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 � Mahdollistaa jäsentensä kannattava ja 
kehittyvä lihantuotanto omistamalla 
lihateollisuutta.

 � Valvoa ja ohjata HKScanin liiketoimintaa 
siten, että se ja jäsenten sopimustuotanto 
kehittyy kannattavasti sekä 
kilpailukykyisesti.  

 � Kehittää alkutuotannon kilpailukykyä.

 � Kasvattaa omistuksensa arvoa ja määrää. 

 � Tuottaa jäsenetuja.

 � Luo edunvalvonnalla ja vaikuttamisella 
edellytyksiä jäsenten lihantuotannolle.   

LSO OSuuSkunta 
– SuOmaLaiSen 
LihantuOttajan 
paraS kumppani

LSO Osuuskunta suomalaisten 
lihantuottajien yhteisönä mah-
dollistaa jäsentensä taloudellisia 
toimintaedellytyksiä olemalla 
merkittävä liha-alan omistaja ja 
vaikuttaja sekä alkutuotannon 
kilpailukyvyn kehittäjä.

VUOSI 2015 LyhyESTI

 � Vuonna 2015 lihaliiketoimintaympäristö oli vaikea. Venäjän asettama 
tuontikielto EU-maista peräisin oleville elintarvikkeille jatkui. Tämä ylläpiti 
maailmanlaajuista sianlihan ylitarjontaa, minkä suorat kielteiset vaikutuk-
set tuntuivat sekä koti- että vientimarkkinoilla. Kansantalouden epävar-
muudesta johtuen kuluttajat suosivat hinnaltaan edullisempia lihatuot-
teita. 

 � Sekä lihan kokonaiskulutus että tuotanto kasvoi 3 % edellisvuoden 
tasosta. Niin sian, naudan kuin siipikarjalihan tuotanto, kulutus ja vienti 
kasvoivat. Sian- ja siipikarjanlihan tuonti kasvoi. Lihankulutuksen kotimai-
suusasteeksi muodostui 80,7 %.

 � Lihan tuottajahintojen vuonna 2013 alkanut lasku jatkui. Suomalaisen 
lihantuotannon kustannustasoa lisäävät kansalliset hallinnolliset mää- 
räykset, joita ei edellytetä tuontilihalta tai osana suomalaisia julkisia  
hankintoja. 

 � Tuotantokustannusten ollessa kilpailijamaita korkeampia toteutuvan tuot-
tajahinnan on noustava, jotta lihantuotannon jatkuvuus voidaan turvata.

 � Myös edelleen keskittyvän päivittäistavarakaupan julkisuudessa ylikoros-
tunut edullisimmalla hinnalla tapahtuva kilpailu muodostaa uhan suoma-
laisen tuotannon jatkuvuudelle samalla kun kotimaiselle lihantuotannolle 
asetetaan kansallisella sääntelyllä kustannuksia, joita maahan tuotavalla 
lihalla ei ole.

 � Jäsenet saivat maksamalleen osuuspääomalle viiden prosentin koron vuo-
delta 2014. Viimeisen kymmenen vuoden ajalta on maksettu keskimäärin 
8,5 prosentin korko. Vuodelta 2015 osuuskunnan hallitus esittää koroksi 
5 prosenttia.

 � LSO Osuuskunta jatkoi vuonna 2005 alkanutta passiivijäsenten erottamis-
ohjelmaa. Hallinnon tavoitteena on pitää osuuskunnan toiminta aktiivi-
tuottajien käsissä. Passiiviksi luokitellaan jäsen, joka ei ole myynyt viimei-
sen 12 kuukauden aikana sikoja tai siipikarjaa tai viimeisen 24 kuukauden 
aikana nautoja HKScan Finlandille tai Länsi-Kalkkunalle.

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

 � LSO Osuuskunnan jäsenet hyödynsivät kasvavassa määrin 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 alentaa eläinluoto-
tuksen korkokustannuksia, edistää lihantuottajien toimintaa ja varmistaa 
lihan saatavuutta.

 � Osuuskunnan toimintaa ja vaikuttamista linjaava osuuskuntastrategia 
päivitettiin.

 � Osana omistajavaikuttamista jatkui LSO Osuuskunnan ja HKScanin alku-
tuotannon yhteistyöryhmien toiminta. Alkutuotannon yhteistyöryhmissä 
kehitetään yhtiön lihantuotannon ja -hankinnan kilpailukykyä, seurataan 
kannattavuutta sekä varmennetaan tuotannon jatkuvuus toimintaansa 
aktiivisesti kehittävillä tiloilla.

V U O S I  2015  Ly h y E S T I
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L S O  O S U U S K U n n a n  h a L L I T U K S E n 
P U h E E n J O h Ta J a n  K aT S aU S

TOIMInTayMPäRISTö

Tehtävää 
ja haastetta 

riittää

Vuosi 2015 oli Suomen kansantaloudelle ja sen elintarvikesektorille vaikea. Epävarmassa talou-
dellisessa tilanteessa kuluttaja suosi entistä halvempia tuotteita. Venäjän asettama tuontikielto 
jatkui koko vuoden saaden aikaan elintarvikkeiden, etenkin lihan ylitarjontatilanteen Euroopan 
markkinoilla. Korvaavien markkinoiden löytyminen oli vaikeaa. Lihan ylitarjonta myös Suomessa 
johti aleneviin tuottajahintoihin, heikentäen LSO Osuuskunnan jäsenten lihantuotannon kan-
nattavuutta. 

Päivittäistavarakaupassa Lidlin markkinaosuuden 
kasvu kiristi kaupan kilpailutilannetta. Kaupan kes-
kittyminen ja hintakilpailun ylikorostuminen uhkaa 
suomalaisen tuotannon jatkuvuutta. Samaan aikaan 
kotimaisella sääntelyllä lisätään tuotannolle sellaisia 
kustannuksia, joita tuontilihalla ei ole.

Sianlihan- ja porsastuotannon tuotantotulosten 
nopea paraneminen, markkinoiden tukkoisuus sekä 
teurastamon tuotantokatkokset aiheuttivat ongel-
mia pitkin vuotta. HKScan joutui voimakkain toi-
min sopeuttamaan tuotantoa paremmin kulutusky-
syntää vastaavaksi. Sikoja teurastettiin 
poikkeusjärjestelyin ja porsaita vietiin 
Ruotsiin ja Puolaan. Yhtiön on kiinni-
tettävä enemmän huomiota tuotannon 
seurantaan ja ennustettavuuteen, jotta 
vastaavilta vaikeuksilta vältyttäisiin jat-
kossa.

Eläinaktivistien salaa kuvaamat videot nautojen 
tainnutuksesta saivat paljon julkisuutta. Tähän yhtiö 
vastasi muun muassa asentamalla videokameroita 
seuraamaan teurastamojen toimintaa ja lisäämään 
lihantuotannon avoimuutta. Salaa kuvattuja vide-
oita tuli julkisuuteen myös tuotantotiloilta. Kulut-
tajien kiinnostus lihantuotantoa kohtaan lisääntyy 
jatkuvasti. Meidän tuottajien ja koko lihaketjun pitää 
jatkossa entistäkin paremmin tuoda esille niitä hyviä 
toimintatapoja, joilla erotumme kilpailijoista. Omia 
vahvuuksia pitää pystyä käyttämään myös vienti-
markkinoilla, jotta tuottaja saa oikeudenmukaisen 
korvauksen tekemästään työstä niin lihan laadun 
kuin tuotantoeläinten hyvinvoinnin eteen.

hkScan

HKScan on vuonna 2014 tapahtuneesta Sokolówin 
myynnistä saadun liikevoiton myötä vakavarainen 
yhtiö. Myynti osui jälkikäteenkin arvioituna erit-
täin hyvään ajankohtaan. Kohentunut taloudellinen 
asema on mahdollistanut investointien lisäämisen 
kotimarkkinoilla, kuten luvattiin. Tästä esimerkkeinä 
ovat Raumalle rakennettava uusi siipikarjatuotan-
tolaitos, 50 % osuus Paimion Teurastamosta sekä 
Mikkelin tuotantolaitoksen hankinta. Nämä inves-
toinnit kertovat HKScanin sitoutumisesta suomalai-
seen lihaan.

Toimintaympäristön haasteista johtuen vuosi 
2015 ei ollut omistamallemme yhtiölle helppo. 
Vuosia jatkuneen konsernirakenteen kehittämisen 
seurauksena HKScan on nyt valmis siirtymään stra-
tegian mukaiseen kannattavan kasvun vaiheeseen. 
Sitä tukevat ponnistelut vientikanavien avaamiseksi 
esimerkikisi Kiinan markkinalle ja suomalaisen lihan 
myynnin lisääminen Ruotsissa sekä lisäpanostukset 
konserninlaajuiseen tuotekehitykseen. 

Uusien ja kannattavien markkinoiden löytyminen 
on LSO Osuuskunnan jäsenten kannalta ensiarvoi-

sen tärkeää. Se lisää tuottajien tuotan-
tomahdollisuuksia, tervehdyttää yliki-
reää markkinatilannetta kotimarkkinoil-
lamme sekä parantaa kannattavuutta 
koko tuotantoketjussa. Laadukkaasti 
vähillä antibiooteilla ja eläinten hyvin-
voinnista huolehtien tuotetulle kotimai-

selle lihalle tulee jatkossa löytää kannattavat mark-
kinat. Ovat ne sitten missä päin maailmaa tahansa.

