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KPY on yli 130 vuodessa kasvanut monialaiseksi konserniksi. Tytäryhtiöt tarjoavat palveluja, 
joita jokainen tarvitsee arjessaan. Arki on hyvä sijoitus. Konserni toimii pitkäjänteisesti ja 

kehittää omistuksiaan vahvasti. Siksi KPY:n osuudet ovat varma ja turvallinen sijoituskohde 
niin pienille kuin suurillekin omistajille. 

Pääkirjoitus

K PY:n tytäryhtiöt ovat elinvoimaisia yrityk-
siä. Ne luovat maakuntaan työpaikkoja 
ja hyvinvointia. Enfossa 1 000 ihmistä 
tuottaa tietoliikennepalveluja. Voimatel 
siirtää verkoissaan sähköä ja tietoa yli 
700 ihmisen voimin. Vetrea Terveyden 
600 ihmistä auttaa ja hoivaa meitä koko 
elinkaaremme ajan ja Ropo-Capital 

varmistaa, että laskukin on iloinen asia. Myös kiinteistöomistajana 
KPY mahdollistaa menestystä yrittäjille mm. Technopolis Kuopion 
toimitilojen kautta. 

Kun KPY oli vielä puhelinyhtiö, sen hallituksessa istuttiin hoitamas-
sa omistajien asioita. Nyt emon ja tytäryhtiöitten hallituksissa ja 
edustajistossa tehdään lujasti tavoitteellista työtä osuuden omistajien 
puolesta ja yhtiöiden kehittämiseksi. 

Ajan myötä tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajista tulee myös 
KPY:n hallituksen jäseniä. Tämä varmistaa mutkattoman vuoropu-
helun ja jatkuvan kehittämisen.

Kaikki KPY:n omistusyhtiöt toimivat erittäin kilpailluilla markkinoil-
la ja muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

Vaikka kilpailu on kovaa, emme pelkää. Pysymme muutoksen kärjes-
sä. Voimamme on luotettavissa ja tarmokkaissa ihmisissä, jotka 
haluavat jakaa osaamistaan ja kehittää itseään. 

Työn tuloksena osuuksien omistaja sai taas toukokuussa osuus-
pääomakoron. Sen lisäksi KPY:n osuus poikii omistajalleen jatkossa 
myös muita etuja ja arkea helpottavia palveluja. Ne voivat olla avai-
mia Vetrean hyvinvointipalveluihin tai hyötyappseja puhelimiin.  

Jos piironginlaatikosta löytyy vanha KPY:n osakekirja, se kannattaa 
siirtää arvo-osuustilille ja pitää osuudet omistuksessaan. KPY mah-
dollistaa menestystä. 

KPY:N OSUUS  – HYVÄ 
SIJOITUSKOHDE PIENILLE JA 

SUUREMMILLEKIN 

Luotettavimman tiedon KPY:n 
osuuksien arvosta saa Privanetista,  

https://privanet.fi/. Palveluun 
voi tutustua myös Kauppakeskus 

Minnassa. 

TARJA TIKKANEN
Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja
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palveluita. Boftelin asiakkaina ovat teleoperaattorit sekä johtavat 
laitevalmistajat. Boftel-konserniin kuuluvilla yhtiöillä on toimintaa 
Suomen lisäksi Puolassa, Virossa ja Venäjällä. Kaupan mukana Voi-
matelin palvelukseen siirtyi 140 henkilöä. 

KPY osallistui sekä Enfon e-man -hankinnan että Voimatelin 
Boftel-oston rahoitukseen.

Enfo Oyj myi helmikuun 2017 alussa tiedonvälityspalveluja tarjo-
avan tytäryhtiönsä Enfo Zender Oy:n koko osakekannan kuopio- 
laiselle laskun elinkaaripalveluihin erikoistuneelle Ropo Capitalille. 
Enfo keskittyy jatkossa entistä vahvemmin strategiansa mukaisesti 
digitalisaatiota tukeviin tietotekniikka- ja talousprosessipalveluihin. 
Järjestelyn yhteydessä KPY Sijoitus Oy hankki 15 prosentin omistuk-
sen Ropo Capitalista. 

– KPY:n päivitetty strategia mahdollisti tämän yritysjärjestelyn 
toteuttamisen ja vähemmistösijoituksen tekemisen kannattavaan 
vahvasti kasvavaan paikalliseen yritykseen, KPY:n toimitusjohtaja 
Lauri Kerman toteaa.

Kasvun myötä KPY-konsernin palveluksessa on jo yli 2 100 eri 
alojen ammattilaista.

Osuuskorko maksetaan 16.5.
Osuuskunta KPY maksaa omistajilleen viime vuodelta osuuspää-
oman korkoa 1,40 euroa osuudelta 72 prosenttia tuloksesta. Huh-
tikuun 21. päivän kaupankäyntikurssiin 22,5 euroa per osuus tämä 
tarkoittaa 6,2 prosentin tuottoa. Yhteensä osuuskorkoa maksetaan 
7,8 miljoonaa euroa. Koronmaksupäivä on 16.5.2017.

Korko maksetaan omistajalle, joka on merkitty 5.5.2017 Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämään Osuuskunta KPY:n jäsenluetteloon.

Päivitetty arvoanalyysi

NAG Oy on päivittänyt arvoanalyysin, jonka tavoitteena on antaa 
ulkopuolisen, riippumattoman tahon tekemä arvio Osuuskunta 
KPY:n osuuden arvosta. Arvoanalyysin mukaan KPY:n omaisuuden 
nettoarvo on 36,9 euroa osuudelta. 

KPY:n osuuden markkinahintaan (Privanet) suhteutettu koko-
naistuotto oli vuoden 2016 aikana 6,2 prosenttia. Kokonaistuotto 
koostuu maksetun osuuskoron tuotosta osuuden arvon pysyessä 
muuttumattomana. 

O suuskunta KPY:n viime tilikauden voitto 
oli 10,8 miljoonaa euroa (10,0 milj. euroa 
vuonna 2015). Tulos muodostui pääosin 
osinkotuotoista, joista merkittävimmät 
olivat Enfo Oyj:ltä saadut 3,0 (3,0) milj. eu-
roa ja Voimatel Oy:ltä saadut 1,8 (0,8) milj. 
euroa. KPY Sijoitus Oy:n osinko emoyhtei-
sölle oli 6,0 (6,2) milj. euroa. Emoyhteisön 
tulos/osuus oli 1,95 (1,81) euroa.

