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LSO Osuuskunnan 
tarkoitus ja toiminta-ajatus
LSO Osuuskunta on 1 600 aktiivisen lihantuottajan yhteisö, joka käyttää 
vastuullisesti suomalaisen omistajan ääntä Euroopan viidenneksi 
suurimmassa liha-alan yhtiössä HKScanissa.

 Omistajuus HKScanissa mahdollistaa 
osuuskunnan jäsenten tuottamien 
välitys- ja teuras eläinten markkinoinnin 
kilpailukykyiseen hintaan.

 LSO Osuuskunta kantaa oman vastuunsa 
eläinten hyvinvoinnista ja vastuullisesta 
tuotannosta HKScanin tuotantoketjussa.

 LSO Osuuskunta ajaa jäsenten 
toimintaedellytyksiä tukevia kantoja ja 
esiintuo vaikuttamisessaan lihantuotannon 
yhteiskunnallisen merkityksen.

 LSO Osuuskunta mahdollistaa jäsentensä 
taloudellisia toimintaedellytyksiä käyttämällä 
omistajavaltaa HKScan Oyj:ssä.

 Omistajana LSO Osuuskunta asettaa 
HKScanin tulostavoitteet valvoen ja ohjaten 
liiketoimintaa jotta koko liiketoiminta, 
mukaan lukien sopimustuotanto, kehittyy 
kannattavasti ja kilpailukykyisesti.

 Omistajuus varmistaa HKScanin sitoutumisen 
päämarkkina-alueillaan paikalliseen raaka-
aineeseen ja koko lihantuotantoketjun 
kilpailu kyvyn kehittämiseen.



 Lihan tuottajahintojen viiveellä tapahtunut 
nousu ei riittänyt kompensoimaan kustan-
nusten nousua. Hintojen nousupaine jatkuu 
tuotannon kannattavuuden heikennyttyä.

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

 Helmikuussa lanseerattu HK Rypsiporsas® 
osoittautui menestykseksi. Rypsiporsas-
tuotteiden voimakkaan kysynnän siivittä-
mänä sianlihan kokonaiskulutus Suomessa 
kääntyi vuositasolla 5 prosentin kasvuun.

 Jäsenet saivat maksamalleen osuuspää-
omalle vuodelta 2010 kilpailukykyisen 12 
prosentin koron. Vuodelta 2011 osuuskun-
nan hallitus esittää koroksi 6 prosenttia.

 LSO Osuuskunta jatkoi vuonna 2005 alka-
nutta passiivijäsenten erottamisohjelmaa. 
Hallinnon tavoitteena on pitää osuuskunnan 
toiminta aktiivituottajien käsissä. Passiiviksi 
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Vuosi 2011 lyhyesti

luokitellaan ne jäsenet, jotka eivät ole myy-
neet viimeisen 12 kuukauden aikana sikoja 
tai broilereita tai viimeisen 24 kuukauden 
aikana nautoja HK Agrille tai myyneet vii-
meisen 12 kuukauden aikana kalkkunoita 
Länsi-Kalkkunalle.

 LSO Osuuskunta hyväksyi uuden osuus-
kuntastrategian: osuuskunta on aktiivisten 
lihantuottajien yhteisö, joka mahdollistaa 
jäsentensä taloudellisia toimintaedellytyksiä 
käyttämällä omistajavaltaa HKScan Oyj:ssä. 
Strategia korostaa koko lihaketjun kehittämistä 
ja lisäarvon tuottamista suomalaiselle lihalle.

 LSO Osuuskunta sai tammikuussa 2012 
hovi oikeudelta päätöksen osuuskunnan 
vuonna 2006 HKScanin osakkeilla tekemiä 
osakekauppoja koskevassa oikeudenkäyn-
nissä. LSO Osuuskunta hakee valituslupaa 
korkeimpaan oikeusasteeseen.

 LSO Osuuskunnan hallinnon ja HKScanin 
hallituksen päällekkäisistä henkilöedustuk-
sista luovuttiin vuoden 2011 alusta.
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Omistajatahto 
kompassina
Määräysvallan säilyttäminen HKScan Oyj:ssä on kivijalka, jonka varaan LSO Osuuskunnan omistajastra-
tegia rakentuu. Lisäksi osuuskunnan hallinto on linjannut, että omistusta vahvistetaan aina kun se talou-
dellisen tilanteen puitteissa on mahdollista. LSO Osuuskunnan omistus HKScan Oyj:ssä pysyi entisellään 
ollen 34,88 % osakemäärästä ja 69,25 % äänimäärästä. 

Vuoden 2011 aikana osuuskunnan hallinnon tehtävänä oli päivittää omistajastrategia, jossa omistajan 
tahtotila ilmaistaan. Asian tärkeyttä kuvastaa, että se antaa suuntaviivat HKScanin toiminnalle määrittele-
mällä taloudelliset ja toiminnalliset päämäärät. Osuuskunnan hallinnon tehtävänä on myös valvoa niiden 
toteutumista ja kantaa pääomistajana vastuunsa yrityksen pitkän aikavälin menestyksestä. Pitkäjänteinen 
omistajuus on keskeinen menestystekijä, joka tulee nähdä rahallista arvoa laajempana ja jonka puolesta 
meidän kaikkien tulee työskennellä. 

Perusviesti säilyy

LSO Osuuskunnan tavoitteena on jäsentensä lihantuotantoelinkeinon kannattavuuden turvaaminen. Pää-
omistajuuden avulla varmistamme HKScanin sitoutumisen paikalliseen raaka-aineeseen ja koko lihantuo-
tantoketjun kehittämiseen kotimaassa.

Lisäarvon tuottaminen laadukkaalle suomalaiselle lihalle on lähtökohta, jonka avulla edellytykset 
lihantuotannon jatkumiselle ja tilojen kehittämiselle turvataan. Jäsenelle omistajuuden merkitys konk-
retisoituu toimivan ja kehittyvän ketjun antamasta kilpailukyvystä markkinoilla. Lihantuottajina meidän 
on voitava luottaa yrityksen kilpailukykyyn, jonka varaan rakennamme pitkäjänteiset investoinnit tiloilla.

Tärkeään asemaan nousee innovatiivinen ja kehittävä, eteenpäin vievä asenne. Koko ketjun kannat-
tavuuden parantamiselle ja kehittymiselle hyvän lähtöasetelman antaa edelleen jatkuva lihan kulutuksen 
kasvu. Erityisen huomattavaa vuoden 2011 tilastoissa oli sianlihan kulutuksen viiden prosenttiyksikön 
nousu. HK Rypsiporsaan tulo markkinoille voi ottaa osan tästä kasvusta omaksi ansiokseen.

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui

HKScanin hallituksen yksi erittäin tärkeä tehtävä viime vuoden aikana oli uuden toimitusjohtajan valinta. 
HKScan Oyj:n nimitysvaliokunnan puheenjohtajana sain osallistua ensimmäistä kertaa tähän mielenkiin-
toiseen prosessiin. Nyt toivotan maaliskuun alussa 2012 työnsä aloittaneelle toimitusjohtaja Hannu Kot-
toselle parhainta menestystä yhtiön luotsaamisessa parempaan tuloksentekokuntoon. Luottaen siihen, 
että yhtiön menestys takaa hyvän tulevaisuuden myös suomalaisille lihantuottajille ja LSO Osuuskunnalle.

Eläkkeelle siirtyneelle Matti Perkonojalle esitän LSO Osuuskunnan kiitokset hänen pitkäaikaisesta ja 
arvokkaasta työstään yhtiön palveluksessa ja erityisesti viimeisistä vuosista toimitusjohtajana viemässä 
yritystä läpi haastavan kasvuvaiheen.

Tiina Teperi-Saari
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

HKScanin keskeiset 
taloudelliset tavoitteet 

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

nettotuloksesta

LSO Osuuskunnan keskeiset 
edunvalvontakannat

 Lihantuotannolla tulee olla 
yhtäläiset toimintaedellytykset 
koko maassa

 Suomalaisen tuotantotavan eri-
tyispiirteet pitää huomioida ja 
turvata EU:n maatalouspolitii-
kan uudistamisen yhteydessä

 Parhaita käytäntöjä hyödyntä-
vän, kannattavan ja vastuul-
lisen lihantuotannon kehittä-
miseen pitää olla saatavissa 
rahoitusjärjestelmiä
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Aktiivisten lihantuottajien 
vakavarainen yhteisö

LSO Osuuskunnan 
edun valvonnan 
keihäänkärjet 2012 

 Lihaedunvalvonnan tiivistämi-
nen osana MTK:n lihavalio-
kuntaa 

 Julkisten hankintojen ehtoihin 
ja ostoihin vaikuttaminen, jotta 
vastuullisesti tuotetun suoma-
laisen lihan vahvuudet huomi-
oidaan hankintaperusteena 

 Verovaroin tuotetuissa ruoka-
palveluissa tulee käyttää vain 
Suomen viranomaisvaateet 
täyttävää lihaa

 Edistetään tuotantotapa-
merkinnän käyttöönottoa 
alkuperämaamerkinnän 
rinnalle Suomi vastuullisen 
lihantuotannon mallimaa 
hankkeessa

LSO Osuuskunta on vireä 99-vuotias 1 600:n suomalaisen aktiivilihantuottajan yhteisö. Osuuskunta on tänään 
enemmän kuin koskaan juuri aktiivisesti lihaa ja välityseläimiä tuottavien ja tuotantoaan kehittävien tilojen yhteisö.  

Osuuskunta toimii tuottaakseen jäsenilleen mahdollisimman suuren lisäarvon. LSO:n tehtävä on tukea jäsen-
tensä lihantuotantoa ja markkinointia sekä turvata jäsentensä lihantuotannon jatkuvuus. 

LSO Osuuskunnan kertomusvuonna hyväksymän osuuskuntastrategian mukaan osuuskunta mahdollistaa 
jäsentensä taloudellisia toimintaedellytyksiä käyttämällä omistajavaltaa Euroopan viidenneksi suurimmassa lihata-
lossa HKScan Oyj:ssä. Strategia korostaa koko lihaketjun kehittämistä ja lisäarvon tuottamista suomalaiselle lihalle. 

