotantoketjunsa 
kilpailukykyä ja kannattavuutta. LSO Osuuskunta 
on mukana alkutuotannon yhteistyöryhmissä kehit-
tämässä yhtiön lihantuotannon ja hankinnan kilpai-
lukykyä sekä seuraamassa kannattavuutta, jotta 
varmennetaan tuotannon jatkuvuus toimintaansa 
aktiivisesti kehittävillä tiloilla.  Liki 30 eturivin suoma-
laista lihantuottajaa kehittää näköalapaikalla omis-
tamansa yrityksen alkutuotantoa ja tuottaa lihan-
tuotannon jatkuvuuden turvaavaa lisäarvoa yhdessä 
yhtiön asiantuntijoiden kanssa. Kehitystyöryhmien 
jäseniksi valitaan tuotantoaan aktiivisesti kehittäviä, 
pitkäjänteiseen yhteistyöhön sitoutuneita tuottajia, 
joilla on voimassaoleva tuotantosopimus. Mukana on 
sekä hallinnossa toimivia jäseniä että muita sopimus-
tuottajia. LSO Osuuskunnan hallitus esittää ryhmiin 
kutsuttavat jäsenet yhtiölle. Työryhmät valitsevat 
itse puheenjohtajansa. Jatkuvuuden turvaamiseksi 
työryhmien jäsenet vaihtuvat vuorovuosin. Kukin 
kehitystyöryhmä valitsee tuottajaedustajan eläinla-
jikohtaisiin kannattavuustyöryhmiin. Jokainen kan-
nattavuustyöryhmä puolestaan valitsee edustajansa 
HKScan Finlandin ja konsernitason alkutuotannon 
strategiaryhmiin. Kaikkien kokousten koollekutsu-
jana toimii yhtiö. Yhtiö toimittaa asialistan, toimii 
esittelijänä ja raportoijana. LSO Osuuskunnan halli-
tus seuraa ja tukee kehitys- ja kannattavuustyöryh-
mien toimintaa osallistuen itse alkutuotantostrate-
giatasoille.

Kehitystyöryhmissä kehitetään tuotanto-
tapaa ja kilpailukykyä. Niissä luodaan tuotannon 
mittarit ja seurataan onnistumista, myös kansain-
välisesti vertaillen. Tavoitteena on rakentaa ja yllä-
pitää tuotantokustannusetu kilpailijoihin nähden 
sekä jalkauttaa parhaat tuotantotavat koko tuot-
tajakenttään.

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

Liiketoimintaympäristö ei tuonut myötätuulta 
konsernin toiminnalle. Laskusuhdanne näkyi kulut-
tajakysynnän heikentymisenä, ja ostoskoreihin pää-
tyi viime vuotta enemmän huokeita lihatuotteita. 
Venäjän tammikuussa käynnistämä sianlihan tuon-
tikielto EU:sta sai jatkoa syksyllä käynnistetyistä 
vastapakotteista, jotka estivät kaikkien tuore-elin-
tarvikkeiden tuonnin lännestä Venäjälle. Vientikiel-
lot kasvattivat sianlihan ylijäämää maailmanlaajui-
sesti, mikä laski myynnin arvoa ja volyymejä sekä 
kotimarkkinoillamme että viennissä. Tavoitteemme 
on ohjata nykyistä vientiliiketoimintaamme entistä 
kysyntälähtöisempään suuntaan. Samaan aikaan 
haemme aktiivisesti myös uusia vientimahdollisuuk-
sia, joista merkittävimmät panostukset kohdistuvat 
lähimarkkinoiden lisäksi suoran viennin aloittami-
seen Kiinaan.

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kon-
sernin tulos parani loppuvuotta kohti, ja viimeisen 
neljänneksen liikevoitto kaksinkertaistui edellisvuo-
den vastaavaan kauteen verrattuna. Tuotemerk-
kistrategian toteutus jatkui. Lanseerasimme kon-
sernin kaikille kotimarkkinoille yhteisen Flodins®-
tuotebrändin. Syksyllä käynnistimme esiselvitystyön 
kahden tuotantolaitosinvestoinnin toteuttamisesta 
Suomessa ja Virossa. Molemmat suunnitelmat täh-
täävät konsernin aseman vahvistamiseen kasvavissa 
tuotesegmenteissä ja tukevat päivitettyä strategiaa.

Loppuvuodesta toteutimme koko konsernin laa-
juisen henkilöstön sitoutumista koskevan kyselyn. 
Osallistumisprosentti oli korkea, ja saadut tulokset 
tukevat johtamista niin yksilö- ja tiimitasolla kuin 
konserninlaajuisestikin. Kaikissa toimintamaissa ja 
toiminnoissa työstetään nyt tuloksiin pohjautuvia 
toimintasuunnitelmia, joiden toteutusta seuraamme 
konsernin johtoryhmässä.

Kiitän lämpimästi henkilöstöämme hyvin teh-
dystä ja arvokkaasta työstä. Suuri kiitos kuuluu myös 
kuluttajille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille, tuot-
tajille ja omistajille, jotka ovat jakaneet HKScanin 
arkea ja tukeneet omilla toimillaan ja valinnoillaan 
konsernin työntäyteistä vuotta kohti kannattavaa 
kasvua. Jatketaan yhdessä tärkeää työtä turvalli-
sen, terveellisen ja puhtaan pohjoismaisen ruuan 
puolesta.

Hannu Kottonen
toimitusjohtaja, HKScan Oyj

Vuonna 2012 aloittamamme yhtenäisen HKScan-
konsernin rakentaminen eteni kuluneen vuoden 
aikana hyvin. Uudistamista tehtiin lukuisilla rinta-
milla ja vaativasta tavoitetasosta huolimatta hen-
kilöstömme onnistui saattamaan mittavan raken-
neuudistustyön loppusuoralle. Yksinkertaistimme ja 
selkeytimme merkittävästi konsernin tuotantoraken-
netta sekä juridista yhtiörakennetta. Yhtenäistämistä 
tuki myös alkuvuodesta toteuttamamme HKScan-
brändin identiteettiuudistus, jonka yhteydessä kon-
sernin visuaalinen ilme päivitettiin ja yhdenmukais-
tettiin. Myös yhtiönimet harmonisoitiin kaikissa toi-
mintamaissa.

Toteutimme onnistuneesti vuoden 2014 kehit-
tämisohjelman. Ohjelman tavoitteena oli yli 20 mil-
joonan euron kustannussäästö ja nettovelan vähen-
täminen yli 50 miljoonalla eurolla. Viime- ja edellis-
vuoden aikana toteutettujen kehittämisohjelmien 
jälkeen siirrymme jatkuvan parantamisen kulttuurin 
jalkauttamiseen koko konsernissa.

Rakenneuudistuksen ja onnistuneen käyttöpää-
oman hallinnan myötä konsernin tase vahvistui toi-
mialan kärkitasolle ja rahoituskustannukset piene-
nivät. Merkittävin divestointi oli puolalaisen yhteis-
yrityksen, Sokołówin, 50 prosentin epäsuorasta 
omistusosuudesta luopuminen, mikä mahdollistaa 
nopeamman ja vahvemman keskittymisen konsernin 
muihin kotimarkkinoihin. 
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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.

Osuuskunta ajaa tasavertaisesti kaikkien jäsen-
tensä aktiivilihatuotannon (sika, nauta, siipikarja) 
toimintaedellytyksiä ja tulonmuodostusta tukemalla 
omistajavaikuttamismallin mukaista koko alkutuo-
tannon kattavaa yhteistyöryhmätoimintaa. Tavoit-
teiden ja periaatteiden toteutumista seurataan omis-
tajavaikuttamismallin avulla. 

lihaedunvalvOnta

LSO Osuuskunta rahoittaa ja tekee lihaedunvalvon-
taa osallistuen MTK:n lihavaliokunnan ja Brysselin 
kotieläinasiamiehen tukiryhmän toimintaan. Vai-
kuttamisen pääteemat ovat aktiivilihatilojen toimin-
taedellytysten tukeminen, lisäarvon rakentaminen 
vastuullisesti tuotetulle suomalaiselle lihalle sekä 
osuuskuntien ja sen jäsenten verotuksen kohtuul-
listaminen. 