Osuuskunta KPY -konsernin operatiivisten liiketoimintojen liike-
vaihto oli tilikaudella 285,5 miljoonaa euroa (319,7 milj. euroa vuonna 
2015). Vertailukelpoinen liikevaihto ilman arvopaperikauppojen 
vaikutusta kasvoi noin 10 prosenttia. Osuuskunta KPY -konsernin 
raportoidessa tilinpäätöksensä suomalaisen kirjanpitokäytännön  
mukaisesti tulosta rasittivat konserniliikearvon poistot 7,7 (12,0) milj. 
euroa. Konsernin liiketulos painui tappiolle -2,7 milj. euroon (liike-
voitto 4,0 milj. euroa). Konsernin tilikauden tappio oli -3,8 (voitto 
9,9) milj. euroa. Edellisellä tilikaudella merkittävimpänä tekijänä 
tuloksen muodostumiseen olivat KPY Sijoitus Oy:n sijoitustoimin-
nan tuotot, joista kertyi liikevaihtoa 60,9 milj. euroa ja tulosta 15,1 
milj. euroa. 

Enfo Zenderin myynnistä saatu 18,5 miljoonan euron myynti- 
voitto tulee parantamaan merkittävästi konsernin alkaneen tili- 
kauden tulosta.

Kasvua yritysostoilla
KPY-konsernin yhtiöt ovat olleet aktiivisesti hakemassa ja toteutta-
massa kasvua myös yritysostoin. 

Enfo osti tammikuussa 2016 Service & Asset Management kon-
sultointiin erikoistuneen ruotsalaisen Next Improvement AB:n koko 
osakekannan. Kaupan myötä Enfoon siirtyi 11 henkilöä.

Marraskuussa Enfo Sweden AB osti integraatioratkaisuihin eri-
koistuneen ruotsalaisen e-man AB:n. Yritysoston myötä Enfosta tuli 
yksi johtavista pohjoismaisista integraatiopalveluiden toimittajista. 
Kaupan myötä Enfoon liittyi 130 alan ammattilaista. 

Voimatel Oy hankki Boftel-yhtiöiden liiketoiminnat omistuk- 
seensa heinäkuussa 2016. Boftel on tietoliikenneverkkojen kokonais-
valtaisia elinkaaripalveluita tarjoava yritys, joka tuottaa asiakkailleen 
tietoliikenneverkon suunnittelu-, optimointi-, ylläpito- ja operointi- 

KPY:LTÄ YLI 10 MILJOONAN 
EURON TULOS 
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Konsernin liiketoiminnot 

Enfo Oyj on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tuottaa liiketoimin-
taratkaisuja, talousprosesseja ja IT-palveluita. Enfo auttaa asiakkai-
taan toimimaan digitaalisessa dimensiossa luomalla innovatiivisia 
digitaalisia ratkaisuja asiakkaittensa liiketoiminnan kehittämiseen, 
uudistamiseen ja parantamiseen. Enfo työllistää noin tuhat henkilöä.

Voimatel on sähkö- ja tietoverkkojen sekä -järjestelmien elin-
kaaripalvelujen ja ratkaisujen tuottaja. Voimatel auttaa asiakkaitaan 
menestymään varmistamalla kriittisten järjestelmien ja verkkojen 
palvelukyvyn asiantuntijapalveluillaan ja uudistuvilla ratkaisuil-
laan. Voimatelin palveluksessa on yli 700 henkilöä.

Vetrea Terveys on Itä-Suomen johtava yksityinen hyvinvointi-, 
hoiva- ja kuntoutuspalvelujen tuottaja. Yhtiön palveluvalikoimaan 
kuuluvat muun muassa asumis-, kotihoito, kuntoutus- ja laitoshoito-
palvelut ikääntyneille ja erityisryhmille, kuten kehitysvammaisille. 
Vetrea toimii 11 paikkakunnalla 15 toimipisteessä työllistäen noin 
600 työntekijää. 

KPY Sijoitus Oy harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperisijoitustoi-
mintaa. KPY Sijoitus Oy omistaa 40 prosenttia Technopolis Kuo-
pio Oy:stä. Lisäksi konsernilla on suoraa toimitilojen vuokrausta 
Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin kautta. Kuluvan vuoden 
helmikuussa KPY  Sijoitus Oy hankki 15 prosentin omistuksen laskun 
elinkaaripalveluihin erikoistuneesta Ropo Capitalista.

Arvoanalyysi ja lisätietoa www.kpy.fi
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OSUUSKUNTA KPY:N JOHDOSSA
MONIPUOLISTA OSAAMISTA
Osuuskunta KPY:n hallituksen ja edustajiston jäsenillä on monipuolista, yritystoiminnasta ja 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta saatua kokemusta ja näkemystä. Paikallinen näkökulma on 
päätöksenteossa vahvasti mukana.

Teksti: Jarmo Seppälä 

Kuvat: Markus Aspegren / Alias studiot ja Esa Kärki

TARJA TIKKANEN
Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja 
Kuopion Seudun Hengityssäätiön toimitusjohtaja, varatuomari

”Minulla on toimialueen yritysten laaja tuntemus, hyvät yhteistyöverkostot ja pitkä 
rahoitusalan kokemus. Haluan käyttää näitä vahvuuksiani niin, että voimme avata 
KPY:lle uusia menestysmahdollisuuksia muun muassa KPY:n toimintaympäristön 
ja yhteistyöverkostojen hyvän keskinäisen ja osallistuvan vuorovaikutuksen 
avulla.”

MIKKO ISOTALO
Hallituksen varapuheenjohtaja
Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja, dipl.ins., KTM

”Itselläni on vahva työkokemus monikansallisen teollisen yrityksen johtamisesta 
ja siihen liittyen myös kiinteistöliiketoiminnasta. Minulla on myös pitkä kokemus 
it-alalta, mikä on hyvä tausta ajatellen muun muassa KPY:n uusimman sijoituskoh-
teen Ropo Capitalin kehittämistä. Kolmas vahvuuteni tässä yhteydessä on pitkä 
kokemukseni sijoitusmarkkinoista.”