Lihantuotannon jatkuvuus ja kehittyminen edellyttää HKScanilta kykyä maksaa kilpailukykyistä tuottajahintaa, 
tuottaa toimivaa välitys- ja teuraseläinlogistiikkaa sekä tarjota kilpailukykyisiä alkutuotannon kehittämispalveluita, 
tuotantopanoksia ja suojautumispalveluita markkina- ja hintariskeiltä.

Omistajaohjauksen lisäksi LSO Osuuskunta ajaa aktiivisesti jäsenten toimintaedellytyksiä tukevia kantoja 
tuoden vaikuttamisessaan esiin lihantuotannon yhteiskunnallisen merkityksen. Elintarviketuotanto on Suomen 
neljänneksi suurin ja Euroopan suurin teollisuuden ala. Suomalaisia vahvuuksia hyödyntävä lihantuotanto ja -jalos-
tus ovat pitkäjänteinen lupaus palvella kuluttajaa vastuullisesti tuotetulla laadukkaalla lähiruualla. Lihaketju on 
merkittävä työllistäjä ja pitkäjänteinen investoija suomalaiseen toimeentuloon ja hyvinvointiin. Maapallon kasva-
van väestön ruokkimiseksi tarvitaan vastuullisesti lähellä tuotettua ruokaa, sen puolesta kannattaa tehdä työtä.

Vakavarainen lisäarvon tuottaja

Osuuskunnan tavoite on maksaa sisään maksetulle osuuspääomalle kilpailukykyistä ja tasaista korkoa. Koronmak-
sun mahdollistaa HKScanin osakkeenomistajilleen maksamat osingot.

Koska HKScanin maksama osinko vuodelta 2011 alenee 17 senttiin/osake (22 senttiä/osake) joutuu osuus-
kunta alentamaan osuuspääomalle maksettavaa korkoa. Vuodelta 2011 osuuskunnan hallitus esittää koroksi 6 
prosenttia. Tämä alittaa kymmenen viime vuoden aikana maksetun keskikoron (10,4 %).  

HKScan on tilinpäätöstiedotteessaan arvioinut liiketuloksensa paranevan vuonna 2012. Tämä luo osaltaan 
edellytyksiä paremmalle osingonmaksukyvylle.   

Osuuskunnan omistuksessa HKScanissa ei tapahtunut muutoksia. Osuuskunnan hallussa 31.12.2011 oli 34,88 
prosenttia osakkeista ja 69,25 prosenttia äänimäärästä, osakkeiden kokonaismäärän ollessa 19 193 884 kpl. Osa-
keomistuksen markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 108,3 miljoonaa euroa (137,2 milj. euroa). 

Osuuskunnan talous on vakaalla pohjalla: omavaraisuusaste on hyvä 62,2 % (61,3 %), tase vahva ja maksu-
valmius on kunnossa. LSO Osuuskunnan jäsenillä on nettovarallisuutta osuuskunnassa moninkertaisesti nimellis-
arvoa enemmän. Se on osalle jäsenistä merkittävä veroetu.

Hallinnon tavoitteena on säilyttää ja kehittää LSO Osuuskuntaa aktiivisten lihantuottajien yhteisönä. Osuus-
kunta jatkoi vuodesta 2005 alkanutta passiivijäsenten erottamisohjelmaa aktiivijäsenten osuuden noustessa yli 
96 prosenttiin jäsenistä. Passiiviksi luokitellaan ne jäsenet, jotka eivät ole myyneet viimeisen 12 kuukauden aikana 
broilereita tai sikoja tai viimeisen 24 kuukauden aikana nautoja HK Agrille tai myyneet viimeisen 12 kuukauden 
aikana kalkkunoita Länsi-Kalkkunalle.

Vuoden 2011 lopussa LSO Osuuskunnan jäsenmäärä oli 1 670 (1 810). Laskua jäsenmäärässä oli 8 %. 
Eronneilla oli maksettuna osuuspääomaa 946 881 euroa (1 179 578). 

Osuuspääoman keruuohjelma toimii suunnitellusti. Osuuspääoman suuruus oli vuoden vaihteessa 20 209 774 
euroa (20 076 995). Osuuspääomavelvoite oli 23 990 000 euroa (23 476 000), josta maksettu oli 14 308 631 euroa 
(13 106 349). Vapaaehtoisen maksetun osuuspääoman määrä oli 5 901 143 euroa (7 750 033).

Kiitos!

Kiitän osuuskunnan jäseniä, aktiivista hallintoa, osuuskunnan asioita huolella hoitaneita toimihenkilöitä sekä sidos-
ryhmiämme yhteistyöstä. Toivon HKScanin henkilöstölle ja johdolle tarmoa toteuttaa uuden toimitusjohtaja Hannu 
Kottosen johdolla mittavat kehitysohjelmat asetettujen tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti.

Veikko Kemppi
LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja
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Monin tavoin haasteellisesta vuodesta huolimatta HKScanin markkina-asema 
säilyi vahvana konsernin kaikilla viidellä markkina-alueella eikä merkittäviä 
muutoksia tapahtunut. Lihan kulutus kasvoi kaikilla markkina-alueilla.

Konsernin kannattavuus tasapainottui vuoden loppua kohti: viimeinen 
vuosineljännes oli jo odotusten mukainen heikosti menneen alkuvuoden jälkeen.

Tilanne tasapainottui Suomessa, Ruotsissa 
odotukset vakautumisen suhteen korkealla

Suomessa liiketoiminnan kannattavuus parani loppuvuonna. Kehitykseen 
vaikuttivat eniten toteutetut myyntihintojen korotukset ja kustannusten 
karsiminen. Syksyn 2011 aikana Suomessa aloitettiin siirtyminen ohjatum-
paan sopimustuotantoon sikataloudessa. Siirtyminen etenee suunnitelmien 
mukaan. Sianlihaliiketoiminnan pitkään jatkuneet haasteet alkoivat helpottua 
vuoden loppua kohti.

HKScan 
– lähes sadan vuoden menestystarina

Vuoden 2011 tärkein tuotelanseeraus Suomessa, HK Rypsiporsas®, 
osoittautui kaupalliseksi menestykseksi. Joulumyynnissä HK Rypsiporsas 
-joulukinkku lunasti paikkansa monessa pöydässä. Myös kotimaan grillaus-
kausi onnistui hyvin. Hyvien kokemusten innostamana Rypsiporsaan ruot-
salainen vastine, Svensk Rapsgris, tuodaan vähittäiskauppaan Ruotsissa 
kesällä 2012. Kokeiluvaiheen aikana Rapsgris on herättänyt paljon kiinnos-
tusta sikäläisen alkutuotannon piirissä.

Ruotsissa markkinatilanne jatkui haasteellisena läpi vuoden. Ruotsalai-
sesta liharaaka-aineesta on pulaa ja sen tuottajahinta on pysynyt korkeana, 
mikä on lisännyt tuontia Ruotsiin merkittävästi. Suurimpana syynä on ollut 
tuojien kannalta edullinen valuuttakurssitilanne.

Tanskassa keskityttiin liiketoiminnan uuden rakenteen sisäänajoon. 
Vuosi 2011 oli siipikarjayhtiö Rose Poultryn ensimmäinen täysi toimintavuosi 
konsernissa. HKScan-konserni vie strategiaansa eteenpäin myös Tanskassa. 
Pakastetuotannosta ja -tuotteista siirrytään tuoretuotteiden tarjoamiseen 
Rose Poultryn kotimarkkinoille Tanskaan ja Ruotsiin.

Kuvassa vasemmalla HKScania helmikuun 2012 loppuun asti johtanut Matti 
Perkonoja sekä oikealla maaliskuun 2012 alussa aloittanut toimitusjohtaja 
Hannu Kottonen. Toimitusjohtajat on kuvattu Turkuun vuoden 2011 lopulla 
valmistuneessa uudessa pääkonttorissa, HK-Centerissä.
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Baltiassa ja Puolassa liiketoiminta kehittyi aiempien vuosien tapaan 
myönteisesti ulkoisen toimintaympäristön kasvaneista haasteista huolimatta.

 

Kannattavuuden elpyminen jatkuu

Konsernin rahoituskulut kasvoivat vuonna 2011 merkittävästi. Se johtui laina-
marginaalien noususta, korkojohdannaisten kustannuksista sekä aiempaa 
korkeammasta korkotasosta.

Kannattavuuden parantamiseksi HKScan on asettanut keskeiseksi lähi-
ajan tavoitteeksi kassavirran vahvistamisen ja sen myötä korollisen vieraan 
pääoman vähentämisen. Investointiohjelma jatkuu maltillisella tasolla.

Kuluttajamarkkinan muutokset näyttävät suuntaa

Kuluttajamarkkina on pirstoutumassa pienempiin kuluttajaryhmiin ja tämä 
suuntaus vahvistuu edelleen. Alalla menestyvät ne, jotka ymmärtävät ja hyö-
dyntävät tilanteen parhaiten. HKScan-konsernin keskeisen menestystekijän 
muodostavat vahvat tuotemerkit ja niiden alla olevan tuotetarjooman kehittä-
minen. Konsernin pitää jatkossakin pystyä vastaamaan kuluttajien odotuksiin 
ja jopa ennakoimaan niitä.

Kuluttajakysynnän vaihteluihin HKScan vastaa laajalla tuoteportfoliolla, 
jossa on vaihtoehtoja eri kuluttajaryhmien monenlaisiin tarpeisiin ja miel-
tymyksiin. Tuotevalikoiman laajuus tasoittaa osaltaan kysynnän vaihteluja 
myös maailmantalouden ongelmatilanteissa.

Pian sadan vuoden mittainen menestystarina

Kuluttajamarkkinan muuttuessa konsernikin muuttuu ja ruokatrendejä seura-
taan tiiviisti. Yksittäisten kuluttajien syvät tottumukset puolestaan muuttuvat 
melko hitaasti, sillä ruokaan liittyvät tavat ja tottumukset periytyvät usein 
lapsuudesta. Kuluttajatottumusten muutosten hallinta on tärkeää.

