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VUOSI 2018 LYHYESTI

LIHAMARKKINA

• Vuonna 2018 lihaliiketoimintaympäristö jatkui haastavana. Venäjän asettama tuontikielto jatkui EU-maista peräisin  
 oleville elintarvikkeille. Korvaavia markkinoita eurooppalaiselle lihalle on löytynyt etenkin Aasian kasvavilta markkinoilta.

• Suomessa voimakkaasti keskittyneen päivittäistavarakaupan ylikorostunut, halvalla hinnalla tapahtuva kilpailu   
 markkinaosuuksista söi lihaketjun kannattavuutta.

• Suomalaisen lihantuotannon kustannustasoa nostavat kansalliset hallinnolliset määräykset, jotka eivät koske tuontilihaa. 
 Korkeammasta tuotantokustannusten tasosta johtuen tuottajahinnan on oltava kilpailijamaita korkeampi, jotta lihan- 
 tuotannon jatkuvuus voidaan turvata. Pitkittynyt, kuivan katokesän 2018 kärjistämä kannattavuusvaje muodostaa uhan  
 suomalalaisen tuotannon jatkuvuudelle. 

• Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys jatkui nopeana ansiotulojen nousun kiihtyessä. Taloustilanteen  
 parantumisen myötä ruuan hinta kääntyi nousuun 2018 aikana kysynnän elpyessä. Lihajalosteiden, sianlihan ja   
 naudanlihan hinta kääntyi nousuun, sen sijaan siipikarjanlihan kuluttajahinta polki paikallaan. Muualla EU:ssa ruuan  
 kuluttajahintojen nousu alkoi Suomea aikaisemmin. 

• Vuonna 2018 lihan kokonaiskulutus säilyi ennallaan. Siipikarjanlihan kulutus kasvoi 4 % ja naudanlihan 2 %. Sianlihan  
 kulutus sen sijaan laski 3 %. Sian- ja naudanlihan tuonti kasvoi ja siipikarjan laski. Lihan kokonaisvienti pieneni. Lihan- 
 kulutuksen kotimaisuusaste laski 80 prosenttiin (Kantar TNS).

• Sian- ja naudanlihan tuottajahinnat kääntyivät kolmen vuoden laskujakson jälkeen viimein nousuun vuoden 2016   
 jälkimmäisellä puoliskolla, nousun jatkuessa vuoden 2018 aikana. Siipikarjanlihan tuottajahinnat kääntyivät neljän  
 vuoden laskujakson jälkeen nousuun 2018 aikana. 

LIHANTUOTANTO

• Suomessa tuotettiin vuonna 2018 yhteensä 393 milj. kiloa lihaa, mikä on reilun prosentin vähemmän kuin vuonna 2017.  
 Siipikarjan-, naudan- ja lampaanlihantuotannot kasvoivat, kun taas sianlihantuotanto väheni. Myös maitoa tuotettiin  
 edellisvuotta vähemmän (LUKE).

• Sianlihantuotanto väheni voimakkaasti. Sianlihaa tuotettiin kertomusvuonna vajaa 169 miljoonaa kiloa eli seitsemän  
 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kertomusvuoden tasoa vähemmän sianlihaa on tuotettu viimeksi vuonna 1995.  
 Lihasikojen keskimääräinen ruhopaino nousi 91 kiloon. Sikataloutta harjoitettiin vuonna 2018 noin 1 000 tilalla, joiden  
 määrä väheni vuoden aikana noin seitsemän prosenttia.

• Siipikarjanlihantuotannossa rikottiin jälleen ennätyksiä broilerinlihantuotannon kasvun siivittämänä. Siipikarjanlihaa  
 tuotettiin reilu 135 miljoonaa kiloa, jossa kasvua edellisvuoteen oli viisi prosenttia. Pääosa kasvusta tuli broilerista, mutta  
 myös kalkkunan tuotantomäärä kasvoi. Broilerinlihantuotanto lisääntyi viisi prosenttia ja kalkkunanlihantuotanto vajaa  
 kaksi prosenttia.

• Naudanlihaa tuotettiin 87 miljoonaa kiloa, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2017. Hiehojen teurastusmäärät  
 lisääntyivät, kun taas sonnien teurastusmäärät vähenivät. Sen sijaan sekä hiehojen että sonnien keskimääräiset   
 ruhopainot kasvoivat edellisvuodesta. Lypsylehmien määrä väheni vajaa kolme prosenttia edellisvuodesta. 

• Luomua on noin prosentti lihantuotannosta. Luomulihaa tuotettiin vajaa neljä miljoonaa kiloa vuonna 2018. Tuotanto  
 sisältää nautojen, sikojen ja lampaiden luomuteurastukset. Luomulihasta reilu 70 prosenttia oli naudanlihaa. Luomun  
 osuus lihantuotannosta oli noin prosentti, mutta lampaanlihasta luomua oli yli neljännes. 

LSO OSUUSKUNTA

• Huolimatta jo toisesta peräkkäisestä HKScanin tappiollisesta vuodesta säilyi LSO Osuuskunnan taloudellinen asema  
 vahvana. Tase on vahva ja omavaraisuusaste korkea. 

• Maatalouden jatkuva rakennemuutos näkyy jäsenmäärän vähenemisenä, mutta samanaikaisesti jäsenenä olevien,  
 tuotantoaan jatkavien omistajatuottajien tilojen oma liikevaihto kasvoi. Tuotantoansa kehittävät ja sukupolven-  
 vaihdoksissa tilanpitoa jatkavat aktiivilihantuottajat muodostavatkin kasvavan osan jäsenistämme. 

• Jäsenet saivat maksamalleen osuuspääomalle viiden prosentin koron vuodelta 2017. Viimeisen kymmenen vuoden ajalta  
 on maksettu keskimäärin 7 prosentin korko. Vuodelta 2018 osuuskunnan hallitus esittää koroksi 5 prosenttia.

• LSO Osuuskunnan jäseneduista edullinen eläinrahoitus laajeni koskemaan myös rotukarjatuotantoa. Järjestely alentaa  
 eläinluototuksen korkokustannuksia, edistää omistajatuottajien toimintaa ja varmistaa lihan saatavuutta.

• Osuuskunnan toimintaa ja vaikuttamista linjaava osuuskuntastrategia päivitettiin.

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

• Alkutuotannon kehittäminen jatkui vilkkaana kaikkien tuotantosektoreiden osalta LSO Osuuskunnan ja HKScanin   
 alkutuotannon yhteistyöryhmissä.

• Edustajiston vaalin 2019 perusteet päätettiin ja markkinointi aloitettiin.
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SISÄLLYS

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

LIHANTUOTTAJAN VUOSI 

LSO Osuuskunnan lihantuottajajäsenelle kertomus-
vuosi alkoi vakaissa oloissa. Edellinen kostea kas-
vukausi oli ollut raskas, mutta tuottajahinnat olivat 
korjaantumaan päin. Kuluttajahinnat olivat myös 
nousussa. Kasvukauden myötä kuivuus ja kuumuus 
alkoivat kasata tummia pilviä taivaalle, jotka eivät 
kuitenkaan sataneet. Viljasadosta oli tulossa huo-
noin pitkiin aikoihin ja rehunurmet kärsivät kuivuu-
desta. Rehujen hinnat nousivat niukkuuden myötä 
reippaasti ja tuotantokustannukset lähtivät kas-
vuun. Paineet tuottajahintojen nousuun lisääntyi-
vät. Nurmirehujen puute aiheutti nautojen teuras-
ruuhkaa jo syksystä alkaen.

Selvitysmies Reijo Karhisen mukaan kaupan vah-
van aseman ja pitkien hinnoittelujaksojen seurauk-
sena, markkinoilla tapahtuvat muutokset näkyvät 
elintarvikeketjussa pitkällä viiveellä. Vuosi 2018 on 
tästä hyvä esimerkki. Tuottajahintoihin ei ole saatu 
korjausta, vaikka markkinatilanne sitä edellytti. 
Tilanne on saanut niin tuottajat, kuin teollisuuden 
vaikeaan tilanteeseen. 

HKSCANIN VUOSI

HKScanin vuosi lähti liikkeelle tappiollisen vuoden 
jälkeen vaikeasta tilanteesta. Odotukset Rauman 
laitoksen tilanteen paranemisesta olivat kuitenkin 
korkealla ja vuoden lop-
puun mennessä laitoksen 
luvattiin jo tekevän positii-
vista tulosta, mutta yhtiön 
antamat ennusteet tulos-
käänteestä osoittautuivat 
kerta toisensa jälkeen vir-
heellisiksi.

Vuoden kuluessa esi-
teltiin monenlaisia uusia 
tuoteinnovaatioita ja avat-
tiin myös pitkään odotettu 
sianlihan vienti Kiinaan. 
Broilerinlihan vienti Ruot-
siin aloitettiin vuoden 
loppupuolella. Tuloksellisesti käännettä ei kuiten-
kaan tapahtunut. Uudet tuotteet ja vientikanavat 
ovat aluksi määrällisesti pieniä, joten niistä ei ole 
suuren yhtiön tuloksen kääntämiseen. Lisäksi ne 
monimutkaistavat tuotantoprosesseja jo muuten-
kin vaikeuksissa olevalla tuotantolaitoksella. Posi-
tiivista julkisuutta niistä kuitenkin saatiin. Ongelmat 
lihanohjauksessa ja suurten tuoteryhmien kaupal-
lisessa onnistumisessa näyttelevät tuloksenteossa 
merkittävästi suurempaa roolia. Markkinaosuuksien 

menetykset aikaisemmin hyvin menestyneessä siipi-
karjaliiketoiminnassa aiheuttivat merkittävän loven 
yhtiön tulokseen.

Huono tuloskehitys ja hybridilainan markkinoin-
nin vaikeudet avasivat tuottajien ja sijoittajien sil-
mät yhtiön tilanteeseen syksyllä. Pörssikurssi lähti 
voimakkaaseen laskuun. Loppuvuosi ei tilannetta 
korjannut ja tulos jäi historiallisen huonoksi.

LSO OSUUSKUNNAN VUOSI 

LSO Osuuskunnan ja HKScanin hallinnot ovat olleet 
erillään vuodesta 2012 lähtien. Tuolloisen hallinto-
neuvoston linjauksen mukaan samat henkilöt eivät 
voineet olla yhtä aikaa molemmissa hallituksissa. 
Tällä mallilla elettiin kuuden vuoden ajan. Jakso 
kuitenkin osoitti, että pääomistajan tulee itse olla 
suoraan vahvasti hallitustyössä mukana - ja sitä vah-
vemmin mitä vaikeampaa yhtiöllä on.

Kevään 2018 yhtiökokouksessa tilannetta korjat-
tiin niin, että yhtiön hallitukseen valittiin varajäse-
nen paikalle LSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja 
Jari Mäkilä ja lisättiin elintarvike- ja lihaosaamista 
Reijo Kiskolan hallitusjäsenyyden myötä.

Osuuskunnan hallitus ja koko hallinto seurasi 
tiiviisti ja huolestuneena yhtiön tilanteen kehitystä. 
Yhtiön johdon ennustamaa käännettä odotettiin. 

Tulos ei kuitenkaan osoit-
tanut kääntymisen merk-
kejä ja hybridilainan vas-
taanotto markkinoilla pal-
jasti lopulta yhtiön tilan-
teen. 

