LSO OSUUSKUNTA
VUOSIKERTOMUS 2016

SISÄLLYS

VUOSI 2016 LYHYESTI

Vuosi 2016 lyhyesti...............................

02

LSO Osuuskunnan hallintoneuvoston
puheenjohtajan katsaus........................

 Vuonna 2016 lihaliiketoimintaympäristö jatkui vaikeana. Venäjän asettama tuontikielto
EU-maista peräisin oleville elintarvikkeille jatkui. Markkinat pyrkivät purkamaan tuontikiellon kielteiset vaikutukset suuntaamalla vientiä Aasian kasvaville markkinoille.

03

 Suomessa voimakkaasti keskittyneen päivittäistavarakaupan ylikorostunut, halvalla
hinnalla tapahtuva kilpailu markkinaosuuksista söi lihaketjun kannattavuutta. Pitkittynyt kannattavuusvaje muodostaa uhan suomalalaisen tuotannon jatkuvuudelle.

04

 Lihan tuottajahintojen lasku jatkui jo kolmatta vuotta peräkkäin. Suomalaisen lihantuotannon kustannustasoa nostavat kansalliset hallinnolliset määräykset, jotka eivät koske
tuontilihaa.

LSO Osuuskunnan
toimitusjohtajan katsaus.......................

LSO Osuuskunnan
hallituksen kertomus 2016....................

05
Tilinpäätös............................................ 07
Osuuskunnan hallinto........................... 10
HKScan Oyj:n
toimitusjohtajan katsaus........................

13
LSO-konserni ja HKScan Oyj................. 14
Vastuullisuus ja
alkutuotannon yhteistyöryhmät............

16
LSO Osuuskunnan omistus.................... 18
Suomalaisen lihantuottajan
paras kumppani....................................

19

 Tuotantokustannusten ollessa kilpailijamaita korkeampia toteutuvan tuottajahinnan on
noustava, jotta lihantuotannon jatkuvuus voidaan turvata.
 Teurastamot maksoivat tuottajille sonninlihasta vuonna 2016 keskimäärin 3,30 euroa
kilolta ja kaikesta naudanlihasta yhteensä keskimäärin 2,85 euroa kilolta. Molemmat
ovat vajaa kaksi prosenttia edellisvuotta alhaisempia. Lihasiasta maksettiin neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän eli 1,42 euroa kilolta. Myös broilerinlihan tuottajahinta
laski kolmella prosentilla 1,31 euroon kilolta (LUKE).
 Verrattuna vuoteen 2013, jolloin hinnat olivat korkeimmillaan, sonninlihan hinta on laskenut 0,24 euroa (-7 %), lihasian 0,36 euroa (-20 %) ja broilerinlihan hinta 0,20 euroa
kilolta (-13 %) (LUKE).
 Suomessa tuotettiin vuonna 2016 yhteensä 404 milj. kiloa lihaa, mikä on vajaa 2 %
enemmän kuin vuonna 2015. Lihantuotanto kasvoi ennätyslukemiin broilerinlihan
tuotannon 7 % kasvun siivittämänä. Sianlihantuotanto laski prosentilla ja naudanlihan
tuotanto kasvoi vain hienoisesti edellisvuodesta (LUKE).
 Vuonna 2016 lihan kokokanaiskulutus kasvoi 3 % pääosin siipikarjan johdolla +9 %.
Naudan- ja sianlihan kulutus kasvoi prosentilla. Naudan- ja siipikarjan tuonti nousi kun
taas sian tuonti laski. Viennin osalta vain naudan osuus nousi sian-ja siipikarjan viennin
laskiessa. Lihankulutuksen kotimaisuusaste nousi 81,2 prosenttiin. (TNS Gallup)
 LSO Osuuskunnan tekemä aloite, että Suomessa verovaroin tuotetuissa julkisissa ruokapalveluissa käytetään vain lihaa, jonka tuotanto täyttää Suomen lainsäädännön ja
viranomaisten vaatimukset, eteni valtioneuvoston periaatepäätökseksi hankintojen
vastuullisuudesta.
 Jäsenet saivat maksamalleen osuuspääomalle viiden prosentin koron vuodelta 2015.
Viimeisen kymmenen vuoden ajalta on maksettu keskimäärin 8 prosentin korko. Vuodelta 2016 osuuskunnan hallitus esittää koroksi 5 prosenttia.
 LSO Osuuskunta jatkoi vuonna 2005 alkanutta passiivijäsenten erottamisohjelmaa.
 LSO Osuuskunta tuki omalla sekä muiden kanssa tehdyllä edunvalvonnalla jäsentensä
lihantuotantoa.
 LSO Osuuskunnan jäsenet hyödynsivät kasvavassa määrin jäsenetuaan, edullista eläinrahoitusta. Järjestely alentaa eläinluototuksen korkokustannuksia, edistää lihantuottajien toimintaa ja varmistaa lihan saatavuutta.
 Osuuskunnan toimintaa ja vaikuttamista linjaava osuuskuntastrategia päivitettiin.
 Osana omistajavaikuttamista jatkui LSO Osuuskunnan ja HKScanin alkutuotannon
yhteistyöryhmien toiminta. Alkutuotannon yhteistyöryhmissä kehitetään yhtiön lihantuotannon ja -hankinnan kilpailukykyä, seurataan kannattavuutta sekä varmennetaan
tuotannon jatkuvuus toimintaansa aktiivisesti kehittävillä tiloilla.

Kannattava, kehittyvä, kotimainen
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LSO OSUUSKUNNAN HALLINTONEUVOSTON
P U H E E N J O H TA J A N K AT S A U S

SUOMALAISESTA LIHASTA 		
YLPEYS JA VASTUU
Kotimaisuuden arvostus elintarvikkeissa on selvästi kasvanut viime vuosien aikana, lihan osalta
keskustelussa on pitkään ollut lihavalmisteiden alkuperämaamerkinnät ja julkiset hankinnat.
Kotimaisen ja ulkomaisen lihan välillä on suuria eroja niin eläinten hyvinvoinnin kuin tuoteturvallisuuden suhteen ja kuluttaja on saatava aidosti kiinnittämään huomiota lihan alkuperään. Pitkän
yhteisen työn ja vaikuttamisen tuloksena kesäkuussa Suomessa otetaan käyttöön lihan alkuperämerkintä myös lihajalosteissa. Suomalaisten tuottajien ja lihateollisuuden haasteena on nostaa
suomalainen liha näkyvämmin osaksi ruokakeskustelua. Viime aikoinahan myönteistä julkisuutta
ovat saaneet lähinnä erilaiset kasviproteiinipohjaiset lihan korvikkeet. Aktiivista työtä on jatkettava, jotta vastuullisesta lihantuotannostamme saadaan myös kannattavaa.
SUOMALAISELLA SISULLA ETEENPÄIN
Viime vuonna me tuottajat saimme tarpeeksemme ja
marssimme Helsinkiin. Suomalainen lainsäädäntö on
paljon tiukempi kuin kilpailijamaissa, mikä asettaa korkeammat kustannukset suomalaiselle alkutuotannolle.
Pitkittynyt kannattavuusvaje muodostaa uhan suomalalaisen tuotannon jatkuvuudelle. Mitä syödään sitten kun
suomalaiset maatilat kuihtuvat? Mielenilmauksen avulla
viesti tuottajien ahdingosta levisi eri medioiden kautta
tehokkaasti suuren kansan tietoisuuteen ja kuluttajien
kommenteista oli hieno huomata, että heidänkin mielestään kovasta työstä pitää jäädä myös palkka. Kestävän
tuotantopohjan turvaamiseen tarvitaan nyt muutakin
kuin suomalaista sinnikkyyttä ja sisua.
Puhtaan ja laadukkaan liharaaka-aineen tuottamisen on oltava kannattavaa toimintaa, joka mahdollistaa investoinnit ja toimeentulon pitkällä aikavälillä.
Kaupalla on vahvasta asemastaan johtuen ratkaiseva
rooli tässä kokonaisuudessa. Teollisuuden puolestaan
tulee tuotekehityksellään ja innovaatioillaan vastata
entistä nopeammin jatkuvasti muuttuviin kuluttajatrendeihin.

PUHDAS KOTIMAINEN LIHA ON
TUOTUA PAREMPAA
Kun ulkomaisen lihan laatuongelmat ovat näyttävästi
esillä julkisuudessa, korostuu kotimaisen lihan laatu ja
turvallisuus. Lihan matka tilalta haarukkaan on läpinäkyvä ja jäljitettävä, kylmäketju säilyy katkeamattomana
ja hygienia varmistetaan tuotannon kaikissa vaiheissa.
Lisäksi eläintautien ehkäisemiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä ja monet muualla maailmassa yleiset taudit
ovat Suomessa harvinaisia, minkä ansiosta myös antibioottien käyttö on hyvin vähäistä. Pelkkä luottamus
lihan tuotantoketjuun ei riitä vaan tarvitaan myös tiukkaa valvontaa – ja sitä Suomesta löytyy. Suomalainen
lihantuotantoketju on yksi maailman turvallisimpia ja
valvotuimpia ja valvontaviranomaiset, eläinlääkärit ja
tuottajat tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä.
Suomessa Brasilian lihaskandaalin suorat vaikutukset ovat pieniä. Välilliset vaikutukset voivat olla paljon
suuremmat, mikäli kuluttajat tämän myötä kiinnostuvat syömänsä lihan alkuperästä. Toivottavasti lihakohu
kannustaa myös ravintoloita ja ruokaloita paljastamaan

niiden käyttämän lihan alkuperän. Kuluttajia kannustaisin kyselemään lihan alkuperää entistä uteliaammin
- kaupassa lihapaketin kyljestä alkuperä ehkä jo tarkistetaan, mutta ravintolassa sitä harvemmin kuluttaja kysyy.

nittää huomiota, sillä kotimaisen ja ulkomaisen lihan
välillä on suuria eroja sen puhtauden, laadun, tuoteturvallisuuden ja vastuullisuuden suhteen.

KATSE MAHDOLLISUUKSIIN
YLPEYS KOTIMAISESTA ALKUPERÄSTÄ
Kuluttajien kannalta hyvä uutinen on, että kesäkuussa
voimaan astuvan säädöksen myötä lihan alkuperä on
merkittävä myös lihavalmisteisiin kuten makkaroihin ja
leikkeleisiin. LSO Osuuskunta ja HKScan ovat vahvasti
alkuperämerkintöjen takana, koska merkinnät vahvistavat suomalaisen lihan asemaa. Aikaisemmin tuontilihaa on voitu myydä jalosteissa ilman merkintää. Monet
kotimaiset valmistajat ovat siten voineet käyttää tuontilihaa ja häivyttää alkuperän vähintään kotimaiselta
kuulostavan tuotemerkin taakse. Näin kuluttaja on tahtomattaankin suosinut tuontilihaa. Alkuperämerkintöjen ansiosta kotimaisen, turvallisen lihan valitseminen
on jatkossa entistä helpompaa.
LSO osuuskunta on strategiassaan selvästi linjannut
miten tuontilihaan suhtaudutaan ja HKScan on sitoutunut päätuotemerkeissään kotimaisen lihan käyttöön.
Kotimaisen lihan merkitystä HKScanille tullaan korostamaan jatkossakin eri yhteyksissä. HKScanilla on suomalainen pääomistaja, tuhansia sopimustuottajia ja merkittävät tuotantolaitokset Suomessa. Sitoutuminen suomalaiseen lihaan näkyy myös investoinneissa, joista paras
esimerkki on Rauman siipikarjatuotantolaitoksen rakentaminen, joka mahdollistaa siipikarjatuotannon jatkumisen ja kehittymisen Suomessa pitkälle tulevaisuuteen.