LSO OSuuSkunta

LSO Osuuskunta on HK Ruokatalon yhtiöittämisestä 
lähtien ollut vahvasti mukana yhtiön kasvun vai-
heissa. Baltian, Ruotsin, Puolan ja Tanskan liiketoi-
mintojen hankkimisien yhteydessä LSO Osuuskunta 
on panostanut osakeanneissa yhtiön osakepää-
omaan. Tuottajat ovat puolestaan vuosien varrella 
sijoittaneet miljoonia euroja osuuskunnan osuus-
pääomaan. Osuuspääomalle on maksettu kilpailuky-
kyistä korkoa, joka on vaihdellut 5% ja 12%:n välillä. 
Samaan aikaan LSO Osuuskunta on ottanut lainaa 
myös ulkopuolelta osakeanteihin osallistumista var-
ten. Voimakkaan kasvuvaiheen aikana HKScan ja 
LSO Osuuskunta velkaantuivat voimakkaasti. Sokoló-
win onnistuneen myynnin seurauksena kumpikin on 
pystynyt vahvistamaan rahoitusasemaansa lyhen-
tämällä lainojaan. Samaan aikaan Baltian ja Ruot-
sin liiketoiminnot ovat parantaneet kannattavuut-
taan. Laajentumisvaiheessa tehdyt hankinnat ovat 
osoittautuneet onnistuneiksi, Tanskan liiketoimintaa 
lukuun ottamatta. Sielläkin tehdään jatkuvasti toi-
menpiteitä tilanteen kohentamiseksi.

Viime vuoden hyvästä osingosta johtuen LSO 
Osuuskunnan liikevoitto on hyvällä tasolla. Hyvä tulos 

on käytetty lainojen lyhentämiseen ja osuuspääomalle 
maksettava korko on pidetty viiden prosentin tasolla. 
Korko on tämän hetken yleiseen sijoitusten tuottoon 
suhteutettuna hyvä.

HKScanin tuleekin jatkossa tavoitteidensa mukai-
sesti keskittyä kannattavaan kasvuun ja parantamaan 
toiminnan tulosta. Siten kotimaisen lihan kilpailukyky 
ja yhtiön osingonmaksukyky paranevat. Näin para-
neva osuuskunnan tulos on mahdollista kohdentaa 
jatkossa osuuspääoman korkoon.

Strategia

LSO Osuuskunta päivittää strategiansa vuosittain. 
Haluamme olla suomalaisen lihantuottajan paras 
kumppani ja tuottaa jäsenelle lisäarvoa olemalla 
omistaja, vaikuttaja ja alkutuotannon kilpailukyvyn 
kehittäjä. Strategian keskiössä on jäsenen etu. LSO 
Osuuskunnan eduista pääsee osalliseksi ainoastaan 
olemalla jäsen. Pitkäaikainen sitoutuminen on tär-
keää niin HKScanin, LSO Osuuskunnan kuin myös 
tuottajajäsenen kannalta. Sitoutuneisuus tuo koko 
ketjuun vakautta ja ennustettavuutta, mikä auttaa 
kaikkia osapuolia kehittämään toimintaansa pitkä-
jänteisesti. Lihantuotantoketju on pitkä, rehustuk-
sesta ja genetiikasta aina lopputuotteeseen saakka. 
LSO-konsernissa koko ketju on sidoksissa toisiinsa 
alusta loppuun. Tämä tekee omistamastamme koko-
naisuudesta ainutlaatuisen ja arvokkaan muuttuvissa 
olosuhteissa. LSO Osuuskunta pitää huolta koko ket-
justa omistajaohjauksen avulla. Strategia on omista-
jaohjauksen ydin, joka jalkautetaan yhtiön toimin-
naksi yhteistyössä yhtiön hallituksen ja toimivan joh-
don kanssa. Alkutuotantoa koskevissa strategisissa 
asioissa LSO Osuuskunta toimii aktiivisesti alkutuo-
tannon yhteistyöryhmien strategiatasolla.

Hannu Kottonen jätti HKScan Oyj:n toimitusjoh-
tajan tehtävänsä tammikuussa 2016. Uudella toi-
mitusjohtajalla on hyvä lähtökohta aloittaa työnsä 
yhtiön, omistajien ja lihantuottajien hyväksi. Teh-
tävää ja haastetta riittää, kuten meillä kaikilla LSO 
Osuuskunnan jäsenillä.

Matti Murto
LSO Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja
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L S O  O S U U S K U n n a n 
TO I M I T U S J O h Ta J a n  K aT S aU S

PaRaS KUMPPanI SUOMaLaISELLE 
LIhanTUOTTaJaLLE
LSO Osuuskunta on 1 200 jäsenen johtava suomalainen lihaosuuskunta, jonka jäsenet tuottavat 
kolmanneksen Suomessa tuotettavasta lihasta. Olemme aktiivisesti lihaa sekä välityseläimiä tuot-
tavien ja tuotantoaan kehittävien tilojen yhteisö. Osuuskunnalla on sitoutuneet jäsenet, aktiivinen 
hallinto ja selkeä strategia.

Perustehtävämme, tuottaa lihantuottajajäsenelleen lisäarvoa, on ollut muuttumaton vuodesta 
1913 ja näin on myös jatkossa. Tänä päivänä LSO Osuuskunta tuottaa jäsenelleen lisäarvoa omis-
tajuudella, alkutuotannon kehittämisellä sekä lihantuotannon toiminataedellytyksiä edistämällä. 

kannattava jÄSenYYS

Osuuskunnan jäsenyys on kannattava sijoitus. 
Jäsenellä on yhtiön kautta käytössä varma mark-
kinakanava, maamme parhaat alkutuotannon 
kehittämispalvelut, kilpailukykyinen genetiikka 
sekä tuotantopanoksia. Osuuskunnan jäsen saa 
kilpailukykyisen koron osuuspääomalle, hyötyä 
verotuksesta sekä käyttöönsä edullisen eläinluo-
totuksen. Kertomusvuoden aikana jäsenet hyö-
dynsivätkin kasvavassa määrin LSO Osuuskunnan 
eläinluottokelpoisille jäsenilleen takaamaa eläin-
luototusta.  Kasvatukseen tulevien välitys- ja uudis-
tuseläinten rahoittajana toimii Pohjola Pankki Oyj, 
HKScanin vastatessa käytännön järjestelyistä tuot-
tajien suuntaan. 
 

vaStuuLLinen OmiStaja 

LSO Osuuskunta ja sen 1 200 aktiivijäsentä omis-
tavat kolmanneksen yhden Euroopan suurimpiin 
kuuluvan lihayhtiön, HKScan Oyj:n osakkeista 
käyttäen 2/3 äänivaltaa yhtiön yhtiökokouksessa. 
HKScanille osuuskunta tarjoaa kasvollisen, vastuul-
lisen ja pitkäjänteisen pääomistajan, jolla on sel-
keä omistajatahto. Osuuskunnan omistuksessa ei 
toimintavuotena tapahtunut muutoksia. Osuuskun-
nan hallussa 31.12.2015 oli 34,88 prosenttia yhtiön 
osakkeista ja 69,25 prosenttia äänimäärästä. 

aktiivinen   
aLkutuOtannOn kehittÄjÄ

Osana omistajaohjausta LSO Osuuskunta osallis-
tuu alkutuotannon yhteistyöryhmien toimintaan. 
Toimintamallissa kehitetään yhtiön lihantuotannon 
ja -hankinnan kilpailukykyä sekä seurataan kan-
nattavuutta, jotta varmennetaan lihantuotannon 
jatkuvuus parhaita käytäntöjä hyödyntävillä toi-
mintaansa aktiivisesti kehittävillä tiloilla. Tämän 
Suomessa luodun toimintamallin hyödyt kertau-
tuvat ja monistuvat jatkossa yhtiön muillekin alu-
eille, etenkin Ruotsiin, mikä osaltaan kasvattaa 
omistaja-arvoa. 

LihantuOtannOn 
tOimintaedeLLYtYSten ediStÄjÄ

LSO Osuuskunta rahoittaa ja edistää lihantuotan-
non toimintaedellytyksiä niin Suomessa kuin Brys-
selissä osallistumalla mm. MTK:n lihavaliokunnan 
ja Brysselin kotieläinmiehen tukiryhmän toimin-
taan. Vaikutamme omilla suorilla yhteyksillä polii-
tikkoihin, virkamiehiin ja muihin sidosryhmiin. On 
tyytyväisyydellä todettava mm. nykyisen hallitus-
ohjelman sisältävän kantamme mukaisia kirjauksia 
lihantuotannon edistämiseksi. Tahtoa siis on, nyt 
on toimien aika.   
 

OSuuSkunnan vahva taLOuS   
On tOiminnan kivijaLka

Osuuskunnan talous on toimintavuoden aikana 
entisestään vahvistunut. Osuuskunnan saamat kas-
vaneet osingot ja kiinteistöjen myyntivoitot kas-
vattivat liikevoittoa. Vuoden aikana osuuskunnan 
rahoitus järjesteltiin uudelleen, mikä pienensi mer-
kittävästi ulkoisen velan määrää ja velanhoidosta 
aiheutuvia vuosittaisia kustannuksia.

Sitoutuneet jäsenet ja lihantuotantoa aktii-
visesti harjoittavien tuottajien hallitsema vakaa 
osuuspääoma muodostavat talouden vankan 
perustan, jonka päälle on hyvä rakentaa. Samanai-
kaisesti osuuskunta palauttaa osuuspääomia pas-
siivien erottamisohjelman mukaisesti erotetuille 
ja eronneille jäsenille. Tavoitteemme on jatkos-
sakin maksaa osuuspääomalle kilpailukykyistä ja 
tasaista korkoa vaarantamatta osuuskunnan oma-
varaisuutta ja maksuvalmiutta. Osuuspääomalle on 
viimeisen kymmenen vuoden ajalta maksettu kes-
kimäärin 8,5 prosentin korko. Vahva taloutemme 
luo vankan taloudellisen perustan osuuskunnan 
strategian toteuttamiselle ja toiminnan kehittä-
miselle.  

HKScan arvioi, että liikevoitto paranee vuo-
desta 2015. Yhtiö arvioi myös näkymien sekä 
taloudessa että kysynnässä jatkuvan haastavina, 
ja hintakilpailun jatkuvan tiukkana vuonna 2016. 
Konsernin strategian toteuttaminen, jatkuvan 
parantamisen hankkeet sekä aktiivinen myynti-

katteen hallinta kuitenkin tukevat taloudellisen 
suorituskyvyn paranemista.