Marraskuun loppuun 
mennessä kolmannen 
neljänneksen tuloksen 
julkistamisen jälkeen 
oltiin tilanteessa, jolloin 
pääomistajan oli pakko 
kertoa näkemyksensä 
yhtiön hallitukselle ja vaa-
tia toimenpiteitä muuto-

sohjelman kiihdyttämiseksi. Tämän seurauksena 
hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula jätti teh-
tävänsä ja Reijo Kiskola valittiin hänen tilalleen. 
Toimitusjohtaja Jari Latvanen jätti niin ikään tehtä-
vänsä ja Tero Hemmilä nimitettiin pian sen jälkeen 
toimitusjohtajaksi. Yhtiöön palkattiin merkittävästi 
lisää liha-alan osaamista. Tehostamis- ja säästötoi-
met käynnistettiin, jotta tulos saataisiin käännettyä 
lyhyellä aikavälillä. Pitkän tähtäimen toimet ovat 
vuorossa, kun tilanne on vakautettu. 

Osana yhtiön toimenpiteitä tuottajahintoja on 
laskettu, mikä on heikossa kannattavuustilanteessa 
oleville lihantuottajille kipeä ratkaisu. Voimakkaiden 
korjaustoimenpiteiden ansiosta yhtiön tuloksenteko-
kyvyn tulee kuitenkin parantua, jotta hintojen lasku 
jäisi mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja päästäisiin 
takaisin normaaliin markkinahinnoitteluun.

LSO Osuuskunnan rooli HKScanissa vahvistui 
entisestään kertomusvuoden jälkeen pidetyn yli-
määräisen yhtiökokouksen myötä. Nyt yhtiön hal-
lituksessa on LSO Osuuskunnan hallinnosta kaksi 
varsinaista jäsentä: Terhi Tuomi ja Jari Mäkilä, sekä 
varajäsenenä Ilkka Uusitalo. LSO Osuuskunta on 
vahvistanut selvästi asemaansa yhtiön hallituk-
sessa. Lantmännen jatkaa samalla miehityksellä ja 
lisäosaamista on saatu hallitukseen Harri Suutarin 
ja Anne Leskelän myötä. Edellytykset tuloksenteko-
kyvyn paranemiselle ovat nyt olemassa.

Kuluva vuosi 2019 on HKScanin ja LSO Osuus-
kunnan kannalta erittäin merkityksellinen. Uuden 
johdon toimet viitoittavat LSO konsernin menestystä 
pitkälle tulevaisuuteen. Samalla sillä on suuri merki-
tys LSO Osuuskunnan jäsenten lihantuotannon toi-
mintaedellytyksille Suomessa.

Kiitos LSO Osuuskunnan jäsenille, hallinnon 
jäsenille, toimihenkilöille, yhtiön työntekijöille sekä 
muille sidosryhmille tekemästänne työstä suomalai-
sen lihantuotannon hyväksi. Kuluvan vuoden soisi 
olla edeltäjäänsä huomattavasti suosiollisempi 
meille kaikille.  

Matti Murto
LSO Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja

”Uuden johdon toimet 

viitoittavat LSO konsernin 

menestystä pitkälle 

tulevaisuuteen. Samalla 

sillä on suuri merkitys 

LSO Osuuskunnan jäsenten 

lihantuotannon toiminta-

edellytyksille Suomessa.”
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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

KOLMAS KERTA TODEN SANOO 

Kulunut vuosi oli jo toinen peräkkäinen tappiollinen 
vuosi yhtiölle. Rauman broilerilaitoksen ylös ajon pit-
kittymisen lisäksi kaupallinen suoriutuminen Suo-
messa oli epätyydyttävää. HKScanin tappiojakson 
pitkittyminen heikensi loppuvuodesta selvästi mark-
kinoiden, rahoittajien ja lihantuottajien luottamusta. 

Käänteen aikaansaaminen ja luottamuksen 
palauttaminen on vaatinut ja vaatii pääomistajan 
tukea. Muutokset yhtiön johdossa ja hallituksessa 
sekä keskittyminen lyhyellä aikavälillä tulosta paran-
taviin toimiin olivat välttämättömiä yhtiön kurssin 
kääntämiseksi. 

Yhtiön vaikeudet heijastuivat myös emo-osuus-
kuntaan. Vaikka LSO Osuuskunnan taloudellinen 
asema säilyi vahvana, haasteet kasvoivat; yhtiön 
osinkojättämä jatkui ja uuden johdon toimet näky-
vät vasta viiveellä.  Yhtiön 
loppuvuoden haasteet ja sen 
osalta saama negatiivinen jul-
kisuus johtivat pitkästä aikaa 
osuuspääoman kääntymiseen 
laskuun. Maatalouden jatkuva 
rakennemuutos näkyy jäsen-
määrän vähenemisenä, mutta 
samanaikaisesti tuotantoaan 
jatkavien jäsenten tilojen oma 
liikevaihto kasvoi.  Jäsenmäärä 
kasvaa niiden omistajatuottajien keskuudessa, joi-
den osuuspääomavelvoite on suurempi kuin 20 000 
euroa. Tuotantoansa kehittävät ja sukupolvenvaih-
doksissa tilanpitoa jatkavat aktiivilihantuottajat 
muodostavatkin kasvavan osan jäsenistämme. 

LSO OSUUSKUNNAN VAHVA TALOUS

Omistajaohjauksen haasteista poiketen LSO Osuus-
kunnan muu toiminta toteutui suunnitellusti. 

Yhtiön matalalennosta huolimatta LSO Osuus-
kunnan taloudessa on puskurivaraa. Tase on vahva, 
omavaraisuusaste korkea luoden perustan Osuus-
kunnan strategian toteuttamiselle ja toiminnan 
kehittämiselle. Haluamme olla suomalaisen omis-
tajatuottajan paras kumppani.  

LIHAVAIKUTTAMISESSA   
MONI ASIA ETENI

Ajamistamme kannoista useat etenivät toimintavuo-
den aikana luoden edellytyksiä suomalaisen lihan-

tuotannon jatkuvuudelle. Näitä olivat esimerkiksi 
valtioneuvoston periaatepäätös ja ohjeistus julkisten 
hankintojen vastuullisuudesta, alkuperämerkinnän 
laajeneminen lihan lisäksi lihajalosteisiin ja ravinto-
laruokaan, ruokaketjun toimintaa seuraava elintar-
vikemarkkinavaltuutettu, panostukset suomalaisen 
ruokaviennin edistämiseksi, kotimaisen rehuvalku-
aisomavaraisuuden parantaminen sekä kuivan kas-
vukauden kriisipaketti.

KEHITTYVÄT JÄSENPALVELUT 

Talouden haasteista huolimatta osuuspääomalle 
maksetaan vakaata ja kilpailukykyistä korkoa. LSO 
Osuuskunnan jäsenilleen takaama kilpailukykyinen 

eläinluotto laajeni kattamaan 
rotukarjatuotannon. Samalla 
eläinluoton kokonaismäärä 
kasvoi ennätystasolle. Takaus 
alentaa jäsenten eläinluoto-
tuksen korkokustannuksia ja 
edistää lihantuottajien toimin-
taa sekä osaltaan varmistaa 
lihan saatavuutta. 

Rukan mökki oli jäsenten 
aktiivisessa käytössä. Jäsen-

viestinnässä on kertomusvuoden aikana otettu käyt-
töön uutiskirjetyökalu ja videoiden asemaa viestintä-
välineenä on vahvistettu työn jatkuessa mm. edus-
tajiston 2019 vaalin osalta. 

TALOUDEN KOHTUULLISET 
NÄKYMÄT VUOTEEN 2019 

Maailmantaloudessa on jatkunut ensimmäinen yhtä-
aikainen nousukausi sitten finanssikriisin. Suomen 
talouden näkymät kuluvalle vuodelle ovat kohtuul-
liset, vaikka epävarmuus maailmantaloudessa on 
lisääntynyt. BKT:n kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. 
Maailmakauppa hidastuu kaupan esteiden lisään-
tyessä, mikä hidastaa viennin laskua ja näkyy inves-
tointiodotuksissa. 

Kotitalouksien käytettävissä olevin tulojen kehi-
tys kuitenkin jatkuu nopeana ansiotulojen nousun 
kiihtyessä. Inflaation kiihtymisestä huolimatta 
reaalitulot kasvavat selvästi ja kotitalouksien kulu-
tus kiihtyy tänä vuonna viimevuotiseen verrattuna. 
Kysynnän kasvu tuo lisää rahaa elintarvikeketjuun. 
Taloustilanteen parantumisen myötä ruuan hinta 

kääntyi nousuun 2018 aikana kysynnän elpyessä. 
Samaan aikaan ketjun kustannukset kuitenkin nou-
sivat voimakkaasti heikon satovuoden seurauksena. 
Toivottavasti ruokaketjun tulonjaon vastuullisuus on 
vaalivuonna 2019 enenevässä määrin myös valittu-
jen päättäjien mielenkiinnon kohde. Elpyvä kysyntä 
mahdollistaa hinnanmuutosten siirtämisen kulutta-
jahintoihin. Jos näin ei käy, vaarantuu vastuullisen 
suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuus. 

Lopuksi kiitän hyvästä yhteistyöstä omistaja-
tuottajajäseniä, hallinnon päättäjiä, osaavia sidos-
ryhmiä sekä yhtiön ammattitaitoisia tekijöitä työstä 
suomalaisen lihantuottajan parhaaksi. Nyt on aika 
tehdä alkaneesta vuodesta edeltäjiänsä oleellisesti 
parempi.

Veikko Kemppi
LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja

TALOUS

LSO Osuuskunnan oma talous toteutui kertomus-
vuonna suunnitellusti. Tase on vahva ja omavarai-
suusaste korkea. 

Maatalouden jatkuva rakennemuutos näkyy jäsen-
määrän vähenemisenä mutta samanaikaisesti jäsenenä 
olevien tuotantoaan jatkavien omistajatuottajien tilojen 
oma liikevaihto ja osuuspääomavelvoitekertymä kas-
voivat vuoden takaisesta.  Jäsenmäärä kasvaa niiden 
jäsenten keskuudessa, joiden osuuspääomavelvoite on 
suurempi kuin 20 000 euroa. Tuotantoansa kehittävät 
ja sukupolvenvaihdoksissa tilanpitoa jatkavat aktiivili-
hantuottajat muodostavat kasvavan osan jäsenistämme. 

Kokonaisuudessaan sisään maksetun osuuspää-
oman määrä aleni, koska vapaaehtoisia osuuspääomia 
ei toistaiseksi oteta vastaan ja erotetuille sekä eronneille 
osuuspääoma palautetaan. 

Osuuskunnan tulot koostuivat HKScanin maksamista 
osingoista ja vuokrista sekä kiinteistöjen myynneistä ja 
rahoitustuotoista. Lihaliiketoiminnan LSO Osuuskunta 
luovutti HKScan-konsernin tehtäväksi vuonna 1997. Toi-
mintavuoden aikana LSO Osuuskunnan saamat osingot 
olivat tavoitetta alemmat. Aktiivijäsenten osuuspää-
omakertymä yhdessä ulkoisen velan pienenemisen sekä 
alenevien rahoituskustannusten kanssa luovat vankan 
perustan osuuskunnan strategian toteuttamiselle ja toi-
minnan kehittämiselle edelleen.  Haluamme olla suoma-
laisen omistajatuottajan paras kumppani.  

