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rustaa Kuopio Telefonaktiebolagetin edistämään tämän 
”pitkäkorvan” eli puhelimen asiaa. 

Ajan saatossa KPY muuntui kömpelöksi osoittau-
tuneesta osakeyhtiöstä omavaraiseksi puhelinyhdis-
tykseksi ja viimein asiakkaidensa omistamaksi varak-
kaaksi osuuskunnaksi. Toimialan muutokset tekivät 
2000-luvun alussa entisistä puhelinliittymien omistajista  
osuuskunnan omistajia, jotka saavat sijoitukselleen  
hyvää tuottoa.

KPY-KONSERNI ROHKEASTI UUTTA 
KOHTI

PEKKA KANTANEN
Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtaja

UUDEN EDESSÄ toimivan, alati kehittyvän ja inspiroivan työympäristön.
Uskomme, että pelkkä toimistotilan tarjoaminen ei 

muuttuvassa toimintaympäristössä ja työn kulttuuri- 
murroksessa enää riitä. Keskiöön nousee entistä vah-
vemmin hyvä työpäiväkokemus. 

Syksyn aikana kerromme uusista kumppanuuksista 
ja palveluista, joita pystymme tarjoamaan ja kehittämään. 

KPY-konsernissa puhaltavat uudistumisen tuulet.  
Niihin meitä haastavat jatkuvasti muuttuva toiminta- 
ympäristö ja  ankara kilpailutilanne. Myös osaajista käy-
dään jatkossa entistä kovempaa taistelua. 

Haluamme omalta osaltamme olla varmistamassa 
Savilahden ja Itä-Suomen kilpailukyvyn säilymisen myös 
tulevaisuudessa. Samalla parannamme omistustemme 
arvoa ja voimme maksaa omistajillemme kilpailukykyistä 
osuuskorkoa ja tarjota myös palveluita. 

Uusi aika vaatii uudet tekijät. Syksyyn on hienoa  
lähteä luottavaisin mielin ja uuden kapteenin vahvoissa 
ohjaimissa.

KPY:n perimään kirjattu rohkeus ja uudistumisen halu on 
2000-luvulla näkynyt puhelinrahojen sijoittamisena maa-
kunnan kehittymisen kannalta vaikuttaviin kohteisiin.

KPY:ltä on puhelinliiketoiminnasta luopumisen jälkeen 
puuttunut jotain. Olemme kaivanneet puhelinverkkojen 
kaltaista laaja-alaista ”ankkuritoimialaa”.  

KPY:n edustajisto hyväksyi viime syksyllä hallituksen 
esityksen entisen Technopolis Kuopion lopun osake- 
kannan ostamisesta ja uuden KPY Novapoliksen perus-
tamisesta. Uskomme, että tässä meillä on jälleen mahdol- 
lisuus rakentaa rohkeasti uutta. 

KPY:llä on jälleen juuret syvällä maakunnan kehittä- 
misessä ja uusi strategia mahdollistaa uusien oksien  
kasvattamisen ja latvan kohoamisen uusiin korkeuksiin.  

Entisestä puhelinverkkojen rakentajasta on tullut  
uudenlaisien mahdollisuuksien rakentaja. KPY-perhe  
kasvaa ja vahvistuu. Kannattaa pysyä mukana.

PÄÄKIRJOITUS

TARJA TIKKANEN
Osuuskunta KPY:n ja KPY Novapoliksen hallituksen  
puheenjohtaja

K PY:ssä on aina oltu 
rohkeita. 1880-luvul- 
la Suomeen tuli maa-
ilmalta mullistavaa 

teknologiaa – puhetta saat- 
toi siirtää lankoja pitkin pai-
kasta toiseen. Uusi teknologia 
vaati levitäkseen pääomia ja 
investointeja. Kuopiossa roh-
keat ihmiset päättivät 1883 pe-

Enfoa, Vetreaa ja Voimateliä ja samalla vahvasti olla ra-
kentamassa uutta ja elinvoimaista Itä-Suomen keskustaa 
ja toimintaympäristöä Savilahteen.  

Uusiutuminen merkitsee toiminnan vahvaa kehittä-
mistä. Siihen sitoudumme yhdessä alueellisten ja vah- 
vojen kumppaneiden kanssa. Niitä ovat Kuopion kau-
punki, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-AMK ja Sakky, VTT 
ja useat alueella toimivat yritykset. 