Lopuksi kiitän hyvästä yhteistyöstä jäsenten, 
hallinnon, sidosryhmien ja yhtiön väen välillä suo-
malaisen lihantuottajan parhaaksi. Jatkukoon hyvä 
yhteistyömme myös alkaneena vuonna.

Veikko Kemppi
LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja

Suomalaisen lihantuotannon 
edistäminen

LSO Osuuskunta rahoittaa ja tekee lihaedun-
valvontaa osallistuen MTK:n lihavaliokunnan 
ja Brysselin kotieläinasiamiehen tukiryhmän 
toimintaan. Vaikuttamisen pääteemat ovat 
aktiivilihatilojen toimintaedellytysten tukemi-
nen, julkiset hankinnat, viennin edistäminen, 
lisäarvon rakentaminen vastuullisesti tuotetulle 
suomalaiselle lihalle sekä osuuskuntien ja sen 
jäsenten verotuksen kohtuullistaminen. LSO 
Osuuskunta tuo esiin liha-alan suuren yhteis-
kunnallisen merkityksen.   

LSO Osuuskunnan keskeiset 
lihaedunvalvontakannat

 � Käytetään Suomen viranomaisvaatimukset 
täyttävää lihaa verovaroin tuotetuissa ruoka-
palveluissa.

 � Puretaan byrokratiaa ja tuotantokustannuk-
sia kasvattavaa sääntelyä.

 � Avataan uusia vientimarkkinoita Venäjän 
asettaman lihantuontikiellon aiheuttamien  
menetysten korvaamiseksi.

 � Kehitetään ruokaketjun reilumpaa tulonjakoa 
mahdollistamaan ruokaturvallisuus, huolto-
varmuus, alkutuotannon toimintaedellytykset 
ja suomalainen omistus.

 � Edistetään lihantuotannon yhtäläisiä toimin-
taedellytyksiä koko maassa.

 � Kerrotaan suomalaisen lihantuotannon myön-
teisestä yhteiskunnallisesta merkityksestä.

 � Edistetään suomalaisen kotieläintalouden 
valkuaisomavaraisuuden nostamista.
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h K S c a n  OyJ : n 
TO I M I T U S J O h Ta J a n  K aT S aU S

VaKaaSTI MUUTOKSESSa

hKScanin taloudellinen 
asema on vakaa ja 

rahoitusasema 
historiallisen hyvä, 
mikä mahdollistaa 

strategian mukaiset 
kehitys- ja investointi-

toimenpiteet.

HKScanin vuosi 2015 oli strategian toteuttamisen vuosi. Veimme päätökseen lukuisia hank-
keita, jotka viimeistelivät konsernin strategisen rakenneuudistuksen. Samaan aikaan siirryimme 
uuteen kannattavan kasvun strategiajaksoon toimintaympäristössä, jossa taloudellinen ja 
poliittinen epävarmuus lisääntyi ja vaikutti niin kuluttajien, vähittäiskaupan, teollisuuden kuin 
tuottajienkin toimintaedellytyksiin. Lisäksi teimme työtä sekä sisäisten että ulkoisten muutosten
haastamina, mutta myös niiden innoittamina. Uskomme vakaasti, että vastuullisesti tuotetut, 
puhtaat pohjoismaiset tuotteet säilyttävät vahvan asemansa osana kuluttajien kokonaisval-
taista ja terveellistä ruokavaliota.

Vakuuttavan, yli satavuotisen historiansa aikana 
HKScan on käynyt läpi lukuisia muutoksia, joista 
osa on ollut strategisesti käänteentekeviä. Sellaisina 
näen myös vuodet 2012–2015, joiden uskon jäävän 
konsernin historiaan aikana, jolloin yritysostojen 
myötä syntyneestä pirstalaisesta yhtiöstä rakentui 
yksi, entistä yhtenäisempi konserni. Perusteelliset, ja 
yrityksen rakenteisiin sekä toimintatapoihin pureu-
tuneet muutokset ovat luoneet vakaan perustan, 
jonka varaan konsernia on hyvä rakentaa ja kehittää 
edelleen ja joka antaa realistiset edellytykset kan-
nattavaan kasvuun tähtääville toimenpiteille.

Vuonna 2015 talouden laskusuhdanne ja poliitti-
nen epävarmuus heikensivät eurooppalaista kulutus-
kysyntää. Markkinat supistuivat aiemmista vuosista, 
mikä näkyi HKScanin kotimarkkinoista selvimmin 
Suomessa. Venäjän asettaman tuontikiellon myötä 
koko Eurooppa kärsi erityisesti sianlihan ylitarjon-
nasta. Ylitarjonnan seurauksena EU:n sisäiset tuon-
tipaineet kasvoivat ja kuluttajahinnat laskivat. Bal-
tian markkina-alueen haasteita lisäsi afrikkalaisen 
sikaruton leviäminen Virossa. Kattavat toimenpiteet 
eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi onnistuivat 
hyvin ja työ jatkuu edelleen.

Haasteista huolimatta onnistuimme paranta-
maan taloudellista tulostamme ja koko vuoden ver-
tailukelpoinen liikevoitto oli lähes kaksinkertainen 
edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto supistui jonkin 
verran, mikä johtui osittain omista aktiivisista toi-
mistamme kannattavuuden parantamiseksi. Myös 
valuuttakurssimuutokset vaikuttivat liikevaihdon 
supistumiseen, ja loppuvuonna myös markkinoiden 
yleinen kehitys näkyi liikevaihdossa. Kaiken kaik-
kiaan HKScanin taloudellinen asema on vakaa ja 
rahoitusasema historiallisen hyvä, mikä mahdol-
listaa uuden strategiajakson mukaiset kehitys- ja 
investointitoimenpiteet.

Yksi merkittävimmistä vahvuuksistamme ovat 
johtavat tuotebrändit kaikilla kotimarkkinoillamme. 
Konsernin vahvoja paikallisia brändejä tuettiin muun 
muassa uudistetulla mainonnan ja muun markki-
noinnin konsepteilla sekä tuote- ja pakkausuudis-
tuksilla. Ruotsalaisen Scan- ja suomalaisen HK-
brändin markkinoinnissa hyödynnettiin konsernin 
lupausta pohjoismaisesta liha-alan asiantuntijuu-
desta. Markkina-asemamme säilyi vahvana kaikilla 
kotimarkkinoillamme.

Strategian toteuttaminen eteni ja otimme tär-
keitä askelia kohti tavoitettamme kannattavasta 
kasvusta. Vahvistimme toimintaa lähimarkkinoil-
lamme muun muassa Isossa-Britanniassa, jossa 
uudistimme tarjoomaamme. Aasian liiketoimin-
taamme palveleva myyntiyhtiö avattiin Hongkon-
giin. Vuoden 2014 lopulla perustetun Biotech-
liiketoimintalinjan hyvä kehitys jatkui.

Strategian mukaisesti investoimme alueisiin, 
jotka tukevat selkeästi konsernin kasvutavoitteita. 
Päätimme viime vuonna HKScanin lähihistorian suu-
rimmasta investointihankkeesta – siipikarjatuotei-
siin erikoistuvan tuotantolaitoksen rakentamisesta 
Raumalle.

Kaksi edellisen strategiajak-
son aikana toteutettua onnistu-
nutta tehostamisohjelmaa ovat 
vahvistaneet jatkuvan parantami-
sen kulttuuria, mikä näkyi toimin-
nan tehostumisena esimerkiksi 
tuotannossa ja tilaus-toimitusket-
jussa. Kehitämme työhyvinvointia 
ja henkilöstön sitoutumista keskit-
tymällä kolmeen osa-alueeseen: 
johtajuuteen, työhyvinvointiin ja 
työturvallisuuteen sekä entistä 
yhtenäisempään yrityskulttuuriin. 
Konserninlaajuisen työntekijöiden sitoutumista mit-
taavan tutkimuksen tulosten pohjalta tehtyjä toi-
menpidesuunnitelmia edistettiin kuluneen vuoden 
aikana. Lisäksi käynnistimme johdolle ja asiantun-
tijoille suunnatun koulutusohjelman vahvistaak-
semme johtamisvalmiuksia ja syventämällä amma-
tillista osaamista.

Tänään, vuonna 2016 ruoka ja ruuanlaitto kiin-
nostavat yhä useampia kuluttajia, ja vaihtuvat ruo-
katrendit inspiroivat niin mediaa, alan toimijoita kuin 
kuluttajiakin. HKScanilla on vahva asema viedä ruo-
kakulttuuria ja -perinteitä eteenpäin. Tuotetarjoo-
mamme on laaja ja olemme tunnustettuja pohjois-
maisina liha-alan asiantuntijoina.

Taloudellisesta ja poliittisesta epävarmuudesta 
huolimatta tunnistamme liiketoimintaympäristössä 
useita positiivisia suuntauksia ja markkina-ajureita, 
jotka tukevat vakaata etenemistämme strategian 
toteuttamisessa. Lihan maailmanlaajuinen kulutus 
lisääntyy edelleen tasaisesti, kun kuluttajien osto-

voima vahvistuu kehittyvillä markkinoilla. Siipikar-
jatuotteiden kysyntä kasvaa entisestään, ja arkea 
helpottavat valmisruuat ja puolivalmisteet ovat yhä 
suositumpia.

Vastuullisuuden merkitys korostuu, mikä vahvis-
taa HKScanin asemaa myös kotimarkkinoiden ulko-
puolella. Kestävän kehityksen mukainen toiminta 
on HKScanin strategian kulmakiviä. Vastuullisuus 
toteutuu konsernin operatiivisessa toiminnassa kes-
tävän kehityksen kaikilla osa-alueilla ja sitä kehite-
tään systemaattisesti HKScanin vastuullisuusohjel-
man mukaisesti.

