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Omistajapolitiikka

Koko KPY-konsernin toimintaa ohjaavat yhteiset arvomme omis-
tautuminen, yhteisöllisyys ja rohkeus. Ne ohjaavat valintojamme 
sekä strategian että arjen työskentelyn tasolla. Uudistuva KPY 
tarjoaa kiteytetysti liike-elämänvoimaa – olemme elinvoiman ja 
liike-elämän kiihdyttäjä. Rakennamme yhteistyötä ja uusia yhte-
yksiä sekä kehitämme ja kasvatamme omistusyhtiöitämme. 

Visiossamme KPY:n ympärillä toimii alueen liike-elämän ekosys-
teemi, joka on yksi Suomen tunnetuimmista menestyjien kasvu-
ympäristöistä. 

KPY:n ydintoiminnot jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan stra-
tegiaan, portfoliostrategiaan ja Nova-strategiaan. Nova-strategia 
on muodostumassa toimintamme sykkiväksi sydämeksi, ja sen 
myötä otamme yhä vahvemman roolin alueen elinvoimaisuuden 
edistäjänä. Portfoliostrategiassa tähtäämme aktiivisen omistaja-
ohjauksen kautta parempaan kannattavuuteen ja omistaja-arvon 
kasvuun. 

Strategian uudistaminen heijastuu myös KPY:n omistajapolitiik-
kaan, josta edustajisto päättää ja jota tässä asiakirjassa avataan.

KPY linjaa sijoittajalupauksekseen kehittyvän omistaja-arvon ja 
kilpailukykyisen osuuskoron. Jaamme omistajille osuuskorkoa 
kestävästi ja omistusyrityksien kilpailukyvyn säilyttäen. Sijoittami-
sen ytimessä on jatkuva ja kestävä arvonnousu. Sitä mittaamme 
omistusten kokonaistuoton kehityksellä, jossa huomioidaan sekä 
voitonjako että nettoarvon kasvu.   

Kuopiossa 9.12.2020
Anssi Lehikoinen, toimitusjohtaja

KPY – LIIKE-ELÄMÄNVOIMA.

KPY-konserni on käynnistänyt merkittävän strategisen 
uudistumisen tilanteessa, jossa liiketoimintaympäristö on 
huomattavassa muutoksessa. Toimintaympäristöä muokkaa-
vat kiihtyvällä tahdilla ilmastonmuutos ja ympäristövastuul-
lisuuden välttämättömyys, pandemiauhkat, työn muutos ja 
kilpailuympäristön kiristyminen. KPY vastaa näihin haasteisiin 
uudella strategiallaan. Tähtäimessä on turvata pitkäikäisen ja 
perinteikkään konsernin kannattavuus, kilpailukyky ja omista-
ja-arvon kehitys pitkälle tulevaisuuteen. 
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Omistajapolitiikka

1. Omistajapolitiikan tausta ja tavoitteet 

Osuuskunta KPY:n konsernin ydintoiminnot jakautuvat 
kahteen toisiaan tukevaan strategialinjaan. Näistä 
Nova-strategiaan kuuluvat KPY Nova Oy ja KPY 
Novapolis Oy ja portfoliostrategiaan kuuluvat 
Vetrea Terveys Oy, Voimatel Oy ja Enfo Oyj. Lisäksi 
Osuuskunta KPY:llä on sekä kokonaan omistettuja 
hallinnointiyhtiöitä, että kokonaan omistettuja 
liiketoimintayhtiöitä. Näiden lisäksi Osuuskunta KPY 
voi omistaa kasvuyritysten vähemmistöosuuksia, 
ensisijaisesti kiinteistöliiketoimintaa harjoittavan 
KPY Novapolis Oy:n toimintaa tukevissa 
liiketoimintayhtiöissä. 

Omistajapolitiikan tavoitteena on edesauttaa 
Osuuskunta KPY:n toiminnan tavoitteiden 
toteutumista, kestävien arvojen toteuttamista, 
kannattavuutta, omistaja-arvon kasvua sekä 
tuloksellista sijoitusstrategiaa.