JUSSI HOLOPAINEN
KTM, farmaseutti, hallitusammattilainen

”Minulla on noin 30 vuoden kokemus yritysjohtajana lääkealalta, terveydenhuol-
lon lähimaastosta, terveysteknologian alalta sekä palveluliiketoiminnasta. Olen 
toiminut yritysjohtajana Suomessa, Englannissa ja Meksikossa. Vaikka olemme 
täällä Savon sydämessä ja maakunnallisesti sekä kansallisesti erittäin vankka toi-
mija, niin kilpailijat täälläkin ovat usein monikansallisia yhtiöitä. Tässä toimintaym-
päristössä meidän tulee yhdessä profiloitua eduksemme ja menestyä.”

ANSSI LEHIKOINEN
Professori, filosofian tohtori, dipl.ins.,  
Rocsole Oy:n hallituksen puheenjohtaja

”Tuon kokemusta uuden liiketoiminnan kehittämisestä ja vahvistan KPY:n hallitus-
ta uusien teknologioiden osaamisella. Osaan rakentaa tiimejä, jotka puhaltavat 
yhteen hiileen ja saavuttavat tuloksia. Pidän myös oikeaa asennetta ja innostu-
neisuutta erityisen tärkeänä kasvun toteuttamisessa. Olen erittäin kiinnostunut 
kehittämään toimintaa.”

HALLITUS HALLITUS

HALLITUSHALLITUS

ALKAEN 1/2008 ALKAEN 10/2014

ALKAEN 4/2016ALKAEN 5/2017
UUSI JÄSEN
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OSUUSKUNTA KPY:N JOHDOSSA
MONIPUOLISTA OSAAMISTA

MIKKO RÄSÄNEN
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen pääomasijoitusjohtaja, dipl.ins.

”Olen toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen pääomasijoitusjohta-
jana vuodesta 2009 ja sitä ennen yhtiön kiinteistösijoitusosastolla kymmenen 
vuotta. Tuon siis oman osaamiseni juuri KPY:n sijoitustoiminnan ytimeen eli 
listaamattomiin yhtiöihin tehtäviin pääoma- ja kiinteistösijoituksiin.”

PEKKA KANTANEN
Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtaja
valtiotiet.maist., Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen 

”Työtaustani on antanut minulle taloudellisen ajattelutavan, ja poliittiset luotta-
mustehtävät tarjoavat yhteisöllisen ja yhteiskuntavastuullisen näkökulman. Yli 20 
vuoden kokemus edustajiston puheenjohtajana auttaa minua näkemään koko-
naisuuden, muutoksen, historiallisen kehityksen sekä jatkuvuuden merkityksen.”  

MARKKU SÖDERSTRÖM
Edustajiston varapuheenjohtaja
näyttelijä, Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen

”Olen toiminut pitkään nykyisen KPY:n edustajiston puheenjohtajistossa ja sen 
edeltäjäyhtiöiden hallituksissa ja mielestäni tunnen yhtiön toimintakentän hyvin. 
Myös muista päättäjätehtävistä sekä monista yhteiskunnallisista tehtävistä on 
lisäksi kertynyt niin paljon tietoa ja näkemystä, että pystyn näkemään strategiset 
visiot ”lillukanvarsien” yli.”

MIKA SUTINEN
Musti ja Mirri Oy:n toimitusjohtaja, kauppatiet.maist.

”Minulla on yli 20 vuoden toimitusjohtajakokemus yhtiöissä, joissa omistajina on 
vahvoja pääomasijoittajia. Tuon KPY:hyn lisää hyviä käytäntöjä, hallitustyösken-
telynäkemystä ja tarvittaessa myös voimakkaaseen kasvuliiketoimintaan liittyvää 
sparrausapua esimerkiksi toimitusjohtajille. Minulla on pitkä kokemus myös 
kansainvälistyvästä liiketoiminnasta.”

ERKKI RYYNÄNEN
Edustajiston varapuheenjohtaja
toimittaja

”Elämänkokemusta on kertynyt jo kohtalaisen paljon, joten monista asioista on 
pitkän perspektiivin näkemystä. Tämä voisi merkitä myös taitoa erottaa oleellinen 
epäoleellisesta ja kokonaisuuksien ymmärrystä. Työuraani kuuluivat erityisesti 
talouden ja politiikan seuraaminen niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Eikä 
maakunnan tuntemisesta ja mediaosaamisestakaan haittaa ole.”

TUULA VÄÄTÄINEN
Edustajiston varapuheenjohtaja
sairaanhoitaja, erityistason perheterapeutti ja työnohjaaja.  
Kansanedustaja 2003–2015. Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen

”KPY toimii liiketaloudellisesti, mutta sillä on myös yhteiskunnallinen vastuunsa. 
Tuon monipuolisen kokemukseni ja näkemykseni perusteella edustajistossa esil-
le sitä, miten toiminnot ja valinnat vaikuttavat yhteiskunnan näkökulmasta. KPY 
on sekä paikallinen että valtakunnallinen toimija, joten hyvä suhdeverkostoni on 
eduksi tässä toiminnassa.”

EDUSTAJISTON 
PUHEENJOHTAJISTO

EDUSTAJISTON 
PUHEENJOHTAJISTO

EDUSTAJISTON 
PUHEENJOHTAJISTO

EDUSTAJISTON 
PUHEENJOHTAJISTO

HALLITUS HALLITUS

ALKAEN 1/1996

ALKAEN 1/1987

ALKAEN 4/2011 ALKAEN 5/2017
UUSI JÄSEN

ALKAEN 1/1999

ALKAEN 1/2017
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KPY:N ARKI PYÖRII KOLMEN 
AMMATTILAISEN VOIMIN
KPY:n operatiivisesta toiminnasta vastaa hallituksen valitsema toimitusjohtaja 
tukenaan talousjohtaja sekä johdon assistentti. 

LAURI KERMAN
Toimitusjohtaja
KTM, eMBA

Lauri vastaa strategian operatiivisesta toteuttamisesta hallituksen päätösten 
mukaisesti. 

– KPY:stä tekee joka päivä mielenkiintoisen työpaikan konsernin monella eri 
toimialalla toimivat yritykset sekä mahdollisuus tehdä yhteistyötä eri alojen am-
mattilaisten kanssa. Parhaita onnistumisen hetkiä on saada yritys menestymään 
ja samalla pystyä kasvattamaan alueen elinvoimaisuutta.

Aloitin KPY:n toimitusjohtajana vuonna 2007. Aiempi kokemukseni investointi-
pankki- ja omaisuudenhoitotehtävistä antaa tähän hyvän taustan.