Yhteistyössä ja uusia toimintamalleja luomalla  
haluamme mahdollistaa alueen yrityksille kilpailukykyi-
sen kehittämisalustan ja yrityksissä työtä tekeville ihmisille  

V uosi sitten toteutu-
neet kaupat, joilla 
KPY hankki omis-
tukseensa koko 

Savilahden kampuksen eli KPY 
Novapoliksen – merkitsevät 
monin tavoin uuden ajan al-
kua arvokkaassa iässä olevalle 
KPY:lle. Haluamme edelleen 
kehittää omistusyhtiöitämme  
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Konsernin taloudellinen kehitys lyhyesti

Konsernin operatiivinen tuloskehitys oli kevään korona-
kriisistä huolimatta kokonaisuutena myönteinen. Liike- 
vaihto oli katsauskaudella 147,7 milj. euroa (126,4 milj.  
euroa tammi-kesäkuussa 2019).  Liikevaihtoa kasvat-
ti edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna KPY  
Novapolis, joka hankittiin syksyllä 2019. Kuitenkin myös 
jo aikaisemmin konserniin kuuluneet tytäryhtiöt Voimatel 
ja Vetrea onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoaan. Tytär- 
yhtiöistä Enfon liikevaihto laski hieman edellisvuodesta 
koronakriisin supistettua kysyntää. 

Konsernin käyttökate kasvoi 4,8 (-2,7) milj. euroon ja liike-
tulos parani -1,5 (-7,2) milj. euroon. Käyttökatteen paran-
tumiseen vaikuttivat KPY Novapoliksen hankinta konser-
niin sekä erityisesti Voimatelissä toteutetut kehittämis- ja 
tehostamistoimet. Vetreassa varauduttiin koronan tuo-
miin haasteisiin, mikä heikensi Vetrean käyttökatetta 
edellisvuoden vastaavasta jaksosta.

Konsernin nettorahoitustuotot olivat noin 7,8 (34,3) milj. 
euroa. Vertailukaudella 2019 toteutettiin kertaluonteinen  

RopoHold Oy:n osakkeiden myynti, josta vuosi sitten  
kertyi myyntivoittoa 33,9 milj. euroa. Katsauskaudella 
2020 konsernin rahoitustuottoihin sisältyy KPY Sijoituk-
sen Elisa Oyj:n osakkeiden myyntivoitto 10,0 milj. euroa. 
Konsernin tilikauden voitto oli 2,8 (26,3) milj. euroa.

Konsernin omavaraisuusaste pysyi kesäkuussa 2020 
vuoden 2019 lopun tasolla (noin 33 %).

Konsernin merkitystä alueen työllistäjänä on pystytty 
vahvistamaan. Konserni työllisti tammi-kesäkuussa 2020 
keskimäärin 2 685 henkilöä, kun vastaavasti vuosi sitten 
konserni työllisti keskimäärin 2 579 henkilöä.

Vuodelta 2019 osuuspääoman korkoa maksettiin  
edustajiston 4.6.2020 päätöksellä 0,80 € osuudelta  
 
 
Konsernin rakenne 

Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni on siirtynyt  
KPY Novapoliksen omistukseen 1.7.2020 toteutetulla  
järjestelyllä. Konsernin rakenteessa ei ole tapahtunut 
vuoden 2020 aikana muita muutoksia. Osuuskunta  
KPY konserniin kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 86 %), 
Voimatel Oy (100 %) ja Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY 
Sijoitus Oy (100 %) ja KPY Novapolis Oy (100 %). 

Tarkemmin konsernin ensimmäisen puolivuotisjakson  
taloudellista kehitystä on selostettu 28.8.2020 julkaistus-
sa osavuosikatsauksessa.

Osavuosikatsaus on luettavissa www.kpy.fi -sivustolla.

POIMINTOJA OSUUSKUNTA KPY -KONSERNIN  
OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1-30.6.2020

OSUUSKUNTA KPY

Toimitilapalvelut

KPY Novapolis Oy

100%

Uudet palvelut

KPY 
Nova 
Oy

100%

IT-palvelut

Enfo Oyj

86%

Sähkö- ja tieto-
verkkojen raken- 

taminen ja ylläpito

Voimatel Oy

100%

Hoiva- ja 
hyvinvointipalvelut

Vetrea Terveys Oy

100%

KPY 
Sijoitus 

Oy

100%

TALOUS

Milj. euroa 1-6/2020 1-6/2019

Liikevaihto 147,7 126,4

Käyttökate 4,8 -2,7

Katsauskauden
tulos 2,8 26,3

Tärkeimmät tunnusluvut 1.1.-30.6.2020

eli yhteensä noin 4,4 miljoonaa euroa.   