POSSUA VAI PORKKANAA?
Voimakkain ruokatrendi on nyt kasvisruoka, mutta
muutos ei näy vielä tilastoissa. Päinvastoin lihan kulutus kasvaa yhä. Vaikka kasvissyöjien määrän arvioidaan kasvavan jonkin verran, vielä on vaikea arvioida,
jääkö kasvisruokailmiö pysyväksi, ja alkaako se lopulta
näkyä keskiarvokulutuksessa. Jos lihan käyttö vähenee
ja lihasta tulee jotain erityistä, kiinnittää kuluttaja myös
sen alkuperään ja laatuun entistä enemmän huomiota.
Meidän ja koko lihateollisuuden pääviestin on oltava
linjassa, että jos syö lihaa, sen alkuperään on hyvä kiin-

Toivoisin, että lihakeskustelua käytäisiin rohkeammin
mahdollisuuksien eikä ongelmien kautta. Kun melkein
jokainen suomalainen tuottaja voi olla ylpeä työstään,
niin miksi me suomalaiset emme kykene sanomaan
julki, mikä meillä tehdään hyvin? Suomalaiselle lihateollisuudelle kohut ulkomaalaisen lihan ympärillä antavat
mahdollisuuden tuoda kotimainen liha myönteisessä
valossa julkisuuteen. Esimerkiksi vähäinen antibioottien käyttö, jäljitettävyys ja tuotantoeläinten hyvä
terveydenhuolto ovat kotimaisessa lihantuotannossa
hyvin hoidettuja asioita, joita voi ylpeänä rummuttaa
kansainvälisilläkin markkinoilla. Uskon vahvasti, että
eettinen liha tulee olemaan Suomelle hyvä vientituote.
Suomalaisen lihantuotannon tulevaisuuteen on
pyrittävä vaikuttamaan edelleen myös poliittisin keinoin. Hyvinvointisäädöksiä on ajettava myös tuontilihaan ja julkisissa ruokahankinnoissa on tuettava
kotimaisia raaka-aineita. Julkisissa ruokahankinnoissa
liikkuvat isot rahat eikä ole yhdentekevää miten niitä
käytetään. Suomen hallitus on vihdoin pitkän yhteisen edunvalvontatyön tuloksena antanut suosituksen,
jonka mukaan elintarvikkeiden julkisissa hankinnoissa
tulee käyttää suomalaiset tuotantovaatimukset täyttäviä elintarvikkeita. Meidän kaikkien tulee mahdollisuuksiemme mukaan edesauttaa tämän suosituksen
toteutumista, koska suosituksen muuttuessa toiminnaksi sillä tulee olemaan suuret vaikutukset koko suomalaiseen ruokamarkkinaan.
Suomi 100 -juhlavuosi on otollinen hetki tuoda
esiin suomalaisen lihan merkitystä koko kansantaloudelle. Kotimaisuuden korostuminen tänä vuonna tarjoaa myös luontevan tilaisuuden parantaa kotimaisen
lihan asemaa. Laatu, vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat
teemoja, joista on hyvä lähteä luomaan positiivista tarinaa. Kaikki ainekset ovat olemassa, kunhan saamme
reseptistä helpon ja maistuvan kuluttajalle.

Jari Mäkilä
LSO Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja
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LSO OSUUSKUNNAN
T O I M I T U S J O H TA J A N K AT S A U S

OMISTAJA, VAIKUTTAJA JA
ALKUTUOTANNON KEHITTÄJÄ
LSO Osuuskunta on 1 100 jäsenen johtava suomalainen lihaosuuskunta, jonka jäsenet tuottavat
kolmanneksen suomalaisesta lihasta. Osuuskunnalla on sitoutuneet jäsenet, aktiivinen hallinto,
selkeä strategia sekä vakaa talous ja osuuspääomakertymä. Perustehtävämme on vuodesta 1913
asti ollut tuottaa lihantuottajajäsenellemme lisäarvoa. Tänä päivänä LSO Osuuskunta tuottaa
lisäarvoa jäsenelleen omistajuudella, alkutuotantoa kehittämällä sekä edistämällä lihantuotannon toimintaedellytyksiä.

Osuuskunnan jäsenyys on kannattava sijoitus. Jäsenellä on varma markkinakanava, maamme parhaat
alkutuotannon kehittämispalvelut, kilpailukykyisin
genetiikka sekä kilpailukykyisiä tuotantopanoksia
joustavasti. Jäsen saa sijoittamalleen osuuspääomalle kilpailukykyisen koron, hyötyä verotuksesta
sekä käyttöönsä edullisen eläinluototuksen. Osuuspääomalle on viimeisen kymmenen vuoden ajalta
maksettu keskimäärin 8 prosentin korko. Tavoitteemme on jatkossakin maksaa osuuspääomalle
kilpailukykyistä ja tasaista korkoa vaarantamatta
osuuskunnan omavaraisuutta ja maksuvalmiutta.
LSO Osuuskunta ja sen 1100 jäsentä omistavat
kolmanneksen yhden Euroopan suurimpiin lihayhtiöihin kuuluvan HKScan Oyj:n osakkeista käyttäen
2/3 äänivaltaa yhtiön yhtiökokouksessa. HKScanille
osuuskunta tarjoaa kasvollisen, vastuullisen ja pitkäjänteisen pääomistajan, jolla on selkeä omistajatahto.
Omistajana LSO edellyttää:
1. omistuksen HKScanissa olevan 			
kannattava investointi
2. yhtiön olevan kilpailukykyinen ja		
varma markkinakanava
3. yhtiön olevan vahva alkutuotannon 		
kehittäjä ja arvostaja
4. yhtiön olevan johtava lisäarvontuottaja 		
laadukkaalle pohjoiselle lihalle
LSO Osuuskunta rahoittaa ja edistää lihantuotannon toimintaedellytyksiä niin Suomessa kuin
Brysselissä osallistumalla mm. MTK:n lihavaliokunnan, Pellervo-Seuran ja Brysselin kotieläinasiamiehen
tukiryhmän toimintaan. Vaikutamme omilla suorilla
yhteyksillämme poliitikkoihin, virkamiehiin ja muihin
sidosryhmiin. On tyytyväisyydellä todettava mm. nykyisen hallitusohjelman sisältävän kantamme mukaisia
kirjauksia lihantuotannon edistämiseksi. Osa näistä on
myös toteutunut ja osa on toteutumassa.
Osana omistajaohjausta LSO Osuuskunta osallistuu alkutuotannon yhteistyöryhmien toimintaan.
Yhteistyöryhmissä kehitetään yhtiön lihantuotannon
ja -hankinnan kilpailukykyä sekä seurataan kannattavuutta. Tavoitteena on varmentaa lihantuotannon
jatkuvuus parhaita käytäntöjä hyödyntävillä, toimintaansa aktiivisesti kehittävillä tiloilla. Yhteistyöryh-
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mien toiminta kasvattaa omistaja-arvoa yhdessä
luotujen parhaiden käytäntöjen jalkautuessa ja
hyötyjen moninkertaistuessa.

yhtiön ammattitaitoisia tekijöitä työstä suomalaisen lihantuottajan parhaaksi. Olkoon alkanut vuosi
taloudellisilta tuloksiltaan edellistä lihaksikkaampi.

LISÄARVO SUOMALAISELLE LIHALLE

Veikko Kemppi
LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja

Jäsentemme tuottama liha on vastuullisesti tuotettua, laadukasta ja turvallista kestäen vertailun niin
lähelle kuin kauaskin. Olemme ylpeitä laadukkaasta
suomalaisesta lihasta. Tunnemme myös vastuumme
suomalaisesta lihantuotannosta ja sen jatkuvuudesta.
Suurin haasteemme on saada suomalaiselle lihalle sen
ansaitsema todellinen lisäarvo. Naudan-, sian- ja siipikarjanlihan keskimääräiset tuottajahinnat jatkoivat
laskuaan jo kolmatta vuotta peräkkäin. Tilanne on
kestämätön kotimaisen lihantuotannon jatkuvuuden kannalta. Voikin aiheesta kysyä, onko maailman
parhaan lihan ja siitä valmistettujen lihavalmisteiden
tärkein myyntiargumentti halpa hinta, jonka verrokki
haetaan matalamman vaatimus-, laatu- ja vastuullisuustason ulkomaisista hinnoista. Missä on suomalaisen lihan todellinen preemio saparollisille porsaille,
antibioottivapaalle siipikarjalle sekä nurmesta eläville
maito- ja liharotuisille naudoille?
Maassamme riittää runsaasti puhdasta vettä
ja viljelysmaata. Meillä kotieläinten lanta ei ole
ongelma vaan voimavara. Lanta on tärkeä osa kiertotaloutta, parantaen maaperän kuntoa ja viljavuutta sekä vähentäen omalta osaltaan runsaasti
energiaa valmistuksessa vaativien keinolannoitteiden käytön tarvetta. Lanta luo hyvät edellytykset
peltojen monipuoliselle eliöstölle ja sen monipuolisuudelle. Globaalisti tarkasteltuna vesirikkaalla pohjoisella, eli meillä, pitää olla velvollisuus ja edellytykset sekä tuottaa että viedä oman huoltovarmuutemme ylittävä osa laadukkaita kotieläintuotteita
maapallon kasvavan väestön ruoaksi.
On oma ja omistamamme yrityksen tehtävä
avata kuluttajille ja sidosryhmillemme läpinäkyvästi
ja helposti lähestyttävästi oma ainutlaatuinen reseptimme kokonaisvastuullisen lihantuotannon tulevaisuuteen. Meidän tuottajamme haluavat yhdessä
omistamansa yhtiön lihamestareiden kanssa kohdata ja vastata myönteisesti erilaisten kuluttajien
nopeastikin muuttuviin tarpeisiin.
Lopuksi kiitän hyvästä yhteistyöstä omistajajäseniä, hallinnon päättäjiä, osaavia sidosryhmiä sekä

Suomalaisen lihantuotannon
edistäminen
LSO Osuuskunta rahoittaa ja tekee lihaedunvalvontaa osallistuen mm. MTK:n lihavaliokunnan,
Pellervo-Seuran ja Brysselin kotieläinasiamiehen
tukiryhmän toimintaan. Vaikuttamisen pääteemat ovat aktiivilihatilojen toimintaedellytysten
tukeminen, julkiset hankinnat, viennin edistäminen, lisäarvon rakentaminen vastuullisesti
tuotetulle suomalaiselle lihalle sekä osuuskuntien ja sen jäsenten verotuksen kohtuullistaminen. LSO Osuuskunta tuo esiin liha-alan suuren
yhteiskunnallisen merkityksen.
LSO Osuuskunnan keskeiset
lihaedunvalvontakannat
 Käytetään Suomen viranomaisvaatimukset
täyttävää lihaa verovaroin tuotetuissa ruokapalveluissa.
 Lihan ja lihavalmisteiden alkuperä esiin
 Puretaan byrokratiaa ja tuotantokustannuksia kasvattavaa sääntelyä.
 Avataan uusia vientimarkkinoita Venäjän
lihanvientikiellon menetysten korvaamiseksi.
 Kehitetään ruokaketjun reilumpaa tulonjakoa
mahdollistamaan ruokaturvallisuus, huoltovarmuus, alkutuotannon toimintaedellytykset
ja suomalainen omistus.
 Edistetään lihantuotannon yhtäläisiä toimintaedellytyksiä koko maassa.
 Kerrotaan suomalaisen lihantuotannon
myönteisestä yhteiskunnallisesta merkityksestä.
 Nostetaan suomalaisen kotieläintalouden
valkuaisomavaraisuutta.