HKScanin henkilöstön ja johdon kyky viedä läpi 
tavoitteiden mukaiset toimen-
piteet sisäisen rakenne- ja kult-
tuurimuutoksen keskellä samaan 
aikaan kun liiketoimintaympä-
ristö on lisännyt tekemisen vai-
keuskerrointa merkittävästi, ovat 
mielestäni vahva peruste luottaa 
siihen, että HKScanin strategian 
toteutus jatkuu menestyksek-
käästi myös vuonna 2016. Ete-
nemme tänä vuonna optimis-
tisesti ja vakaasti kehittämisen 
ja suorituskyvyn parantamisen 
tiellä.

Kiitän HKScanin henkilöstöä lämpimästi ansiok-
kaasta työstä ja sitoutumisesta yhteisiin tavoittei-
siimme. Samalla kiitän kaikkia kuluttajia, asiakkaita, 
yhteistyökumppaneita, tuottajia ja omistajia, jotka 
ovat tehneet yhteistyötä kanssamme, jakaneet muu-
tostentäyteisen arkemme ja auttaneet meitä saavut-
tamaan yhteisiä tavoitteitamme. Nyt jos koskaan 
meidän on tärkeää jatkaa yhteistyötä ja siten varmis-
taa kotimarkkinoidemme kilpailukyky, vastuullisesti 
tuotetun pohjoismaisen ruuan asema ja menestys 
niin koti- kuin vientimarkkinoillakin.

Aki Laiho
HKScanin toimitusjohtajan 
sijainen 20.1.2016 alkaen,
tuotanto- ja teknologiajohtaja (COO)
HKScan Oyj
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taLOudeLLinen aSema vahviStui

LSO Osuuskunta luovutti varsinaisen liiketoimintansa 
HKScan-konsernille vuoden 1997 alussa eikä osuus-
kunnalle ole sen jälkeen kertynyt liikevaihtoa, vaan 
sen tulot koostuvat HKScanin maksamista osingoista 
sekä vuokrista ja kiinteistöjen myynneistä. 

Toimintavuoden aikana LSO Osuuskunnan saa-
mat kasvaneet osingot ja kiinteistöjen myyntivoitot 
sekä pienemmät rahoituskustannukset paransivat 
tulosta. Vuoden aikana osuuskunnan rahoitus jär-
jesteltiin uudelleen. Järjestely pienensi merkittävästi 
ulkoisen velan määrää ja kustannuksia luoden van-
kan perustan osuuskunnan strategian toteuttami-
selle ja toiminnan kehittämiselle.  

Tilinpäätökseen kirjattujen liiketoiminnan mui-
den tulojen, jotka muodostuvat pääosin kiinteistö-
jen myynti- ja vuokratuotoista, määräksi muodostui 
2,0 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa vuonna 
2014). Tulos ennen veroja oli 9,6 miljoonaa euroa 
(1,1 milj. euroa). LSO Osuuskunnan omavaraisuus-
aste vahvistui, ollen vuoden 2015 lopussa 68,7 pro-
senttia (61,5).  

HKScan-konsernin liikevaihto oli 1 917,1 miljoo-
naa euroa (1 988,7 milj. euroa). Konsernin raportoitu 
liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa (55,5 milj. euroa) 
ja liikevoittoprosentti 0,5 (2,8). Tulokseksi ennen 
veroja muodostui 2,2 miljoonaa euroa (51,2 milj. 
euroa). Vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 21,5 (12,4) miljoonaa euroa 
ja vastaava liikevoittoprosentti 1,1 (0,6).

HKScan-konsernin palveluksessa Suomessa, 
Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa oli keskimäärin 
yhteensä 7 437 henkeä, kun vuotta aiemmin luku 
oli 7 662. Henkilöstöstä 38,2 prosenttia työskenteli 
Suomessa (36,1 %). HKScan-konsernin omavarai-
suusaste säilyi vahvana ollen vuoden lopussa 50,9 
prosenttia (51,5 %).

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 73,1 miljoonaa 
euroa (62,8 milj. euroa). 

OSuuSpÄÄOmaLLe 
kiLpaiLukYkYinen kOrkO 

Osuuskunta maksaa kilpailukykyistä ja tasaista kor-
koa. Vuodelta 2014 jäsenet saivat maksamalleen 
osuuspääomalle viiden prosentin koron. Osuus-
kunnan talouden haasteena on viime vuosina ollut 
HKScanin maksama tavoitteita alempi osinko. Tästä 
poiketen vuodelle 2015 maksettu 0,10 ja ylimää-

räinen osingonjako 0,39 euroa osakkeelta vaikut-
tivat myönteisesti osuuskunnan talouteen. HKScan 
Oyj:n hallituksen osingonjakoehdotus vuodelta 2015 
on 0,14 euroa osakkeelta. Osingonjakopäätöksen 
tekee varsinainen yhtiökokous 13.4.2016 Helsin-
gissä. HKScan arvioi, että vuoden 2016 liikevoitto 
paranee vuodesta 2015. 

jÄSenetuna eLÄinrahOituS 

Kertomusvuoden aikana jäsenet hyödynsivät kasva-
vassa määrin LSO Osuuskunnan jäsenilleen takaa-
maa kilpailukykyistä eläinluototusta. Järjestely alen-
taa HKScanin sopimustuottajien eläinluototuksen 
korkokustannuksia ja edistää lihantuottajien toi-
mintaa ja varmistaa lihan saatavuutta. 

SuOmaLaiSen LihantuOttajan 
paraS kumppani 

LSO Osuuskunnan omistajavaikuttaminen perustuu 
kertomusvuonna päivitettyyn ja hyväksyttyyn omis-
tajastrategiaan.  

LSO Osuuskunta haluaa olla suomalaisen lihan-
tuottajan 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 jäse-
nelle, vakaa talous, aktiivinen omistajavaikuttami-
nen ja alkutuotannon kehittäminen sekä omistuk-
sen arvon ja määrän kasvattaminen. Omistajastra-
tegiassa on asetettu toiminnallisia ja taloudellisia 
tavoitteita sekä periaatteita lihankäytölle Suomessa.

LiSÄarvOa aLkutuOtantOa 
kehittÄmÄLLÄ

Osuuskunnalle on tärkeää, että HKScan kehittää pit-
käjänteisesti omistaja-arvon lisäksi koko lihantuo-
tantoketjunsa kilpailukykyä ja kannattavuutta. LSO 
on mukana alkutuotannon yhteistyöryhmissä kehit-
tämässä yhtiön lihantuotannon ja hankinnan kilpai-
lukykyä sekä seuraamassa kannattavuutta, jotta 
varmennetaan tuotannon jatkuvuus toimintaansa 
aktiivisesti kehittävillä tiloilla.  

maataLOuS- ja 
eLinkeinOpOLiittinen 
vaikuttaminen

LSO Osuuskunta rahoittaa ja tekee lihaedunvalvon-
taa osallistuen MTK:n lihavaliokunnan sekä Brysselin 
kotieläinasiamiehen tukiryhmän toimintaan. Vaikut-
tamisen pääteemat ovat aktiivilihatilojen toiminta-
edellytysten tukeminen, julkiset hankinnat, viennin 

edistäminen, lisäarvon rakentaminen vastuullisesti 
tuotetulle suomalaiselle lihalle sekä osuuskuntien ja 
sen jäsenten verotuksen kohtuullistaminen. 

eduStajiStOn pÄÄtökSet

Eurassa 23. huhtikuuta 2015 kokoontunut edusta-
jiston varsinainen kokous vahvisti LSO Osuuskunnan 
ja LSO-konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä 
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, halli-
tukselle ja toimitusjohtajalle. Edustajisto päätti halli-
tuksen esityksen mukaisesti, että tilikauden 2014 yli-
jäämä siirretään vapaaseen omaan pääomaan ja että 
osuuspääomalle maksetaan korkoa viisi prosenttia. 

Edustajisto päätti nimitysvaliokunnan ehdotuk-
sesta hallintoneuvoston kooksi 16 jäsentä 1.1.2016 
alkaen.  Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäsenet 
erovuoroisten osalta. Lisäksi valittiin tilintarkasta-
jat ja hyväksyttiin hallitukselle ehdotetut valtuudet. 
Niitä selostetaan tarkemmin kohdassa ”Hallituksen 
voimassa olevat valtuudet”. 

Edustajisto asetti vuodeksi kerrallaan valittavan 
tarkastusvaliokunnan sekä osuuskunnan edustajis-
ton jäsenistä koostuvan nimitysvaliokunnan, jonka 
tehtävänä on valmistella ja tehdä esityksiä edusta-
jiston sääntömääräiselle kokoukselle.

paSSiivit ja 
OSuuSmakSuveLvOitteen 
LaiminLYöneet erOtettiin

Hallintoneuvosto hyväksyi 24. kesäkuuta 2015 hal-
lituksen esityksen passiivijäsenten erottamisesta.

Erottamisen perusteina ovat: (1) jäsenellä ei ole 
aktiivitoimintaa, ja (2) osuuskunnalla ei ole tietoa 
jäsenen aktivoitumisesta lihantuotannossa. Vuo-
desta 2005 lähtien toteutettu passiivijäsenten erot-
taminen liittyy hallinnon kantaan, että osuuskunnan 
toiminnan pitää olla aktiivijäsenten käsissä.

Hallintoneuvosto hyväksyi 24. kesäkuuta 2015 
hallituksen esityksen, että aktiivijäsenet, jotka eivät 
ole maksaneet vuoden 2014 laskua maksamatto-
man osuuspääomavelvoitteen kartuttamiseksi, ero-
tetaan osuuskunnasta. LSO Osuuskunnassa oli vuo-
den 2015 päättyessä 1 203 (1 298) jäsentä, joista 
848 (917) nauta-, 254 (291) sika- ja 88 (90) siipikar-
jatuottajia. Edellä mainituista tiloista 13 (10) harjoitti 
useampaa kuin yhden eläinlajin tuotantoa. Vuoden 
aikana liittyi 35 ja erosi tai erotettiin 130 jäsentä.