HKScanissa on myös muita asioita, jotka muuttuvat hyvällä tavalla hitaasti. 
Konsernin omistajuus ei ole vuosien varrella olennaiselta osaltaan muuttunut. 
Tämä on antanut vakautta asioiden hallitsemiseen ja johtamiseen.

HKScanin historiaa katsottaessa voidaan puhua pitkästä menestys-
tarinasta. Konsernin alkujuuri, LSO Osuuskunta, valmistautuu viettämään 
100-vuotisjuhlaansa vuonna 2013.

Toimialalla on tapahtunut paljon muutoksia, mutta niin on tapahtunut 
joka puolella muuallakin. Kehitys on mielestäni ollut monessa suhteessa 
myönteistä kaikkien toimijoiden kannalta.

Kiitos näistä vuosista

Olen toiminut HKScan-konsernin ja sen edeltäjien palveluksessa parikym-
mentä vuotta. Siirtyessäni maaliskuun alussa eläkkeelle kiitän lämpimästi 
HKScan-konsernin henkilökuntaa, omistajia, asiakkaita, lihan sopimustuot-
tajia ja kaikkia muita yhteistyökumppaneita yhteisistä työvuosista.

Vaikka siirrynkin pois operatiivisesta toiminnasta, suhde toimialaan 
säilyy vahvana kuluttajan roolissani – HKScanin korkealaatuisista ja mauk-
kaista tuotteista aion nauttia ylpeydellä jatkossakin.

Matti Perkonoja
HKScan Oyj:n toimitusjohtaja 29.2.2012 asti

Hannu Kottonen HKScanin johtoon

Vetovastuu HKScan-konsernissa vaihtui maaliskuun alussa 2012. Toimitus-
johtaja Hannu Kottonen aloitti tehtävässä samalla kun aiempi toimitusjohtaja 
Matti Perkonoja siirtyi eläkkeelle.

Hannu Kottonen tuntee kulutustavarateollisuuden. Hän oli Metsä Tissuen 
toimitusjohtaja vuodesta 2006 ja sitä ennen johtotehtävissä Metsäliitto-
konsernissa vuodesta 2003.  Kottosella on myös mittavasti kokemusta elin-
tarvikealalta, takana on 20 vuoden työrupeama Huhtamäki-konsernin pal-
veluksessa eri tehtävissä.

HKScanin hallitus perusteli Hannu Kottosen valintaa muun muassa sillä, 
että hänellä on vahvaa kokemusta ja näyttöä kansainvälisten yritysten liike-
toimintojen yhdistämisistä ja yhtenäisten toimintamallien rakentamisista.

– Tavoitteeni on tuottavuuden ja kassavirran parantaminen, mutta 
myös yhtenäistää toimintakulttuuria ja rakenteita konsernin edelleen vah-
vistamiseksi, toimitusjohtaja Kottonen arvioi omaa tehtäväänsä. – Lisäksi 
uusia maistuvia tuotteita ja tuotekonsepteja tarvitaan klassikkotuotteiden 
ohella jatkossakin.

HKScan on viime vuosina laajentunut kymmeneen Euroopan maahan. 
Kottosen tärkeänä tehtävänä on, että yrityskaupoilla hankitut osaset niin 
ulkomailla kuin kotimaassa saadaan toimimaan yhtenäisen orkesterin tavoin. 

Samanaikaisesti työ kuluttajien ruokapöydän antimien kehittämiseksi 
jatkuu uuden toimitusjohtajan kaudella. –  Itse arvostan ruoassa erityisesti 
hyvää makua, vastuullista tuotantoketjua, turvallisuutta ja terveellisyyttä 
unohtamatta.

Hannu Kottonen on 54-vuotias kauppatieteiden maisteri ja lähtöisin 
Turusta. Urheilua seuraavat tietävät, että hän tuli nuorena miehenä tunne-
tuksi maailmanluokan suunnistajana Liedon Parman huippusuunnistajien 
joukkueessa.
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H A L L I T U K S E N  T O I M I N TA K E R T O M U S  1 .1 . - 31 .12 . 2 011

Tuloskehitys ja taloudellinen asema

LSO Osuuskunta luovutti varsinaisen liiketoimintansa HKScan-konsernille vuoden 
1997 alussa eikä osuuskunnalle ole sen jälkeen kertynyt liikevaihtoa, vaan sen 
tulot koostuvat HKScanin ja eräiden muiden maksamista osingoista ja vuokrista.

Tilinpäätökseen kirjattujen liiketoiminnan muiden tulojen määräksi 
muodostui 0,6 miljoonaa euroa  (0,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Tulos 
ennen veroja oli 2,6 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa vuonna 2010).

HKScan-konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja oli 2 491,3 
miljoonaa euroa (2 113,9 milj. euroa vuonna 2010). Konsernin raportoitu 
liikevoitto oli 39,6 miljoonaa euroa (48,0 milj. euroa). Tulokseksi ennen 
veroja muodostui 11,3 miljoonaa euroa (36,5 milj. euroa). HKScan-konsernin 
palveluksessa Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa oli keskimäärin 
yhteensä 8 287 henkeä, kun vuotta aiemmin luku oli 7 491. Henkilöstöstä 
32,5 prosenttia työskenteli Suomessa (28,9 % vuonna 2010). 

LSO Osuuskunnan omavaraisuusaste vuoden 2011 lopussa oli 62,2 pro-
senttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 61,3 prosenttia.  HKScan-konsernin 
omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 33,6 prosenttia (34,0 % vuonna 2010). 

Omistus HKScanissa

LSO Osuuskunta on HKScan Oyj:n emoyhteisö. Osuuskunta ja HKScan Oyj kon-
serniyhteisöineen muodostavat LSO-konsernin. Osuuskunnan omistusosuus 
HKScanissa oli tilikauden päättyessä 34,88 prosenttia osakepääomasta ja 69,25 
prosenttia äänimäärästä. Näillä luvuilla LSO Osuuskunta on HKScanin suurin 
omistaja. Osakeomistuksen markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 108,3 mil-
joonaa euroa (137,2 milj. euroa). Markkina-arvon lasku oli seurausta HKScan 
Oyj:n osakkeen pörssikurssin alenemisesta 21,1 prosentilla edellisestä vuodesta. 

Hallituksen kokoonpanon muuttuminen

LSO Osuuskunnan hallituksen kokoonpanossa tapahtui kertomusvuoden 
lopussa muutos. Hallituksen puheenjohtaja Tiina Varho-Lankinen ja hallituk-
sen jäsen Jussi Savijoki luopuivat hallitustyöskentelystä. Uudeksi hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Matti Murto ja uusiksi jäseniksi Mikko Nikula ja 
Tomi Virtanen. Heidän toimikautensa alkoi 1.1.2012.

Osuuskuntastrategia

LSO Osuuskunnan hallintoneuvosto hyväksyi hallituksen valmisteleman 
osuuskuntastrategian 8.8.2011. Strategia esiteltiin edustajistolle 20.9.2011.  
Strategian mukaan osuuskunta aktiivisten lihantuottajien yhteisönä mahdol-
listaa jäsentensä taloudellisia toimintaedellytyksiä käyttämällä omistaja valtaa 
HKScan Oyj:ssä. Strategia korostaa koko lihaketjun kehittämistä ja lisäarvon 
tuottamista suomalaiselle lihalle. Samalla asetettiin toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet sekä periaatteet lihankäytölle Suomessa.  

Taloudellisten tavoitteiden tarkoitus on säilyttää määräävä omistaja valta 
HK Scanissa, edistää osuuskunnan omistuksen arvon kehittymistä sekä mahdollistaa 
kilpailukykyisen ja tasaisen koron maksaminen sisään maksetulle osuuspääomalle. 

Toiminnallisten tavoitteiden tarkoitus on mahdollistaa jäsenten tuotta-
mien välitys- ja teuraseläinten laadukas ohjaus ja logistiikka sekä markkinointi 
kilpailukykyiseen hintaan. 

Lihankäyttöön liittyvien periaatteiden tarkoitus on varmistaa HKScanin 
sitoutuminen Suomessa kotimaiseen raaka-aineeseen keskeisissä brändeissä 
ja koko lihatuotantoketjun kehittämiseen tavalla, joka takaa jäsenelle kannat-
tavan lihantuotannon. Suomalaiselle lihalle rakennetaan pitkäjänteisesti paras 
näkyvyys, lisäarvo ja kannattavuus suomalaisen lihan vahvuudet hyödyntäen. 

Edustajiston päätökset

Loimaalla  28. huhtikuuta 2011 kokoontunut edustajiston varsinainen kokous vahvisti 
LSO Osuuskunnan ja LSO-konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä myönsi vas-
tuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Edustajisto päätti 
hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden 2010 ylijäämä siirretään vapaaseen 
omaan pääomaan ja että osuuspääomalle maksetaan korkoa 12 prosenttia.

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten osalta. 
Lisäksi valittiin tilintarkastajat ja tarkastusvaliokunnan jäsenet sekä hyväk-
syttiin hallitukselle ehdotetut valtuudet. Niitä selostetaan tarkemmin koh-
dassa ”Hallituksen voimassa olevat valtuudet”.

Edustajisto piti ylimääräisen kokouksen 16. marraskuuta 2011 Tampereella, 
missä edustajisto käsitteli passiivijäsenten sekä osuusmaksu velvoitteen laimin-
lyöneiden jäsenten kirjalliset vaatimukset hallintoneuvoston heinäkuussa 2011 
tekemän erottamispäätöksen uudelleenkäsittelystä.

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

Osan passiivijäsenistä erottaminen

Hallintoneuvosto hyväksyi 1. heinäkuuta 2011 hallituksen esityksen, että 
passiivijäsenet erotetaan. Erottamisen perusteina on: (1) jäsenellä ei ole 
aktiivitoimintaa, ja (2) osuuskunnalla ei ole tietoa jäsenen aktivoitumisesta 
lihantuotannossa.