MIIKA NATUNEN
Talousjohtaja
KTM

Perinteisen talouden raportoinnin lisäksi Miika tukee toimitusjohtajaa ja hallitusta 
strategian toteuttamisessa.

 – Tehtäväni on erittäin mielenkiintoinen ja lisäarvon luominen edellyttää 
syvällistä perehtymistä tytäryhtiöiden liiketoiminnan dynamiikkaan ja nopeasti 
tapahtuviin muutoksiin. Aiempi kokemukseni viitisen vuotta kasvavan, pääoma-
sijoittajaomisteisen teollisuusyrityksen talousjohdossa sekä reilu vuosikymmen 
investointipankkitehtävissä antavat minulle erinomaiset lähtökohdat kehittää 
konsernin toimintaa eteenpäin, esimerkiksi tukemalla tytäryhtiöitä muun muassa 
yritys- ja rahoitusjärjestelyissä. 

Aloitin KPY:n talousjohtajana helmikuussa 2015.

LEENA KOISTINEN
Johdon assistentti

Leena mahdollistaa KPY:n edustajiston, hallituksen ja muun johdon saumattoman 
yhteistyön. Hän on vahvasti mukana myös KPY:n viestinnässä: vetää KPY-konser-
nin viestintäfoorumia, kehittää yhtiön nettisivuja, tuottaa yhteistyökumppaneiden 
kanssa viestintäaineistoja medioille ja sidosryhmille sekä noin 22 000 KPY:n 
omistajalle.

 – Vastaan myös kokous- ja tilaisuusjärjestelyistä sekä normaaleista toimistoru-
tiineista. Olen ollut KPY:llä joulukuusta 2007 lähtien. Aiemmin olin Voimatel Oy:n 
johdon sihteerinä viitisen vuotta.
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VAIKUTTAVUUTTA 
UUDISTETUN 
BRÄNDIN VOIMIN

Teksti: Janne Koskivuori  |  Kuva: Mainostoimisto Crealab

KPY on tarkentanut strategiaansa yritysten pitkäaikaisena omistajana ja kehittäjänä. 
KPY:n visio on olla Itä-Suomen luotetuin omistaja ja liiketoimintojen kehittäjä. KPY:n arvoja 
ovat luotettavuus, vastuullisuus, osaaminen, uudistuminen ja alueellisuus. Yhtiön strategian 
kirkastaminen aiheutti uudistustarvetta myös KPY:n brändille.

Brändiuudistuksen tavoitteena on lisätä KPY:n ja 
sen omistamien yritysten tunnettuutta ja veto-
voimaisuutta. Uusi brändi auttaa konsernia 
viestimään tarkemmin sen nykyiseen toimin-
taan liittyviä vahvuuksia ja mahdollisuuksia.

Menestyksen mahdollistaja

KPY-brändin ydinlupauksen mukaisesti KPY 
on pitkäjänteinen, kuopiolainen omistaja ja 

liiketoiminnan kehittäjä, joka tuottaa menestystä ja hyvinvointia 
omistajilleen sekä ympäröivälle yhteiskunnalle Itä-Suomessa. 

Uusi toimintamalli nostaa KPY:n omistamat yritykset ja niiden 
tarjonnan esille entistä voimakkaammin.

–  Brändityön tarkoituksena on tehdä näkyväksi sitä työtä, mitä 
tällä hetkellä KPY:ssä teemme. Haluamme aktiivisesti kehittyä 
ja parantaa toimintaamme ja tällä tavoin mahdollistaa tytäryh-
tiöidemme menestys ja KPY:n omistaja-arvon kasvaminen myös 
tulevaisuudessa. Brändityön kautta tulemme tutummaksi ja lähem-
mäksi omistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme, kertoo Tarja 
Tikkanen, KPY:n hallituksen puheenjohtaja.

Joko kävit KPY:n uusilla 
internetsivuilla?

KPY:n uusilla internetsivuilla osoitteessa 
www.kpy.fi näkyvin muutos uuden 
ulkoasun lisäksi on someseinä, jonka 
kautta voit seurata KPY:n sekä sen 
omistamien yritysten viestintää 
sosiaalisen median kanavissa.

ESIMERKKEJÄ UUDISTETUSTA BRÄNDISTÄ

LOGO

NETTISIVUT

KPY:N ARKI PYÖRII KOLMEN 
AMMATTILAISEN VOIMIN

Myös KPY:n 
konserniyhtiöt ovat 

aiempaa näkyvämmin esillä 
nettisivuilla” 
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PRIVANET - KPY OSUUKSIEN 
KAUPPAPAIKKA
Teksti: Jarmo Seppälä  |  Kuva: Fotolia kuvapankki

KPY sijoituskohteena

Privanetin sijoitusjohtaja Antti Sulkakosken mukaan KPY:n 
kaikkien omistusten käypä markkina-arvo per osuus on ollut aina 
merkittävästi suurempi kuin osuuden markkinahinta. Tämä antaa 
vahvaa turvaa sijoittajalle.

– Tästä huolimatta pitää katsoa tulevaisuuteen. Yhtiön suurin 
omistus on Enfo Oyj, joka on tehnyt viime aikoina täysin oikeanlai-
sia toimenpiteitä. Enfo Zenderin myynti Ropo Capitalille oli erin-
omainen ratkaisu. Samalla KPY hajautti riskiään ja teki sijoituksen 
erittäin kannattavaan yhtiöön. Tämä oli juuri sitä, mitä KPY:n johto 
on indikoinut, riskienhallintaa sekä Enfon tuloskuntoon keskitty-
mistä. Tämä on tilanne, jossa kaikki voittavat, Sulkakoski sanoo.

Sulkakosken mukaan Vetrea Terveys Oy on myöskin saanut 
uutta vauhtia, yhtiön strategiaa on selkeästi parannettu.

– Uskoakseni KPY:n jäsenkunta tulee tästä jatkossa hyötymään 
vähintäänkin palveluiden käytön näkökulmasta. Vetreasta tulee 
vielä menestystarina, hän toteaa.

– Kaikki KPY:n toimet, mukaan lukien hallitustyöskentelyn 
terävöittäminen, antavat vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Uskon, 
että osuuden arvo nousee tulevaisuudessa selkeästi lähemmäksi 
sen todellista arvoa. Lisäksi luonnollisesti uskon, että yhtiö tulee 
maksamaan hyvää osuuspääoman korkoa myös jatkossa, Sulkakoski 
kertoo.