 

OSuuSkunnaLLe 
jÄSenpaLveLuvaStaava 

LSO Osuuskunnan hallinnon pitkäaikainen assis-
tentti Eva-Stina Engberg siirtyi eläkkeelle 31.12.2015. 
Mikaela Chaigneau valittiin 2.11.2015 alkaen LSO 
Osuuskunnan jäsenpalveluvastavaksi tehtävänään 
kehittää ja markkinoida jäsenpalveluita, tuottaa 
kotisivuille ja muihin verkkoviestintäympäristöihin 

L S O  O S U U S K U n n a n  h a L L I T U K S E n 
TO I M I n Ta K E R TO M U S  2015
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helposti lähestyttävää sisältöä jäsenille sekä tarjota 
hallinnolle toimivia tieto- ja dokumentointipalveluja. 
Lisäksi hän hoitaa muita osuuskunnan toimintaan 
liittyviä päivittäisiä tehtäviä.

merkittÄvimpiÄ riSkejÄ ja 
epÄvarmuuStekijöitÄ

LSO Osuuskunnan varallisuus on sidottu pääosin 
HKScan Oyj:n osakkeisiin ja tehdaskiinteistöihin 
tulojen muodostuessa yhtiön maksamista vuokrista 
ja osingoista. Näin osuuskunnan taloudellinen kehi-
tys on läheisesti sidoksissa HKScanin menestymiseen 
liiketoiminnassaan. Osuuskunnan riskit liittyvät ensi-
sijaisesti omistajuuteen. 

Tuottajahintojen tuleva kehitys ja lihatilojen kan-
nattavuus määrittää jäsentilojen kyvyn tuottaa kan-
sallisella vaatimustasolla lihaa jatkossa sekä kerryt-
tää osuuspääomaa. Liiketoimintariskit ovat HKScan-
konsernilla, mistä ne välillisesti voivat vaikuttaa myös 
osuuskuntaan.  

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkit-
tävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja 
raaka-ainehintoihin sekä globaaleiden ja paikal-
listen lihataseiden hallintaan. Riskeihin lukeutuvat 
erilaiset odottamattomat viranomaisten tai painos-
tusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa lii-
ketoimintaa tai aiheuttaa kulutuskysynnän heilah-
telua. Lisäksi käynnissä olevat kehittämishankkeet 
voivat aiheuttaa epävarmuutta ja odottamattomia 
ylimääräisiä kustannuksia. Elintarviketeollisuuden 
raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai 
mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruoka-
skandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei 
voida täysin sulkea pois.

YmpÄriStönhaLLinta ja 
vaStuuLLiSuuS

Ympäristöasioissa LSO Osuuskunnan vaikutusmah-
dollisuudet perustuvat sen asemaan HKScan Oyj:n 
suurimpana osakkeenomistajana. Osuuskunta edel-
lyttää HKScanin toimivan niin, että ympäristölle 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja että 
ympäristönhallinta on järjestetty tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. Osuuskunta edellyttää myös, että 
yhtiö toimii vastuullisella ja eettisesti kestävällä 
tavalla ja ottaa huomioon tuoteturvallisuuden ja 
terveellisyyden vaatimukset toiminnan kaikissa vai-
heissa. Osuuskunnan jäsenet puolestaan vastaavat 
jokainen itse siitä, että he tiloilla ja tuotantotoimin-
nassa ottavat huomioon voimassa olevat säännökset 
ja noudattavat hyviä tuotantokäytäntöjä.

haLLitukSen vOimaSSa OLevat 
vaLtuudet

Hallitus sai edustajistolta 23. huhtikuuta 2015 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 2020 asti. Edustajisto valtuutti halli-
tuksen samalla kertaa päättämään vapaaehtoisten 
osuuksien vähentämisestä osuusmaksun palautusta 
vastaan. Valtuutus on voimassa 25. kesäkuuta 2016 
asti. Lisäksi hallituksella on edustajiston valtuutus 
vuosittain päättää liittymismaksusta. Valtuutus on 
voimassa 25. kesäkuuta 2016 asti.

L S O  O S U U S K U n n a n  h a L L I T U K S E n 
TO I M I n Ta K E R TO M U S

haLLitukSen ehdOtuS YLijÄÄmÄn 
kÄYtöStÄ

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2015 ylijäämä 
9 571 563,67 euroa siirretään vapaaseen omaan 
pääomaan. Hallitus ehdottaa myös, että osuuspää-
omalle maksetaan korkoa 5 prosenttia eli yhteensä 
0,9 miljoonaa euroa.

17.3.2016 
   
LSO Osuuskunta
Hallitus

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

LSO OSuuSkunnan OmiStajaStrategia

Omistajavaikuttamismalli

Yhtiökokous

Osuuskunnan hallitus

Puheenjohtaja-, hallitusjäsenten- sekä toimitusjohtajatapaamiset

Yhtiön hallituksen nimitysvaliokunta

Omistaja-strategian jalkautus 
yhtiön hallitukselle ja johdolle

ALKUTUOTANNON YHTEISTYÖRYHMÄT

Broileri Sika Nauta
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TUnnUSLUKUJa

2015* 2014* 2013* 2012 2011

uusi laskutapa uusi laskutapa uusi laskutapa vanha laskutapa vanha laskutapa

Osuuspääoma, 1 000 euroa 15 896 15 963 16 340 19 991 20 210
mistä velvoitteen mukaista, 1 000 euroa 13 019 12 933 12 906 14 600 14 309
Osuuspääoman korko, % 5,0** 5,0 5,0 5,0 6,0
Osuuksien määrä, 31.12. 11 617 11 476 11 194 12 382 11 995
Jäsenmäärä, 31.12. 1 203 1 298 1 430 1 527 1 670

TULOSLaSKELMa 1.1.-31.12.

Euroa 2015 2014

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot 1 958 153,32 1 186 266,08
Henkilöstökulut -257 803,78 -224 765,26
Poistot ja arvonalentumiset -597,00 -14 812,00
Liiketoiminnan muut kulut -655 836,50 -684 943,70
Liikevoitto 1 043 916,04 261 745,12

Rahoitustuotot ja -kulut 8 532 586,03 844 194,34
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä 9 576 502,07 1 105 939,46

Satunnaiset erät
Voitto/tappio satunnaiserien jälkeen 9 576 502,07 1 105 939,46

Tilinpäätössiirrot 382,00 14 590,00
Tuloverot 5 320,40 -5 269,60
Tilikauden voitto/tappio 9 571 563,67 1 115 259,86

T I L I n Pä äTö S

TaSE 31.12.

Euroa 2015 2014

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 35 673,15 35 673,15
Aineelliset hyödykkeet 3 063 911,43 3 069 698,86
Sijoitukset 90 742 977,09 90 747 820,90
Pysyvät vastaavat yhteensä 93 842 561,69 93 853 192,91

Vaihtuvat vastaavat
Lainasaaminen LSO-konserni 2 500 000,00 0,00
Laskennallinen verosaaminen 102 612,00 107 932,40
Lyhytaikaiset saamiset 6 709,64 2 528,25
Rahat ja pankkisaamiset 193 958,40 53 660,11
Vaihtuvat vastaavat 2 803 280,04 164 120,76
Vastaavaa 96 645 841,73 94 017 313,67

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osuuspääoma 18 084 076,77 18 383 589,03
Palauttamaton osuuspääoma (eronneet j.) -2 187 860,97 -2 420 922,67
Muut rahastot 40 965 430,35 40 732 601,70
Tilikauden voitto/tappio 9 571 563,67 1 115 259,86
Oma pääoma 66 433 209,99 57 810 528,11

Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 198,39 1 580,39

Pakolliset varaukset 513 060,00 539 662,00

Vieras pääoma
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 25 964 156,58 31 813 704,49
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 3 148 704,44 3 222 218,23
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 585 512,33 629 620,45
Vieras pääoma 29 698 373,35 35 665 543,17

Vastattavaa 96 645 841,73 94 017 313,67

* Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti on irtisanotun osuuspääoman osuus 
siirretty vieraaseen pääomaan vuodesta 2013 lähtien. Vuosien 2012 ja 2011 luvut on 
esitetty vanhalla laskutavalla eivätkä ole suoraan verrannollisia.  
** Hallituksen ehdotus.
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RahOITUSLaSKELMa

1 000 euroa 2015 2014

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 1 043 916 261 745
Poistot ja arvonalentumiset 597 14 812
Pysyvien vastaavien myyntivoitot -782 840 -15 019
Varausten muutos -26 602 -26 348
Käyttöpääoman muutos -42 969 14 738
Korkotuotot ja -kulut -904 905 -1 095 239
Saadut osingot 9 437 491 1 939 433
Verot -5 320 -5 270
Liiketoiminnan rahavirta 8 719 368 1 088 852

Investointien rahavirta
Osakkeiden myynnit 4 844 4 140
Luovutustulot muista sijoituksista 782 840 15 019
Muun käyttöomaisuuden myynnit 5 190 210
Myönnetyt lainat - -
Lainasaamisten takaisinmaksut - -
Investointien rahavirta 792 874 19 369

Rahavirta ennen rahoitusta 9 512 241 1 108 221

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen muutos -50 000 2 000 000 
Pitkäaikaisten lainojen muutos -5 640 000 -885 000
Pitkäaikaisten saamisten lisäys -2 500 000
Palauttamattoman osuuspääoman muutos -233 062 -1 335 914
Maksetut osuuspääoman korot -882 431 -965 730
Osuuspääoman muutos -66 451 -377 200
Rahoituksen rahavirta -9 371 943 -1 563 844

Rahavarojen muutos 140 298 -455 622

Rahavarat 1.1. 53 660 509 282
Rahavarat 31.12. 193 958 53 660

T I L I n Pä äTö S
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OSUUdEn VERTaILUaRVO 2006-2015, euroa
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Osuuden verotusarvoon vaikuttaa eniten HKScan Oyj:n osakkeen vertailuarvo, joka on 
70 % tilinpäätöspäivän mukaisesta päätöskurssista. 
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T I L I n Pä äTö S

OSUUSPääOMa 2006–2015 VUOdEn LOPUSSa, milj. euroa

* Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti on irtisanotun osuuspääoman osuus siirretty 
vieraaseen pääomaan vuodesta 2013 lähtien. Vuosien 2006-2012 luvut on graafissa esitetty 
vanhalla laskutavalla eivätkä ole suoraan verrannollisia. 
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* Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti on irtisanotun osuuspääoman osuus siirretty 
vieraaseen pääomaan vuodesta 2013 lähtien. Vuosien 2006-2012 luvut on graafissa esitetty 
vanhalla laskutavalla eivätkä ole suoraan verrannollisia. 