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

Osan jäsenistä erottaminen

Hallintoneuvosto hyväksyi 1. heinäkuuta 2011 hallituksen esityksen, että 
aktiivi jäsenet, jotka eivät ole maksaneet vuoden 2010 laskua maksamat-
toman osuuspääomavelvoitteen kartuttamiseksi, erotetaan osuuskunnasta.

LSO Osuuskunnassa oli vuoden 2011 päättyessä 1 670 jäsentä. Vuoden 
aikana liittyi 66 ja erosi 213  jäsentä. 

Jäsenhankinta ja -huolto

Vuoden aikana LSO Osuuskunta osallistui Farmari 2011- messuihin Porissa 
omalla messuosastolla. Osuuskunnan toiminnan ja jäsenyyden hyötyjä esi-
teltiin HK Agrin Kotitilalta-tuottajalehdessä. 

HK Agri Oy:n henkilökunnalle ylläpidettiin ajankohtaista asiaa sisältävät 
osuuskuntakuntakansiot. Osuuskunnan ajankohtaiset ja jäsenhankinta-asiat 
läpikäytiin sekä HK Agrin sian-, naudan- ja siipikarjanlihan hankinnasta vas-
taavien että tuottajasuhdetta hoitavien henkilöiden kanssa. Vastaava mate-
riaali on käytettävissä myös Osuuskunnan verkkopalvelussa.

Osuuskunnan jäsenyyttä esiteltiin lisäksi Osuuskunnan verkkopalvelussa, HK 
Agrin tuottajalehdessä sekä lukuisissa erillisissä tuottaja- ja sidosryhmätapaamisissa.

Sidosryhmävaikuttaminen

Osuuskunta esitteli päivitetyt edunvalvontakantansa tärkeimmille sidos-
ryhmilleen ministeriöiden, tuottajajärjestöjen ja puolueiden edustajille. LSO 
Osuuskunta osallistui MTK:n lihavaliokunnan ja Brysselin kotieläinasiamie-
hen tukiryhmän toimintaan. Vaikuttamisen pääteemat olivat suomalaisen 
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JÄSENMÄÄRÄ 
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lihantuotannon toimintaedellytysten ja kannattavuuden turvaaminen sekä 
lisäarvon tuottaminen suomalaiselle lihalle. 

Hovioikeuden päätös LSO Osuuskunnan vuonna 2006 
tekemiä osakekauppoja koskevassa oikeudenkäynnissä

LSO Osuuskunnan vuonna 2006 HKScan Oyj:n osakkeilla tekemiä osake-
kauppoja koskeva Helsingin hovioikeuden käsittely oli joulukuussa 2011. 
Asiasta saatiin hovioikeuden päätös tammikuussa 2012. Päätös koski LSO 
Osuuskunnan silloiseen hallitukseen kuuluneita henkilöitä sekä LSO Osuus-
kuntaa. Näistä henkilöistä Matti Murto kuuluu LSO Osuuskunnan nykyiseen 
hallitukseen nauttien LSO Osuuskunnan hallintoneuvoston luottamusta. 
Hovioikeus puolitti Murron päiväsakot, muilta osin se piti voimassa käräjä-
oikeuden päätökset. LSO Osuuskunta hakee päätökseen valituslupaa kor-
keimmalta oikeudelta.

Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä

LSO Osuuskunnan varallisuus on pääosin sidottu HKScan Oyj:n osakkeisiin 
ja tehdaskiinteistöihin ja tulot muodostuvat pääosin yhtiön maksamista 
osingoista. Näin osuuskunnan taloudellinen kehitys on läheisesti sidoksissa 
HK Scanin menestymiseen liiketoiminnassaan.

Osuuskunnan riskit liittyvät ensisijaisesti omistajuuteen. Liiketoimintariskit 
ovat HKScan-konsernilla, mistä ne välillisesti voivat vaikuttaa myös osuuskuntaan.

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liit-
tyvät raaka-aineiden hintakehitykseen ja saatavuuteen. Markkina-aluekohtaisia 
epävarmuustekijöitä liittyy Suomessa ja Ruotsissa liiketoiminnan kehittämis-
ohjelmien sekä Tanskassa Rose Poultryn uuden liiketoimintamallin läpiviennin 
onnistumiseen.

Maailmantalouden haasteet jatkuvat. Suuret vaihtelut keskeisissä valuu-
toissa ja rahan hinnan nousu voivat vaikuttaa konsernin kilpailukykyyn, 
liikevaihtoon ja tulokseen sekä taseeseen. Kysynnässä konsernin markkina-
alueilla tai vientimarkkinoilla voi tapahtua taloudellisesta tilanteesta, kuten 
esimerkiksi kasvavasta työttömyydestä, aiheutuvia muutoksia. Nämä saat-
tavat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.

Mahdolliset ennakoimattomat viranomaismenettelyt saattavat vaikut-
taa HKScanin liiketoimintaan vientimarkkinoilla.

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

Osuuden verotusarvoon vaikuttaa eniten HKScan Oyj:n osakkeen vertailu-
arvo, joka on 70% tilinpäätöspäivän mukaisesta päätöskurssista. 

OSUUSPÄÄOMALLE MAKSETTU KORKO
2000-2011, %

* Hallituksen ehdotus
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Ympäristönhallinta ja vastuullisuus

Ympäristöasioissa LSO Osuuskunnan vaikutusmahdollisuudet perustuvat sen 
asemaan HKScan Oyj:n suurimpana osakkeenomistajana. Osuuskunta edel-
lyttää HKScanin ja sen liiketoimintayhtiöiden eri maissa toimivan tuotannos-
saan niin, että ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja että 
ympäristönhallinta on järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla.

Osuuskunta edellyttää myös, että yhtiöt toimivat vastuullisella ja eetti-
sesti kestävällä tavalla ja ottavat huomioon tuoteturvallisuuden ja terveel-
lisyyden vaatimukset toiminnan kaikissa vaiheissa ja että ne noudattavat 
HKScan-konsernissa vahvistettua vastuullisuusohjelmaa.

Osuuskunnan jäsenet puolestaan vastaavat jokainen itse siitä, että he 
tiloilla ja tuotantotoiminnassa ottavat huomioon voimassa olevat paikalliset, 
kansalliset ja unionitason säännökset ja noudattavat hyviä tuotantokäytäntöjä.

Hallituksen voimassa olevat valtuudet

Hallitus sai edustajistolta 28. huhtikuuta 2011 valtuudet päättää vapaaeh-
toisten osuuksien antamisesta. Vapaaehtoisia osuuksia voidaan antaa enin-
tään niin paljon, että niitä vastaavat osuusmaksut ovat enintään 25 prosent-
tia osuuskunnan niistä maksetuista osuuksista, jotka jäsenet ovat velvollisia 
maksamaan osuuskunnalle. Valtuutus on voimassa 25. kesäkuuta 2016 asti. 

Edustajisto valtuutti hallituksen samalla kertaa päättämään vapaaehtois-
ten osuuksien vähentämisestä osuusmaksun palautusta vastaan. Valtuutus on 
voimassa 25. kesäkuuta 2012 asti.

Lisäksi hallituksella on edustajiston valtuutus vuosittain päättää liittymis-
maksusta. Valtuutus on voimassa 25. kesäkuuta 2012 asti.

Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2011 ylijäämä 2 499 986,09 euroa siirretään 
vapaaseen omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa myös, että osuuspääomalle 
maksetaan korkoa 6 prosenttia eli yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Vantaalla 19.3.2012  

LSO Osuuskunta
Hallitus
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T I L I N PÄ ÄT Ö S

Tunnuslukuja
2011 2010 2009 2008 2007

Osuuspääoma, 1 000 euroa 20 210 20 077 20 661 21 527 21 676
-mistä velvoitteen mukaista, 1 000 euroa 14 309 12 227 10 936 10 199 10 622
Osuuspääoman korko, % *) 6,0 12,0 12,0 10,0 10,0
Osuuksien määrä, 31.12. 11 995 11 738 10 569 9 705 9 620
Jäsenmäärä 31.12. 1 670 1 810 2 024 2 288 2 685

*) Hallituksen ehdotus

Tuloslaskelma 1.1-31.12.2011

1 000 euroa 2011 2010

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot 629,3 609,5
Henkilöstökulut -25,5 -139,3
Poistot ja arvonalentumiset -22,0 -22,0
Liiketoiminnan muut kulut -1 100,6 -1 109,3
Liikevoitto/tappio -518,7 -661,1

Rahoitustuotot 4 383,2 4 370,0
Rahoituskulut -1 302,8 -1 160,2
Ylijäämä ennen satunnaiseriä 2 561,7 2 548,6

Satunnaiset erät
Ylijäämä satunnaiserien jälkeen 2 561,7 2 548,6

Tilinpäätössiirrot 0,4 0,3
Tuloverot -62,1 -12,9
Tilikauden ylijäämä 2 500,0 2 536,0

TULOKSEN KEHITYS
2000-2011, milj. euroa
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TASEEN LOPPUSUMMA
2000-2011, milj. euroa
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Tase 31.12.2011

1 000 euroa 2011 2010

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 92,6 113,9
Aineelliset hyödykkeet 3 071,7 3 072,3
Sijoitukset 90 781,7 90 781,7
Pysyvät vastaavat yhteensä 93 946,0 93 967,9

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset 278,3 340,5
Lyhytaikaiset saamiset 154,1 175,7
Rahat ja pankkisaamiset 934,0 1 571,0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 366,5 2 087,1

Vastaavaa yhteensä 95 312,4 96 055,1

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osuuspääoma 20 210,2 20 074,2
Muut rahastot 36 528,5 36 245,5
Tilikauden ylijäämä 2 500,0 2 536,0
Oma pääoma yhteensä 59 238,7 58 855,7

Tilinpäätössiirtojen kertymä 16,9 17,3

Pakolliset varaukset 1 186,1 1 467,4

Vieras pääoma
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 33 000,0 26 529,3
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 029,3 8 529,3
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 841,4 656,2
Vieras pääoma yhteensä 34 870,7 35 714,7