LSO OSUUSKUNNAN HALLITUKSEN
T O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 6

VAHVA TALOUDELLINEN ASEMA
LSO Osuuskunta luovutti varsinaisen liiketoimintansa
HKScan-konsernille vuoden 1997 alussa eikä osuuskunnalle ole sen jälkeen kertynyt liikevaihtoa, vaan sen
tulot koostuvat pääosin HKScanin maksamista osingoista ja vuokrista sekä kiinteistöjen myynneistä.
Toimintavuoden aikana LSO Osuuskunnan saamat
osingot olivat sekä aiempaa että tavoitetta alemmat.
Sen sijaan kiinteistöjen myyntivoitot sekä pienemmät
rahoituskustannukset kerryttivät osaltaan tulosta.
Ulkoisen velan pieneneminen ja alenevat rahoituskustannukset luovat vankan perustan osuuskunnan strategian toteuttamiselle ja toiminnan kehittämiselle.
Tilinpäätökseen kirjattujen liiketoiminnan muiden tulojen, jotka muodostuvat pääosin kiinteistöjen
myynti- ja vuokratuotoista, määräksi muodostui 1,4
miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa vuonna 2015).
Tulos ennen veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (9,6 milj.
euroa). LSO Osuuskunnan omavaraisuusaste oli vuoden
lopussa 71,2 prosenttia (68,7).
HKScan-konsernin liikevaihto oli 1 872,9 miljoonaa euroa (1 917,1 milj. euroa). Konsernin raportoitu
liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (9,6 milj. euroa) ja
liikevoittoprosentti 0,5 (0,5). Tulokseksi ennen veroja
muodostui 0,9 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa). Vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli 13,2 (21,5) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 0,7 (1,1). Yhtiön investoinnit kaksinkertaistuivat 97,6 miljoonaa euroa (49,6 milj. euroa).
HKScan-konsernin palveluksessa Suomessa,
Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa oli keskimäärin
yhteensä 7 319 henkeä, kun vuotta aiemmin luku oli
7 437. Henkilöstöstä 39,8 prosenttia työskenteli Suomessa (38,2 %). HKScan-konsernin omavaraisuusaste
säilyi vahvana ollen vuoden lopussa 47,9 prosenttia
(50,9 %).

VAHVA OMISTUS HKSCANISSA
LSO Osuuskunta on HKScan Oyj:n emoyhteisö. Osuuskunta ja HKScan Oyj konserniyhteisöineen muodostavat LSO-konsernin. Osuuskunnan omistusosuus
HKScanissa oli tilikauden päättyessä 34,88 prosenttia
osakepääomasta ja 69,25 prosenttia äänimäärästä.
Näillä luvuilla LSO Osuuskunta on HKScanin suurin
omistaja. Osakeomistuksen markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 61,3 miljoonaa euroa (73,1 milj.
euroa).
HKScanin 21.12.2016 asti toiseksi suurin omistaja,
Sveriges Djurbönder, myi osakeomistustaan Lantmänneneille 10,1% äänivaltaa vastaavan osuuden. Kaupan
jälkeen Lantmännenin omistamien A- ja K-osakkeiden
osuus on yhteensä 5,97 prosenttia HKScanin osakemäärästä. Lantmännen on maatalousosuuskunta,
jonka omistaa 27 000 ruotsalaista maanviljelijää ollen
vahva toimija maatalouden, koneiden, bioenergian ja
elintarvikkeiden alalla Pohjoismaissa ja lähialueilla.
LSO kokee Lantmännenin, yhdessä Sveriges
Djurböndereiden kanssa, olevan hyvä omistaja vahvan ruotsalaisen tuottajaomistuksen säilyttämiseksi
HKScan Oyj:ssä. Ruotsi on HKScanille merkittävä

kotimarkkina. LSO Osuuskunta näkee tärkeänä, että
yhtiöllä on jatkossakin toinen pääomistaja, joka on
pitkäjänteisesti sitoutunut kehittämään yhtiötä ja kasvattamaan omistaja-arvoa.

VAKAALLE OSUUSPÄÄOMALLE
KILPAILUKYKYINEN KORKO
Osuuspääoman velvoiteosuuksien määrä jatkoi kasvuaan ollen 12 016 (11 638) osuutta 31.12.2016.
Osuuskunta maksaa kilpailukykyistä ja tasaista
korkoa. Vuodelta 2015 jäsenet saivat maksamalleen
osuuspääomalle viiden prosentin koron. Osuuskunnan
talouden haasteena on viime vuosina ollut HKScanin
maksama tavoitteita alempi osinko. HKScan Oyj:n hallituksen osingonjakoehdotus vuodelta 2016 on 0,16
(0,14) euroa osakkeelta. Osingonjakopäätöksen tekee
varsinainen yhtiökokous 6.4.2017 Turussa. HKScanin
tavoitteena 2017 on päästä vuoden 2016 vertailukelpoiseen liikevoittoon.

ELÄINRAHOITUS JÄSENEN ETUNA
Kertomusvuoden aikana jäsenten hyödyntämä LSO
Osuuskunnan jäsenilleen takaaman kilpailukykyisen
eläinluoton määrä vakiintui kolmen vuoden vahvan
kasvun jälkeen. Järjestely alentaa HKScanin sopimustuottajien eläinluototuksen korkokustannuksia ja edistää lihantuottajien toimintaa ja varmistaa lihan saatavuutta. Eläinluotoista ei järjestelyn aikana ole LSO
Osuuskunnalle realisoitunut takaajan vastuita.

SUOMALAISEN LIHAN-		
TUOTTAJAN PARAS KUMPPANI
LSO Osuuskunnan omistajavaikuttaminen perustuu
kertomusvuonna päivitettyyn ja hyväksyttyyn omistajastrategiaan.
LSO Osuuskunta haluaa olla suomalaisen lihantuottajan paras kumppani. LSO Osuuskunta on suomalaisten lihantuottajien yhteisö, joka tuottaa jäsenilleen lisäarvoa olemalla merkittävä liha-alan omistaja,
vaikuttaja ja alkutuotannon kilpailukyvyn kehittäjä.
Osuuskunnan arvot ovat: kannattava, kehittyvä ja
kotimainen.
Osuuskunnan avaintekemiset ovat: lisäarvo jäsenelle, vakaa talous, aktiivinen omistajavaikuttaminen
ja alkutuotannon kehittäminen sekä omistuksen arvon
ja määrän kasvattaminen. Omistajastrategiassa on asetettu toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä periaatteita lihankäytölle Suomessa.

LISÄARVOA ALKUTUOTANTOA
KEHITTÄMÄLLÄ
Osuuskunnalle on tärkeää, että HKScan kehittää pitkäjänteisesti omistaja-arvon lisäksi koko lihantuotantoketjunsa kilpailukykyä ja kannattavuutta. LSO on
mukana alkutuotannon yhteistyöryhmissä kehittä-

mässä yhtiön lihantuotannon ja hankinnan kilpailukykyä sekä seuraamassa kannattavuutta, jotta varmennetaan tuotannon jatkuvuus toimintaansa aktiivisesti
kehittävillä tiloilla.
Ryhmiin valitaan kehityshakuisia, tuotannossa
onnistuvia LSO Osuuskunnan jäseniä, jotka haluavat
olla näköalapaikalla kehittämässä yhtiön lihaketjun
kilpailukykyä.

MAATALOUS- JA ELINKEINOPOLIITTINEN VAIKUTTAMINEN
LSO Osuuskunta rahoittaa ja tekee lihaedunvalvontaa
osallistuen MTK:n lihavaliokunnan, Brysselin kotieläinasiamiehen tukiryhmän sekä Pellervo Seuran toimintaan.
Vaikuttamisen pääteemat ovat aktiivilihatilojen toimintaedellytysten tukeminen, julkiset hankinnat, viennin
edistäminen, lisäarvon rakentaminen vastuullisesti tuotetulle suomalaiselle lihalle sekä osuuskuntien ja sen
jäsenten verotuksen kohtuullistaminen.
LSO Osuuskunnan 2011 tekemä aloite, että Suomessa verovaroin tuotetuissa julkisissa ruokapalveluissa
käytetään vain lihaa, jonka tuotanto täyttää Suomen
lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset, eteni valtioneuvoston periaatepäätökseksi hankintojen vastuullisuudesta. Periaatepäätös sitoo jo sinällään valtion laitoksia, mutta kuntatalouteen jalkautumisen tueksi valmistuu opas kuntien ostoista vastaaville. Oppaan valmistuttua vuorossa on oppaan esittely kuntien ostoista
vastaaville sekä materiaalin hyödyntäminen nykyisille ja
tuleville kuntapäättäjille. Kuntavaaleilla valitut päättäjät linjaavat sen, syödäänkö kunnassa Suomen lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset täyttäviä lihaa,
maitoa, kananmunia, kasviksia ja marjoja, kasviöljyjä ja
näistä valmistettuja tuotteita. Tämä linjaus vaikuttaa siihen missä on työtä ja toimeentuloa - meillä vai muualla?

EDUSTAJISTON PÄÄTÖKSET
Huittisissa 2. kesäkuuta 2016 kokoontunut edustajiston varsinainen kokous vahvisti LSO Osuuskunnan
ja LSO-konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Edustajisto päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikauden 2015 ylijäämä siirretään vapaaseen omaan pääomaan ja että osuuspääomalle maksetaan korkoa viisi prosenttia. Korkopäätös
koskee osuuspääomaa, joka on ollut sijoitettuna LSO
Osuuskuntaan vuoden 2015 aikana. Kaiken kaikkiaan
LSO Osuuskunta tilitti vuonna 2016 jäsenilleen osuuspääoman korkoja 0,9 miljoonan euron edestä. Aktiivijäsenillä, joilla on vielä maksamatonta osuuspääomavelvoitetta, osuuspääoman korko kerryttää maksetun
velvoitteen määrää. Velvoitteen täyteen maksaneille,
passivoituneille ja eronneille jäsenille korko maksettiin
suoraan pankkitilille.
Edustajisto päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksesta hallintoneuvoston kooksi 15 (16) jäsentä 1.1.2017
alkaen. Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäsenet
erovuoroisten osalta. Lisäksi valittiin tilintarkastajat
ja hyväksyttiin hallitukselle ehdotetut valtuudet. Niitä
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LSO OSUUSKUNNAN HALLITUKSEN
T O I M I N TA K E R T O M U S

selostetaan tarkemmin kohdassa ”Hallituksen voimassa olevat valtuudet”.
Edustajisto asetti vuodeksi kerrallaan valittavan
tarkastusvaliokunnan sekä osuuskunnan edustajiston
jäsenistä koostuvan nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja tehdä esityksiä edustajiston
sääntömääräiselle kokoukselle.

PASSIIVIT JA OSUUSMAKSUVELVOITTEEN LAIMINLYÖNEET
EROTETTIIN
Hallintoneuvosto hyväksyi 29. kesäkuuta 2016 hallituksen esityksen passiivijäsenten erottamisesta.
Erottamisen perusteina ovat: (1) jäsenellä ei ole
aktiivitoimintaa, ja (2) osuuskunnalla ei ole tietoa jäsenen aktivoitumisesta lihantuotannossa. Vuodesta 2005
lähtien toteutettu passiivijäsenten erottaminen liittyy
hallinnon kantaan, että osuuskunnan toiminnan pitää
olla aktiivijäsenten käsissä.
Hallintoneuvosto hyväksyi 29. kesäkuuta 2016
hallituksen esityksen, että aktiivijäsenet, jotka eivät
ole maksaneet vuoden 2015 laskua maksamattoman
osuuspääomavelvoitteen kartuttamiseksi, erotetaan
osuuskunnasta. LSO Osuuskunnassa oli vuoden 2016
päättyessä 1 106 (1 203) jäsentä, joista 795 (848)
nauta-, 236 (254) sika- ja 82 (88) siipikarjatuottajia.
Edellä mainituista tiloista 13 (13) harjoitti useampaa
kuin yhden eläinlajin tuotantoa. Vuoden aikana liittyi
21 (35) ja erosi tai erotettiin 119 (130) jäsentä.

hintoihin sekä globaaleiden ja paikallisten lihataseiden
hallintaan. Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaisten tai painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa tai aiheuttaa
kulutuskysynnän heilahtelua. Lisäksi käynnissä olevat
kehittämishankkeet voivat aiheuttaa epävarmuutta
ja odottamattomia ylimääräisiä kustannuksia. Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien,
kuten Virossa afrikkalaisen sikaruton, mahdollisuutta
tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida
täysin sulkea pois.