Maatalous- ja elinkeinopoliittisen kannan jal-
kauttamiseksi ylläpidettiin yhteydet ministeritason 
lisäksi virkamieshallintoon ja tuottajajärjestöön ja 
hyödynnettiin hallinnon ja jäsenten omia kontakteja. 
Osuuskunnan toiminnalla tuettiin tuottajajärjestöjen 
liha-alan toimintaedellytyksiä tukevaa kannanmuo-
dostusta ja vaikuttamista. 

LSO Osuuskunta antoi useampia lausuntoja val-
tiovarainministeriön luonnokseen - Hallituksen esi-
tys eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varo-
jenjaon verotusta koskevien säännösten muuttami-
sesta. Lausunnossa vastustettiin ehdotettuja hei-
kennyksiä osuuskuntia ja niiden jäseniä koskevaan 
verotukseen sekä edellytettiin, että osuuskuntia ja 
niiden jäseniä koskevat verosäädökset säilytettäisiin 
nykyisellään. 

LSO Osuuskunta vetosi valtiovaltaan yhdessä 
muiden lihaosuuskuntien kanssa suomalaisen 
lihantuotannon toimintaedellytysten edistämiseksi. 
Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin 
teollisuudenala. Koko elintarvikeketju maatalou-
desta elintarviketeollisuuteen työllistää Suomessa 
yli 300 000 henkilöä eli noin 12 prosenttia työssä-
käyvästä työvoimasta. Vaikka Suomessa valmistet-
tavien elintarvikkeiden kotimaisuusaste onkin noin 
82 prosenttia, elintarviketeollisuus kansainvälistyy 
voimakkaasti. Lihateollisuus edustaa neljännestä 
koko toimialan tuotannosta ollen kansakunnalle 
työllisyyden ja huoltovarmuuden kannalta tärkeä 
toimiala.  Vetoomuksen allekirjoittaneet suomalai-
set tuottajien lihaosuuskunnat esittivät seuraavia 
toimenpiteitä; 1. Venäjän lihanvientikiellon mene-
tysten korvaaminen, 2. byrokratian ja tuotanto-
kustannuksia kasvattavan sääntelyn purkaminen, 
3. julkisin verovaroin tuotetuissa ruokapalveluissa 
käytetään Suomen viranomaisvaateet täyttävää 
lihaa, 4. lihantuotannolla tulee olla yhtäläiset toi-
mintaedellytykset koko maassa sekä 5. suomalai-
sen kotieläintalouden rehuvalkuaisomavaraisuuden 
nostaminen.

omistajavaikuttaminen

rahoittajapankista ja takaajalta. LSO Osuuskunta 
antaa takauksen omille jäsenilleen. 

kevään 2014   
edustajistOn vaalit

Hallituksen kutsuma vaalityöryhmä valmisteli kevään 
2014 edustajiston vaalien toteutuksen. Kevään 2014 
vaaleissa valittiin 30 edustajaa, yksi edustaja noin 
viittäkymmentä osuuskunnan jäsenenä olevaa aktii-
vituottajaa kohti. Vaaleissa oli ensimmäistä kertaa 
yksi yhteinen koko Suomen kattava vaalipiiri. Yksi 
yhteinen vaalipiiri aktivoi jäseniä äänestämään, 
vahvisti ajatusta yhteisestä osuuskunnasta sekä tuki 
ehdokashankintaa ja -asettelua. Myös jäsenmää-
rän aleneminen puolsi yhteen vaalipiiriin siirtymistä. 
Ehdokasasettelusta vastasivat osuuskunnan omat 
jäsenet. 

Vaalien järjestämisestä vastasi hallintoneu-
voston asettama vaalilautakunta:  

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

Vaalia tukemaan perustettiin Vaalit 2014 
-sivusto. Vaalia ja vaalin toteutusta esiteltiin myös 
jäsenille lähetetyllä perinteisellä painetulla vaalipos-
tilla sekä sähköisillä vaaliviesteillä. 

Huhti-toukokuussa 2014 järjestettiin edustajis-
ton vaalit, jossa LSO Osuuskunnan jäsenet valitsivat 
edustajansa osuuskunnan ylimpään päättävään eli-
meen, edustajistoon. Uuden edustajiston toimikausi 
alkoi 12.5.2014 ja jatkuu kesään 2019 asti. Vaalien 
äänestysprosentiksi muodostui 37,1 prosenttia.  

edustajistOn päätökset

Turussa 24. huhtikuuta 2014 kokoontunut edusta-
jiston varsinainen kokous vahvisti LSO Osuuskunnan 
ja LSO-konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä 
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, halli-
tukselle ja toimitusjohtajalle. Edustajisto päätti hal-
lituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden 2013 
ylijäämä siirretään vapaaseen omaan pääomaan ja 
että osuuspääomalle maksetaan korkoa viisi prosent-
tia. Edustajisto päätti nimitysvaliokunnan ehdotuk-
sesta hallintoneuvoston kooksi vuoden 2014 osalta 
17 jäsentä ja 1.1.2015 alkaen 16 jäsentä.  Edusta-
jisto valitsi hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten 
osalta. Lisäksi valittiin tilintarkastajat ja hyväksyt-
tiin hallitukselle ehdotetut valtuudet. Niitä selos-
tetaan tarkemmin kohdassa ”Hallituksen voimassa 
olevat valtuudet”. 21. marraskuuta 2014 Vantaalla 
kokoontunut edustajiston ylimääräinen kokous asetti 

vuodeksi kerrallaan valittavan tarkastusvaliokunnan 
sekä osuuskunnan edustajiston jäsenistä koostuvan 
nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella 
ja tehdä esityksiä edustajiston sääntömääräiselle 
kokoukselle.

Osan passiivijäsenistä 
erOttaminen

Hallintoneuvosto hyväksyi 12. elokuuta 2014 hal-
lituksen esityksen passiivijäsenten erottamisesta. 
Erottamisen perusteina on: 1. jäsenellä ei ole aktii-
vitoimintaa, ja 2. osuuskunnalla ei ole tietoa jäse-
nen aktivoitumisesta lihantuotannossa. Vuodesta 
2005 lähtien toteutettu passiivijäsenten karsinta liit-
tyy hallinnon kantaan, että osuuskunnan toiminnan 
pitää olla aktiivijäsenten käsissä.

Osan jäsenistä  
erOttaminen

Hallintoneuvosto hyväksyi 12. elokuuta 2014 halli-
tuksen esityksen, että aktiivijäsenet, jotka eivät ole 
maksaneet vuoden 2013 laskua maksamattoman 
osuuspääomavelvoitteen kartuttamiseksi, erotetaan 
osuuskunnasta. LSO Osuuskunnassa oli vuoden 2014 
päättyessä 1 289 jäsentä. Vuoden aikana liittyi 51 ja 
erosi tai erotettiin 183 jäsentä.

jäsenhankinta    
ja -tOiminta

Vuoden aikana LSO Osuuskunta osallistui Tuota noin 
-tuottajapäiville sekä OKRA-messuille Oripäässä.

Osuuskunnan toiminnan ja jäsenyyden hyötyjä 
esiteltiin HKScan Agrin Kotitilalta-tuottajalehdessä, 
osuuskunnan verkkopalvelussa sekä tuottaja- ja 
sidosryhmätapaamisissa. Osuuskunnan ajankohtai-
set ja jäsenhankinta-asiat läpikäytiin sekä HKScan 
Agrin sian-, naudan-, ja siipikarjanlihan hankinnasta 
vastaavien että tuottajasuhdetta hoitavien henki-
löiden kanssa.

merkittävimpiä riskejä ja 
epävarmuustekijöitä

LSO Osuuskunnan varallisuus on pääosin sidottu 
HKScan Oyj:n osakkeisiin ja tehdaskiinteistöihin ja 
tulot muodostuvat pääosin yhtiön maksamista vuok-
rista ja osingoista. Näin osuuskunnan taloudellinen 
kehitys on läheisesti sidoksissa HKScanin menestymi-
seen liiketoiminnassaan. Osuuskunnan riskit liittyvät 
ensisijaisesti omistajuuteen. Liiketoimintariskit ovat 
HKScan-konsernilla, mistä ne välillisesti voivat vai-
kuttaa myös osuuskuntaan. Elintarviketeollisuuden 
raaka-ainehuollossa eläintautien 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 terveel-
lisyyden vaatimukset toiminnan kaikissa vaiheissa 
ja että ne noudattavat HKScan-konsernissa vuonna 
2012 hyväksyttyä toimintatapaohjetta (Code of 
Conduct). Osuuskunnan jäsenet puolestaan vas-
taavat jokainen itse siitä, että he tiloilla ja tuotan-
totoiminnassa ottavat huomioon voimassa olevat 
paikalliset, kansalliset ja EU-tason säännökset ja 
noudattavat hyviä tuotantokäytäntöjä.