Vastattavaa yhteensä 95 312,4 96 055,1

Rahoituslaskelma
1 000 euroa 2011 2010

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -518,7 -661,1
Oikaisut liikevoittoon - -
Poistot ja arvonalentumiset 22,0 22,0
Varausten muutos -281,3 108,2
Käyttöomaisuuden myyntivoitot - -
Käyttöpääoman muutos 161,8 -45,9
Korkotuotot ja -kulut -1 130,9 -1 035,2
Saadut osingot 4 242,3 4 241,8
Verot - -
Liiketoiminnan rahavirta 2 495,2 2 629,7

Investointien rahavirta
Muun käyttöomaisuuden ostot - -2,1
Myönnetyt lainat -2,0 -8 400,0
Lainasaamisten takaisinmaksut 16,0 8 414,4
Investointien rahavirta 14,0 12,3

Rahavirta ennen rahoitusta 2 509,2 2 642,0

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 7 500,0 -
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -8 529,3 -2 112,6
Maksetut osuuspääoman korot -2 253,0 -2 364,0
Osuuspääoman lisäys/vähennys 136,0 -586,8
Rahoituksen rahavirta -3 146,2 -5 063,4

Rahavarojen muutos -637,0 -2 421,4
Rahavarat 1.1.2011 1 571,0 3 992,4
Rahavarat 31.12.2011 934,0 1 571,0

OSUUSPÄÄOMA
2000-2011, milj. euroa
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Velvoitteen mukainen 
osuuspääoma

Vapaaehtoinen
osuuspääoma

OSUUSPÄÄOMA 
2000-2011 VUODEN LOPUSSA, milj. euroa
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Aktiivien velvoite-
osuuspääoma

Aktiivien 
ylimääräinen

Passiivien velvoite-
osuuspääoma

Passiivien 
ylimääräinen

Osuuspääoma palautetaan jäsenelle 
vuoden kuluttua eroamisvuoden 
tilikauden päättymisestä. Palautusta 
odottava osuuspääoma sisältyy 
kuviossa passiivien ylimääräiseen.  
 
Pylväästä 2011* on poistettu vertailun 
vuoksi vuonna 2010 eronneiden 
osuuspääomat, jotka palautettiin 
tuottajille tammikuussa 2012.



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

Edustajiston varsinainen kokous pidettiin 28. huh-
tikuuta 2011 Loimaalla ja ylimääräinen kokous 
edustajiston kaksipäiväisen syysseminaarin yhtey-
dessä 16. marraskuuta 2011 Tampereella.

Keväällä 2009 suoritetussa vaalissa vali-
tun edustajiston toimikausi jatkuu kesäkuuhun 
2014 asti.

Häme (8 edustajaa):
Arja Heino, Hollola; Kari Kivinen, Hämeenkoski; 
Eero Kolila, Asikkala; Matti Palvaila, Sysmä; Eero 
Pura, Tammela; Antti Suokas, Jokioinen; Kalle 
Tapola, Hauho; Jaakko Veräväinen, Hämeenlinna

Itäinen Suomi (1 edustaja):
Janne Sirviö, Juankoski

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

Pirkanmaa (4 edustajaa):
Markku Ala-Orvola, Vesilahti 20.3.2012 lukien, 
Timo Kangaspusu, Ruovesi; Hannu Karppila, Kan-
gasala; Arto Ojakoski, Ikaalinen 20.3.2012 asti; 
Tapani Tienari, Ylöjärvi

Satakunta (9 edustajaa):
Harri Asmala, Merikarvia; Jarkko Hakanen, Honka-
joki; Terhi Harjunmaa-Levonen, Huittinen; Pirjo Jär-
venpää, Sastamala; Jukka Naskali, Huittinen; Raine 
Rekikoski, Eura; Pasi Tammisto, Kankaanpää; Sanna 
Vainio, Eura 1.7.2011 lukien; Martin Ylikännö, Huit-
tinen 28.4.2011 asti; Arto Ylilammi, Karvia

Uusimaa (4 edustajaa):
Juha Kesäläinen, Vihti; Torsti Laaksonen, Orimat-
tila; Heikki Lehtonen, Nummi-Pusula; Tuula Toi-
vonen, Pornainen

Varsinais-Suomi (11 edustajaa):
Satu Alakylä, Sauvo; Matti Antikainen, Aura 
1.7.2011 lukien; Tuomas Levomäki, Loimaa; Jussi 
Mikkola, Koski Tl; Jussi Mustonen, Laitila; Matti 
Mäkitalo, Tarvasjoki; Jukka Nummiluikki, Salo; 
Marko Onnela, Loimaa 28.4.2011 asti; Juha Penk-
kala, Uusikaupunki; Kai Pirttilä, Somero; Tuomas 
Tammelin, Loimaa; Ilkka Uusitalo, Salo 21.3.2011 
asti, Tomi Virtanen, Koski Tl 1.7.2011-31.12.2011; 
Tapani Vuorisalmi, Vehmaa 17.2.2012 lukien

Åboland och Nyland (2 edustajaa):
Raoul Bergqvist, Nauvo 14.12.2011 lukien, Guy 
Broman, Liljendal; Rabbe Fagerström, Raseborg 
14.12.2011 asti

Edustajisto

20 jäsentä
Tiina Teperi-Saari, Loimaa, puheenjohtaja 
1.1.2009 alkaen, varapuheenjohtaja vuonna 
2008; Pekka Uusitalo, Orimattila, varapuheen-
johtaja 1.1.2009 alkaen.

Jäsenet:  Seppo Ali-Lekkala, Tammela; Juha Ant-
tila, Mänttä-Vilppula; Esa Aula, Laitila; Tommi 
Katila, Kiukainen; Mari Korkeaoja-Nurmo, Koke-
mäki; Juha Kylämäki, Marttila 3.2.2011 asti; 
Markku Laine, Mäntsälä; Jyri Lehtinen, Kihniö; 
Mikko Leikola, Nummi-Pusula; Jari Mäkilä, Ori-
pää; Marko Onnela, Loimaa 28.4.2011 lukien; 
Maria Pietola, Raasepori 24.2.2011 asti; Kalevi 
Pukara, Honkajoki; Kari Puttaa, Vehmaa; Anssi 
Syrjälä, Heinola, lkka Säynätjoki, Kuhmoinen; 
Tuula Viljanmaa, Sastamala, Timo Vähä-Eskeli, 
Ikaalinen; Juha Wikström, Salo sekä Martin Yli-
kännö, Vampula 28.4.2011 lukien.

Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 
kuusi kertaa, joista yksi pidettiin hallintoneuvos-
ton kaksipäiväisen kesäkokouksen yhteydessä. 
Hallintoneuvostosta ovat vuoden 2012 päätty-
essä erovuorossa  Esa Aula, Kalevi Pukara, Kari 
Puttaa, Ilkka Säynätjoki, Tiina Teperi-Saari, Tuula 
Viljanmaa ja Juha Wikström. 

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnassa ovat 
toimineet jäseninä Mikko Leikola, Kari Puttaa, 
Ilkka Säynätjoki ja hallintoneuvoston puheen-
johtajat Tiina Teperi-Saari ja Pekka Uusitalo. Asi-
antuntijoina toimivat hallituksen puheenjohtajat 
Matti Murto ja Rita Wegelius. Hallintoneuvosto 
valitsee seuraavan kerran nimitysvaliokunnan 
joulukuun kokouksessa 2012.

Edustajiston nimitysvaliokunta 

Edustajisto asetti vuodeksi kerrallaan valittavan 
osuuskunnan edustajiston jäsenistä koostuvan 
nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmis-
tella ja tehdä esityksiä edustajiston sääntömää-
räiselle kokoukselle. Työjärjestyksen mukaisesti 
nimitysvaliokunnan valmisteltavaksi kuuluvat 
esitykset hallintoneuvoston koosta ja valittavista 
henkilöistä sekä edustajiston ja hallintoneuvos-
ton palkkioista ja korvauksista. Hallintoneuvos-
ton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat 
valiokunnan asiantuntijoina. Valiokunta valitsee 
puheenjohtajan keskuudestaan.

Jäsenet: Hannu Karppila, Kangasala; Kari Kivi-
nen, Hämeenkoski; Torsti Laaksonen, Orimattila; 
Tuomas Levomäki, Loimaa; Sanna Vainio, Eura.
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Jussi Savijoki (syntynyt 1968)
Hallituksen jäsen 2003-2011
Sianlihantuottaja Huittisista, MTK-Huittisten joh-
tokunnan jäsen. Huittisten Säästöpankin halli-
tuksen jäsen.

Ilkka Uusitalo (syntynyt 1968)
Hallituksen jäsen 21.3.2011-, 
maatalousyrittäjä
Broilerinlihantuottaja Salosta. OP Kantrisalon hal-
lituksen puheenjohtaja, Metsäliitto osuuskunnan 
edustajiston jäsen, MTK:n siipikarjanlihajaoston 
jäsen. Salon kaupunginvaltuutettu sekä rakennus- 
ja ympäristölautakunnan jäsen, Liikelaitos Salon 
Vesi, johtokunnan varapuheenjohtaja.

Mikko Nikula (syntynyt 1972)
Hallituksen jäsen 2012-, 
FM, maatalousyrittäjä
Broilerintuottaja Ruskolta.
Suomen Siipikarjaliitto ry:n valtuuston 
varapuheenjohtaja.

Tomi Virtanen (syntynyt 1972)
Hallituksen jäsen 2012-, 
maat. ja metsät. yo, maatalousyrittäjä
Sianlihantuottaja Koski Tl:stä.

Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet lisäksi 
hallintoneuvoston puheenjohtajat Tiina Teperi-
Saari ja Pekka Uusitalo ja LSO Osuuskunnan toi-
mitusjohtaja Veikko Kemppi.

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kaksi toista 
kertaa. Hallituksesta on vuoden 2012 lopussa ero-
vuorossa Matti Murto ja Mikko Nikula.

5 jäsentä
Matti Murto (syntynyt 1964)
Hallituksen puheenjohtaja 1.1.2012-, 
hallituksen varapuheenjohtaja 2008-2011, 
jäsen 2006- , agronomi
Naudanlihantuottaja Salon Kuusjoelta. Suur-
Seudun Osuuskaupan hallintoneuvoston jäsen. 
Agronomiliiton valtuuston ja MTK-Kuusjoen joh-
tokunnan jäsen.