PRIVANETIN YHTEYSTIEDOT:
Antti Sulkakoski, puh.050 389 1314, antti.sulkakoski@privanet.fi
Risto Gråsten, puh.044 260 4350, risto.grasten@privanet.fi
Kauppakeskus Minna, 3. krs, Haapaniemenkatu 18, 70110 Kuopio
www.privanet.fi

Privanet Group Oyj ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden markkinapaikkaa, 
etsii Suomesta rahoitusta tarvitsevia yrityksiä ja tekee niiden pääomajärjestelyjä. Muun muassa KPY löytyy 
yrityksen noteerauslistalta.

S ijoitusjohtaja Risto Gråsten Privanetin Kuo-
pion toimipisteestä kertoo, että yritys tuo 
yhteen rahan tarvitsijat ja sijoittajat ja antaa 
sijoittajille avoimesti mahdollisuuksia, joita 
ei muualta saa. 

Listaamattomat  
kiinnostavat

Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus 
on reilusti pörssiyhtiöiden osinkoverotusta 

kevyempää. Myös näiden yritysten omistaminen on vakaampaa, 
sillä näiden osakkeiden hintaheilahtelu on pörssiyritysten kursseja 
vähäisempää.

Gråstenin mukaan KPY on ”valtakunnallinen paperi” eli sen 
suosio sijoituskohteena on hyvä ja vaihtomäärät kohtalaisen suuret. 
KPY on toisaalta maakunnallinen toimija, jonka hallituksessa ja 
edustustossa on tuttuja kasvoja.

Privanetin sopimusasiakkaana toimeksiantojen tekeminen on 
online-palvelun kautta helppoa. Asiakkuudesta ei peritä liittymis- 
tai vuosimaksuja. Tehtyjen osakekauppojen vaihtopalkkio on kaksi 
prosenttia. Varainsiirtoveron 1,6 prosenttia maksavat ostaja ja myyjä 
puoliksi.

Sijoittajien kannalta listaamattomat arvopaperit antavat 
mahdollisuuden täydentää ja hajauttaa sijoitussalkkua. Vastaavasti 
Privanetin listalla olevat yritykset hyötyvät osakkeen hinnan läpi- 
näkyvyydestä sekä omistajapohjan laajentumisesta. 

–  KPY:llä on tasainen kurssikehitys ja sen omat omistukset ovat 
vankalla pohjalla, joten sijoittajalle se on ”helppo” omistus. Kauppo-
ja ja kursseja on helppo seurata nettisivuiltamme, Gråsten sanoo.

KPY:n osuuksia voi 
ostaa ja myydä 
Privanetissä.”

I N F O

Konserniin kuuluu 
pääomajärjestelyjä tekevä 

Privanet Capital Markets Oy 
ja Privanet Securities Oy, joka 

ylläpitää listaamattomien yritysten 
arvopapereiden markkinapaikkaa 
verkkosivustolla. Konserni toimii 

päätoimipaikkansa Helsingin lisäksi 
kymmenellä muulla paikkakunnalla 

yhteensä 50 työntekijän voimin.
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PRIVANET - KPY OSUUKSIEN 
KAUPPAPAIKKA

Ropo Capitalin 
toiminta kehittyy 
jatkuvasti ja KPY:n 
osaomistajuus 
merkitsee tärkeää 
jatkuvuutta ja 
paikallista vahvuutta.”

ROPO CAPITAL AUTTAA
LASKUVIRRAN HALLINNASSA

Teksti: Jarmo Seppälä  |  Kuva: Ropo Capital

Ropo Capitalissa yhdistyvät moderni teknologia, pitkä 
savolainen historia ja halu uudistaa laskun elinkaaripal-
velut. Ropo Capitalin laskuvirran älykäs hallinnointi luo 
uusia mahdollisuuksia.

E nfon tiedonvälitysliiketoiminnasta 
vastannut Enfo Zender siirtyi yritysos-
tolla osaksi kasvanutta Trust Kapital 
-konsernia. Alkukevään brändiuudis-
tuksessa konserni siirtyi yhden Ropo 
Capital -ilmeen ja nimen alle. 

Ropo Capital välittää vuosittain 
noin 60 miljoonaa laskua eli Suomessa 
noin joka kuudes lasku liikkuu yhtiön 
kautta. Yhtiö on Suomen suurin koti-

mainen laskun elinkaaripalveluja tarjoava yritys. 
–  Tarjoamme luotettavuutta, tehokkuutta ja kustannussäästöjä. 

Laskuvirran älykäs hallinnointi luo paljon uusia mahdollisuuksia ja 
laskunhallinta on myös yrityksen käyttöpääoman rahoitusta, Ropo 
Capitalin toimitusjohtaja Artti Aurasmaa esittelee.

 

Nopeutta kassavirtaan

Ropo Capitalin asiakkaina on yli 8 000 yritystä eri toimialoilta ja ko-
koluokista, kuten sähkö-, vesi- ja lämpöyhtiöitä, puhelinoperaattorei-
ta sekä median ja kaupan alan yhtiöitä. Yhtiön palvelut on integroi-
tu yli 130:een eri järjestelmään. Ropo Capitalin noin 135 työntekijästä 
noin puolet onkin it-ammattilaisia, erityisesti järjestelmäkehityksen 
asiantuntijoita. 

–  Minimoimme manuaaliset työvaiheet, nopeutamme kassa-
virtaa ja parannamme asiakkaidemme asiakaskokemusta. Ratkaisu-
namme ovat ihmislähtöiset palvelut, osaava henkilöstö ja prosessien 
tehokas digitalisointi, Aurasmaa painottaa.

Vahva omistajapohja

Ropo Capitalin liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa. Yrityksen 
omistajina ovat KPY Sijoitus (15 %), Sentica Partnersin hallinnoimat 
rahastot (52 %) sekä Ropo Capitalin johto ja perustajaosakkaat (33 %). 

–  Ropo tuntee paikalliset juurensa. Jos kuitenkin miettii 
kansainvälistymistä, on oltava kotimarkkinoilla alansa paras. Me 
uskomme, että suomalaisille parhaat palvelut pärjäävät kilpailussa 
myös kansainvälisesti. Muut Pohjoismaat voisivat oikeiden kumppa-
neiden avulla olla luonteva laajentumisalue.  