YMPÄRISTÖNHALLINTA JA
VASTUULLISUUS
Ympäristöasioissa LSO Osuuskunnan vaikutusmahdollisuudet perustuvat sen asemaan HKScan Oyj:n suurimpana osakkeenomistajana. Osuuskunta edellyttää
HKScanin toimivan niin, että ympäristölle aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa ja että ympäristönhallinta on järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla. Osuuskunta edellyttää myös, että yhtiö toimii vastuullisella ja
eettisesti kestävällä tavalla ja ottaa huomioon tuoteturvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset toiminnan kaikissa vaiheissa. Osuuskunnan jäsenet puolestaan vastaavat jokainen itse siitä, että he tiloilla ja tuotantotoiminnassa ottavat huomioon voimassa olevat säännökset ja
noudattavat hyviä tuotantokäytäntöjä.

HALLITUKSEN VOIMASSA 		
OLEVAT VALTUUDET
Hallitus sai edustajistolta 2. kesäkuuta 2016 valtuudet päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta.
Vapaaehtoisia osuuksia voidaan antaa enintään 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 2021
asti. Edustajisto valtuutti hallituksen samalla kertaa
päättämään vapaaehtoisten osuuksien vähentämisestä
osuusmaksun palautusta vastaan. Valtuutus on voimassa 25. kesäkuuta 2017 asti. Lisäksi hallituksella on
edustajiston valtuutus vuosittain päättää liittymismaksusta. Valtuutus on voimassa 25. kesäkuuta 2017 asti.

HALLITUKSEN EHDOTUS 		
YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ
Hallitus ehdottaa, että vuoden 2016 ylijäämä
2 455 660,86 euroa siirretään vapaaseen omaan
pääomaan. Hallitus ehdottaa myös, että osuuspääomalle maksetaan korkoa 5 prosenttia eli yhteensä
0,9 miljoonaa euroa.
14.3.2017
LSO Osuuskunta
Hallitus

JÄSENPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
LSO OSUUSKUNNAN OMISTAJASTRATEGIA
LSO Osuuskunnan hallitus hyväksyi toimenpiteet vuosille 2017 - 2019 jäsenpalveluiden kehittämiseksi ja
markkinoimiseksi.
Tavoitteena on tuottaa helposti lähestyttävää
sisältöä kotisivuille ja muihin verkkoviestintäympäristöihin. Jäsenille ja hallinnolle tuotetaan toimivia tieto- ja
dokumentointipalveluja.

VISIO:
Suomalaisen lihantuottajan paras kumppani
TOIMINTA-AJATUS:
LSO Osuuskunta on suomalaisten lihantuottajien yhteisö, joka tuottaa jäsenilleen lisäarvoa olemalla
merkittävä liha-alan omistaja, vaikuttaja ja alkutuotannon kilpailukyvyn kehittäjä
ARVOT:
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MERKITTÄVIMPIÄ RISKEJÄ JA
EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Kannattava, Kehittyvä, Kotimainen

LSO Osuuskunnan varallisuus on sidottu pääosin
HKScan Oyj:n osakkeisiin ja tehdaskiinteistöihin tulojen muodostuessa yhtiön maksamista osingoista ja
vuokrista. Näin osuuskunnan taloudellinen kehitys on
läheisesti sidoksissa HKScanin menestymiseen liiketoiminnassaan. Osuuskunnan riskit liittyvät ensisijaisesti
omistajuuteen.
Tuottajahintojen tuleva kehitys ja lihatilojen kannattavuus määrittää jäsentilojen kyvyn tuottaa kansallisella vaatimustasolla lihaa jatkossa sekä kerryttää
osuuspääomaa. LSO Osuuskunta takaa myös luottokelpoisten jäsentensä eläinluottoja. Liiketoimintariskit
ovat HKScan-konsernilla, mistä ne välillisesti voivat vaikuttaa myös osuuskuntaan.
HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-aine-

Hyöty jäsenelle		
Vakaa talous		

AVAINTEKEMISET:
Aktiivinen omistajavaikuttaminen
Kasvattaa omistuksen arvoa ja määrää

OMISTAJAVAIKUTTAMISMALLI
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Yhtiökokous
Omistajastrategian jalkautus yhtiön hallitukselle ja johdolle
Puheenjohtajien, toimitusjohtajien ja hallitusjäsenten tapaamiset
Osuuskunnan hallitus
Alkutuotannon yhteistyöryhmät

T I L I N PÄ ÄT Ö S

TUNNUSLUKUJA
2016

Osuuspääoma, 1 000 euroa
mistä velvoitteen mukaista, 1 000 euroa
Osuuspääoman korko, %
Osuuksien määrä, 31.12.
Jäsenmäärä, 31.12.

2015

2014

uusi laskutapa uusi laskutapa

uusi laskutapa

16 261
13 538
5,0**
11 634
1 106

15 896
13 019
5,0
11 617
1 203

2013

2012

uusi laskutapa vanha laskutapa

15 963
12 933
5,0
11 476
1 298

16 340
12 906
5,0
11 194
1 430

19 991*
14 600
5,0
12 382
1 527

* Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti on irtisanotun osuuspääoman osuus
siirretty vieraaseen pääomaan vuodesta 2013 lähtien. Vuoden 2012 luvut on esitetty
vanhalla laskutavalla eivätkä ole suoraan verrannollisia.
** Hallituksen ehdotus.

TULOSLASKELMA
Euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto

TASE

1.1.-31.12.
2016

2015

1 396 212,43
-260 588,92
-82,00
-665 932,24
469 609,27

1 958 153,32
-257 803,78
-597,00
-655 836,50
1 043 916,04

Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä

1 991 266,99
2 460 876,26

8 532 586,03
9 576 502,07

Satunnaiset erät
Voitto/tappio satunnaiserien jälkeen

2 460 876,26

9 576 502,07

Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
Tilikauden voitto/tappio

-124,00
5 091,40
2 455 660,86

382,00
5 320,40
9 571 563,67

31.12.
31.12.2016

Euroa

31.12.2015

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat

15 120,6
35 673,15
3 016 339,07 3 063 911,43
90 763 529,64 90 742 977,09
93 794 989,31 93 842 561,69

Vaihtuvat vastaavat
Lainasaaminen LSO-konserni
Laskennallinen verosaaminen
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat
Vastaavaa

1 595 000,00 2 500 000,00
97 520,60
102 612,00
19 277,07
6 709,64
488 193,55
193 958,40
2 199 991,22 2 803 280,04
95 994 980,53 96 645 841,73

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osuuspääoma
Palauttamaton osuuspääoma (eronneet j.)
Muut rahastot
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma

17 859 291,07 18 084 076,77
-1 597 403,30 -2 187 860,97
49 665 309,29 40 965 430,35
2 455 660,86 9 571 563,67
68 382 857,92 66 433 209,99

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Pakolliset varaukset
Vieras pääoma
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
Vieras pääoma
Vastattavaa

1 322,39

1 198,39

487 603,00

513 060,00

23 858 451,44 25 964 156,58
2 713 951,89 3 148 704,44
550 793,89
585 512,33
27 123 197,22 29 698 373,35
95 994 980,53
96 645 841,73 96 645 841,73
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T I L I N PÄ ÄT Ö S

RAHOITUSLASKELMA

JÄSENMÄ ÄRÄ 2007-2016

2016

2015

3000
2500

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto
Poistot ja arvonalentumiset
Pysyvien vastaavien myyntivoitot
Varausten muutos
Käyttöpääoman muutos
Korkotuotot ja -kulut
Saadut osingot
Verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Osakkeiden myynnit
Luovutustulot muista sijoituksista
Muun käyttöomaisuuden myynnit
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien rahavirta

469 609
82
-230 446
-25 457
-8 402
-750 204
2 707 679
-5 091
2 157 770

1 043 916
597
-782 840
-26 602
-42 969
-904 905
9 437 491
-5 320
8 719 368

277 936

4 844
782 840
5 190
792 874

Rahavirta ennen rahoitusta

2 435 706

9 512 241

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Pitkäaikaisten lainojen muutos
Pitkäaikaisten saamisten lisäys
Palauttamattoman osuuspääoman muutos
Maksetut osuuspääoman korot
Osuuspääoman muutos
Rahoituksen rahavirta

-1 950 000
905 000
-590 458
-871 684
365 671
-2 141 471

-50 000
-5 640 000
-2 500 000
-233 062
-882 431
-66 451
-9 371 943

Rahavarojen muutos

294 235

140 298

Rahavarat 1.1.
Rahavarat 31.12.

193 958
488 194

53 660
193 958

230 446
47 490
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OSUUDEN VERTAILUARVO 2007-2016, euroa
Osuuden verotusarvoon vaikuttaa eniten HKScan Oyj:n osakkeen vertailuarvo, joka on
70 % tilinpäätöspäivän mukaisesta päätöskurssista.
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OSUUSPÄ ÄOMALLE MAKSET TU KORKO 2007-2016, %
*Hallituksen ehdotus
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T I L I N PÄ ÄT Ö S

TULOKSEN KEHIT YS 2007–2016, milj. euroa

TASEEN KEHIT YS 2007–2016, milj. euroa
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OMAVARAISUUSASTE (%) 2007–2016

OSUUSPÄ ÄOMA 2007–2016, milj. euroa

* Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti on irtisanotun osuuspääoman osuus siirretty
vieraaseen pääomaan vuodesta 2013 lähtien. Vuoden 2012 ja sitä aiemmat luvut on graafissa
esitetty vanhalla laskutavalla eivätkä ole suoraan verrannollisia.

* Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti on irtisanotun osuuspääoman osuus siirretty
vieraaseen pääomaan vuodesta 2013 lähtien. Vuoden 2012 ja sitä aiemmat luvut on graafissa
esitetty vanhalla laskutavalla eivätkä ole suoraan verrannollisia.
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OSUUSPÄ ÄOMA 2007–2016 VUODEN LOPUSSA, milj. euroa
* Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti on irtisanotun osuuspääoman osuus siirretty
vieraaseen pääomaan vuodesta 2013 lähtien. Vuoden 2012 ja sitä aiemmat luvut on graafissa
esitetty vanhalla laskutavalla eivätkä ole suoraan verrannollisia.
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OSUUSKUNNAN HALLINTO

HALLINTORAKENNE

TILINTARKASTAJAT
2 AMMATTITILINTARKASTAJAA
EDUSTAJISTO
30 JÄSENTÄ

HALLINTONEUVOSTO
15 JÄSENTÄ

HALLITUS
5 JÄSENTÄ

TOIMITUSJOHTAJA

TARKASTUSVALIOKUNTA
3 OSUUSKUNNAN JÄSENTÄ

Edustajisto
- 30 jäsentä
- Kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa
- Osallistumisaste kokouksiin 82 %
- Edustajiston tehtävät on määritetty 			
LSO Osuuskunnan säännöissä (§ 13)
Edustajiston varsinainen kokous pidettiin 2. kesäkuuta 2016 Huittisissa ja ylimääräinen kokous hallinnon kaksipäiväisen syysseminaarin yhteydessä 17.
marraskuuta 2016 Tampereella.
Keväällä 2014 valitun edustajiston toimikausi jatkuu
kesään 2019 asti.
Edustajiston jäsenten osallistuminen 		
kokouksiin vuonna 2016:
(Osallistuminen/kokousten määrä):
Antikainen Matti
Asmala Harri
Eerola Lasse
Eskola Matti
Hakanen Jarkko
Heino Arja
Hiippavuori Marjo
Hopeasaari Juho
Isolauri Matti
Jarttu Juha
Karppila Hannu
Korimäki Eeva
Kupari Marko
Lemola Markku
Levomäki Tuomas
Lindegren Melina
Mänki Marko
Nisula Janne
Puotunen Mika
Pura Eero
Salin Juha
Salmesvuori Veikko
Sirviö Janne
Toikka Erno
Tuomola Jouni
Veräväinen Jaakko
Westerholm Kristian
Viljanen Eerikki
Virtanen Matti
Välilä Päivi
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2/2
2/2
1/2
2/2
2/2
2/2
2/2
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2/2
2/2
1/2
2/2
1/2
1/2
2/2
2/2
2/2
0/2
2/2
2/2
1/2
1/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
1/2
2/2
2/2
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Vuoden 2017 alusta edustajistosta on poistunut 3 jäsentä: Lasse Eerola (siirtyi hallitukseen),
Jaakko Veräväinen (siirtyi hallintoneuvostoon) ja
Tuomas Levomäki. Hallituksen kutsusta heidän
tilalleen varajäsenistä varsinaisiksi jäseniksi
nousevat Matti Alanko, Guy Bosas ja Raimo Pajula.