Tiina Varho-Lankinen (syntynyt 1962)
Hallituksen puheenjohtaja 2008-31.12.2011, 
jäsen 2001-2011, kauppatieteiden maisteri
Naudanlihan ja broilerinlihan tuottaja Oripäästä. 
Varsinais-Suomen Lähivakuutusyhdistyksen hal-
lintoneuvoston jäsen. Pellervo-Seuran valtuus-
kunnan puheenjohtaja vuosina 2010-2011 ja 
jäsen vuosina 2003-2012. 

Rita Wegelius (syntynyt 1960)
Hallituksen varapuheenjohtaja 1.1.2012-, 
jäsen 2011-, agronomi
Sianlihantuottaja Hattulasta, Raisio Oyj:n hallin-
toneuvoston jäsen, Suomen Naudanjalostussää-
tiön hallituksen jäsen, Kanta-Hämeen Metsän-
hoitoyhdistyksen hallituksen jäsen.

Niels Borup (syntynyt 1964)
Hallituksen jäsen 2008-3.2.2011, 
ekonomian maisteri
Sianlihan- ja maidontuottaja Lapinjärveltä. 
HK Scan Oyj:n hallituksen jäsen, Maaseudun Työn-
antajaliiton hallituksen jäsen, Finlands Svenska 
Jordägarförbunds stiftelse, hallituksen jäsen. 
Niels Borup ilmoitti 3.2.2011 eroavansa halli-
tuksen jäsenyydestä tultuaan nimetyksi ehdolle 
HKScan  Oyj:n hallituksen jäseneksi.

Hallitus Tarkastusvaliokunta

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

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

Varsinaiset tilintarkastajat
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 
päävastuullisena tilintarkastajana 
Johan Kronberg, diplomiekonomi,
KHT, Parainen
Petri Palmroth, kauppatieteiden maisteri, 
KHT, Turku
Varatilintarkastajat
Mika Kaarisalo, kauppatieteiden maisteri, 
KHT, Turku
Jari Viljanen, kauppatieteiden maisteri, 
KHT, Turku

Tilintarkastajat 
tilivuodelle 2011

EDUSTAJISTO  40 JÄSENTÄ

HALLINTONEUVOSTO  20 JÄSENTÄ

HALLITUS  5 JÄSENTÄ

TOIMITUSJOHTAJA

Hallintorakenne

      LSO Osuuskunnan hallintoneuvosto
Istumassa vasemmalta: Kalevi Pukara, Pekka Uusi-
talo (vpj), Jari Mäkilä, Kari Puttaa ja Markku Laine. 
Seisomassa vasemmalta: Jyri Lehtinen, Timo Vähä-
Eskeli, Esa Aula, Juha Wikström, Tommi Katila, 
Seppo Ali-Lekkala, Tiina Teperi-Saari (pj), Anssi 
Syrjälä, Ilkka Säynätjoki, Martin Ylikännö ja Mikko 
Leikola. Kuvasta puuttuvat: Juha Anttila, Mari Kor-
keaoja-Nurmo, Marko Onnela ja Tuula Viljanmaa. 

      LSO Osuuskunnan hallitus 
Vasemmalta Tomi Virtanen, Ilkka Uusitalo, Matti 
Murto (pj), Rita Wegelius (vpj) ja Mikko Nikula.
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H K  AG R I N  PA LV E LU I D E N  E S I T T E LY

Naudanlihantuottajat Pekka ja Eija Lahtinen, Kokemäki
LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 1984

Pekka ja Eija tapasivat toisensa ala-asteen ensimmäisellä luokalla, kun opet-
taja pyysi Eijaa auttamaan Pekkaa virkkauksessa. Virkkaamaan Pekka ei 
oppinut koskaan. Yhteinen vahvuus löytyi tilanhoidosta.  

Lahtisten tilalla on vasikkajuottamo ja neljä nautakasvattamoa. Tilaa 
on laajennettu vuosien varrella pikkuhiljaa. Vanhin kasvattamo on vuodelta 
-80, uusin valmistui vuosi takaperin. Viimeisimmän kasvattamon rakennus-
urakka on pariskunnalla vielä tuoreessa muistissa. Pilke silmäkulmassa he 
paljastavat oppineensa paljon rakennusprojektin aikana: ”Työmaalla oli 
rakennusapua Virosta ja Puolasta. Tulkkia tarvittiin kuitenkin vasta siinä 
vaiheessa, kun paikalle saapuivat savolaiset elementtiasentajat.” Rakennus-
projekteissa Lahtiset ovat saaneet apua HK Agrin Raksa-yhteistyökumppani 
Marko Lappalaiselta. 

Tilan isäntäparilla on monipuolinen tausta. Pekka on koulutukseltaan 
merkonomi, Eija on puolestaan työskennellyt päiväkodissa lastenhoitajana. 

Hetken he kokeilivat tilallaan myös silkkipainatusta, mutta toinen työ har-
rastuspohjalta tilanpidon ohessa tuntui raskaalta.

Jatkoinvestoinneista Pekka on vielä hiljaa, mutta perheen muusikko-
poika Oskari ei malta olemaan valottamatta tulevaisuutta: ”Isän kanssa 
on sovittu, että hän laajentaa 800:aan ja minä myöhemmin 1 000:een.” 
Nykyisin tilalla on 600 nautapaikkaa. Lisäksi jaloissa pyörii kaksi villiä mop-
sia, iäkäs kääpiöpystykorva ja muutama kissakin. Oskarilla on myös kaksi 
isosiskoa, Emmi ja Iida.

HK Agrin Laatusonni-kehitystiloja luotsaava tuotantoneuvoja Harri Jalli 
kehuu Lahtisten tilaa kertakaikkisen mahtavaksi: ”Lahtiset hoitavat tilaansa 
äärimmäisen huolellisesti ja osallistuvat myös koulutustilaisuuksiin ahkerasti. 
Viimeksi tammikuussa Lahtiset olivat mukana HK Agrin Tuota noin –tuottaja-
päiville: ”Ruoka oli Aulangolla niin hyvää, että piti käydä ihan keittiössä erik-
seen kiittämässä”, Eija muistelee.
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Euralaisella Taina Jalavalla on hoidossaan pari broilerikasvattamoa, joista 
viimeisintä on laajennettu vuonna 2008. Halleihin mahtuu yhteensä 65 000 
untuvikkoa. Alun perin broilerin tuotannon aloittivat Tainan miehen Anssin 
vanhemmat. Nyt broilerikasvattamot ovat Tainan vastuulla. Anssi vastaa hal-
lien lämmityksestä, viljelystä ja käy myös tilan ulkopuolella töissä.

Broilereiden mukanaan tuoma työ on kausittaista. Ennen untuvikkojen 
saapumista halli pitää desinfioida ja lämmittää 34-asteiseksi. ”Pienenä tyt-
tärillä oli tapana maata broilerihallin lattialla ennen untuvikkojen saapumista 
ja nauttia Etelän lämmöstä”, Taina muistelee. Untuvikkojen kantaminen hal-
liin on myös oma projektinsa. Fyysinen purkutyö, missä laatikoita kannetaan 
kuumasta ja kosteasta hallista sisään ja ulos, saa nousemaan hien pintaan. 
Lisähaastetta tuo äänen perässä juoksevat pikku-untuvikot. Satojen tipujen 
juostessa jaloissa pitää valita huolellisesti, mihin kohtaan jalkansa jokaisella 

askeleella asettaa. Alkujärjestelyjen jälkeen broilerin kasvatus vaatii lähinnä 
kokenutta lintusilmää, jonka avulla Taina säätää hallin ilman kosteutta, valoi-
suutta ja lämpöä.

Tainalla on onneksi usein apuna myös tytär Anni, joka opiskelee eläinten-
hoitajaksi. Annin tähtäimessä on eläinlääkärin ammatti. Opiskellessa Anni on 
törmännyt siihen, miten vähän broilereista yleisesti tiedetään: ”Broilereista on 
koulun opettajillakin vain vähän tietoa. Yleensä haemme tarvittavat tiedot 
Siipikarjaliiton nettisivuilta.”

HK Agrin broilereiden sopimustuotannosta vastaava johtaja Jarmo Sei-
kola kiittelee Tainan taitoja broilerkasvattamon hoitajana: ”Taina on vahva ja 
osaava nainen. Broilerintuotantoketju tarvitsee osaavia ja sitoutuneita tuotta-
jia, joilla on kehittämisen halu veressään. Broilerin kasvatus on nopea kiertoi-
nen tuotannon ala, jossa jokainen kasvatuserä tuo jotain uutta tullessaan.”  

Broilerituottajat Taina ja Anssi Jalava, Eura
LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 2007

Sirkku ja Matti kasvattavat Rypsiporsaita Vehmaalla sijaitsevassa 3 000-paik-
kaisessa lihasikalassa. Sikalassa on yhteensä 16 osastoa, joihin HK Agri välit-
tää viikoittain parisataa 30-kiloista porsasta. Teuraita lähtee sama määrä. 
Isolaurit arvostavat kuljetusten säännöllisyyttä, jonka avulla sikalan viikko-
rytmi pysyy tasaisena. Tyytyväisyyttä lisää myös se, että porsaat tulevat aina 
samalta tilalta. 

Sirkun ja Matin tilalla on ollut sikoja 1970-luvun alusta lähtien. HK Agrin 
tuottajaksi pariskunta siirtyi sikalainvestoinnin myötä. Vuonna 2011 valmis-
tunut uusi lihasikala myötäilee HK Agrin Lihasikala-konseptia. Rypsiporsas®-
tuotannosta Isolaurit kiinnostuivat ensimmäisten joukossa, kun HK Agri alkoi 
syksyllä 2010 kartoittamaan sopivia tiloja. 