Tilinpäätöksen tunnusluvut

LSO Osuuskunta
(miljoonaa euroa) 2018 2017 2016
Liiketoiminnan muut tulot 1,2 1,3 1,4
Tulos ennen veroja 1,6 3,2 2,5
Omavaraisuusaste 72,4 73,3 71,2 

LSO konserni
(miljoonaa euroa) 2018 2017 2016
Liikevaihto 1 715,4 1 808,1 1 872,9
Liikevoitto -49,2 -39,8 10,1
-% liikevaihdosta -2,9 -2,2 0,54
Vertailukelpoinen liikevoitto -47,2 -17,2 13,7
-% liikevaihdosta -2,8 -0,9 0,7
   
Investoinnit 41,0 125,5 97,6
Nettovelkaantumisaste 106,8 72,7 43,3
Omavaraisuusaste 31,3 33,1 43,4
Henkilöstön määrä keskimäärin 7 181 7 294 7 321

HKScan konsernin tilinpäätöstiedot HKScanin tilinpää-
töstiedotteessa.

OMISTAMINEN

LSO Osuuskunta on HKScan Oyj:n pääomistaja ja emo-
yhteisö. Osuuskunta ja HKScan Oyj konserniyhteisöineen 
muodostavat LSO-konsernin. Osuuskunnan omistus-
osuus HKScanissa oli tilikauden päättyessä 34,88 pro-
senttia osakepääomasta ja 69,25 prosenttia äänimää-
rästä. Näillä luvuilla LSO Osuuskunta on HKScanin suurin 
omistaja.  Osakeomistuksen markkina-arvo oli tilikauden 
päättyessä 27,3 (60,1) miljoonaa euroa. LSO:n omista-
mat HKScan Oyj:n osakkeet ovat käyttöomaisuusosak-
keita, joiden kautta LSO toteuttaa omistajastrategiaansa 
tukien ja kehittäen jäsentensä lihantuotantoa ja mark-

kinointia. Osakkeet on arvostettu hankintamenoonsa 
huomioiden osakkeiden strateginen merkitys ja pitkän 
tähtäimen tulontuottamispotentiaali.

Omistajavallalla HKScanissa LSO Osuuskunta:

• tukee ja kehittää jäsentensä lihantuotantoa ja   
 markkinointia

• edistää jäsentensä sekä HKScanin kannattavaa ja  
 kilpailukykyistä liiketoimintaa

• huolehtii, että HKScan kehittyy ja tuottaa taloudellista 
 lisäarvoa omistajilleen. Vain siten varmistetaan 
 omistajatuottajien menestyminen jatkossakin.

 
Muutoksia HKScanin ylimmässä   
johdossa ja hallituksessa 

27.11.2018 HKScan Oyj:n hallitus valitsi jäsenensä 
Reijo Kiskolan uudeksi puheenjohtajakseen. Mikko 
Nikula jätti asemansa hallituksen puheenjohtajana 
ja jäsenenä. Muutoksen yhteydessä toimitusjohtaja 
Jari Latvanen jätti tehtävänsä HKScanissa. 

28.11.2018 HKScan ilmoitti, että Tero Hemmilä, 
MMM, oli nimitetty HKScan Oyj:n uudeksi toimitusjohta-
jaksi. Katsauskauden jälkeen 30.1.2019 HKScan ilmoitti, 
että Tero Hemmilä aloittaa tehtävässään 4.2.2019. 

14.12.2018 HKScan ilmoitti, että hallituksen jäsenet 
Marko Onnela, Riitta Palomäki jaTuomas Salusjärvi olivat 
ilmoittaneet jättävänsä HKScan Oyj:n hallituksen.

Katsauskauden jälkeen 7.1.2019 HKScan ilmoitti 
ylimääräisestä yhtiökokouksesta, joka pidettiin keski-
viikkona 30.1.2019 Turussa. Ylimääräinen yhtiökokous 
päätti hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi viisi 
(5) ja varajäsenten lukumääräksi kaksi (2). Jari Mäkilä, 
Harri Suutari ja Terhi Tuomi valittiin hallitukseen uusina 
jäseninä Varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen 
saakka. Lisäksi Ilkka Uusitalo valittiin hallituksen vara-
jäseneksi Varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymi-
seen saakka. Reijo Kiskola ja Per Olof Nyman jatkavat 
hallituksen jäseninä ja Carl-Peter Thorwid varajäsenenä 
Varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka.

Vahva omistajatuottajuus HKScanissa 

HKScanin toiseksi suurin omistaja 10,1 % äänivaltaa 
vastaavalla osuudella on 25 000 ruotsalaisen maan-
viljelijän omistama maatalousosuuskunta Lantmän-
nen. Se on vahva toimija maatalouden, koneiden, 
bioenergian ja elintarvikkeiden alalla Pohjoismaissa 
ja lähialueilla. LSO muodostaa yhdessä Lantmännenin 
kanssa 26 000 omistajatuottajan kautta vahvan yhte-
yden suomalaiseen ja ruotsalaiseen lihantuotantoon. 

JÄSENPALVELUT

Suomalaisen omistajatuottajan   
paras kumppani 

LSO Osuuskunnan omistajavaikuttaminen perustuu 
kertomusvuonna hyväksyttyyn omistajastrategiaan.  

LSO Osuuskunta haluaa olla suomalaisen lihantuot-
tajan paras kumppani.  LSO Osuuskunta on suomalaisten 
lihantuottajien yhteisö, joka tuottaa jäsenilleen lisäar-
voa 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, alkutuo-
tannon kehittäminen sekä omistuksen arvon kasvatta-

minen. Omistajastrategiassa on asetettu toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet sekä periaatteet lihankäytölle 
Suomessa.

Osuuskunta maksaa kilpailukykyistä ja tasaista kor-
koa. Vuodelta 2017 jäsenet saivat maksamalleen osuus-
pääomalle viiden prosentin koron. Osuuskunnan talou-
den haasteena on viime vuosina ollut HKScanin mak-
sama tavoitteita alempi osinko. HKScan Oyj:n hallituksen 
osingonjakoehdotus vuodelta 2018 on 0,00 (0,09) euroa 
osakkeelta. Osingonjakopäätöksen tekee varsinainen 
yhtiökokous 11.4.2019 Turussa. 

Globaalin lihankulutuksen ennustetaan kasvavan 
tulevina vuosina. HKScanin kotimarkkinoilla kulutus-
kasvun arvioidaan keskittyvän siipikarjanliha- ja ateria-
kategorioihin, kun taas muiden kategorioiden kysynnän 
ennustetaan pysyvän vakaana. HKScan odottaa tehosta-
misohjelmiensa sekä muiden korjaavien toimien alkavan 
tuottaa tulosta vuonna 2019.

Jäsenpalveluiden kehittäminen  

Kertomusvuoden aikana LSO Osuuskunnan jäsenil-
leen takaama kilpailukykyinen eläinluotto laajeni 
kattamaan rotukarjatuotannon. LSO Osuuskunnan 
jäsenilleen takaaman eläinluoton kokonaismäärä kas-
voi edellisvuoden tasosta. Takaus alentaa jäsenten 
eläinluototuksen korkokustannuksia ja edistää lihan-
tuottajien toimintaa ja varmistaa lihan saatavuutta. 
Eläinluotoista ei järjestelyn aikana ole LSO Osuuskun-
nalle realisoitunut takaajan vastuita. 

Jäsenillä käytössä olevan Rukan mökin käyttöaste 
nousi. 

Jäsenpalveluiden kehittämisessä tavoitteena on 
edelleen tuottaa helposti lähestyttävää sisältöä koti-
sivuille ja muihin verkkoviestintäympäristöihin. Palvelu-
jen sähköistämisessä on kertomusvuoden aikana edetty 
uuden uutiskirjetyökalun käyttöönoton osalta. Videoiden 
asemaa viestintävälineenä on vahvistettu ja työtä jatke-
taan edelleen. Myös nettisivujen ja verkkopalvelun uudis-
tusprojektien osalta työ jatkuu vuonna 2019. 

ALKUTUOTANNON KEHITTÄMINEN

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 var-
mennetaan tuotannon jatkuvuus toimintaansa aktii-
visesti kehittävillä tiloilla.  

Ryhmiin valitaan kehityshakuisia, tuotannossa onnis-
tuvia LSO Osuuskunnan jäseniä, jotka haluavat olla näkö-
alapaikalla kehittämässä yhtiön lihaketjun kilpailukykyä.

VAIKUTTAMINEN

LSO Osuuskunta rahoittaa ja tekee lihaedunvalvontaa 
osallistuen MTK:n lihavaliokunnan, Brysselin kotieläina-
siamiehen tukiryhmän sekä Osuustoimintakeskus Peller-
von toimintaan. Vaikuttamisen pääteemat ovat aktiivi-
lihatilojen toimintaedellytysten tukeminen, julkiset han-
kinnat, viennin edistäminen, lisäarvon rakentaminen 
vastuullisesti tuotetulle suomalaiselle lihalle sekä osuus-
kuntien ja sen jäsenten verotuksen kohtuullistaminen. 

Liha-ala on merkittävä Suomelle ja sen arvonli-
sää voidaan kasvattaa kohtelemalla suomalaista alku-
tuottajaa ja lihanjalostajaa reilusti.

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 ER TO M U S  2018

”Vaikka 

LSO Osuuskunnan 

taloudellinen asema 

säilyi vahvana, 

haasteet kasvoivat.”
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LSO Osuuskunnan ajamista kannoista mm. seuraavat 
etenivät toimintavuoden aikana luoden edellytyksiä suo-
malaisen lihantuotannon jatkuvuudelle:

• Valtioneuvoston periaatepäätös ja ohjeistus   
 julkisten hankintojen vastuullisuudesta 

• Alkuperämerkinnän laajeneminen lihan lisäksi   
 lihajalosteisiin

• Ravintolaruuan alkuperämerkinnän laajentaminen

• Ruokaketjun toimintaa seuraavan elintarvike-  
 markkinaruokavaltuutetun asettaminen

• Panostukset suomalaisen ruokaviennin edistämiseksi

• Kotieläintuotannon rehuvalkuaisomavaraisuuden  
 parantaminen

• Kuivan kasvukauden kriisipaketti

EDUSTAJISTON VAALIN 2019 
VALMISTELU

Hallintoneuvosto hyväksyi 28.11.2018 vaalityöryhmän ja 
hallituksen esityksen LSO edustajiston vaalin toteuttami-
sesta vuonna 2019. Edustajiston vaali toteutetaan posti-
vaalina äänestysajan ollessa 15.4. - 3.5.2019. Koko Suomi 
on yhtenä vaalipiirinä ja tulevaan edustajistoon valitaan 30 
jäsentä. Vaalia toteuttamaan asetettiin vaalilautakunta:

• Terhi Harjunmaa-Levonen, puheenjohtaja 

• Jouni Tuomola, varapuheenjohtaja 

• Harri Asmala, jäsen 

• Janne Sirviö, jäsen 

• Tuomas Tammelin, jäsen 

• Kristian Westerholm, jäsen 

Vaalin toteuttamista tukemaan avattiin   
lsovaalit.fi-sivusto. 
 

PÄÄTÖKSET JA VOIMASSA OLEVAT 
VALTUUDET

Edustajiston päätökset

Turengissa 5. kesäkuuta 2018 kokoontunut edustajiston 
varsinainen kokous vahvisti LSO Osuuskunnan ja LSO-
konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2017 sekä myönsi 
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle. Edustajisto päätti hallituksen esityk-
sen mukaisesti, että tilikauden 2017 ylijäämä siirretään 
vapaaseen omaan pääomaan ja että osuuspääomalle 
maksetaan korkoa viisi prosenttia. Korkopäätös koski 
osuuspääomaa, joka oli sijoitettuna LSO Osuuskuntaan 
vuoden 2017 aikana. Kaiken kaikkiaan LSO Osuuskunta 
tilitti vuonna 2018 jäsenilleen osuuspääomankorkoja 0,9 
miljoonaa euroa. Aktiivijäsenillä, joilla oli vielä maksa-
matonta osuuspääomavelvoitetta, osuuspääoman korko 
kerrytti maksetun velvoitteen määrää. Velvoitteen täy-
teen maksaneille, passivoituneille ja eronneille jäsenille 
korko maksettiin suoraan pankkitilille.