EDUSTAJISTON NIMITYSVALIOKUNTA
- 5 jäsentä
- Kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa
- Osallistumisaste kokouksiin 93 %
Edustajisto asettaa vuodeksi kerrallaan valittavan,
osuuskunnan edustajiston jäsenistä koostuvan,
nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella
ja tehdä esityksiä edustajiston sääntömääräiselle
kokoukselle. Työjärjestyksen mukaisesti nimitysvaliokunnan valmisteltavaksi kuuluvat esitykset hallintoneuvoston koosta ja valittavista henkilöistä sekä
edustajiston ja hallintoneuvoston palkkioista ja korvauksista. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat valiokunnan asiantuntijoina.
Valiokunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.
JÄSENET VUONNA 2016:
Sika
- Tuomas Levomäki, Loimaa, pj
- Harri Asmala, Merikarvia
Nauta
- Hannu Karppila, Kangasala
- Jaakko Veräväinen, Lammi
Siipi
- Jouni Tuomola, Loimaa
JÄSENET VUODELLE 2017:
Sika
- Harri Asmala, Merikarvia
- Melina Lindegren, Salo
Nauta
- Hannu Karppila, Kangasala
- Janne Sirviö, Kuopio
Siipi
- Jouni Tuomola, Loimaa, pj

TARKASTUSVALIOKUNTA
- 3 jäsentä
- Kokoontui kertomusvuonna yhden kerran
- Osallistumisaste kokouksiin 100 %
Edustajisto asettaa vuodeksi kerrallaan osuuskunnan jäsenistä koostuvan tarkastusvaliokunnan. Sen
tehtävänä on valvoa jäsenten puolesta osuuskunnan
toimintaa.
JÄSENET VUONNA 2016:
Varsinaiset jäsenet
- Markku Lemola, Janakkala
- Mika Puotunen, Nousiainen
- Eero Pura, Tammela
Varajäsenet
- Päivi Välilä, Janakkala
- Janne Sirviö, Kuopio
- Lasse Eerola, Hämeenlinna
JÄSENET VUODELLE 2017:
Varsinaiset jäsenet
- Markku Lemola, Janakkala
- Mika Puotunen, Nousiainen
- Eero Pura, Tammela
Varajäsenet
- Päivi Välilä, Janakkala
- Janne Sirviö, Kuopio
- Lasse Eerola, Hämeenlinna

Tilintarkastajat
tilikaudella 2016
Tilikaudella 2016 varsinaisena tilintarkastajana toimi
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
jonka päävastuullisina tilintarkastajina toimi KHT
Jouko Malinen ja KHT Kalle Laaksonen sekä varatilintarkastajina KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen.

OSUUSKUNNAN HALLINTO

Kuvassa hallintoneuvoston jäsenet 1.1.2017 alkaen.
Takana vasemmalta: Raine Rekikoski, Juha Wikström, Kari Kivinen, Markku Laine, Jaakko Veräväinen, Satu Alakylä, Juha Karkkula, Henrik Jensen ja Arto Ylilammi.
Edessä vasemmalta: Tommi Katila, Terhi Harjunmaa-Levonen, Jari Mäkilä, Esa Aula, Kalle Tapola ja Mikko Leikola.

Hallintoneuvosto
- 16 jäsentä (1.1.2017 alkaen 15 jäsentä)
- Kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa
- Osallistumisaste kokouksiin 91 %
- Hallintoneuvoston tehtävät on määritetty 		
LSO Osuuskunnan säännöissä (§ 16)
Jari Mäkilä (syntynyt 1970)
Hallintoneuvoston puheenjohtaja 9.1.2014-, hallintoneuvoston jäsen 2006-.
Maatalousyrittäjä, sianlihantuottaja Oripäästä. Oripään Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen, PellervoSeuran valtuuskunnan jäsen, HKScanin nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, MTK:n lihavaliokunnan jäsen.
Mikko Leikola (syntynyt 1968)
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 9.1.2014-, hallintoneuvoston jäsen 2005-.
Maanviljelijä, Hereford pihvikarjantuottaja Lohjan
Millolasta.
Metsäliiton piiritoimikunnan jäsen 2011-, Nummen
Perusenergia Oy hallituksen puheenjohtaja.

Hallintoneuvoston jäsenten osallistuminen
kokouksiin vuonna 2016:
Alakylä Satu
4/4
Ali-Lekkala Seppo
4/4
Aula Esa
3/4
Harjunmaa-Levonen Terhi
4/4
Jensen Henrik
3/4
Karkkula Juha
4/4
Katila Tommi
3/4
Kivinen Kari
4/4
Laine Markku
4/4
Leikola Mikko
3/4
Mäkilä Jari
4/4
Rekikoski Raine
3/4
Tapola Kalle
4/4
Uusitalo Pekka
4/4
Wikström Juha
3/4
Ylilammi Arto
4/4
Hallintoneuvostosta 31.12.2106 poistuneet:
Seppo Ali-Lekkala ja Pekka Uusitalo
Hallintoneuvostossa 1.1.2017 aloittaneet:
Jaakko Veräväinen

HALLINTONEUVOSTON
NIMITYSVALIOKUNTA
- 5 jäsentä
- Kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa
- Osallistumisaste kokouksiin 100 %
Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan hallintoneuvoston keskuudesta nimitysvaliokunnan, jonka
tehtävänä on valmistella ja tehdä esitys hallitukseen
valittavista henkilöistä ja valmistella ja tehdä tarvittaessa esitys hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja
varapuheenjohtajasta.
Jäsenet vuonna 2016: Tommi Katila (Eura),
Markku Laine (Mäntsälä), Terhi Harjunmaa-Levonen
(Huittinen) sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja
Jari Mäkilä ja varapuheenjohtaja Mikko Leikola. Asiantuntijoina kokouksiin osallistuvat myös hallituksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Vuodelle 2017 on valittu samat jäsenet.

31.12.2017 erovuorossa 5 jäsentä:
Henrik Jensen
Juha Karkkula
Tommi Katila
Raine Rekikoski
Arto Ylilammi

L S O O S U U S K U N TA - V U O S I K E R TO M U S 2016
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OSUUSKUNNAN HALLINTO

Kuvassa hallituksen jäsenet 1.1.2017 alkaen.

Vasemmalta: Tomi Virtanen, Mari Korkeaoja-Nurmo, Matti Murto, Lasse Eerola ja Ilkka Uusitalo

Hallitus
- 5 jäsentä
- Kokoontui kertomusvuonna yksitoista kertaa
- Osallistumisaste kokouksiin 98 %
- Hallituksen tehtävät on määritetty 		
LSO Osuuskunnan säännöissä (§ 18)
Matti Murto (syntynyt 1964)
Hallituksen puheenjohtaja 1.1.2012-, hallituksen
varapuheenjohtaja 2008-2011, jäsen 2006-, agronomi.
Naudanlihantuottaja Salon Kuusjoelta. Suur-Seudun
Osuuskaupan hallintoneuvoston jäsen, MTK-Kuusjoen johtokunnan jäsen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry:n lihavaliokunnan jäsen.
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Ilkka Uusitalo (syntynyt 1968)
Hallituksen varapuheenjohtaja 22.1.2015-, hallituksen jäsen 21.3.2011-, maatalousyrittäjä.
Broilerinlihantuottaja Salosta. OP Kantrisalon hallituksen puheenjohtaja, Metsäliitto Osuuskunnan
edustajiston jäsen, Pellervo-Seuran valtuuskunnan
jäsen, Salon kaupunki: kaupunginvaltuutettu sekä
rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja.

Lasse Eerola (syntynyt 1975)
Hallituksen jäsen 1.1.2017-, KTM, MMM
Sianlihantuottaja Hauholta.

Tomi Virtanen (syntynyt 1972)
Hallituksen varapuheenjohtaja 28.9.2012-21.1.2015,
hallituksen jäsen 1.1.-27.9.2012 ja 22.1.2015-, maat.
ja metsät. yo, maatalousyrittäjä.
Sianlihantuottaja Koski Tl:stä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta.
31.12.2016 erovuorossa ollut Tiina Teperi-Saari poistui hallituksesta.

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

Hallituksen kokouksiin ovat vuonna 2016 osallistuneet lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajat Jari
Mäkilä ja Mikko Leikola sekä LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja Veikko Kemppi.

Hallituksesta on 31.12.2017 erovuorossa Tomi
Virtanen.

H K SC A N OYJ:N
T O I M I T U S J O H TA J A N K AT S A U S

VUONNA 2016 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ OLI HAASTAVA
Vuonna 2016 HKScanin liiketoimintaympäristö oli haastava. Poliittinen ja taloudellinen tilanne
jatkui epävakaana EU:n alueella muun muassa Brexitin vaikutusten ennakoinnin ja ennennäkemättömän suurten pakolaisvirtojen vuoksi. Pitkän laskusuhdanteen jälkeen kuluttajien
luottamus talouden elpymiseen vahvistui kuitenkin hieman loppuvuotta kohti. HKScanin kotimarkkinoiden viennin toivotaan saavan vetoapua teollisuuden, päättäjien ja muiden ketjun
toimijoiden yhteisistä ponnisteluista uusien vientimahdollisuuksien avaamiseksi.

Kilpailu vähittäiskaupassa jatkui ja kansainvälistyi
kaikissa toimintamaissamme, mikä näkyi kaupan
tiukkana hintakilpailuna. Verkkokauppa ja muut
digitaaliset palvelut muuttavat vähittäiskaupan,
HoReCa-liiketoiminnan ja koko ruokaketjun lainalaisuuksia. Digitalisoituminen haastaa ketjun toimijoita vastaamaan kuluttajien tarpeisiin aiempaa
reaaliaikaisemmin ja läpinäkyvämmin. Muutos ohjaa
ketjussa toimivia yrityksiä arvioimaan kriittisesti toimintamallejaan ja tehokkuuttaan.
Kuluttajien kiinnostus vastuullisesti tuotettuja ja
terveellisiä elintarvikkeita kohtaan pysyi ennallaan,
mikä vahvisti kotimaisen lihan asemaa. Kasvis- ja
vegaaniruokavaliot sekä lihalle vaihtoehtoiset proteiininlähteet olivat niin kuluttajien kuin median pysyvinä keskustelunaiheina. Keskustelu lihantuotannon
ympäristövaikutuksista sai myös paljon palstatilaa.
Samaan aikaan ruoka ja ruuanlaitto kiinnostavat yhä
useampia ja vaihtuvat ruokatrendit inspiroivat niin
mediaa, alan toimijoita kuin kuluttajiakin.

