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Osuuskunta KPY:n palkka- ja palkkioselvitys

1. Päätöksenteko

Osuuskunta KPY:n toimintaa ohjaavat, johtavat ja valvovat edustajiston
kokous ja hallitus. KPY:n juoksevaa hallintoa hoitaa toimitusjohtaja.
Osuuskunta KPY:n edustajiston jäsenten sekä KPY:n hallituksen palkitsemisesta päättää edustajiston kokous. KPY:n toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää osuuskunnan hallitus.
Osuuskunta KPY:n tytäryhtiöiden hallitusten palkitsemisesta päättävät
tytäryhtiöiden yhtiökokoukset ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisesta tytäryhtiöiden hallitukset.

2. Maksetut ja päätetyt palkat ja palkkiot
Osuuskunta KPY:n edustajiston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot ilmenevät jäljempänä kohdista 2.1 - 2.3.
KPY:n edustajiston jäsenille ja hallituksen jäsenille ei makseta tulospalkkioita, eikä heillä ole lisäeläkkeitä tai varhennettuja eläkkeitä koskevia
etuja.
KPY:n tytäryhtiöiden Enfo Oyj:n, Voimatel Oy:n, Vetrea Terveys Oy:n ja
hallitusten ja toimitusjohtajien palkitsemiset löytyvät yhtiöiden internetsivuilla olevista vuosikertomuksista www.enfo.fi, www.voimatel.fi ja
www.vetrea.fi.
2.1 Edustajisto

Vuoden 2018 edustajiston varsinaisen kokouksen päättämät palkkiot
ovat:
- jäsenet 500 euroa/kokous
- puheenjohtaja 700 euroa/kuukausi sekä 500 euroa/edustajiston
kokous ja 500 euroa/hallituksen kokous
- varapuheenjohtajat 350 euroa/kuukausi sekä 500 euroa/edustajiston
kokous ja 500 euroa/hallituksen kokous.
Lisäksi edustajiston jäsenille maksetaan toteutuneita kuluja vastaavia
kulukorvauksia.
1.1. - 31.12.2017 edustajiston jäsenille maksetut palkkiot ovat yhteensä
116 050 euroa.
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2.2 Osuuskunta KPY:n hallitus ja toimitusjohtaja
Vuoden 2018 edustajiston varsinaisen kokouksen päättämät palkkiot
ovat:
- jäsenet 1 000 euroa/kuukausi ja 500 euroa/kokous
- puheenjohtaja 4 500 euroa/kuukausi ja 700 euroa/kokous
- varapuheenjohtaja 2 750 euroa/kuukausi ja 500 euroa/kokous.
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetaan työmatkoista aiheutuneet matka- ja majoituskustannukset sekä verohallituksen ohjeiden
mukaista verovapaata enimmäismäärää vastaavat päivärahat ja kilometrikorvaukset.
Toimitusjohtajan eläke-edut määräytyvät työntekijöiden eläkelain mukaisesti. Oikeutta lisäeläkkeeseen tai varhennettuun eläkkeeseen ei ole.
KPY:n irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaikaa ei ole.
1.1. - 31.12.2017 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut
palkkiot ovat yhteensä 343 440 euroa.
2.3 KPY Sijoitus Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja
Vuoden 2018 yhtiökokouksen päättämät palkkiot ovat:
- jäsenet 300 euroa/kokous, ei kuukausipalkkiota
- puheenjohtaja 300 euroa/kokous, ei kuukausipalkkiota.
Hallituksen jäsenille maksetaan työmatkoista aiheutuneet matka- ja majoituskustannukset sekä verohallituksen ohjeiden mukaista verovapaata
enimmäismäärää vastaavat päivärahat ja kilometrikorvaukset.
KPY Sijoitus Oy:n toimitusjohtajalle ei makseta palkkaa.
Osuuskunta KPY:n kokonaan omistama tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy on
maksanut hallitukselle palkkioita 1.1. - 31.12.2017 yhteensä 13 500
euroa.
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