hallituksen vOimassa   
Olevat valtuudet

Hallitus sai edustajistolta 24. huhtikuuta 2014 val-
tuudet päättää vapaaehtoisten osuuksien antami-
sesta. Vapaaehtoisia osuuksia voidaan antaa enin-
tään niin paljon, että niitä vastaavat osuusmaksut 
ovat enintään 25 prosenttia osuuskunnan niistä 
maksetuista osuuksista, jotka jäsenet ovat velvollisia 
maksamaan osuuskunnalle. Valtuutus on voimassa 
25. kesäkuuta 2019 asti. Edustajisto valtuutti halli-
tuksen samalla kertaa päättämään vapaaehtoisten 
osuuksien vähentämisestä osuusmaksun palautusta 
vastaan. Valtuutus on voimassa 25. kesäkuuta 2015 
asti. Lisäksi hallituksella on edustajiston valtuutus 
vuosittain päättää liittymismaksusta. Valtuutus on 
voimassa 25. kesäkuuta 2015 asti.

hallituksen ehdOtus   
ylijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2014 ylijäämä 
1 115 259,86 euroa siirretään vapaaseen omaan 
pääomaan. Hallitus ehdottaa myös, että osuus-
pääomalle maksetaan korkoa viisi prosenttia eli 
yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.

13.3.2015   
 
LSO Osuuskunta
Hallitus
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Alkutuotannon yhteistyöryhmät. 

alkutuOtannOn 
strateginen tasO

hkscan-kOnserni
hkscan Finland

kehitystyöryhmät (tuotantosuuntakohtaiset)

kannattavuustyöryhmät (eläinlajikohtaiset)

sikaBrOileri nauta

Broileri-
nuorikko-

kasvattajat

Broileri-
munittajat

Broileri-
teuras- 

kasvattajat

Porsas-
tuottajat

Yhdistelmä-
tuottajat

Lihasika-
tuottajat

Maidon- ja 
vasikoiden 
tuottajat

Nuoren 
naudan 

kasvattajat

Rotu-
karja

Omistajavaikuttamismalli.

1. Yhtiökokous

2. Omistaja-strategian jalkautus 
 yhtiön hallitukselle ja johdolle

3. Yhtiön hallituksen nimitys- 
 valiokunta

4. Puheenjohtaja-, hallitusjäsenten-  
 sekä toimitusjohtajatapaamiset

5. Osuuskunnan hallitus

6. Alkutuotannon yhteistyöryhmät

hkscan-eläinrahOitus 
jäsenetuna    
lsO Osuuskunnan jäsenille

LSO Osuuskunnan jäsenen on mahdollista saada 
jäsenetuna kilpailukykyinen eläinluototus. LSO 
Osuuskunta toimii luottojen takaajana. Järjestely 
on alentanut HKScanin sopimustuottajien eläinluo-
totuksen korkokustannuksia ja edistää siten lihan-
tuottajien toimintaa ja varmistaa lihan saatavuutta 
tarjoten LSO Osuuskunnan jäsenille merkittävän 
jäsenedun. 

Järjestelyssä teuraseläinten kasvatukseen tule-
vien välitys- ja uudistuseläinten rahoittajana toimii 
Pohjola Pankki Oyj. HKScan vastaa jatkossa käy-
tännön järjestelyistä tuottajien suuntaan ja tilittää 
teuraseläinten hinnat kokonaisuudessaan tuottajille. 
Sopimustuottajan tilalla olevat eläimet ovat auto-
maattisesti ilman eri menettelyä kyseisen luoton 
vakuutena ja tuottaja maksaa eläinluoton suoraan 
pankille. LSO Osuuskunta on antanut järjestelyyn 
liittyen erillisen takaussitoumuksen eläinluottokel-
poisten jäsentensä luotoille Pohjola Pankista. Luoton 
saamisen edellytyksenä on myönteinen luottopäätös 

lsO Osuuskunnan Omistajastrategia

VISIO: 

Suomalaisen lihantuottajan paras kumppani

TOIMINTA-AJATUS: 

LSO Osuuskunta on suomalaisten lihantuottajien yhteisö, joka mahdollistaa jäsentensä taloudellisia 
toimintaedellytyksiä olemalla merkittävä liha-alan omistaja ja alkutuotannon kilpailukyvyn kehittäjä 

ARVOT: 

Kannattava, Kehittyvä, Kotimainen

AVAINTEKEMISET:

Hyöty jäsenelle  Aktiivinen omistajavaikuttaminen
Vakaa talous  Kasvattaa omistuksen arvoa ja määrää
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tase 31.12.2014

1 000 euroa 2014 2013

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 35,7 49,9
Aineelliset hyödykkeet 3 069,7 3 070,5
Sijoitukset 90 747,8 90 752,0
Pysyvät vastaavat yhteensä 93 853,2 93 872,4

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset 107,9 113,2
Lyhytaikaiset saamiset 2,5 15,8
Rahat ja pankkisaamiset 53,7 509,3
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 164,1 638,2

Vastaavaa yhteensä 94 017,3 94 510,6

Vastattavaa
Oma pääoma
Osuuspääoma 15 962,7 16 339,9
Muut rahastot 40 732,5 40 262,4
Tilikauden ylijäämä 1 115,3 1 435,9
Oma pääoma yhteensä 57 810,5 58 038,2

Tilinpäätössiirtojen kertymä 1,6 16,2

Pakolliset varaukset 539,7 566,0

Vieras pääoma
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 31 813,7 32 722,2
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 000,0
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 1 851,8 3 168,0
Vieras pääoma yhteensä 35 665,5 35 890,2

Vastattavaa yhteensä 94 017,3 94 510,6

Rahoituslaskelma

1 000 euroa 2014 2013

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 261,7 397,3
Oikaisut liikevoittoon - -
Poistot ja arvonalentumiset 14,8 21,9
Varausten muutos -26,4 -241,4
Käyttöpääoman muutos -1 302,9 -274,6
Korkotuotot ja -kulut -1 095,2 -815,3
Saadut osingot 1 939,4 1 938,2
Verot
Liiketoiminnan rahavirta 208,5 1 026,1

Investointien rahavirta
Muun käyttöomaisuuden ostot - -
Osakkeiden myynnit 4,1 0,8
Muun käyttöomaisuuden myynnit 0,2
Myönnetyt lainat - -
Lainasaamisten takaisinmaksut - -
Investointien rahavirta - -
Rahavirta ennen rahoitusta -204,2 1 026,9

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 1 091,5 -1 500,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut - -
Maksetut osuuspääoman korot -965,7 -965,4
Osuuspääoman lisäys / vähennys -377,2 97,9
Rahoituksen rahavirta -251,4 -2 367,5

Rahavarojen muutos -455,6 -1 340,6
Rahavarat 1.1. 509,3 1 849,8
Rahavarat 31.12. 53,7 509,2

*) Kirjanpitolautakunnan lausunnon 
mukaisesti on irtisanotun 
osuuspääoman osuus siirretty 
vieraaseen pääomaan. Vuosien 2013 
ja 2014 luvut on graafissa esitetty sekä 
vanhalla että uudella laskutavalla. 

osuuspääoMA 2005–2014 vuodeN lopussA, 
milj. euroa
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*) Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti on irtisanotun 
osuuspääoman osuus siirretty vieraaseen pääomaan. Vuosien 2013 ja 
2014 luvut on graafissa esitetty sekä vanhalla että uudella laskutavalla.  
     