A nssi Lehikoinen on ollut elokuun alusta al-
kaen KPY-konsernin uusi toimitusjohtaja. 
Hän on innoissaan luotsaamassa KPY:tä 
kohti yhtiön yhtä suurimmista muutoksista. 

Anssi kertoo, että yhtiön uusi strategia tarkoittaa  
uusien palvelujen kehittämistä KPY:n tytäryhtiön KPY  
Novapolis Oy:n ympärille.
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KPY:N  UUSI TOIMITUSJOHTAJA ANSSI LEHIKOINEN:
”KPY:N UUDISTAMINEN ON MIELENKIINTOINEN MAHDOLLISUUS”

– Vaikka KPY Novapolis on markkinajohtaja Kuopion 
alueen toimitilapalveluissa ja liiketoiminta on kannat- 
tavaa, sen toimintaympäristössä on meneillään isot muu-
tokset, Anssi kertoo. 

Esimerkkeinä hän listaa toimitilaliiketoiminnan muu-
tostarpeet, työn tekotavan murroksen, pandemiauhkan 
jatkumisen ja kilpailun kiristymisen. 
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–  Jotta säilytämme kilpailukykymme muuttuvassa maa-
ilmassa, meidän pitää rohkeasti kehittää ja ideoida uu-
sia palveluja Novapoliksessa vuokralaisena oleville  
yrityksille ja oppilaitoksille sekä niiden työntekijöille.

Vetovoimaisuutta ja verkostoitumista

KPY:n uuden strategian keskiössä ovat moderni työnteki-
jäkokemus, uudet kumppanuudet ja ekosysteemien ke-
hittäminen. Tavoitteena on luoda yhteisö, johon eri alojen 
osaajat haluavat liittyä ja joka vetää tekijöitä puoleensa.

– Visiomme on olla Itä-Suomen luotetuin omistaja ja 
liiketoimintojen kehittäjä. Jo puhelinyhtiöajoista KPY on 
ollut yhteyksien rakentaja. Nyt yhteyksiä rakennetaan eri 
tavalla – kumppaneiden kanssa verkostoitumalla.

Myös muut KPY:n tytäryhtiöt, Enfo, Voimatel ja Vetrea 
Terveys, hyötyvät KPY:n uudesta suunnasta, koska eko-
systeemi tuo kehitys- ja kasvumahdollisuuksia niiden lii-
ketoiminnoille.

Itä-Suomen ja Savilahden alueen palvelujen ja veto-
voiman kasvattaminen on yksi tavoitteista.

– Kun alueelle syntyy ja alueella pysyy mielenkiintoi-
sia työpaikkoja, niin suomalaiset ja ulkomaalaiset opis-
kelijat jäävät nykyistä paremmin töihin Kuopion seudulle, 
Anssi sanoo.

Nyt tehdyt strategiset muutokset luovat turvaa ja jatku-
vuutta KPY:n osuuksien omistajille. Uudistamisella halu-
taan varmistaa ja vahvistaa KPY:n tytäryhtiöiden liiketoi-
mintojen kannattavuutta, jotta Osuuskunta KPY pystyy 
jatkossakin maksamaan kilpailukykyistä osuuspääoman 
korkoa omistajille.

– Novapolis tuo vakaata tuottoa KPY:n omistajille.  
Nykyisistä liiketoiminnoista haluamme kehittää kasva-
via ja kannattavia yhtiöitä, sekä uusilla sijoituksilla tuoda 
omistajille vakaan tuoton päälle alueen kehittämistä ja 
tuottoa kasvuyrityksistä.

Nyt tehdyt strategiset muutokset luovat turvaa
ja jatkuvuutta KPY:n osuuksien omistajille.’’

Syntynyt 1979 Ilomantsissa 
 
Asuu Kuopiossa
 
On myös KPY Novapolis Oy:n toimitusjohtaja
 
Koulutus: DI: Teknillinen korkeakoulu, pääaineena automaation 
tietotekniikka ja sivuaineena informaatiotekniikka, filosofian 
tohtori sovellettu fysiikka.
 
Aikaisempia työtehtäviä: Rocsole Oy, toimitusjohtaja; 
Numcore Oy, toimitusjohtaja; Itä-Suomen yliopisto, tutkija; 
ABB ohjelmistosuunnittelija

Ollut Osuuskunta KPY:n hallituksessa 4/2016 lähtien ja 
Enfo Oyj:n hallituksen puheenjohtajana.