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäsenet ero-
vuoroisten osalta. Lisäksi valittiin tilintarkastajat ja 
hyväksyttiin hallitukselle ehdotetut valtuudet, jotka 
selostetaan tarkemmin kohdassa ”Hallituksen voi-
massa olevat valtuudet”. 

Edustajisto asetti vuodeksi kerrallaan valittavan 
tarkastusvaliokunnan sekä osuuskunnan edustajiston 
jäsenistä koostuvan nimitysvaliokunnan, jonka teh-
tävänä on valmistella ja tehdä esityksiä edustajiston 
sääntömääräiselle kokoukselle.

Passiivit ja osuusmaksuvelvoitteen 
laiminlyöneet erotettiin 

Hallintoneuvosto hyväksyi 29. kesäkuuta 2018 hallituk-
sen esityksen passiivijäsenten erottamisesta.

Erottamisen perusteina olivat: (1) jäsenellä ei ole 
yhtiön tuotantosopimuksen mukaista toimintaa ja (2) 
osuuskunnalla ei ole tietoa jäsenen aktivoitumisesta 
lihantuotannossa. Vuodesta 2005 lähtien toteutettu 
passiivijäsenten erottaminen liittyy hallinnon kantaan, 
että Osuuskunnan toiminnan pitää olla aktiivijäsen-
ten käsissä.

Hallintoneuvosto hyväksyi 29. kesäkuuta 2018 
hallituksen esityksen, että aktiivijäsenet, jotka eivät 
ole maksaneet vuoden 2017 laskua maksamattoman 
osuuspääomavelvoitteen kartuttamiseksi, erotetaan 
osuuskunnasta. 

LSO Osuuskunnassa oli vuoden 2018 päättyessä 
912 (1 035) jäsentä, joista 656 (724) nauta-, 174 (222) 
sika- ja 68 (75) siipikarjatuottajia. Jäsentiloista 13 (14) 
harjoitti useampaa kuin yhden eläinlajin tuotantoa 
(kaavio 1). Vuoden aikana liittyi 35 (26) ja erosi tai 
erotettiin 158 (97) jäsentä.

Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä 

LSO Osuuskunnan varallisuus on sidottu pääosin HKScan 
Oyj:n osakkeisiin ja tehdaskiinteistöihin tulojen muodos-
tuessa yhtiön maksamista osingoista ja vuokrista. Näin 
ollen Osuuskunnan taloudellinen kehitys on läheisesti 
sidoksissa HKScanin menestymiseen liiketoiminnassaan. 
Osuuskunnan riskit liittyvät ensisijaisesti omistajuuteen 
ja rahoitukseen. 

Tuottajahintojen tuleva kehitys ja lihatilojen kan-
nattavuus määrittää jäsentilojen kyvyn tuottaa kan-
sallisella vaatimustasolla lihaa jatkossa sekä kerryttää 
osuuspääomaa. LSO osuuskunta takaa myös luotto-
kelpoisten jäsentensä eläinluottoja. Liiketoimintariskit 
ovat HKScan-konsernilla, mistä ne välillisesti voivat 
vaikuttaa myös osuuskunnan taloudelliseen asemaan 
ja likviditeettiin.  

Rauman tuotantotehokkuuden paranemiseen liit-
tyvät mahdolliset haasteet voivat vaikuttaa konsernin 
taloudelliseen suorituskykyyn.  Riskit arvonalentumis-
kirjauksille tai rahoitussopimusten kovenanttiehtojen 
rikkoutumiselle kasvavat ja vaikuttavat yhtiön talou-
delliseen asemaan, jos konsernin taloudellinen suo-
rituskyky ei parane ja tase vahvistu. Kovenanttiehto-
jen rikkoutuminen voisi johtaa merkittävien lainaerien 
erääntymiseen. 

HKScan-konsernin liiketoiminnan merkittävät 
epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-aine-
hintoihin sekä globaalien ja paikallisten lihataseiden 
hallintaan. Korkeammat alkutuotannon kustannuk-
set luovat painetta raaka-aineiden hintojen nousulle. 

Muihin riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamatto-
mat vero- tai muiden viranomaisten sekä painostus-
ryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoi-
mintaa, aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua sekä 
huomattavia korotuksia veroihin tai muihin maksui-
hin. Myös ilmastonmuutokseen ja lihankulutukseen 
liittyvä keskustelu voi osaltaan vaikuttaa kulutusky-
syntään. 

Lisäksi HKScan on osallisena joissakin käynnissä 
olevissa oikeusprosesseissa kotimarkkina-alueillaan. 
Myös konsernin toimintatapaohjeen (Code of Con-
duct) ja hyvien liiketoimintaperiaatteiden vastainen 
toiminta voi muodostaa riskejä. 

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläin-
tautien, kuten afrikkalaisen sikaruton, mahdollisuutta 
tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruo-
kaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei 
voida täysin sulkea pois.

Ympäristönhallinta ja vastuullisuus 

Ympäristöasioissa LSO Osuuskunnan vaikutusmahdolli-
suudet perustuvat sen asemaan HKScan Oyj:n suurim-
pana osakkeenomistajana. Osuuskunta edellyttää HKS-
canin toimivan niin, että ympäristölle aiheutuu mahdol-
lisimman vähän haittaa ja että ympäristönhallinta on 
järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla. Osuuskunta 
edellyttää myös, että yhtiö toimii vastuullisella ja eet-
tisesti kestävällä tavalla ja ottaa huomioon tuotetur-
vallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset toiminnan 
kaikissa vaiheissa. Osuuskunnan jäsenet puolestaan 
vastaavat jokainen itse siitä, että he tiloilla ja tuotan-
totoiminnassaan ottavat huomioon voimassa olevat 
säännökset ja noudattavat hyviä tuotantokäytäntöjä.

Hallituksen voimassa olevat valtuudet

Hallitus sai edustajistolta 5. kesäkuuta 2018 valtuudet 
päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta. Vapaa-
ehtoisia osuuksia voidaan antaa enintään niin paljon, 
että niitä vastaavat osuusmaksut ovat enintään 25 pro-
senttia osuuskunnan niistä maksetuista osuuksista, jotka 
jäsenet ovat velvollisia maksamaan osuuskunnalle. Val-
tuutus on voimassa 25. kesäkuuta 2023 asti. Edusta-
jisto valtuutti hallituksen samalla kertaa päättämään 
vapaaehtoisten osuuksien vähentämisestä osuusmak-
sun palautusta vastaan. Valtuutus on voimassa 25. kesä-
kuuta 2019 asti. Lisäksi hallituksella on edustajiston val-
tuutus vuosittain päättää liittymismaksusta. Valtuutus 
on voimassa 25. kesäkuuta 2019 asti.

Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä 

Hallitus  ehdottaa,  että vuoden  2018 ylijäämä 
1 620 683,41 euroa siirretään vapaaseen omaan pää-
omaan. Hallitus ehdottaa myös, että osuuspääomalle 
maksetaan korkoa viisi (5) prosenttia eli yhteensä 0,9 
miljoonaa euroa.

13.3.2019    
LSO Osuuskunta
Hallitus

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

T I L I N PÄ ÄTÖ S

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.

Euroa 2018 2017

Liikevaihto - -
Liiketoiminnan muut tuotot 1 207 453,82 1 335 763,09
Henkilöstökulut -241 196,47 -212 499,78
Poistot ja arvonalentumiset -82,00 -82,00
Liiketoiminnan muut kulut -713 055,76 -637 286,95
Liikevoitto 253 119,59 485 894,36

Rahoitustuotot ja -kulut 1 373 614,62 2 700 051,36
Voitto/tappio 
ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 626 734,21 3 185 945,72

Tilinpäätössiirrot -110,00 -118,00
Tuloverot -5 940,80 -15 277,60
Tilikauden voitto/tappio 1 620 683,41 3 170 550,12

TASE 31.12.

Euroa 31.12.2018 31.12.2017

VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet 14 258,64 14 258,64
Aineelliset hyödykkeet 3 016 133,02 3 016 215,02
Sijoitukset 90 723 997,06 90 723 997,06
Pysyvät vastaavat 93 754 388,72 93 754 470,72

Lainasaaminen LSO-konserni 1 605 000,00 2 065 000,00
Laskennallinen verosaaminen 76 302,20 82 243,00
Lyhytaikaiset saamiset 9 464,55 1 520,00
Rahat ja pankkisaamiset 37 590,82 456 706,80
Vaihtuvat vastaavat 1 728 357,57 2 605 469,80

Vastaavaa 95 482 746,29 96 359 940,52

VASTATTAVAA
Osuuspääoma 17 850 029,39 17 956 224,18
Palauttamaton osuuspääoma (eronneet j.) -3 909 913,21 -1 786 737,29
Muut rahastot 53 570 269,03 51 265 278,85
Tilikauden voitto/tappio 1 620 683,41 3 170 550,12
Oma pääoma 69 131 068,62 70 605 315,86

Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 550,39 1 440,39

Pakolliset varaukset 381 511,00 411 215,00

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 18 506 627,36 20 153 285,95
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 6 853 285,90 4 658 451,39
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 608 703,02 530 231,93
Vieras pääoma 25 968 616,28 25 341 969,27

Vastattavaa 95 482 746,29 96 359 940,52

Kaavio 1. LSO Osuuskunnan jäsenistön jakauma 
eläinlajeittain 31.12.2018 tilanteen mukaan.

Sika 19 %

Siipi 
8 %

Yhdistelmä 1 %

Nauta 72 %
RAHOITUSLASKELMA

Euroa 2018 2017

Liikevoitto 253 120 485 894
Poistot ja arvonalentumiset 82 82
Pysyvien vastaavien myyntivoitot -163 171
Varausten muutos 29 704 -76 388
Käyttöpääoman muutos 101 381 67 166
Korkotuotot ja -kulut -475 431 -477 709
Saadut osingot 1 764 724 3 126 067
Verot -5 941 -15 278
Liiketoiminnan rahavirta 1 667 638 2 946 663

Osakkeiden myynnit 36 533
Luovutustulot muista sijoituksista 163 171
Muun käyttöomaisuuden myynnit 904
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien rahavirta 0 200 608

Rahavirta ennen rahoitusta 1 667 638 3 147 271

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 075 000 1 875 000
Pitkäaikaisten lainojen muutos -3 650 000 -3 825 000
Pitkäaikaisten saamisten lisäys 460 000 -470 000
Palauttamattoman osuuspääoman muutos 2 123 176 189 334
Maksetut osuuspääoman korot -865 560 -855 691
Osuuspääoman muutos -2 229 371 -92 401  
Rahoituksen rahavirta -2 086 755 -3 178 758

Rahavarojen muutos -419 116 -31 487

Rahavarat 1.1. 456 707 488 194
Rahavarat 31.12. 37 591 456 707
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T I L I N PÄ ÄTÖ S T I L I N PÄ ÄTÖ S

OSUUSPÄÄOMA 2009–2018 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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* 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.

OSUUDEN VERTAILUARVO 2009-2018, euroa
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Osuuden verotusarvoon vaikuttaa eniten HKScan Oyj:n osakkeen vertailuarvo, joka on 
70 % tilinpäätöspäivän mukaisesta päätöskurssista.  