KILPAILUETUNA VASTUULLISUUS
TILALTA HAARUKKAAN
HKScan vastaa toimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin kehittämällä toimintaansa entistä kuluttajalähtöisemmäksi ja pitää samalla tinkimättömästi
kiinni korkeista laatu- ja vastuullisuuskriteereistään.
Toiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä vahvistetaan.
Haluamme pystyä ennakoimaan arvo-, asenne- ja
elämäntapatrendien muutokset aiempaa paremmin
tuotekehityksessämme ja tarjota tietoa tuotteista,
ravitsemuksesta ja tuotannosta entistä läpinäkyvämmin. Tutustutamme asiakkaat ja kuluttajat ruuan alkulähteisiin jakamalla tietoa sopimustuottajiemme työstä
ja toiminnan kehittämisestä maatiloilla. Kehitämme liiketoimintaamme konsernin arvojen – Inspire, Lead,
Care – mukaisesti ja uskon vahvasti, että tuotteemme
säilyttävät vahvan asemansa osana kuluttajien kokonaisvaltaista ja terveellistä ruokavaliota.

PAIKALLISISTA JUURISTA VOIMAA
KANSAINVÄLISILLE AREENOILLE
Taloudellisesta ja poliittisesta epävarmuudesta huolimatta tunnistamme liiketoimintaympäristössämme

useita positiivisia suuntauksia ja markkina-ajureita,
jotka tukevat liiketoiminnan kehitystä ja kasvua. Lihan
maailmanlaajuinen kulutus kasvaa edelleen tasaisesti, kun kuluttajien ostovoima vahvistuu kehittyvillä markkinoilla. Siipikarjatuotteiden kysyntä kasvaa
entisestään, ja arkea helpottavien valmisruokien ja
puolivalmiiden tuotteiden kysyntä kasvaa. Merkittävimpiä vahvuuksiamme ovat kaikilla kotimarkkinoillamme johtavat tuotebrändit sekä vastuullisesti tuotetut, puhtaat pohjoismaiset tuotteet, joiden kansainvälinen arvostus kasvaa entisestään.

´
´
tuotantolaitostamme Puolan Swinoujsciessa.
Investoinneilla parannamme tuotevalikoiman ja -laadun
lisäksi kustannustehokkuutta ja virtaviivaistamme
tuotantorakennetta edelleen. Synergiaetuja saadaan
jatkossakin entistä tiiviimmästä yhteistyöstä ja tuottavuuden kehittämisestä.
Tunnistamme vientimarkkinoiden tarjoaman kasvupotentiaalin ja haluamme kehittää vientiä entistä
kysyntälähtöisempään suuntaan. Avasimme Aasian
liiketoimintomme virallisesti vuoden 2016 alussa
Hongkongissa.

INVESTOINNIT KASVAVIIN
TUOTERYHMIIN VAHVISTAVAT
TULOKSENTEKOKYKYÄ

STRATEGIATYÖ KÄYNNISTYY

HKScanin liikevaihto laski vuoteen 2015 verrattuna
ja Suomea lukuun ottamatta kaikki muut markkinaalueet jäivät jälkeen edellisvuodesta. Myös konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli pienempi kuin
edellisvuonna. Tuloksentekokyvyn haasteet korreloivat yleisen markkinakehityksen sekä muiden ulkoisten tekijöiden kanssa. Suomessa kokonaismarkkina
oli laskusuuntainen kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana ja Baltian markkina kutistui. Varastotasot pidettiin kuitenkin onnistuneesti tasapainossa
kyseisillä markkinoilla. Ruotsissa ja Tanskassa kokonaismarkkina kasvoi, mutta Ruotsissa naudanlihan
niukkuus rapautti tulosta. Tanskan hyvää suoritusta
kotimarkkinalla varjostivat puolestaan haasteet
vientimarkkinoilla.

HKSCANIN TASE ON VAHVA
Epätyydyttävästä tuloksesta huolimatta HKScanin
taloudellinen asema säilyi vahvana. Taseemme on
toimialan kärkitasoa, mikä mahdollistaa investoinnit
ja niiden myötä kilpailukyvyn kehittämisen.
Tulosparannusta haetaan nyt useilla rinnakkaisilla toimenpiteillä. Haluamme vahvistaa asemaamme Ruotsissa ja hakea parempaa tulosta
kysyntälähtöisestä viennistä. Samaan aikaan investoimme kasvaviin tuotekategorioihin ja uusiin konsepteihin. Toteutamme parhaillaan siipikarjatuotteisiin erikoistuvan tuotantolaitoksen uusinvestointia
Suomessa Raumalla. Lisäksi laajennamme pekoni-

Käynnistämme HKScanin strategian tarkastelun
keväällä 2017 ja julkaisemme työn tulokset kuluvan
vuoden aikana. HKScan on jatkossa entistä yhtenäisempi, innovatiivisempi ja kilpailukykyisempi ruokatalo. Vastaamme asiakkaiden ja kuluttajien odotuksiin maistuvilla ja vastuullisesti tuotetuilla tuotteilla,
palveluilla ja ratkaisuilla, jotka tuovat niin helppoutta, iloa kuin inspiraatiota sekä arkiruokailuun että
juhlaan.

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ – VAALITAAN
VAHVUUKSIAMME YHDESSÄ
JATKOSSAKIN
Kiitän lämpimästi henkilöstöämme, joka on muutoksentäyteisenä vuonna varmistanut liiketoiminnan suunnitelmallisen jatkuvuuden ja vienyt sovitut
hankkeet onnistuneesti maaliin. Suuri kiitos kuuluu
myös kuluttajille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille,
tuottajille sekä omistajille, jotka ovat jakaneet arkeamme ja tukeneet omilla toimillaan työtämme vastuullisesti tuotetun ruuan puolesta.
Vaalitaan kotimarkkinoidemme vahvuuksia
yhdessä myös jatkossa ja tuodaan siten ruokailoa
kuluttajien ja koko lihaketjun toimijoiden ruokapöytiin niin täällä Pohjolassa kuin vientimarkkinoillammekin.

Jari Latvanen
toimitusjohtaja
HKScan Oyj

L S O O S U U S K U N TA - V U O S I K E R TO M U S 2016

13

L S O - KO N S ER N I JA H K S C A N OYJ

LSO-KONSERNI JA HKSCAN OYJ
LSO Osuuskunta ja HKScan Oyj muodostavat LSO-konsernin. Konserniin kuuluu
lihayrityksiä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Puolassa.

MARKKINA-ALUEET JA
TÄRKEIMMÄT TUOTEMERKIT

HKSCANIN
TOIMIPISTEET

HKScanin tuotantotoiminnot sijaitsevat Itämeren alueella, mikä mahdollistaa
tuotantokapasiteetin tehokkaan ja joustavan käytön sekä synergiat tuotetarjooman kehittämiseksi. Konsernilla on asiakkaita ympäri maailmaa: Yhdysvalloista
Uuteen Seelantiin, kaiken kaikkiaan lähes 50 maassa.
HKScanin kotimarkkinat ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Lisäksi konserni
toimii lähimarkkinoillaan, joista tärkeimmät ovat Iso-Britannia ja Saksa, missä
konsernilla on myyntikonttorit ja Venäjä, missä sillä on edustusto. Euroopan
ulkopuolella HKScanilla on myyntikonttori Hongkongissa.

Tuotantolaitos
Myyntikonttori
Pääkonttori

HKSCANIN YHTIÖITÄ SUOMESSA
HKScan Finland Oy

Paimion Teurastamo Oy

Envor Biotech Oy

vastaa HKScanin tuotannosta, myynnistä ja markkinoinnista Suomessa. Yhtiö teurastaa ja leikkaa sianlihaa Forssassa ja Mellilässä ja naudanlihaa Outokummussa. Broilereiden teurastus ja leikkuu tapahtuu
Eurassa. HKScanin uutta siipikarjatuotantolaitosta
rakennetaan Raumalle. Lihavalmisteet ja valmisruoat tehdään Vantaalla ja Mikkelissä. Tuotetoimitukset asiakkaille lähtevät Vantaan tuotantolaitoksen yhteydessä sijaitsevasta logistiikkakeskuksesta.
HKScanin tuotemerkkejä Suomessa ovat mm. HK ja
Kariniemen.

HKScan Finland Oy osti 50 prosentin osuuden Paimion Teurastamo Oy:stä kesäkuussa 2015 ja loput
50 prosenttia tammikuussa 2017. Yhtiö on keskittynyt nautojen teurastukseen ja se toimii Paimiossa.

tekee biokaasulaitoksessaan Forssassa orgaanisesta biojätteestä ja jäteveden lietteistä biokaasua
ja orgaanisia lannoitteita. HKScan on myös Envorin
merkittävä asiakas. Yhtiön toinen omistaja on Laineen perhe.

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 vähittäiskaupat sekä ravintolat ja suurkeittiöt. Yhtiön toisena
omistajana on Harri Tamminen perheineen.

Kivikylän Kotipalvaamo Oy
valmistaa korkealaatuisia palvituotteita, ruokamakkaroita ja tuoretta lihaa. Tuotantolaitokset ovat Rauman Lapissa sekä Huittisissa ja Säkylässä. Kivikylän
asiakkaisiin kuuluvat Suomen suurimmat päivittäistavaratketjut. Yhtiön toisena omistajana on yrittäjäpariskunta Jari ja Sirpa Laihonen.
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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 Pitäjänmäellä Helsingissä, Vantaalla ja Tuusulassa. Yhtiön toinen omistaja on Valio.
Kesäkuussa 2016 HKScan osti liiketoimintakaupalla
Pakastamo Oy:n Forssassa harjoittaman pakastamotoiminnan.

Honkajoki Oy
ja sen tytäryhtiö Findest Protein Oy jalostavat teurastuksen sivutuotteista mm. valkuaisrehuja, lannoitteita
ja eläinrasvaa Honkajoella ja Kaustisilla. Yhtiö myös
hävittää riskimateriaaleja ja hoitaa kuolleiden tuotantoeläinten keräilyä. Yhtiön toinen omistaja on Atria.

Finnpig Oy
edistää sianlihantuotannossa eläinaineksen jalostusta ja risteytystoimintaa teollisuuden ja kuluttajien tarpeisiin niin, että se takaa myös lihantuottajille edellytykset kilpailukykyiseen ja kannattavaan
tuotantoon. Yhtiön yhteistyökumppani on HKScankonserniin kuuluva ruotsalainen Svenska Köttföretagen. Finnpigillä on karjuasema Sastamalassa. Yhtiön
toinen omistaja on A-Tuottajat.

DanHatch Finland Oy
on broileriuntuvikkojen, -munien ja broileriemonuorikoiden tuotantoon keskittynyt yritys, jonka omistavat tanskalainen DanHatch-konserni ja HKScan Finland. Yhtiön kaksi hautomoa sijaitsevat Kokemäellä
ja Mynämäellä.

L S O - KO N S ER N I JA H K S C A N OYJ

STRATEGIA
MISSIO

ARVOT

HKScanin missio on mahdollistaa niin kuluttajille
kuin asiakkaille entistä maistuvampi arki – tänään
ja huomenna. Useilla markkinoilla toimivana ja merkittävänä pohjoismaisena ruokatalona se vaikuttaa
monien ihmisten arkeen. HKScan tuntee kuluttajansa
ja tarjoaa laajan valikoiman tuotteita niin arkeen kuin
juhlaan. Maistuva arki tarkoittaa ruuan hyvän maun
lisäksi ruokailijan hyvää mieltä vastuullisista valinnoista.
Itämeren alueen johtava markkina-asema antaa
HKScanille mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti
usean maan ruokakulttuuriin ja -talouteen. Lisäksi
HKScan noudattaa kaikessa toiminnassaan kestävän
kehityksen periaatteita – kantaa ympäristövastuun,
sosiaalisen ja taloudellisen vastuun sekä vastuun
eläinten hyvinvoinnista.

Konsernin liiketoimintaa kehitetään mission ja arvojen – Inspire, Lead, Care – mukaisesti.