–  Tarjoamme palvelujamme jo nyt suomeksi, ruotsiksi ja venä-
jäksi. Kuopiossa on alan osaamista ja henkilöstö on sitoutunutta. 
Myös toiminnan epäsuorat kustannukset ovat pienemmät kuin 
esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

–  Teemme laskutuksesta mahdollisimman helppoa, joten asiak-
kaamme voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa,  Ropo Capitalin 
toimitusjohtaja Artti Aurasmaa esittelee.
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KPY LAHJOITTAA 100 000 EUROA       JUHLAVUODEN PAIKALLISHANKKEISIIN

LOTTAPERINNELIITTO
JUHLII KUOPIOSSA

Teksti: Jarmo Seppälä  

Kuopiossa juhlitaan 25-vuotiasta Suomen Lottaperinneliittoa ja 
kunnioitetaan lottaperinteitä 7.-8.10.2017. KPY lahjoittaa tilaisuuden 
järjestelyihin 3 000 euroa.

–  KPY:n antama tuki tälle tapahtumalle on erittäin tärkeää. 
Myös Kuopion kaupunki tukee järjestelyjä esimerkiksi tilavuokrien 
osalta, Sirkka-Liisa Saastamoinen ja juhlatoimikunnan puheenjohta-
ja Pirkko Nousiainen kertovat.

Tapahtumaan kuuluvat muun muassa Lottaperinneliiton liitto-
kokous ja Kuopion kaupungin vastaanotto lauantaina. Sunnuntaina 
on ekumeeninen jumalanpalvelus Kuopion Tuomiokirkossa ja 
25-vuotisjuhla Musiikkikeskuksessa.

–  On hienoa, miten lottien työtä nyt arvostetaan verrattuna 
sodanjälkeisiin vuosiin. Silloinhan näistä asioista ei saanut puhua 
mitään, Nousiainen huomauttaa.

–  Näiden naisten sisukkuudesta kertoo se, että kaikki lotat tun-
tuvat olevan sota-ajan ja sen jälkeisten vuosien koettelemuksistaan 
huolimatta hyvin myönteistä ja tyytyväistä väkeä.

KPY:n antama tuki on 
25-vuotisjuhlallemme 
erittäin tärkeä, Pirkko 
Nousiainen ja Sirkka-
Liisa Saastamoinen 
kertovat.

Kersantti Pikkarainen ja lotta Nuutinen 
ilmavalvonnassa Puijolla 1941. 
Kuva: Väinö Puurunen

Osuuskunta KPY on myöntänyt yhteensä 100 000 euroa käytettäviksi vaikuttaviin 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin Kuopion alueella Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 
Lahjoituksellaan KPY on halunnut toteuttaa omaa yhteiskuntavastuutaan olemalla vahvasti 
mukana itsenäisen Suomen juhlavuoden hankkeissa ja tapahtumissa.

Kuopion Lottaperinneyhdistys vaalii Lotta Svärd -järjestön muistoa, kasvattaa maanpuolustustahtoa ja kehittää 
nykynaisten valmiutta selvitä poikkeusoloissa.  Suomen Lottaperinneliiton ja Kuopion Lottaperinneyhdistyksen 
25-vuotisjuhla järjestetään lokakuussa Kuopiossa. Juhlan järjestämiseksi on suurena apuna KPY:n myöntämä lahjoitus.

Suomen Lottaperinneliitto ja sen jäsenyhdistykset ylläpi-
tävät niitä ihanteita, joiden varaan Lotta Svärd -järjestön 
toiminta rakentui vuosien 1921–1944 aikana, säilyttävät 
lottien muistoa ja henkistä perintöä ja jakavat oikeaa tietoa 
Lotta Svärd -järjestöstä.

Tarkoitus on myös kasvattaa maanpuolustustahtoa ja levit-
tää maanpuolustustietoutta, kehittää naisten valmiutta selvitä 
poikkeusoloissa, kehittää ja ylläpitää yhteyksiä maanpuolustusjär-
jestöihin ja tukea lottajärjestöä koskevaa tieteellistä tutkimusta ja 
kirjallista toimintaa.

Liitossa on 4 500 jäsentä.

Sisukkaita naisia sodassa ja rauhassa

–  Kuopion Lottaperinneyhdistys on liiton vanhin jäsenyhdistys ja siinä 
on lähes 300 jäsentä, joista 38 on sodanaikaista lottaa ja 83 pikkulottaa. 
Muut jäsenet ovat ”perinnelottia”, puheenjohtaja Sirkka-Liisa Saasta-
moinen kertoo.

–  Toimintaamme kuuluvat muun muassa jäsentapaamiset, 
luennot, kesäpäivät ja retket. Lotille ja pikkulotille on vuosittain 
kolmen päivän lottaleiri. Lokakuussa on yhdessäolon päivä lounaan 
ja pienimuotoisen ohjelman kera.

Lisätietoja yhdistyksestä:

  Kuopion Lottaperinneyhdistys ry
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KPY LAHJOITTAA 100 000 EUROA       JUHLAVUODEN PAIKALLISHANKKEISIIN

KUOPION SOTAVETERAANIMUSEO
UUDISTAA NÄYTTELYITÄÄN

KPY:n antama 
lahjoitus mahdollistaa 
sotaveteraanimuseon 
näyttelyn uudistamisen, 
Markku Tomperi ja 
Marko Lehtimäki 
kertovat.

KUOPION  
SOTAVETERAANIT RY
TULLIPORTINKATU 37  
RAK D, 70100 KUOPIO  
(Kuopion  
Sotaveteraanimuseo)
Puh. 017 281 1130

1917–18. Tähän kuuluvat oleellisesti myös Suojeluskunnan ja Lotta 
Svärd -järjestön toiminnan esittelyä. Lisäksi itsenäisyyspäivän tie-
noilla järjestetään esitys, jossa Suomen itsenäistymisajan tapahtu-
mia uudelleenelävöitetään kuvaelman avulla.

Museossa on tarkoitus tuoda jatkossa esille myös Suomen sodan 
1808–09 tapahtumia Kuopion seudulla. 

–  KPY:ltä saatu avustus helpottaa huomattavasti uusien näytte-
lyiden järjestelyjä, Lehtimäki ja Tomperi kiittelevät.

Kuopion Sotaveteraanimuseo on avoinna 3.6. – 10.9.2017 lauan-
taisin ja sunnuntaisin kello 12 – 16.