  

Aktiivien velvoite-
osuuspääoma

Aktiivien 
ylimääräinen

Passiivien velvoite-
osuuspääoma

Passiivien 
ylimääräinen

osuuspääoMA
2005–2014, milj. euroa

Velvoitteen mukainen 
osuuspääoma

Vapaaehtoinen osuuspääoma
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tunnuslukuja
2014*) 2014 2013*) 2013 2012 2011 2010 2009

uusi vanha uusi vanha

Osuuspääoma, 1 000 euroa 15 963 18 384 16 340 20 089 19 991 20 210 20 077 20 661
mistä velvoitteen mukaista, 1 000 euroa 12 933 12 933 12 906 12 906 14 600 14 309 12 227 10 936
Osuuspääoman korko, % 5,0**) 5,0**) 5,0 5,0 5,0 6,0 12,0 12,0
Osuuksien määrä, 31.12. 11 476 11 476 11 194 11 194 12 382 11 995 11 738 10 569
Jäsenmäärä, 31.12. 1 298 1 298 1 430 1 430 1 527 1 670 1 810 2 024

tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014

1 000 euroa 2014 2013

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot 1 186,3 1 154,5
Henkilöstökulut -224,8 -118,4
Poistot ja arvonalentumiset -14,8 -22,0
Liiketoiminnan muut kulut -685,0 -616,8
Liikevoitto/-tappio 261,7 397,3

Rahoitustuotot 1 983,9 1 965,8
Rahoituskulut -1 139,7 -842,9
Ylijäämä ennen satunnaiseriä 1 105,9 1 520,2

Satunnaiset erät
Ylijäämä satunnaiserien jälkeen 1 105,9 1 520,2

Tilinpäätössiirrot 14,6 0,3
Tuloverot -5,2 -84,6
Tilikauden ylijäämä 1 115,3 1 435,9
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osuudeN 
veRtAiluARvo  
2005-2014, euroa

Osuuden verotusarvoon 
vaikuttaa eniten HKScan 
Oyj:n osakkeen vertai-
luarvo, joka on 70 % 
tilinpäätöspäivän mukai-
sesta päätöskurssista. 0
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*) Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti on irtisanotun osuus-
pääoman osuus siirretty vieraaseen pääomaan. Vuosien 2013 ja 2014 
luvut on graafissa esitetty sekä vanhalla että uudella laskutavalla. 
**) Hallituksen ehdotus.

*) Kirjanpitolautakunnan lausunnon 
mukaisesti on irtisanotun osuus-
pääoman osuus siirretty vieraaseen 
pääomaan. Vuosien 2013 ja 2014 luvut 
on graafissa esitetty sekä vanhalla että 
uudella laskutavalla. 
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edustajisto

40 jäsentä 11.5.2014 asti, 30 jäsentä 12.5.2014 
lukien. Edustajiston tehtävät on määritetty LSO 
Osuuskunnan säännöissä (§ 13).

Edustajisto kokoontui kertomusvuonna kaksi 
kertaa. Osallistumisaste kokouksiin 2014 toteute-
tun edustajiston vaalin mukaisella kokoonpanolla 
oli 95 % ja aiemmalla 55 %. 

Edustajiston varsinainen kokous pidettiin 24. 
huhtikuuta 2014 Turussa ja ylimääräinen kokous 
hallinnon kaksipäiväisen syysseminaarin yhteydessä 
20. marraskuuta 2014 Vantaalla. Lisäksi edustajis-
tolle järjestettiin tutustumis- ja koulutustilaisuus elo-
kuussa 2014 Forssassa. Keväällä 2014 valitun edus-
tajiston toimikausi jatkuu kesään 2019 asti.

edustajisto 11.5.2014 asti 

Osallistuminen/kokousten määrä:

Häme (8 edustajaa):
Matti Alanko, Ypäjä (1/1); Arja Heino, Hollola (0/1); 
Eero Kolila, Asikkala (1/1); Matti Palvaila, Sysmä (1/1); 
Eero Pura, Tammela (1/1); Antti Suokas, Jokioinen 
(1/1); Kalle Tapola, Hauho (1/1); Jaakko Veräväinen, 
Hämeenlinna (1/1)

Itäinen Suomi (1 edustaja):
Janne Sirviö, Juankoski (1/1)

Keski-Suomi ja Pohjanmaa (1 edustaja):
Janne Kujala, Seinäjoki (0/1)

Pirkanmaa (4 edustajaa):
Markku Ala-Orvola, Vesilahti (0/1); Timo Kangas-
pusu, Ruovesi (0/1); Hannu Karppila, Kangasala (1/1); 
Tapani Tienari, Ylöjärvi (1/1)

Satakunta (9 edustajaa):
Harri Asmala, Merikarvia (1/1); Matti Eskola, Eura (1/1); 
Jarkko Hakanen, Honkajoki (0/1), Pirjo Järvenpää, 
Sastamala (0/1); Pertti Koskiranta, Noormarkku (0/1); 
Markku Laine, Luvia (0/1); Erno Toikka, Kokemäki (0/1); 
Sanna Vainio, Eura (1/1); Arto Ylilammi, Karvia (1/1)

Uusimaa (4 edustajaa):
Juha Kesäläinen, Vihti (1/1); Torsti Laaksonen, Ori-
mattila (0/1); Heikki Lehtonen, Lohja (1/1); Tuula Toi-
vonen, Pornainen (1/1)

Varsinais-Suomi (11 edustajaa):
Matti Antikainen, Aura (0/1); Tuomas Levomäki, Loi-
maa (0/1); Jussi Mikkola, Koski Tl (0/1); Jussi Mus-
tonen, Laitila (0/1); Matti Mäkitalo, Tarvasjoki (1/1); 
Jukka Nummiluikki, Salo (0/1); Juha Penkkala, Uusi-
kaupunki (0/1); Kai Pirttilä, Somero (1/1); Tuomas 
Tammelin, Loimaa (1/1); Tapani Vuorisalmi, Vehmaa 
(1/1); Jukka Äijälä, Loimaa (0/1)

Åboland och Nyland (2 edustajaa):
Raoul Bergqvist, Parainen (0/1); Guy Broman, Liljen-
dal (1/1)

edustajisto 
12.5.2014 lukien 

Matti Antikainen, Aura (1/1); Harri Asmala, Meri-
karvia (1/1); Lasse Eerola, Hämeenlinna (1/1); Matti 
Eskola, Eura (0/1); Jarkko Hakanen, Honkajoki (1/1); 
Arja Heino, Hollola (1/1); Juho Hopeasaari, Sysmä 
(1/1); Juha Jarttu, Huittinen (1/1); Henrik Jensen, Salo 
(1/1); Mika Kaipiainen, Mäntsälä 29.10.2014 asti 
(0/0); Hannu Karppila, Kangasala (1/1); Eeva Kori-
mäki, Marttila (1/1); Marko Kupari, Asikkala (1/1); 
Markku Lemola, Janakkala(1/1); Tuomas Levomäki, 
Loimaa (1/1); Melina Lindegren, Salo (1/1); Marko 
Mänki, Jokioinen (1/1); Janne Nisula, Hämeenkoski 
(1/1); Mika Puotunen, Nousiainen (1/1); Eero Pura, 
Tammela, 29.10.2014 lukien (1/1); Juha Salin, Virrat 
(0/1); Veikko Salmesvuori, Tampere (1/1); Janne Sirviö, 
Juankoski (1/1); Erno Toikka, Kokemäki (1/1); Jouni 
Tuomola, Loimaa (1/1); Jaakko Veräväinen, Lammi 
(1/1); Kristian Westerholm, Inkoo (1/1); Eerikki Vilja-
nen, Vihti (1/1); Matti Virtanen, Huittinen (1/1); Päivi 
Välilä, Janakkala (1/1) ja Arto Ylilammi, Karvia (1/1)

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 2014: Hannu Karppila, Kangasala; Torsti 
Laaksonen, Orimattila; Tuomas Levomäki, Loimaa; 
Sanna Vainio, Eura; Arto Ylilammi, Karvia.
Jäsenet 2015: Hannu Karppila, Kangasala; Tuomas 
Levomäki, Loimaa; Jouni Tuomola, Loimaa; Jaakko 
Veräväinen, Lammi; Arto Ylilammi, Karvia.

Edustajiston nimitysvaliokunta kokoontui kertomus-
vuonna kaksi kertaa. Osallistumisaste kokouksiin 80 %.

hallintoneuvosto

17 jäsentä (2015 lukien 16 jäsentä)
Hallintoneuvoston tehtävät on määritetty LSO Osuus-
kunnan säännöissä (§ 16).

Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 
kuusi kertaa. Osallistumisaste kokouksiin 89 %.

Jari Mäkilä (syntynyt 1970)
Hallintoneuvoston puheenjohtaja 9.1.2014-, hallinto-
neuvoston jäsen 2006-, maatalousyrittäjä. 
Sianlihantuottaja Oripäästä, Oripään Osuuspankin 
hallintoneuvoston jäsen, Pellervo-Seuran valtuuskun-
nan jäsen, HKScanin nimitysvaliokunnan puheenjoh-
taja, MTK:n lihavaliokunnan jäsen.