Osuuskunta KPY:n omistajapolitiikan päättää 
edustajisto. Osuuskunta KPY antaa omistajapolitiikan 
KPY-konserniin kuuluville yhtiöille tiedoksi ja 
soveltuvin osin toiminnassaan huomioon otettavaksi.
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2. Toiminnan tavoitteet ja tuloksen jakaminen osuuk-
sien omistajille

Osuuskunta KPY:n toiminnan ytimessä on jatkuva 
ja kestävä arvonnousu toimimalla Itä-Suomen 
johtavana pitkäaikaisena omistajana, liiketoimintojen 
kehittäjänä ja alueen elinvoimaosuuden edistäjänä. 
KPY-konsernin kattomissiona on olla elinvoiman 
ja liike-elämän kiihdyttäjä. Osuuskunta KPY:n 
tavoitteena on olla kotimarkkinansa kärkiyritysten 
halutuin kumppani, jonka kautta pääsee käsiksi 
kiinnostaviin sijoituskohteisiin, jotka muuten eivät 
ole tarjolla. Osuuskunta KPY kehittää ja kasvattaa 
omistusyhtiöidensä liiketoimintaa aktiivisesti, hakee 
synergiaetuja ja rakentaa yhteistyötä sekä luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia.

Tavoitteena on, että Osuuskunta KPY jakaa 
osuuskorkoa kestävästi ja omistusyritystensä 
kilpailukyvyn säilyttäen. KPY tähtää kehittyvään 
omistaja-arvoon ja siihen, että Osuuskunta KPY:n 
jakama osuuspääoman korko on kilpailukykyinen.
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3. Arvot 

KPY-konsernin toiminnassa noudatetaan seuraavia 
arvoja: 

Omistautuminen
Omistautuminen tekee omistamisesta arvokasta. 
Arvona se pitää sisällään seuraavia toiminnan 
lähtökohtia: 
pitkäjänteisyys, kehittäminen, kasvattaminen, 
auttaminen, välittäminen ja kestävyys.  

Yhteisöllisyys
Olemme yhteyksien rakentaja ja tavoitteenamme on 
alueemme elinvoima. Arvona yhteisöllisyys pitää 
sisällään seuraavia toiminnan lähtökohtia: yhteistyö, 
heimo, verkostot, paikallisuus, elinvoima, avoimuus 
ja ystävällisyys.

Rohkeus
Hyviä päätöksiä, uusia alkuja. Arvona rohkeus 
pitää sisällään seuraavia toiminnan lähtökohtia: 
suunnannäyttäminen, tulevaisuus, rehellisyys, 
ketteryys ja päätöksentekokyky, liike. 

4. Yhteiskuntavastuun periaatteet

Omistajana Osuuskunta KPY edellyttää 
omistusyhtiöiltään ja muilta sijoituskohteiltaan 
lainsäädännön ja muiden säädösten ja eettisten 
periaatteiden noudattamista. KPY vaikuttaa siihen, 
että sijoituskohteissa noudatetaan vastuullisuuden 
periaatteita.

Sijoituskohteita ohjataan ottamaan huomioon 
omassa toiminnassaan ympäristöä, sosiaalisia 
vaikutuksia ja hyvää hallintotapaa koskevat 
näkökulmat. Havaitessaan puutteita vastuullisuuden 
periaatteiden noudattamisessa Osuuskunta KPY 
pyrkii omistajana käytettävissä olevilla keinoillaan 
edistämään korjaavien toimien käynnistämistä.

Osuuskunta KPY:n edustajiston, hallituksen 
ja henkilöstön toimintatavat ja toiminnot 
perustuvat voimassa olevalle lainsäädännölle 
ja muille säädöksille, hyvälle yritysetiikalle sekä 
vastuullisuudelle. Yhteistyökumppaneiden kanssa 
toimitaan samojen periaatteiden mukaisesti. 
Osuuskunta KPY toimii avoimesti ja ennakoivasti 
sidosryhmiensä kanssa.
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5.   Omistajaohjaus

Osuuskunta KPY osallistuu omistamiensa yhtiöiden 
päätöksentekoon yhtiökokouksissa sekä merkittävimpien 
omistusyritysten osalta myös hallitustyöskentelyssä. 
Osuuskunta KPY:n hallitus antaa tytäryhtiöille konser-
niohjeen ja päättää yhdessä kunkin tytäryhtiön kanssa 
valmistellun strategian, jonka tavoitteena on 
omistaja-arvon kasvattaminen. Sen lisäksi Osuuskunta 
KPY:n hallitus päättää merkittävien vähemmistöomistuk-
sessa olevien yhtiöiden omistajastrategian.