Lisätietoja yhdistyksestä 
ja museosta: 
www.kuopionsotaveteraanit.fi

Vuonna 2004 Kuopion vanhan varuskunnan päävartiorakennukseen avattu Sotaveteraanimuseo esittelee pysyvissä 
näyttelyissään sota-ajan 1939–45 rintamaelämää ja kotirintamaa, varuskuntaelämää Kuopiossa 1881–1963 sekä 
veteraanitoimintaa ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Lisäksi museossa on vaihtuvia näyttelyitä.

Vapaaehtoisvoimin rakennetut ja esitellyt näyttelyt ovat 
tärkeä osa Kuopion Sotaveteraanit ry:n perinnetoimin-
taa. Museon kokoelmiin kuuluu myös runsaasti paikal-
listen sotaveteraanien tallennettuja haastatteluja.

- Vanhoja esineitä löytyi perustamisvaiheessa 
varsin hyvin ja niitä tulee meille jopa jatkuvasti lisää, ja vain osa esi-
neistä on uustuotantoa. Nyt meillä onkin haussa erityisesti sota- ja 
pula-ajan sekä jälleenrakennusajan arkeen liittyvät esineet, museon 
puuhamies Marko Lehtimäki kertoo.

Vuonna 2008 Sotaveteraanimuseon näyttelyt uudistettiin 
täysin, ja nyt jokaisessa esittelyvitriinissä oleva ”tilanne” perustuu 
valokuvaan. Esittelytekstit ovat suomen lisäksi myös englanniksi ja 
venäjäksi.

–  Museo on erityisesti tarkoitettu ryhmille, kuten koululaisille, 
opiskelijoille, kotoutettaville ulkomaalaisille sekä ulkomaalaismat-
kailijoille. Kävijöitä on vuosittain tuhannen henkilön verran, Kuo-
pion Sotaveteraanien puheenjohtaja Markku Tomperi esittelee.

Uudessa näyttelyssä Kuopio 1917–18 

KPY:n avustuksen tukemana museoon tulee muun muassa jo ensi 
kesäkaudeksi näyttely, joka kertoo Kuopion tapahtumista vuosina 

Lahjoituskohteiden valinnassa KPY on painottanut ehdotuksen sopivuutta Suomi 100 -juhlavuoden henkeen. Ideassa korostuu yhdessä teke-
minen, hanke perustuu positiivisiin suomalaisiin asioihin, projekti kehittää jotakin asiaa nykyhetkessä tai tulevaisuudessa ja ehdotus liittyy 
Suomen itsenäisyyteen ja Suomen sataan vuoteen.

Esittelemme ohessa kaksi hanketta, jotka saivat KPY:n lahjoituksen. Muut lahjoitusten saajat ovat julkaistu KPY:n nettisivuilla.
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VETREAN 
YRITYSKAUPPA 
ASKEL UUTEEN

Laajenevan liiketoiminnan 
ytimessä pysyy aina palvelua 

tarvitseva ihminen.

Teksti: Pirjo Ronkainen  |  Kuvat: Markus Aspegren

kotipalveluita ja ateria- ja asumispalveluita. Haluamme  monipuolis-
taa tarjontaamme vielä paljon pidemmälle ja olla KPY:läisille tuttu, 
oma palveluntuottaja, jonka puoleen voi ensimmäisenä huoletta 
kääntyä.

–  Toivomme, että meihin otetaan rohkeasti yhteyttä. Kuunte-
lemme herkällä korvalla KPY:läisten toiveita ja tarpeita. Uskon, että 
tiivis yhteydenpito vetrealaisten ja KPY:läisten välillä luo vahvaa 
pohjaa tulevaisuuden erinomaisille hyvinvointi- ja hoivapalveluille, 
Airaksinen sanoo.

–  Tavoitteemme on huomioida asiakkaan elämäntilanne koko-
naisuutena. Haluamme tehdä asioita totutusta poikkeavalla tavalla. 
Lähdemme yksilöllisyydestä, emme siitä, onko asiakas lapsi vai 
aikuinen, nuori vai vanha.

Verkostoista voimaa ja laatua

Airaksisen visioissa häämöttää yhteistyömalleja ja kumppanuuk-
sia eri toimijoiden kanssa. Sellaisia hän uskoo löytyvän runsaasti 
Kuopion alueella.

–  Tämä on yhdessätekemistä asiakkaan hyväksi. Vetrea olisi 
alusta tai ydin ja meillä olisi loistavia kumppaneita, jotka sitoutuvat 
samaan palvelulupaukseen. Nythän ongelmana ovat palveluiden 
sirpaleisuus ja rajapinnat, joihin asiakkaat saattavat eksyä. Mukana 
voisi olla myös kapea-alaiseen osaamiseen perustuvia erikoisaloja, 
joita meidän ei ole perusteltua ylläpitää yksin.

Airaksinen mainitsee esimerkiksi teknologiset ratkaisut.
–  Me emme ole teknologiatalo. Teknologia on hyvä avustaja ja 

loistava työkalu, mutta se ei saa olla isäntä. Ihmisten välistä kontak-
tia ei korvaa mikään. Aina pitää olla inhimillisyyttä ja henkilökoh-

V uoden 2017 alku on ollut merkittävä Vet-
rea Terveys Oy:ssä ja sen kasvussa.

Maaliskuussa yritys toteutti merkit-
tävän yrityskaupan ostamalla Mikkelin 
Hoivapalvelu Pelakuu Oy:n koko osake-
kannan.

Toimitusjohtaja Laura Airaksinen 
pitää viime vuonna Vuoden kotityöpalve-
luyrityksenä palkitun Pelakuun konseptia 

erinomaisena lisänä Vetrean kotipalveluille.
–  Kotipalvelut –liiketoiminta vahvistui ja se antaa hyvää pohjaa 

kehityssuunnitelmillemme. Yrityskauppa on ollut meille innostava 
askel uuteen, Airaksinen sanoo.

–  Tuomme Pelakuun toimintamallia myös Kuopioon. Meillä on 
jo paljon hyvää ja Pelakuu täydentää sitä. Haluamme, että se tulee 
olemaan keskeinen osa Vetrean kotipalvelukonseptia.

Paljon muutakin on ehtinyt tapahtua. Kajaanissa ja Tampereella 
on avattu asumisyksikkö ja Jyväskylässä on meneillään vuoden 
lopulla valmistuvan asumisyksikön suunnittelun viimeistely.

Kuopion seudulle on suunnitteilla tilaratkaisuja, jotka mahdol-
listavat ikäihmisten palvelujen laajentamisen.