OSUUSPÄÄOMA 2009–2018, milj. euroa

0

5

10

15

20

25

-09 -10 -11 -12 -13* -14* -16*-15* -17* -18*

Velvoitteen mukainen osuuspääoma Vapaaehtoinen osuuspääoma

* 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.

TULOKSEN KEHITYS 2009–2018, milj. euroa
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TASEEN KEHITYS 2009–2018, milj. euroa
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TUNNUSLUKUJA

2018 2017 2016 2015 2014

Osuuspääoma, milj. euroa 13,94 16,30 16,26 15,90 15,96
mistä velvoitteen mukaista, milj. euroa 12,17 13,62 13,54 13,02 12,93
Osuuspääoman korko, % 5,0 *) 5,0 5,0 5,0 5,0
Osuuksien määrä, 31.12. 10 364 11 448 11 634 11 617 11 476
Jäsenmäärä, 31.12. 912 1 035 1 106 1 203 1 298

*) Hallituksen ehdotus
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JÄSENJAKAUMA TUOTANTOSUUNNITTAIN 31.12.2018
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Edustajisto

- 30 jäsentä
- Edustajisto kokoontui kertomusvuonna    
 kaksi kertaa. 
- Osallistumisaste kokouksiin 62 %. 
- Edustajiston tehtävät on määritetty    
 LSO Osuuskunnan säännöissä (§ 13).

Edustajiston varsinainen kokous pidettiin 5. kesä-
kuuta 2018 Turengissa ja ylimääräinen kokous hal-
linnon kaksipäiväisen syysseminaarin yhteydessä 29. 
marraskuuta 2018 Porvoossa. 
Keväällä 2014 valitun edustajiston toimikausi jatkuu 
kesään 2019 asti.

Edustajiston jäsenten osallistuminen   
kokouksiin vuonna 2018: 
(Osallistuminen/kokousten määrä): 

Alanko Matti 2/2
Antikainen Matti 1/2
Asmala Harri 2/2
Bosas Guy 2/2
Eskola Matti 1/2
Hakanen Jarkko 0/2
Hiippavuori Marjo 1/2
Heino Arja 0/2
Hopeasaari Juho 0/2
Isolauri Matti 2/2
Karppila Hannu 1/2
Korimäki Eeva 0/2
Kupari Marko 1/2
Lemola Markku 1/2
Lindegren Melina 2/2
Mäkipere Iikka 1/2
Mänki Marko 0/2
Nisula Janne 2/2
Pajula Raimo 1/2
Pura Eero 2/2
Puotunen Mika 1/2
Salin Juha 2/2
Salmesvuori Veikko 2/2
Sirviö Janne   1/2
Toikka Erno 1/2
Tuomola Jouni 2/2
Westerholm Kristian 1/2
Viljanen Eerikki 1/2
Virtanen Matti 2/2
Välilä Päivi 2/2

Vuoden 2019 alusta edustajiston jäsen Melina Lin-
degren on siirtynyt hallintoneuvostoon. Hallituksen 
kutsusta hänen tilalleen varajäsenestä varsinaiseksi 
jäseneksi nousi Tuomas Tammelin.   

EDUSTAJISTON NIMITYSVALIOKUNTA

- 5 jäsentä
- Edustajiston nimitysvaliokunta kokoontui    
 kertomusvuonna kolme kertaa. 

Edustajisto valitsee nimitysvaliokunnan vuodeksi 
kerrallaan. Nimitysvaliokunta koostuu edustajiston 
jäsenistä ja sen tehtävänä on valmistella ja tehdä 
esityksiä edustajiston sääntömääräiselle kokoukselle. 
Työjärjestyksen mukaisesti nimitysvaliokunnan val-
misteltavaksi kuuluvat esitykset koskien hallinto-
neuvoston kokoa ja jäsenvalintoja sekä edustajiston 
ja hallintoneuvoston palkkioita ja korvauksia. Valio-
kunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjoh-
tajan. Hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä varapu-
heenjohtaja osallistuvat kokouksiin asiantuntijoina.  

JÄSENET VUONNA 2018: 
Sika
- Harri Asmala, Merikarvia
- Melina Lindegren, Salo
Nauta
- Hannu Karppila, Kangasala
- Janne Sirviö, Kuopio
Siipi
- Jouni Tuomola, Loimaa, pj

JÄSENET VUODELLE 2019   
(edustajiston toimintakauden   
päättymiseen saakka): 
Sika
- Harri Asmala, Merikarvia
- Guy Bosas, Lapinjärvi
Nauta
- Hannu Karppila, Kangasala
- Janne Sirviö, Kuopio
Siipi
- Jouni Tuomola, Loimaa, pj

TARKASTUSVALIOKUNTA

- 3 jäsentä
- Tarkastusvaliokunta kokoontui    
 kertomusvuonna yhden kerran.

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

JÄSENET VUONNA 2018: 
Varsinaiset jäsenet
- Markku Lemola, Janakkala
- Mika Puotunen, Nousiainen
- Eero Pura, Tammela

Varajäsenet
- Päivi Välilä, Janakkala
- Janne Sirviö, Kuopio
- Juha Salin, Virrat

Vuodelle 2019 (edustajiston toimintakauden päätty-
miseen saakka) valittiin samat jäsenet.

Tilintarkastajat 
tilikaudella 2018

Tilikaudella 2018 varsinaisina tilintarkastajina toimi-
vat tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, jonka 
päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Jari 
Henttula, ja KHT Osmo Valovirta sekä varatilintarkas-
tajina KHT Minna Viinikkala ja KHT Fredric Mattsson.

O S U U S K U N N A N  H A L L I N TO 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 
15 JÄSENTÄ

TOIMITUSJOHTAJAHALLITUS 
5 JÄSENTÄ

HALLINTORAKENNE

Kuvassa hallintoneuvoston jäsenet 1.1.2019.  
Takana vasemmalta: Arto Ylilammi, Matti Kaase, Melina Lindegren, Terhi Harjunmaa-Levonen, Jari Mäkilä, Juha Jarttu, Kalle Tapola. 
Edessä vasemmalta: Mikko Leikola, Kari Kivinen, Raine Rekikoski, Jaakko Veräväinen, Henrik Jensen, Juha Karkkula. Kuvasta puuttuvat Markku Laine ja Juha Wikström.

Hallintoneuvosto 

- 15 jäsentä
- Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna  
 kuusi kertaa. 
- Osallistumisaste kokouksiin 91 %.
- Hallintoneuvoston tehtävät on määritetty   
 LSO Osuuskunnan säännöissä (§ 16).

Jari Mäkilä (syntynyt 1970)
Hallintoneuvoston puheenjohtaja 2014 alkaen, hal-
lintoneuvoston jäsen vuodesta 2006.
Koulutus ja ammatti: maatalousteknikko, maatalous-
yrittäjä, sianlihantuottaja Oripäästä. 
Muut luottamustoimet: HKScanin hallituksen jäsen, 
HKScanin nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, Ori-
pään Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen, Pellervo-
Seuran valtuuskunnan jäsen, MTK:n lihavaliokunnan 
jäsen.

Terhi Harjunmaa-Levonen (syntynyt 1974)
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2018 alkaen, 
hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2013. 
Koulutus ja ammatti: AMK agrologi, naudan- ja sian-
lihantuottaja Huittisista.
Muut luottamustehtävät: -

Hallintoneuvoston jäsenten osallistuminen 
kokouksiin vuonna 2018:
Alakylä Satu 2/3
Aula Esa 5/6
Harjunmaa-Levonen Terhi 6/6
Juha Jarttu 5/6
Jensen Henrik 6/6
Karkkula Juha 6/6
Kivinen Kari 5/6
Laine Markku 5/6
Leikola Mikko 6/6
Mäkilä Jari 6/6
Rekikoski Raine 6/6
Tapola Kalle 6/6
Veräväinen Jaakko 4/6
Wikström Juha 5/6
Ylilammi Arto 6/6

31.12.2018 erovuorossa olivat Alakylä Satu, Aula 
Esa, Harjunmaa-Levonen Terhi, Kivinen Kari ja Wik-
ström Juha.

Erovuoroisista Alakylä Satu ja Aula Esa ilmoittivat, 
etteivät ole käytettävissä hallintoneuvoston jäse-
niksi. Syyskuussa 2019 Alakylä Satu päätti kuiten-
kin luopua hallintoneuvoston jäsenyydestä ennen 
toimintakautensa päättymistä. 

Edustajiston päätöksen mukaisesti hallintoneuvoston 
uusina jäseninä 1.1.2019 aloittivat Melina Lindegren 
ja Matti Kaase. 

31.12.2019 erovuorossa ovat Markku Laine, Mikko 
Leikola, Jari Mäkilä, Kalle Tapola ja Jaakko Verä-
väinen.

HALLINTONEUVOSTON 
NIMITYSVALIOKUNTA

- 5 jäsentä
- Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta kokoontui  
 kertomusvuonna seitsemän kertaa.

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan hallin-
toneuvoston keskuudesta nimitysvaliokunnan, jonka 
tehtävänä on valmistella ja tehdä esitys hallitukseen 
valittavista henkilöistä ja valmistella ja tehdä tarvit-
taessa esitys hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
varapuheenjohtajasta. 

Jäsenet vuonna 2018: Mikko Leikola (Lohja), 
Markku Laine (Mäntsälä) ja Henrik Jensen (Salo) sekä 
hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja. Asiantuntijoina kokouksiin osallistuivat myös 
hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Vuodelle 2019 valittiin samat jäsenet.
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O S U U S K U N N A N  H A L L I N TO

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2018 kuluttajien luottamus omaan talouteen säilyi vahvana HKScanin kotimarkkinoilla. 
Kiinnostus ruokaan ja ruuanlaittoon on vahvistunut jo usean vuoden ajan. Kuluneena vuonna 
lihamarkkina kehittyi kokonaisuutena edelleen myönteisesti. Vaikka kulutuksen kasvu hiipui 
joissakin tuoteryhmissä, kasvoi kysyntä kuitenkin vahvasti toisaalla, esimerkiksi broileri- ja 
ateriatuotteissa.

Kotimaisen lihan arvostus ja kysyntä kasvoivat kon-
sernin päämarkkina-alueilla, etenkin Ruotsissa. 
Samaan aikaan hintakilpailu asiakasrajapinnassa 
jatkui kuitenkin tiukkana, ja kauppojen omat tuo-
temerkit kasvattivat markkinaosuuksiaan. Tehtä-
vämme on kyetä luomaan kuluttajille lisäarvoa sekä 
tahtoa maksaa kotimarkkinoidemme vastuullisesta 
ruuantuotannosta ja sen korkeammista tuotantokus-
tannuksista. HKScanin vuoden 2018 tulos oli heikko. 
Konsernin liikevaihto sekä liikevoitto laskivat. Liike-
vaihdon laskun pääasialliset syyt olivat Ruotsin kruu-
nun heikkeneminen, Rauman siipikarjayksikön käyn-
nistyshaasteet sekä punaisen lihan myynnin lasku 
Ruotsissa ja Suomessa. Tanskassa liikevaihto nousi 
hieman edellisvuodesta kasva-
neen vientivolyymin ansiosta. 
Myös Baltian maissa liikevaihto 
kasvoi hieman. 