OSUUSPääOMa 2006–2015, milj. euroa
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* Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti on irtisanotun osuuspääoman osuus siirretty 
vieraaseen pääomaan vuodesta 2013 lähtien. Vuosien 2006-2012 luvut on graafissa esitetty 
vanhalla laskutavalla eivätkä ole suoraan verrannollisia. 
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Edustajisto

30 jäsentä
Edustajiston tehtävät on määritetty LSO Osuuskun-
nan säännöissä (§ 13). Edustajisto kokoontui kerto-
musvuonna kaksi kertaa. Osallistumisaste kokouk-
siin 77 %. 

Edustajiston varsinainen kokous pidettiin 23. 
huhtikuuta 2015 Eurassa ja ylimääräinen kokous hal-
linnon kaksipäiväisen syysseminaarin yhteydessä 19. 
marraskuuta 2015 Naantalissa. Keväällä 2014 vali-
tun edustajiston toimikausi jatkuu kesään 2019 asti.

Edustajiston jäsenten osallistuminen kokouksiin
(Osallistuminen/kokousten määrä): 

Antikainen Matti 1 / 2
Asmala Harri 1 / 2
Eerola Lasse 2 / 2
Eskola Matti 2 / 2
Hakanen Jarkko 0 / 2
Heino Arja 2 / 2
Hiippavuori Marjo (29.5.2015 alkaen)  1 / 1
Hopeasaari Juho 1 / 2
Isolauri Matti (29.5.2015 alkaen) 1 / 1
Jarttu Juha 2 / 2
Jensen Henrik (22.4.2015 saakka) 1 / 1
Karppila Hannu 2 / 2
Korimäki Eeva 0 / 2
Kupari Marko 1 / 2
Lemola Markku 2 / 2
Levomäki Tuomas 2 / 2
Lindegren Melina 2 / 2
Mänki Marko 1 / 2
Nisula Janne 2 / 2
Puotunen Mika 1 / 2
Pura Eero 2 / 2
Salin Juha 2 / 2
Salmesvuori Veikko 2 / 2
Sirviö Janne   2 / 2
Toikka Erno 1 / 2
Tuomola Jouni 2 / 2
Veräväinen Jaakko 1 / 2
Westerholm Kristian 2 / 2
Viljanen Eerikki 0 / 2
Virtanen Matti 2 / 2
Välilä Päivi 2 / 2
Ylilammi Arto (22.4.2015 saakka) 1 / 1

eduStajiStOn nimitYSvaLiOkunta

5 jäsentä 
Edustajiston nimitysvaliokunta kokoontui kertomus-
vuonna kaksi kertaa. Osallistumisaste kokouksiin 
100 %.

Edustajisto asettaa vuodeksi kerrallaan valitta-
van, 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 VUONNA 2015: 
Sika
- Tuomas Levomäki, Loimaa 
- Arto Ylilammi, Karvia
Nauta
- Hannu Karppila, Kangasala
- Jaakko Veräväinen, Lammi
Siipi
- Jouni Tuomola, Loimaa

JÄSENET VUOdELLE 2016: 
Sika
-Tuomas Levomäki, Loimaa 
-Harri Asmala, Merikarvia (kausi alkanut poikkeuk-
sellisesti jo 23.4.2015)
Nauta
-Hannu Karppila, Kangasala
-Jaakko Veräväinen, Lammi
Siipi
-Jouni Tuomola, Loimaa

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.

JÄSENET VUONNA 2015: 
Varsinaiset jäsenet
- Markku Lemola, Janakkala
- Mika Puotunen, Nousiainen
- Eero Pura, Tammela
Varajäsenet
- Harri Asmala, Merikarvia
- Päivi Välilä, Janakkala
- Henrik Jensen, Salo

JÄSENET VUOdELLE 2016: 
Varsinaiset jäsenet
- Markku Lemola, Janakkala
- Mika Puotunen, Nousiainen
- Eero Pura, Tammela
Varajäsenet
- Päivi Välilä, Janakkala
- Janne Sirviö, Juankoski
- Lasse Eerola, Hämeenlinna

Tilintarkastajat 
tilikaudella 2015

Varsinaiset tilintarkastajat
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävas-
tuullisena tilintarkastajana kauppatieteiden mais-
teri, KHT Jouko Malinen, Turku ja Kalle Laaksonen, 
KHT, Turku

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

O S U U S K U n n a n  h a L L I n TO

TILINTARKASTAJAT
2 AMMATTITILINTARKASTAJAA

TARKASTUSVALIOKUNTA
3 OSUUSKUNNAN JäSENTä

EdUSTAJISTO  
30 JäSENTä

HALLINTONEUVOSTO 
16 JäSENTä TOIMITUSJOHTAJAHALLITUS 

5 JäSENTä

haLLintOrakenne
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O S U U S K U n n a n  h a L L I n TO

LSO Osuuskunnan hallintoneuvosto
Eturivi vasemmalta: Ylilammi Arto, Alakylä Satu, Tapola Kalle, Harjunmaa-Levonen Terhi, Mäkilä Jari, Katila Tommi, Uusitalo Pekka ja Ali-Lekkala Seppo. 
Takarivi vasemmalta: Karkkula Juha, Rekikoski Raine, Laine Markku, Leikola Mikko, Jensen Henrik, Kivinen Kari, Wikström Juha ja Aula Esa.

hallintoneuvosto 

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

Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 
kolme kertaa. Osallistumisaste kokouksiin 96 %.

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-, hal-
lintoneuvoston jäsen 2005-, maanviljelijä.
Hereford pihvikarjantuottaja Lohjan Millolasta.
Metsäliiton piiritoimikunnan jäsen 2011-, Nummen 
Perusenergia Oy hallituksen puheenjohtaja.

Hallintoneuvoston jäsenten osallistuminen 
kokouksiin 2015 (Osallistuminen/kokousten määrä):

Alakylä Satu 3 / 3
Ali-Lekkala Seppo 3 / 3
Aula Esa 2 / 3
Harjunmaa-Levonen Terhi 3 / 3
Jensen Henrik (23.4.2015 alkaen) 2 / 2
Karkkula Juha 3 / 3
Katila Tommi 2 / 3
Kivinen Kari 3 / 3
Laine Markku 3 / 3
Leikola Mikko 3 / 3
Mäkilä Jari 3 / 3
Onnela Marko (23.4.2015 saakka) 1 / 1
Rekikoski Raine 3 / 3
Tapola Kalle 3 / 3
Uusitalo Pekka 3 / 3
Wikström Juha 3 / 3
Ylilammi Arto (23.4.2015 alkaen)  2 / 2

Hallintoneuvostosta ovat 31.12.2016 
erovuorossa 6 jäsentä: 
Ali-Lekkala Seppo
Laine Markku
Leikola Mikko
Mäkilä Jari
Tapola Kalle
Uusitalo Pekka

haLLintOneuvOStOn 
nimitYSvaLiOkunta

5 jäsentä
Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta kokoontui ker-
tomusvuonna kuusi kertaa. Osallistumisaste koko-
uksiin 100 %.

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 2015: Tommi Katila, Kiukainen; Markku 
Laine, Mäntsälä; Terhi Harjunmaa-Levonen, Huitti-
nen; sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja. Asiantuntijoina toimivat hallituksen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Vuodelle 2016 on valittu samat jäsenet.
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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

hallitus

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

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kymmenen 
kertaa. Osallistumisaste kokouksiin 92 %.

Matti Murto (syntynyt 1964)
Hallituksen puheenjohtaja 1.1.2012-, hallituksen vara-
puheenjohtaja 2008-2011, jäsen 2006-, agronomi.
Naudanlihantuottaja Salon Kuusjoelta. 
Suur-Seudun Osuuskaupan hallintoneuvoston jäsen, 
MTK-Kuusjoen johtokunnan jäsen, Maa- ja metsäta-
loustuottajain 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 hallituksen puheenjohtaja, Metsä-
liitto osuuskunnan edustajiston jäsen, Pellervo-Seu-
ran valtuuskunnan jäsen, Salon kaupunki: kaupun-
ginvaltuutettu sekä rakennus- ja ympäristölautakun-
nan puheenjohtaja.

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.

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 hallituksen jäsen.

Hallituksen kokouksiin ovat vuonna 2015 osallistu-
neet lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajat Jari 
Mäkilä ja Mikko Leikola sekä LSO Osuuskunnan toi-
mitusjohtaja Veikko Kemppi.

Hallituksesta on 31.12.2016 erovuorossa Tiina 
Teperi-Saari ja Ilkka Uusitalo.

O S U U S K U n n a n  h a L L I n TO

LSO Osuuskunnan hallitus
Vasemmalta: Ilkka Uusitalo, Mari Korkeaoja-Nurmo, Tomi Virtanen, Tiina Teperi-Saari ja Matti Murto.
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Taulukossa esitetään tuottajaedustajat alkutuotannon yhteistyöryhmissä. Kaikissa ryhmissä 
koollekutsujina ja raportoijina toimivat yhtiön kyseisestä toiminnosta vastaavat.