KPY:läisille oma palveluntuottaja 

Vetreassa pohditaan, mikä olisi paras tapa lähestyä KPY:n osuuden-
omistajia ja tiedustella, millainen malli ja millaiset Vetrean tarjoa-
mat palvelut toimisivat heidän arjessaan joustavimmin ja parhaiten.

–  Me Vetreassa ideoimme, millaisia palveluita voisimme 
KPY:läisille tarjota. Jo tällä hetkellä kauttamme saa Kuopion seudulla 

Ihmisten välistä 
kontaktia ei 
korvaa mikään.”
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taisia kohtaamisia. En halua, että robotit yksin liikuttavat ja hoitavat. 
Meillä on hienoa teknologiaa, joka tutkii sitä, aukeaako jääkaapin 
ovi, mutta kukaan ei tutki, onko ruoka mennyt sinne, minne se on 
tarkoitettu.

–  Olisi tärkeää, että juteltaisiin ja oltaisiin yhdessä. Ei niin, että 
tuodaan ruoka, laitetaan se mikroon ja hyvästellään. On aika tym-
peää syödä yksin.

Airaksinen myöntää, että toimintaperiaate on kalliimpi, mutta 
ihmisten korvaaminen kokonaan teknologialla ei ole Vetrean toi-
mintatapa ja tavoite.

–  Kaikkea ei voi arvottaa rahassa. Enemmän pitäisi ajatella sitä, 
kuinka on läsnä, kuinka huomioi asiakkaan ja 
jääkö hänelle turvallinen olo. Pitää olla äärim-
mäisen hyvä tilannetaju, että ymmärtää, mitä 
muita tarpeita asiakkaalla on ja osaa tarjota 
ratkaisuja niihin.

Airaksinen näkee, että ilman erityisosaa-
mista voi toki viedä kotiin vaikkapa ruoka-an-
noksen, mutta kokonaisvaltaisempi asiakkuus 
vaatii vahvempaa ammatillisuutta.

Sotessa paljon kysymyksiä

Monissa soten suunnittelupöydissä istunut Ai-
raksinen näkee soten mahdollisuutena, mutta 
tunnistaa myös uhkia ja pelkoja.

–  Epäilen, toteutuuko valinnanvapaus ol-
lenkaan sellaisena kuin on tarkoitettu, jos alan 
toimijat eivät avoimemmin ja ennakkoluulot-
tomammin työskentele uudistuksen eteen. 
On toki ymmärrettävää, että jokainen suojaa 
omaa toimintaansa. Epätietoisuus tulevasta 
vielä vahvistaa sitä.

–  Uudistuksen päätavoite on parantaa palvelujen yhdenvertai-
suutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Sosiaali- ja terveys-
palvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonai-

suuksiksi. Palvelut pitää järjestää niin, että ne ovat oikea-aikaisia, 
vaikuttavia ja tehokkaita. Samalla tavoitteena on turvata lähipalvelu-
jen saatavuus ja lähellä tapahtuva päätöksenteko.

Vetrea on ylpeä yrityksen kotimaisesta omistuksesta ja Itä-Suo-
men kehittäjän roolista.

–  Haluamme olla paikallisesti hyvä työnantaja. Silloin se näkyy 
meidän palvelutuotannossamme. Pyrimme siihen, että vaikutuksem-
me elinkeinoelämään ja toimialaamme on merkittävä ja että olemme 
omistajillemme enemmän kuin nimi listoilla. Kasvollinen omistaja on 
iso arvo. On tärkeää, että voimme olla toisistamme ylpeitä.

Hoiva-alan mahdollisiin rekrytointiongelmiin tulevaisuudessa ja 
sotemaailmassa Vetrea suhtautuu levollisesti.

–  Olemme innostava ja myönteisesti ajatteleva ja 
sitä kautta myös joustava työnantaja. Meillä on kattava 
suunnitelma, miten pidämme huolta työhyvinvoinnista, 
jatkuvasta työyhteisön kehittämisestä ja kouluttami-
sesta.

Levollisuutta palveluun

Airaksinen haluaisi muuttaa alan hinnoitteluperusteita. 
Nykyisen, aikaan perustuvan hinnoittelun asemesta hän 
näkisi hinnoittelun perustana toimet, mitkä asiakkaan 
luona tehdään.

–  Luulen, että hoidon laatu olisi parempaa, jos 
kotikäyntejä olisi vähemmän, mutta asiakkaan luona 
oltaisiin ihan rauhassa. Pyrimme siihen, että kotiin tulee 
sama tuttu ihminen ja syntyy keskinäinen luottamus.

–  Meidän pitäisi ravistella nykyistä rakennetta: 
montako tuntia ja montako kertaa vuorokaudessa. Arjen 
apu voi olla pientäkin, mutta sen pitää olla tuttua ja 
turvallista, emmehän me päästä kotiimme ketä vain.

–  Ei ole niin vähäistä työtä, ettemmekö menisi tekemään sitä. 
Vaikka Vetrea hoitaa erittäin vaativia kotipalvelutehtäviä, voimme 
myös pestä ikkunat tai sulattaa pakastimen. Kaikki avun tarve on 
arvokasta, Airaksinen toteaa.

Tuomme 
laadukkaita 
palveluja 
kaikenlaisiin 
koteihin, yhtä 
lailla lapsiperheille 
kuin yksin asuville 
ikäihmisille. 
Kuuntelemme 
herkällä korvalla 
asiakkaan 
toiveita siitä, mitä 
hän haluaa ja 
tarvitsee.

VETREA TERVEYS OY
• kotipalvelut

• kuntoutus 

• asumispalvelut erityisryhmille

• hoitokodit ikäihmisille

WWW.VETREA.FI

I N F O

Me Vetreassa 
ideoimme 
millaisia 
palveluita 
voisimme 
KPY:läisille 
tarjota.”
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OSUUSKUNTA KPY:N 
JÄSENPALVELU

Jäsenpalvelun käyntiosoite: 
Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio

1. kerros, J-K osa. Kulku myös A-osan aulapalvelun kautta.
Avoinna: arkisin kello 9–15.

 
Jäsenpalvelun postiosoite:

KPY:n jäsenpalvelu/Accountor Oy
PL 1188, 70211 KUOPIO

Maksuton puhelinnumero: 0800 393 005
anne-mari.jaaskelainen@accountor.fi

KPY:n jäsenpalvelu,
Microkatu 1, 70210 Kuopio