Mikko Leikola (syntynyt 1968)
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 9.1.2014-,  
hallintoneuvoston jäsen 2005-, maanviljelijä.
Hereford-pihivikarjantuottaja Lohjan Millolasta.
Metsäliiton piiritoimikunnan jäsen 2011-, Nummen 
Perusenergia Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Pekka Uusitalo, Orimattila, puheenjohtaja 
13.12.2012-9.1.2014, Esa Aula, Laitila, vara-
puheenjohtaja 1.1.2013-9.1.2014.

Osallistuminen/kokousten määrä:

Jäsenet: Satu Alakylä, Sauvo (6/6); Seppo Ali-Lek-
kala, Tammela (6/6); Juha Anttila, Mänttä-Vilppula 
(6/6) 31.12.2014 asti; Esa Aula, Laitila (6/6); Terhi 
Harjunmaa-Levonen, Huittinen (6/6); Juha Kark-
kula, Hauho (6/6); Tommi Katila, Kiukainen (5/6); 
Kari Kivinen, Hämeenkoski (6/6); Markku Laine, 

o s u u s K u N N A N  h A l l i N to l s o  o s u u s K u N N A N  e d u s tA j i s to  2014  –  2019

TILINTArKASTAJAT
2 AMMATTI- 

TILINTARKASTAJAA

TArKASTUSVALIO-
KUNTA

3 OSUUSKUNNAN 
JÄSENTÄ

EDUSTAJISTO  
30 JÄSENTÄ

HALLINTO-
NEUVOSTO 
17 JÄSENTÄ

(1.1.2015 lukien
16 Jäsentä)

TOIMITUS-
JOHTAJA

HALLITUS 
5 JÄSENTÄ

hallintOrakenne

Antikainen Matti
Sianlihan 
yhdistelmätuotanto 
Aura

Asmala Harri
Sianlihan 
yhdistelmätuotanto 
Merikarvia

Eerola Lasse
Sianlihantuotanto 
Hämeenlinna

Heino Arja
Maidon- ja naudan-
lihantuotanto 
Hollola

Hopeasaari Juho
Lypsykarjatalous 
Sysmä

Eskola Matti
Naudanlihantuotanto 
Eura

Hakanen Jarkko
Naudanlihantuotanto 
Honkajoki

Ylilammi Arto
Porsastuotanto 
Karvia

Westerholm 
Kristian
Mjölkproduktion 
Ingå

Mänki Marko
Maidontuotanto 
Jokioinen

Lindegren Melina
Porsastuotanto 
Salo

Salmesvuori Veikko
Maidontuotanto 
Tampere

Salin Juha
Naudanlihan-
tuotanto 
Virrat

Pura Eero
Sianlihantuotanto
Tammela

Nisula Janne
Sianlihantuotanto 
Hämeenkoski

Puotunen Mika
Broilerinlihantuotanto 
Nousiainen

Sirviö Janne
Naudanlihan-
tuotanto 
Juankoski

Toikka Erno
Naudanlihantuotanto 
Kokemäki

Veräväinen Jaakko
Naudanlihan-
tuotanto 
Lammi

Välilä Päivi
Naudanlihan-
tuotanto 
Janakkala

Viljanen Eerikki
Maidon- ja naudan-
lihantuotanto 
Vihti

Virtanen Matti
Sianlihantuotanto 
Huittinen

Tuomola Jouni
Broilerinlihantuotanto 
Loimaa

Levomäki Tuomas
Porsastuotanto 
Loimaa

Karppila Hannu
Naudanlihan-
tuotanto 
Kangasala

Kupari Marko
Sianlihantuotanto 
Asikkala

Lemola Markku
Naudanlihan-
tuotanto 
Janakkala

Korimäki Eeva
Broilerinlihantuotanto 
Marttila

Jarttu Juha
Broilerinlihantuotanto 
Huittinen

Jensen Henrik
Naudanlihantuotanto 
Salo

  LSO Osuuskunnan hallintoneuvosto
Kaiteen vieressä vasemmalta: Tommi Katila, 
Terhi Harjunmaa-Levonen, Kari Kivinen, 
Satu Alakylä, Jari Mäkilä, Marko Onnela, 
Raine Rekikoski, Kalle Tapola, Seppo 
Ali-Lekkala, Kari Kivinen, Esa Aula ja Mikko 
Leikola. Ylinnä vasemmalta: Pekka Uusitalo, 
Juha Wikström ja Juha Karkkula. 
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A l K u t u otA N N o N  y h t e i s t yö Ry h M ät

Alkutuotannon yhteistyöryhmät

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

 ALKUTUOTANTO KONSErNI LSO hallitus, nauta-, sika- ja broileriryhmien puheenjohtajat & muiden konsernin markkina-alueiden alkutuotannon edustus

 ALKUTUOTANTO SUOMI LSO hallitus, nauta-, sika- ja broileriryhmien puheenjohtajat 

 KANNATTAVUUS SIKA   NAUTA   brOILErI 

  Marko Onnela pj  Vesa Eronen pj   Mika Säteri pj

  Matti Antikainen  Kalle Tapola   Heikki Kurru

  Matti Iso-Lauri  Jaakko Veräväinen  Rami Mäkelä

  Kari Kivinen      Jussi Oittinen

  Juha Kouvo      Mika Puotunen

  Juha Penkkala     Juha Raitala

  Antti Varjola      Sanna Vainio

  Juha Wikström

  Arto Ylilammi     

 KEHITYS POrSAS YHDISTELMä LIHASIKA LIHANAUTA rOTUKArJA MAITO brOILErIEMO- brOILErIEMO- brOILErI-
       JA NUOrIKKO- MUNITTAJAT KASVATTAJAT
       VASIKKA KASVATTAJAT 

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

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

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

        Sanna  Paavo Mika
        Vainio Tyykilä  Puotunen

o s u u s K u N N A N  h A l l i N to

Mäntsälä (5/6); Mikko Leikola, Lohja (6/6); Jari 
Mäkilä, Oripää (6/6); Marko Onnela, Loimaa (6/6) 
16.3.2015 asti; Raine Rekikoski, Eura (6/6); Kalle 
Tapola, Hämeenlinna (4/4) 13.5.2014 lukien; Pekka 
Uusitalo, Orimattila (6/6); Timo Vähä-Eskeli, Ikaali-
nen (6/6) 31.12.2014 asti; Juha Wikström, Salo (5/6).  

Hallintoneuvostosta ovat 31.12.2015 erovuorossa 
Satu Alakylä, Esa Aula, Terhi Harjunmaa-Levonen, 
Kari Kivinen ja Juha Wikström.

hallintOneuvOstOn   
nimitysvaliOkunta 

5 jäsentä
Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta kokoontui ker-
tomusvuonna kolme kertaa. Osallistumisaste koko-
uksiin 89 %.

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan 
hallintoneuvoston keskuudesta nimitysvaliokun-
nan, jonka tehtävänä on valmistella ja tehdä esitys 
hallitukseen valittavista henkilöistä ja valmistella ja 
tehdä tarvittaessa esitys hallintoneuvoston puheen-
johtajasta ja varapuheenjohtajasta. 

Jäsenet 2014: Tommi Katila, Kiukainen; Markku 
Laine, Mäntsälä ja Pekka Uusitalo, Orimattila; sekä 
hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja. Asiantuntijoina toimivat hallituksen puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtaja.
Jäsenet 2015: Tommi Katila, Kiukainen; Markku 
Laine, Mäntsälä; Terhi Harjunmaa-Levonen, Huitti-
nen; sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja. Asiantuntijoina toimivat hallituksen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

hallitus

5 jäsentä
Hallituksen tehtävät on määritetty LSO Osuuskunnan 
säännöissä (§ 18).

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kolmetoista 
kertaa. Osallistumisaste kokouksiin 100 %.

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

Ilkka Uusitalo (syntynyt 1968)
Hallituksen varapuheenjohtaja 22.1.2015-, hallituk-
sen 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.

Tomi Virtanen (syntynyt 1972)
Hallituksen varapuheenjohtaja 28.9.2012-21.1.2015, 
hallituksen jäsen 1.1.2012-, maat. ja metsät. yo, 
maatalousyrittäjä.
Sianlihantuottaja Koski Tl:stä.