Osuuskunta KPY:n hallitus asettaa konserniohjeella ja 
omistajastrategialla yhtiökohtaiset tavoitteet ja antaa 
toimintaa koskevat raportointi- ja muut ohjeet. 

Osuuskunta KPY harjoittaa aktiivista omistajapolitiikkaa 
ja edellyttää aktiivista kommunikaatiota Osuuskunta 
KPY:n hallituksen ja tytäryhtiöiden hallitusten välillä. 
Osuuskunta KPY:n johdon (hallituksen jäsenet, toimitus-
johtaja ja muut KPY:n johtoryhmän jäsenet) osaamista 
hyödynnetään myös tytäryhtiöiden hallitusten ja johdon 
voimavarana. 

Osuuskunnan konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen 
jäsenten enemmistö muodostuu osuuskunnan nimeä-
mistä henkilöistä siten, että merkittävien osuuskunnan 
konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitukseen nimetään 
vähintään yksi osuuskunnan johdon (hallitus tai toimi-
tusjohtaja) jäsen. Osuuskunta tähtää siihen, että kunkin 
tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskun-
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nan hallituksen jäsen tai puheenjohtaja. Tytäryhtiöiden 
hallitusten jäseninä toimivat osuuskunnan johdon jäsenet 
edesauttavat myös osuuskunnan johdon tietämystä 
tytäryhtiön toiminnasta. Osuuskunta KPY voi myös päät-
tää, että tytäryhtiön hallituksen kokoonpano on vastaava 
kuin Osuuskunta KPY:ssä.

Muussa muodossa tapahtuva Osuuskunta KPY:n johdon 
osaamisen hyödyntäminen sovitaan tytäryhtiö- ja tapaus-
kohtaisesti Osuuskunta KPY:n hallituksen ja tytäryhtiön 
hallituksen kesken.

Yhtiöiden hallitusten jäseniksi valitaan riittävässä määrin 
myös yhtiöstä taloudellisesti riippumattomia asiantunti-
joita. Kaikkia hallitusjäseniä valittaessa keskeisiä perus-
teita ovat ehdokkaiden kokemus ja asiantuntemus sekä 
yhteistyökyky ja monipuolinen osaaminen. 

Osuuskunta KPY välttää tilanteita, joissa Osuuskunta 
KPY:n tai Osuuskunta KPY:n omistaman yhtiön johdon 
jäsenille syntyisi jääviystilanteita tai intressiristiriitoja. 
Tämä lähtökohta otetaan huomioon hallitusjäsenvalin-
noissa ja mahdollisissa Osuuskunta KPY:n ja tytäryhtiöi-
den johdolle annettavissa suosituksissa. Intressiristiriito-
jen ehkäisemiseksi Osuuskunta KPY:n nimitysvaliokunta 
on päättänyt, että se ei tule ehdottamaan Osuuskunta 
KPY:n hallituksen jäseneksi henkilöä, jolla on merkittävä 
omistus tai muu sijoitus Osuuskunta KPY:n tytär- tai 
omistusyhtiössä.

Osuuskunta KPY:n omistamien yhtiöiden toiminnasta 
vastaavat kunkin yhtiön toimiva johto ja hallitus, jotka 
tekevät toimintaa koskevat päätökset osakeyhtiölain ja 
yhtiöjärjestyksen asettamissa puitteissa. Osuuskunta 
KPY:n omistamien yhtiöiden liiketoimintastrategian mää-
rittelee konserniohjeen ja omistajastrategian puitteissa 
kunkin yhtiön johto ja hallitus.

Yhtiöiden hallinnossa ja päätöksenteossa tulee noudat-
taa hyvää hallintotapaa. Pörssiyhtiöt noudattavat Suo-
men listayhtiöiden hallinnointikoodia. 

Osuuskunta KPY:n ja tytäryhtiöiden johdon jäsenten 
tulee ottaa toiminnassaan huomioon myös osakeyhtiö-
lain edellyttämä vaitiolovelvollisuus ja osakkeenomista-
jien yhdenvertaisuusperiaate.