Tällä hetkellä tila keskittyy nykytuotannon kehittämiseen. ”Hieman 
on vielä hiomista ja kokeilemista esimerkiksi ilmastoinnin kohdalla”, Matti 

Sianlihantuottajat Sirkku ja Matti Isolauri, Piglauri Oy, Vehmaa
LSO Osuuskunnan jäsen vuodesta 2011

kertoo. Lisäinvestoinnit eivät ole lähitulevaisuuden suunnitelmissa. Tilalla 
on kuitenkin vahva usko siihen, että sikatalous menee eteenpäin ja koti-
mainen tuotanto säilyy.

Tilan lapset Sofia, Frans ja Eemil ovat jo kaikki koululaisia. Kesällä lap-
setkin ehtivät osallistumaan sikalan töihin ja tarttuvat lantakolaan. Lapset 
tallentavat myös innokkaasti sikojen lääkityksiä tietokoneelle. Talvella Iso-
laurien vapaa-aika kuluu hiihdon merkeissä. Lapset ovat innostuneet kilpai-
lemisesta ja viikonloput menevätkin pääasiassa hiihtokilpailuissa.

HK Agrin kenttäedustaja Olli Lassila arvostaa tuottajapariskunnan yrit-
täjähenkisyyttä: ”Sirkku ja Matti kehittävät aktiivisesti tuotantoaan ja uskal-
tavat kokeilla uutta. Taito nähdä kokonaisuudet ja löytää uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia näkyy mm. myllytys- ja lieteurakointina.”
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L S O - KO N S E R N I

LSO-konserni

LSO Osuuskunta ja HKScan Oyj tytäryhtiöineen muodostavat LSO-konsernin. 
Konserniin kuuluu lihayrityksiä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, 
Latviassa ja Puolassa sekä myyntiyhtiöt Liettuassa ja Englannissa sekä edus-
tusto Venäjällä.

Suoraan konserniyhtiöiden palveluksessa on keskimäärin 8 287 työn-
tekijää ja toimihenkilöä, minkä lisäksi yhteisyrityksen kautta konsernin vai-
kutuspiiriin kuuluu runsaat 6 000 henkeä.

HKScanin ja sen tytäryhtiöiden liikevaihto vuonna 2011 oli 2 491,3 
miljoonaa euroa (2 113,9 milj. euroa) ja liikevoitto 39,6 miljoonaa euroa 
(48,0 milj. euroa). Ne jakaantuivat yhtiön eri markkina-alueiden kesken 
seuraavasti (milj. euroa):

Milj. euroa Liikevaihto * Liikevoitto **

Suomi 812,4 12,1
Ruotsi 1 045,7 17,2
Tanska 228,1 -3,7
Baltia 173,3 9,8
Puola 298,9 12,7

* Osuudet laskettu sisäinen liikevaihto mukaan lukien
** Osuudet laskettu ilman konsernihallinnon kuluja
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HKScan Finland Oy 
on konsernin Suomen liiketoiminnan emoyhtiö. Se aloitti vuoden 2010 alussa 
ottamalla vastaan HKScan Oyj:n Suomessa sijaitsevan teollisuuden ja suo-
malaiset tytär- ja osakkuusyritykset.

HK Ruokatalo Oy 
teurastaa ja leikkaa sianlihaa Forssassa ja Mellilässä ja naudanlihaa Outo-
kummussa. Broilereiden teurastus ja leikkuu tapahtuu Eurassa. Lihaval-
misteet ja valmisruoat tehdään Vantaalla ja Säkylässä. Tuotetoimitukset 
asiakkaille on keskitetty Vantaan tehtaan yhteydessä olevaan logistiikka-
keskukseen.

HK Agri Oy 
(ent. LSO Foods Oy) hankkii HKScan Finlandin tytäryhtiöille sikoja ja nautoja 
ja vuoden 2011 alusta myös broilereita. Se harjoittaa eläinvälitystä ja alku-
tuotantoneuvontaa sekä vastaa eläinkuljetuksista. Yhtiö vastaa myös rehun-
välityksestä Lounaisfarmi Oy:n luovutettua sille liiketoimintansa vuoden 2011 
alussa. HK Agri hankki vuonna 2011 kaikkiaan 76 miljoonaa kiloa sikaa, 20 
miljoonaa kiloa nautaa ja 50 miljoonaa kiloa broileria. Eläinvälityksen kautta 
kulki tiloille kasvatettavaksi 587 000 porsasta ja 35 500 vasikkaa.

Järvi-Suomen Portti Oy 
valmistaa lihavalmisteita Osuuskunta Karjaportin omistamassa tuotanto-
laitoksessa Mikkelin Tikkalassa. Toiminta alkoi vuoden 2011 alussa. Yhtiön 
perustivat HKScan Finland ja Osuuskunta Karjaportti, mutta omistus siirtyi 
jo keväällä kokonaan HKScan Finlandille.

Finnpig Oy 
edistää sianlihantuotannossa eläinaineksen jalostusta ja risteytystoimintaa teol-
lisuuden ja kuluttajien tarpeisiin niin, että se takaa myös lihantuottajille edel-
lytykset kilpailukykyiseen ja kannattavaan tuotantoon. Yhtiö tekee yhteistyötä 
HKScan-konserniin kuuluvan ruotsalaisen Quality Geneticsin kanssa. Finnpigillä 
on karjuasema Sastamalassa. Yhtiön toisena omistajana on A-Tuottajat.

Länsi-Kalkkuna Oy 
on kalkkunanlihan tuotantoyhtiö, jolla on teurastamo Säkylässä ja hau-
tomo Jalasjärvellä. Yhtiölle kuuluu kalkkunoiden alkutuotanto, teurastus 
ja leikkuu. Sitä vastoin tuotemarkkinoilla omistajayhtiöt kilpailevat omilla 
tuotemerkeillä ja -ideoilla. Toisena omistajana on Atria.

Lihatukku Harri Tamminen Oy 
leikkaa ja jatkokäsittelee premium-tuotteita siasta, naudasta ja lampaasta Van-
taalla. Uutena aluevaltauksena yhtiö tarjoaa suomalaista Aitoa Rotukarjan Pih-
vilihaa. Asiakkaina ovat suurten asutuskeskusten vähittäiskaupat sekä ravinto-
lat ja suurkeittiöt. Yhtiön toisena omistajana on sen perustaja Harri Tamminen.

Kivikylän Kotipalvaamo Oy 
valmistaa Rauman Lapissa ja Huittisissa korkealaatuisia palvituotteita, ruo-
kamakkaroita ja tuoretta lihaa. Asiakkaisiin kuuluvat Suomen suurimmat 
päivittäistavaraketjut. Yhtiön toisena omistajana on yrittäjäpariskunta Jari 
ja Sirpa Laihonen.

Best-In Oy 
valmistaa kotimaisista raaka-aineista tuoreita koiran- ja kissanruokia Kuo-
piossa; toisena omistajana on Atria.

Pakastamo Oy 
tarjoaa pakastus- ja varastointipalveluja yrityksille. Sillä on toimipisteet Hel-
singin Pitäjänmäellä, Vantaalla, Sipoossa, Tuusulassa ja Forssassa. Toisena 
omistajana on Valio.

Lihateollisuuden Tutkimuskeskus LTK 
on Hämeenlinnassa sijaitseva tutkimus- ja kehityskeskus, joka tarjoaa tutki-
musta ja koulutusta koko lihantuotantoketjulle. Muita omistajia ovat Atria 
ja Järvi-Suomen Portti.

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

Envor Biotech Oy 
tekee kompostointilaitoksessaan Forssassa orgaanisesta biojätteestä kom-
postimultaa ja lannoitteita sekä lämpö- ja sähköenergiaa. HK Ruokatalon 
Forssan teurastamo on sen suuria tavarantoimittajia. Envor Biotechilla on 
kaksi biokaasun valmistusyksikköä Forssassa ja kolmas suunnitteilla Outo-
kumpuun.
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L S O - KO N S E R N I

HKScan nousi muutama vuosi sitten Suomen suurimmaksi elintarvikealan 
yritykseksi. Kärkisijalle sen nosti voimakas kansainvälistyminen erityisesti 
viimeisten vuosien aikana.

HKScan on Euroopan viidenneksi suurin liha-alan yritys.  Sillä on toimintaa 
kymmenessä Euroopan maassa ja palveluksessaan noin 11 400 työntekijää. 

Kansainvälistymisen tavoitteena on ollut etsiä kasvua Suomen ulkopuo-
lelta. Tavoite on toteutunut. Vuonna 2011 HKScan-konsernin liikevaihdosta 
runsaat kaksi kolmasosaa tuli ulkomailta. Laajeneminen ulkomaille on osal-
taan vahvistanut toimintaa kotimaassa.

Suomessa liiketoiminnasta vastaavat ennen muuta HK Ruokatalo, HK Agri, 
Järvi-Suomen Portti, Kivikylän Kotipalvaamo ja Lihatukku Harri Tamminen.

Ruotsin suurin lihayritys, Scan AB, runsaan miljardin euron liikevaihdol-
laan kerää melkein puolet HKScan-konsernin liikevaihdosta. Scan tytäryh-
tiöineen tuli HKScan-konsernin osaksi yrityskaupassa tammikuussa 2007, 
kun ruotsalaisten lihantuottajien osuuskunta Sveriges Djurbönder (ent. 
Swedish Meats) myi teollisuutensa HKScanille.

Kansainvälinen
suomalainen HKScan

Baltiassa HKScan-konserni on vahva sekä markkina-asemaltaan että 
kannattavuudeltaan. Rakvere Lihakombinaat ja Tallegg ovat taantumankin 
aikana kyenneet täyttämään niihin kohdistetut odotukset. HKScan on ollut 
Baltiassa kesästä 1998 lähtien ja on siellä markkinajohtaja.

Puolaan HKScan lähti vuonna 2002 ostamalla aluksi vähemmistöosuu-
den Puolan toiseksi suurimmasta liha-alan yrityksestä, Sokolówista. Kesästä 
2006 lähtien Sokolów on ollut kokonaan HKScanin ja tanskalaisen Danish 
Crownin yhteisomistuksessa. Sokolów on kehittynyt paljon ja yhtiö kuuluu 
nykyään konsernin kannattavimpiin osiin.