Mari Korkeaoja-Nurmo (syntynyt 1970)
Hallituksen jäsen 12.6.2013-, agronomi.
Broilerin- ja sianlihantuottaja Kokemäeltä, Satarehu 
Oy:n hallituksen jäsen.

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

Hallituksen kokouksiin ovat vuonna 2014 osallistu-
neet lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajat Jari 
Mäkilä ja Mikko Leikola sekä LSO Osuuskunnan toi-
mitusjohtaja Veikko Kemppi.

Hallituksesta on 31.12.2015 erovuorossa Matti 
Murto ja Mari Korkeaoja-Nurmo.

tarkastusvaliokunta

3 jäsentä
Tarkastusvaliokunta kokoontui kertomusvuonna 
yhden kerran. Osallistumisaste kokouksiin 100 %.

Edustajisto asettaa vuodeksi kerrallaan osuus-
kunnan jäsenistä koostuvan tarkastusvaliokunnan. 
Sen tehtävänä on valvoa jäsenten puolesta osuus-
kunnan toimintaa.

Varsinaiset jäsenet 12.6.2013-20.11.2014: 
Tapani Tienari, Ylöjärvi; Matti Palvaila, Sysmä; Eero 
Pura, Tammela
Varajäsenet 12.6.2013-20.11.2014: Matti Mäki-
talo, Tarvasjoki; Kalle Tapola, Hauho.

Varsinaiset jäsenet 21.11.2014 lukien: Markku 
Lemola, Janakkala; Mika Puotunen, Nousiainen; Eero 
Pura, Tammela
Varajäsenet 21.11.2014 lukien: Harri Asmala, 
Merikarvia; Päivi Välilä, Janakkala; Henrik Jensen, 
Salo.

tilintarkastajat    
tilikaudella 2014

Varsinaiset tilintarkastajat
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuul-
lisena tilintarkastajana kauppatieteiden maisteri, KHT 
Jouko Malinen, Turku ja Kalle Laaksonen, KHT, Turku

Varatilintarkastajat
Mika Kaarisalo, kauppatieteiden maisteri, KHT, Turku
Jari Viljanen, kauppatieteiden maisteri, KHT, Turku

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

LSO Osuuskunta ja HKScan Oyj tytäryhtiöineen muodostavat LSO-konsernin. Kon-
serniin kuuluu lihayrityksiä Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Virosta, Latviasta ja 
Puolasta sekä myyntiyhtiöt Liettuasta, Saksasta ja Englannista sekä edustusto Venä-
jältä. Suoraan konserniyhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin 7 660 
työntekijää ja toimihenkilöä.  HKScanin ja sen tytäryhtiöiden liikevaihto vuonna 2014 
oli 1 988,7 miljoonaa euroa (2 478,6 milj. euroa) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia 
eriä oli 12,4 miljoonaa euroa (11,2 milj. euroa).

Ne jakaantuivat yhtiön eri markkina-alueiden kesken seuraavasti:

Milj. euroa liikevaihto liikevoitto

Suomi 787,2 8,9
Ruotsi 911,0 13,4
Tanska 204,3 -4,4
Baltia 173,0 4,8

HKScan Finland Oy

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

Lihatukku Harri Tamminen Oy

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

Kivikylän Kotipalvaamo Oy

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

Finnpig Oy

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

Länsi-Kalkkuna Oy

on HKScan Finlandin ja Atrian omistama kalkkunan-
lihan tuotantoyhtiö, jolla on teurastamo Säkylässä ja 
hautomo Jalasjärvellä. Yhtiölle kuuluu kalkkunoiden 
alkutuotanto, teurastus ja leikkuu. Tuotemarkkinoilla 
omistajayhtiöt kilpailevat omilla tuotemerkeillään ja 
-ideoillaan. 

Pakastamo Oy

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

Honkajoki Oy

ja sen tytäryhtiö Findest Protein Oy jalostavat teu-
rastuksen sivutuotteista mm. valkuaisrehuja, lannoit-
teita ja eläinrasvaa Honkajoella ja Kaustisilla. Yhtiö 
myös hävittää riskimateriaaleja ja hoitaa kuolleiden 
tuotantoeläinten keräilyä. Honkajoen markkinointi-
yhtiö Elosato myy eloperäisiä ja myös luomukäyttöön 
soveltuvia Viljo-lannoitteita. Toisena omistajana on 
Atria.

Envor Biotech Oy

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

Mitkä ovat alkutuotannon yhteistyöryhmäsi 
tähänastiset onnistumiset?
Olemme pitäneet laskelmat ajan tasalla ja näin ollen 
sekä HKScanin että Osuuskunnan johdolla on ajan-
tasainen tieto nautaketjun tilanteesta. Myös vasikan 
laatuhinnoittelussa olemme edenneet.

Mihin asioihin keskitytte kehitystyössä alku-
tuotannon yhteistyöryhmäsi osalta jatkossa?
Kuluvana vuonna kokoonnumme useasti ja esitte-
lemme tuotannon laajentamiseen tai kehittämiseen 
halukkaille mahdollisimman valmiin konseptin. Näin 
nautakasvattamon hinta on etukäteen mahdollisim-
man tarkasti tiedossa helpottaen investointiajatuksia 
ja kannattavuuslaskelmia. Nautaketjulla on haasteita 
riittävästi, mutta suuntaamme katsettamme jo kau-
emmaksi tulevaisuuteen ja näin pyrimme osaltamme 
luomaan mahdollisuuksia nautaketjun kehittymiselle. 

Mitkä ovat alkutuotannon yhteistyöryhmäsi 
tähänastiset onnistumiset?
Olemme onnistuneet untuvikkotoimituksissa koko 
ketjun istuessa samassa pöydässä. Ymmärrys asioi-
hin on lisääntynyt. Lihan laatuasioihin on koetettu 
pureutua, vaikka työtä on vielä paljon tehtävänä.

Mihin asioihin keskitytte kehitystyössä alku-
tuotannon yhteistyöryhmäsi osalta jatkossa?
Haluamme rakentaa edelleen uskottavaa yhteistyötä 
jossa ryhmään tuodaan aidosti asioita. Molemmin-
puolista uskottavuutta pitää kehittää. Suuri haaste 
ketjulle on yhteistyön toimiminen ja parantaminen 
haudontatoiminnan siirtyessä erilliseen hautomoyh-
tiöön. 

Mitkä ovat alkutuotannon yhteistyöryhmäsi 
tähänastiset onnistumiset?
Kuluneena vuonna syvensimme keskusteluyhteyt-
tä yhtiöön päin ja etsimme konkreettisia sikaket-
jun kehittämiskohteita. Jonkin verran kipinöintiäkin 
esiintyi, sellaisella hyvällä tavalla, silloin asioilla on 
tapana edetä. 

Syyspuolella kehitysryhmän ja yhtiön välille luo-
tiin oma tiedonvälityskanava, jonne tallennetaan 
oleellista tietoa ryhmien toiminnan tueksi. Ryhmä 
on myös uudistunut mukavasti matkan varrella ja 
nyt minun on aika luopua Antikaisen Matin jatka-
essa ryhmän puheenjohtajana.
  
Mihin asioihin keskitytte kehitystyössä alku-
tuotannon yhteistyöryhmäsi osalta jatkossa?
Kehitysryhmässä hahmoteltiin sikastrategiaa ja 
tavoitteena on viedä asiaa eteenpäin yhteistyössä 
yhtiön kanssa.