Omistajaohjauksen lähtökohta turvata omistettujen 
yhtiöiden kilpailukykyä koskee myös palkkausta ja pal-
kitsemisjärjestelmiä. Osuuskunta tukee järjestelyjä, jotka 
takaavat sen omistamille yhtiöille mahdollisuudet kilpailla 
osaavasta ja sitoutuneesta henkilöstöstä. Sitouttamis- ja 
palkitsemisjärjestelmät laaditaan siten, että niiden tavoit-
teena on kannustaa ja sitouttaa johtoa ja/tai henkilöstöä 
edistämään tytäryhtiön omistaja-arvon kasvua ja pitkän 
aikavälin taloudellista menestystä sekä kilpailukykyä. 
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6.  Sijoitusstrategia 

Osuuskunta KPY:n hallitus valitsee keskuudestaan 
sijoitusryhmän, johon kuuluu 1—3 jäsentä sekä sihteeri. 
Hallitus voi valita sijoitusryhmään myös muita jäseniä. 
Puheenjohtajana toimii Osuuskunta KPY:n hallituksen 
puheenjohtaja. Muu jäsen tai jäsenet valitaan kulloisen-
kin tarpeen asettamien kriteerien mukaan ja sihteerinä 
toimii Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja. Sijoitusryhmän 
keskeinen tehtävä on aktiivisesti hakea ja arvioida sopi-
via sijoituskohteita ja valmistella sijoitusesitykset hallituk-
sen päätettäväksi. 

Omaisuuden hoitamisessa ja hallinnoinnissa käytetään 
tarvittaessa ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ja asian-
tuntijoita.

Toimitusjohtaja raportoi sijoitustoiminnan toteutumisesta 
hallitukselle vähintään neljännesvuosittain. 

Varallisuus pyritään sijoittamaan maltillisella riskiprofiililla 
kuitenkin niin, että omaisuudella saadaan kohtuullinen 
tuotto ja sen arvo säilyy myös inflaatio-olosuhteissa. 
Tavoitteen edistämiseksi omaisuus jaetaan jäljempänä 
esitetyllä tavalla kolmeen eri sijoituskoriin, joille on ase-
tettu minimi- ja maksimiprosenttiosuudet koko varalli-
suuden määrästä. Korijaon lisäksi tarkastellaan varojen 
hajauttamista jokaisen korin sisällä mm. toimialaan ja 
yksittäiseen kohteeseen sijoitettavan määrän osalta. Eri 
korien allokaatiopainot ovat pitkän tähtäimen suuntaa 
antavia tavoitteita, jotka voidaan tilapäisesti ylittää tai 
alittaa. Allokaatiota päivitetään tarvittaessa.
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A.  Yrityssijoitukset 

Osuus 20—50 % varallisuudesta. 

Oman ja vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset lis-
taamattomissa ja listatuissa yrityksissä. Sijoitukset 
suomalaisiin yrityksiin, joilla on mahdollisuuksia kes-
tävään arvonluontiin. Osuuskunta KPY edellyttää, 
että yrityksellä on kyvykäs organisaatio ja kohtuul-
lisen ennustettava, positiivinen kassavirta. Osuus-
kunta KPY voi tehdä sekä enemmistösijoituksia että 
vähemmistösijoituksia yhdessä kumppanien kanssa. 
Sijoituksia voidaan tehdä myös aikaisen kasvuvai-
heen alueellisiin yrityksiin suoraan tai niihin sijoitta-
vien rahastojen kautta. Näiden sijoitusten tarkoitus 
on saada varhaisessa vaiheessa tietoa houkuttele-
vista yrityssijoituskohteista.

B.  Reaaliomaisuussijoitukset 

 Osuus 40—60 % varallisuudesta.  

Sijoitukset mm. suomalaisiin kiinteistöihin sekä 
infrastruktuurikohteisiin, jotka tarjoavat vakaata, 
usein inflaatiosuojattua kassavirtaa ja joiden riski-
profiili on maltillinen. Infrastruktuurisijoitukset voivat 
olla lähinnä tekniseen infrastruktuurin tehtäviä sijoi-
tuksia.

C.   Korkosijoitukset ja käteinen

Osuus 0—10 % varallisuudesta. 

Sijoitukset valtioiden korkopapereihin ja matalaris-
kisiin korkorahastoihin, pankkitalletukset ja muut 
vastaavan riskiprofiilin instrumentit.  

Hyväksytty Osuuskunta KPY:n edustajiston 
kokouksessa 17.12.2020.
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