HKScanin missio on
mahdollistaa niin
kuluttajille kuin
asiakkaille entistä
maistuvampi arki –
tänään ja huomenna.

HKSCAN OYJ:N HALLITUS
VALITTU 6.4.2017 		
YHTIÖKOKOUKSESSA
Mikko Nikula (s. 1972)
Hallituksen puheenjohtaja, 		
FM (fysiikka)
Suomen kansalainen HKScan Oyj:n
hallituksen varajäsen vuosina 2013-2014 ja
puheenjohtaja 2015 alkaen
Maatalousyrittäjä, broilerinlihan tuottaja,
Rusko
Marko Onnela (s. 1974)
Hallituksen varapuheenjohtaja,
MMM, Agronomi
Suomen kansalainen
HKScan Oyj:n hallituksen varajäsen
2015-2016
Maatalousyrittäjä, sianlihantuottaja, Loimaa

- INSPIRE - Innostamme ja inspiroimme tuomalla
uusia makuja, elämyksiä ja kokemuksia ruuan
ympärille. Ymmärrämme ruuanlaiton ja ruokailun
osana hyvää elämää ja yhdessäoloa.
- LEAD - Takaamme tuotteidemme ja toimiemme
laadun ja vastuullisuuden pellolta pöytään. 		
Haluamme olla liha-alan edelläkävijä, joka
kehittää koko arvoketjun elinvoimaisuutta.
- CARE - Tarjoamme tuotteita, joissa maku, terveys,
turvallisuus ja vastuullisuus ovat hyvässä tasapainossa. Tarjoamme tietoa avoimesti, minkä
ansiosta kuluttajan on helppo valita tuotteemme
hyvillä mielin.

KASVUA KULUTTAJALÄHTÖISISTÄ
BRÄNDITUOTTEISTA JA VIENNISTÄ
HKScan hakee kannattavaa kasvua ja keskittyy kehittämään toimintaansa entistä kuluttajalähtöisempään
suuntaan. Yhtiö haluaa vastata kuluttajien odotuksiin ja tarpeisiin entistä paremmin, mikä edellyttää
arvo-, asenne- ja elämäntapatrendien varhaista
tunnistamista sekä niiden ennakoivaa huomioimista

Per Olof Nyman (s. 1956)
Hallituksen jäsen, DI (Tuotantotalous)
Ruotsin kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Toimitusjohtaja, Lantmännen ek för 2012 Riitta Palomäki (s. 1957)
Hallituksen jäsen, KTM
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Uponor Oyj, Talousjohtaja ja kosernin
johtoryhmän jäsen 2009 Tuomas Salusjärvi (s. 1973)
Hallituksen jäsen, Filosofian tohtori
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Valio Oy, Johtaja, Tuoteryhmät, 		
Tutkimus ja Tuotekehitys sekä Brändit 2016 -

tuotekehityksessä. Onnistuakseen HKScan vahvistaa tuotekategorioiden ja -konseptien kehittämistä,
panostaa aiempaa dynaamisempaan innovaatiotyöhön, brändimarkkinointiin ja avoimeen viestintään. Kiinnitämme huomiota myös toimintojemme
yhteispeliin, minkä avulla varmistamme, että kaikki
tekemiset tukevat vahvasti missiota tarjota kuluttajille maistuva ja vastuullinen arki.
Strategiset investoinnit kohdistetaan kasvaviin
tuotekategorioihin, joista esimerkkejä ovat broiler- ja
pekonituotteet. HKScan toteuttaa parhaillaan siipikarjatuotteisiin erikoistuvan tuotantolaitoksen uusinvestointia, jonka arvioidaan valmistuvan vuoden 2017
loppupuolella. Lisäksi yhtiö laajentaa pekonituotan´
´
tolaitostaan Puolan Swinoujsciessa.
Hankkeen on
tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana. Hankkeet
mahdollistavat täysin uusien lisäarvotuotteiden kehittämisen ja parantavat osaltaan myös yhtiön kustannustehokkuutta.
HKScan tunnistaa vientimarkkinoiden tarjoaman
kasvupotentiaalin ja haluaa kehittää vientiään entistä
kysyntälähtöisempään suuntaan. Konsernin Aasian
liiketoiminnot avattiin virallisesti vuoden 2016 alussa
Hongkongissa. Myös kiertotalous tarjoaa mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia HKScanille. Yhtiön Biotech-liiketoiminnassa on kehitetty kaupallisesti kiinnostavia ja samalla ympäristötehokkaita vaihtoehtoja
elintarviketuotannon eläinperäisten sivujakeiden hyödyntämiseen.

Pirjo Väliaho (s. 1954)
Hallituksen jäsen, ekonomi
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Veikko Kemppi (s. 1965)
Hallituksen varajäsen, MMM
Suomen kansalainen
Hallituksen varajäsen vuodesta 2017
LSO Osuuskunta, toimitusjohtaja 2010 Carl-Peter Thorwid (s. 1964)
Hallituksen varajäsen, DI
(Tuotantotalous)
Ruotsin kansalainen
Hallituksen varajäsen vuodesta 2017
Lantmännen Unibake, konsernin
liiketoimintajohtaja tuoreet leivät,
ja johtoryhmän jäsen,
Integraatiojohtaja 2016 -
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VA S T U U L L I S U U S J A A L K U T U O TA N N O N
Y H T E I S T YÖ R Y H M ÄT

VASTUULLISUUS
HKSCANISSA
Lihan alkuperä ja tuotantotapojen vastuullisuus vaikuttavat vuosi vuodelta enemmän kuluttajien ruokavalintoihin. Eläinten hyvinvoinnin lisäksi viime vuosina on
myös puhuttu paljon lihantuotannon ilmastovaikutuksista. Tässä mielessä Pohjoismaat ovat edelläkävijämaiden joukossa pohjoisen sijainnin sekä luontaisten, muun
muassa rehuviljan ja nurmen kasvatukseen soveltuvien
olosuhteiden ja maaperän vuoksi. Ruoantuotantomme
muita vahvuuksia ovat korkea hygienia, tehokas tuotanto, terveet eläimet sekä runsaat ja puhtaat vesivarat.
HKScanin vastuullisuustyö keskittyy neljään painopistealueeseen: taloudellinen vastuu, sosiaalinen
vastuu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä ympäristövastuu.

YHTEISTYÖRYHMÄT KEHITTÄVÄT
HKSCANIN SOPIMUSTUOTANTOA
HKScan ja yhtiön sopimustuottajat ovat vuosikymmenten ajan tehneet tiivistä yhteistyötä kehittääkseen toimintaansa ja varmistaakseen koko arvoketjun tehokkuuden ja laadun. Yhteistyön muodot ovat
vuosien varrella kehittyneet sen mukaan miten liiketoiminnan tarpeet ja toimintaympäristö ovat muuttuneet.
Tänään yhteistyötä tehdään kolmella eri tasolla;
sopimusten ja toiminnan yksityiskohtia hiotaan
yhtiön ja tuottajan välisessä suorassa kanssakäymisessä, laajempia tuottajaryhmiä koskevia asioita
ja toiminnan kehittämistä suunnitellaan yhtiön ja
tuottajien yhteisissä yhteistyöryhmissä ja yleisempiä asioita sekä koulutusasioita käsitellään tuottajaseminaareissa ja muissa tapahtumissa.

YHTEISTYÖRYHMIEN TOIMINTA
Yhteistyöryhmien roolia ja toimintamallia selkeytettiin vuoden 2016 aikana. Kunkin eläinlajin ajankohtaisia asioita käsitellään eläinlajikohtaisissa yhteistyöryhmissä (sika-, nauta- ja broileriyhteistyöryhmät)
ja koko alkutuotantoa koskevia yhteisiä asioita käsitellään strategisessa yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmille on sovittu tietty vuosikello ja keskeisimmät
käsiteltävät asiat, joiden lisäksi tarvittaessa keskustellaan muista ajankohtaisista asioista. Tyypillisesti
asioita käsitellään niin, että eläinlajikohtaiset ryhmät
työstävät kunkin eläinlajin kehitystoimenpiteitä ja
tarvittaessa myös valmistelevat asioita strategisen
yhteistyöryhmän käsittelyä varten.

YHTEISTYÖRYHMIEN TAVOITTEET
Yhteistyöryhmien tavoitteena on tukea HKScanin
strategian toteuttamista ja kilpailukykyistä liiketoi-
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mintaa sekä varmistaa alkutuotannon kilpailukyky
ja jatkuvuus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
yhteistyöryhmissä keskustellaan mm. HKScanin
alkutuotannon rakenteeseen, tuotantomääriin ja –
kapasiteettiin sekä tuotantotapoihin liittyvistä asioista sekä alkutuotannon kustannustehokkuudesta
ja tuottavuudesta. Lisäksi tarvittaessa käydään läpi
toimitusketjun ohjaukseen, teurastusprosessiin ja
hankintaketjuun liittyviä kysymyksiä. Näiden operatiivisten asioiden lisäksi tavoitteena on yhä enemmän lisätä keskustelua koko arvoketjuun liittyvistä
strategisista aiheista, kuten ajankohtaisista tren-

STRATEGINEN
YHTEISTYÖRYHMÄ
Helmikuun kokous
- HKScanin strategiaprosessin taustoitus; 		
alkutuotannon trendit, uhat & 			
mahdollisuudet

deistä, asiakkaiden ja kuluttajien odotuksista sekä
lihantuotannon vastuullisuuden edelleen kehittämisestä. Keskeisenä tavoitteena on myös syventää
yhtiön ja tuottajien välistä keskustelua, toiminnan
läpinäkyvyyttä puolin ja toisin sekä lisätä alkutuotannon arvostusta koko arvoketjussa.
Vuoden 2017 aikana tavoitteena on lisätä yhteistyöryhmien toimintaan myös maiden välinen ulottuvuus; ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan Suomen ja Ruotsin sika- ja nautatuottajien ja yhteistyöryhmien välistä yhteistyötä.

ELÄINLAJIKOHTAISET
YHTEISTYÖRYHMÄT
Taustoitus strategiaryhmän kokousta
varten; kunkin eläinlajin keskeisimmät
strategiset kysymykset sekä ryhmän
toimintasuunnitelma alkavalle vuodelle.

- Eläinlajikohtaisten yhteistyöryhmien 		
tavoitteet
Kesäkuun kokous
- Ajankohtaiset asiat ja toimenpiteiden 		
seuranta

Eläinlajikohtaisilla ryhmillä on vuoden
aikana sovittu määrä kokouksia, joissa
käsitellään ajankohtaisia kehitysasioita.

Lokakuun kokous
- HKScanin eläinhankinnan ja tuottaja-		
palveluiden seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat: keskustelu ja sparraus 		
yhteistyöryhmän kanssa

Keskustelu eläinhankinnan, tuottajapalveluiden ja sopimustuottajien välillä
tulevista kehitystarpeista ja toimintamalleista.

Yhteistyöryhmien toimintatapa tiivistetysti.

VA S T U U L L I S U U S J A A L K U T U O TA N N O N
Y H T E I S T YÖ R Y H M ÄT

YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOONPANO
KONSERNI
SUOMI-TASON STRATEGINEN YHTEISTYÖRYHMÄ
LSO Osuuskunnan hallitus sekä sika-, nauta- ja broileriryhmien puheenjohtajat ja yhtiön vastuuhenkilö Pia Nybäck

KEHITYS JA KANNATTAVUUS
SIKA

NAUTA

Porsas, yhdistelmä, lihasika

Lihanauta, rotukarja, maito
ja vasikka

BROILERI

Tuottajajäsenet:
Matti Antikainen, pj
Terhi Harjunmaa-Levonen
Matti Isolauri
Juha Kouvo
Antti Varjola
Juha Wikström
Arto Ylilammi

Tuottajajäsenet:
Vesa Eronen, pj
Seppo Ali-Lekkala
Matti Eskola
Teppo Himanen
Jussi Mustonen
Juha Salin
Kalle Tapola
Jaakko Veräväinen

Tuottajajäsenet:
Mika Puotunen, pj
Juha Jarttu
Eeva Korimäki
Jussi Oittinen

Yhtiön vastuuhenkilö:

Yhtiön vastuuhenkilö:

Yhtiön vastuuhenkilö:

Olli Paakkala

Ilkka Ojanen

Jarmo Seikola

Lisäksi ryhmien työskentelyyn osallistuu yhtiön asiantuntijoita.