Hallitustyöskentely useissa eri teknologia- ja kasvuyhtiöissä 
kuten Rocsole, Numcore, VRT Finland ja Savroc. 

Harrastukset: hiihto, metsästys, golf ja maastopyöräily 

ANSSI LEHIKOINEN

Tavoitteena on luoda  
yhteisö, johon eri alojen 
osaajat haluavat liittyä  
ja joka vetää tekijöitä  
puoleensa.

’’
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L auri Kerman oli Osuuskunta KPY:n toimitus- 
johtajana yli 13 vuotta. Hänen aikanaan KPY:ssä 
on tehty useita merkittäviä muutoksia ja yhtiö 
on kasvanut yhdeksi Itä-Suomen suurimmaksi  

työnantajaksi ja liiketoimintojen kehittäjäksi.
Kermanin ura Osuuskunta KPY:ssä alkoi kevättalvel-

la 2007, ja hän on ollut vahvasti mukana kehittämässä  
nyky-KPY:tä. Tehdyillä yrityskaupoilla ja KPY:n kehittämis-
toimilla on pyritty omistaja-arvon kasvattamiseen ja maa-
kunnan elinvoimaisuuden kehittämiseen.

Puhelinyhtiöstä sijoitusosuuskunnaksi

Jo 2007 vuoden kesällä tehtiin KPY:ssä suuria muutok-
sia, kun KPY siirsi puhelinliiketoimintansa DNA Oy:lle ja 
sai vastineeksi yhtiön osakkeita. 

– KPY yhtiöitti ja myi puhelinliiketoimintonsa yhdessä 
viiden muun puhelinyhtiön kanssa DNA:lle, jonka omista-
jaksi KPY jäi noin 13 prosentin osuudella, Kerman sanoo.

Samana kesänä Osuuskunta KPY:n osuudet siirrettiin 
arvo-osuusjärjestelmään. 

– Osuuskunta KPY oli ensimmäinen suomalainen 
osuuskunta, joka siirtyi arvo-osuusjärjestelmään.

DNA:n osakkeiden myynnistä potkua  
kehittämiseen

Merkittävä loikka nyky-KPY:n luomiseksi tehtiin lokakuus-
sa 2013, kun KPY Sijoitus Oy myi kaikki omistamansa 
DNA Oy:n osakkeet. Tällöin katkesi KPY:n viimeinenkin 
lanka puhelinliiketoimintoihin.

Tytäryhtiökauppoja tiheään tahtiin

Kermanin toimitusjohtajuuden aikana hankittiin KPY-kon-
serniin Voimatel Oy ja Vetrea Terveys Oy, ja rakennettiin 
KPY:n ensimmäinen kiinteistöomistuskohde.

– Voimatel-osakekauppoja tehtiin vuosien varrella 
kolmessa eri vaiheessa. Viimeiset osakekaupat lyötiin 
lukkoon keväällä 2014. 

Voimatel on kasvanut KPY:n omistuksessa pohjoissavo-
laisesta sähkö- ja teleurakointiyhtiöstä valtakunnalliseksi 
sähkö- ja tietoverkkojen sekä -järjestelmien elinkaari- 
palvelujen ja ratkaisujen tuottajaksi.

Seitsemän vuotta sitten keväällä KPY hankki omistuk-
seensa Vetrea Terveys Oy:n. Vuosien saatossa Vetreasta 
on kasvanut merkittävä valtakunnallisesti toimiva yksityi-
nen kuntoutus-, asumis- ja kotipalvelujen tuottaja.

Kymmenen vuotta sitten valmistui Osuuskunta KPY:n 
ensimmäinen kiinteistöomistuskohde Kiinteistö Oy Siilin-
järven Lentokapteeni. Joensuuntien varressa oleva toi-
mistokiinteistö fuusioitiin tämän vuoden elokuussa KPY 
Novapolikseen.

– KPY Novapoliksen tarina KPY:n kupeessa alkaa  
oikeastaan jo viiden vuoden takaa, jolloin KPY Sijoitus Oy 
osti 40 prosenttia Technopolis Oyj:n Kuopion liiketoimin-
nasta, Kerman kertoo.

Viime vuoden syyskuussa KPY hankki omistukseen-
sa koko Technopolis Kuopio Oy:n osakekannan. Tuolloin 
yhtiön nimeksi vaihdettiin KPY Novapolis Oy.