Nautaryhmä   Broileriryhmä
Vesa Eronen 
Nautaryhmän puheenjohtaja 
Naudanlihantuottaja Liperistä 
LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 2008

Mika Säteri
Broileriryhmän puheenjohtaja 
Broilerinlihantuottaja Köyliöstä
LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 1992

Marko Onnela 
Sikaryhmän puheenjohtaja 
Sianlihantuottaja Loimaalta
LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 2001

sikaryhmä   
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hkscan Oyj hallitus 
- valittu 14.4.2015

Maatalousyrittäjä Mikko Nikula (s. 1972)
Hallituksen puheenjohtaja 14.4.2015 lukien, 
varajäsen vuodesta 2013, FM
FM (fysiikka)
 
Maatalousyrittäjä Niels borup (s. 1964)
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2011, 
KTM
 
Toimitusjohtaja Tero Hemmilä (s. 1967)
Hallituksen jäsen vuodesta 2011, MMM
 
MBA Henrik Treschow (s. 1946)
Hallituksen jäsen vuodesta 2011
 
Toimitusjohtaja Teija Andersen (s. 1957)
Hallituksen jäsen vuodesta 2012,   
MMM, eMBA
 
Ekonomi Pirjo Väliaho (s. 1954)
Hallituksen jäsen 14.4.2015 lukien
 
Maatilayrittäjä Per Nilsson (s. 1973)
Hallituksen varajäsen vuodesta 2013
Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU)
 
Maatalousyrittäjä Marko Onnela (s. 1974)
Hallituksen varajäsen 14.4.2015 lukien,  
MMM

HKScanin kotimarkkinoita ovat Suomi, 
Ruotsi, Tanska ja Baltian maat. Yhtiöllä on 
toimintaa kymmenessä maassa ja sen palve-
luksessa on noin 7 700 henkeä. Liikevaihto 
vuonna 2014 oli 2,0 miljardia euroa. LSO 
Osuuskunta on HKScanin suurin omistaja ja 
sillä on 34,9 % osakkeista ja 69,3 % ääni-
määrästä (11.3.2015). HKScanin menestys 
tuo tulosta myös jäsenelle.

l s o - Ko N s e R N i

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

Konsernin kotimarkkinoiden lisäksi tuotteita vie-
dään lähes 50 maahan. HKScan on strategiassaan 
ja toiminnassaan sitoutunut edistämään kestävää 
kehitystä ja toimii aktiivisesti taloudellisen, sosiaa-
lisen ja ympäristövastuun sekä eläinten hyvinvoinnin 
kehittämiseksi. HKScanin liikevaihto vuonna 2014 oli 
2,0 miljardia euroa ja se työllisti noin 7 700 henki-
löä. Voimakkaan kansainvälistymisen myötä HKScan 
on kasvanut Suomen suurimmaksi elintarvikealan 
yritykseksi. Vuonna 2014 noin kaksi kolmasosaa 
konsernin liikevaihdosta tuli Suomen ulkopuolelta. 
HKScanin suurin omistaja on LSO Osuuskunta, jolla 
on 34,9 prosenttia yhtiön osakkeista ja 69,3 pro-
senttia äänistä. LSO Osuuskunnan välityksellä suo-
malaiset lihantuottajat käyttävät pääomistajan ääni-
valtaa yhtiössä.

Omat sOpimustuOttajat  
Ovat avainasemassa

Vastuullisuusohjelmansa mukaisesti HKScan vaikut-
taa merkittävästi paikallisella tasolla kaikilla koti-
markkinoillaan. Tuotantolaitokset sijaitsevat sen 

kotimarkkinoilla ja Puolassa. Konserni on tiiviisti 
sidoksissa paikalliseen alkutuotantoon joko pitkä-
aikaisten yhteistyösopimusten tai omistussuhteiden 
kautta. Oma sopimus- ja alkutuotanto mahdollista-
vat lihan vastuullisen hankinnan ja erinomaisen jäl-
jitettävyyden. HKScan ohjaa, kehittää ja arvioi koko 
alkutuotantoketjua tuotantoeläinten genetiikasta 
ja ruokinnasta alkaen kaikilla kotimarkkinoillaan. 
Virossa konserni omistaa sian ja broilerin alkutuotan-
non lähes kokonaan itse, rehujen valmistus mukaan 
luettuna. Konsernin Eläinhankinta ja tuottajapalvelut 
-toiminto vastaa eläinhankinnasta ja alkutuotantoon 
liittyvistä palveluista ja toimii yhtenäisesti konsernin 
kaikilla kotimarkkinoilla.

kansainvälistä   
mutta kOtimaista

Päätuotemerkkiensä alkuperälupauksen mukaisesti 
Kariniemen-tuotteissa käytettävä siipikarjanliha ja 
HK-tuotteissa käytettävä sian-, naudan- ja siipikar-
janliha ovat 100-prosenttisesti suomalaista alkupe-
rää. Vastaavasti Ruotsissa Scan-merkkisten tuottei-
den liha on 100-prosenttisesti ruotsalaista.  Vuonna 
2014 konserni toi markkinoille ensimmäisen konser-
nin laajuisen brändin Flodinsin, joka täydentää koti-
maisten brändien tarjontaa. Flodins-tuotteissa käy-
tetty liha on peräisin yhtiön kotimarkkinoiden omilta 
tiloilta tai sopimustuottajilta, mikä tuo tuoteportfoli-
oon joustavuutta jäljitettävyydestä tinkimättä.

tuOtemerkkejä

lso osuuskunnan jäsenet ovat 
suomalaisia aktiivilihantuottajiaKansainvälinen suomalainen hKscan

hkscanin tOimipisteetjäsenten sijOittama Osuuspää On   
lsO Osuuskunnan tOiminnan perusta

LSO Osuuskunnan jäsenenä olet osuuskunnan omistaja. Sijoitat osuus-
kuntaan osuuspääomaa ja saat vastineeksi äänioikeuden, vaikuttamis-
kanavan ja jäsenyyden taloudelliset hyödyt. Sijoittamallasi osuuspää-
omalla LSO Osuuskunta turvaa HKScanin omistajavallan säilymisen 
suomalaisten lihantuottajien käsissä. Osuuspääomavelvoitteesi suu-
ruus määräytyy edellisen kalenterivuoden aikana HKScan Finlandille 
tai Länsi-Kalkkunalle toimittamiesi eläinten perusteella. Olet velvollinen 
osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella jokaista täyttä 20 000 
euron nettotilitystä kohden. Kaikilla jäsenillä on vähintään yksi osuus. 
Yhdestä osuudesta perittävä osuusmaksu on 2 000 euroa. Uutena 
jäsenenä maksat osuuspääomaa liittymisen yhteydessä vähintään 200 
euroa. Voit maksaa loppuosan velvoitteesta kerralla tai hallituksen 
määrittelemän keräysohjelman mukaisesti. LSO Osuuskunta tarkistaa 
osuuspääomavelvoitteesi suuruuden aina kalenterivuoden vaihteessa. 
Jos tuottajatilityksesi kasvavat, osuuspääomavelvoitteesi nousee vas-
taavasti. Sen sijaan, jos tilitystesi summa pienenee, velvoitteesi pysyy 
ennallaan. Jäsenyytesi on voimassa aluksi kaksi vuotta. Tämän jälkeen 
voit erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. 
Saat sijoittamasi osuuspääoman takaisin korkojen kera vuoden kulut-
tua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä.

liity hkscanin Omistajien   
vahvaan jOukkOOn

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

l s o - Ko N s e R N i

HKSCAN OYJ   |   Liikevaihto 2014: 1 989 Meur   |   Toimitusjohtaja Hannu Kottonen

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

HKScan Finland
Liikevaihto 787 Meur

HKScan baltics
Liikevaihto 173 Meur

HKScan Sweden
Liikevaihto 911 Meur

HKScan Denmark
Liikevaihto 204 Meur
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LSO Osuuskunta

PL 50, 20521 Turku   |   Puh. 010 570 4000

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

1. tOista sataa vuOtta 
luOtettavaa suOmalaista 
Omistusta

Jäsenyys LSO Osuuskunnassa on vahva kannanotto 
elinvoimaisen suomalaisen lihantuotannon puolesta. 
Olet mukana lihantuottajien yhteistyössä, jossa 
aktiivilihantuottajan ääni kuuluu. LSO Osuuskunnan 
kautta käytät omistajavaltaa Pohjois-Euroopan joh-
taviin ruokayhtiöihin lukeutuvassa HKScan Oyj:ssä. 
Jäsenyydelläsi varmistat HKScanin omistuksen säily-
misen suomalaisten lihantuottajien käsissä. Samalla 
turvaat välitys- ja teuraseläintesi laadukkaan ohjauk-
sen ja logistiikan sekä markkinoinnin kilpailukykyi-
seen hintaan. Lihateollisuutemme on sitoutunut suo-
malaiseen liharaaka-aineeseen ja koko lihantuotan-
toketjun kehittämiseen. Osuuskunnan perustehtävä, 
tuottaa lihantuottajajäsenelleen lisäarvoa, on ollut 
muuttumaton LSO:n yli 100-vuotisen historian ajan 
ja näin on myös jatkossa. Lihatalonpoikien yhtiölle 
– nykyiselle HKScanille – osuuskunta tarjoaa kasvol-
lisen, vastuullisen, pitkäjänteisen pääomistajan, jolla 
on selvästi ilmaistu omistajatahto.