HKScanista tuli Pohjois-Euroopan johtava siipikarjayritys syksyllä 2010, 
kun se osti Tanskan suurimman siipikarjanlihaa jalostavan yhtiön, Rose Poultry 
A/S:n. Markkinaykkösen asema siipikarjanlihassa konsernilla oli ennestään 
Suomessa ja Virossa. Rose Poultry käsittelee vuodessa yli 130 miljoonaa kiloa 
broilereita, mikä on enemmän kuin koko Suomessa vuonna 2011 tuotettu 
määrä (93 milj. kg).

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia liha- ja ruokayrityksiä. Yhtiön 
kotimarkkina-alue muodostuu Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Bal-
tian maista ja Puolasta.  Yhtiöllä on toimintaa kymmenessä maassa 
ja sen palveluksessa on noin 11 400 työntekijää. Liikevaihto vuonna 
2011 oli 2,5 miljardia euroa. 

LSO Osuuskunnan kautta lihantuottajat käyttävät omistajavaltaa 
HKScanissa, sillä LSO Osuuskunta on sen suurin omistaja: 34,9 % 
osakkeista ja 69,3 % äänimäärästä (29.2.2012). 

HKScanin menestys tuo tulosta myös jäsenelle.

Tuotemerkkejä

SUOMI RUOTSI

TANSKA

PUOLA

VIRO

LIETTUA

LATVIA

Maatalousyrittäjä Juha Kylämäki (s. 1962) 
Hallituksen puheenjohtaja, oikeustieteen ylioppilas
Maatalousyrittäjä Niels Borup (s. 1964) 
Hallituksen varapuheenjohtaja, KTM
Toimitusjohtaja Tero Hemmilä (s. 1967) 
Hallituksen jäsen, MMM
Toimitusjohtaja Matti Karppinen (s. 1958) 
Hallituksen jäsen, kauppatieteiden maisteri
Maatilayrittäjä Otto Ramel (s. 1950) 
Hallituksen jäsen, Maatalousteknologian tutkinto Ruotsin Maa-
talous yliopistossa ja liiketaloudellinen tutkinto Lundin yliopistossa
MBA Henrik Treschow (s. 1946) 
Hallituksen jäsen

HKScan Oyj hallitus – valittu 27.4.2011
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HKScanin toimipisteet

SUOMI
Liikevaihto 2011
812,4 milj. euroa

HKScan 
Finland Oy

RUOTSI
Liikevaihto 2011
1 045,7 milj. euroa

Scan AB

TANSKA
Liikevaihto 2011
228,1 milj. euroa

Rose Poultry A/S

BALTIA
Liikevaihto 2011
173,3 milj. euroa

AS Rakvere 
Lihakombinaat

AS Tallegg

HKSCAN OYJ   |   Liikevaihto 2011: 2 491,3 milj. euroa *   |   Toimitusjohtaja Hannu Kottonen

* Segmenttien välinen 
liikevaihto -67,1 milj. euroa.

** HKScanin ja tanskalai-
sen Danish Crownin 50/50  
-periaatteella omistama 
yhteisyritys Saturn Nordic 
Holding AB omistaa 100 
% Sokolówin osakkeista. 
Vuonna 2011 Sokolówin lii-
kevaihdosta puolet konsoli-
doitui HKScan-konsernille.

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

Tuotantolaitos

Myyntikonttori

Pääkonttori

Jäsenten sijoittama osuuspääoma on LSO Osuuskunnan
toiminnan perusta

LSO Osuuskunnan jäsenenä olet osuuskunnan omistaja. Sijoitat osuuskuntaan 
osuuspääomaa ja saat vastineeksi äänioikeuden ja jäsenyyden taloudelliset 
hyödyt. Sijoittamallasi osuuspääomalla LSO Osuuskunta turvaa HKScanin omis-
tajavallan säilymisen suomalaisten lihantuottajien käsissä. Osuuspääomavel-
voitteesi suuruus määräytyy edellisen kalenterivuoden aikana HK Agrille tai 
Länsi-Kalkkunalle toimittamiesi eläinten perusteella. Olet velvollinen osallis-
tumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella jokaista täyttä 20 000 euron netto-
tilitystä kohden. Kaikilla jäsenillä on vähintään yksi osuus. Yhdestä osuudesta 
perittävä osuusmaksu on 2 000 euroa.

Uutena jäsenenä maksat osuuspääomaa liittymisen yhteydessä vähin-
tään 200 euroa. Voit maksaa loppuosan velvoitteesta kerralla tai hallituksen 
määrittelemän keräysohjelman mukaisesti.

LSO Osuuskunta tarkistaa osuuspääomavelvoitteesi suuruuden aina 
kalenterivuoden vaihteessa. Jos tuottajatilityksesi kasvavat, nousee osuus-
pääomavelvoitteesi vastaavasti. Sen sijaan, jos tilitystesi summa pienenee, 
velvoitteesi pysyy ennallaan. 

Jäsenyytesi on voimassa aluksi kaksi vuotta. Tämän jälkeen voit erota 
osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Saat sijoittamasi 
osuuspääoman takaisin korkojen kera vuoden kuluttua eroamisvuoden tili-
kauden päättymisestä.

Liity HKScanin omistajien vahvaan joukkoon

Voidaksesi liittyä LSO Osuuskuntaan sinulla täytyy olla voimassa oleva yhteis-
työsopimus HK Agrin tai Länsi-Kalkkunan kanssa. Jäsenyyttä haetaan osuus-
kunnan hallitukselta kirjallisella jäsenhakemuksella. Jäsenhakemuksen, tarvit-
tavat valtakirjat ja tarkemmat ohjeet löydät LSO Osuuskunnan verkkosivuilta, 
www.lso-osuuskunta.fi. Jäsenyyttä koskevissa kysymyksissä voit myös lähes-
tyä LSO Osuuskunnan toimihenkilöitä, 010 570 4000 / osuuskunta@lso.fi.

LSO Osuuskunnan jäsenet ovat 
suomalaisia aktiivilihantuottajia

PUOLA
Liikevaihto 2011
298,9 milj. euroa **

Saturn Nordic 
Holding AB
-> Sokolów

Johtaja Anne Mere Johtaja Denis Mattsson



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

1.  Pääset lihantuottajien paalupaikalle
Jäsenenä LSO Osuuskunnassa otat vahvan kannan elinvoimaisen suomalaisen lihantuotannon puolesta. Olet mukana aktiivisten 
lihantuottajien yhteistyössä ja käytät LSO Osuuskunnan kautta omistajavaltaa Euroopan viidenneksi suurimmassa liha-alan yhti-
össä. Jäsenyydelläsi varmistat HKScan Oyj:n omistuksen säilymisen suomalaisten lihantuottajien käsissä. Samalla turvaat välitys- ja 
teuraseläintesi markkinoinnin kilpailukykyiseen hintaan. Oma lihateollisuutemme on sitoutunut suomalaiseen liharaaka-aineeseen 
ja koko lihantuotantoketjun kehittämiseen.

2. Saat sijoituksellesi kilpailukykyistä korkoa
Vakavarainen LSO Osuuskunta maksaa sijoittamallesi osuuspääomalle kilpailukykyistä korkoa. Viimeiseltä kymmeneltä vuodelta 
on maksettu keskimäärin 10,4 prosentin korko osuuspääomalle. Korko ylittää säästäjän muut vaihtoehdot. LSO Osuuskunnan tulot 
muodostuvat pääasiassa HKScanin maksamista osingoista. Sinulle ja muille jäsenille tämä raha virtaa osuuspääoman korkoina. 
HKScanin menestys näkyy myös sinun kukkarossasi.

3. Voit saada osuuksistasi verohyötyä
LSO Osuuskunnan osuuksilla kasvatat tehokkaasti nettovarallisuuttasi, joka auttaa verotuksen hallinnassa. Nettovarallisuutta karttuu 
jopa osuuksista, joita et ole vielä maksanut. Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla ja elinkeinoyhtymillä verohyöty perustuu siihen, että 
netto varallisuuden kasvu nostaa pääomatulona verotettavan tulon osuutta. Tämä on etu, jos ansiotulojen kokonaisveroaste ylittää 28 %.

Esimerkki. Jäsenellä oli vuonna 2011 yhteensä 5 osuutta.
Jäsen oli maksanut näistä 4. Vuoden 2011 verotuksessa osuuden vertailuarvo oli 5 609,07 euroa. 
Osuuden nimellisarvo oli puolestaan 2 000,00 euroa. 

Maksettu osuuspääoma: 4 x 2 000,00 = 8 000,00 
Varallisuus veroilmoituksessa: 5 x 5 609,07= 28 045,35
Velat veroilmoituksessa: 1 x 2 000 = 2 000,00
Kerrytetty nettovarallisuus: 28 045,35  –  2 000,00 = 26 045,35

Jäsen on tässä tapauksessa kerryttänyt nettovarallisuuttaan 26 045,35 euron edestä sijoittamalla LSO Osuuskuntaan 
osuuspääomaa 8 000 euroa.

Neljä painavaa syytä liittyä 
LSO Osuuskunnan jäseneksi

4. Saat käyttöösi monipuolisen jäsenen verkkopalvelun
LSO Osuuskunta on kiinnostunut jäsentensä arjesta ja mielipiteistä. Jäsenten ja hallinnon välistä viestintää onkin kehitetty määrä-
tietoisesti. Jäsenillä on käytössä oma verkkopalvelu. Jäsenen verkkopalvelun käyttäjänä saat tietoa toimialan ja LSO Osuuskunnan 
kehityksestä. Käytössäsi on toimialan uusimmat tilastot ja uutiset. Näet verkkopalvelusta myös osuuspääomatietosi, ja voit halu-
tessasi keskustella verkossa muiden jäsenten ja osuuskunnan hallinnon kanssa. Hyödynnä vaikutusmahdollisuuksiasi ja tee LSO 
Osuuskunnasta sinun osuuskuntasi.

YHDEN OSUUDEN VERTAILUARVO 
2003-2011, euroa

OSUUSPÄÄOMALLE MAKSETTU KORKO
1996-2011, %

* Hallituksen ehdotus
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