Liikevoitto laski kaikilla 
muilla markkinaalueillamme 
paitsi Ruotsissa. Laskun taus-
talla oli erityisesti Rauman siipi-
karjayksikön käynnistyskustan-
nukset, käynnistykseen liittyvä 
tuotantokustannusten kasvu, 
materiaalihävikki ja menetetty 
myynti. Rauman yksikön tuo-
tannollisen toiminnan vakaut-
taminen ja tavoitteen mukaisen 
tehokkuuden saavuttaminen sekä sen myötä siipi-
karjaliiketoiminnan vahvistaminen kaupallisesti ovat 
tekemisemme keskiössä. Vahvistamme myös tähän 
työhön tarvittavaa toimialaosaamista. 

Konserninlaajuista tehostamisohjelmaa täsmen-
nettiin heinäkuussa 2018. Ohjelmalla tavoitellaan 40 

miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodesta 2020 
alkaen. Tehostamisohjelman vaikutus ei näkynyt vielä 
vuoden 2018 tuloksessa.

TILALTA HAARUKKAAN    
-STRATEGIA PÄIVITTYY

HKScanin Tilalta haarukkaan -strategia antaa merki-
tykselliset raamit toiminnallemme. Se korostaa myös 
asemaamme vastuullisena ja kestävää kehitystä 
edistävänä toimijana. Uskomme, että hyvä syntyy 
hyvästä, ja siksi laatu ja vastuullisuus läpi koko ruo-
kaketjun on onnistumisen edellytys. 

Kaikkien ketjun toimijoiden 
kannattavuuden kannalta ruo-
kaketjun aktiivinen johtaminen 
niin strategisella kuin opera-
tiivisella tasolla on olennaista. 
Kysynnän luominen tuotteil-
lemme, oman eläinhankintamme 
kautta tulevan raaka-ainemää-
rän suhteuttaminen kysyntään, 
raaka-ainetaseen aktiivinen 
johtaminen sekä raaka-aineen 
kysyntälähtöinen tuotteistami-
nen, markkinointi ja myynti ovat 
monimuuttujapeli vailla vertaa. 
Siksi uskon vahvasti, että liha-

alan osaaminen ja sen vahvistaminen ovat välttä-
mättömiä edellytyksiä HKScanin liiketoiminnan kan-
nattavuuden parantamiselle.

Valitettavasti HKScanin strategian toteutus ei 
ole tuottanut tavoitteidemme mukaista parannusta 
yhtiön kannattavuuteen. Siksi tarvitsemme määrä-

tietoisia toimia negatiivisen kehityksen korjaamiseksi. 
Osana vuosittaista strategiaprosessiamme päivi-
tämme HKScanin strategiaa ja määritämme uudel-
leen strategiset painopistealueemme. Strategiatyö 
on parhaillaan käynnissä, ja se jatkuu vuoden 2019 
ensimmäisen vuosipuoliskon ajan.

VIENTI KIINAAN KÄYNNISTYI 
JA PANOSTUKSET KASVAVIIN 
SIIPIKARJAJA ATERIATUOTE- 
RYHMIIN JATKUIVAT

Pitkäjänteinen työ koko ruokaketjun laadun ja vas-
tuullisuuden kehittämiseksi palkittiin, kun suomalai-
silla perhetiloilla kasvatetun sianlihan vienti Forssan 
yksiköstämme Kiinaan käynnistyi huhtikuussa. Perus-
timme myös yhteisyrityksen Kiinaan. Tavoitteena on 
kaupallistaa, myydä ja markkinoida suomalaisia pre-
mium-kategorian sianlihatuotteita Kiinassa.

Rauman uuden siipikarjayksikön käyttöönotto 
on ollut haasteellista ja heikentänyt yhtiön tulosta 
niin vuonna 2017 kuin 2018. Haasteista huolimatta 
Suomessa valmistet tavien broilerituotteiden valmis-
tus keskitettiin Raumalle ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana ja Euran yksikkö suljettiin. Toisella vuosipuolis-
kolla onnistuimme parantamaan Rauman siipikarjayk-
sikön toimituskykyä, mutta haasteet painoivat edelleen 
tulosta merkittävästi. Tuotantotehokkuuden tavoite-
tason saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä. Karinie-
men® tuotemerkki ja sen korkea arvostus kuluttajien 
parissa antaa kuitenkin HKScanille vankan perustan 
palauttaa yhtiölle sen vahva asema siipikarjamarkki-
nassa, kun tuotannon tehokkuus ja toimitusvarmuus 
kehittyvät parhaillaan oikeaan suuntaan.

Yksi strategisista tavoitteistamme on vahvistaa 
asemaamme kiinnostavassa ja kasvavassa aterialii-
ketoiminnassa. Korkealaatuiset valmisruuat ja puo-
livalmiit raaka-aineet kasvattavat suosiotaan. Inves-
toimme parhaillaan aterioihin liittyvän tuotantokapa-
siteetin kasvattamiseen Viron Rakveressa, ja työ eteni 
kuluneen vuoden aikana suunnitellusti.

KANNATTAVUUDEN PARANTAMINEN 
ON ENSISIJAINEN TAVOITTEEMME

Meillä on edessämme vuosi, jonka aikana tavoit-
teemme on yhtiön kassavirran ja kannattavuuden 
tervehdyttäminen lyhyellä aikavälillä. Siten luomme 
edellytykset kehittää HKScanista omistajiaan pal-
kitseva, keskeinen ruoka-alan toimija. Vahvistamme 
liha-alan osaamiseen rakentuvaa perustaamme ja 
keskitymme entistä määrätietoisemmin koko arvo-
ketjun tehokkaaseen johtamiseen. Tämä edellyttää 
pitkän arvoketjun kaikkien osa-alueiden entistäkin 
aktiivisempaa hallintaa. Tavoitteemme on myös vah-
vistaa pääomarakennettamme. Kun edellä mainitut 
perusasiat ovat kunnossa, voimme siirtää huomiota 
uudistumiseen tähtääviin toimiin.

Asiakas- ja kuluttajalähtöisyytemme varmista-
miseksi aiomme keskittyä entistä vahvemmin arvo-
ketjumme ja tuoteportfoliomme markkina-aluekoh-
taiseen hallintaan ja liiketoiminnan johtamiseen 
markkina-aluekohtaisesti. Säilytämme kuitenkin ne 

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

Kuvassa hallituksen jäsenet 1.1.2019. 
Vasemmalta: Ilkka Uusitalo, Terhi Tuomi, Mari Korkeaoja-Nurmo ja Matti Murto.

Hallitus

- 5 jäsentä
- Hallitus kokoontui kertomusvuonna   
 kymmenen kertaa. 
- Osallistumisaste kokouksiin 98 %.
- Hallituksen tehtävät on määritetty   
 LSO Osuuskunnan säännöissä (§ 18).

Matti Murto (syntynyt 1964)
Hallituksen puheenjohtaja 1.1.2012 alkaen, hallituk-
sen varapuheenjohtaja 2008-2011, hallituksen jäsen 
vuodesta 2006. 
Koulutus ja ammatti: agronomi, naudanlihantuottaja 
Salon Kuusjoelta. 
Muut luottamustehtävät: Suur-Seudun Osuuskaupan 
hallintoneuvoston jäsen, MTK-Kuusjoen johtokunnan 
jäsen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry:n 
lihavaliokunnan jäsen.

Ilkka Uusitalo (syntynyt 1968)
Hallituksen varapuheenjohtaja 22.1.2015 alkaen, 
hallituksen jäsen 21,32011 alkaen. 
Koulutus ja ammatti: maatalousyrittäjä, broilerinli-
hantuottaja Salosta. 
Muut luottamustehtävät: HKScanin hallituksen 
varajäsen, OP Kantrisalon hallituksen puheenjoh-
taja, Metsäliitto osuuskunnan hallintoneuvoston 
jäsen, Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskun-
nan puheenjohtaja, Salon kaupunki: kaupunginval-
tuuston varapuheenjohtaja ja puheenjohtajaneuvos-
ton jäsen.

Mari Korkeaoja-Nurmo (syntynyt 1970)
Hallituksen jäsen 12.6.2013 alkaen.
Koulutus ja ammatti: agronomi, broilerin- ja sianli-
hantuottaja Kokemäeltä.
Muut luottamustehtävät: Satarehu Oy:n hallituksen 
jäsen.

Terhi Tuomi (syntynyt 1966)
Hallituksen jäsen 29.6.2017 alkaen. 
Koulutus ja ammatti: KTM, Boreal Kasvinjalostus 
Oy:n talousjohtaja, sianlihantuottaja Jokioisilta. 
Muut luottamustehtävät: HKScanin hallituksen jäsen.

Tomi Virtanen luopui hallituksen jäsenyydestä 
28.1.2019 kesken toimikautensa. Kertomusvuoden 
jälkeen 22.3.2019 hallintoneuvosto on nimittänyt 
hänen tilalleen Henrik Jensenin Salosta Virtasen 
jäljellä olevalle toimikaudelle vuoden 2020 loppuun 
saakka.

Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet lisäksi hal-
lintoneuvoston puheenjohtajat Jari Mäkilä ja Terhi 
Harjunmaa-Levonen sekä LSO Osuuskunnan toimi-
tusjohtaja Veikko Kemppi.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta.
Hallituksesta olivat erovuorossa 31.12.2018 Mari 
Korkeaoja-Nurmo ja Matti Murto.
31.12.2019 erovuorossa ovat Terhi Tuomi ja Ilkka 
Uusitalo.

O S U U S K U N N A N  H A L L I N TO

“Päivitämme

HKScanin strategiaa

ja määritämme

uudelleen strategiset

painopistealueemme.

Työ jatkuu vuoden

2019 ensimmäisen

vuosipuoliskon ajan.”
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     HKScanin kotimarkkinat

     Tuotantolaitos

     Myyntikonttori

     Pääkonttori

     Yhteisyritys

HKSCANIN 
TOIMIPISTEETLSO Osuuskunta ja HKScan Oyj muodostavat LSO-konsernin. 

Molempien pääkonttorit sijaitsevat Turussa.

LSO-KONSERNI JA HKSCAN OYJ

HKScanin kotimarkkinat ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. HKScanilla on asi-
akkaita ympäri maailmaa, Yhdysvalloista Uuteen Seelantiin. Aasia on merkittävä 
ja kasvava vientimarkkina. Konsernin tuotteista valmistettuja aterioita nautitaan 
kaiken kaikkiaan lähes 50 maassa – niin kodeissa, kouluissa, työpaikoilla kuin 
ravintoloissa. 

HKScanin tuotantoyksiköt sijaitsevat Itämeren alueella, mikä mahdollistaa syner-
gioiden hyödyntämisen ja tuotantokapasiteetin joustavan käytön. Lisäksi konser-
nilla on yhteisyritys Kiinan Shanghaissa ja edustusto Venäjällä, Pietarissa.

Omista myyntitoiminnoista Englannissa HKScan luopui helmikuussa 2018.

HKScan konsernin omistama tytäryhtiö vastaa HKScanin tuotannosta, myynnistä 
ja markkinoinnista Suomessa. Yhtiö teurastaa ja leikkaa sianlihaa Forssassa ja 
naudanlihaa Outokummussa. Broilereiden teurastus ja leikkuu tapahtuu Rau-
malla. Lihavalmisteet ja valmisruoat tehdään Vantaalla ja Mikkelissä. Tuotetoi-
mitukset asiakkaille lähtevät Vantaan tuotantolaitoksen yhteydessä sijaitsevasta 
logistiikkakeskuksesta. 

Lihatukku Harri Tamminen Oy (omistusosuus 49 %)
leikkaa ja jatkokäsittelee premium-tuotteita siasta, naudasta ja lampaasta Van-
taalla. Yhtiön erikoisalana on suomalainen Aito Rotukarjan Pihviliha. Tammisen
asiakkaina ovat suurten asutuskeskusten vähittäiskaupat sekä ravintolat ja suur-
keittiöt. Yhtiön toisena omistajana on Harri Tamminen perheineen.