2. pääset lihantuOttajan 
näköalapaikalle

Osuuskunnan vahvuutena on selvä omistajatahdon 
linjaava toimintastrategia, sitoutuneet jäsenet ja aktii-
vinen osaamistaan kehittävä hallinto. Osuuskunta 
kohtelee jäseniään tasapuolisesti edistäen tasavertai-
sesti sika-, nauta- ja siipikarjanlihantuotannon toimin-
taedellytyksiä ja tulonmuodostusta. Oleellinen osa 
vastuullista omistajavaikuttamista on vuonna 2013 
alkanut alkutuotannon yhteistyöryhmien toiminta-
malli. Toimintamalli on edistyksellinen ajassa, jossa 
eurooppalaisen poliittisen päätöksenteon korkeim-
milla tasoilla pohditaan tuottaja- ja toimialaorgani-
saatioiden roolia ruokaketjun reilumman tulonjaon 
turvaajana.

3. Olet mukana kehittämässä
Omaa lihantuOtantOasi

LSO Osuuskunta on mukana alkutuotannon yhteis-
työryhmissä kehittämässä yhtiön lihantuotannon ja 
hankinnan kilpailukykyä sekä seuraamassa kannat-
tavuutta jotta varmennetaan tuotannon jatkuvuus 
toimintaansa aktiivisesti kehittävillä tiloilla. Liki 30 
eturivin suomalaista lihantuottajaa kehittää näkö-
alapaikalla omistamansa yrityksen alkutuotantoa ja 
tuottaa lihantuotannon jatkuvuuden turvaavaa lisäar-
voa yhdessä yhtiön asiantuntijoiden kanssa. Kehitys-
työryhmien jäseniksi valitaan tuotantoaan aktiivisesti 
kehittäviä, pitkäjänteiseen yhteistyöhön sitoutuneita 
tuottajia, joilla on voimassaoleva tuotantosopimus.

4. saat sijOituksellesi 
kilpailukykyistä kOrkOa

LSO Osuuskunta maksaa sijoittamallesi osuuspää-
omalle kilpailukykyistä korkoa. Viimeiseltä kymme-
neltä vuodelta osuuspääomalle on maksettu kes-
kimäärin yhdeksän prosentin korko. Vuoden 2013 

painavia syitä liittyä lso osuuskunnan jäseneksi

osuuspääoman korko oli viisi prosenttia. Korko ylit-
tää säästäjän muut vaihtoehdot. LSO Osuuskunnan 
tulot muodostuvat pääasiassa HKScanin maksamista 
osingoista. Sinulle ja muille jäsenille tämä raha kertyy 
osuuspääoman korkoina. HKScanin menestys näkyy 
myös sinun kukkarossasi.

5. kilpailukykyinen 
eläinrahOitus

LSO Osuuskunnan jäsenellä on mahdollisuus saada 
kilpailukykyistä eläinluototusta. Eläinluottokelpoi-
nen LSO Osuuskunnan jäsen, jolla on voimassaoleva 
tuotantosopimus HKScanin kanssa, saa rahoituksen 
koko välitys- ja uudistuseläimiä koskevaan kauppa-
hintaan ilman vakuusmenettelyä oman tilan puolesta. 
LSO Osuuskunta toimii luottojen takaajana. Järjestely 
alentaa HKScanin sopimustuottajien eläinluototuksen 
korkokustannuksia ja edistää lihantuottajien toimin-
taa. Mallissa teuraseläinten kasvatukseen tulevien 
välitys- ja uudistuseläinten rahoittajana toimii Pohjola 
Pankki Oyj. HKScan vastaa jatkossa käytännön jär-
jestelyistä tuottajien suuntaan ja tilittää teuraseläin-
ten hinnat kokonaisuudessaan tuottajille. Sopimus-
tuottajan tilalla olevat eläimet ovat automaattisesti 
ilman eri menettelyä kyseisen luoton vakuutena ja 
tuottaja maksaa eläinluoton suoraan pankille. LSO 
Osuuskunta on antanut järjestelyyn liittyen erillisen 
takaussitoumuksen eläinluottokelpoisten jäsentensä 
luotoille Pohjola Pankista. Luoton saamisen edelly-
tyksenä on myönteinen luottopäätös rahoittajapan-
kista ja takaajalta. LSO Osuuskunta antaa takauksen 
omille jäsenilleen. LSO Osuuskunnan takaus on jäse-
nelle rahan arvoinen etu.

6. lsO Osuuskunta rahOittaa ja
tekee lihaedunvalvOntaa niin
suOmessa kuin eu:ssa

Tukeakseen jäsentensä lihantuotantoa osuuskunta 
osallistuu niin rahoittajana kuin toimijana MTK:n liha-
valiokunnan ja Brysselin kotieläinasiamiehen tukiryh-
män toimintaan. Vaikuttamisen pääteemat ovat aktii-
vilihatilojen toimintaedellytysten tukeminen, lisäarvon 
rakentaminen vastuullisesti tuotetulle suomalaiselle 
lihalle sekä osuuskuntien ja sen jäsenten verotuksen 
kohtuullistaminen. LSO Osuuskunta tuo esiin liha-alan 
suuren yhteiskunnallisen merkityksen.   

7. verOhyötyä Osuuksista 

LSO Osuuskunnan osuuksilla kasvatat nettovaralli-
suuttasi, joka auttaa verotuksen hallinnassa. Net-
tovarallisuutta karttuu jopa osuuksista, joita et ole 
vielä maksanut. Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla 
ja elinkeinoyhtymillä verohyöty perustuu siihen, että 
nettovarallisuuden kasvu nostaa pääomatulona vero-
tettavan tulon osuutta. Tämä on etu, jos ansiotulojen 
kokonaisveroaste ylittää 30 %.

Esimerkki. Jäsenellä oli vuonna 2014 yhteensä 5 
osuutta. Jäsen oli maksanut näistä 4. Vuoden 2014 
verotuksessa osuuden vertailuarvo oli 6 328,87 euroa.

Osuuden nimellisarvo oli puolestaan 2 000,00 euroa.
Maksettu osuuspääoma: 4 x 2 000,00 = 8 000,00
Varallisuus veroilmoituksessa:
5 x 6 328,87 = 31 644,35
Velat veroilmoituksessa: 1 x 2 000,00 = 2 000,00
Kerrytetty nettovarallisuus:
31 644,35 – 2 000,00 = 29 644,35
Jäsen on tässä tapauksessa kerryttänyt nettovaralli-
suuttaan 29 644,35 euron edestä sijoittamalla LSO 
Osuuskuntaan osuuspääomaa 8 000 euroa.

8. saat käyttöösi mOnipuOlisen
jäsenen verkkOpalvelun

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

9. rukan maja käytössäsi

LSO Osuuskunnan jäsenillä on oikeus jäsenetuna 
vuokrata Kuusamossa sijaitsevaa kelomajaa. Majan 
voi varata yhtäjaksoiseen käyttöön pääsääntöisesti 
viikoksi kerrallaan.

10. liittymislahjana saat 
lsO Osuuskunnan 100-vuOtis-
histOriateOksen: ”lihatalOn-
pOjat ja heidän yhtiönsä ”

LSO Osuuskunta julkaisi juhlavuotensa kunniaksi 
teoksen Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä, joka 
kertoo LSO:n ja HKScanin satavuotisesta taipa-
leesta. Varsinaissuomalaiset tilalliset perustivat 
vuonna 1913 Lounais-Suomen Osuusteurastamon 
(nykyinen LSO Osuuskunta), jonka jäseneksi toivo-
tettiin tervetulleeksi jokainen ”elukkain omistaja”. 
LSO:sta kasvoi ajan mittaan Suomen johtava osuus-
teurastamo ja lihatalo. Nykyisin osuuskunta käyttää 
pääomistajan valtaa HKScan-konsernissa, joka on 
Pohjois-Euroopan johtavia lihayrityksiä. Lihatalon-
pojat ja heidän yhtiönsä kertoo LSO:n ja HKScanin 
paikoin dramaattisista vaiheista. Samalla teos avaa 
näkymän suomalaisen elintarviketuotannon muu-
toksiin. Teos jaetaan LSO Osuuskunnan nykyisille ja 
tuleville jäsenille.


