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Osuuskunta KPY:n edustajiston kokous 3/2020 
 
Aika:  torstai 6. kesäkuuta 2020 kello 17 
 
Paikka:  KPY Novapolis, Microkatu 1, Auditorio 
 
Läsnä:   läsnä olivat liitteessä 1 mainitut 30 edustajaa. Lisäksi kokousta seurasi 

etäseurannan kautta Hannu Isotalo ja Jukka Pulkkinen.  
 

Paikalla oli lisäksi Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, henkilöstöä 
sekä asianajaja Heikki Koponen ja tilintarkastaja Pekka Loikkanen. 
 

 
      

1. Kokouksen avaus KPY:n edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen avasi edustajiston  
  kokouksen toivottaen edustajat sekä muut läsnäolijat tervetulleiksi. Hän 
  toimi myös kokouksen puheenjohtajana. 

 

2. Sihteerin toteaminen 
Osuuskunnan hallitus on nimennyt kokoukseen sihteeriksi toimitusjohtaja 
Lauri Kermanin. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko-Liisa Piironen ja Leena Pulkkinen. 
He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen 
 

Toimitusjohtaja Lauri Kerman esitteli tilinpäätöksen (liite 2). 
 

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
 

Tilintarkastaja Pekka Loikkanen esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 3). 
 

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös. 
 

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
 

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 
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10. Vararahastoon siirrettävästä määrästä päättäminen 
 

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että vararahastoa ei kartuteta. 
 

11. Jäsenille ja osuuden omistajille maksettavasta korosta päättäminen 
 

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa osuuspääoman korkoa  
0,80 euroa osuudelta eli yhteensä 4 438 481,60 euroa. 

 

12. Ylijäämän muuta käyttämisestä päättäminen 
 

Päätettiin, että osuuskoron maksun jälkeen jäävä edellisten tilikausien yli-
jäämä 94 692 165 euroa jätetään edellisten tilikausien voitto- ja tappioti-
lille. 

 

13. Valtuutetaan hallitus päättämään liittymismaksun suuruudesta ja maksuajasta 
 

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään liittymismaksun suuruudesta ja 
maksuajankohdasta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen 
edustajiston kokoukseen asti. 

 

14. Edustajiston jäsenten, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja muista korvauksista 
päättäminen 

 
Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että 
nämä palkkiot säilyvät ennallaan: 
 
Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 6 500 eu-
roa, kokouspalkkio 700 euroa. Osuuskunta KPY:n hallituksen varapuheen-
johtajan kuukausipalkkio 2 750 euroa, kokouspalkkio 500 euroa.  
 
Osuuskunta KPY:n hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 1 000 euroa ja ko-
kouspalkkio 500 euroa. 
 
Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtajan kuukausipalkkio 700 eu-
roa, hallituksen kokouspalkkio 500 euroa ja edustajiston kokouspalkkio 
500 euroa. 
 
Osuuskunta KPY:n edustajiston varapuheenjohtajiston kuukausipalkkio 
350 euroa, hallituksen kokouspalkkio 500 euroa ja edustajiston kokous-
palkkio 500 euroa. 
 
Osuuskunta KPY:n edustajiston jäsenen kokouspalkkio 500 euroa. 
 
Hyväksyttiin tarkastusvaliokunnan ja sijoitusryhmän palkkiot: 
 
tarkastusvaliokunnan kokouspalkkio on 700 euroa puheenjohtajalle ja 500 
euroa jäsenelle, 
 
sijoitusryhmän kokouspalkkio on 700 euroa puheenjohtajalle ja 500 euroa 
jäsenelle. 
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Päätettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan palkkiot nostetaan sa-
malle tasolle kuin edustajiston kokouspalkkiot eli 500 euroa/kokous.  
Nykyinen palkkio on ollut puheenjohtajalle 450 euroa/kokous ja jäsenelle 
450 euroa/kokous. 
 
Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous on 7.5.2007 päättä-
nyt, että edustajiston ja hallituksen kokouspalkkioille otetaan TyEL vakuu-
tus vuoden 2007 alusta alkaen.  
 
Maksun työntekijän osuus vähennetään maksettavista kokouspalkkioista 
ja työnantajan osuuden maksaa Osuuskunta KPY. Osuuskunta KPY on 
maksanut vuoden 2007 alusta alkaen em. työnantajan osuuden edustajis-
ton ja hallituksen kuukausi- ja kokouspalkkioista sekä edustajiston ja halli-
tuksen valiokuntien palkkioista.  
 
Hyväksytään edellä mainitut Osuuskunta KPY:n vuoden 2007 alusta al-
kaen maksamat TyEL vakuutusmaksut.  
  
Päätettiin, että edustajiston, hallituksen, tarkastusvaliokunnan, sijoitus-
ryhmän sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan palkkioille otetaan TyEL:n 
vakuutus siten, että maksun työntekijän osuus vähennetään maksetta-
vista palkkioista ja työnantajan osuuden maksaa Osuuskunta KPY. 
 
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 

 

15. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen 
 

Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että 
hallituksen jäsenten lukumäärää on viisi jäsentä, ei varajäseniä. 

 

16. Hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen 
 
Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että 
nykyiset jäsenet jatkavat: Jussi Holopainen, Jukka Laakkonen, Anssi Lehi-
koinen, Mikko Räsänen ja Tarja Tikkanen.  
 
Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että 
hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tarja Tikkanen ja varapuheenjohta-
jana jatkaa Anssi Lehikoinen. 

 

17. Tilintarkastajan valinta 
 

Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että 
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen. 

 

18. Lahjojen antaminen yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen 
 

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää hallitukselle oikeus 
harkintansa mukaan käyttää enintään 50 000 euroa yleishyödyllisiin tai 
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niihin rinnastettaviin lahjoihin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden edus-
tajiston varsinaisen kokouksen päätöksestä.    

 

19. Muut esille tulevat asiat 
 

Muita asioita ei ollut. 
 

20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18. 
 

 
Vakuudeksi: 
 
 

Pekka Kantanen  Lauri Kerman 
puheenjohtaja  sihteeri 
 

 
Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme: 
 
 
  
  Pirkko-Liisa Piironen  Leena Pulkkinen 
 
 
 
Liitteet  1. Osallistujalista 
  2. Osuuskunta KPY-konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2019 
  3. Tilintarkastuskertomus 
 