Ropo Capitalin myynnillä rahoitettiin 
Technopolis-kauppaa

KPY-konsernissa otettiin käyttöön voimavarahallitus- 
malli. Siinä kaikkien tytäryhtiöiden hallitusten puheen- 
johtajat toimivat samalla KPY:n hallituksen jäseninä.  
Ensimmäinen yhteistyön tulos on ollut Ropo Capitalin 
osto ja myynti. Myös Lauri Kerman oli aktiivisesti mukana 
tässä yhteistyössä.

Kolme vuotta sitten keväällä Enfo Oyj myi Enfo  
Zenderin koko osakekannan kuopiolaiselle Trust Kapi- 
talille (Ropo Capital) ja samanaikaisesti KPY Sijoitus Oy 
teki osakesijoituksen Trust Kapitaliin. 

Samana kesänä KPY osti lisää Ropo Capitalin osak-
keita. Vuoden 2019 alussa KPY myi 27 prosentin osuu-
tensa Ropo Capitalista.

– Tästä kaupasta saatuja varoja sijoitettiin sitten viime 
syksynä Technopolis Kuopio Oy:n ostoon.

LAURI KERMAN
KPY:N MENESTYKSEN
MAHDOLLISTAJANA
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Lauri on ollut luomassa ja vahvasti rakentamassa pian 138-vuotiaan KPY:n uutta tulemista puhelinliiketoiminnasta 
irtaantumisen jälkeen. Hänen aikanaan yhtiö on kehittynyt ja muotoutunut vahvaksi alueelliseksi toimijaksi ja omis-
tamiensa yhtiöiden kehittäjäksi. KPY on monin tavoin tehnyt historiaa sekä osuuskuntana että entisenä teleoperaat-
torina.

Haluan lämpimästi koko KPY-konsernin puolesta kiittää Lauria hyvästä ja aina hienotunteisesti ja korrektisti hoide-
tusta yhteistyöstä. Sinulla on kyky kuunnella ja ottaa huomioon toisten näkemykset ja ajatukset. Erityisesti minulle 
jäävät mieleen syvälliset keskustelumme ja pohdinnat yhtiön asioista ja tulevaisuudesta. Toivon sinulle kaikkea hyvää 
elämään ja uusille urapoluille!

TARJA TIKKANEN
Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja

K PY:n johdossa on toimitusjohtajan lisäksi  
muitakin uusia kasvoja. Elokuussa KPY:n ja 
KPY Novapolis Oy:n uutena talousjohtajana 
aloitti KHT-tilintarkastajana aiemmin työsken-

nellyt Jenni Ahava (KTM). 
PwC:lta KPY-konserniin siirtynyt Ahava on nähnyt  
urallaan monia erilaisia organisaatioita ja tehnyt tiivis-
tä yhteistyötä lukuisten alueen yritysten kanssa. Laaja 
yritystalouden tuntemus tarjoaa vahvan pohjan moni- 
alaisen konsernin talouden johtamiseen. 

Konsernin kehitys- ja viestintäjohtajaksi on nimetty  
Silja Huhtiniemi (YTM). KPY Novapoliksessa hänen  
vastuullaan ovat uudet palvelut ja markkinointi. 

KPY:n hallitus nimitti elokuun kokouksessaan konser-
nille johtoryhmän, joka vastaa operatiivisesta johtamises-
ta konsernitasolla. Juuri työnsä aloittaneen johtoryhmän 
muodostavat toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen, Ahava ja 
Huhtiniemi. 

– Johtoryhmässä on erilaisia vahvuuksia ja osaamisia, 
jotka täydentävät hyvin toisiaan. Olemme käytettävissä 
myös tytäryhtiöiden kasvun tukena, Lehikoinen toteaa. 

KONSERNI SAI
JOHTORYHMÄN

On innostavaa päästä 
kasvattamaan perintei- 
kästä KPY-konsernia. 
Strategia luo vahvan 
pohjan kehittämiselle.

’’
Aiemmin Kuopion alueen kauppakamarin toimitus- 
johtajana työskennellyt Huhtiniemi aloitti Novapolikses-
sa maaliskuussa, jonka jälkeen viestinnän, yhteiskunta- 
suhteiden ja muutosjohtamisen ammattilainen on ollut 
tiiviisti mukana KPY:n strategiatyössä. 

Molemmat kertovat tulleensa motivoituneina mukaan 
KPY-konsernin uudistumiseen. 