ARVOKASTA AJATUSTENVAIHTOA ALKUTUOTANNON
YHTEISTYÖRYHMISSÄ
Yhtiön ja tuottajien yhteisissä työryhmissä pureudutaan mm. vastuullisuusasioihin pintaa syvemmälle
– pohditaan yhdessä esimerkiksi mitä antibioottivapaus tarkoittaa isossa kuvassa tai konkreettisia
ratkaisuja eläinten hyvinvointiin.

ALKUTUOTANNON
YHTEISRYHMIEN TARKOITUS
LSO Osuuskunnan hallituksen linjauksen mukaan
ryhmien tarkoitus on kehittää lihantuotannon ja

-hankinnan kilpailukykyä, seurata kannattavuutta
sekä varmentaa lihantuotannon jatkuvuus.
Ryhmät ylläpitävät tilannekuvaa eri lihantuotantosuuntien kannattavuudesta, linjaavat ja seuraavat
toimenpiteitä lihantuotannon tuottavuuden, laadun,
vastuullisuuden sekä jatkuvuuden varmistamiseksi ja
parantamiseksi:
1. Sian-, naudan- ja siipikarjanlihalle tehdään ja
ylläpidetään strategiat linjaamaan pitkäjänteisesti tuotantomäärät ja -tavat, laadut sekä keinot
tuottamaan jatkuvuuden ja kehittymisen mahdollistava lisäarvo.
2. Alkutuotannosta syntyvä tieto hyödynnetään
järjestelmällisesti lihaketjun ohjauksessa ja kehittämisessä. Alkutuotannon oleellisille tekemisille

rakennetaan seurannan helpottamiseksi sanallisia tavoitteita täydentävät mittarit.
3. Sopimustuotantotapaa kehitetään. Sopimustuottajia kohdellaan tasapuolisesti ja arvostavasti. Ryhmässä seurataan ja kehitettään hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja kannustavuutta lihantuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi.
4. Jäsenasteen nousu kasvattaa omistaja-arvoa
luoden pitkäjänteisyyttä sekä ennustettavuutta
yhtiön lihanhankintaan.
2016 - 2017 uudistettavissa HKScanin tuottajasopimuksissa on osaltaan kuvattu yhteistyöryhmien asemaa, tehtäviä ja toimintaa.
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LSO OSUUSKUNNAN OMISTUS

LSO OSUUSKUNTA ON HKSCANIN
SUURIN OSAKKEENOMISTAJA
LSO Osuuskunnan omistus osakkeiden ja äänimäärien suhteen HKScanissa pysyi ennallaan raportointivuonna.
HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin
merkitty osakepääoma oli vuoden 2016 alussa ja
lopussa 66 820 528 euroa.
Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta, ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti:
A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 %

osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq
Helsinki Oy:ssä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan
(4 735 000 kpl) ja Lantmännen ek.för:in (665 000
kpl) omistuksessa, eikä niitä ole listattu.
Yhtiöjärjestyksen mukaan kullakin A-osakkeella
on yksi ääni ja kullakin K-osakkeella 20 ääntä. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
HKScanin osakkeiden markkina-arvo vuoden
lopussa oli 172,3 (205,6) miljoonaa euroa. Markkina-

arvon laskemisessa on käytetty vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssia. A-sarjan osakkeiden
markkina-arvo oli 155,1 (185,1) miljoonaa euroa ja
listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo
oli vastaavasti 17,2 (20,6) miljoonaa euroa.

LSO OSUUSKUNTA

34,9 % osakkeista

69,3 % äänistä

HKSCAN OYJ | Toimitusjohtaja Jari Latvanen
LIIKEVAIHTO

LIIKEVOITTO

HENKILÖSTÖ

1 872,9

13,2

7 319

#1-2

KESKIMÄÄRIN

kotimarkkinoilla

MEur

MEur

MARKKINA-ASEMA

vertailukelpoinen

SUOMI

RUOTSI

TANSKA

Liikevaihto 807 MEur
Liikevoitto* 15 MEur
Henkilöstö 2 912
Eläinlaji

Liikevaihto 804 MEur
Liikevoitto* 14 MEur
Henkilöstö 2 162
Eläinlaji

Liikevaihto
Liikevoitto*
Henkilöstö
Eläinlaji

BALTIA
173 MEur
-9 MEur
686

Liikevaihto 161 MEur
Liikevoitto* 6 MEur
Henkilöstö 1 560
Eläinlaji

* Vertailukelpoinen

JÄSENTEN SIJOITTAMA OSUUSPÄÄOMA ON
LSO OSUUSKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA
Jäsenenä olet LSO Osuuskunnan omistaja. Sijoittamalla osuuskuntaan osuuspääomaa saat vastineeksi
äänioikeuden, vaikuttamiskanavan ja jäsenyyden
taloudelliset hyödyt. Sijoittamallasi osuuspääomalla
LSO Osuuskunta turvaa HKScanin omistajavallan
säilymisen suomalaisten lihantuottajien käsissä.
Osuuspääomavelvoitteesi suuruus määräytyy edellisen kalenterivuoden aikana HKScan Finlandille tai
Länsi-Kalkkunalle toimittamiesi eläinten perusteella.
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Olet velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä
osuudella jokaista täyttä 20 000 euron nettotilitystä
kohden. Kaikilla jäsenillä on vähintään yksi osuus.
Yhdestä osuudesta perittävä osuusmaksu on 2 000
euroa. Uutena jäsenenä maksat osuuspääomaa liittymisen yhteydessä vähintään 200 euroa. Voit maksaa
loppuosan velvoitteesta kerralla tai hallituksen määrittelemän keräysohjelman mukaisesti. LSO Osuuskunta tarkistaa osuuspääomavelvoitteesi suuruuden

aina kalenterivuoden vaihteessa. Jos tuottajatilityksesi kasvavat, nousee osuuspääomavelvoitteesi vastaavasti. Sen sijaan, jos 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 kuluttua eroamisvuoden tilikauden
päättymisestä.

Omistaja

SUOMALAISEN LIHANTUOTTAJAN
PARAS KUMPPANI
Jäsenyys LSO Osuuskunnassa on vahva kannanotto
elinvoimaisen suomalaisen lihantuotannon puolesta.
LSO on HKScanin kasvollinen, vastuullinen, pitkäjänteinen
pääomistaja, jolla on selvästi ilmaistu omistajatahto.

Jäsenpalvelut

Vaikuttaja

LSO OSUUSKUNTA

Vakaa talous

Alkutuotannon
kehittäjä

Mistä jäsenyyden lisäarvo muodostuu?
KEHITÄ YHTIÖN KANSSA 		
OMAA LIHANTUOTANTOASI
Tuotannon jatkuvuuden varmentamiseksi LSO Osuuskunta on mukana alkutuotannon yhteistyöryhmissä kehittämässä yhtiön lihantuotannon ja hankinnan kilpailukykyä sekä seuraamassa kannattavuutta.
Eturivin suomalaiset lihantuottajat kehittävät näköalapaikalla omistamansa yrityksen alkutuotantoa
ja tuottavat lihantuotannon jatkuvuuden turvaavaa
lisäarvoa yhdessä yhtiön asiantuntijoiden kanssa.
Kehitystyöryhmien jäseniksi valitaan tuotantoaan
aktiivisesti kehittäviä, pitkäjänteiseen yhteistyöhön
sitoutuneita tuottajia.

SIJOITETULLE PÄÄOMALLE
KILPAILUKYKYINEN KORKO
Viimeiseltä kymmeneltä vuodelta osuuspääomalle
on maksettu keskimäärin 8 %:n korko. Vuoden 2015
osuuspääoman korko oli 5 prosenttia ja hallituksen
ehdotus vuodelle 2016 on sama.

VEROHYÖTYÄ OSUUKSISTA
LSO Osuuskunnan osuuksilla kasvatat nettovarallisuuttasi, joka auttaa verotuksen hallinnassa. Nettovarallisuutta karttuu jopa osuuksista, joita et ole
vielä maksanut. Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla
ja elinkeinoyhtymillä verohyöty perustuu siihen, että
nettovarallisuuden kasvu nostaa pääomatulona verotettavan tulon osuutta.
Esimerkki. Jäsenellä oli vuonna 2016 yhteensä 5
osuutta, joista hän oli maksanut sisään 4. Osuuden nimellisarvo on 2000,00 euroa ja vuoden 2016
verotuksessa osuuden vertailuarvo oli puolestaan
6 333,48 euroa.
Maksettu osuuspääoma:
4 x 2 000,00 = 8 000,00
Veroilmoitukseen merkittävät varat:
5 x 6 333,48 = 31 667,39
Veroilmoitukseen merkittävät velat:
1 x 2 000,00 = 2 000,00
Osuuksien kerryttämä nettovarallisuus:
31 667,39 – 2 000,00 = 29 667,39
Jäsen on tässä tapauksessa kerryttänyt nettovarallisuuttaan 29 667,39 euron edestä sijoittamalla osuuspääomaa 8 000 euroa.

LSO OSUUSKUNNAN TAKAAMA
ELÄINRAHOITUS
Eläinluottokelpoinen LSO Osuuskunnan jäsen saa
rahoituksen koko välitys- ja uudistuseläimiä koskevaan kauppahintaan ilman vakuusmenettelyä oman
tilan puolesta. Järjestely alentaa eläinluototuksen
korkokustannuksia eli LSO Osuuskunnan takaus on
jäsenelle rahan arvoinen etu.
Luoton saamisen edellytyksenä on voimassaoleva
tuotantosopimus HKScanin kanssa sekä myönteinen
luottopäätös rahoittajapankista ja takaajalta.
Lisätiedot ja tarkemmat ehdot
Juha Levonen, HKScan Finland p. 010 570 4322

LIHAEDUNVALVONTAA 		
SUOMESSA JA EU:SSA
Tukeakseen jäsentensä lihantuotantoa osuuskunta
osallistuu niin rahoittajana kuin toimijana MTK:n lihavaliokunnan ja Brysselin kotieläinasiamiehen tukiryhmän toimintaan. Vaikuttamisen pääteemat ovat aktiivilihatilojen toimintaedellytysten tukeminen, lisäarvon
rakentaminen vastuullisesti tuotetulle suomalaiselle
lihalle sekä osuuskuntien ja sen jäsenten verotuksen
kohtuullistaminen. LSO Osuuskunta esiintuo liha-alan
suuren yhteiskunnallisen merkityksen.

LIITY HKSCANIN OMISTAJIEN VAHVAAN JOUKKOON
Voidaksesi liittyä LSO Osuuskuntaan sinulla täytyy olla voimassa oleva yhteistyösopimus
HKScan Finlandin tai Länsi-Kalkkunan kanssa. Jäsenyyttä haetaan osuuskunnan hallitukselta
kirjallisella jäsenhakemuksella. Jäsenhakemuksen, tarvittavat valtakirjat ja tarkemmat ohjeet
löydät LSO Osuuskunnan verkkosivuilta www.lso.fi. Lisätietoja jäsenyydestä saat myös omalta
aluevastaavaltasi tai LSO:n toimistolta p. 010 570 4000 / osuuskunta@lso.fi.

L S O O S U U S K U N TA - V U O S I K E R TO M U S 2016

19

LSO Osuuskunta
PL 50, 20521 Turku | Puh. 010 570 4000
www.lso.fi | Y-tunnus: 0142110-6