Kivikylän Kotipalvaamo Oy (omistusosuus 49 %)
valmistaa korkealaatuisia palvituotteita, ruokamakkaroita ja tuoretta lihaa. Tuo-
tantolaitokset ovat Rauman Lapissa sekä Huittisissa ja Säkylässä. Kivikylän asiak-
kaisiin kuuluvat Suomen suurimmat päivittäistavaratketjut. Yhtiön toisena omis-
tajana on yrittäjäpariskunta Jari ja Sirpa Laihonen.

Paimion Teurastamo Oy (omistusosuus 100 %)
HKScan Finland Oy osti 50 prosentin osuuden Paimion Teurastamo Oy:stä kesä-
kuussa 2015 ja loput 50 prosenttia tammikuussa 2017. Yhtiö on keskittynyt
nautojen teurastukseen ja se toimii Paimiossa.

MARKKINA-ALUEET

TÄRKEIMMÄT TUOTEMERKIT

L S O - KO N S E R N I  J A  H K S C A N  OYJ

HKSCAN FINLAND OY

HKSCAN FINLAND OY:N OMISTAMAT 
TYTÄRYHTIÖT SUOMESSA

Länsi-Kalkkuna Oy (yhteisyritys, omistusosuus 50 %)
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.

Honkajoki Oy (yhteisyritys, omistusosuus 50 %)
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.

Pakastamo Oy (omistusosuus 50 %)
tarjoaa pakastus- ja varastointipalveluja yrityksille. Sillä on toimipisteet Pitäjänmä-
ellä Helsingissä, Vantaalla ja Tuusulassa. Yhtiön toinen omistaja on Valio. Kesä-
kuussa 2016 HKScan osti liiketoimintakaupalla Pakastamo Oy:n Forssassa harjoit-
taman pakastamotoiminnan.

Finnpig Oy (omistusosuus 50 %)
edistää sianlihantuotannossa eläinaineksen jalostusta ja risteytystoimintaa teol-
lisuuden ja kuluttajien tarpeisiin niin, että se takaa myös lihantuottajille edelly-
tykset kilpailukykyiseen ja kannattavaan tuotantoon. Yhtiön yhteistyökumppani 
on HKScan-konserniin kuuluva ruotsalainen Svenska Köttföretagen. Finnpigillä on 
karjuasema Sastamalassa. Yhtiön toinen omistaja on A-Tuottajat.

DanHatch Finland Oy (omistusosuus 20 %)
on broileriuntuvikkojen, -munien ja broileriemonuorikoiden tuotantoon keskittynyt 
yritys, jonka omistavat tanskalainen DanHatch-konserni ja HKScan Finland. Yhtiön 
kaksi hautomoa sijaitsevat Kokemäellä ja Mynämäellä.

HKSCAN FINLAND OY:N OMISTAMAT OSAK-
KUUS- JA YHTEISTYÖYRITYKSET SUOMESSA

HKSCAN OYJ:N HALLITUS
VALITTU 11.4.2019 
YHTIÖKOKOUKSESSA

Reijo Kiskola 
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen 12.4.2018 alkaen
Meijeri-insinööri, Suomen kansalainen,   
s. 1954

Jari Mäkilä 
Hallituksen varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen 27.11.2018 alkaen, 
varajäsen 12.4.-26.11.2018
Maanviljelysteknikko, Suomen kansalainen, 
s. 1970

Anne Leskelä
Hallituksen jäsen 11.4.2019 alkaen
KTM, Suomen kansalainen, s. 1962

Per Olof Nyman
Hallituksen jäsen 6.4.2017 alkaen
DI (Tuotantotalous), Ruotsin kansalainen,  
s. 1956

Harri Suutari
Hallituksen jäsen 30.1.2019 alkaen
Insinööri, suomen kansalainen, s. 1959

Terhi Tuomi
Hallituksen jäsen 30.1.2019 alkaen
KTM, Suomen kansalainen, s. 1966

Carl-Peter Thorwid
Hallituksen varajäsen 6.4.2017 
alkaen
DI (Tuotantotalous), Ruotsin kansalainen, 
s. 1964

Ilkka Uusitalo
Hallituksen varajäsen 30.1.2019 
alkaen
Suomen kansalainen, s. 1968

konsernitason synergiat, jotka voimme markkinoiden 
hyvällä yhteistyöllä saavuttaa. Tavoitteemme on toi-
mia dynaamisesti ja tehokkaasti aiempaa lähempänä 
asiakkaitamme. HKScanilla on useita merkittäviä vah-
vuuksia, jotka tukevat kannattavuuden parantami-
seen tähtääviä toimia. Meillä on osaava henkilöstö, 
vahvat kuluttajabrändit ja laaja valikoima erinomaisia 
tuotteita. Uskon vakaasti, että tuotteemme säilyttä-
vät vahvan asemansa osana kuluttajien kokonaisval-
taista ja terveellistä ruokavaliota, ja että onnistumme 
yhdessä henkilöstömme kanssa rakentamaan kilpai-
luetua sekä pohjoismaisilla kotimarkkinoilla että kan-
sainvälisillä vientimarkkinoilla.

PIENENNÄMME 
YMPÄRISTÖJALANJÄLKEÄMME

Vastuullisuus ja sen edistäminen ovat tärkeä osa stra-
tegista kivijalkaamme. Johtavana ruokatalona HKS-
canille on tärkeää torjua ilmastonmuutosta, edistää 
luonnonvarojen vastuullista käyttöä sekä sosiaalisen 
vastuullisuuden toteutumista koko arvoketjussa.

Olemme kuvanneet vastuullisuustyömme 
painopistealueet sekä liiketoiminnallemme olen-
naisimmat vastuullisuusteemat omassa vuosi-
kertomuksessamme. Myös näihin aihealueisiin liit-

tyvät tavoitteet sekä vuoden 2018 saavutukset 
ja haasteet on raportoitu osana vuosikertomusta. 
Kestävän kehityksen edistäminen niin kansallisesti 
kuin paikallisesti on tärkeää, sillä toiminnallamme on 
huomattava vaikutus toimintamaidemme kansanta-
louteen. Luomme arvoa muun muassa tarjoamalla 
työpaikkoja sekä markkinakanavan tuottajillemme. 
Samalla tuemme työllisyyttä haja-asutusalueilla. 
Myös liikekumppanimme, kuten asiakkaat ja tava-
rantoimittajat, hyötyvät meistä eniten, kun yhteistyö 
on pitkäjänteisestä ja kestävän kehityksen periaat-
teiden mukaista. HKScan tuottaa tulevaisuudessa 
pitkäjänteistä lisäarvoa sidosryhmilleen ainoastaan, 
jos sen talous on terveellä pohjalla. Siksi taloustilan-
teemme vakauttaminen on lähitulevaisuuden merkit-
tävin vastuullisuusteko, jolla on suuri merkitys koko 
ruokaketjussa.

Kuluneena vuonna täsmensimme koko konser-
nin yhteisiä, vuoteen 2030 ulottuvia pitkän aikavälin 
vastuullisuustavoitteita. Talouden tervehdyttämisen 
lisäksi yksi yritysvastuutyömme keskeisistä tavoit-
teista on pienentää ympäristöjalanjälkeämme mer-
kittävästi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme 
on muun muassa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
90 prosentilla vuoden 2014 tasoon verrattuna. Ener-
giankulutusta pienennämme 20 prosentilla vuoden 
2016 lähtötasoon verrattuna ja vedenkulutusta 25 

prosentilla verrattuna vuoteen 2018. Määrittelimme 
myös toimenpiteitä, joiden avulla pääsemme vas-
tuullisuustavoitteisiimme. Käymme myös aiempaa 
tiiviimpää vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa ja 
lisäämme toimintamme läpinäkyvyyttä entisestään.

RUOKAILOA VUOTEEN 2019

Kiitän lämpimästi niin henkilöstöämme, omista-
jiamme ja tuottajiamme kuin myös kuluttajia, asiak-
kaita ja kumppaneita hyvästä yhteistyöstä vuoden 
2018 aikana. Me HKScanissa haluamme olla kulutta-
jien ja asiakkaidemme sekä kaikkien yhteistyökump-
paneidemme luottamuksen arvoisia myös tulevai-
suudessa. Haluamme tervehdyttää HKScanin talou-
dellisen tilanteen ja vahvistaa yhtiön asemaa yhtenä 
keskeisistä ruoka-alan yhtiöistä, joka palkitsee omis-
tajansa. Tätä työtä teemme suurella sydämellä, jotta 
voimme jatkossakin jakaa sitä ruokailoa, jonka ainut-
laatuisen puhdas ja kotimainen
ruuantuotantomme mahdollistaa.

Tero Hemmilä
Toimitusjohtaja
HKScan

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

HKSCANILLA ON AINUTLAATUINEN ASIANTUNTEMUS RUUAN TUOTANTOKETJUSTA

PALVELEMME MAAILMAN VAATIVINTA HAARUKKAA

REHU-
GENETIIKKA

HANKINTA
TUOTANTO

BRÄNDIT
KONSEPTIT KULUTTAJATASIAKKAAT

KANAVATTUOTTAJAT

     HKScanin kotimarkkinat

     Tuotantolaitos

     Myyntikonttori

     Pääkonttori

     Yhteisyritys
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L S O  S T R AT E R I A  J A  E D U N VA LV O N TAA L K U T U OTA N N O N  Y H T E I S T YÖ RY H M ÄT

ALKUTUOTANNON YHTEISTYÖRYHMÄT LSO STRATEGIA

EDUNVALVONNALLA EDELLYTYKSIÄ JÄSENTEN 
KANNATTAVALLE LIHANTUOTANNOLLE

Yksi osa LSO Osuuskunnan toimintaa on luoda edun-
valvonnalla edellytyksiä jäsenten kannattavalle lihan-
tuotannolle ja lisäarvon rakentamiselle vastuullisesti 
tuotetulle suomalaiselle lihalle. Vaikuttaminen teh-
dään yhteistyössä HKScanin sekä muiden lihaosuus-
kuntien kanssa liha-alan toimintaedellytysten edis-
tämiseksi ja osana MTK:n lihavaliokunnan, Brysse-
lin kotieläinasiamiehen ja Pellervo-Seuran toiminnan 
kehittämistä. 

Tukeakseen jäsentensä lihantuotantoa LSO 
Osuuskunta rahoittaa ja tekee lihaedunvalvontaa 
niin Suomessa kuin EU:ssa. Lihaedunvalvontaa 
rahoittavana LSO Osuuskunta edellyttää MTK:n liha-

1. Mahdollistaa omistajatuottajan toimiva,   
 kannattava ja kehittyvä lihantuotanto   
 omistamalla lihateollisuutta.

2.  Kehittää alkutuotantoa ja suomalaisen lihan  
 lisäarvoa.

3.  Luoda vaikuttamisella edellytyksiä omistaja- 
 tuottajan lihantuotannolle.

4. Varmistaa vakaalla ja ennustettavalla taloudella 

 määräävän ja sitoutuneen omistajavallan   
 HKScanissa.

5.  Tuottaa omistajatuottajapalveluja.

edunvalvonnan tukevan aktiivilihatilojen toiminta-
edellytyksiä ja lisäarvon rakentamista vastuullisesti 
tuotetulle suomalaiselle lihalle. 