 ALKUTUOTANTO KONSERNI LSO hallitus sekä nauta, sika- ja broileriryhmien puheenjohtajat & muiden konsernin toimialueiden alkutuotannon edustus

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

 KANNATTAVUUS SIKA   NAUTA   BROILERI
 JA KEHITYS (porsas, yhdistelmä, lihasika)  (lihanauta, rotukarja, maito ja vasikka)

  Matti Antikainen, pj  Vesa Eronen, pj   Mika Puotunen, pj

  Antti Varjola  Teppo Himanen   Eeva Korimäki

  Arto Ylilammi   Janne Sirviö   Jussi Oittinen 

  Kari Kivinen   Jaakko Veräväinen   

  Juha Kouvo   Seppo Ali-Lekkala

  Lasse Eerola  Hannu Karppila

  Terhi Harjunmaa-Levonen   Kalle Tapola

  Matti Iso-Lauri  Matti Eskola

  Juha Wikström

aLKUTUOTannOn yhTEISTyöRyhMäT

a L K U T U OTa n n O n  y h T E I S T yö Ry h M äT
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Tuotantolaitos
Myyntikonttori
Pääkonttori

Tuotantolaitos
Myyntikonttori
Pääkonttori

hkScanin 
tOimipiSteet

LSO Osuuskunta ja HKScan Oyj muodostavat LSO-konsernin. 
Konserniin kuuluu lihayrityksiä Suomessa, Ruotsissa, Tans-
kassa, Virossa, Latviassa ja Puolassa sekä myyntiyhtiöt Liet-
tuassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Hongkongissa sekä 
edustusto Venäjällä. Vuonna 2015 HKScanin palveluksessa oli 
keskimäärin 7 437 (7 662) henkilöä. HKScan-konsernin liike-
vaihto vuonna 2015 oli 1 917,1 miljoonaa euroa (1 988,7 milj. 
euroa) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 21,5 miljoonaa 
euroa (12,4 milj. euroa). 

LSO-KOnSERnI

L S O - KO n S E R n I

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 logistiikka-
keskuksesta. Yhtiön aiempi nimi 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.

Paimion Teurastamo Oy

HKScan Finland Oy osti 50 prosentin osuuden Pai-
mion Teurastamo Oy:stä kesäkuussa 2015. Paimion 
Teurastamo on keskittynyt nautojen teurastukseen ja 
se toimii vuonna 2012 käyttöönotetuissa tiloissa Pai-
miossa. Yhtiön toinen omistaja on turkulainen Kaivon 
Liha Kaunismaa Oy.

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 Pitäjänmäellä Helsingissä, Van-
taalla, Sipoossa, Tuusulassa ja Forssassa. Yhtiön toi-
sena omistajana on Valio.

Honkajoki Oy

ja sen tytäryhtiö Findest Protein Oy jalostavat teu-
rastuksen sivutuotteista mm. valkuaisrehuja, lan-
noitteita ja eläinrasvaa Honkajoella ja Kaustisilla. 
Yhtiö myös hävittää riskimateriaaleja ja hoitaa kuol-
leiden tuotantoeläinten keräilyä. Honkajoen mark-
kinointiyhtiö Elosato myy eloperäisiä ja myös luo-
mukäyttöön soveltuvia Viljo-lannoitteita. Yhtiön 
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.

DanHatch Finland Oy

on broileriuntuvikkojen, -munien ja broileriemonuo-
rikoiden  tuotantoon keskittynyt yritys, jonka omis-
tavat tanskalainen DanHatch konserni ja HKScan 
Oyj. Yhtiön kaksi hautomoa sijaitsevat Kokemäellä 
ja Mynämäellä.

hKScanIn yhTIöITä SUOMESSa

TANSKA

Liikevaihto 176 MEur
Liikevoitto*  -9,3 MEur
Henkilöstö 726
Eläinlaji siipikarja

BALTIA

Liikevaihto 174 MEur
Liikevoitto*  5,4 MEur
Henkilöstö 1 696
Eläinlaji sika, nauta, siipikarja

hkScanin vuOSi 2015 markkina-aLueittain

SUOMI

Liikevaihto 802 MEur
Liikevoitto* 16,3 MEur
Henkilöstö 2 840
Eläinlaji sika, nauta, siipikarja

* Ilman kertaluonteisia eriä

RUOTSI

Liikevaihto 842 MEur
Liikevoitto*  21,6 MEur
Henkilöstö 2 176
Eläinlaji sika, lammas, nauta
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hKScan KannaTTaVaan KaSVUUn

hkScan OY j haLLituS 
- vaLittu 13.4.2016

Mikko Nikula
Hallituksen puheenjohtaja 2015 
alkaen
FM (fysiikka), Suomen kansalainen,  
s. 1972; HKScan Oyj:n hallituksen varajä-
sen vuosina 2013–2014; Maatalousyrittäjä, 
broilerinlihan tuottaja, Rusko

Niels Borup
Hallituksen varapuheenjohtaja  
vuodesta 2011
KTM, Suomen kansalainen, s. 1964;  
Maatalousyrittäjä, sianlihan- ja maidon-
tuottaja, Lapinjärvi

Tero Hemmilä
Hallituksen jäsen vuodesta 2011
MMM; Suomen kansalainen, s. 1967;  
Yara International, Yara Nordic,   
kaupallinen johtaja 08/2015-

Henrik Treschow
Hallituksen jäsen vuodesta 2011
MBA, Ruotsin kansalainen, s. 1946

Teija Andersen
Hallituksen jäsen vuodesta 2012
MMM, eMBA; Suomen kansalainen,  
s. 1957

Pirjo Väliaho
Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Ekonomi; Suomen kansalainen, s. 1954

Per Nilsson
Hallituksen varajäsen vuodesta 2013
Lantmästare, Ruotsin maataloustieteelli-
nen yliopisto (SLU), Mast programme, Agri-
culture University of St. Paul/Minnesota, 
Yhdysvallat; Ruotsin kansalainen, s. 1973; 
Maatalousyrittäjä, sian- ja naudanlihan-
tuottaja, Esplunda, Keski-Ruotsi

Marko Onnela
Hallituksen varajäsen vuodesta 2015 
MMM, agronomi; Suomen kansalainen, 
1974; Maatalousyrittäjä, sianlihantuottaja, 
Loimaa

StrategiSet tavOitteet
Kannattavan kasvun strategian toteuttami-
seksi määritetyt painopistealueet strategia-
kaudelle 2015–2018: 

- Uudistaa näkemystä asiakkuuksista,  
 kuluttajista ja kanavavalinnoista

-  Kehitää brändejä ja tarjoomaa

-  Investoida kasvuun ja

-  Edistää jatkuvan parantamisen kulttuuria.

HKScan on johtava pohjoismainen liha-asiantuntija. 
Konserni myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista 
ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikar-
jan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita 
ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. HKScanin 
asiakkaat toimivat vähittäiskauppa-, food service-, 
teollisuus- ja vientisektoreilla. 

Konsernin kotimarkkinat kattavat Suomen, 
Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Lisäksi tuotteita vie-
dään lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 
2015 oli noin 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli 
noin 7 400. Liikevaihdolla mitattuna HKScan on  toi-
mialan johtava yritys Itämeren alueella.

entiStÄ YhtenÄiSempi ja 
tehOkkaampi kOnSerni

Pääomarakenteen vahvistaminen oli yksi päätty-
neen strategiakauden 2012 - 2015 painopistealu-
eista, missä yhtiö onnistui hyvin. Konsernin tase 
on nyt vahva, mikä antaa mahdollisuuden kehit-
tää liiketoimintaa. Edellisen strategiajakson aikana 
muodostetut liiketoiminnot sekä 
koko konsernia palvelevat tuki-
toiminnot kehittivät toimintaansa 
hyvin. Aiempaa yhdenmukaisem-
mat toimintatavat ja prosessit, 
yhtenäistyvä yrityskulttuuri sekä 
aiempaa parempi toiminnallinen 
tehokkuus ja vahva tase antavat 
hyvän pohjan kannattavan kas-
vun tavoitteen saavuttamiseksi.

HKScan on strategiassaan ja toiminnassaan 
sitoutunut taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäris-
tövastuuseen sekä edistämään eläinten hyvinvointia.

kaSvua BrÄndituOtteiSta

HKScanin vahvuuksia ovat vahvat brändit, johtava 
markkina-asema kaikilla kotimarkkinoilla ja loistava 

maantieteellinen sijainti, joka tuo toiminnallisia syner-
gioita. Vuonna 2014 uudistetun strategiansa mukai-
sesti HKScan keskittyy strategiakaudella 2015 - 2018 
toimintaansa entistä myynti- ja markkinointilähtöi-
sempään suuntaan. Painopisteinä ovat korkean jalos-
tusarvon ja brändituotteiden kehittäminen, jatkuva 
parantaminen sekä innovatiiviset tavat vastata asi-
akkaiden ja kuluttajien odotuksiin.

Kotimarkkinoilla tunnettujen paikallisten brän-
dien lisäksi HKScanilla on myös neljä konsernibrän-
diä: Flodins®, Chosen by Farmers®, Annerstedt® ja 
Aafiyah®. 

eLÄinten terveYS ja hYvinvOinti

Eläinten terveys ja hyvinvointi läpi koko arvoketjun on 
tärkeää konsernille sekä sen asiakkaille, kuluttajille 
ja muille sidosryhmille.

Terveet ja hyvinvoivat tuotantoeläimet ovat 
perusedellytys koko lihaketjun vastuulliselle toimin-
nalle. Hyvinvoivilla eläimillä ei ole stressiä ja ne sai-
rastavat vähemmän. HKScan sekä sen kumppanit 

seuraavat ja ohjaavat eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin yllä-
pitämistä koko ketjussa; gene-
tiikasta ja jalostuksesta lähtien 
aina kasvatukseen tiloilla sekä 
kuljetukseen ja teurastukseen 
asti. Konserni seuraa viimeisim-
piä tutkimuksia ja lainsäädännön 
kehitystä sekä soveltaa parhaita 
käytäntöjä eläintuotantoon ja 

tuotantoneuvontaan. Paikallisten viranomaisten 
jatkuvan valvonnan sekä lainsäädännön vaatiman 
kansallisen ja EU-tason seurannan lisäksi teuras-
tamoissa suoritetaan omia auditointeja ja valvon-
taa. Vuoden 2015 lopulla aloitettiin yhteistyö eläin-
ten käyttäytymisasiantuntijan kanssa hyvinvoinnin 
kehittämiseksi konsernin nautateurastamoissa. 
Vuonna 2016 yhteistyötä laajennetaan sika-, siipi-
karja- ja lammasteurastamoihin.