– On innostavaa päästä kasvattamaan perinteikästä 
KPY-konsernia. Strategia luo vahvan pohjan kehittämisel-
le, he kertovat.  

Jenni Ahava ja Silja Huhtiniemi ovat osana Anssi Lehikoisen  
johtamaa KPY-konsernin johtoryhmää.

KIITOSSANAT



KPY:n omistajapalvelu
KPY:n omistajapalvelu palvelee osuuksiin 

liittyvissä asioissa.

Maksuton puhelinnumero 0800 393 005, 
arkisin kello 9-15.

Omistajapalvelun käyntiosoite: 

KPY Novapolis, Microkatu 1, Kuopio 
Käynti A-osan aulapalvelun kautta.

Omistajapalvelun postiosoite: 

KPY:n omistajapalvelu/Accountor Oy, 
PL 1188, 70211 Kuopio.

KPY:n osuuksien 
osto ja myynti

Privanet Pankkiiriliike

Puh. 010 219 0520
contact@privanet.fi

KPY:n osuuksien päivän arvo löytyy: 

www.kpy.fi

O suuskunta KPY:n tytäryhtiö Vetrea käyn-
nisti viime vuoden lopussa projektin, jossa 
hoiva-alan osaajia rekrytoitiin Espanjasta 
täydentämään hoivapalveluihin tarvittavaa 

henkilöstöä. Hakemuksia tuli yli 400 ympäri maailmaa, 
pääasiassa hakijat olivat Espanjasta. 

– Valitsimme itse tehtäviin sopivimmat henkilöt.  
Heitä yhdistää alan peruskoulutuksen ja monipuoli-
sen työkokemuksen lisäksi motivoituneisuus hoivatyö-
hön sekä halukkuus työskennellä hoiva-alan osaajana  
Suomessa, Vetrean toimitusjohtaja Laura Airaksinen 
kertoo.

Uudet vetrealaiset työntekijät saapuivat Suomeen 
heinä-elokuun vaihteessa ja olivat ensimmäiset kaksi 
viikkoa karanteenissa.

– Ensimmäisinä viikkoina huolehdimme, että jokainen 
sai kotinsa ja elämänsä hyvälle alulle uudessa kotimaas-
saan. 

Hoitajat ovat suorittaneet kotimaassaan vaadittavan 
kieli- ja kulttuurikoulutuksen sekä aloittaneet ammatilliset 
lähihoitajaopinnot, joita he ovat jo jatkaneet Suomessa. 

Uudessa ympäristössä tärkeää on perusteellinen  
perehdytys työtehtäviin ja Vetrean tapaan toimia. Lisäk-
si Savon ammattiopisto kouluttaa tulijat oppisopimuk-
sella lähihoitajiksi, jolloin he täyttävät ammattitaidoltaan  
ja osaamiseltaan Valviran lähihoitajalle asettamat  

Vetrean työntekijät sekä asukkaat 
ovat ottaneet espanjalaiset hoitajat 
hienosti vastaan ja osaksi työ- 
yhteisöä.

’’

vaatimukset suoritettuaan lähihoitajan tutkinnon tam-
mi-toukokuussa 2021.

Tulijat ovat sopeutuneet hyvin uuteen kotikaupun-
kiinsa ja nauttivat alueen puhtaasta luonnosta. He ovat 
motivoituneita tarttumaan uuteen tehtäväänsä ja ovat  
innokkaasti tutustuneet asukkaisiin ja työtovereihinsa.

Laura Airaksisen mukaan Vetrean kansainvälinen 
rekrytointipilotti on toteutunut hienosti, espanjalaisten 
asenne on upea, ja työyhteisöjen suhtautuminen uusiin 
vetrealaisiin on ollut innostunutta ja ennakkoluulotonta. 
Espanjalaisten integroituminen Suomeen, Kuopioon ja 
Vetreaan näyttää toteutuneen erinomaisella tavalla ja 
kokemukset kansainvälisestä rekrytoinnista ovat erittäin 
rohkaisevia. 

Projekti on toteutettu yhteistyössä Savon ammatti- 
opiston, Kuopion kaupungin, TE-toimiston, EURES Euro- 
pean Employment Services, ELY-keskuksen ja Työvoi-
man Liikkuvuus Euroopassa ESR-hankkeen kanssa.

www.vetrea.fi

ESPANJASTA SAAPUNEET HOITAJAT ALOITTIVAT TYÖNSÄ 
KUOPIOSSA SIJAITSEVISSA VETREAN YKSIKÖISSÄ
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