LSO Osuuskunnan ajamista kannoista mm. seuraavat 
etenivät toimintavuoden aikana:

- Valtioneuvoston periaatepäätös ja ohjeistus  
 julkisten hankintojen vastuullisuudesta 

- Alkuperämerkinnän laajeneminen lihan lisäksi  
 lihajalosteisiin

- Ravintolaruuan alkuperämerkinnän   
 laajentaminen

LSO Osuuskunnan hallitus, eläinlajikohtaisten ryhmien puheenjohtajat sekä yhtiön vastuuhenkilöt

SUOMI-TASON 
STRATEGINEN YHTEISTYÖRYHMÄ

ELÄINLAJIKOHTAISET YHTEISTYÖRYHMÄT

YHTEISTYÖSSÄ

Lisäksi ryhmien työskentelyyn osallistuu yhtiön asiantuntijoita.

BROILERI

Yhteistyöryhmästä 
vastaava toimihenkilö:
Jarmo Seikola

Tuottajajäsenet:
Puotunen Mika, pj, Nousiainen
Jarttu Juha, Huittinen
Laaksonen Heikki, Marttila
Oittinen Jussi, Sastamala

Kanalassa kuoriutuneet kasvatus-
tapa otettiin tuotantoon vuoden 
2018 alussa. Lanseeraus ensin 
Suomeen ja syksyllä Ruotsiin.
 
Rauman tuotantolaitoksen ylös 
ajoa jatkettiin vuoden loppuun, 
jolloin saavutettiin käytettävyys, 
saannot ja toimitusvarmuus  
tavoitetasolle.

NAUTA

Yhteistyöryhmästä 
vastaava toimihenkilö:
Ilkka Ojanen 

Tuottajajäsenet:
Eronen Vesa, pj, Liperi
Himanen Teppo, Salo
Mustonen Jussi, Laitila
Pekonen Kari, Parikkala
Pullinen Jyrki, Loimaa
Salin Juha, Virrat
Tapola Kalle, Hauho
Veräväinen Jaakko, Lammi

Naudanlihan tuotannon   
kannattavuuden seuranta   
Sipo-laskemien avulla.

Toimenpiteet kesän 2018 rehu-  
tilanteen johdosta, Karkearehu-
pörssi.

Kannanotto uuteen eläinsuojelu- 
lakiluonnokseen.

Lypsylehmien nopeat noudot.

ROTUKARJA 2025 sopimuksia   
tehtiin riittävä määrä.

Yhteistyöryhmästä 
vastaava toimihenkilö:
Esa Heikkilä 

Tuottajajäsenet:
Antikainen Matti, pj, Aura
Eeva Jukka, Kuusjoki
Hiidenheimo Heidi, Hämeenkoski
Kouvo Juha, Punkalaidun
Lahti Hannu, Ilmajoki
Pukara Antti, Honkajoki
Varjola Antti, Lapinjärvi
Wikström Juha, Perniö
Ylilammi Arto, Karvia

Sopimusseuranta: vuoden 2017 
sopimuksen sisällön toimivuus 
tuottajakentässä.

Teuraslaadun kehittäminen 
yhdessä HKScanin kanssa,
esimerkkinä laadukkaan  
tuotannon lisän uudistaminen.

Kannattavuuden seuraaminen. 
Viljan hinnan nousun   
vaikutukset tuotantoon.

Kehitysohjelmien uudistamisen 
käynnistäminen.

SIKA

- Lihan ja lihavalmisteiden alkuperämerkintöjen  
 laajeneminen

- Ruokaketjun toiminnan reiluutta seuraava   
 ruokavaltuutettu 

- Panostukset suomalaisen ruokaviennin   
 lisäämiseen

- Viranomaisluvin on avattu uusia maita   
 lihaviennille

- Suomalaisen naudanlihan kansallinen   
 ympäristövastuuviesti

LSO OSUUSKUNNAN EDUNVALVONTAKANNAT

Ruoka-ala on elintärkeä Suomelle. Alan arvonlisää voidaan kasvattaa kohtelemalla suomalaista alkutuottajaa ja jalostajaa reilusti:

1. Ruokaketjun tulonjakoa tulee reiluuttaa mahdollistamaan ruokaturvallisuus, huoltovarmuus, alkutuotannon ja jalostuksen     
 toimintaedellytykset sekä suomalainen omistajatuottajuus.

2. Verovaroin tuotetuissa julkisissa ruokapalveluissa tulee käyttää vain Suomen viranomaisvaatimukset täyttävää lihaa.     
 Tuontilihan tulee täyttää sama kokonaisvastuullisuuden (one health) vaatimustaso.

3. Vientiä edistämällä kasvatetaan lihaketjuun arvolisää ja parannetaan kauppatasetta.

4. Alkuperää, tuotantotapaa ja tuotannon vastuullisuutta kuvaavien merkintöjen tulee olla selkeitä, jotta kuluttaja voi valita haluamansa vaihtoehdon.

5. Suomalaisen kotieläintalouden rehuvalkuaisomavaraisuutta tulee nostaa.

6. Byrokratiaa ja tuotantokustannuksia kasvattavan sääntelyn purkamista tulee jatkaa.

7. Lihantuotannolla tulee olla yhtäläiset toimintaedellytykset koko maassa.
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RYHMIEN PÄÄTEKEMISET VUONNA 2018

AGRI

VISIO & STRATEGISET 
KEINOT TUOTTAA 
LISÄARVOA

TOIMINTA-AJATUS

ARVOT

Kannattava
omistaminen

Vahva talousJäsenpalveluiden
tuottaminen

Vaikut-
taminen

Alku-
tuotannon 
kehittäminenSuomalaisen

omistaja-
tuottajan 

paras 
kumppani

LSO Osuuskunta 
suomalaisten lihantuottajien yhteisönä tuottaa 

jäsenilleen lisäarvoa olemalla merkittävä 
liha-alan omistaja, vaikuttaja ja alku-

tuotannon kilpailukyvyn kehittäjä.

Kannattava

Kotimainen

Kehittyvä
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SUOMALAISEN OMISTAJA-
TUOTTAJAN PARAS KUMPPANI

L S O  O S U U S K U N N A N  O M I S T U S

LSO OSUUSKUNTA ON HKSCANIN 
SUURIN OSAKKEENOMISTAJA

JÄSENTEN SIJOITTAMA OSUUSPÄÄOMA 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 suuruu-

den aina kalenterivuoden vaihteessa. Jos tuottaja-
tilityksesi kasvavat, nousee osuuspääomavelvoit-
teesi 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 takai-
sin korkojen kera vuoden kuluttua eroamisvuoden 
tilikauden päättymisestä.

Osuuskunnan omistusosuus HKScanissa oli tilikau-
den päättyessä 34,88 prosenttia osakepääomasta 
ja 69,25 prosenttia äänimäärästä. Näillä luvuilla LSO 
Osuuskunta on HKScanin suurin omistaja.  

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin 
merkitty osakepääoma oli vuoden 2018 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 Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuus-
kunnan (4 735 000 kpl) ja Lantmännen ek.för:n 
(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 laskennallinen arvo vuoden 
2018 joulukuun lopussa oli 76,7 (169,1) miljoonaa 
euroa. Se jakaantui niin, että A-sarjan osakkeiden 
markkina-arvo oli 69,1 (152,2) miljoonaa euroa ja 
listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen 
arvo oli vastaavasti 7,7 (16,9) miljoonaa euroa.

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

LIITY HKSCANIN OMISTAJIEN VAHVAAN JOUKKOON

Voidaksesi liittyä LSO Osuuskuntaan sinulla täytyy olla voimassa oleva yhteistyösopimus 
HKScan Finlandin, Länsi-Kalkkunan, DanHatch Finlandin tai Paimion teurastamon kanssa. 
Jäsenyyttä haetaan osuuskunnan hallitukselta kirjallisella jäsenhakemuksella. Jäsen-
hakemuksen, 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. 

KEHITÄ YHTIÖN KANSSA   
OMAA LIHANTUOTANTOASI

Tuotannon jatkuvuuden varmentamiseksi LSO Osuus-
kunta on mukana alkutuotannon yhteistyöryh-
missä kehittämässä yhtiön lihantuotannon ja hankin-
nan kilpailukykyä sekä seuraamassa kannattavuutta.  
Eturivin suomalaiset lihantuottajat kehittävät näkö-
alapaikalla 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 7 % korkoa. Vuoden 2017 
osuuspääoman korko oli 5 prosenttia ja hallituksen 
ehdotus vuodelle 2018 on sama.

VEROHYÖTYÄ OSUUKSISTA

LSO Osuuskunnan osuuksilla kasvatat nettovaralli-
suuttasi, joka auttaa verotuksen hallinnassa. Net-
tovarallisuutta karttuu jopa osuuksista, joita et ole 
vielä maksanut. Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla 
ja elinkeinoyhtymillä verohyöty perustuu siihen, että 
nettovarallisuuden kasvu nostaa pääomatulona vero-
tettavan tulon osuutta.
  
Esimerkki. Jäsenellä oli vuonna 2018 yhteensä 5 
osuutta, joista hän oli maksanut sisään 4. Osuuden
nimellisarvo on 2000,00 euroa ja vuoden 2018 
verotuksessa osuuden vertailuarvo oli puolestaan 
6 760,20 euroa.

Maksettu osuuspääoma:
4 x 2 000,00 = 8 000,00
Veroilmoitukseen merkittävät varat:
5 x 6 760,20 = 33 801,00
Veroilmoitukseen merkittävät velat:
1 x 2 000,00 = 2 000,00
Osuuksien kerryttämä nettovarallisuus:
33 801,00 – 2 000,00 
= 31 801,00 euroa

Jäsen on tässä tapauksessa kerryttänyt nettovaral-
lisuuttaan 31 801 euron edestä sijoittamalla osuus-
pääomaa 8 000 euroa.

LSO OSUUSKUNNAN TAKAAMA 
ELÄINRAHOITUS

Eläinluottokelpoinen LSO Osuuskunnan jäsen saa 
rahoituksen koko välitys- ja uudistuseläimiä koske-
vaan kauppahintaan ilman vakuusmenettelyä oman 
tilan puolesta. Vuonna 2018 eläinluotto laajeni kat-
tamaan myös rotukarjatuotannon. Järjestely alentaa 
eläinluototuksen korkokustannuksia eli LSO Osuus-
kunnan 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 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.  

STRATEGISET KEINOT TUOTTAA 
LISÄRVOA JÄSENELLE

* Vertailukelpoinen

TANSKA

Liikevaihto 149,3 MEur
Liikevoitto*  -5,9 MEur
Henkilöstö 636
Eläinlaji 

BALTIA

Liikevaihto 162,1 MEur
Liikevoitto*  -0,7 MEur
Henkilöstö 1 538
Eläinlaji 

SUOMI

Liikevaihto 721,9 MEur
Liikevoitto* -36,1 MEur
Henkilöstö 2 883
Eläinlaji 

RUOTSI

Liikevaihto 682,1 MEur
Liikevoitto* 8,9 MEur
Henkilöstö 2 123
Eläinlaji

LSO OSUUSKUNTA

34,9 % osakkeista 69,3 % äänistä

HKSCAN OYJ   |   Toimitusjohtaja Tero Hemmilä

LIIKEVAIHTO 
1 715,4

MEur

HENKILÖSTÖ 
7 179

KESKIMÄÄRIN

LIIKEVOITTO 
-47,5
MEur

vertailukelpoinen

OMAVARAISUUS-
ASTE 

35,5 %

Kannattava
omistaminen

Vahva talous
Jäsenpalveluiden

tuottaminen

Vaikuttaminen
Alkutuotannon 
kehittäminen

Suomalaisen
omistajatuottajan 
paras kumppani
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