Lupaus maistuvasta 
ruuasta, pohjoismaisesta 
puhtaudesta, laadusta 

ja vastuusta ohjaa  
hKScanin kehitystä.

tuOtemerkkejÄ

Färgkod: PMS 410
  CMYK 0/18/21/56
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LSO OSUUSKUNTA
34,9 % osakkeista

69,3 % äänistä

HKScan Finland
Liikevaihto 
802 Meur

HKScan Baltics
Liikevaihto 
174 Meur

HKScan Sweden
Liikevaihto 
842 Meur

HKScan denmark
Liikevaihto 
176 Meur

LSO OSUUSKUnnan JäSEnET OVaT 
SUOMaLaISIa aKTIIVILIhanTUOTTaJIa

LSO OSUUSKUnTa On hKScanIn 
SUURIn OSaKKEEnOMISTaJa

jÄSenten SijOittama OSuuS-
pÄÄOma On LSO OSuuSkunnan 
tOiminnan peruSta

Jäsenenä olet LSO Osuuskunnan omistaja. Sijoitta-
malla osuuskuntaan osuuspääomaa saat vastineeksi 
äänioikeuden, vaikuttamiskanavan ja jäsenyyden 
taloudelliset hyödyt. Sijoittamallasi osuuspääomalla 
LSO Osuuskunta turvaa HKScanin omistajavallan 
säilymisen suomalaisten lihantuottajien käsissä. 
Osuuspääomavelvoitteesi suuruus määräytyy edel-
lisen 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 liitty-
misen yhteydessä vähintään 200 euroa. Voit maksaa 
loppuosan velvoitteesta kerralla tai hallituksen mää-
rittelemän keräysohjelman mukaisesti. LSO Osuus-
kunta tarkistaa osuuspääomavelvoitteesi suuruuden 
aina kalenterivuoden vaihteessa. Jos tuottajatilityk-
sesi kasvavat, nousee osuuspääomavelvoitteesi vas-
taavasti. Sen sijaan, jos tilitystesi summa pienenee, 
velvoitteesi pysyy ennallaan. Jäsenyytesi on voimassa 
aluksi kaksi vuotta. Tämän jälkeen voit erota osuus-
kunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. 
Saat sijoittamasi osuuspääoman takaisin korkojen 
kera vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden 
päättymisestä.

LiitY hkScanin OmiStajien 
vahvaan jOukkOOn

Voidaksesi liittyä LSO Osuuskuntaan sinulla täytyy 
olla voimassa oleva yhteistyösopimus HKScan Fin-
landin tai Länsi-Kalkkunan kanssa. Jäsenyyttä hae-
taan osuuskunnan hallitukselta kirjallisella jäsenha-
kemuksella. Jäsenhakemuksen, tarvittavat valtakirjat 
ja tarkemmat ohjeet löydät LSO Osuuskunnan verk-
kosivuilta, www.lso.fi. Jäsenyyttä koskevissa kysy-
myksissä voit myös lähestyä LSO Osuuskunnan toimi-
henkilöitä, 010 570 4000 / osuuskunta@lso.fi.

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin mer-
kitty osakepääoma oli vuoden 2015 alussa ja 
lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonais-
määrä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kah-
teen 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 
Sveriges Djurbönder ek.för:in (665 000 kpl) omistuk-

sessa, eikä niitä ole listattu. LSO osuuskunta omistaa 
yhteensä 34,9% osakkeista. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan kullakin A-osakkeella 
on yksi ääni ja kullakin K-osakkeella 20 ääntä. LSO 
Osuuskunnalla on hallussaan 69,3% äänimäärästä. 

hkScanin pitkÄn aikavÄLin taLOudeLLiSet tavOitteet

Liikevoitto: 
yli 4 prosenttia liikevaihdosta

Sijoitetun pääoman tuotto: 
yli 12 prosenttia

Nettovelkaantumisaste: 
alle 100 prosenttia

Osingonjako: 
yli 30 prosenttia nettotuloksesta
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PERUSTELTUJa SyITä LIITTyä LSO OSUUSKUnnan JäSEnEKSI

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 omistajatah-
don linjaava toimintastrategia, sitoutuneet jäsenet 
ja aktiivinen osaamistaan kehittävä hallinto. Osuus-
kunta kohtelee jäseniään tasapuolisesti edistäen tasa-
vertaisesti sika-, nauta- ja siipikarjalihantuotannon 
toimintaedellytyksiä ja tulonmuodostusta. Oleellinen 
osa vastuullista omistajavaikuttamista ovat alkutuo-
tannon yhteistyöryhmät. 

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. Eturivin 
suomalaiset lihantuottajat kehittävät näköalapai-
kalla omistamansa yrityksen alkutuotantoa ja tuotta-
vat lihantuotannon jatkuvuuden turvaavaa lisäarvoa 
yhdessä yhtiön asiantuntijoiden kanssa. Kehitystyöryh-
mien jäseniksi valitaan tuotantoaan aktiivisesti kehittä-
viä, pitkäjänteiseen yhteistyöhön sitoutuneita tuottajia.

4. Saat SijOitukSeLLeSi 
kiLpaiLukYkYiStÄ kOrkOa

LSO Osuuskunta maksaa sijoittamallesi osuuspää-
omalle kilpailukykyistä korkoa. Viimeiseltä kymme-
neltä vuodelta osuuspääomalle on maksettu keski-

määrin 8,5 %:n korko. Vuoden 2014 osuuspääoman 
korko oli 5 prosenttia. Korko ylittää säästäjän muut 
vaihtoehdot. LSO Osuuskunnan tulot muodostu-
vat pääasiassa HKScanin maksamista osingoista ja 
vuokrista. 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 järjes-
telyistä tuottajien suuntaan ja tilittää teuraseläinten 
hinnat kokonaisuudessaan tuottajille. Sopimustuotta-
jan tilalla olevat eläimet ovat automaattisesti ilman eri 
menettelyä kyseisen luoton vakuutena ja tuottaja mak-
saa eläinluoton suoraan pankille. LSO Osuuskunta on 
antanut järjestelyyn liittyen erillisen takaussitoumuk-
sen eläinluottokelpoisten jäsentensä luotoille Pohjola 
Pankista. Luoton saamisen edellytyksenä on myöntei-
nen luottopäätös rahoittajapankista ja takaajalta. LSO 
Osuuskunta antaa takauksen omille jäsenilleen. LSO 
Osuuskunnan takaus on jäsenelle rahan arvoinen etu.

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 esiintuo liha-alan 
suuren yhteiskunnallisen merkityksen.   

7. verOhYötYÄ OSuukSiSta 

LSO Osuuskunnan osuuksilla kasvatat nettovaralli-
suuttasi, joka auttaa verotuksen hallinnassa. Netto-
varallisuutta karttuu jopa osuuksista, joita et ole vielä 
maksanut. Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla ja elinkei-
noyhtymillä verohyöty perustuu siihen, että nettova-
rallisuuden kasvu nostaa pääomatulona verotettavan 

tulon osuutta. Tämä on etu, jos ansiotulojen kokonais-
veroaste ylittää 30 %.

Esimerkki. Jäsenellä oli vuonna 2015 yhteensä 5 
osuutta. Jäsen oli maksanut näistä 4. Vuoden 2015 
verotuksessa osuuden vertailuarvo oli 5 886,61 euroa. 
Osuuden nimellisarvo oli puolestaan 2 000,00 euroa.

Maksettu osuuspääoma: 4 x 2 000,00 = 8 000,00

Varallisuus veroilmoituksessa: 5 x 5 886,61= 29 433,05

Velat veroilmoituksessa: 1 x 2 000,00 = 2 000,00

Osuuksien kerryttämä nettovarallisuus: 
29 433,05 – 2 000,00 = 27 433,05

Jäsen on tässä tapauksessa kerryttänyt nettovaralli-
suuttaan 27 433,05 euron edestä sijoittamalla LSO 
Osuuskuntaan osuuspääomaa 8 000 euroa.

8. Saat kÄYttööSi mOnipuOLiSen 
jÄSenen verkkOpaLveLun

LSO Osuuskunta on kiinnostunut jäsentensä arjesta ja 
mielipiteistä. Jäsenten käytössä on oma verkkopalvelu. 
Jäsenen verkkopalvelun käyttäjänä saat tietoa toimi-
alan ja LSO Osuuskunnan kehityksestä. Käytössäsi on 
toimialan uusimmat tilastot ja uutiset. Näet verkkopal-
velusta myös osuuspääomatietosi, ja voit halutessasi 
keskustella verkossa muiden jäsenten ja osuuskunnan 
hallinnon kanssa. Hyödynnä vaikutusmahdollisuuksiasi 
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 ker-
too LSO:n ja HKScanin satavuotisesta taipaleesta. 
Varsinaissuomalaiset tilalliset perustivat vuonna 
1913 Lounais-Suomen Osuusteurastamon (nykyinen 
LSO Osuuskunta), jonka jäseneksi toivotettiin terve-
tulleeksi jokainen ”elukkain omistaja”. LSO:sta kas-
voi ajan mittaan Suomen johtava osuusteurastamo ja 
lihatalo. Nykyisin osuuskunta käyttää pääomistajan 
valtaa HKScan-konsernissa, joka on Pohjois-Euroo-
pan johtavia ruokayhtiöitä. Lihatalonpojat ja heidän 
yhtiönsä kertoo LSO:n ja HKScanin paikoin dramaat-
tisista vaiheista. Samalla teos avaa näkymän suoma-
laisen elintarviketuotannon muutoksiin. Teos jaetaan 
LSO Osuuskunnan nykyisille ja tuleville jäsenille.
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